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چك ته
در اين مقاله تأثير ادراك افراد از رعايت عدالت سازماني بر هويتت ستازماني انتا  ،بررستي
شده است .براي سنجش عدالت سازماني سه بعد عدالت توزيعي ،رويهاي و متراودهاي متورد
 دريافت مقاله88/01/7 :

 پذيرش مقاله09/1/81 :

نظر قرار گرفته و براي سنجش هويت سازماني عوامل عضويت ،وفتاداري و شتهاهت لظتا
گرديده است كه بعد از تظليل دادهها و انجام تظليل عاملي ،ابعاد هويت سازماني در هم ادغتام
شده و به دو بعد عضويت و وفاداري كاهش يافتند .روش تظقيق در اين پتووهش ،تویتي ي

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
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No. 50
Dec.Jan 2011-12

از نوع همهستگي است و از لظا زماني يک تظقيق مقطعي به حساب مي ايتد .جامعته امتاري
اين پووهش را كاركنا سه دانشگاه معتهر تهرا  ،عالمه طهاطهتايي و تربيتت متدر

تشتليل

ميدهند و داده هاي ايتن تظقيتق توستر پرسشتنامه جمتي اوري شتده استت .همچنتين بتراي
بررسي تأثير ادراك افراد از رعايت عدالت سازماني بر هويت سازماني انا از مدل معتادت
ساختاري و نرم افزار ليزرل است اده شده است .نتايج پووهش حاكي از ا استت كته عتدالت
سازماني بر هويت كاركنا تأثير گذار است .همچنين يافتههاي پووهش نشا ميدهتد كته در

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هجدهم -دوره جديد
شماره 05
دي 0935

اين سه دانشگاه ،عدالت و هتر سته بعتد ا يعنتي عتدالت تتوزيعي ،عتدالت رويتهاي و عتدالت
مراودهاي از وضعيت نامطلوبي برخوردارند ،هويت سازماني و بعد وفاداري داراي وضتعيت
متوسطي هستند و عامل عضويت وضعيت مناسهي دارد.
واژههای كل تی :عدالت سازماني ،عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي ،عدالت متراودهاي ،هويتت
سازماني.
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دانشور

تأأأر

ادراك كاركنأأأا از عأأأتا

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

مفهوم هویت سازمانی در طی دهه گذشته توجهه سیهرار

هویت کارکنان سه دانشگاه معتبر شهر تهران مورد سررسهی

را سه خود جلب کرده است چرا که سه عنوان اسزار سهرا

قرار گرفته تا شاید از این طری گهامی در راسهتا سهبهود

تحلرل سیرار از جنبهههها سهازمانهها محیهو

مهی-

وضعرت دانشگاهها سرداشته شود.

شود( .)1سرخی پژوهشگران معتقدند از آنجایركهه هویهت

عتا

سازمانی اعضا یك سازمان سهرا کهارکرد مهوآر آن زم

سازماني

در طی سالها اخرر عدالت سازمانی سه عنوان یك زمرنهه

است ،ساید سه عنوان یكی از ارکان مهه سهازمان مهد ن هر

تحقرقاتی عمده پدیدار گشته اسهت .تحقرقهات مهرتبط سها

قرار گررد()2؛ چرا که در معنادهی سه تجار  ،سهازماندهی

عدالت سازمانی از تاریخچها طهو نی سرخوردارنهد سهه-

افكار و اخذ تصمرمات نقش مهمی ایفا میکند و از لحاظ

نحویكه تا امروز طبقهسند ها متعدد از این مفهوم ارائه

ن ر و تجرسی سا نگرشهها ،رفتارهها و پرامهدها کهار

شههده اسههت( .)6کههانون توجههه ن ریههه عههدالت سههازمانی،

مرتبط است( .)3هویهت ،اساسها در سرگررنهده یهك رشهته

چگونگی ادراك افراد از وقای محرطهها کهار اسهت و

ساورها یا معانی است که سه سوال "من چه کیی هیت " یا

سا توجه سه ادراکهات کارکنهان در سهازمانهها و چگهونگی

در مورد سازمان" ،ما چه کیانی هیتر " پاسه مهیدههد

قضاوت آنان پررامون کنشها رهبران ،مورد سررسی قرار

( .)1این عامل ،زمانی اتفاق مهیافتهد کهه تعریهر فهرد از

میگررد.

خویشتن سه عضویتش در سازمان متصل گردد ( .)2هویت

عدالت سازمانی ،سازها ذهنهی اسهت سهدین معنها کهه

سازمانی ه در سطح فرد و ه در سطح سازمانی سرا

آنچه ممكهن اسهت توسهط فهرد عاد نهه ادراك گهردد،

سازمان پرامهدها اساسهی درسهردارد و سها مبهاثیی چهون

اثتمال دارد توسط فرد دیگر ناعاد نهه ساشهد .همچنهرن

رضایت شغلی ،انگرزش ،عملكهرد ،وفهادار سهه سهازمان،

عدالت سازها است که سه طور اجتماعی ایجاد میگهردد؛

رفتارها همكارانه و رفتارها شهروند سازمانی مرتبط

از ایهن رو تههر هها کههار کههه از سهاسقه طههو نی مههدت

است .در واقه سهازمانهها مهیتواننهد از طریه افهزایش

سرخوردارند ،ايلب تصور مشترکی از مرزان عاد نهه سهودن

هویههت ،رفتههار اعضهها خههود را جهههت دهنههد؛ زیههرا در

رویدادها در محرط کهار دارنهد( .)7سهه طهورکلی ،عهدالت

سازمانی که اعضا آن از هویت سا یی سرخوردار هیهتند،

سههازمانی سههه ادراك ذهنههی افههراد از انصهها

اثتمههال سههروز رفتارهههایی کههه سهها ارزشههها سههازمانی

سههازمان در

تخصرص مناس  ،پاداشها و تنبرهها اشاره میکند و سازها

سازگارند ،سرشتر است (.)4

چند سعد است( .)8این واژه که سرا اولهرن سهار توسهط

یكی از سازههایی که سر رفتارها کارکنهان در سهازمان

گرینبرگ 1در دهه 1881سرهان شهد ،سهه جهزم متفهاوت را

تأآرر زیاد سر جا میگذارد ،ادراك آنان از مرزان رعایت

درسرمیگررد که در ادامه سه تشریح آنها پرداخته شده است.

عدالت در سازمان است .رواج رفتارهها يررمنصهفانه در
جامعه ،روثره کار افراد را کاهش داده و آنان را سر علرهه

عتا

سریت اجتماعی سر میانگرزاند ،در ثالركه رعایت عدالت،

عدالت توزیعی عمدتا مبتنی سر تئور سراسر است و سهه

تعهههد و هویههت افههراد را افههزایش داده و سههه ته شههها

ادراك افراد از منصفانه دانیتن پرامهدها دریهافتی اشهاره

توزيعي

اجتمهاعی یهار مهی-

میکند( .)8هنگامیکه افراد یهك سهازمان در مهورد مرهزان

رساند .سه طور کلی میتوان گفت کهه عهدالت ،منجهر سهه

مناسب ،درست و اخ قی سودن پرامدها قضاوت میکننهد،

داوطلبانه آنان سرا نرل سه اههدا

انیجام افراد گشته و سی عدالتی ،آنان را از ه جدا ساخته
و پراکنده و متفرق میسازد (.)5

Greenberg
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مقتمه

از اینرو در این پژوهش ،تأآرر ادراك از عدالت سازمانی سر

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

در واق درساره رعایت عدالت توزیعی در سهازمان داور

سازمان در سرخورد سا مرئوسرن خود رعایت میکنند (.)12

اولره عدالت ،سرشتر سهر

مباثث عدالت توزیعی تمرکز میشهد ،امها از اوایهل دههه

هوي

 1881مباثث مرتبط سا عدالت رویهها نرهز مهورد توجهه

هویت سازمانی سه ثد اشاره میکنهد کهه کارکنهان یهك

قرار گرفت (.)8

سازمان خود را از طری ویژگیها مشاسهی که ساور دارند
مشخصه سازمان است ،تعریر میکنند( .)13این موضهو

رويهای

من ور از عدالت رویها  ،ادراك افراد از رعایت انصا

سه منزله شكل خاصی از مفهوم گیتردهتر هویت اجتماعی

در

شناخته میشود .لذا ساید استهدا سهه سررسهی مفههوم هویهت

رویه هایی اسهت کهه تعرهرن کننهده تصهمرمات مهرتبط سها

اجتماعی پرداخته شود.

پرامهدها سهازمانی هیهتند .تحقرقهات در مهورد عههدالت

ن ریه هویت اجتماعی ،سه هویت یافتن افهراد سها گهروه

رویها ثاکی از آن است که کنترل تصمر (اخترهار سهرا

اجتماعی خاص اشاره میکند که این امر تمایل آنان سهرا

تصمر گرهر ) عامهل مهمهی در ادراك از عهدالت اسهت.
چنانچههه افههراد اثیهها

رفتار سر ثیب عضویت در گروه را تعررن میکند .هویهت

کننههد کههه در مههورد تصههمرمات

اجتماعی سه عنوان ادراك فرد از تعل سه سرخی گهروههها

سازمانی ث اظهار ن ردارند ،اثتمال سرشتر وجهود دارد

اجتماعی تعریر میگردد( .)14مفروضات اساسهی ن ریهه

که تصمر را منصفانه سدانند؛ و هنگامی کهه افهراد فراینهد
اخذ تصمر را منصفانه سدانند ،پرامهدها نهامطلو

هویت اجتمهاعی عبارتنهد از اینكهه )1 :افهراد در راسهتا

آن را

کیب اعتماد سه نفس میبت ت ش میکنند )2 .تعریر فرد

راثتتر خواهند پذیرفت .در واقه تحقرقهات مهرتبط سها

از خویشتن سرخاسته از عضویتش در یك گروه اجتمهاعی

عدالت رویها سرانگر آن است که فرایند ،نیبت سهه پرامهد

خاص است که این خود سه معنا هویت اجتماعی قلمداد

عامل مه تر در ادراك عدالت است .این امر نشان مهی-
دهد که کارکنان صرفا در جیتجو پرامدها مطلهو

میشهود  )3هویهت اجتمهاعی میبهت مهیتوانهد از طریه

در

مقاییه سا گروهها سررونی مرتبط افهزایش یافتهه و ثفه

تصهمرمات نریهتند ،سلكهه همچنهرن خواههان رویهههها

شود( .)15مفهوم هویت اجتمهاعی ،از هویهت فهرد  ،کهه

منصفانه در فرایند تصمر گرر هیتند(.)11
عتا

شامل ویژگیها و خصوصرات منحصرسه فرد یك شهخص
است ،مجزا میگردد .افراد هنگامی که سا یك جم هویهت

م اودهای

سحثها عدالت مراودها  ،سهه دنبهال مباثهث مهرتبط سها

مییاسند ،خود را از ن هر روانهی واسیهته سهه سرنوشهت آن

عدالت رویهه ا مطهر شهدند و جنبهه انیهانی اقهدامات

جم دانیته ،در تقدیر آن سهر میگردند و موفقرتهها و

سازمانی را درسرمیگررند و سر نحوه رفتار مدیر سا کارکنهان

شكیتها آن را از آن خود میپندارند( .)16ههر انهدازه

تمرکز میکنند .در واق  ،عدالت مهراودها  ،جنبههههایی از

یك فرد سرشتر نیبت سهه گهروه خاصهی اثیها

هویهت

فرایند ارتباطات از قبرل اد  ،صداقت و اثترام سرن مهدیر

نماید ،نگرشها و رفتارها او سه مرزان سرشهتر از گهروه

و کارکنان را در سر میگررد(.)11

تأآرر خواهد پذیرفت(.)17

در تحقرقات انجام گرفته درساره عهدالت مهراودها  ،دو

اخررا روانشناسان اجتماعی در جههت سكهارگرر ایهده

زیر گروه عدالت اط عاتی و عدالت مران فرد سرا ایهن

هویت اجتماعی در سیترها سازمانی ت ش کهردهانهد .از

عامل در ن ر گرفته شده است .عدالت اط عاتی سر تشریح

ن ر آنان ،عضویت در یك سازمان کهار از عضهویت در

رویهها تصمر گرر متمرکز میشود که این تشهریحات،

هههر گههروه دیگههر مهمتههر اسههت( .)15در واقه  ،هویههت

اط عات مورد نرهاز سهرا ارزیهاسی جنبهههها سهاختار

سازمانی شكل خاصی از هویت اجتماعی است .ههریس و

فرایند و نحوه وض آنهها را ارائهه مهیکنهد .عهدالت مرهان
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میکنند( .)5گرچه در سررسیها

فرد سه اد  ،توجه و اثترامهی اشهاره دارد کهه روسها

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

کامرون 1در این زمرنه سه نقل از مائل و همكهارانش 2سرهان
ها ،اهدا

درونی کردن ویژگی-

جا میگذارد .سه مهوازات اینكهه مرهزان هویهت اعضها
سازمان افزایش یاسهد ،ساورهها آنهان نیهبت سهه سهازمان

و موفقرتها سازمان توسط کارکنان مشخص

هویت قو نیهبت سهه

میگردد ،سه نحو کهه فهرد نیهبت سهه سهازمان اثیها

میبتتر میگردد .در واق اثیا

یگانگی و تعل میکنهد و سهه مرهزان پهذیرش کارکنهان از

سازمان ،سه مانهدگار یهك سهازمان مهیانجامهد( .)21در

اهدا  ،ارزشها و مقاصد سازمانی اشاره میکند (.)18

سطح فرد  ،داشتن اثیا

این سازه سه عنوان همیویی الگو شناختی فرد سا سازمان

اجتماعی یا سازمان منجر سه افهزایش عهزت نفهس ،ثهس

تعریر میگردد .افراد از خود تصویر درونی مهیسهازند

متمایز سهودن و اسهتمرار خویشهتن مهیگهردد و در سهطح

که سر اسها

ارزشهها ،اثیاسهات ،افكهار یها ایهدههها

هویت نیبت سهه یهك گهروه

سازمانی ،هویت میتوانهد سهرا سهازمان منهافعی از قبرهل

شخصیشان ایجاد میشود .این تصاویر ،شكل دهنده نقشه

افزایش تعهد سلندمدت افراد سه سهازمان و ثمایهت سرشهتر

شناختی فرد است که چگونگی رفتهار و را نشهان مهی-

آنان از سازمان سه سار آورد( .)22این مفهوم ،از سهازهههایی

دهد( .)18در واق کارکنانی که سا سازمانشان هویهت مهی-

مانند تناسب فرد -سازمان و تعهد سهازمانی متمهایز مهی-

یاسند ،دارا تصویر از خویشتن هیهتند کهه منطبه سهر

شود( .)16تفاوت هویت سازمانی و تعهد سازمانی اساسها

تصویر و ارزشها سازمانی است .آنان مایلند که هنگهام

در این ثقرقت نهفته اسهت کهه تحقرقهات در سها

تعههد

تعامل سا افراد که عضو سازمان نریتند ،خهود را نماینهده

سازمانی عمدتا ادراك اثیاسی و شناختی از عضهویت در

سازمان سدانند ،در تصمرمات استراتژیكی که اتخاذ میکنند

یك سازمان را که سه معنا اثیها

یكاهارچگی فهرد سها

مناف سازمان را سه عنوان اصول اساسی مد ن هر قهرار داده

سازمان است نادیده میگررند .سه ع وه ،هویهت سهازمانی

و خود را از سهایر افهراد کهه ارزشهها و اهدافشهان سها

سر اسا

سرنوشت مشترك و شباهت ادراك شده فهرد سها

سازمان متناقض است مجزا کنند(.)21

سازمان است درثالركه تعههد اساسها مبتنهی سهر مبادلهه و

در تعریفی دیگر ،هویت سه منزله یك سهازه شهناختی-

رواسط ماد مران فرد و سازمان است( .)15هویهت ،راسطهه

ادراکی و ایجاد کننده سیتر سهرا شهكل دههی و تفیهرر

فرد و سازمان را سر ثیب تعریر فرد از خویشهتن تبرهرن

ایدهها و اثیاسات کارکنهان نیهبت سهه سهازمان تعریهر

میکند .در ثالركه تعهد سازمانی اینگونه نریت .همچنهرن

هویت متهاآر از جنبهههها محهور ،

فرد که نیبت سه سازمانی هویت داشته ساشد ،چنانچه آن

سادوام و متمایز سازمان دانیته شهده اسهت .اعضها یهك

سازمان را ترك کند اثیا

خیران روثی خواههد کهرد

سازمان هنگامی که ویژگهیهها مشخصهه سهازمان را سهه

در ثالركه فرد که سه سازمانی متعهد است ،الزامها چنهرن

منزله ویژگیها تعریر شهده خهود مهیپذیرنهد ،از ن هر

ثیی نخواهد داشت( .)2همچنرن هویت سازمانی سایهد از

روانی سه آن سازمان منتیب میگردند( .)2در واق هنگامی

هویت شهغلی یها ثرفهه ا تمرهز داده شهود .در ثالركهه

که افراد ،خود را سخشی از سهازمان و در راسهتا اههدا

هویت سازمانی سهه ثهد کهه افهراد خهود را سهر ثیهب

سازمان تعریر می کنند ،سا آن سهازمان هویهت مهییاسنهد.

سازمانشان تعریر میکنند ،اشاره میکند ،هویت شغلی یها

هویهت

ثرفه ا در راسطه سا ثد است که یك فهرد خهود را سهر

است و این اثیا

چنانچه فرد نیبت سه سازمان خاصهی اثیها

داشته ساشد ،اگر مجبورسه جهدا شهدن از آن سهازمان شهود
اثیهها

ثیب کار که انجام میدهد تعریر میکند.
مائل و اشهفرث ،)1882(3سهه عامهل را سهرا

زیههان شههدید خواهههد کههرد .هویههت سههازمانی

هویهت

اطمرنان میسخشد که تصمرمات کارکنان ،ثتی در صورت

سازمانی شناسهایی کهرده انهد .ایهن عوامهل عبارتنهد از" :

عدم ن ارت ،سه نف سازمان گرفته خواهند شهد( .)21ایهن

میکند که

Harris And Cameron
Mael et al

زمانركه کیی از سازمان انتقاد کند ،فرد اثیا

1
2

Mael and Ashforth
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میکنند که هویت سازمانی سر اسا

مفهوم سر عقاید و رفتار اعضا سازمان آآهار متعهدد سهر

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

سه شخص و توهرن شده است" ،".هنگامی که فرد راج

اثیا

سه سازمان صحبت میکند ،معمو سهه جها آنكهه سگویهد

سر عزت نفس آنان میافزاید و منجر سه افزایش اعتماد آنها

آنها ،میگوید ما و اینكه "فرد موفقرت سازمان را موفقرهت

سه سازمان میشود .این امرسه نوسه خود سه توسهعه تعههد و

خود قلمداد میکند"(.)16

وفادار سه گروه و سازمان و افزایش هویت سازمانی آنان

رفتار مهیشهود،

کارکنان از اینكه سا آنان سا انصا

تعله ،

که میتواند زمرنهه سهاز افهزایش هویهت سهازمانی ساشهد.

پروستگی و کشش اثیاسی ،ارجا سه خود سه عنهوان

چنانچه در سازمانی عدالت سرشتر ثاک ساشهد ،کارکنهان

 )1عضههویت یهها اثیهها

پروسههتگی  -اثیهها

خود را سرشتر متعل سه سازمان اثیا

عضو سازمان و افتخار سه عضویت در سازمان.

مطالعها که توسط چونگ و  2صورت گرفته اسهت سهر

 )2وفادار یا ثمایت از سازمان  -وفادار سهه سهازمان
و اشتراق سه تحق اهدا

مهیکننهد( .)27در

تاآرر میبت عدالت مراوده ا و عدالت توزیعی سهر هویهت

سازمان.

 )3تشاسه یا ادراك از داشتن ویژگیها مشترك  -تشاسه

سهازمانی تاکرهد شهده اسهت ( .)28همچنهرن در پهژوهش

ادراك شده سر ثیب ویژگیها مشترك سا توجه سهه

دیگر  ،ارتباط میبت عهدالت رویهه ا سهازمان محهور و

ارزشها و اهدا
اثیهها

عدالت توزیعی سا هویت سازمانی نشان داده شده اسهت و

مشترك(.)23

همچنرن سر ارتباط میبت عدالت مراودها سرپرست محور

عضههویت و تعله  ،ممكههن اسههت از اهههدا

مشترکی که افراد سازمان در آن سهرمند منتج شهده ساشهد؛

و اثیا

یا ممكن اسهت ماثصهل ایهن واقعرهت ساشهد کهه افهراد

است( .)28از لحاظ ن ر نرز منطقی سه ن ر میرسهد کهه

کنند کارکردشهان در سهازمان در سهرآورده شهدن

عدالت سازمانی سه طور معنادار سر سازها چون هویهت

اثیا

نرازهایشان ضهرور اسهت .وفهادار  ،مهیتوانهد توسهط
رفتارهایی چهون ثمایهت از اههدا

هویت نیبت سهه واثهد سهازمانی تاکرهد شهده

سازمانی اآر سگذارد(.)31
سا توجه سه جمره مهوارد فهوق ،ههد

سهازمانی ،اثیها

ایهن پهژوهش،

افتخار نیبت سه سازمان یا دفا از سازمان در مقاسهل افهراد

سررسی تأآرر ادراك رعایهت عهدالت سهر هویهت سهازمانی

خارج از سهازمان تبرهرن شهود .ویژگهیهها مشهترك سهر

کارکنان سه دانشگاه معتبر است چرا که عدالت عامل سقا

شباهت ویژگیها افراد سازمان د لهت مهیکنهد .چنهرن

سریت ها اجتماعی و کارکرد صحرح آنها اسهت و ادراك

ویژگیها مشترکی ممكن اسهت خصوصهرات جمعرهت

آن تأآررات زیاد سر نحوه رفتار کارکنان سر جها خواههد

شههناختی ،نگرشههی ،متغررههها سههازمانی ماننههد سههطح

گذارد.

تحصر ت ،تجرسه،جنیرت ،نژاد ،سن،سطح شهغلی و نهو

سابقه تحق قات و مطا عات انجام گ فته

کار را درسرگررند(.)24
عتا

سازماني و هوي

هویت سازمانی و عدالت سازمانی از جمله مباثیی هیتند
سازماني

که اهمرت آنها در دوران فعلهی سیهرار مهورد توجهه قهرار

از آنجاییکه سازمانهها سهه عنهوان محهرطهها اجتمهاعی

گرفته است چراکه تأآرر قاسهل تهوجهی سهر رفتهار اعضها

سلیله مراتبی سهه شهمار مهیآینهد ،سهر مهدیران و رهبهران

سازمان سر جا میگذارند .ههریس و کهامرون ( )2115در

سازمانها زم است که در راستا افزایش تعهد و هویهت

مطالعه ا تحت عنوان « اسعهاد چندگانهه هویهت و تعههد

کارکنان گام سردارند .یكی از راهها مبادرت ورزیهدن سهه

سازمانی سه عنوان پرش سرنی کننده هها تمایهل سهه تهرك

و عدالت را در

خدمت و س مت روانی» مدلها هویت سازمانی و تعههد

چنرن امر  ،ثد است که رهبران انصا

تصمر گرر ها خود مد ن ر قرار میدهند( .)25در واقه
Cheney

1

Cheung and Law
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میدارد که این عامل در سر گررنده سه عنصر اساسی است:

سازمانی و سه ویژه عدالت توزیعی از جمله عناصر است
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در عملراتی ساز سازه هویت سازمانی ،چنهی 1اذعهان

یار میرساند( .)26سه طور کلی ادراك کارکنان از عدالت

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

تمایل کارکنان سه تهرك خهدمت و سه مت روانهی افهراد

عدالت رویها  ،ادراك کارکنان از هویت سازمانی و تمایل

(عزت نفس ,رضایت و خودکارآمد ) در مران  61نفهر از

سه همكار میگردد .نتایج پژوهش یاد شده ثاکی از ایهن

کارکنان یك سازمان کوچك مورد سررسی قرار دادهاند .سهر

است که اآرات تعاملی مورد ن هر پژوهشهگر ،صهرفا مرهان

اسا
اثیا

افراد سا اثیا

نتایج پژوهش آنان ،کارکنانی که نیبت سهه سهازمان

هویت سازمانی قو یافت میشود.

هویت سرشتر داشهته ساشهند ،متعهدترنهد ،کمتهر

پررامون عدالت سازمانی نرز پژوهشها متعدد انجام

امكان دارد که سازمان را ترك کننهد و از سه مت روانهی

گرفته است که سرا نمونه میتوان سه پژوهشی که توسهط

سا تر سرخوردارند.

کلكوایت و همكارانش )2111(3انجام گرفته است ،اشهاره

کرینهر 1و اشههفرث ( )2114در مقالههه ا تحههت عنههوان

کرد .این پژوهشگران در مطالعه مذکور سا عنوان « عهدالت

«شواهد سرا مدل سیط یافته هویت سازمانی» سه سررسی

در طههول هههزاره :مههرور فراتحلرلههی از  25سههال تحقره

مدل سیط یافته هویت سازمانی سا چهار سعد هویهت ،عهدم

عدالت سازمانی» سه سررسی عدالت سازمانی در پهژوهش-

هویت ،هویت خنیی و هویت دو جنبهها پرداختهه انهد و

ها گوناگون پرداختههانهد .ایهن پژوهشهگران سها در ن هر

تاآرر عوامل شغلی و تفاوتها فرد را سر این چههار سعهد

گرفتن سه سعد عدالت توزیعی ،عدالت رویهها و عهدالت

سنجردهاند .پژوهش آنان ثاکی از این است که سازههها

مراودها  ،پرسشنامها پررامون عدالت سازمانی طراثهی

اعتبار سازمان ،قوت هویت سازمانی ،مرزان نرهاز افهراد سهه

کردهاند .نتایج ثاصل از تحقر این پژوهشگران ثهاکی از

هویت سازمانی و میبت گهرا سهودن افهراد،

آن است که پژوهشها در مورد عدالت سهازمانی در سهی

داشتن اثیا

راسطه میبتی سا هویت سازمانی دارند و میتوانند زمرنه ساز

سال اخرر رشد قاسل م ث ها داشته است و پژوهشها

این عامل ساشند .سازهها اعتبار سازمان و مرزان نراز افراد

تجرسههی و مرههدانی را در سههر مههیگرههرد .موضههو عههدالت

هویت سازمانی سها عهدم هویهت راسطهه

سازمانی ،يالبترین موضهو در روان شناسهی صهنعتی ه

منفی دارند و منفی گرا سودن افراد سا این عامل دارا راسطه

سازمانی ،مدیریت مناس انیانی و رفتار سهازمانی در طهول

میبت است .سازهها ناسازگار ها هویهت سهازمانی و

دهها اخرر سه شمار میآید.

سه داشتن اثیا

تعارضها درون نقشی سا اثراز هویت دوجنبهها دارا

ف ض ههای تحق ق

راسطه میبت هیتند و سازههایی چون مرزان قهوت هویهت

سا توجه سه مباثث مطر شهده در مهورد اهمرهت رعایهت

سازمانی سا هویت خنیهی دارا راسطهه منفهی و فردگرایهی

عدالت سازمانی و راسطه آن سا هویت سهازمانی کارکنهان،

کارکنان سا هویت خنیی دارا راسطه میبت است.

فرضرهها این پژوهش عبارتند از:

د کریمر و سو  )2115( 2در مقالها سا عنوان« اآرات
عدالت توزیعی و رویها توسط هویهت سهازمانی تعهدیل

ف ض ه اصلي

میشود» سه سررسی تأآرر و تأآرات متقاسل عهدالت تهوزیعی
و رویها سا هویت سازمانی پرداخته است .هد

ادراك کارکنان از مرزان رعایت عدالت سازمانی ،سر هویت

از انجام

سازمانی آنان موآر است.

پژوهش مورد اشاره ،سررسی این امر سود که رواسط تعهاملی
مران عدالت رویها و توزیعی سر همكار اآر مهیگهذارد

ف ض ه های ف عي

لركن این امهر زمهانی محقه گهردد کهه هویهت سهازمانی

 -ادراك کارکنههان از مرههزان رعایههت عههدالت تههوزیعی در

کارکنان قو ساشد .کریمر در جهت انجام پژوهش مذکور،

سازمان ،سر هویت سازمانی آنان موآر است.

اقدام سه پرمایشی در یك شرکت کرده است کهه پرمهایش
Kreiner
De Cremer and Bos

1

Colquitt etal
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سازمانی را مهورد سررسهی قهرار دادهانهد و تهاآرر آن را سهر

مذکور شامل مقرا هایی سرا ارزیهاسی عهدالت تهوزیعی،

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

می آید .مدل مفهومی این تحقر درسرگررنده اسعاد

سازمان ،سر هویت سازمانی آنان موآر است.

عدالت توزیعی ،عدالت رویها و عدالت مراودها (سهرا

 -ادراك کارکنان از مرهزان رعایهت عهدالت مهراودها در

سنجش عدالت سهازمانی) و اسعهاد عضهویت ،وفهادار و

سازمان ،سر هویت سازمانی آنان موآر است.

شباهت (سرا سنجش هویت سهازمانی) اسهت .شهكل()1
نشان دهنده مدل مفهومی تحقر است.

روش تحقر در این پژوهش ،توصرفی -همبیهتگی از
نو مردانی است و از لحاظ زمانی یك تحقر مقطعهی سهه

عضويت

عدالت
توزيعي

عدالت
رويهاي

عدالت

هويت

سازماني

سازماني

وفاداري

شباهت
عدالت
مراودهاي

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

چنی در پرسشنامه هویت سازمانی سهه سعهد عضهویت،

ابزار جمعآوری دادهها
اسزار اصلی جم آور اط عات در این پهژوهش ،پرسهش

وفادار و شباهت را مد ن ر قرار داده است .سوالهایی که

نامه است کهه دارا  28سهوال سهوده و پهس از مطالعهات

و سرا سنجش هویت سازمانی لحاظ نموده درسرگررنده

گیترده و استفاده از ن رات استادان و سا عنایت سه کارها

پرسشهایی ن رر  )1من ايلب خهود را سهرا دیگهران سها
گفتن" مهن سهرا ............کهار مهیکهن " یها "مهن متعله

قبلی سه شر زیر طراثی و تن ر گردید:

سههه................هیههت " توصههرر مههیکههن (سههرا سههنجش

 -پرسشهههنامه عهههدالت سهههازمانی کولكوایهههت و

عضویت)" )2 ،من خوشحال که سه جها کهار کهردن در

همكاران (.)2111

سازمان دیگر ................ ،را سرا کار سرگزیده ام" (سهرا

 -پرسشنامه هویت سازمانی چنی ()1883؛

سههنجش وفههادار ) و " )3سههه طههور کلههی ،افههراد کههه

کلكوایت در پرسشنامها که سه من ور سنجش عهدالت

توسههط...............اسههتخدام شههده انههد ،در راسههتا اهههدا

سازمانی طراثی کرده اسهت ،سهه سعهد عهدالت تهوزیعی،

مشاسهی کار میکنند" (سرا سهنجش شهباهت) مهیساشهد.

عدالت رویها و عدالت مراودها و سرا هر سعد  8سوال
را در ن ر گرفته است که در این پژوهش ،سوالها مذکور

سههوالها مههرتبط سهها هویههت سههازمانی از ایههن پرسشههنامه

سا توجه سه شرایط خاص مكانی و ن ر تعداد از اسهتادان

استخراج گردید و  14سوال سدین من هور در ن هر گرفتهه

متخصص مورد تعدیل قرار گرفت و نهایتا  15سوال سرا

شد و سه تایرد استادان صاثبن ر در ثوزه رفتهار سهازمانی

سنجش این مقوله اختصاص داده شد.

رسرد.
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 -ادراك کارکنههان از مرههزان رعایههت عههدالت رویههها در

ثیا

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

نگردید و همچنرن نتایج ثاکی از ایهن سهود کهه دو
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روايي عاملي پ سشنامه

عامل 65 ،درصد تغررر پذیر متغررها را توضرح میدههد.

سه من ور تعررن پایایی پرسشنامه  ،تعداد  31پرسشهنامه در

از اینرو ،سهوا ت  17تها  21و سهوال  23سهه عامهل اول

جامعه آمار توزیه و گهردآور شهد و ضهریب آلفها

اختصاص یافت و سوا ت  24 ،22 ،16تا  28نرز سه عامل

کرونباخ سوا ت عهدالت سهازمانی  1/8751 ،و سهوا ت

دوم اختصاص یافهت و سها توجهه سهه ادسرهات موضهو و

هویت سازمانی 1/882سه دست آمد که عدد مناسبی است.

تناسب سوا ت ،عامل اول عضویت و عامل دوم وفهادار

در این پژوهش سه من ور سررسی روایی عاملی پرسشنامه،

نامرده شد.

 SPSSو لرهزرل مبهادرت سهه

آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نرز سا کمك تحلرل عاملی

انجام تحلرل عهاملی اکتشهافی گردیهد .در تحلرهل عهاملی

تأیرد و سا استفاده از نرم افزار لرزرل  8/53انجام گرفهت.

پرسشنامهه عهدالت سهازمانی مرهزان  1/861 1KMOسهه

که نتایج ثاصل از آن در شكل 2مشاهده میشود.

سا استفاده نرم افزار آمهار

دست آمد که این امر ثاکی از کفایت نمونه گرر اسهت.
همچنرن از آنجاییکه ضریب معنادار سراسر سا صهفر سهوده
که این مقدار کوچكتر از  1/15است ،تحلرل عاملی سهرا
شناسایی ساختار ،مناسب تشهخرص داده شهد .پرسشهنامه
اولره عدالت سازمانی مرکب از  15سوال سود کهه  5سهوال
اول سهه سههنجش عههدالت تههوزیعی ،از سههوال  6تهها  11سههه
سنجش عدالت رویها و از سوال  11تها  15سهه سهنجش
عدالت مراودها اختصاص یافته سود .سعد از انجام تحلرهل
عاملی در مرثلهه اول ،سهوال هفهت ثهذ

گردیهد و در

مرثله دوم ،اشتراك متغرر تمامی سوا ت ساقی مانده سهرش
از  1/5سوده و هرچ یك از سوا ت ثذ

نگردیهد .نتهایج

تحلرل عاملی این مرثله سرانگر آن سود که سهه عامهل اول،
 65/57درصد تغرررپذیر متغررها را توضرح میدهنهد .در
نترجه سوا ت  2،3،4،5سه عامهل دوم اختصهاص یافهت و
عدالت توزیعی نامرده شد ،سهوا ت  6،8،8،11سهه عامهل
اول اختصاص یافت و سه نام عدالت رویهها نهام گهذار
گردیههد و سههوا ت 1،11،12،13،14،15سههه عامههل سههوم
اختصاص یافت و عدالت مراودها نامرده شد.
در مورد هویت سازمانی ،مرزان  1/876 KMOو عهدد
معنادار صفر سه دست آمد که ایهن امهر سرهانگر کفایهت
نمونه گرر و مناسب سودن تحلرل عاملی سهرا شناسهایی
ساختار است .در مرثله اول تحلرل عاملی اشهتراك متغرهر
تمامی سهوا ت هویهت سهرش از  1/5سهوده و ههرچ کهدام
Kaiser-Meyer-Olkin

1
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تحل ل عاملي اكتشافي و تاي تی ب ای ب رسأي

ثذ

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

.3.7
.3..

عدالت رويهاي

.3.9

عدالت

.3..

سازماني

.3.3
.3..

.3..

عضويت

33.7

هويت
سازماني

33.3

وفاداري

83.3

.3..

Chi- square=4.00, df=4, p- value=0.41578, RMSEA=0.000

شکل .2بررسی روایی عاملی

سرا اینكه مدل اندازه گرر تأیرد شود ،سایهد شهاخص

شهرد سهشتی ،دانشهگاه ترسرهت مهدر  ،دانشهگاه شهاهد،

ها آن سرازش مناسبی داشهته ساشهند .اگرمقهدار  که ،

دانشگاه صنعتی امررکبرر ،دانشگاه صنعتی شریر ،دانشهگاه

2

عل و صنعت ،دانشگاه خواجهه نصهرر -اقهدام سهه نمونهه

2
نیهههبت  سهههه درجهههه آزاد ()dfکهههوچكتر از ، 3

گرر خوشها چند مرثلها شد؛ سدین ترترب کهه استهدا

 1RMSEAکهههوچكتر از 1,11ساشهههد و نرهههز  2GFIو

سه دانشگاه تهران ،ع مه طباطبهایی و ترسرهت مهدر

 3AGFIسزرگتر از  % 81ساشند ،می توان نترجه گرفت کهه

صورت تصادفی انتخا

مدل سرازش سیرار مناسبی دارد .نتایج لرزرل ثهاکی از آن

سهه

شدند ،ساس از ههر یهك از ایهن

سه دانشگاه ،سه دانشكده سه طور تصادفی انتخها

شهد و

2
است که مقدار  سر درجه آزاد در ایهن مهدل  1سهوده

پرسشنامه مران کلره کارکنان مهذکور کهه در زمهان توزیه

همچنرن  GFIسراسهر سها  1/88و  AGFIسراسهر سها ،1/83

پرسشنامه ثضور داشتند ،توزی شد.

 RMSEسراسر سها صهفر و و مرهزان  p-valueسراسهر سها

از دانشگاه تههران ،دانشهكده ثقهوق و علهوم سراسهی،

 1/41و سرشههههتر از سههههطح معنههههیدار اسههههتاندارد (

شهدند کهه در مجمهو 125

کارآفرینی و اقتصاد ،انتخها

 )   0 / 05سههوده کههه همگههی ثههاکی از سههرازش

کارمند داشتند ،از این تعداد 121 ،پرسشنامه توزی شهد و

مناسب مدل سوده و سرانگر این امر است که پرسشنامه این

 81پرسشههنامه سرگشههت داده شههد کههه از ایههن تعههداد 82

تحقر از اعتبار و روایی سا یی سرخوردار می ساشد.

پرسشنامه ،کامل و قاسل تحلرل سود.
از دانشههگاه ع مههه طباطبههایی 3 ،دانشههكده مههدیریت و

جامعه و نمونه آماری

ثیاسدار  ،روانشناسی و علوم ترسرتی و ادسرات ،انتخها

جامعهه آمهار این پهژوهش را دانشهگاهها دولتهی شهر

شههدند کههه در مجمههو  117کارمنههد داشههتند کههه 111

تهران تشكرل می دهند که از سرن  8دانشهگاه دولتهی شههر

پرسشنامه توزی شد و  87پرسشنامه سرگشهت داده شهد و

تهران -دانشگاه ع مه طباطبایی ،دانشگاه تههران ،دانشهگاه

از این تعداد 78 ،پرسشنامه ،کامل و قاسهل تحلرهل سهود .از
دانشگاه ترسرت مدر

1

Root Mean Square Error of Approximation
Goodness of Fit Index
3
Adjusted Goodness of Fit Index

سهه دانشهكده علهوم پایهه ،فنهی و

مهندسی و مهندسی عمران و محرط زییت ،انتخا

2

شدند

که در مجمو  118 ،کارمند داشتند .در این  3دانشكده سهه
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عدالت مراودهاي

.3.3
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عدالت توزيعي

53.5

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

در جدول  ،1اط عات مرسوط سهه پاسه دهنهدگان سهه

طههور کلههی  111پرسشههنامه توزی ه شههد و  87پرسشههنامه
سرگشت داده شد که از ایهن مرهان  73پرسشهنامه کامهل و
قاسل تحلرل سود.

جدول  . 1ویژگیهای پاسخ دهندگان
تحصر ت
دانشگاه تهران

ساسقه

جنیرت

سن

دیال

18

 4تا  6سال

14

زیر  31سال

11

زن

47

لریانس

44

 7تا  11سال

42

 31تا  38سال

34

مرد

31

فوق لریانس

15

 11سال

24

 41تا  48سال

31

عدم ذکر

4

عدم ذکر

4

2

 51تا  58سال

6

عدم ذکر

1

مجمو

82

سا

عدم ذکر

82

82

82

دانشگاه

دیال

15

 4تا  6سال

14

زیر  31سال

12

زن

48

ع مه طباطبایی

لریانس

48

 7تا  11سال

46

 31تا  38سال

28

مرد

31

فوق لریانس

13

 11سال

14

 41تا  48سال

31

عدم ذکر

1

عدم ذکر

2

5

 51تا  58سال

5

عدم ذکر

3

مجمو

78

دانشگاه
ترسرت مدر

سا

عدم ذکر

78

78

78

دیال

11

 4تا  6سال

11

زیر  31سال

8

زن

42

لریانس

47

 7تا  11سال

43

 31تا  38سال

26

مرد

31

فوق لریانس

13

 11سال

17

 41تا  48سال

34

عدم ذکر

-

عدم ذکر

2

3

 51تا  58سال

4

عدم ذکر

-

مجمو

73

سا

عدم ذکر

73

73

73

روش های تجزيه و تحل ل داده ها

زم سه ذکر است که سه من ور افزایش دقهت در کیهب
نتایج ثاصل از پژوهش ،پژوهشهگران خهود مبهادرت سهه

پس از جم آور داده ها از طری پرسش نامه ،سا استفاده

پخش پرسشنامه کردند تا در ثرن پخهش آن سها کارکنهانی

از سرنامه نرم افزار آمهار در علهوم اجتمهاعی( (SPSSو

که پرسشنامههها را تكمرهل مهیکردنهد ،صهحبت کننهد و

نرم افزار پرشرفته لرزرل اط عهات سهه دسهت آمهده مهورد

ثا ت و رواسط کارکنان سا یكدیگر را از نزدیهك مشهاهده

تجزیه وتحلرل قرار گرفت و از آزمونهها ذیهل اسهتفاده

کنند و از نقطه ن راتی که سا دستراسی سه آنها سها اسهتفاده از

گردید:

سوالها پرسشنامه امكان پذیر نبود اما منجر سه افهزایش

 -آزمهههون کولموگهههورو  -اسهههمررنو

کرفرت پژوهش ،میگردید اسهتفاده کننهد .در ادامهه نتهایج

سهههرا

مشخص نمودن نرمال سودن توزی متغررها؛

ثاصل از تجزیه و تحلرل دادهها ذکر میشود.

 تحلرههل همبیههتگی سههرا سررسههی راسطههه مرههانمتغررها؛
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تفكرك سه دانشگاه آورده شده است.

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

 -مدل معهاد ت سهاختار سهرا سهنجش تهأآرر

آمته

عدالت سازمانی سر هویت کارکنان.

سرا آزمون نرمال سودن نمره عاملها سه دسهت آمهده از
آزمون کولموگرو  -اسمررنو

استفاده شده است .نتهایج

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرونوف

عدالت

عدالت

توزیعی

رویها

1/158

1/371

عدالت

عدالت

عضویت

هویت

وفادار

مراودها
1/187

1/555

1/383

1/618

1/746

gis

سا توجه سه جدول فوق sig ،تمهامی عوامهل سزرگتهر از

همبیتگی پررسون استفاده شد .یافته ها نشان می دهند کهه

 1,15سوده ،از این رو میتوان گفت که توزی  ،نرمال سهوده

سرن ادراك افهراد از مرهزان رعایهت عهدالت در سهازمان و

است؛ سه همرن دلرل سرا آزمون فرضرههها و انجهام سهایر

هویت سازمانی آنها راسطه میبت و معنیدار سرقرار اسهت

آزمونها آمار از آمار پارامتریك استفاده گردید.

و این راسطه در مورد ادراك افراد از مرزان رعایت عهدالت
توزیعی ،رویها و مهراودها و هویهت سهازمانی آنهها در

آزمو همبستگي ب ن عاملها

سطح اطمرنان  1/88صهدق مهینمایهد .جهدول  3نشهانگر

در این تحقره سهه من هور سررسهی راسطهه مرهان عهدالت

نتایج ثاصل از آزمون همبیتگی است.

سازمانی و هویت افراد سازمان از آزمهون آمهار ضریهب

جدول  . 3ضریب همبستگی عوامل عدالت سازمانی و هویت

عدالت سازمانی

عدالت
توزیعی

هویت

**1,617

**1,536

عدالت رویه-
ا
**1,528

عدالت مراوده-
ا
**1,576

** همبیتگی در سطح 1/11معناداراست
آزمو مقايسه م انگ ن يک جامعه

چنانچه عدد معنادار کهوچكتر از  1,15ساشهد ایهن سهدان

جهت مناسب سودن وضعرت عاملهها از آزمهون مرهانگرن

معناست که مران وضعرت متغرر و مرانگرن در ن هر گرفتهه

یك جامعه استفاده شد .سر طب این آزمون ،در هرکجا کهه

شده تفاوت معنادار وجود دارد .ثال چنانچه مقادیر ثد

عدد معنادار سزرگتر از  1,15ساشد مران وضعرت متغرهر و

سا و پایرن هر دو میبت ساشند می توان وضعرت متغرهر را

مرانگرن در ن ر گرفته شهده (عهدد 3کهه در وسهط طرهر

مناسب ارزیاسی نمود و چنانچه ثهد سها و پهایرن ههر دو

لركرت قرار میگرهرد) تفهاوت معنهادار وجهود نهدارد و

منفی ساشند ،وضعرت متغرر نامناسب است .جدول  4نتایج

متغرر از وضهعرت متوسهطی سرخهوردار خواههد سهود ،امها

تحقرهه را سهها توجههه سههه ایههن آزمههون نشههان مههیدهههد.
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 -آزمون  t-testسرا سررسی وضعرت متغررها؛

آزمو ن مال بود نم ه عاملهای به دسأ

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

جدول  . 4وضعیت متغیرهای تحقیق از لحاظ مناسب بودن

مراودها

رویها

توزیعی

1,3221

1,2567

1,4386

- 1,2848

1,1588

- 1,3415

-1,5424

ثد سا

- 1,1237

1,1888

1,1414

- 1,6287

-

1,7211

- 1,8487

ثد پایرن

1,111

-

1,118

1,111

1,4155

–
1,111

1,111

sig

-

1,381

1,118
همچنرن در جدول  ،5نتایج وضعرت متغررها تحقره

سر طب جدول،نتایج ثاکی از آن است کهه در مجمهو
در این سه دانشگاه ،عدالت و هر سه سعد آن یعنی عهدالت

سه تفكرك سه دانشهگاه تههران ،ترسرهت مهدر

توزیعی ،عدالت رویها و عهدالت مهراودها از وضهعرت

طباطبایی آورده شده است.

نههامطلوسی سرخوردارنههد ،عامههل عضههویت دارا وضههعرت
مناسبی است و عوامل هویت و وفهادار دارا وضهعرت
متوسطی هیتند.
جدول  . 5وضعیت متغیرهای تحقیق به تفکیک دانشگاهها

وضعرت متغررها تحقر در دانشگاه تهران
هویت

وفادار

عضویت

عدالت

عدالت
مراودها

عدالت

عدالت

رویها

توزیعی

1,3141

1,2567

1,4123

- 1,2131

1,2331

- 1,3765

-1,3254

ثد سا

1,1123

1,1888

1,2211

- 1,5587

-

1,4421

- 1,8876

ثد پایرن

1,112

1,11

1,121

1,111

1,2144

–
1,118

1,281

sig

1,111

وضعرت متغررها تحقر در دانشگاه ع مه طباطبایی
هویت

وفادار

عضویت

عدالت

عدالت

عدالت

عدالت
مراودها

رویها

توزیعی

1,3221

1,2567

1,4386

- 1,3124

1,1432

1,3332

-1,4432

ثد سا

- 1,1237

1,1888

1,1414

- 1,6532

-

1,7211

- 1,8543

ثد پایرن

1,124

-

1,111

1,111

1,2188

–
1,182

1,111

sig

-

1,381

1,117
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هویت

وفادار

عضویت

عدالت

عدالت

عدالت

عدالت

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

هویت

وفادار

عضویت

عدالت

عدالت
مراودها

عدالت

عدالت

رویها

توزیعی

- 1,1443

1,1234

1,1217

- 1,5543

-

1,7188

- 1,8877

ثد پایرن

1,133

-

1,112

1,111

1,3122

–
1,111

1,111

sig

-

1,211

1,138
جهدول فهوق ،در دانشهگاه تههران ،وضهعرت

توان عدالت را دارا وضعرت نامناسبی دانیت ،همچنهرن

سر اسا

عدالت توزیعی متوسط است ،عدالت رویهه ا و عهدالت

وضههعرت عضههویت مناسههب اسههت ،وفههادار وضههعرت

مراوده ا وضهعرت نهامطلوسی دارنهد و در کهل مهیتهوان

متوسطی دارد و در مجمهو مهیتهوان هویهت را متوسهط

عدالت را دارا وضه نهامطلوسی دانیهت .ولهركن عامهل

ارزیاسی کرد.

هویت و هر دو سعد آن یعنی عضویت و وفهادار  ،وضه

متل معادالت ساختاری بأ ای سأنجش تأر

مطلوسی دارند.

عتا

در دانشگاه ع مه طباطبایی ،وضعرت عدالت توزیعی و
عدالت مراودها نامطلو

جهت سررسی وجود و یا عهدم وجهود راسطهه علهی مرهان

است ،عهدالت رویهها وضه

متغررها پژوهش ،فرضرهها تحقر سا استفاده معهاد ت

متوسطی دارد و در مجمو میتوان عدالت را دارا وض

ساختار آزمون شدند .شكل  3نشان دهنده نتایج مهرتبط

نامطلوسی دانیهت .همچنهرن وضهعرت عضهویت مطلهو

سا فرضره اصلی تحقر است .همانطور که شاخصها نشان

است ،وفادار وض متوسطی دارد و در مجمو میتهوان

میدهد نیبت کا دو سه درجه آزاد سراسر سا 1/88است (

هویت را متوسط ارزیاسی کرد.
در دانشگاه ترسرت مدر

سازماني ب هوي

کههوچكتر از  )3و همچنههرن مرههزان  RMSEAسراسههر سهها

نرز وضعرت عدالت تهوزیعی

( 1/111کههوچكتر از  )1/11و  p-valueسرشههتر از سههطح

و عههدالت رویههها نامناسههب اسههت ،عههدالت مههراودها

معنیدار استاندارد (  )   0 / 05است.

وضعرت متوسطی دارد و همچون دو دانشگاه دیگر ،مهی-

عدالت توزيعي

.3.8
97.0

97.0

عضويت

وفاداري

.3.3
7
.393

هويت
سازماني

عدالت

97.0

.3.9

عدالت رويهاي

سازماني

.3.7

عدالت مراودهاي

Chi- square=3.93, df=4, p- value=0.41578, RMSEA=0.000

شکل .3مدل معادالت ساختاری مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق
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1,4314

1,2432

1,4567

- 1,3421

1,1877

- 1,2311

-1,3321

ثد سا

  Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.50دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /دی / 09سال هجدهم  /شماره 09

وضعرت متغررها تحقر در دانشگاه ترسرت مدر

تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان...

.339
عدالت
توزيعي

.3.8
.3..
.33.

Q3

.3.7

Q4

.335

Q5

.353

.

970.

Q6

.39.

Q8

.3.7

.33.
97..

عضويت

.3..
7

97..

وفاداري

.39.

هويت

97.2

سازماني

عدالت
رويهاي

.3..
.3.5
.3.8

Q9

.353

Q10

.39.

Q11

.3.5

.3.9

9736
عدالت
مراودهاي

Q12

.3.5

.33.

Q13

.359

.3..

Q14

.358

.33.

.3.5
.35.

Q15

.3..

Q1

7359

Chi- square=160.03, df=98, p- value=0.675, RMSEA=0.0032
شکل .4مدل معادالت ساختاری مرتبط با فرضیههای فرعی تحقیق

اسهههتاندارد (  RMSEA،)   0 / 05کهههوچكتر از

همچنرن نتایج ثاصل از خروجهی لرهزرل در راسطهه سها
فرضرات فرعی تحقر در شكل  4نشان داده شهده اسهت.

 1/11است.

سا توجه سه شكل ،شاخصها این مدل ثكایت از سرازش

جههدول  6نشههانگر نتههایج ثاصههل از فرضههره اصههلی و

مناسب مدل و در نترجه تایرد فرضهرههها فرعهی تحقره

فرضرهها فرعی تحقر است .سر اسا

دارد .سههدین معنهها کههه نیههبت کهها دو سههه درجههه آزاد

مورد کلره فرضرهها پژوهش GFI ،و  AGFIسزرگتهر از

کوچكتر از  P-VALUE ،3سرشهتر از سهطح معنهیدار

مهدل و وجهود

 1/8است و این امر سرانگر سهرازش خهو

ایهن جهدول ،در

راسطه علی مران عدالت سازمانی و هویت است.
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Q2

.335

طیبه امیرخانی و عسل آغاز

جدول  .6نتایج فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق

ادراك کارکنان از مرزان رعایت عدالت

تایرد
فرضره

ادراك کارکنان از مرزان رعایت عدالت
توزیعی در سازمان ،سر هویت سازمانی آنها
موآر است.

88

161,13

1,1132

1,85

1,81

ادراك کارکنان از مرزان رعایت عدالت رویه-
ا در سازمان ،سر هویت سازمانی آنها موآر

88

161,13

1,1132

1,85

1,81

است.
ادراك کارکنان از مرزان رعایت عدالت
مراودها در سازمان ،سر هویت سازمانی آنها

88

161,13

1,1132

موآر است.
بحث و نت جهگ ی

سازمان ،اثیها

همانطور که نتایج ثاصل از تجزیه و تحلرل دادههها نشهان

1,85

1,81

تایرد
فرضره

تایرد
فرضره
تایرد
فرضره

سهیعهدالتی کنهد ،واکهنش منفهی نشهان

خواهد داد و یا هنگامی که سیعدالتی در رویهههایی ساشهد

میدهد ،ادراك کارکنان از مرزان رعایت عهدالت سهازمانی

که سه موجب آنهها پرامهدها تخصهرص یافتههانهد ،عكهس

سر هویت سازمانی آنان تأآرر دارد .همچنرن نتایج ثاصل از

العمل منفی فرد ،متوجه کل سازمان خواهد شد؛ و مشاهده

آزمون مرانگرن یك جامعهه سرهانگر آن اسهت کهه عهدالت

رفتارها ناعاد نه از سرپرسهت یها سهایر افهراد صهاثب

سازمانی و هر سهه سعهد کهه سهرا سهنجش آن در ایهن

اخترار و قدرت در سازمان ،ساعث میشود تا فرد سهه طهور

پههژوهش مههورد اسههتفاده قههرار گرفتههه اسههت ،از وضههعرت

منفی نیبت سه سرپرست یا میئول خاص که شاهد رفتهار

نامناسبی سرخوردار هیتند .این در ثالی است که سهرش از

ناعاد نه او سوده است ،عكس العمل نشان دهد و سه انحهام

سی سال تحقر پررامون مبحهث عهدالت در سهازمان هها،

گوناگون ،عدم رضایت خویش را از ثضور او سه نمهایش

نشان می دهد که افراد سه شدت تحت تأآرر رعایت عدالت

گذارد و تعهد کمتر نیبت سه او و همچنرن نگرش هها

در تخصرص پرامدها ،رویههایی که سه موجب آنها پرامهدها

منفی در قبال سرپرست مرسوطه داشته ساشد( .)33از ایهن -

تخصرص مییاسند و رفتارهایی که سا آنها صورت میگررد،

رو ضههرورت دارد کههه سراسههتگذاران و مجریههان کلرههه

هیتند( )31و سدون ایجاد زمرنهها مناسهب ،سهرا ادراك

سازمانها سه طور عام و دانشگاهها مذکور سه طور خاص

عهدالت و انصها  ،سهازمان هها سها مشهك ت زیهاد در

در شروه توزی پرامهدها ،رویهههها سهازمانی و رفتهار سها

انگرههزش و هههدایت کارکنههان مواجههه خواهنههد شههد(.)32

کارکنان تجدید ن ر کنند .متصل کردن ن هام پرداخهت سهه

تحقرقات ثاکی از آن است که منصفانه دانیتن تخصهرص

عملكرد افهراد و طراثهی سریهتمها ثقهوق و دسهتمزد

پرامدها ،رویهها و رفتارها سرن شخصی ،ههر کهدام تهأآرر

مبتنی سر شاییتگی میتواند منجر سدان شهود کهه کارکنهان

زیاد سر رفتارها و نگرشها سازمانی سه جا میگذارد

توزی پرامدها سازمانی را منصهفانهتهر سداننهد .همچنهرن

()31؛ سه عنوان میال ،هنگامی که فرد در توزی پرامدها در

وجود رویهها مشخص و قانونی که مدیران را سه تصمر
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سازمانی ،سر هویت سازمانی آنها موآر است.

3,83

4

1

1,88

1,83
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فرضرات

-grauqs

fd

AESMR

GFI

AGFI

نترجه
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کاهش دخالت دادن منهاف و ع یه شخصهی مهدیران در

اعتبارمنفی ممكن است منجر سه سیهویتی افراد شهود(.)36

تصمرماتشان نقش داشته ساشد و در سهبود ادراك کارکنهان

پژوهشها ثاکی از آنند که اعضها سهازمانی نیهبت سهه

پررامون عدالت رویها موآر واق شود .همچنهرن زم سهه

سازمانهایی کهه تصهویر عمهومی جهذاسی دارنهد هویهت

ذکر است که رفتار محترمانه و صادقانه سا کارکنان میتواند

سرشتر اثیا

میکنند .تصهویر سررونهی ،سهه سهاور فهرد

در ادراك کارکنان از عدالت مراودها مهوآر واقه شهود و

درساره ادراك افراد سررونی نیبت سهه سهازمان اشهاره دارد.

در این راستا ارائه سازخور کافی و سه موق سهه کارکنهان در

هرچقدر این تصویر سررونی از جذاسرت سرشتر سرخهوردار
ساشد ،فرد نیهبت سهه سهازمان اثیها

هویهت سرشهتر

نتایج آزمون  tثاکی از این است کهه هویهت سهازمانی

خواهد نمود( .)2در نهایت ساید خاطرنشان کرد ،سهازمان-

سههه طههور کلههی؛ و عامههل وفههادار از وضههعرت متوسههطی

هایی که از اعتبار و خوشنامی سهرهمندند ،سایهد سداننهد کهه

سرخوردارنههد و عامههل عضههویت دارا وضههعرت مناسههبی

این اعتبار و شهرت امر همرشگی نبوده و چنهرن نریهت

است .سا توجه سه متوسهط سهودن وضهعرت عامهل هویهت

که تحت هر شرایطی این نام نرهك سهاقی سمانهد .از اینهرو

سازمانی و نامناسب سودن وضعرت عدالت سازمانی ،تایرهد

سههازمانههها معتبههر همچههون دانشههگاه تهههران ،ع مههه

فرضره اصلی این تحقره کهه ثهاکی از تهأآرر عهدالت سهر

طباطبایی و ترسرت مدر

که رسالت سنگرنی را سهر دوش

هویت است ،عق نی سه ن ر میرسد .اما آنچه در این مران

میکشند ،میساییت در راستا ثف این اعتبار سكوشند و

درخور توجه است ،مناسب سودن وضعرت عامل هویهت و

عواملی را که ممكن است منجر سه خدشهه دار شهدن ایهن

هر دو سعد آن ،یعنی عضویت و وفادار در دانشگاه تهران

اعتبار شهود از مرهان سردارنهد تها افهراد سیهرار خواههان

و همچنرن مناسب سهودن وضهعرت عضهویت در ههر سهه

عضویت در آنها و ادامه میرر کارراهه شغلی خود در ایهن

دانشگاه علیري نامناسب سودن عدالت در هر سه است و

سازمانها ساشند.

این سوال را سه ذهن متبادر میسازد که چگونهه کارکنهانی

در مجمههو سهها توجههه سههه یافتهههههها ایههن پههژوهش،

که از نحوه رعایت عدالت ناراضی هیتند ،از عضهویت در

پژوهشگران آتی میتوانند موضوعهایی چون سررسی تهأآرر

سازمانها مذکور رضایت دارند .شاید ستوان پاسه ایهن

رفتارههها فراتههر از نقههش سههر هویههت سههازمانی کارکنههان،

سوال را سه اعتبار و شهرت این سهه دانشهگاه ،و سهه ویهژه

سررسی راسطه سرن رهبر تحول گرا میئولرن دانشگاههها

دانشگاه تهران سه خاطر ساسقه دیرینها که دارد ،نیبت داد

سر هویت سازمانی کارکنان ،سررسهی تهأآرر ن هام پرداخهت

چرا که سر طب ن ر مرلوارد و کایریاکرهدو ،1افهراد شهدیدا

مبتنی سر عملكرد سر اداراك کارکنان از عهدالت سهازمانی و

خواهان آنند که سهه عضهویت سهازمانههایی درسراینهد کهه

شناسایی عوامل موآر سر اثیا

هویت سازمانی کارکنهان

موجب خودافزایی آنان شود و از اینرو سه نههادههایی کهه

دانشههگاهها ساردازنههد .امرههد اسههت سهها عنایههت میههئولرن

هیهتند

دانشگاهها سه اینگونهه مطالعهات ،افهراد سیهرار خواههان

گرایش پردا میکنند( .)34در واق سازمانهایی که شههرت

عضویت در دانشگاهها و ادامه میرر کارراهه شهغلی خهود

سرشتر دارند ،سه افراد اعتماد سهه نفهس سرشهتر داده و از

در آنها ساشند.

دارا شهرت ،ویژگیها متمایز و هویت جذا

اینرو منجر سه افزایش هویت سازمانی میشوند( .)35سدین
معنا که اعتبارمیبت میتوانهد سهه عنهوان سهار در مقاسهل
وقای وثوادث مشهكل سهاز کهه ممكهن اسهت ساعهث

Millward and Kyriakidou
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گرر یكیان درساره کلره کارکنان ملزم سازد ،میتوانهد در

کههاهش اثیهها

مورد نحوه اجرا تصمرمات متخذه موآر خواهد سود.

هویههت شههود قههرار گرههرد و درمقاسههل،
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...تأثیر ادراك كاركنان از عدالت سازمانی بر هويت سازمانی آنان

