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رتبه
(موردمطالعه:کمیتةامدادامامخمینی(ره)کلاستانخراسانرضوی)
سید علی حسینی ،1حسن خادمی زارع ،2احمد صادقیه ،2محمدباقر فخرزاد

3

 .1کارشناسارشد ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

(تاریخ دریافت4131/44/41 :؛ تاریخ پذیرش)4131/73/70 :

چکیده
این پژوهش با هدف رتبهبندی شاخصها و ابعاد عدالت سازمانی انجام گرفته است .پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلیی بیا
رویکرد پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضیوی تشیکید دادهانید.
براساس فرمول کوکران  087نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابیاار گیردآوری اعاعیاتر پرسشینامة اسیتاندارد
عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» استر که پایایی و روایی آن تأیید شد .تجایهوتحلید دادهها با تکنیک تاپسیس انجیام گرفیت .نتیای
تحقیق نشان داد شاخص ماحظه و مهربانی مدیران با کارکنانر با ضریب نادیکیی نسیبی  7/8180بیا اخیتاف بابید تیوجهی از سیایر
شاخص ها در رتبة نخست برار داردر همچنینر شاخص حجم کار کارکنان با ضریب  7/0311بهعنوان رتبة آخر شناخته شد .اولوییت ابعیاد
عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه بهترتیبر شامد عدالت ارتباعیر عدالت رویهای و عدالت توزیعی است .نبیود رابطیة معنیادار بیین
سنر سابقة خدمت و تحصیات کارکنان با میاان درک آنها از رعایت عدالت در سازمان از دیگر یافتههای این پژوهش است.

کلیدواژگان
تاپسیسر تصمیمگیری چندمعیارهر رتبهبندیر عدالت سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهhkhademiz@yazd.ac.ir :
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مقدمه
عدالت فضیلتی است که تحول در جان آدمی و جوامع بشری وابسته به آن است .در طول تاریخ
یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است .در این زمینه
مکتبها و اندیشههای گوناگون راهحلهای متفاوتی برای استقرار آن پیشنهاد کردهاند (حسینزاده
و ناصری ، 831 ،ص .)54بعثت پیامبران و تشریع ادیان بهمنظور تحقق قسط و عدل در نظام
حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است« :کشور با کفر میماند ،اما با
ظلم ماندنی نیست» (اخوان کاظمی ، 831 ،ص .)45عدالت هم از نظر گسترة کاربرد و هم
بهواسطة نقشی که برای آن در ادیان ،مذاهب و سنتهای مختلف بشری در نظر گرفته شده است
بهعنوان ارزشی انسانی و اجتماعی محسوب میشود .موالی متقیان علی (ع) در نامهای به مالک
اشتر او را به رعایت حق و عدالت فرامیخواند .در بخشی دیگر از او میخواهد انسانها را با یک
چشم بنگرد و بیتوجه به اعتقاد آنان ،عدالت را در حق آنها مراعات کند (کمانی ، 834 ،ص.)4
بیان مسئله
مطالعات اولیه در زمینة عدالت به اوایل دهة  611و طرح نظریة برابری آغاز شد ،همچنین اکثر
مطالعات در زمینة عدالت در سازمانها در سال  661شروع شد .بهطوری که مقاالت این حوزه
طی این سالها روند روبهرشد چشمگیری داشته است ( .)Lambert, 2003, pp.155-168در دهة
اخیر توجه زیادی به عدالت سازمانی بهمنزلة یک مقوله و زمینة تحقیقاتی مهم در روانشناسی
صنعتی -سازمانی معطوف شده است ،بدون درک و پرداختن به مقولة عدالت و انصاف سازمانها
در برانگیزهکردن و هدایت کارکنان مشکالت بزرگی خواهد داشت (شاهحیدریپور و کمالیان،
 ، 86ص .)514چهار معنا یا کاربرد برای کلمة عدل عبارت است از موزونبودن و اعتدال،
تساوی و رفع تبعیض ،رعایت حقوق افراد ،رعایت استحقاقه (مطهری ، 835 ،ص .)55در جدول
تعریف عدالت از منظر بزرگان بیان شده است.
1. Justice

رتبهبندی ابعاد عدالت سازماني با بهکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه :کمیتة امداد امام خمیني (ره) ...
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جدول  .1تعریفهای عدالت

هابز

عدالت به طور دقیق ،عبارت از وفای به عهد و پیمان است ،در صورتی که دیگران هم به قول و
قرار خود وفا کرده باشند.
ضمن بحثی کلی برای جامعة مطلوب یا مدینهای فاضله از عدالت بحث کرده است .او معتقد

افالطون

است که مدینة فاضله چهار صفت حکمت ،شجاعت ،خویشتنداری و عدالت را دارد که
برجستهترین آنها عدالت است و این صفت بقیه را بهوجود میآورد و هماهنگکنندة آنها هم
در اجتماع (سازمان) و هم در وجود فردی (رفتار) است.

ارسطو
سقراط
آبراهام مزلو

سعادت راستین آدمی را در فضیلت میداند و فضیلت نیز در باالترین وجه خود در عدالت
متجلی میشود.
عدالت را حسن و فضیلت نفس انسانی میداند و معتقد است که عدالت هم در نفس انسانیت
یافت میشود و هم در هیئت اجتماع بهتر است.
او عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی تعریف کرده و آن را به همراه صداقت ،انصاف و نظم در
یک گروه قرار داده است و از آنها بهعنوان پیششرطهای اساسی نیازها یاد کرده است.
معنای عدالت این نیست که افراد هیچ تفاوتی با هم ندارند و هیچ کس نسبت به دیگری رتبه و

مطهری

امتیازی نداشته باشد؛ معنای عدالت این است که امتیازاتی که به افراد داده میشود بر مبنای
صالحیت باشد.

مالصدرا

عدل نه بهمعنای رعایت تساوی بین اشیا ،بلکه رعایت استحقاقهاست که اختالف سطح در
استحقاق کمال ،تفاوت موجودات را به دنبال داشته است.

مباني نظری
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزا و عناصر
تشکیلدهندة آن وابسته است .در سالهای اخیر عدالت سازمانی 5بهعنوان زمینهای مطالعاتی چنان
رواج یافته است که در حوزههای کاربردی روانشناسی صنعتی و سازمانی ،مدیریت منابع انسانی،8
رفتار سازمانی ،5رفتار مصرفکننده و مطالعات حقوقی نیز مطرح شده است (رضائیان، 86 ،
1. Organization
2. Organizational justice
3. Human Resource Management
4. Organizational behavior
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ص .)13عدالت در محیط کار موضوع مهم برای کارکنان و مدیریت است .مدیران سازمانها
مسئول برقراری و ایجاد رفتار منصفانه برای کارمندان سازمان میباشند .این رفتار میتواند در قالب
جبران خسارت ،ارتقا ،تفویض اختیار و دیگر عناصری که تجربة کاری کارکنان را شامل میشود،
باشد .تحقیقات نشان میدهد اگر افراد احساس بی عدالتی کنند ،عملکردی بدتری خواهند داشت
که در نهایت ،بر روی رفتارهای انسانی آنها تأثیر بدی خواهد گذاشت ،و حتی احتمال کمتری
وجود دارد تا از تصمیمهای مدیران اطاعت کردت و همچنین رفتارهای اعتراضآمیزتری از خود
نشان خواهند داد (دوستار و اسماعیلزاده ، 865 ،ص .) 55همچنین ،تحقیقات روی مبحث
عدالت سازمانی نشان میدهد افراد بهشدت ،نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها،
رویههایی که به موجب آنها پیامدها تخصیص مییابند و رفتارهایی که با آنها انجام میگیرد،
حساس هستند .در واقع ،هر چه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در سازمانشان بیشتر باشد،
اعتماد آنها به سازمان و مدیران بیشتر میشود و در نتیجه ،عکسالعملهای مناسبتری به
تغییرات در سازمان نشان میدهند و بالعکس ،اگر درک مثبتی از عدالت در محیط سازمان نداشته
باشند ،اعتماد آنها به سازمان و مدیران کمتر میشود و در نتیجه افراد نهفقط در برابر تغییرات
عکسالعملهای مثبتی نشان نمیدهند ،بلکه مقاومت میکنند (

Saunders & Thornhill, 2003,

 .)pp.116بنابراین ،درک اینکه چگونه افراد مورد عدالت سازمانشان قضاوت میکنند ،از مباحث
اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است .یک سازمان معتدل باید بر سلسلهمراتب عدالت
استوار باشد تا هماهنگی ،تقسیم کار و زنجیرة فرماندهی و نمودار آن زیباترین باشد ،در واقع،
همانطور که در حال تعادل می توان حرکت یا پرواز کرد یک سازمان معتدل هم همه را به اوج
میرساند (حسینزاده و ناصری ، 831 ،ص .)51مطالعات عدالت سازمانی بیانکنندة این است که
قضاوتهای افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان بر نگرشهای مانند تعهد سازمانی ،وفاداری
به سازمان ،رفتارهای شهروندی سازمانی و قضاوت افراد دربارة میزان مشروعیت صاحبان اختیار و
خطمشیهای سازمان مؤثر است

(2001, pp.254-259

 .)Bos,دربارة اهمیت رعایت عدالت در

سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد افراد سازمان یک توافق کلی وجود دارد ،که اینها خود بیان میکند
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انصاف درکشده از تخصیص پیامدها ،رویهها و رفتارهای درونفردی ،هر یک با رفتارها و
نگرشهای سازمانی مهمی همراه میباشند (.)Ambrose et al., 2003, pp.947–965
آثار بيعدالتي

ادراک بیعدالتی آثار مخربی بر روحیة کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش
کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد

(& West, 2004, p.80

 .)Pattersonکارهای جدید در زمینة

عدالت نشان می دهد کارکنان حداقل با دو منبع دربارة اجرای عدالت در سازمان یا نقیض آن
مواجهند .منبع اول ،مدیر یا سرپرست مستقیم فرد است که نسبت به زیردست اختیار تام دارد ،و
منبع دوم ،خود سازمان بهعنوان یک کل است ( .)Cropanzano et al., 2002پایه و اساس یک رابطة
تعاملی موفق بین کارکنان و سرپرستان ،عدالت است .کارکنان باید اعتقاد داشته باشند که سطح
باالیی از عدالت در سازمان ،و مهمتر این که در تعامالت فردی با سرپرست مستقیمشان وجود
دارد .هنگامی که کارکنان رفتار عادالنه دریافت کنند ،تصمیمهای سازمانی را بهتر میپذیرند .با
نگاهی به سیمای سازمانهای کنونی درمییابیم بسیاری از نابسامانیها و بهرهوری پایین کارکنان به
شکلهای مختلف در بیعدالتی سازمانی نهفته است (قاسمی ، 868 ،ص.)11
بی عدالتی مورد انتظار بدین معنا است که افراد در سازمان انتظار رفتارهای ناعادالنه دارند.
شکل بیعدالتیهای پیشین و آثار بیعدالتی سازمانی را نشان میدهد (رضائیان ، 86 ،ص .)3

شکل  .1رابطة بین بیعدالتی پیشین و آثار بیعدالتی سازمانی
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مسیر دیگری که در حوزة مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده ،انواع
عدالت در سازمانها است .طبق تحقیقات در این زمینه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار
شناخته شده است .در تحقیق آنیل و میشرا ( )5114دربارة اعتماد و عدالت سازمانی ،به این
موضوع اشاره کردهاند که گرینبرگ ( ) 634معتقد بودند عدالت سازمانی سه نوع است
(.)Greenberg, 2004, p.326
عدالت توزيعي

عدالت توزیعی بیان کنندة ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و
پاداشها است ،به بیان دیگر ،حدی که افراد پاداشها را با عملکرد مرتبط میدانند ،عدالت توزیعی
میگویند (رضائیان ، 86 ،ص .)41عدالت توزیعی در واقع ،بر مبنای اصل مبادله است ،زیرا افراد
به آنچه با خود به سازمان آوردهاند ،بهمنزلة مبادلهای در قبال آنچه دریافت کردهاند ،مینگرند .باید
توجه کرد عدالت توزیعی فقط به عادالنهبودن پرداختها محدود نمیشود ،بلکه مجموعهای از
پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقاها ،پاداشها ،تنبیهها ،برنامههای کاری ،مزایا و ارزیابی عملکرد را
دربرمیگیرد (امیرخانی و پورعزت ، 834 ،ص .) 6-85اما این تمرکز بر منصفانهبودن پیامدها ،دو
محدودیت زیر را به همراه دارد:
افراد تمایل دارند اهمیت مساعدتهای خود را بیش از حد واقع برآورده کنند و در نتیجه ،ارائة
پیامدهایی که منصفانه درک شود ،دشوار است.
اینکه افراد در سازمانها صرفاً به پیامدها توجه نمیشود ،ثابت شده است .بنابراین ،اگرچه این
پیامدها بیانکنندة نقطة شروع عدالت سازمانی در نظر گرفته میشوند ،مشکالت همراه با این
نگرش ،پژوهشگران را به تمرکز مجدد بر سایر امور تشویق میکند (الوانی و پورعزت.) 835 ،
عدالت رويهای

از اوایل دهة  631مباحث مرتبط با عدالت رویهای نیز مد نظر قرار گرفت (

& Mcdowall

1. Aneil & Mishra

رتبهبندی ابعاد عدالت سازماني با بهکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه :کمیتة امداد امام خمیني (ره) ...
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 .)Fletcher,واژة رویة آنطور که در پژوهشها در زمینة عدالت بهکار گرفته شده

است ،عبارت از یک سری گامهای متوالی برای هدایت رفتارها و قضاوتها در تخصیص منابع
است .همین سروکارداشتن افراد با رویهها باعث میشود به عادالنهبودن این رویههای فکر کنند.
بنابراین ،عدالت رویهای با برداشت افراد از عادالنهبودن رویههای جاری در تصمیمگیری برای
جبران خدماتشان -نه با توزیع واقعی درآمدها -سروکار دارد (رضائیان ، 86 ،ص .)44در واقع،
عدالت رویهای به انصاف درکشده از سیاستهای بهکارگرفتهشده در جریان تصمیمگیریها اشاره
میکند (محمودیکیا و راشدی ، 865 ،ص .)545لونتال شش اصل مرتبط با عدالت رویهای را
بیان کرده است .فرایندهای که این اصول را رعایت کنند ،فرایندهایی عادالنه تلقی میشوند:
 .ثبات و پایداری داشته باشد؛  .5دوری از تعصب و غرض باشد؛  .8دقیق باشد؛  .5قابلیت
اصالح داشته باشد؛  .4معرف همة توجهات ذینفع باشد؛  .1مطابق با ارزشهای اخالقی باشد
(.)Lambert, 2003, pp.155-168
عدالت ارتباطي

همزمان با مطالعه روی عدالت رویهای ،بایاس و مواگ 5بحث عدالت ارتباطی را مطرح کردند که
بر جنبة بین اشخاص در سازمان بهویژه رفتار و ارتباط مدیران سازمان با زیردستان تمرکز میکند.
بحثهای عدالت ارتباطی به جنبة انسانی اعمال سازمانی برمیگردد (.)Scandura, 1999, pp.25-40
براساس نتایج تحقیقات دو دسته از عدالت ارتباطی را تعریف کردهاند . :عدالت اطالعاتی؛
 .5عدالت بینفردی ،که هردو بهطور قابل مالحظهای همدیگر را پوشش میدهند (احمدی و
همکاران ، 861 ،ص .)4در واقع ،میتوان گفت عدالت ارتباطی بهطور مفهومی مشابه با کیفیت
غیررسمی رفتار است ،در حالی که عدالت رویهای بهطور مفهومی ،مشابه با تصمیمگیری رسمی
است .همچنین ،رفتار مناسب با افراد میتواند اطاعت از رویههای سازمانی تقویت کند .عدالت

1. Leventhal
2. Bies & Moag
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بینفردی بیانکنندة رفتار منصفانة افراد با یکدیگر است ،رفتار بینفردی شامل تعهد بینفردی،
صداقت ،احترام ،توجیه و درستکاری ،تواضع ،بازخور بهموقع و احترام به حقوق میشود (احمدی
و همکاران ، 861 ،ص .)1در واقع ،میتوان نتیجه گرفت عدالت ارتباطی بهطور مفهومی مشابه با
کیفیت غیررسمی رفتار است ،در حالی که عدالت رویهای بهطور مفهومی ،مشابه با تصمیمگیری
رسمی است .در پایان ،بحث عدالت و عدالت سازمانی از نظر برخی نظریهپردازان در جدول 5
بیان شده است.
جدول  .2نظریهپردازان عدالت

صاحب نظر

سال

مؤلفههای مورد نظر

آدامز

614

بعد محتوایی  -واکنشی ،نظریة انصاف

تیبات و والکر

644

بعد فرایند  -واکنشی ،نظریة عدالت رویهای

بیزو مواگ

644

عدالت ارتباطی ،جنبة شخصی اعمال سازمانی ،ارتباط بین مدیران و کارکنان

لونتال

641

محتوایی -واکنشی ،نظریة قضاوت عادالنه

لونتال و کروزاوکرای

631

نظریة اولویت تخصیص

گرینبرگ

634

ادراک کارکنان ،انصافکاری

لیند و تیلر

633

مدل منافع شخصی ،مدل منافع گروهی

گرینبرگ

661

دو بعد مستقل بعد کنشی و بعد واکنشی

کروپانزانو وگرینبرگ

664

پاسخ کارکنان به پیامدها ،رویههای استفادهشده برای تخصیص پیامدها

فولگر

663

احساس تعادل ،درستی و صحت

لیندر و همکارانش

666

تجربة جمعی

666

عدالت رویهای و توزیعی ،عدالت ارتباطی

بوشر

5

تیبات و والکر

511

عدالت رویهای ،انصاف درکشده

لوندال و همکاران

511

تبعیت سازمان ،قوانین عدالت رویهای و ارتباطی

آمبروس
المبرت

8

5

 5115احساسی (با تعهد کمتر) ،رفتاری (افزایش ترک خدمت و کاهش رفتارهای تبعی)
5118

تعهد سازمانی و ادراک افراد ،مشروعیت صاحبان قدرت
1. Leventhal and Krvzavkray
2. Bvshr
3. Ambrose
4. Lambert
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کمیتة امداد امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقالب اسالمی بهعنوان دومین نهاد انقالبی در
تاریخ  5اسفندماه  ، 844با صدور حکم پرخیر و برکت ،و تاریخی حضرت امام خمینی (ره)
برای مدت نامحدود ،بهمنظور تحققبخشیدن به اهداف عالیة نظام جمهوری اسالمی ایران و والیت
فقیه در حمایت و امداد محرومان و مستضعفان و خودکفاکردن آنان ،تأسیس شد .این سازمان
اکنون بهعنوان یک سازمان بسیار وسیع و گسترده در سطح کشور فعالیت میکند .در این بین کمیتة
امداد استان خراسان رضوی براساس آخرین آمار سال  61با  8181روستای تحت پوشش و 31
واحد امداد با  5مرکز مدیریت شهرستان و نیز  441کارکنان در سطح استان فعالیت میکند
(سالنامة آماری کمیته امداد امام خمینی (ره) ، 836 ،ص.) 5
خالصة سیر تکامل مفاهیم مربوط به عدالت در جدول  8بیان شده است.
ادامة جدول  .3سیر تکامل مفاهیم مربوط به عدالت

عدالت توزیعی ،دهة 0791
نظریة برابری آدامز
تیبات و والکرد

5

مدل قضاوت عادالنة
لونتال

614
644

عدالت رویهای ،دهة 0791

عدالت ارتباطی ،دهة 0771

عدالت یعنی تناسب میان آوردههای یک فرد به سازمان و دریافتیهایش از آن.
افراد در سازمان نهفقط نسبت به رعایت عدالت در پیامدهای دریافتی حساسند ،بلکه
نسبت به رویههای که از طریق آن این رویهها توزیع میشوند ،حساسند.
پیامدهای دریافتی افراد از سازمان نهفقط باید با آوردههایش متناسب باشد (اصل

631

برابری) ،بلکه نیازهای اساسی آن را پوشش داده (اصل نیازها) و بیتبعیض باشد
(اصل مساوات).

بیز و مواگ

631

گرینبرگ

668

عدالت نهفقط توزیع منافع مادی ،بلکه منافع اجتماعی مهمی مانند تعامل مستقیم
مدیریت با کارکنان را نیز دربرمیگیرد.
عدالت ارتباطی دارای دو بعد جدا از هم است :رفتار محترمانة مدیریت با افراد
(عدالت اطالعاتی) و شفافیت در تصمیمگیریها (عدالت بینفردی).
1. Thibaut
2. Walker
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ادامة جدول  .3سیر تکامل مفاهیم مربوط به عدالت

عدالت توزیعی ،دهة 0791

عدالت رویهای ،دهة 0791

عدالت ارتباطی ،دهة 0771

کالکویت

511

ترسیم مدل چهاربعدی از عدالت شامل توزیعی ،ارتباطی ،رویهای ،بینفردی.

لیند و تیلور

5118

تمرکز بر اثر قوی عدالت رویهای نسبت به عدالت توزیعی و ارتباطی

هنینگ

5114

ادراک عدالت یک تابع خروجی از یک فرایند است.

پیشینة پژوهش
مشیری و همکاران برای رتبهبندی ابعاد عدالت سازمانی در ادارة ورزش و جوانان ،با بهکارگیری
پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی چستر و تاد دادههای الزم را جمعآوری کردند .در این
پژوهش نتیجة آزمون رتبهبندی فریدمن نشان داد ابعاد عدالت سازمانی عبارتاند از عدالت
توزیعی ،عدالت ارتباطی و عدالت رویهای که مشخص میشود عدالت رویهای در سازمان بهتر
انجام گرفته و عدالت توزیعی مورد توجه نبوده است .نتایج نشان داده است بین عدالت سازمانی
کارکنان از نظر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد در حالی از نظر وضعیت تأهل تفاوت
معناداری وجود ندارد (مشیری و همکاران ، 865 ،ص .) 44یادگاری ( ) 833رابطة بین عدالت
سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانة نواحی هفتگانه مشهد را بررسی کرد.
طبق نتایج ،تعهد سازمانی کارکنانی که مدیران آنها عدالت سازمانی را رعایت میکنند ،بیشتر است.
همچنین رعایت عدالت تعاملی و عدالت رویهای از سوی مدیران نسبت به عدالت توزیعی ارتباط
بیشتری با تعهد سازمانی داشت (یادگاری ، 833 ،ص .)63رضائیان و میرزاده ( ) 836در پژوهش
با بهکارگیری پرسشنامة محققساخته در شرکت پخش فراوردههای نفتی نشان دادند عدالت
ارتباطی ،عدالت توزیعی ،عدالت اطالعاتی و عدالت رویهای ،بهترتیب ،رتبههای اول تا چهارم را
دارند (رضائیان و میرزاده ، 836 ،ص .)65- 15طالبزاده ( ) 861بیان کرد ابعاد عدالت سازمانی
1. Kalkvyt
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عبارتاند از عدالت رویهای ،عدالت اطالعاتی .عدالت توزیعی و عدالت ارتباطی .دادههای مورد
نیاز از کارخانههای صنایع غذایی استان آذربایجان غربی جمعآوری شد و رتبهبندی با آزمون
فریدمن انجام گرفت (طالبزاده ، 861 ،ص .)5 1رعنایی در پایاننامة کارشناسیارشد خود
عدالت سازمانی و رویکرد آن در ورزش دانشگاهی ایران را به صورت مقایسهای مطالعه کردند.
نتایج پژوهش او نشان داد در زمینة عدالت توزیعی و تعاملی بین رؤسای انجمنها ،مدیران و
کارشناسان تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد .اما در زمینة عدالت رویهای بین رؤسا،
مدیران و کارشناسان تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،یافتهها نشان داد رؤسا بیشترین
گرایش و مدیران کمترین گرایش را به عدالت توزیعی از خود نشان میدهند .از طرفی ،نسبت به
عدالت رویه ای و تعاملی ،کارشناسان ورزشی در حد باالترین گرایش و مدیران تربیت بدنی
کمترین گرایش را از خود نشان دادند (رعنایی.) 833 ،
واروککا و همکاران پژوهشی را با عنوان «عدالت سازمانی در سیستم ارزیابی عملکرد و
انجامدادن کار :مطالعه در یک بازار در حال ظهور» انجام دادهاند .جامعة آماری این پژوهش
کارکنان شرکتهای بزرگ و بهخوبی تثبیتشده بوده است .با بهکارگیری تحلیل عاملی و
رگرسیونی ،آثار همزمان چند متغیر مستقل در متغیر وابسته بررسی شد .آنها به این نتیجه
رسیدهاند که بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان رابطة معناداری وجود دارد ،همچنین ،عدالت
تعاملی تأثیر بیشتری در ارزیابی عملکرد کارکنان را داراست

(et al., 2012

 .)Warokkaمالک و

نعیم پژوهشی را با عنوان «تأثیر عدالت سازمانی درکشده در تعهد سازمانی اعضای هئیت علمی»
انجام دادند .در این تحقیق بهمنظور جمعآوری دادهها ،پرسشنامة استاندارد نیهوف و مورمن در بین
چهار دانشگاه خصوصی و یک دانشگاه دولتی پاکستان توزیع شده است .آنها در این تحقیق به
این نتیجه رسیدهاند که عدالت توزیعی تأثیر مثبت و بهنسبت قویتر در تعهد سازمانی استادان،
نسبت به عدالت رویهای دارد

(& Naeem, 2011

 .)Malikالزوبی پژوهشی را با عنوان «بررسی

رابطة عدالت سازمانی با رضایت شغلی» در شرکت برق اردن انجام داد .نتایج تحقیق آنها نشان
داد بین سن پاسخگویان و درک عدالت رابطة معناداری وجود دارد ،همچنین ،بین عدالت سازمانی
و رضایت شغلی ارتباطی مثبت و معنادار برقرار است ( .)Al-Zubi, 2010
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با توجه به منابع تحقیق و مباحث مربوط به ابعاد عدالت سازمانی ،ابعاد عدالت سازمانی در
قالب شکل  5طراحی و تدوین شد.

شکل .2ابعاد عدالت سازمانی

روششناسي تحقیق
روش پژوهش در این مطالعه روش توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .از آنجا که
گردآوری دادهها در یک مقطع زمانی مشخص از طریق نمونهگیری انجام گرفته ،تحقیق پیمایشی-

رتبهبندی ابعاد عدالت سازماني با بهکارگیری تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه :کمیتة امداد امام خمیني (ره) ...

343

مقطعی است .جامعة آماری این تحقیق شامل همة کارکنان سازمان کمیتة امداد امام خمینی (ره) در
سطح استان خراسان رضوی میباشند .اندازة نمونة آماری براساس فرمول کوکران با خطای 4
درصد و دقت  64درصد 511 ،نفر تعیین شد .دادههای مورد نیاز برای رتبهبندی سنجههای عدالت
سازمانی از طریق پرسشنامة استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( ) 668جمعآوری شد
این پرسشنامه شامل ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت ارتباطی) و
 51شاخص آن است .پرسشنامه توسط سرپرستان و معاونهای بخشهای مختلف از جمله
گزینش ،حمایت ،عمران ،روابط عمومی ،نظارت ،اداری مالی ،حقوقی ،اشتغال ،فناوری و سایر
بخشها ،در سازمان مرکزی کمیتة امداد (ره) و شاخههای این سازمان تکمیل شد .نیهوف و مورمن
ضریب پایایی و روایی قابل قبول را برای این پرسشنامه گزارش کردند ( .)Yufan, 2005همچنین،
روایی پرسشنامة یادشده با نظر استادان و خبرگان تأیید شد .برای سنجش پایایی ابزار گردآوری
دادهها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ،که با نرمافزار  ،SPSSمقدار  1/3 1محاسبه شد .که
بیانکنندة پایای پرسشنامه است .در این پرسشنامه برای امتیازدهی و ارزشگذاری پاسخها،
پرسشنامه در قالب طیف لیکرت پنجگزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) درجهبندی
شد ،که بهترتیب مقادیر کمی آن برابر (  )4 ،5 ،8 ،5 ،و مقادیر وزنی آن برابر با ( )6 ،4 ،4 ،8 ،
تعیین شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها تکنیک تاپسیس بهکار گرفته شد که در ادامه دربارة این
روش توضیحاتی بیان شده است .بیتردید پژوهشگران در مسیر انجامدادن پژوهشهای خود با
محدودیتهای مواجه میشوند که ممکن است نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد .شناخت این
محدودیتها قابلیت تفسیر بهتر نتایج و ارتقای سطح کیفی پژوهشهای آتی را امکانپذیر میکند.
پژوهش حاضر با محدودیتهای همراه بوده است که در ادامه بیان میشود.

 همکارینکردن برخی افراد در پاسخگویی به پرسشنامه. تعداد پرسشهای پرسشنامة بهرهوری بسیار زیاد بود ،اما بهدلیل محدودیتهای نرمافزاراز تعداد پرسشها کاسته شد.
 نداشتن منابع مالی و زمانی کافی ،با توجه به مسافتهای طوالنی برای توزیعپرسشنامهها در تعداد بیشتری از شهرستانهای استان خراسان رضوی.
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 عدم دسترسی به منابع اطالعاتی بهویژه منابع معتبر خارجی. مشکل برقراری ارتباط با پاسخگویان بهمنظور ایجاد حس اعتماد به آنها برایپاسخگویی بهتر.
وزندهي به روش آنتروپي شانون

برای محاسبة اوزان

n

شاخص با داشتن

m

مشاهده از هر شاخص روشهای مختلفی از جمله

روش آنتروپی ،روش لینمپ ،روش کمترین مجذورات موزون و روش بردار ویژه وجود دارد
(مؤمنی ، 865 ،ص .)55قبل از اجرای مراحل محاسباتی روش تاپسیس براساس مبانی نظری
پژوهش ،ابتدا باید ضرایب اهمیت شاخصها مشخص شود .در این پژوهش برای وزندهی به
شاخصها روش آنتروپی شانون بر مبنای ماتریس تصمیمگیری بهکار گرفته شد .وقتی که دادههای
ماتریس تصمیمگیری بهطور کامل مشخص شده باشند ،این روش میتواند برای ارزیابی وزنها
بهکار گرفته شود.
آنتروپی یک معیار عدم اطمینان است که بهوسیلة توزیع احتمال مشخص ،بیان میشود .در این
روش برای مشاهدة  iاز jامین شاخص  ،Oijمقدار نرمالشدة  rijاز رابطة محاسبه میشود:
5

( )

حال آنتروپی شاخص jام از طریق رابطة  5محاسبه میشود:
() 5
که در آن

5
در این صورت وزن شاخص jام از رابطة  8بهدست میآید:

() 8

5
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با بهکارگیری معیارهای درخت تصمیمگیری و نظر پاسخگویان ،وزن هر یک از شاخصها با
روابط

الی  8محاسبه میشود .با داشتن اوزان همة شاخصها در مرحلة بعد میتوان با روش

تاپسیس ،رتبهبندی را انجام داد.
روش تاپسیس ()TOPSIS

این روش توسط هوانگ یون در سال  63مطرح شد .در این روش  mگزینه بهوسیلة  nشاخص
ارزیابی میشود .اساس این روش بر این مبنا استوار است که گزینة انتخابی باید کمترین فاصله را
با راهحل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی داشته باشد (ملکی گلندوز و
همکاران ، 865 ،ص  .)16حل مسئله به روش تاپسیس مستلزم طی گامهای زیر است:
 .کمیکردن و بیمقیاسسازی ماتریس تصمیمگیری ( :)Dبرای بیمقیاسسازی،
بیمقیاسسازی نورم ( )Nبهکار گرفته میشود .برای این منظور رابطة  5بهکار گرفته
میشود.
5

() 5

 .5بهدستآوردن ماتریس بیمقیاس وزنی ( :)Vماتریس بیمقیاسشده ( )NDدر ماتریس
قطری وزنها ) Wn n ( 5ضرب میشودV  ND  Wn n .

 .8تعیین راهحل ایدهآل مثبت (  ) V jو راهحل ایدهآل منفی ( ) V j
بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس

Vj+ =V

بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس

Vj- =V

 .5بهدستآوردن میزان فاصلة هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی
فاصلة هر گزینه تا ایدهآل مثبت با رابطة  4محاسبه میشود.
 .ماتریسی است که امتیازات شاخصها در آن بیمقیاس و قابل مقایسه است.
 .5ماتریسی است که فقط عناصر قطر اصلی غیرصفر میباشد.
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5

() 4

5

فاصلة هر گزینه تا ایدهآل منفی با رابطة  1بهدست میآید.
5

() 1

5

 .4تعیین نزدیکی نسبی (  ) CLیک گزینه به راهحل ایدهآل


() 4

 .1رتبهبندی گزینهها :هر گزینهای که  CLآن بزرگتر باشد ،بهتر است .مقدار  CLبین صفر
و یک است .هرچه به یک نزدیکتر باشد ،اولویت گزینهای iام باالتر است.
تجزيهوتحلیل يافتههای تحقیق
پس از جمعآوری دادهها و ورود آنها به نرمافزار  SPSSدرصد فراوانی برای هر یک از اطالعات
جمعیتشناختی ،مطابق با جدول  5مشخص شد.
با توجه به اطالعات جدول  5بیشترین گروه سنی مربوط به گروه سنی  84سال به باالست.
بیشترین پاسخگویان مدرک تحصیلی لیسانس داشتند .درصد باالیی از پاسخگویان را مردان تشکیل
دادند.
جدول  .4آمار توصیفی اطالعات جمعیتشناختی

سطح تحصیالت

سن

سابقة خدمت
/4

%

51-54

% 1 /6

دیپلم و پایینتر

51-81

% 51/5

فوقدیپلم

% 58/4

8 -84

% 55/5

لیسانس

% 41/6

+ 84

%53/4

فوقلیسانس و باالتر

% 3/

جنسیت

 4سال و کمتر

% 4 /1

مرد

% 48/4

1- 1

% 54/1

زن

% 51/4

- 4

% 3 /4

بیشتر از  4سال

% 5 /4
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در این پژوهش بهمنظور رتبهبندی عوامل ،نخست با پرسشنامههای پرشده توسط افراد ،ماتریس
تصمیمگیری بهدست آمد .سپس ،به کمک نرم اقلیدسی به ماتریس بیمقیاس موزون تبدیل شد .در
ادامه ،براساس ضرایب شاخصهای بهدستآمدة ماتریس قطری ،ماتریس بیمقیاسشدة موزون
محاسبه شد .ضرایب وزنی بهدستآمده از روش آنتروپی در ماتریس بیمقیاسشده موزون ضرب
شد .پس از انجامدادن مراحل یادشده ،با بهکارگیری روابط تشریحشده در قسمت روش تاپسیس،
راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی تعیین شدند و در گام آخر این تکنیک مقادیر  CLمحاسبه شد،
که نتایج در جدول  4بیان شده است .همة مراحل آنتروپی شانون و تاپسیس با کدنویسی در محیط
نرمافزار  Excelانجام گرفته است.
ادامة جدول  .5رتبهبندی گزینهها براساس میزان نزدیکی به راهحل ایدهآل مثبت

رتبه در بعد

عدالت رویه ای

عدالت توزیعی

شاخص



رتبه کل



میانگین

1

زمانبندی کار

1/15 4

1/18

1/5538

میزان پرداختی

1/1561

1/1554

1/8855

8

حجم کار

1/1413

1/1518

1/5188

4

پاداش دریافتی

1/1451

1/15 3

1/5644

5

6

مسئولیتها

1/1563

1/1563

1/8458

5

5

تصمیمگیریها بدون غرضورزی

1/1454

1/1544

1/8515

4

4

آگاهی از نگرانیها قبل از تصمیمگیری

1/1854

1/1558

1/4415

جمعآوری اطالعات صحیح

1/141

1/1845

1/5 81

8

اطالعاتدادن در تصمیمگیریها

1/1551

1/185

1/5581

5

تصمیمگیری با نظر کارکنان

1/14 5

1/1555

1/8514

1

3

اجازة تجدید نظر در تصمیمها

1/1456

1/1536

1/8483

5

4

1
1/883

51

4
1/515

8
5
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ادامة جدول  .5رتبهبندی گزینهها براساس میزان نزدیکی به راهحل ایدهآل مثبت

مهربانی و مالحظه

1/1 6

1/11 4

1/3834

رتبه در بعد

عدالت ارتباطی

شاخص



رتبه کل



میانگین

احترام و عزت رفتار

1/1553

1/14 3

1/1655

5

5

توجه به نیازهای شخصی

1/1841

1/1553

1/4546

4

1

رفتار صادقانة مدیر

1/1843

1/184

1/53 4

4

3

نگرانی مدیر نسبت به حقوق کارمندان

1/1561

1/1818

1/554

6

بحث دربارة تصمیمها

1/1855

1/1864

1/4858

1

4

توجیهات کافی برای تصمیمها

1/1558

1/1481

1/1343

8

8

تغییر نگرش کارکنان با توضیحات مدیر

1/1543

1/153

1/1884

5

5

توضیحات روشن مدیر

1/1583

1/185

1/5838

3

6

با توجه به مقادیر

*CL

1/431

جدول  4شاخص «زمانبندی کار افراد» از بعد عدالت توزیعی با

ضریب نزدیکی نسبی  ،1/5538شاخص «آگاهی از نگرانیها کارمندان قبل از تصمیمگیریها» از
بعد عدالت رویهای با ضریب نزدیکی نسبی  1/4415و شاخص «مهربانی و مالحظه نسبت به
کارکنان» با ضریب نزدیکی نسبی  1/3834از بعد عدالت ارتباطی بیشترین ضریب را نسبت به سایر
شاخصها در هر یک از ابعاد عدالت سازمانی را دارد .ضرایب نزدیکی نسبی شاخصهای عدالت
ارتباطی از دو بعد دیگر عدالت سازمانی بیشتر است .با محاسبة میانگین ضریب نزدیکی نسبی
برای هر یک از ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت ارتباطی با مقدار  1/4318رتبة نخست و عدالت
رویهای با مقدار  1/5151رتبة دوم و در نهایت ،عدالت توزیعی با میزان  1/8833رتبهای سوم را
دارند .در شکل  8شاخص های مربوط به ابعاد عدالت سازمانی را به همراه ضرایب نزدیکی نسبی
آنها نشان داده شده است.
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0/8387
0/6858
0/6337

0/4383

0/6944

0/5456
0/5343
0/4815
0/4215

0/5764
0/4283

0/423
0/413
0/3743
0/3538
0/3324
0/3262
0/3205
0/2955
0/2633

شکل  .3نزدیکی نسبی برای شاخصها

آزمون تحلیل واریانس آزمونی پارامتری است که برای مقایسة میانگین یک متغیر در سه یا چند
جامعه (یعنی تأثیر یک متغیر مستقل گروهبندی بر یک متغیر کمی وابسته) بهکار گرفته میشود .در
این پژوهش اثر یک متغیر مثالً سطح تحصیالت در چهار جامعه (دیپلم و پایینتر -فوقدیپلم،
لیسانس و فوقلیسانس و باالتر) با این آزمون بررسی شد .جدول  1نتایج آزمون
براساس سن ،سطح تحصیالت و سابقة خدمت نشان میدهد.

ANOVA

را
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جدول .6نتایج آزمون ANOVA

Sig.

F

سن

/644

1/ 3

سطح تحصیالت

/633

1/ 1

سابقة خدمت

/554

1/581

با توجه به اینکه مقدار ضریب معناداری آزمون برای هر یک از عاملها بزرگتر از  4درصد
است ،میتوان نتیجه گرفت بین میانگین عاملها در چند جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد و
بهعبارتی ،فرض برابری میانگینها تأیید میشود .در واقع ،تجزیهوتحلیل واریانسها بیان میکند
سن ،سطح تحصیالت و سابقة خدمت بر هر یک از متغیرهای بهکارگرفتهشده در تحلیلها اثر
معناداری ندارند.
نتیجه و پیشنهادها
در نهایت ،برای اولویتبندی این عوامل با تکنیک

انجام گرفت که این روش با

Topsis

درنظرگرفتن اهمیت و اوزان عوامل و فاصلة آنها با ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی بوده که در آخر
نتیجة اولویت سنجههای ابعاد عدالت سازمانی در جدول  4بیان شده است.
جدول  .7رتبهبندی شاخصهای عدالت

شاخصها

اولویت

مهربانی و مالحظه

شاخصها

اولویت

نگرانی مدیر نسبت به حقوق کارمندان

احترام و عزت رفتار

5

اطالعاتدادن در تصمیمگیریها

5

توجیهات کافی برای تصمیمها

8

جمعآوری اطالعات صحیح

8

تغییر نگرش کارکنان با توضیحات مدیر

5

مسئولیتها

5

آگاهی از نگرانیها قبل از تصمیمگیری

4

اجازة تجدید نظر در تصمیمها

4

توجه به نیازهای شخصی

1

میزان پرداختی

1

بحث دربارة تصمیمها

4

تصمیمگیریها بدون غرضورزی

4

رفتار صادقانة مدیر

3

تصمیمگیری با نظر کارکنان

3

توضیحات روشن مدیر

6

پاداش دریافتی

6

زمانبندی کار

1

حجم کار

51
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نتایج این پژوهش نشان داد از نظر کارکنان شاخصهای مربوط به عدالت ارتباطی در
اولویتهای باالتری قرار دارند .رتبة ابعاد عدالت سازمانی در سازمان مورد مطالعه بهترتیب شامل
عدالت ارتباطی ،عدالت رویهای و عدالت توزیعی است .شاخص مالحظه و مهربانی مدیران با
کارکنان با ضریب نزدیکی نسبی  1/3834و با اختالف شایان توجهی از سایر شاخصها در رتبة
نخست قرار دارد .احترام و عزت رفتار مدیران با کارکنان در رتبة دوم قرار دارد .این نتیجه نشان
میدهد افراد رفتار مدیران را با خود و سایر کارکنان عادالنه تلقی میکنند .مدیران به پیشنهادها و
انتقادهای آنان توجه میکنند ،در حل مشکالتشان رسیدگیهای الزم را دارند و در تصمیمگیریها
به کارکنان توجه الزم و عادالنه را دارند .بنابراین ،کارکنان از عوامل مربوط به عدالت ارتباطی
مدیران از جمله رعایت جنبههای مربوط به روابط انسانی و قراردادن اطالعات مورد نیاز ،رضایت
شایان توجهی دارند .از طرفی ،حجم کار کارکنان با ضریب  1/5188و پاداشهای دریافتی کارکنان
با ضریب  1/5644بهعنوان رتبههای  51و  6شناخته شدهاند .یعنی ادراک کارکنان از منصفانهبودن
توزیع درآمدها پایین است .در نتیجه ،مدیران سازمان باید بازنگریهای الزم را در زمان و حجم
کار کارکنان انجام دهند .باید توزیع عادالنة پاداشها و تشویقات را حفظ کنند ،بهطوری که
کارکنان این عدالت را درک کنند .بهطور کلیتر مدیران برای بهبود وضعیت رعایت عدالت در
سازمانشان ،باید به شاخصهای با ضریب پایینتر نسبت به سایر شاخصها توجه بیشتری داشته
باشند.
نتایج رتبهبندی نشان داد عدالت توزیعی کمترین رتبه را بین کارکنان دارد .این موضوع نشان
می دهد مدیران سازمان در بین ابعاد عدالت سازمانی کمترین توجه را به عدالت توزیعی دارند.
مدیران میتوانند با بهکارگیری یک سیستم ارزشیابی عملکرد ،شرح دقیق وظایف شغلی کارکنان را
مشخص کنند ،سازوکارهای کنترلی بازخورد فراهم شود .عدالت رویهای با انصاف از سیاستهای
تصمیمگیری مرتبط است .این بدان معنا است که اجرای عدالت مستلزم رویههای عادالنه است که
با توجه به رتبة عدالت رویهای کارکنان این سازمان از فراگردی که عدالت از آن استخراج میشود،
تقریباً رضایت دارند .با توجه به تحقیقات انجامگرفته ادراک کارکنان از عدالت رویهای باعث
افزایش تعهد آنان به سازمان میشود ،بنابراین ،مدیران باید در اجرای و رضایت باالتر کارکنان
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نسبت به این بعد عدالت توجه کافی را داشته باشند .با توجه به مقایسة نتایج این پژوهش و سایر
پژوهشهای انجامگرفته در این حوزة مطالعاتی ،میتوان بیان کرد ،نارضایتی کارکنان از اجرای
عدالت توزیعی در سازمان با نتیجة پژوهش مشیری و همکاران ( ) 865مطابق دارد .همچنین،
رتبهبندی ابعاد عدالت سازمانی با پژوهش یادگاری ( ) 833مطابقت دارد .رتبة نخست عدالت
ارتباطی با پژوهش رضائیان و میرزاده ( ) 836مطابق است .از دیگر یافتههای این پژوهش این بود
که بین سن ،سابقة خدمت و تحصیالت کارکنان با میزان درک آنها از رعایت عدالت در سازمان
تفاوت معناداری وجود ندارد .در واقع ،کارکنان جوان و مسن درک یکسانی از رعایت عدالت
دارند که این امر نشان میدهد مدیران نسبت به افراد با سابقة باال و کمسابقه شیوههای یکسانی را
بهکار میگیرند ،همچنین ،مدیران در رعایت عدالت به سطح تحصیالت کارکنان توجهی ندارند.
درنظرگرفتن شرایط غیرقطعی و فازی ،بهکارگیری سایر تکنیکهای رتبهبندی ،ادغام روشهای
رتبهبندی با تکنیکهای مختلف با روشهای ادغام از جمله تحلیل پوششی دادهها ،انجامدادن این
پژوهش در سازمانهای خصوصی و مقایسة نتایج با سازمانهای دولتی ،بررسی و مطالعه برای
شناسایی سایر شاخصهای دخیل در عدالت سازمانی ،برای محققان آتی پیشنهاد میشود.
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