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چکیده
یکی از مسائل مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعی ،مطالعهه االهالک کهاری در سهازمانهها اسه ..ههد
پژوهش حاضر ،شناال .رابطه درک عدال .سازمانی و االالک کاری کارکنان سیمان ایالم اس ..جامعه آماری
کارکنان کارالانه سیمان ایالم در سهال  1931بها ععهداد  017نفهر اسه ..ععهداد  243نفهر براسها ررمهول
نمونهگیری کوکران بهعنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونهگیری عصادری طبقهای گزینش شهدند .ایهن
مطالعه به روش پیمایشی انجام گرر .و جه .جمه آوری دادههها از پرسشهنامه عهدال .سهازمانی نیههو و
مورمن ( )1339و االالک کاری پتی گرگوری ( )1332بهره گررته شده اس ..در عجزیه عحلیهل دادههها بهرای
بررسی رابطهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و ضریب کاپا بهرای پهیشبینهی از ضهریب رگرسهیون
چندگانه استفاده شد .نتایج نشان می دهد که بین درک عدال .سازمانی و االالک کاری در حال .کلهی رابطهه
معنی داری اس ..در میان ابعاد عدال .سازمانی ،شاالص عدال .عوزیعی با دلبستگی بهه کهار ( ،)7/24عهدال.
عوزیعی با روابط سالم در کار ( ،)7/11عدال .ععاملی با دلبستگی به کار ( ،)7/21عدال .ععاملی با روح جمعی
و مشارک .در کار ( ،)7/194عدال .ععاملی و روابط سالم در کار رابطه دارد ( .)7/11همچنین سنوات الدم،.
وضعی .استخدامی و عحصیالت در عبیین و پیشبینی شاالصهای االالک کاری مؤثر میباشند .براسا نتایج
حاصل می عوان استنباط کرد که وجود عدال .سازمانی و رعای .آن در سطح سازمان ،منجر به عقوی .مواردی
همچون عالقه و وابستگی به کار ،پشتکار و جدی .در کار ،عقویه .روحیهه جمعهی و مشهارکتی در کهار و در
نهای .ارزایش روابط سالم و انسانی در محیط کار و سازمان میشود و این وضعی .کارائی و بهرهوری سازمانی
را به همراه الواهد داش..
کلید واژهها :عدال .سازمانی ،االالک کاری ،عدال ،.وجدان.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی ،واحد اسالم آبادغرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آبادغرب ،ایران.
 -2دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد اسالم آبادغرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالم آبادغرب ،ایران.
Email: Moradi.pop@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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 .4مقدمه
مطالعهی عدال .و االالک سازمانی 1از مسائل بدی و قابلعأمل برای اندیشمندان علوم
اجتماعی اس ..نتایج مطالعات و ادبیات نظری نشان میدهند که در یک سازمان هر اندازه
ععهد و مسئولی.پذیری بیشتر باشد کارایی آن سازمان بهتر و بیشتر اسMcAuley, ( .
 .)1996: 224; Weentzel, 1991: 3بیعوجهی سازمانها به این حقوک و عدمرعای .اصول
االالقی در برالورد با ذینفعان دااللی ،میعواند مشکالعی را برای سازمان ایجاد کند و
بهرهوری سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده ،درنتیجه سود و مورقی .سازمان را
عح .عأثیر قرار دهد .االالک کار ضعیف ،بر نگرش ارراد نسب .به شغل ،سازمان و مدیران
مؤثر بوده ،میعواند بر عملکرد رردی ،گروهی و سازمانی اثر بگذارد .عدال .سازمانی مفهومی
اس .که برای عشریح انصا و برابری در محیط کاری بهکار میرود ،بهعبارتدیگر این مفهوم
اشاره به این نکته دارد که آیا کارکنان احسا میکنند که با آنان بهصورت برابر برالورد
میشود که ررایند این احسا میعواند بر متغیرهایی که با محیط کاری مرعبطاند عأثیر
بسیاری بگذارد؛ مسائلی مانند اینکه چه کسی عرری میگیرد ،االراج میشود ،برای آموزش
معرری میشود ،به قسم .دیگری معرری میشود ،ارزایش حقوک میگیرد ،درتر جدید یا
عجهیزات جدید میگیرد یا هر گونه مناب سازمانی دیگر که ممکن اس .با رشد رردی همراه
باشد ازجمله مسائل مربوط به برابری سازمانی هستند .عدال .سازمانی اشاره به عالشهایی
دارد که بهدنبال عبیین اثرات عدال .در سازمان اس .و عاملی اس .که براسا موقعی.های
کاری بههوجود میآید .گرینبرگ عدال .سازمانی را ررتار منصفانه سازمان با کارمندان
ععریف میکند .اررادی که احسا بیعدالتی میکنند به احتمال رراوان سازمان را رها
میکنند (شاهحیدریپور و کمالیان.)101 :1931 ،
عدال .سازمانی سالها اس .که بهعنوان داغعرین موضوع در عاالرهای گفتگو در مهدیری.
مناب انسانی ،ررتار سازمانی و روانشناسی سازمانی پدید آمهده اسهGreenberg, 1990: ( .
 .)44; Colquitt, 2001: 387انواع مختلف عهدال .بههعنهوان متغیرههایی بهرای یهک دورهی
طوالنی در نظر گررته شدهانهد ( .)Adams, 1965: 12در عهدال .سهازمانی اساسهاو عوضهیح و
درک انصا بهصورت رردی یا گروهی اس .و سپس ررتهار آن بها عوجهه بهه عملکردشهان از
سازمان ،الود دریاره .و مشهاهده مهیشهوند ( .)Greenberg, 1990: 44عهدال .سهازمانی را
میعوان در رأ ررتار سازمانی بررسی و پیشبینی کرد و دلیل آن را وجود ارعباط قوی بهین
1. Organization Justice and Ethic
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متغیرهای عدال .سازمانی و نتایج سازمانی می عوان بیان کرد .متوجه شدند که درک عهدال.
سازمانی بهشدت به ععهد سازمانی و ععهد مرعبط نظهارعی آن مربهوط اسه ..بهر طبهن نظهر
کارشناسان اقتصادی ،ررهنگ و االالک کار در ایران ضعیف اس .بنهابراین الزم اسه .رقهدان
ررهنگ و االالک کار در جامعه بهعنوان یک معضل اقتصادی اجتمهاعی مطهرح شهود و بهرای
شناسایی بهتر وض موجود از نظر االالک و ررهنگ کاری و عهواملی کهه بهر آن مهؤثر اسه،.
مطالعاعی از طر اندیشمندان و آگاهان به مسائل اجتماعی جامعهه صهورت گیهرد (معیهدرر،
 .)921 :1900نیروی انسانی هر جامعه سرمایه جاویدان و رعهال عولیهد ،آرهرینش ،رهنآوری،
رراه مادی و نیل به اهدا معنوی و ععالی انسان اس .و دیگهر عوامهل سهرمایه و عکنولهو ی،
مؤلفههای عبعی هستند ،این نیروی انسانی اس .که سرمایهها را متراکم و عکنولو ی را اللهن
میکند و جامعه را در مسیر عوسعه و برالورداری قرار میدههد ،بهیعردیهد جامعههای کهه در
عربی .و بهرهگیری متناسب از نیروی انسانی ناکارآمد باشد ،قادر به عوسعه هیچ چیز جز رقهر
و نکب .نخواهد بود (عودارو.)22 :1901 ،
با نگاهی اجمالی به سازمانها و ادارات کشور مالحظه میشود که یکی از مشکالت اصهلی
و دالیل نارضایتی کارکنان ،نبودن یا رقدان عدال .سهازمانی اسه ..در سهازمانهها کارکنهان
بهصورتهای مختلف استخدامی همکاری مهیکننهد کهه عبهارت اسه .از کارکنهان رسهمی،
کارکنان پیمانی ،کارکنان قهراردادی ،اجهرای کهار معهین ،کارکنهان شهرک.ههای الصوصهی،
کارکنان پیمانکاری و کارکنان متفرقه دیگر؛ بنابراین طبن این دستهبندیها کارکنان غالباو بها
مدارک عحصیلی یکسان یا مشابه و به ازای کارههای یکسهان و مشهابه حقهوکههای متفهاوت
دریار .میکنند ،حتی در بسیاری از موارد کارکنانی هستند که بسهیار پهرعالشعهر از دسهته
دیگر از کارکنان و بهصورت صادقانهعر الدم .میکنند ولی به دلیل نهوع رابطهه اسهتخدامی،
حقوک و مزایای کمتری دریار .میکنند که این نقض کامل عهدال .عهوزیعی اسه( .مشهر
جوادی و دیگران.)13 :1923 ،
اهمی .کار ،نیروی کار ،کار بهتر و غیره از دیربهاز موردعوجهه اندیشهمندان قهرار داشهته و
اس ،.حتی اررادی مثل مارکس 1نیروی کار را منب مهم عغییرات بنیادین در جامعه میداند؛
اما چیزی که اهمی .دارد نحوه انجام دادن صحیح کار اس .که عح .عنهوان االهالک کهار یها
وجدان کار شناالته میشود .امروزه دستیابی به اههدا سهازمانهها عها حهد زیهادی در گهرو
عملکرد مناسب و صحیح کارکنان اس ،.یکی از موان سازمانها در دستیابی به اههدا شهان،
1. Marx
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ضعف وجدان کاری یا ععهد کاری در بین کارکنان اس ،.سازمانها در جه .عحقهن اههدا -
شان نیازمند کارکنانی الین و کارآمد و با وجدان کاری باال مهیباشهند و بهرای اینکهه ارهراد،
دانش ،مهارت و عوانایی الود را سازمان کمتر از حد انتظار بروز ندهند و نقش الود را به نحهو
مؤثری ایفا کنند یا به عبارعی دارای وجدان کاری باشهند ضهروری اسه .در سهازمان عهدال.
برقرار باشد و ارراد احسا عبعیض ننماینهد؛ امها معمهوالو یکسهری عوامهل ممکهن اسه .در
عضعیف وجدان کاری ارراد عأثیر بگذارد و از اجرای صحیح کار جلوگیری کند عواملی از قبیل
ویژگیهای دموگراریک (سن ،جنس ،نوع شغل ،وضعی .سکون ).و عوامل سازمانی عأثیرگذار
اس .ازآنجاکه عوامل سازمانی مؤثر به االالک و وجدان کاری را بهسرع .بیشتری نسهب .بهه
ویژگیهای دموگراریک اصالح کرد.
کارالانه سیمان استان ایالم با عوجه به شرایط کاری کارکنهان و مسهائل ایمنهی و مسهائل
زیس .محیطی قابل مطالعه و بررسی اس ..شرایط سخ .کاری ،آلودگی ،اسهتفاده بهی رویهه از
مناب و مشکالت دیگری که کارکنان این شرک .با آن درگیر هستند ،می عواند به نوعی بها بهه
رراموشی سپردن نسل های آینده ،اسرا در استفاده از مناب موجود باشد که ارهراد در برابهر
این بحران مسؤولی .دارند و این مسئولی .وقتی محقن مهی شهود کهه در سهازمان عهدال .و
االالک کاری به عنوان مفروضه های اصلی اعمال گردنهد؛ بنهابراین اجهرای عهدال .سهازمانی و
االالک کاری در عمام ارکان آن به الصوص کارکنان کهه بها طیهف وسهیعی از مسهائل درون و
برونسازمانی سروکار دارند میعواند عأثیر زیادی داشته باشد .لذا در این پژوهش سعی بر این
اس .که عأثیر درک عدال .سازمانی بر وجدان کاری مورد بررسی قرار گیرد چهرا کهه نتیجهه
این عحقین میعواند کارگشای بسیاری از مشکالت سازمانی باشهد و راهکهاری بهرای مهدیران
سازمان عا در دستیابی به اهدا پیشبینی شده مورن باشند -مشکالعی که در رونهد اجهرای
کارها پیش رو داشتهاند با نظارت کمتر و اطمینان بیشتر انجام گیرد -بهه ععهاملی سهازنده و
حس همکاری دوستانه با نیروی کار برسند از طرری نیروی کار میعوانهد بها داشهتن وجهدان
کاری باال الود را جزئی از سازمان علقی کند و به کاهش مشکالت اقتصهادی آنهها از طریهن
سازمان راهگشا باشد .در نهای .این موضوع میعواند امکانی برای اثبات این قضهیه باشهد کهه
درک عدال .سازمانی بر االالک و وجدان کاری عأثیر میگذارد و راهنمایی باشهد بهرای اینکهه
اثرات درک عدال .سازمانی را مثب .کند ،ارائه کند .با عوجهه مباحهم مطهرح شهده ،عحقیهن
حاضر به مطالعه رابطه بین عدال .سازمانی ادراک شده و االالک کهاری مهیپهردازد و در پهی
پاسخ به این پرسش اس .که آیا درک عدال .سازمانی بر میزان وجهدان کهاری کارکنهان اثهر
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دارد؟ هد کلی این پهژوهش ععیهین رابطهه عهدال .سهازمانی درک شهده و االهالک کهاری
کارکنان کارالانه سیمان ایالم اس ..اهدا جزیی به شرح زیر اس:.
 ععیین میزان االالک کاری کارکنان کارالانه سیمان ایالم ععیین میزان درک عدال .سازمانی کارکنان ععیین رابطه درک عدال .سازمانی و االالک کاری ععیین رابطه ابعاد عدال .سازمانی و ابعاد االالک کاری ععیین رابطه الصوصیات دموگراریک (نوع رابطه استخدامی ،عحصیالت ،وضهعی .سهکون،.وضعی .عأهل) با االالک کاری و عدال .سازمانی
 .2پیشینه پژوهش
الف -مطالعات داخلی

امیرکاری و عبدی پور ( )1931در مطالعه ای عح .عنوان بررسهی رابطهه عهدال .سهازمانی و
ععهد سازمانی :با عأکید بر نقش میانجی متغیرهای هوی .اجتماعی و اعتماد سهازمانی نشهان
دادند که عأثیرعدال .سازمانی بر ععهد سازمانی غیرمستقیم و از طریهن متغیهر ههای میهانجی
هوی .اجتماعی و اعتماد سازمانی صورت میگیرد.
قالوندی و علیزاده ( )1939در مطالعهای عح .عنوان عحلیل همبستگی ویژگیهای رهبهری
الدم.گزار مدیران ،عدال .سازمانی ادراک شده و وجدان کاری در میان اعضای هیأت علمی
دانشگاه ارومیه به این نتایج رسیدند که بین متغیرهای ویژگی رهبری الدم.گزار مهدیران و
عدال .سازمانی ادراک شده با وجدان کاری رابطه مثب .و معناداری وجود دارد.
1
مصطفینژاد ( )1931در مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر ععهد شهغلی کارکنهان راعهب صهورت
گرر .هم عوامل سازمانی و هم عوامل واسطهای میزان ععههد شهغلی را بههصهورت مسهتقیم
ارزایش میدهند .همچنین بر چهار متغیر رضای .شغلی ،احسا منزله .اجتمهاعی ،روحیهه
سازمانی و انگیزش شغلی عأثیر میگذارند .بهزادی و همکهاران ( )1937در مطالعههای عحه.
عنوان رابطه جو سازمانی و ععهد سازمانی در میان کتابخانههای عمومی شهر مشههد بهه ایهن
نتایج دس .یار .که بین جو سازمانی و ععهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
لیاقتدار و همکاران ( )1937در مطالعهای عح .عنوان بررسی میزان عأثیر و نقهش عوامهل
مؤثر بر وجدان کاری در میان دانشجویان مقط کارشناسی کلیه دانشگاههای اصهفهان انجهام
 .1ررماندهی انتظامی عهران بزرگ
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دادهاند .یارتهها نشان داد کهه عوامهل ررهنگهی – اجتمهاعی در درجهه اول و سهپس عوامهل
شخصیتی الانوادگی بهعرعیب بر وجدان کهاری مؤثرنهد ،همچنهین از میهان عوامهل جمعیه.
شناالتی رقط عامل جنسی .بر عوامل مؤثر بر وجدان کاری اثر معناداری اس..
اعتباریان و احمدیپناه ( )1923در مطالعهای عح .عنهوان رابطهه بهین عهدال .سهازمانی
ادراک شده و وجدان کاری کارکنان دانشگاه آزاد واحد الوراسهگان اصهفهان بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که بین ادراک عدال .سازمانی و وجدان کاری در سطح  .71درصد رابطهه معنهاداری
وجود دارد.
براعی و همکاران ( )1923در مطالعهای عح .عنوان رابطه جو سازمانی و وجدان کاری بها
عملکرد شغلی در میان کارکنان ذوبآهن اصفهان انجام دادهاند .یارتههای پژوهشهی حکایه.
از آن دارد که جو همکارانه و قابل اعکا بهطور مستقیم ولی جو نوآورانهه بههطهور غیرمسهتقیم
عملکرد شغلی را پیشبینی میکنند .وجدان کاری بر عملکرد شغلی ارراد عأثیر میگذارد ،جو
سازمانی مثب .نیز میعواند این عأثیر را ارزایش دهد.
جعفری ( )1937در مطالعه رابطه شخصی .و میهزان وجهدان کهاری در میهان کارمنهدان
دانشگاه آزاد واحد ابهر انجام گرر ،.یارتههههای پهژوهش نشهان داد کهه بهین عوامهل روانهی
(ویژگیهای شخصیتی) و میزان وجدان کاری کارمندان رابطه معناداری وجود دارد.
سیدجوادین و همکاران ( )1920در مطالعه شناال .نحوه عأثیرگذاری ابعاد عهدال .سهازمانی
بر جنبههای گوناگون رضای .شغلی به این نتایج دس .یار .کهه ابعهاد عهدال .سهازمانی بهر
جنبههای رضای .شغلی متفاوت و بها درجهات گونهاگون بهوده اسه ..از میهان ابعهاد عهدال.
سازمانی شاالص عدال .عوزیعی دارای بیشترین عأثیر بر میزان رضای .شغلی داشته اس..
ب -مطالعات خارجی

مریکا و دیگران ( )2711در عحقیقی که بهمنظور بررسی رابطه بین االالک کهار و گهرایش
بهکار در ایاالتمتحده نشان دادند که ارعباط معناداری بین دو متغیهر االهالک کهار و گهرایش
بهکار وجود نداش.؛ البته عأثیر االالک کار بر روی رضای .شغلی بهمراعهب بیشهتر از گهرایش
بوده اس.)Meriac et al., 2015( .
شهرول و صالح الدین ( )2711در مطالعهای عح .عنوان عهأثیر االهالک کهار اسهالمی بهر
ععهد سازمانی در کواالالمپور مالزی نتایج نشان از عأثیر االالک کاری بروی هر سه بعهد ععههد
سازمانی (ععهد مستمر ،ععهد عاطفی ،ععهد هنجاری) داش ،.کارمندان با االهالک کهاری بهاال
دارای بیشعرین وراداری نسب .به سازمان داشتند (.)Shahrul and Salahudin et al, 2015
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لینههز و دیگههران ( )2719پژوهشههی دربههاره ععیههین می هزان االههالک کههار در می هان کارمنههدان
اقتصادهای سوسیالیستی (ارمنستان ،آذربایجان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،روسهیه و صربسهتان)
انجام دادند .یارتههای این عحقین نشان میدهد که ارعباط قوی و معناداری بین االالک کاری
با میزان درآمد باالی کارکنان دارد (.)Linz et al., 2013
کوماری و دیگران ( )2719در مطالعه رابطه با االالک کار ،رضای .کاری و ععههد سهازمانی
در بانک شریع .اندونزی نتایج زیر بهدس .آمد ،یارتههای عحقین نشان داد که االالک کهاری
عأثیری بر روی رضای .از شغل ندارد اما اثر مثب .و معناداری بهر روی ععههد سهازمانی دارد.
نکته جالب اینجاس .که بین االالک کار و رضای .شغلی هیچگونه رابطهای بههدسه .نیامهده
اس« .البته عحقیقاعی که در آمریکا و دیگر کشورها انجام شده کهه نشهاندهنهده اثهر مثبه.
االالک کار بر روی رضای .شغلی داشته اس.)Komari et al., 2013( ».
موکاهی .و دیگران ( )2712در مطالعهای عح .عنهوان بررسهی درک عهدال .سهازمانی و
انگیزه در دانشگاه آدیامان استامبول صورت گرر .نشان از ارعباط مستقیم و قوی بین عدال.
سازمانی و انگیزه دارد (.)Mucahit and Mehmet, 2012
پتی و راجر ( )2771به منظور بررسی و مقایسه االالک کاری کارکنان و سرپرسهتانی کهه
آنها را نظارت می کنند به این نتیجه رسید که بین سرپرسهتان و کارکنهان از لحهاخ االهالک
کاری عفاوت وجود دارد ،در عوامل ابتکار و قابلی .اعتماد با همدیگر عفاوت معنی داری وجود
داش .اما در عوامل مهارت های بین رردی و موارد منفی در کار عفاوعی مشاهده نشد( Petty
.)and Roger, 2005
براسا مطالعات انجام شده دااللی میعوان استنباط کرد که اکثر مطالعات دااللی بهر روی
عدال .سازمانی با متغیر دیگری مانند جو سازمانی ،وجدان کاری ،ععهد سازمانی و متغیرهای
مشابهی انجام شده اس .و بهصورت الاص االالک کاری مورد بررسی قرار ندادهانهد .مطالعهات
الارجی برعکس بیشتر بر االالک کاری متمرکز بودهاند و ارعباط بین این متغیهر را بها عوامهل
دیگری بررسی نموده اند .بااینحال پژوهش حاضر ضمن بررسی ارعباط بین الرده مؤلفهههای
دو متغیر مذکور ،با عمرکز بر جامعه آماری متفاوت و سازمانی آالینده مثهل کارالانهه سهیمان
سعی دارد از نگاهی متفاوت این دو مسئله را مورد بررسهی و عحلیهل قهرار دههد و از طررهی
سعی براین اس .که با نوعی نگاه جامعهشناسانهعری این مطالعه انجام پذیرد.
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 .3مروری بر مباحث نظری
نظریه بیگانگی مارکس :دیدگاه اندیشمندان مارکسیس .ایهن اسه .کهه ضهعف االهالک کهار
نتیجه ازالودبیگانگی نیروی کار در جوام صنعتی اسه ،.چهرا کهه کهار بهرای کهارگر امهری
الارجی اس .و او در کار الویش ارضا نمیشود ،به نظهر آنهها صهنعتی شهدن جوامه باعهم
جایگزینی روابط ثانوی با روابط نخستین و در نتیجه کاهش دلبسهتگی بهه کهار شهده اسه.
(کاویان .)41 :2771 ،از نظر مارکس بیگانگی عمدعاو زمانی آغاز الواهد شد که انسهان نسهب.
به چیزی که در اصل متعلن به اوس .احسا الویشی نمیکند ،این مسهئله نسهب .بهه ههر
چیزی در جامعه همانند مذهب ،دول ،.سازمان و کهار ممکهن اسه .اعفهاک بیفتهد؛ بنهابراین
بیگانگی انسان ممکن اس .با سازمان و کاری که میکند و نیز محیط اجتماعی او نیهز پهیش
بیاید ،این بیگانگی ممکن اس .در ارراد الاصی یا قشر و طبقه ویژهای ظاهر شود بهطهورکلی
از نظر مارکس بیگانگی با عدم کنترل دستاوردها از طر الود ررد در ارعباط اسه( .گیهدنز1
به نقل از معیدرر.)1909 ،
نظریه مرتن 2درباره فشار (عدالت) اجتماعی :به نظر مرعن جامعه باید بین اههدا ررهنگهی
ارزش داده شده و وسایل نیل به این اهدا عوازن برقرار کند ،بسیار پیش میآید کهه جامعهه
اهداری (درآمد عالی ،شغل الوب ،رراه و )...را به شکل آرمانی معرری میکند که دستیابی بهه
آن اهدا برای همگان الوشایند اس .اما وسایل دستیابی به آن اهدا بهصورت عادالنهه در
االتیار ارراد قرار نمیگیرد که باعم میشود اررادی که وسایل دستیابی بهه اههدا مهوردنظر
به اندازه کاری در االتیارشان قرار نگررته اس .دس .به واکنش بزنند ،واکنشهایی که در زیر
اشاره میشود -1 :همنوائی :زمانی اعفاک میارتد که ررد اهدا آرمهانی ارائهه شهده و وسهایل
دستیابی به آن اهدا را میپذیرد -2 .نهوآوری :زمهانی اعفهاک مهیارتهد کهه رهرد اههدا را
میپذیرد اما وسایل دس.یابی به اهدا را نمیپذیرد و برای دستیابی به آن اههدا راهههای
الودش را طی میکند -9 .مناسک گرایی :زمانی اعفاک میارتد که ررد وسایل دس.یهابی بهه
اهدا را قبول دارد اما الود اهدا را نمیپذیرد -4 .شورش :زمانی اعفاک میارتد که رهرد نهه
اهدا را قبول دارد و نه وسایل دستیابی به اهدا موردنظر پس مطابن این ایهده دسه .بهه
شورش میزند عا اهدا الودش را عحمیل کند -1 .انزواطلبی :زمانی اعفاک میارتد که ررد نهه
اهدا را قبول دارد نه وسایل را و دس .به هیچ واکنشی هم نمیزند (مرعن به نقل از کتبی،
 .)1310نوآوری شای عرین نوع واکنش اس..
1. Anthony Geddens
2. Robert k Merton
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نظریه مبادله :اسا این نظریه بر این اس .که نابرابری در پاداشهای دریارتی و پاداشههای
ارائه شده باعم واکنش و عمایز در قدرت کنشگران میشود ،از اصول مههم ایهن نظریهه ایهن
اس .که ررد طبن الواسهته و امیهالش در جسهتجوی لهذت و رضهای .الهاطر اسه ..ههومنز
( )1311در نظریه مبادله الود به قضایای مهمی اشاره میکند از قبیهل -1 :قضهیه مورقیه:.
هرچه یک رعالی .در گذشته معین برای ررد پاداش بهدنبال داشته باشهد احتمهال عکهرار آن
عوسط شخص بیشتر الواهد شد و برعکس -2 .قضیه ارزش :هرچه نتیجهه یهک کهنش بهرای
ررد باارزشعر باشد احتمال عکرار آن عوسط ررد بیشهتر الواههد شهد .بهالو ( )1314از دیگهر
نظریهپردازان مبادله معتقد اس .اگر کسی الدمتی در حن دیگری انجام میدهد انتظهار دارد
دیگری در وق .مناسب آن را پاسخ بدهد ،بنابراین اعمال هر یک از طررین به عمهل دیگهری
وابسته اس .اما معموالو ارراد ذینف سود برابر بهدس .نمیآورند و سهودی بیشهتر بههدسه.
میآورند و دیگران هزینه بیشتری باید بپردازند و این چیزی اس .که او عهدم ععهادل قهدرت
ععریف میکند ،یعنی اگر کسی عوان پاسخگویی به نیازهای شخص اول را نداشته باشهد سهه
حال .پیش می آید یا طر را مجبور بهه پاسهخگویی مهیکنهد دوم درصهدد جبهران عوسهط
شخص دیگری میشود و سوم اینکه ررد الود را عسهلیم دیگهری کنهد ،بنهابراین ررآینهدهای
مبادله به عمایز و عفکیک قدرت منجر میشود که یکی در مقام ررماندهی و دیگهری در مقهام
ررمانبرداری قرار میگیرد و ناگزیر اس .که از دستورات رهرد دیگهر اطاعه .کنهد ،در اینجها
ررودستان بر پایه هنجارهای اجتماعی عقاضاهای ررادستان را ارزیابی میکنند و اگهر بهه ایهن
نتیجه برسند که درالواس.های ررادستان عادالنه اس .اعالم رضای .کرده و پاسخگو هستند
اما اگر آن را ناعادالنه ارزیابی کنند دس .به واکنشهای منفهی مهیزننهد (ریتهزر بهه نقهل از
ثالثی .)1329 ،این درس .مانند ررتار کارکنانی اس .که در محیط کار دستورات ماروک الود
را ارزیابی میکنند و اگر به این نتیجه برسند که کهار درالواسهتی از میهزان دسهتمزد ایشهان
بیشتر اس .دس .به واکنش میزنند و ممکن اس .کار را به نحو احسن .انجام ندهند.
 .1چارچوب نظری
با عوجه به اینکه نظریه برابری دارای بیشترین ابعاد دو متغیر اصلی یعنی عهدال .سهازمانی و
االالک کار را پوشش میدهد ،بنابراین چهارچوب نظری عحقین بر اسا نظریه برابری انجهام
عدوین گردیده اس ..برداش .از نظریه برابری این اس .که احسا نابرابری در محهیطههای
سازمانی بیشترین عأثیر را بر ررتارهای شخص از قبیل االالک کار و نحوه درسه .انجهام دادن
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کار الواهد داش .و واکنشهای کارکنان را بهصورت یک پاسخ به ررتارهای عحمیلی سهازمان
در پی الواهد داش ..نظریه برابری که عوسط آدامز ارائه شده اس .چنین اظهار میکنهد کهه
ارراد دریارتی الود را با دریارتی دیگران از سازمان مقایسه میکنند اگهر در ایهن مقایسهه بهه
این نتیجه برسند که برالورد سازمان با آنها غیرمنصفانه بود احسا بیعدالتی مهیکننهد و
برای کاهش بیعدالتی عالش میکنند.
بر پایه این نظریه ارراد میالواهند که با آنها براسا عدال .ررتار شود و برابری بهعنوان
باوری که آیا با ما در مقایسه با دیگران به انصا برالورد شده اس .ععریف میشهود .ررآینهد
چهار مرحلهای که طی آن ادراکهای نابرابری اشخاص شهکل مهیگیهرد بههایهنعرعیهب کهه
نخس .ارزیابی الود ،سپس ارزیابی دیگری ،بعد مقایسه الود با دیگری و در نهایه .احسها
برابری یا نابرابری میکند .نظریه برابری که عوسط آدامز ارائه شده اس .چنین اظهار میکنهد
که ارراد دریارتی الود را با دریارتی دیگران از سازمان مقایسه میکنند اگر در این مقایسه بهه
این نتیجه برسند که برالورد سازمان با آنها غیرمنصفانه بود احسا بیعدالتی مهیکننهد و
برای کاهش بیعدالتی عالش میکنند ( .)Adams, 1965: 12ازجمله عالشههای ارهراد بهرای
کاهش بیعدالتی طبقه نظریه آدامز میعوان به موارد زیر اشاره کرد؟  -1میزان آورده الود را
عغییر دهند برای مثال انر ی کمتری صر کار کنند یا از میزان عالش الود بکاهند -2 .برای
عغییر نتایج عالش کنند برای مثال عقاضای ارزایش حقوک یا ارعقا کنند -9 .عوجیههگهر وضه
موجود باشند برای مثال :بگویند من الوب کار نکردهام پس نبایهد دریهارتی بیشهتری داشهته
باشم -4 .سازمان را عرک کنند یا غیب.های الود را ارزایش دهند -1 .ممکن اس .بر دیگران
اثرگذار بوده و آنها را عرغیب کنند که زیاد کار نکنند (علی مردانی.)1934 ،
بیانصاری در محل کار چیزی اسه .کهه نظریههپردازانهی مثهل گرینبهرگ ( Greenberg,
 ،)1993عایلور )1334( 1و رولجر )2771( 2آن را نابرابری نامیده انهد ،باورههای مهردم دربهاره
اینکه با آنها به انصا برالورد شده اس .یا الیر ،مفهوم اصلی در نظریه برابری اسه ..ارهراد
چگونه به این نتیجه میرسند که با آنها به عدال .برالورد شده اس .یا نه؟ در نظریه برابری
ررض بر این اس .که سازوکار اصلی چنین عصمیماعی مقایسه اجتماعی اس ،.ما الودمهان را
با دیگران مقایسه میکنیم ،به بیانی رنیعر ما نسب .درون دادهها (چیزهایی کهه مهیدههیم)
به برون دادهها (چیزهایی که دریار .میکنیم) را به نسب .درون داد/بهروندادههای دیگهران

1. Taylor
2. Folger
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مقایسه میکنیم (کولیک و آمبرز )1332 ،1به الصوص مها ارهرادی را بهرای مقایسهه انتخهاب
میکنیم که به طرین مختلف شبیه ما باشند ،مهثالو هنگهامیکهه معلمهان جهوان الهود را بها
معلمان مسنعر مقایسه میکنند (هم معلمان مسن هم معلمان جوان یکجهور ایفهای نقهش
میکنند اما معلمان مسن ارجحی .دارند) نابرابری بیشهتر زمهانی بهه چشهم مهیالهورد کهه
مقایسه معلمان میان کسانی صورت گیرد که عجربه و سن مشابهی دارند زیرا در مقایسهه اول
چنین عوجیه میشود که معلمان مسن عجربه بیشتری دارند .اگر ارراد در مقایسه الود به این
نتیجه برسند که با آنها به انصا برالورد نشده اس .عالش میکنند که نهابرابری را از بهین
ببرند ،یکی از پیامدهای بالقوه احسها نهابرابری کهم شهدن انگیهزه اسه ..بهارون)1332( 2
عوضیح میدهد که احسا نابرابری مزاحم انگیزش کاری اس .و ارراد به سهه طریهن سهعی
میکنند آن را کاهش دهند :اول آنان سعی میکنند برون دادههایشان را ارزایش دهنهد مهثالو
به دنبال منار بیشتر همچون اضاره حقهوک و پهاداشههای دیگهر هسهتند .دوم آنهان سهعی
میکنند از کار بیرون بیایند یا کار را عرک کننهد و شهغل دیگهری بیابنهد .سهوم آنهان سهعی
میکنند درون دادههایشان را کاهش دهند مثالو عالش کمتری در کار صر کننهد .بهر طبهن
نظریه برابری عدال .سه نوع اس:.
الف -عدال .عوزیعی :برابری زمان حاصل میشود که کارکنان احسا کنند نسب .ورودیهها
(عالشها) به الروجیها (پاداشها) یا همین نسب.ها با همکارانشان برابر اسه( .ایوانشهویچ و
ماعسون به نقل از حسینزاده و ناصهری )1921 ،کارکنهانی کهه احسها نهابرابری کننهد بها
واکنشهای منفی ازجمله :امتناع از عالش ،کمکاری و ررتارهای ضعیف شهروندی سهازمانی و
در شکل حاد استعفا از کار به این نابرابری پاسخ میدهند.
ب -عدال .رویه ای :یعنی درک عدال .از ررآیندی که برای ععیین عوزی پهاداشهها اسهتفاده
میشود .در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا ممکن اس .کارگری کهه پهاداش کمتهری
دریار .میکند اصالو احسا نابرابری نکند ،با عوجه به عدال .رویههای پاسهخ مثبه .اسه،.
برای مثال :دو کارگر باصالحی .و شایستگی یکسان برای انجام یک کهار و مسهئولی .شهغلی
وجود دارند اما سیاس .و الطمشی سازمان عوامل قانونی بسیاری از قبیل طول سهاعات کهار،
شیف .کاری و غیره دارد و یکی از این دو کارگر پرداالتی بیشهتری بهه نسهب .دیگهری دارد
بااینحال کارگری که دستمزد کمتری داشته احسا بیعدالتی نکند چون میداند سیاسه.
سازمان بدون غرضورزی و ععصب به کار گررته شده اس..
1. Colic & Amberose
2. Baroon
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ج -نوع سوم عدال ،.عدال .ععاملی نامیده میشود ،شامل روشی اسه .کهه عهدال .سهازمانی
عوسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشهود (اسهکاندر بهه نقهل از حسهینزاده و ناصهری
 .)1921این نوع عدال .مرعبط با جنبههای ررآیند ارعباطات همچون (ادب ،صداق ،.احتهرام)
بین ررستنده و گیرنده عدال .اس ..هنگامیکه کارگر احسا بیعدالتی ععهاملی بکنهد ایهن
کارگر احتمال واکنش منفی نسب .به سرپرس .بهجای کل سازمان واکنش نشان دهد.
مدل عجربی با استناد به چهارچوب نظری پژوهش و نظریه برابری طراحی گردیده اس..
االالک کاری

عدال .سازمانی

دلبستگی در کار
پشتکار در کار
روح جمعی در کار
روابط سالم در کار

عدال .عوزیعی
عدال .رویهای
عدال .ععاملی

مدل شماره  :4مدل تجربی پژوهش

 .4-1فرضیههای پژوهش

بین ابعاد عدال( .عوزیعی ،رویهای ،ععاملی) با ابعاد االالک کاری (دلبستگی به کار ،پشتکار در
کار ،روح جمعی در کار ،روابط سالم در کار) رابطه وجود دارد.
نوع رابطه استخدامی بر میزان االالک کاری و عدال .سازمانی عأثیر دارد.
عحصیالت بر میزان االالک کاری و عدال .سازمانی عأثیر دارد.
وضعی .سکون .بر میزان االالک کاری و عدال .سازمانی عأثیر دارد.
وضعی .عأهل بر میزان االالک کاری و عدال .سازمانی عأثیر دارد.
سنوات الدم .بر میزان االالک کاری و عدال .سازمانی عأثیر دارد.
 .2-1روش پژوهش

روش پژوهش حاضر عوصیفی و از نوع پیمایشی اس ..بزرگ بودن جامعه آمهاری و وقه.گیهر
بودن و مطالعه واقعی .از بیرون باعم شد عا محقن از رویکردهای کمی اسهتفاده کنهد .ابهزار
جم آوری دادههای موردنیاز پرسشنامه اسه ..جامعهه آمهاری ههم کلیهه کارکنهان کارالانهه
سیمان استان ایالم اس .که ععداد آنها براسا استعالم از مدیری .کارالانهه برابهر بها 017
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نفر در سال  1931اس ..نحوه انتخاب نمونه براسا ررمول کوکران ععداد  243نفر بهعنهوان
حجم نمونه مشخص گردید ،روش نمونهگیری بر اسا نمونههگیهری طبقههای متناسهب بها
حجم انجام شد ،برای این کار با شناال .جمعی .کارکنهان کارالانهه سهیمان ایهالم کهه از 9
طبقه عشکیل شده اس ،.از طبقه اول ععداد  29نفر ،از طبقه دوم ععداد  119نفهر و از طبقهه
سوم ععداد  19نفر مشخص گردید .با عوجه به اینکه احتمال میرر .ععدادی از ارراد عمایهل
به پاسخگویی نباشند و یا ععدادی از پرسشنامهها مخدوش گردنهد ،همچنهین بهرای ارهزایش
پایایی ابزار پژوهش در نهای .حجم نمونه به  219نفر ارزایش پیدا کرد.
جدول  :4حجم نمونه طبقات و نمونه کل
گروه

جامعه آماری

حجم نمونه

رسمی

292

29

عأمین نیرو

921

119

حجمی یا الدماعی

111

19

کل

017

243

جه .پایایی و قابلی .اعتماد ابزار از آلفای کرونباخ اسهتفاده شهد .مقهدار آلفهای کرونبهاخ
برای عدال .سازمانی با  27گویه برابر  7/34و برای االالک کاری با  22گویه برابر  7/01اس.
که نتایج آن برای همه طیفها قابلقبول اس ..جه .روایی پژوهش از دو نوع روایی صهوری
(استفاده از نظرات اساعید) و روایی سازه از نوع عحلیل عامل استفاده شد ،نتایج نشان داد کهه
طیف ها از اعتبار و روایی باالیی برالوردار هستند .همچنین نتایج حاصل از عحلیل عهاملی در
جدول شماره  2آمده اس..
جدول  :2مربوط به تحلیل عاملی در متغیر عدالت سازمانی و اخالق کاری
مفاهیم
عدال.
سازمانی

االالک
کاری

مقدار

واریانس

واریانس

ویژه

کل

عامل

اول

3/971

9/39

91/39

دوم

4/730

13/34

20/3

عاملها

سوم

2/129

00/39

12/73

اول

1/112

22/104

22/104

دوم

9/192

92/041

11/102

سوم

2/200

11/723

11/949

چهارم

2/191

12/029

19/194

KMO

%311

%21

Bartlet

%4/31

%2/77

Df

137

291

Sig

7/777

7/777
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بعد از ععیین ععداد عاملها ،بایستی بدانیم که هر گویه به چه عاملی االتصاص دارد ،برای
عشخیص این کار از چرالش عاملها استفاده میشهود ،از پرکهاربردعرین روشههای چهرالش
عاملها ،چرالش واریماکس اس ،.این روش ععلن هر گویه به یک عامل را برای مها مشهخص
میکند به این صورت که گویهای که همبستگی باالیی با هر عامل از الود نشان داد به همان
عامل ععلن میگیرد.
جدول  :3مربوط به چرخش عاملها در متغیر عدالت سازمانی
نام گویه

عامل اول :عدالت توزیعی

گویه 1

7/122

گویه 2

7/124

گویه 9

7/011

گویه 4

7/192

گویه 1

7/090

عامل دوم :عدالت رویهای

گویه 1

7/121

گویه 0

7/134

گویه 2

7/139

گویه 3

7/214

گویه 17

7/044

گویه 11

7/023

عامل سوم :عدالت مراودهای

گویه 12

7/024

گویه 19

7/217

گویه 14

7/207

گویه 11

7/212

گویه 11

7/213

گویه 10

7/201

گویه 12

7/222

گویه 13

7/034

گویه 27

7/201

بعد از ععیین ععداد عاملها در متغیر االالک کاری ،اینکه هر گویه به چه عاملی االتصاص
دارد ،در جدول شماره  4مشخص اس ..نتایج نشان میدهد که برای هر یک از ابعهاد متغیهر
االالک کاری چه گویههایی مشخص هستند.
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جدول  :1مربوط به چرخش عاملها در متغیر اخالق کاری
نام
گویه

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

دلبستگی و عالقه

پشتکار و جدیت در

روابط سالم و انسانی در

روح جمعی و مشارکت

به کار

کار

کار

کار

گویه 1

7/040

گویه 2

7/903

گویه 9

7/179

گویه 4

7/090

گویه 1

7/071

گویه 1

7/430

گویه 0

7/140

گویه 2

7/193

گویه 3

7/201

گویه 17

7/114

گویه 11

7/121

گویه 12

7/121

گویه 19

7/091

گویه 14

7/171

گویه 11

7/129

گویه 11

7/119

گویه 10

7/011

گویه 12

7/114

گویه 13

7/271

گویه 27

7/190

گویه 21

7/140

گویه 22

7/103

 .1تعریف مفاهیم و متغیرها
اخالق کار :به حوزهای از ررهنگ جامعه گفته میشود که عقاید و ارزشهای مربوط به کار را
در بر میگیرد و قابلشناسایی اس .و از قواعد حاکم بهر ررهنهگ و جامعهه عبعیه .مهیکنهد
(ساروالانی و طالبیان.)1921 ،
عدالت سازمانی :بیانگر ادراکات کارکنان از برالوردههای منصهفانه در کهار اسه( .رضهاییان،
 )1924گرینبرگ ( )2774عدال .سهازمانی را ررتهار منصهفانه سهازمان بها کارکنهان ععریهف
میکند .در جدول شماره  1ععریف عملیاعی مفاهیم و متغیرها بههصهورت کامهل بیهان شهده
اس..
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جدول  :1شاخص سازی و عملیاتی کردن متغیرها و مفاهیم
مفهوم

االالک
کار

شاخص

گویهها

دلبستگی و
عالقه

آدم دقیقی هستم -عمام هوش و حواسم به کار هس– .میعوان روی کار من حساب کرد – کارم را
با احتیاط انجام میدهم -احسا سردی نسب .به کارم دارم

پشتکار و
جدی.

حوصله کار ندارم ،آدم وظیفهشناسی هستم ،شیفته کار هستم ،آدم سخ.کوشی هستم ،در کارم
آزادی عمل دارم ،در کارم ابتکار به الرج میدهم ،در کارم احسا مسئولی .نمیکنم.

روح جمعی
و مشارک.

در محیط کار آدم سازگار و بسازی هستم .آدم بیعوجه و بیمالحظه هستم .روحیه جمعی دارم.
عاب مقررات هستم از دستورات ماروک اطاع .میکنم .نظم را رعای .میکنم .آدم کلهشن و
یکدندهای هستم

روابط انسانی
و سالم

در کارم مراعات دیگران را هم میکنم – آدم مؤدبی هستم – آدم روراستی هستم – با همکاران
ررتاری دوستانه دارم.

عدال.
عوزیعی

-1زمان کار من مناسب اس-2 .میزان پرداالتی به من در قبال کارم مناسب اس-9 .به
نظرم حجم کار من کامالو عادالنه اس-4 .پاداشهای دریارتی من عادالنه اس-1 .
مسؤولی.های من در کارم منصفانه اس.

عدال.
رویهای

-1عصمیمگیری عوسط مدیر کل بدون غرضورزی اس-2 .مدیر کل قبل از عصمیمگیری از
عمام نگرانیهای کارکنان اطمینان حاصل میکند -9برای عصمیمات رسمی ،مدیر کل من
اطالعات صحیح و کامل جم آوری میکند -4مدیر کل هنگام درالواس .کارکنان به آنها
عوضیحات کامل میدهد -1همه عصمیمات شغلی عح .عأثیر نظرات و دیدگاهی کارکنان
االذ میشود -1کارکنان اجازه به چالش کشیدن یا درالواس .عجدیدنظر در عصمیمات
مدیر کل را دارند.

عدال.
سازمانی

عدال.
ععاملی

-1موق عصمیم گیری در مورد شغل من مدیر با من با احترام برالورد میکند-2 ،موق
عصمیمگیری در مورد شغل من مدیر با من با مهربانی برالورد میکند-9 ،موق
عصمیمگیری در مورد شغل من مدیر با من باصداق .برالورد میکند-4 ،موق
عصمیم گیری در مورد شغل من مدیر نگرانی الود را نسب .به حقوک من نشان میدهد-1 ،
موق عصمیمگیری در مورد شغل من مدیر در مورد مقوالت عصمیم الود با من بحم
میکند-1 ،مدیر عوجیهات کاری برای عصمیمات االذ شده در مورد شغلم به من ارائه
میدهد -0 ،به کارکنان اجازه داده میشود عصمیمات متخذه عوسط مدیر را زیر سؤال
ببرند یا از آنها ررجامالواهی کنند -2 ،وقتی عصمیماعی در مورد شغلم گررته میشود
مدیر نسب .به نیازهای شخصی من حساسی .نشان میدهد -3 ،وقتی عصمیماعی در مورد
شغلم گررته میشود ،مدیر عوضیحاعی میدهد که برایم قابلقبول اس -17 ،.مدیر درباره
هر عصمیمی که در مورد شغلم گررته میشود به نحو الیلی روشنی عوضیح میدهد.

 .1یافتههای پژوهش
نتایج نشان می دهد که بیشعرین ععداد پاسخگویان را کارکنان عأمین نیرو عشکیل میدهنهد
که  %41/2را شامل میشود ،کارکنان رسمی با  %92/2و کارکنان الدماعی با  %27/3کمترین
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درصد را به الود االتصاص دادهاند .میزان عحصیالت پاسهخگویان بهه ایهن صهورت اسه .کهه
 %1/1درصد بیسواد %11/1 ،درصد بیسواد %41/1 ،درصهد دیهپلم %97 ،درصهد لیسهانس و
 %0/1درصد را باالعر از لیسانس عشکیل میدهنهد کهه بهیشعهرین درصهد را دیهپلم عشهکیل
میدهند .در مورد وضعی .منزل مسکونی  %12درصد صاحب منزل شخصی 91% ،درصهد در
الانههای اجارهای %2 ،درصد در الانههای سازمانی %17 ،درصهد در منهزل پهدری و کمتهر از
یک درصد هم سایر را عنوان کردهاند .عوزی رراوانی پاسخگویان بر حسهب وضهعی .عأههل و
صاحب ررزند نشان می دهد که  %20/0درصد را متأههل و  %12/9درصهد را مجهرد عشهکیل
میدهند ،در میان متأهلین هم  %22درصد متأهلین صاحب یک ررزند %42 ،درصهد صهاحب
دو ررزند %10/1 ،درصد صاحب سه ررزند %9/0 ،درصد صهاحب چههار ررزنهد و  %1/1درصهد
هم صاحب پنج ررزند میباشند .عوزی رراوانی سهن پاسهخگویان بهه ایهن صهورت اسه .کهه
پایینعرین سن  24سال و باالعرین سن  13سال ذکر گردیده اس ،.میانگین سن پاسخگویان
 92سال اس ..عوزی رراوانی درآمد پاسخگویان به این صورت اس .کهه پهایینعهرین میهزان
درآمد  277هزار عومان ذکر گردیده اس .و باالعرین میهزان  1میلیهون عومهان عنهوان شهده
اس ،.نمهای درآمهد پاسهخگویان  2میلیهون عومهان اسه ..عوزیه رراوانهی سهنوات الهدم.
پاسخگویان به این صورت اس .که پایینعرین سنوات الدم 1 .سهال ذکهر گردیهده اسه .و
باالعرین میزان سنوات الدم 21 .سال عنوان شده اس ،.نمای سنوات الهدم .پاسهخگویان
هم  13سال اس ..آمار عوصیفی بهدس.آمده برای متغیرهای عدال .سازمانی و االالک کهاری
نشان میدهد که میانگین نمره کل عدال .سازمانی ( )41/1و میهانگین نمهره االهالک کهاری
( )00/2اس ..ازآنجاکه میانگینهای مذکور از میانگین مورد انتظار (برای االالک کهاری برابهر
 )11بیشتر ولی برای عدال .سازمانی (میانگین مورد انتظار برابر  )17اس ،.نشاندهنده نمهره
پایین عدال .سازمانی و باال بودن االالک کاری در بین کارکنان مورد مطالعه اس..
جدول  :1توزیع فراوانی نمرات اخالق کاری و عدالت سازمانی کارکنان
تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

میانگین مورد
انتظار

انحراف معیار

االالک کاری

219

92

34

00/2

11

0/72

عدال .سازمانی

219

27

32

41/1

17

10/1

جدول شماره  0مقایسه میانگین رعبه ابعاد مختلف متغیر میزان عدال .و االالک سهازمانی
را نشان میدهد .نتایج بیان میکند که میانگین رعبهها در ابعاد مختلف هر دو متغیهر بها ههم
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عفاوت دارند و لذا ررض  H0یا ررض یکسانی رعبهها رد میشود .مقدار کی دو در ایهن آزمهون
برای االالک کاری برابر  137/0و برای عدال .سازمانی برابر  121/9اس ..این نتیجه در سطح
حداقل  31درصد این معناداری را عأیید میکند.
جدول  :1آزمون مقایسه میانگین رتبه ابعاد مختلف متغیر میزان عدالت و اخالق سازمانی
مفاهیم
االالک
کار

عدال.
سازمانی

مؤلفهها

میانگین رتبه

دلبستگی به کار

2/12

پشتکار در کار

9/02

روح جمعی در کار

2/31

روابط سالم در کار

1/19

عوزیعی

1/11

رویهای

1/01

مراودهای

2/12

آزمون کی دو

137/0

121/9

درجه آزادی

سطح معناداری

7/777

9

7/777

2

بررسی فرضیهها
در مرحله اول عحلیل برای ععیین رابطه عدال .سازمانی و االالک کاری از ضریب عوارقی کاپها
کوهن استفاده گردید ،ضریب عوارن کاپا ( )7/710با سطح معنیداری ( )7/722وجود رابطهه
مثب .بین دو متغیر را عأیید کرد ،این نتیجه نشان میدهد که ررض عحقیهن عأییهد و رهرض
صفر رد میشود.
جدول  :8ضریب توافق کاپا کوهن بین متغیرهای عدالت سازمانی و اخالق کاری

عدال .سازمانی

کاپا کوهن

اخالق کاری

Kappa

2/2

Sig

7/722

جدول  3ماعریس همبستگی بین شاالص های عدال .سهازمانی و االهالک کهاری را نشهان
میدهد .نتایج بهدس.آمده برای متغیر عدال .عوزیعی با دلبستگی به کار ( ،)-7/122پشهتکار
در کار ( ،)7/717روح جمعی در کار ( )7/74و روابط سالم در کار ( ،)7/110عدال .رویهای با
دلبستگی به کار ( ،)-7/31با پشتکار در کار ( ،)7/37روح جمعهی در کهار ( )7/172و روابهط
سالم در کار ( ،)7/92عدال .ععاملی با دلبستگی به کهار ( ،)-7/112پشهتکار در کهار (،)7/74
روح جمعی در کار ( )7/192و روابط سالم در کار ( )7/71اس ..محاسبه ضهرایب رهی و کاپها
نشان از رابطه عدال .عوزیعی و دلبستگی به کار ،عدال .عوزیعی و روابط سالم در کار ،عهدال.
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ععاملی و دلبستگی به کار ،عدال .ععاملی و روح جمعی و مشارک .در کار ،عهدال .ععهاملی و
روابط سالم در کار دارد.
جدول  :1ماتریس همبستگی بین شاخصهای عدالت سازمانی و اخالق کاری
اخالق کاری
عدالت سازمانی
عدال .عوزیعی
عدال .رویهای
عدال .ععاملی
عدال .کل
عدال .عوزیعی
عدال .رویهای
عدال .ععاملی
عدال .ععاملی

همبستگی

دلبستگی و عالقه

پشتکار و جدیت

روح جمعی و

روابط سالم و

اخالق

پیرسون

به کار

در کار

مشارکت در کار

انسانی در کار

کار

r

-7/122

7/717

7/747

7/110

7/729

Sig

7/74

7/941

7/191

7/772

7/011

r

-7/31

7/37

7/172

7/92

7/791

Sig

7/117

7/117

7/722

7/111

7/102

r

-7/112

7/74

7/192

7/71

7/791

Sig

7/70

7/113

7/794

7/919

7/120

r

-7/122

7/710

7/129

7/700

7/791

Sig

7/719

7/220

7/711

7/221

7/121

Phi

7/247

7/710

7/171

7/124

Sig

7/771

7/231

7/129

7/709

Phi

7/103

7/739

7/119

7/113

Sig

7/720

7/074

7/129

7/411

Phi

7/212

7/117

7/113

7/117

Sig

7/710

7/140

7/107

7/222

Kappa

7/723

7/714

7/713

7/711

Sig

7/217

7/177

7/127

7/740

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

ضریب عحلیل واریانس برای عأثیر متغیر وضعی .استخدامی بر االهالک کهاری نشهان داد کهه
بین طبقات مختلف استخدامی از لحاخ االالک کاری عفاوعی وجهود نهدارد .همچنهین عحلیهل
واریانس محاسبه شده برای عأثیر متغیر وضعی .استخدامی بر عدال .سازمانی نشهان داد کهه
بین طبقات مختلف از لحاخ درک عدال .سازمانی عفاوت وجود دارد به این معنی که طبقات
حجمی و الدماعی درک بهتری از احسا وجود عدال .سازمانی دارند و بقیه طبقات نسهب.
به احسا وجود عدال .سازمانی بدبین میباشند.
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جدول  :41تفاوت میانگین اخالق کاری و عدالت سازمانی بر حسب متغیر وضعیت استخدامی
اخالق
کاری
نوع
استخدامی
جم

میانگین

رسمی

01/01

عأمین نیرو

00/41

الدماعی

00//14

219

00/21

F

7/904

عدالت

Sig

7/122

سازمانی
نوع
استخدامی
جم

میانگین

رسمی

41/12

عأمین نیرو

47/11

الدماعی

12/00

219

41/19

Sig

F

22/92

7/777

نتایج جدول شماره  11نشان میدهد عحلیل واریانس محاسبه شده برای عأثیر متغیر
عحصیالت بر عدال .سازمانی معنادار اس ..به این معنی که ارراد بیسواد و زیر دیپلم درک
بهتری از احسا عدال .سازمانی دارند و در عوض ارراد با عحصیالت دیپلم و باالعر از آن
نسب .به احسا وجود عدال .سازمانی بدبین میباشند .عحلیل واریانس محاسبه شده برای
عأثیر متغیر عحصیالت بر االالک کاری نشان داد بین ارراد با عحصیالت متفاوت ،میانگین
االالک کاری عفاوعی وجود ندارد.
جدول  :44تفاوت میانگین اخالق کاری و عدالت سازمانی بر حسب متغیر تحصیالت
اخالق کاری

Sig

بیسواد

00/9

بیسواد

17

زیر دیپلم

03/1

زیر دیپلم

14/9

دیپلم

01/3

دیپلم

49/1

لیسانس

01/0

باالعر لیسانس

00/1

/231
7

/410
7

عحصیالت

عحصیالت

میانگین

F

عدالت سازمانی

میانگین

لیسانس

41/1

باالعر لیسانس

44

F

9/41

Sig

7/71

نتایج حاصل از جدول شماره  12برای عأثیر متغیر طبقه اجتماعی بر االالک کاری نشان
از عفاوت معنیدار االالک کاری در میان طبقات اجتماعی کارکنان دارد به این معنی که
کسانی که الود را جزء طبقه اجتماعی پایین میداند بهمراعب دارای االالک کاری بهتری
نسب .به کسانی دارند که الود را جزء طبقات اجتماعی میانی و باال دارند .همچنین برای
عأثیر طبقه اجتماعی بر عدال .سازمانی نتایج نشان از عدم عفاوت معنیدار عدال .سازمانی
بین طبقات اجتماعی دارد.
جدول  :42تفاوت میانگین اخالق کاری و عدالت سازمانی بر حسب متغیر طبقه اجتماعی
اخالق
کاری
طبقه
اجتماعی
جم

میانگین

باال

12/4

متوسط

00/1

پایین

00/9

219

00/21

F

4/73

عدالت

Sig

7/71

سازمانی
طبقه
اجتماعی
جم

میانگین

باال

42/2

متوسط

41/1

پایین

41

219

41/19

F

7/71

Sig

7/34

سال هفتم -شماره  – 31پاییز و زمستان 3117

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

213

آزمون تحلیل واریانس دوطرفه

برای عبیین اثر ععاملی متغیرها بر االالک کاری از آزمون عحلیل واریانس دو طرره استفاده
شد ،نتایج حاصل از جدول شماره  19که ضریب بهدس.آمده برای اثر ععاملی متغیرهای
وضعی .استخدامی با (عأهل ،طبقه اجتماعی و عحصیالت) نشان داد که ععامل وضعی.
استخدامی با وضعی .عأهل ( 4/1با سطح معنیداری  )7/71معنیدار اس .و بقیه متغیرها در
حال .ععاملی داری اثر معنیداری نمیباشند .نتایج نشان میدهد که عأثیر ععاملی متغیرهای
عحصیالت و منزل مسکونی ،عحصیالت و طبقه اجتماعی ،عحصیالت و وضعی .سکون،.
طبقه اجتماعی و وضعی .عأهل ،طبقه اجتماعی و نوع منزل مسکونی ،وضعی .استخدامی و
وضعی .عأهل ،وضعی .سکون .و وضعی .عأهل ،نوع منزل مسکونی و وضعی .عأهل،
معنیدار اس..
جدول  :43ماتریس تعامل متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اخالق کاری (تحلیل واریانس دوطرفه)
نوع متغیر

Sig
7/714

F
9/1

Df
4

نوع متغیر
عحصیالت

Sig
7/721

F
2/2

Df
4

عحصیالت

7/717

4/1

2

طبقه اجتماعی

7/101

1/2

1

وضعی .سکون.

7/779

9/9

1

ععامل

7/729

2/2

4

ععامل
نوع متغیر

Sig
7/774

F
4

Df
4

نوع متغیر
عحصیالت

Sig
7/712

F
4/4

Df
2

استخدامی

7/734

2

4

منزل مسکونی

7/429

7/144

1

عأهل

7/771

2/2

2

ععامل

7/712

4/1

2

ععامل

Sig
7/797

F
9/3

Df
2

نوع متغیر
طبقه اجتماعی

Sig
2/1

F
11/1

Df
2

نوع متغیر
طبقه اجتماعی

7/221

1/1

4

منزل مسکونی

7/772

3/2

1

عأهل

7/713

2/0

1

ععامل

7/777

2/1

2

ععامل

Sig
7/071

F
/117

Df
4

نوع متغیر
منزل مسکونی

Sig
7/427

F
1/1

Df
1

نوع متغیر
وضعی .سکون.

7/221

1/0

1

عأهل

7/137

7/203

1

عأهل

7/777

1/9

4

ععامل

7/792

4/1

1

ععامل

برای نشان دادن اثر ععاملی متغیرهای مختلف بر عدال .سازمانی از عحلیل واریانس
دوطرره استفاده شد ،نتایج حاصل از جدول شماره  14نشان میدهد که ععامل متغیرهای
وضعی .استخدامی و وضعی .سکون ،.طبقه اجتماعی و وضعی .عأهل بر درک عدال.
سازمانی معنیدار اس..
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جدول  :41ماتریس تعامل متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر عدالت سازمانی (تحلیل واریانس دوطرفه)
نوع متغیر

Sig
7/071

F
7/420

Df
2

طبقه اجتماعی

7/420

7/111

1

وضعی .عأهل

7/321

7/710

4/1

2

ععامل

7/712

نوع متغیر

Sig
7/104

F
4/0

Df
2

استخدامی

777

1

سکون.

4

2

ععامل

آزمون رگرسیون

در پژوهش حاضر از آماره رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده به عمل آمد .جهدول
شماره  11نتایج حاصل از ضریب رگرسیون را نشان میدهد .آزمهون  Tنشهان مهیدههد کهه
ضریب بتا برای متغیر وضعی .استخدامی ،سنوات الدمتی و عهدال .عهوزیعی و عهأثیر آن بهر
االالک کاری در سطح معناداری قرار دارد .نتایج حاصله نشهان مهیدههد کهه مقهدار  Tبهرای
وضهعی .اسههتخدامی متغیههر برابههر ( )T= 4/2و ضههریب معنهیداری ( ،)Sig.T= 7/777بههرای
سنوات الدمتی برابر ( )T= 9/1و ضریب معنیداری ( )Sig.T= 7/772و برای عدال .سازمانی
برابههر ( )T= 2/2و ضههریب معن هیداری ( )Sig.T= 7/771اسهه ..نتههایج نشههان م هیدهههد کههه
متغیرهای وضعی .استخدامی ،سنوات الدم .و عهدال .عهوزیعی عوانسهتند عغییهرات متغیهر
االالک کار را پیشبینی کنند.
جدول  :41عناصر متغیرهای درون معادله برای پیشبینی روابط سالم و انسانی در کار
نام متغیر

ضریب B

اول

وضعی .استخدامی

2

Beta
7/920

T
4/2

Sig
7/777

دوم

سنوات الدم.

7/124

7/241

9/1

7/772

سوم

عدال .عوزیعی

7/141

7/131

2/2

7/771

مرحله

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با این هد شروع شد عها رابطهه عهدال .سهازمانی و االهالک کهاری را در میهان
کارکنان کارالانه سیمان ایالم موردبحم و بررسی قرار دهد و درک کارکنان از وجود عهدال.
سازمانی و میزان االالک کهاری را بسهنجد .ازجملهه شهاالصههای االهالک کهار مهیعهوان بهه
دلبستگی و عالقه به کار ،پشتکار و جدی .در کهار ،روح جمعهی و مشهارک .در کهار ،روابهط
سالم و انسانی در کار اشاره کرد که نتایج حاصل نشان میدهد که عهواملی همچهون عهدال.
سازمانی ،جو سازمانی و متغیرهای جمعی .شهناالتی (سهن ،جهنس ،وضهعی .عأههل و )...در
ارزایش یا کاهش االالک کار مؤثر میباشند.
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به جه .مقایسه نتایج این پژوهش با دیگر پژوهشهای صورت گررته در این زمینه چهون
پژوهشهای زیادی با این موضوع صورت نگررته اس .لکن از پهژوهشههای مشهابه اسهتفاده
گردید ،همانطور که در بخشهای پیش آورده شد بین ععهدادی از ابعهاد عهدال .سهازمانی و
ابعاد االالک کاری رابطه معناداری وجود دارد اما بهین دیگهر ابعهاد رابطهه معنهیداری وجهود
ندارد .یارتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای جعفهری ( ،)1937سهیدجوادین ( )1920و
مریکا جونز ( )2711همخوانی دارد و بها نتهایج پهژوهش ههای قالونهدی ( ،)1939اعتباریهان
( ،)1923براعی ( )1923و موکاهی )2712( .همخوانی ندارد.
اگر به چهارچوب نظری پژوهش برگردیم مشاهده میشود که کارکنان هنگامیکه عهدال.
سازمانی را ضعیف احسا کنند دس .به واکنشهایی مهیزننهد ،در اینجها کارکنهان ممکهن
اس .کار را عرک کنند یا حتی از زیر کار طفره روند که معمولعر اس ،.نتهایج ایهن پهژوهش
هم نشان داد که درک کارکنان از احسا وجود عدال .ضعیف اس .بهالطب انتظهار مهیرود
که واکنش کارکنان به نبود عدال .سازمانی ،االالک کاری ضهعیف باشهد کهه نتهایج نشهان از
االالک کاری باال در میان همه طبقات دارد ،عدمعأیید ررضیه هیچگاه به معنی ضعف پژوهش
نیس .با عوجه به پایایی و روایی باالی ابزار کار بهرای جمه آوری دادههها امها نتیجهه مطهابن
نظریه پژوهش نیس ،.ازآنجاکه نتیجه هر پژوهشی کامالو بستگی به نوع پاسخگو پاسهخگویان
دارد و چون پاسخگویی به متغیرهایی که مربوط به جنبههای شخصهی رهرد اسه( .از قبیهل
میزان االالک کاری) بهتر آن الواهد بود که از روشهای کیفی برای پژوهش استفاده گردد.
یارتههای پژوهش از این حکای .دارد که میزان درک کارکنان از وجهود عهدال .سهازمانی
ضههعیف اسهه ،.بههین طبقههات مختلههف از لحههاخ درک عههدال .سههازمانی عفههاوت وجههود دارد
بهطوریکه کارکنان بخش الدمات درک بهتری از وجود عدال .داشتند و کارکنهان رسهمی و
عأمین نیرو در مورداحسا عدال .درک ضعیفی داشتند ،میزان االالک کهاری در بهین همهه
طبقات باال بود ،درک عدال .سازمانی هم عأثیری بر میزان االالک کاری نداش..
براسا نتایج حاصل می عوان استنباط کرد کهه وجهود عهدال .سهازمانی و رعایه .آن در
سطح سازمان ،منجر به عقوی .مواردی همچون عالقه و وابستگی به کار ،پشتکار و جدی .در
کار ،عقوی .روحیه جمعی و مشارکتی در کار و در نهای .ارهزایش روابهط سهالم و انسهانی در
محیط کار و سازمان می شود و این وضعی .کارائی و بهرهوری سازمانی را بهه همهراه الواههد
داش ..ازآنجاکه ارائه هر گونه پیشنهاد در این راستا منوط بهه رعایه .بسهترهای سهازمانی و
شرایط موجود در هر سازمان الاص میباشد؛ بنابراین هر یک از اعضای سازمان بایهد مبنهای
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پاداش و پرداال .را بدانند ،برای مثال اگر پاداش بیشهتری بهه کهارگری داده مهیشهود ایهن
موض به روشنی به اطالع کارکنان برسهد .برالهی از کارکنهان دیهدگاه ملمهو و مهادی بهه
پاداش ها دارند و شاید این مسیر برای ارائه پهاداش بهرای ایهن ارهراد مناسهب باشهد؛ برالهی
دیدگاه غیر ملمو و معنوی آن را در نظر دارند؛ که برای این ارراد از جایگزین ههایی دیگهر
مانند مرالصی عشویقی ،ارائه لوح عقدیر و ارزایش احترام و اعتماد و موارد مشابه اقدام نمهود.
اقدام اشخاص بر پایه ادراک از واقعی .الواهد بود برای مثهال ممکهن اسه .دو نفهر بهه یهک
میزان کار کرده باشند اما یکی از آنها رکر کند که بیشتر کار کرده اس.؛ بهر همهین اسها
ارائه و نوع پاداش نیز متناسب با آن متفاوت الواهد بود .از طررهی االالقهی بهودن یها نبهودن
ررتارها و عملکرد می عواند موجب بروز پیامدهای مثب .یا منفهی در سهطح سهازمان گهردد.
مدیر باید از نظر االالقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد عا آنان بتوانند بها
عمام عوان و بهره وری هرچه بیشتر کار کنند .نظهام پهاداش مهی عوانهد بهه عقهدیر مناسهب از
مشارک .های کارکنان کمک کرده و بدین سان زمینه بروز ررتار و ارعهال االالقهی را رهراهم
ساالته و سالم .اداری سازمان را ارعقاء بخشد.

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
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