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تحلیل راتطٍ تیه ػدالت سازماوي ي رضايت ضغلي کارکىان سازمان تُسيستي ضُر اصفُان


طاَرٌ تاتازادٌ ،داًـجَي دكتشي فلؼفِ تقلين ٍ تشثيت داًـگبُ اكفْبى
ػثدالرسًل جمطیديان ،اػتبديبس گشٍُ فلَم تشثيتي داًـگبُ اكفْبى
حمید رحیمي ،اػتبديبس گشٍُ فلَم تشثيتي داًـگبُ كبؿبى

محمدرضا مرادي ،داًـجَي كبسؿٌبػي اسؿذ سٍاىؿٌبػي ٍ آهَصؽ كَدكبى ثب ًيبصّبي خبف
چکیدٌ
ّذف كلي ايي پظٍّؾ ،تحليل ساثغِ فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ثْضيؼتي ؿْش اكففْبى ثفَد .سٍؽ پفظٍّؾ تَكفيفي اص ًفَؿ
ّوجؼتگي ٍ جبهقِ آهبسي ،ؿبهل ً 689فش اص كبسكٌبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى ثَدُاًذ كِ اص ايي تقذاد ً 86فش اص عشيق ًوًَِگيشي تلبدفي ػفبدُ
اًتخبة ؿذًذ .اثضاس جوـآٍسي دادُّب ؿبهل پشػـٌبهِ هحقق ػبختِ فذالت ػبصهبًي دس قبلفت  24ػفاال ثؼفتِ پبػفخ ثفش طؼفت عيف

پفٌ

دسجِاي ليکشت ٍ پشػـٌبهِ اػتبًذاسد سضبيت ؿغلي هيٌِ ػَتب ( )msqدس قبلت  100ػاال ثَد .سٍايي ّش دٍ پشػـٌبهِ ثفِ كفَست كفَسي،
هحتَايي ٍ ػبصُ تأييذ ؿذ .پبيبيي پشػـٌبهِ فذالت ػبصهبًي ثب اػتفبدُ اص ضشيت آلفبي كشًٍجفب  ٍ 0/93پشػـفٌبهِ سضفبيت ؿفغلي  0/92ثفِ
دػت آهذ .دادُّبي ثِدػت آهذُ ثِ كوک ًشم افضاس  ٍ Spssاػتفبدُ اص آصهَى ضشيت ّوجؼتگي ٍ سگشػيَى تحليل ؿذ .يبفتِّب طبكي اص ٍجَد
ساثغِ هقٌبداسي ثيي كليِ هالفِّبي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿفغلي ثفَدً .تفبي تحليفل سگشػفيَى ًـفبى داد كفِ ففذالت سٍيفِاي ثْتفشيي
پيؾثيٌيكٌٌذُ سضبيت ؿغلي اػت .عجق ًتبي ثِ دػت آهذُ F ،هـبّذُ ؿذُ دس ػفغ  p>0/05تففبٍت هبجفت ٍ هقٌفبداسي سا ثفيي هيفبًگيي
فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي افضب ثش اػبع ػي ،ػبثقِ خذهت ٍ ٍضقيت اػتخذاهي ًـبى ًويدّذ.
ياشٌَاي کلیدي :فذالت ػبصهبًي ،فذالت تَصيقي ،فذالت سٍيِاي ،فذالت هشاٍدُاي ،سضبيت ؿغلي.
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مقدمٍ

هيگيشد ( .)Morrison, 1998سضبيت ؿغلي اص فَاهل هْن افضايؾ

يکي اص هْوتشيي فَاهلي كفِ ػفتهت سٍاًفي اففشاد سا تفأهيي

ثْففشٍُسي ،دلؼففَصي كبسكٌففبى ًؼففجت ثففِ ػففبصهبى ،تقلففق ٍ

هيكٌذ ،اطؼبع سضبيت ٍ آساهفؾ دس هحفيظ كفبس اػفت .دس

دلجؼتگي آًبى ثِ هحيظ كبس ٍ اففضايؾ كويفت ٍ كيفيفت كفبس،

يک ػبصهبى ،افشاد اًؼبًي هْوتشيي ػشهبيِ هحؼَة هيؿًَذ،

ثشقشاسي سٍاثظ خَة ٍ اًؼبًي دس هحل كبس ،ايجبد استجبعفبت

ٍ ثشاي داؿتي يک ػبصهبى پَيب ٍ داساي اففشاد هتقْفذ ٍ ثفشاي

كحي  ،ثبال ثشدى سٍطيِ ،فـق ٍ فتقِ ثِ كبس اػت .تشديفذي

تحقق ٍ اجشاي اّفذاف ػفبصهبى ،ثفِ كبسهٌفذاًي ثفب اًگيفضُ ٍ

ًيؼت كِ ّش ػبصهبى خَد اسگبًيؼوي هٌحلش ثِ فشد اػفت ٍ

فتقِهٌذ ثِ كبس ًيبص اػت .ثب تَجِ ثِ تفبٍت افشاد اًؼفبًي دس

ًخؼتيي فبهل آى ،اًؼفبى ٍ تَجفِ ثفِ كبسكٌفبى اػفت .هٌفبثـ

ؿغلي ،هْوتشيي هٌجـ

اًؼففبًي ٍ ثْففشُگيففشي ثجففب ٍ ؿبيؼففتِ اص آى ،اص كبسآهففذتشيي

سضبيت ثقضي افشاد دس صًذگي اػت ٍ چٌبًچِ ثفِ ّفش دليلفي

ساُّبي سّبيي اص تٌگٌبّفب ٍ دؿفَاسيّفبي تَػفقِ اقتلفبدي،

ايي سضفبيت ٍجفَد ًذاؿفتِ ثبؿفذ پيبهفذّبي ًبخَؿفبيٌذ آى

اجتوبفي ٍ آهَصؿي اػت صيشا هٌبثـ اًؼبًي ٍ ًيشٍي كبسآهفذ،

ػبصهبى سا دچبس چبلؾ هيػفبصد .ثٌفبثشايي ،يکفي اص هْوتفشيي

ثٌيبديتشيي فبهل تَليذ ٍ ػفبصًذگي ٍ سؿفذ ٍ تکبهفل اػفت.

فَاهل اًگيضؿفي دس هحفيظ كفبس ،سضفبيت ؿفغلي اػفت كفِ

ّويي ًگشؽ ثِ ايجبد تحَالت جذيذ دس هذيشيت ،ػجکّفبي

هجوَفِاي اص اطؼبػبت هغلَة يب ًبهغلَة سا دس هَسد كفبس

سّجشي ،هذيشيت هٌبثـ ٍگؼفتشؽ فکفش هفذيشيت هـفبسكتي ٍ

افشاد سقن هفيصًفذ.ايفي هَضفَؿ دس ػفبصهبًي چفَى ػفبصهبى

تَجِ ثِ سفتبس ،ؿخليت ٍ ٍيظگيّبي سٍاًي كبسكٌفبى هٌجفش

ثْضيؼتي ،ثِ فٌَاى يکي اص هتَلّيبى اكلي سفبُ اجتوبفي اّويت

ؿذُ اػت .اص جولِ تتؽّبي هذيشيت دس جْت طفؼ هٌفبثـ

ثؼيبس داسد .سضبيت ؿغلي كبسكٌبى يک ػبصهبى هيتَاًذ تحت

اًؼبًي ،ايجبد سضبيت دس كبسكٌبى ٍ جلَگيشي اص فذم سضبيت

تأثيش فَاهل هختلفي ثبؿذ كِ يکي اص جذيذتشيي آًْفب هجحف

آًْبػففت (ّففَهي )1381 ،ايففي اهففش دس ػففبصهبًي چففَى ػففبصهبى

فففذالت اػففت .ثـففش فغشت فبً فففذالتخَاُ اػففت ٍ دس كففَست

ثْضيؼتي كِ فقبليتّبي آى دسجْت ثْجفَد ؿفشايظ جبهقفِ ٍ

اطؼبع ّشگًَِ ثيفذالتي اطؼبع هغلَثي ًخَاّفذ داؿفت.

ججشاى ضبيقبت جؼوي ٍ رٌّي ،تَاًجخـي ،پيـگيشي اص اًَاؿ

ايي هقَلِ دس ػبلّبي اخيش ،ثِ خلَف دس اٍايل قشى طبضش

آػففيتّففبي اجتوففبفي ٍ اكففتا ًبثؼففبهبًيّبػففت ،اّويففت

دس سٍاىؿٌبػففي كففٌقتي -ػففبصهبًي ٍاسد ؿففذُ ٍ ثففِ لحففبػ

ثيـتشي هييبثذ .ؿشايظ هغلَة خذهتسػفبًي ثفِ هفذدجَيبى

اثشگزاسي آى ثش ًگشؽ كبسكٌبى هَسد تَجِ جذي هتخللفبى

تب طذ صيبدي هٌَط ثِ فقبليتّبي ايي ػبصهبى اػفت ٍ ففشاّن

قشاس گشفتِ اػت.

كففشدى ؿففشايظ سضففبيت كبسكٌففبى آى ثففِ فٌففَاى هْوتففشيي

صهيٌِّبي هختل  ،ؿغل ٍ اًجبم ٍؽبي

ػشهبيِّبي ػبصهبى كِ ثب اًجَّي اص تٌؾّب ٍ فـفبسّبي ًبؿفي
تیان مسألٍ

اص هبّيت ؿغلـبى دػت ثِ گشيجبًٌذ ،غيش قبثل اًکبس اػت.

سضبيت ؿغلي 1ثِ فٌَاى هْوتشيي فبهفل اًگيضؿفي دس هحفيظ

طبل سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ايي ػبصهبى هيتَاًذ تحفت تفأثيش

كبس اػت ٍ هتـفکل اص ٍاكفٌؾ ؿفٌبختي ٍ ففبعفي اففشاد ثفِ

فَاهلي ثبؿذ كِ هغبلقِ ٍ ثشسػي آًْب ثِ هٌؾَس افضايؾ اًگيضُ

(گفلپفشٍس ٍ

ثشاي فقبليتّبي كبسكٌفبى ػفبصهبًي ّوچفَى ثْضيؼفتي ٍ دس

ًبدي )228-207: 1389 ،هَسيؼَى سضفبيت ؿفغلي سا ثفِ فٌفَاى

ًْبيت تَاًوٌذػبصي جبهقِ الضاهي اػت ٍ ّوبىگًَِ كِ ؿفشا

هفيكٌفذ ٍ آى سا

دادُ ؿذ يکفي اص ففَاهلي كفِ دس توفبم اثقفبد صًفذگي اففن اص

طبكل اسصيبثي تجشثيبت ؿفغلي يفب ؿفغل يفک ففشد دس ًؾفش

جٌجففِّففبي اًؼففبًي ،اجتوففبفي ٍ ػففبصهبًي ،جبيگففبُ خبكففي

كَست ًگشؿي ًؼجت ثِ ؿغل ٍ كبس خفَد اػفت
طبلت ّيجبًي هبجفت يفب خَؿفبيٌذ تقشيف

ثشخَسداس اػت ،هجح
job satisfaction

1

فذالت اػت.
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تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى

فففذالت ػففبصهبًي 1ثففِ فٌففَاى يکففي اص فَاهففل هْففن ثففشاي

اًؼبىّبػت؛ ثلکِ ثشاي ثْجَد فولکفشد ٍ تحقفق اّفذاف ايفي

Samad,

ػبصهبى ًيض اّويت ثؼضايي داسد .ثذيي تشتيت ،ثبيذ ػقي ؿفَد

 ٍ )2006ثيبًگش ًقفؾ اًلفبف ٍ ففذالت دس هتطؾفبت يفک

كِ تب طذ اهکبى ،فبدالًِ ثَدى فقبليفتّفبً ،تفبي ٍ تقفبهتت

ػبصهبى اػت ()Fortin & fellenz, 2008؛ ٍ ايٌکِ تب چفِ اًفذاصُ

ػبصهبًي هَسد تَجِ قشاس گيشد .هجح

فذالت ػبصهبًي ًتيجفِ

دس يففک هحففيظ كففبسي ثففب افففشاد ثففب اًلففبف سفتففبس هففيؿففَد

هغبلقبت ثش هَاسد ركش ؿذُ اػت كِ سيـِ دس هقَلفِ اًگيفضؽ

كبسآهذي ٍ تأثيشگزاس ثَدى دس ػبصهبى ؿٌبختِ ؿفذُ (

(ّ .)Heponiemi et al. 2007وچٌفيي ،ففذالت ػفبصهبًي ،ادسا

دس ػبصهبى داسد ٍ اخيشا اص هْوتشيي هجبط

افشاد يب گشٍُّب ًؼجت ثِ سفتبس فبدالًِ طبكل اص ػَي ػبصهبى

هيسٍد.

ٍ پبػخ آًْب ثِ چٌفيي ادساكفي تقشيف

Samad,

ثش ايي اػبع ،پظٍّؾ طبضش ثِ ثشسػي ساثغِ ثيي ففذالت

 .)2006:213افشاد يک ػفبصهبى تجفبسة كبسيـفبى سا اص لحفبػ

ػبصهبًي ٍ سضفبيت ؿفغلي كبسكٌفبى ػفبصهبى ثْضيؼفتي ؿفْش

ايٌکِ فبدالًِ ّؼتٌذ يب ًِ ٍ اص ًؾش ايٌکِ آيب ػبصهبىّب ثِ فٌَاى

اكفْبى هيپشداصد .ايي پظٍّؾ كِ ثِ لحفبػ اًتخفبة ػفبصهبى

يک فشد ثِ آًْب تَجِ هيكٌٌذ يفب ًفِ ،اسصيفبثي هفيكٌٌفذ .اگفش

ثْضيؼتي ثِ فٌَاى جبهقِ آهبسي هيتَاًذ ثفِ فٌفَاى پظٍّـفي

كبسهٌذاى ػبصهبى يک تلفوين سا فبدالًفِ دس ًؾفش گيشًفذ ،ثفِ

هٌحلش ثِ فشد هحؼَة ؿَد ،ثب ثشسػفي ٍضفقيت ففذالت ٍ

اطتوبل صيبد ثب تقْذات ثبالتش ،سضبيت ؿفغلي ثْتفش تقبثفل ثفِ

سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ثِ هذيشاى ػبصهبى اجبصُ هيدّذ كفِ اص

هبل هيكٌٌذ ٍ دس سفتبسّبي هشثَط ثِ ًقــبى دسگيش هيؿًَذ

ثيافتوبديّب ،دس ّن سيختي افکفبس ٍ فقبليفتّفب ٍ اص دػفت

 .)Fischer,فبدالًِ ثَدى يب غيش فبدالًِ ثَدى فشايٌفذّب ٍ

سفتي اًگيضُّبي ؿغلي كبسكٌبى ًبؿي اص ثيففذالتي جلفَگيشي

(2006

ؿفذُ اػفت (

ػبصهبًي ثِ ؿفوبس

ًتبي ػبصهبى ،اص هَاسدي اػت كِ تفکش ،رّفي ،سٍا ٍ سفتفبس

ًوَدُ ،كبسايي ٍ اثشثخـي ػبصهبى سا افضايؾ دٌّذ.

كبسهٌذاى سا تحت تأثيش قشاس هيدّذ.
افشاد ّوَاسُ ثِ فبدالًِ ثَدى خظ هـيّبي ػبصهبًي تَجفِ

مثاوي وظري پصيَص

كشدًُ ،تبي طبكل اص فقبليتّبي خَد سا ًيض ثب ػبيش كبسهٌذاى

فذالت ػبصهبًي ثب سفتبس هغلَة هفشدم دس ػفبصهبىّفب ساثغفِ

هقبيؼِ هيكٌٌذ ٍ ايي اهش ديفذگبُ آًفبى سا ًؼفجت ثفِ ػفبصهبى

داسد ٍ هفْففَهي هفيففذ ثففشاي آصهففبيؾ داهٌففِ گؼففتشدُاي اص

ؿکل دادُ ،فقبليتّبي ثقذي آًْب سا تحت تأثيش قشاس هيدّفذ.

هَضَؿّبي ػبصهبًي اػت .چٌيي ادفب ؿذُ اػت كفِ ففذالت

ايي اهش دس ػبصهبًي چَى ػبصهبى ثْضيؼفتي ثفِ فلفت هبّيفت

اٍليي فضيلت هاػؼبت اجتوبفي اػت

(هْذاد.)1381 ،

خبف ؿغل كبسكٌبى اّويت ثيـتشي هييبثذ؛ چشا كِ كبسكٌفبى

اٍليي فقبليتّب دس صهيٌِ فذالت ػبصهبًي هتوشكض ثش فذالت

ايي ػفبصهبى ثفِ فلفت استجفبط هؼفتوش ثفب اففشادي كفِ داساي

تَصيقي 2ثَد .كبس دس ايي صهيٌفِ ًبؿفي اص فقبليفتّفبي آداهفض

هـکتتي افن اص ًقق جؼوبًي ،اًَاؿ آػيتّفبي اجتوفبفي،

اػت كِ ًؾشيِ ثشاثشي سا هغشا ػبخت .عجق ايي ًؾشيِ ،اففشاد

هقلَليتّب ٍ هـکتت اجتوبفي ٍ خبًَادگي ّؼفتٌذ؛ ًؼفجت

ثب هقبيؼِ ًؼجت آٍسدُّب ٍ دسيبفتيّفبي خفَد ثفب آٍسدُّفب ٍ

ثِ ؿغل خَد ٍ هيضاى سضبيت اص آى طؼبػيت ثيـفتشي داسًفذ

دسيبفتيّبي ديگشاى ،قضفبٍت هفيكٌٌفذ كفِ آيفب پفبداؽّفبي

ٍ چٌبًچِ ثب فشايٌذّبي ًبهٌبػت ػفبصهبًي اص جولفِ اطؼفبع

هٌلفبًِ داؿتِاًذ يب خيش

( Belanger, 2006 /Kwon et al. 2008/

ثيفذالتي هَاجِ ؿًَذ ،فقبليتّب ،اًگيضُّب ٍ سضفبيت ؿفغلي

2007

آًْب تحت تأثيش قشاس خَاّذ گشفت .ثٌبثشايي ،تَجِ ثفِ ففذالت

تتؽ افشاد ثشاي دػتيبثي ثِ فذالت ٍ اًلبف سا دس هجبدلِّبي

ًِ تٌْب ثِ فٌَاى يک اسصؽ ،ثيبًگش اًؼبًيتٍ ،جذاى ٍ فغفشت

اجتوبفي ٍ سٍاثظ ثذُ ٍ ثؼتبًي تـشي هيكٌذ

organizational justice

1

ً .)Kang,ؾشيِ ثشاثشي يفک ًؾشيفِ اًگيضؿفي اػفت كفِ
(سضفبييبى)1384 ،

distributive justice

2
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ؿفذُ اص تَصيفـ پيبهفذّبي

( .)Leventhal, 1980/ Kwon et al. 2008ثشاػبع پظٍّـي ديگش،

فذالت تَصيقي ثفش ففذالت ادسا

Othman, 2008/ Fischer, 2006/

چْبس فبهل ثشاي فذالت سٍيِاي دس ًؾفش گشفتفِ ؿفذُ اػفت،

 )Greenberg, 1987 /Fortin & fellenz, 2008/ Kang, 2007كِ دس

ؿبهل :طق اؽْبس ًؾش ثِ هقٌبي فشكتي ثفشاي ايٌکفِ ّفش ففشد

( & Milkovich

هَققيت خفَد سا اففتم ًوبيفذ؛ افتوفبد ثفِ هقٌفبي افتقفبدات

 .)newman, 2005/ Othman, 2008/ Greenberg, 1987پظٍّؾّفب

تلوينگيشًذگبى دس خلَف خيشخَاّي ثشاي افشاد؛ ثيعشفي

ًـبى دادُ اػفت كفِ ففذالت تفَصيقي،

هشثَط ثِ ساػتي ٍ كذاقت تلوينگيشًذگبى؛ ٍ پبيذاسي ؿبهل

ػففبصهبًي تأكيففذ هففي كٌففذ (

ثشداسًذُ تَصيـ هٌلفبًِ پبداؽّب ٍ هٌبثـ اػت
دس هحيظّبي هختل

قبدس ثِ تجيفيي ٍ پفيؾثيٌفي كبهفل ٍاكفٌؾّفبي اًؼفبىّفب ثفِ

سفتبس ثب افشاد هجتٌي ثش ادة ٍ اطتشام (.)Belanger, 2006
3

ثيفذالتي ادسا ؿذُ ًيؼت .ايي ًبتَاًي اًگيضُ الصم سا ففشاّن

ػَهيي جضء فذالت ػبصهبًي ،فذالت هشاٍدُاي اػت كِ

ػبخت تب پظٍّـگشاى ثش ثقذ ديگفشي اص ففذالت هَػفَم ثفِ

ًخؼتيي ثبس تَػظ ثبيبع ٍ هَاگ هغشا گشديذ ٍ ثفِ كيفيفت

فذالت سٍيِاي 1توشكض كٌٌذ (گلپشٍس ٍ ّوکفبساى )1386 ،ففذالت

سفتبس ثيي افشاد ٌّگبم اجشاي سٍيِّبي سػوي تلويوبت اؿبسُ

سٍيِاي ًتيجِ پظٍّؾّبي تبيجبت ٍ ٍالکفش 2دس اٍاػفظ ػفبل

هفيكٌفذ.)(Bies & Moag 1986/ Know et al. 2008/ Kang, 2007

 1970اػت (افجفِ )1385 ،ففذالت سٍيفِاي طفبكي اص ادسا

فذالت هشاٍدُاي دس ثشداسًذُ سفتبس تَام ثفب كفذاقت ،اطتفشام،

افشاد اص هيضاى فذالت دس فشايٌذ تلويوبتي اػفت كفِ سّجفشاى

هْشثفبًي ٍ هتطؾفِ اػفت (.)Know et al. 2008/ Kang, 2008

Shi et al. 2009/ kang,

ثشخي پظٍّؾّب فذالت هشاٍدُاي سا ؿبهل فذالت ثيي ففشدي

ثشاي تقييي پيبهذّب اتخفبر هفيًوبيٌفذ (

 .)2007/ luo, 2008/ Rubin, 2009فذالت سٍيِاي پيـٌْبد هيكٌذ

(سفتبس ثب ادة ٍ اطتشام ثب فشد) ٍ فذالت اعتففبتي ( 4تَضفي

كِ ؿيَُ اتخبر يک تلوين هوکي اػت ثِ اًذاصُ ًتيجِ طبكل

كبفي ٍ دقيفق دس هفَسد چگفًَگي اجفشاي سٍيفِّفب ٍ تقيفيي

اص تلويوبت ثشاي افشاد هْن ثبؿذ .ثٌبثشايي فذالت سٍيِاي ثفش

پيبهفذّفب) هفيداًٌفذ (.)Know et al. 2008/ Fassina et al. 2008

تَجِ كبسهٌذاى ًؼجت ثِ چگًَگي اتخفبر تلفويوبت هتوشكفض

پظٍّؾّبي ديگشي ًـفبى دادُاًفذ كفِ دسجفِثٌفذي ففذالت

اػت ( .)Samad, 2006دس ٍاقـ ،افشاد تٌْب اص ًتبي ٍ پيبهفذّبيي

سٍيِاي ٍ هشاٍدُاي تب اًذاصُاي ثِ ّن هشثَط ّؼتٌذ؛ ثٌفبثشايي،

كِ دسيبفت هيكٌٌذ ،تحت تأثيش قشاس ًويگيشًذ ،ثلکِ تَجِ ثفِ

گبُ فذالت هشاٍدُاي ثِ فٌَاى صهيٌفِاي يفب ثخـفي اص ففذالت

سفبيت اًلبف دس آيييًبهِّب ٍ سًٍذّبي ثشًبهِسيضي ٍ افوبل

سٍيِاي دس ًؾش گشفتِ هفيؿفَد كفِ ثفش ايفي اػفبع ،ففذالت

(اصگلفي:1383 ،

سٍيِاي ؿبهل دٍ صهيٌِ خَاّذ ؿذ :جضء سػوي يفب ػفبختبسي

ف ٍ )68-53افشاد ؿيَُّفبي ثفِ كفبس سفتفِ ثفشاي سػفيذى ثفِ

كِ ثِ ٍػيلِ ؿؾ اكل لًَتبل ٍ تحقيقبت ٍي هقشففي ؿفذ ٍ

پيبهففذّب سا كٌتففشل هففيًوبيٌففذ .آًْففب فففتٍُ ثففش ايٌکففِ فشايٌففذ

جضء اجتوبفي كِ ثِ فٌَاى ففذالت هفشاٍدُاي هقشففي گشديفذ

تلويوبت سا كٌتشل هيكٌٌذ ،فشايٌذ هشثَط ثِ ؿيَُّفبي كفبس،

(افجِ)1385 ،

يک تلوين خبف ًيض ثش اففشاد ،اثفش هفيگفزاسد

هٌبثـ ٍ ؿشكت دس فقبليتّب اص عشيق ًؾشدّي ٍ ثيبى اسصؽّب

اهب تغييشات هؼتوش ٍ پَيبيّبي هحيغفي ٍ پيچيفذگيّفبي

 .)Belanger,اهب چِ چيض سٍيِّبي

اسائففِ خففذهبت دس هحففيظ هتٌففَؿ ٍ هتغيففش ،ضففشٍست ٍجففَد

ػبصهبًي سا فبدالًِ هفيػفبصد لًَتفبل هفذلي ثفب ؿفؾ قفبًَى

كبسكٌبى سضبيتوٌذ ،ثب اًگيضُ ٍ هبّش سا ثشاي ػفبصهبىّفب ثيـفتش

پيـٌْبد كشدُ اػفت كفِ هيفضاى ففذالت سٍيفِاي سا هـفخق

ػبختِ اػت.

سا ًيض كٌتشل هيًوبيٌذ

(2006

هيكٌفذ :ػفبصگبسي ،آصاد اص تقلفتً ،وبيٌفذُ ٍ هقفشف توفبم

خَد داسًذ .هيتَاى گفت فشدي كِ سضبيت ؿغلي ثباليي داسد،

تَجْبت ،قبثفل اكفتا ،كفحت ٍ دقفت ،هجتٌفي ثفش اخفت
procedural justice
Thibaut & Walker

سضبيت ؿغلي ،اطؼبػي اػت كفِ اففشاد ًؼفجت ثفِ ؿفغل

1
2

Interpersonal justice
information justice

3
4

تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى

ثِ عَس كلي ؿغلؾ سا دٍػت داؿتِ ،اسصؽ صيفبدي ثفشاي آى
قبئففل اػففت ٍ اطؼففبع هبجتففي دسثففبسُ آى داسد (

& Arnold

.)Feldman, 1986
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دس ايي خلَف دس داخل ٍ خفبس اص ايفشاى كفَست گشفتفِ
اػت:
تًَگ

(2008

 )Tung,عي پظٍّـفي  ،سٍاثفظ هيفبى ففذالت

ػيجبلذ ٍ ّوکبساًؾ ًيض افتقبد داسًفذ كفِ سضفبيت ؿفغلي،

ػبصهبًيَّ ،يت ػبصهبًي ،سضبيت ؿفغلي ،اػفتشع ؿفغلي ٍ

فبهل تقييي كٌٌذُاي ثشاي طفؼ ٍ ًگْذاسي طبلتّبي سٍاًفي

تقْذ ػبصهبًي سا دس ًيشٍي َّايي استؾ چفيي ،ثشسػفي كفشد.

ٍ فيضيکي كبسكٌبى اػت كفِ اص ًقفل ٍ اًتقفبل آًْفب جلفَگيشي

عجفق يبفتفِ ّفبي ايفي پفظٍّؾ ،ففذالت ػفبصهبًي اثفش هبجفت

كشدُ ،تأثيش ثؼضايي دس فولکشد آًبى داسد (.)Sibbald et al. 2000

هقٌبداسي ثش سضبيت ؿغلي داؿتِ اػت.

فيـش ٍ ّبًب( ،1ثِ ًقل اص ؿفيـ آثبديً )1387 ،يض سضبيت ؿفغلي سا

فشًبًذص ( )Fernandes, 2006دس پظٍّـي گشٍُ تجقِ اهفبسات

فبهل سٍاًي قلوذاد هيًوبيٌذ ٍ آى سا ًَفي ػبصگبسي ففبعفي

هتحذُ فشثي سا دس يک هحيظ كبسي آصهَى كشد ٍ ثِ ايي ًتيجِ

ثب ؿغل ٍ ؿشايظ اؿتغبل هياًگبسًذ؛ يقٌي اگش ؿغل هَسد ًؾفش

دػت يبفت كِ فذالت تَصيقي ٍ هشاٍدُاي ،اثفش هقٌفبداسي ثفش

لزت هغلَة سا ثشاي فشد تأهيي ًوبيذ ،دس ايفي طبلفت ففشد اص

سضبيت ٍ فولکشد كبسكٌبى داؿتِاًذ.

ؿفغلؾ ساضفي اػففت .دس هقبثفل ،چٌبًچفِ ؿففغل هفَسد ًؾففش

اسيک ( ،) Eric, 2005عي پظٍّـي تأثيش ففذالت تفَصيقي ٍ

سضبيت ٍ لزت هغلَة سا ثِ فشد ًذّذ ،دس ايفي طبلفت ففشد

سٍيِاي ثش كبسگشاى خذهبت اجتوبفي هاػؼِّبي گًَبگَى دس

ؿشٍؿ ثِ هزهت ؿغل هيًوبيذ ٍ دس كذد تغييش آى ثش هيآيذ.

ؿوبل غشثي اّبيَ سا ثفب اًتخفبة  255كبسهٌفذ آصهفَى كفشد ٍ

آسًَلذ ٍ فيلذهي (ثِ ًقل اص تقيصادُ ،)1385 ،فَاهلي سا كفِ ثفِ

دسيبفت كِ فذالت سٍيِاي ٍ فذالت تَصيقي ،دٍ ثقذ ففذالت

سضبيت ؿغلي هٌجش هيؿفًَذ ،ثفِ ؿفؾ دػفتِ  .1:طقفَ ٍ

ػبصهبًي ،دٍ پيـگَي هْن اص سضبيت ؿغلي ٍ تقْذ ػفبصهبًي

دػتوضد؛  .2هبّيت كبس؛  .3تشفيفـ ٍ استقفبء؛  .4ػشپشػفتي؛ .5

ّؼتٌذ.

ّوکبساى ٍ  .6ؿشايظ كبسي تقؼين ًوفَدُ ،هقتقذًفذ ّفش چفِ

اػفچي

(2004

 ،)Schappe,عففي پظٍّـففي ساثغففِ فففذالت

هيضاى طقَ ٍ دػتوضد دس يک ؿغل ثبالتش ثبؿذ ٍ كبس اص ًؾفش

تَصيقي ٍ سٍيِاي ٍ هشاٍدُاي ٍ سضبيت ؿغلي كبسهٌذاى يفک

هبّيت ،چبلـي ،هتٌَؿ ٍ ثب اّويت ثبؿذ ،فشكتّبي تشفيـ ٍ

ػبصهبى سا آصهَى كشد ٍ ًتبي ثيبًگش ايي ثفَد كفِ ّفش يفک اص

استقب ٍجفَد داؿفتِ ثبؿفذ ،ػشپشػفتبى اص صيشدػفتبى طوبيفت

اثقبد فذالت ػبصهبًيٍ ،اسيبًغ هٌحلش ثفِ ففشد هقٌفبداسي دس

ثيـتشي ًوبيٌذّ ،وکبساى خَؿبيٌذ ثَدُ ،جَّ طوفبيتي هٌبػفجي

سضبيت ؿغلي گضاسؽ دادُاًذ.

دس كبس طکوفشهب ثبؿذ ٍ ؿشايظ فيضيکفي كفبس هٌبػفت ثبؿفذ،

تشيوجلي ٍ ّوکبساى ( ،)Tremblay et al. 2000دس پظٍّـي ثش

افشادي كِ فْذُداس آى ؿغل ّؼتٌذ ،اص سضبيت ؿغلي ثيـتشي

يففک ًوًَففِ ً 285فففشي اص كبسهٌففذاى ػففبصهبىّففبي كبًففبدايي

ثشخَسداسًذ ٍ دس غيش ايفي كفَست سضفبيت ؿفغلي هغلفَثي

هختل

دسيبفتٌذ كِ كبسهٌذاى ،ثِ عَس ٍاض ثفيي سضفبيت اص

ٍجَد ًخَاّذ داؿت.

پشداختّب ٍ سضبيت اص هٌفقتّب تففبٍت قبئفل هفيؿفًَذ ٍ
فذالت تَصيقي ثب تَجِ ثِ پشداختً ،قؾ هْوتشي ًؼفجت ثفِ

پیطیىٍ پصيَص

فذالت سٍيِاي دس سضبيت ؿغلي داسد.

پظٍّؾّبي اًجبم ؿذُ ًـبى هيدٌّفذ كفِ ففذالت ػفبصهبًي،

اهب دس هَسد پفظٍّؾّفبي داخفل كـفَس« ،ساثغفِ ففذالت

هتغيشي اػت كِ پيؾثيٌيكٌٌذُ ثؼيبسي اص هتغيشّبي ػفبصهبًي

ػففبصهبًي ثففب سضففبيت ؿففغلي ٍ تقْففذ ػففبصهبًي دس كبسكٌففبى

اػت :يکي اص ايي هتغيشّب ،سضبيت ؿغلي اػت كِ تحقيقفبتي

ثيوبسػتبىّبي هٌتخت داًـگبُ فلَم پضؿکي» تَػظ يققَثي ٍ
ّوکبساى ( )1388ثشسػي ؿذ .عجق يبفتِّبي ايي پظٍّؾ ،ثيي

Fisher & Hanna

1
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فذالت ػفبصهبًي ٍ سضفبيت ؿفغلي ضفشيت ّوجؼفتگي %66
ٍجَد داسد ٍ اص لحفبػ آهفبسي ثفيي ايفي دٍ ساثغفِ هقٌفبداسي
ٍجَد داسد.
ػفيذجَاديي ٍ ّوکففبساى ( ،)1387دس پظٍّـفي ثففب فٌففَاى
«ؿٌبخت ًحَُ تأثيشگزاسي اثقبد فذالت ػبصهبًي ثش جٌجِّفبي

 )3هالفِّبي فذالت ػبصهبًي ،قذست پيؾثيٌفي سضفبيت
ؿغلي سا داسًذ.
 )4ثيي هالفِّبي فذالت ػبصهبًي ٍ هالفِّفبي سضفبيت
ؿغلي ثش طؼت ٍيظگيّبي دهَگشافيک (ػي ،سؿتِ تحليلي،
ٍضقيت اػتخذاهي ٍ ػبثقِ خذهت) تفبٍت ٍجَد داسد.

گًَففبگَى سضففبيت ؿففغلي ٍ ػففبصهبًي» ً 235فففش اص كبسكٌففبى
ؿشكت دادُپشداصي تْشاى سا هَسد آصهَى قفشاس داد .يبفتفِّفبي

ريش پصيَص

پظٍّؾ ًـبى دادُ اػت ،تأثيش اثقبد گًَبگَى فذالت ػفبصهبًي

ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ايي پظٍّؾ ثفِ تحليفل ساثغفِ ثفيي ففذالت

ثش جٌجِّبي هتفبٍت سضبيت ؿغلي ٍ ػبصهبًي ،هتففبٍت ٍ ثفب

ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسهٌذاى اداسُ ثْضيؼفتي ؿْشػفتبى

دسجبت گًَبگَى ثَدُ اػت .دس فيي طفبلّ ،وفَاسُ ّفش ًفَؿ

اكفْبى هيپشداصد ،سٍؽ آى تَكيفي اص ًَؿ ّوجؼتگي اػفت.

اطؼبع فذالت ثفش تقْفذ ػفبصهبًي ،سضفبيت كلفي ؿفغلي ٍ

جبهقِ آهفبسي پفظٍّؾ ،ؿفبهلً 689ففش اص كبسكٌفبى ػفبصهبى

سضبيت اص ػشپشػتبى هقٌبداس گـتِ اػت.

ثْضيؼففتي اػففتبى اكفففْبى ثففَدُاًففذ كففِ ثففب اػففتفبدُ اص سٍؽ

ًقبهي ٍ ؿکشكي ( ،)1383دس پظٍّـفي ثفب فٌفَاى «ساثغفِ

ًوًَِگيشي تلبدفي ػبدًُ ،وًَِگيفشي ثفِ فوفل آهفذ .چفَى

ػبدُ ٍ چٌذگبًِ فذالت ػبصهبًي ثب خـٌَدي ؿغلي» دس ًوًَِ

ٍاسيبًغ جبهقِ ًبهـخق ثَد ،اثتذا  30پشػـٌبهِ ثِ كفَست

ً 268فشي اص كبسكٌبى يک ؿشكت كٌقتي ثِ ايي ًتيجِ دػفت

تلبدفي ثيي كبسكٌبى تَصيـ ؿذ .ػفسغ ثفب اػفتفبدُ اص فشهفَل

يبفتٌذ كِ فذالت ػبصهبًي كلي ثب خـٌَدي ؿغلي كلي ضشيت

طجن ًوًَِ ٍ هحبػجِ پيؾ ثشآٍسد ٍاسيبًغ ٍ تَاى آصهَى86،

ّوجؼتگي  %61داسدً .تبي تحليل سگشػيَى چٌذگبًِ ّن ًـبى

ًفش ثِ فٌَاى طجن ًوًَِ اًتخبة گشديذ.

داد كففِ ػففِ ًففَؿ فففذالت ػففبصهبًي ثففب خـففٌَدي ؿففغلي ٍ
طيغِّبي آى ّوجؼتگي چٌذگبًِ هقٌبداس داسد.

689.3 / 84.0 / 064
169 / 3286
n

 86
689.0 / 0025  3 / 84.0 / 064
1 / 9682

ثشاي جوـآٍسي اعتفبت اص دٍ پشػـٌبهِ اػتفبدُ ؿذ:
فرضیٍَاي پصيَص
 )1ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ هالفِّبي سضبيت ؿفغلي (اسضفبي

الف) پرسطىامٍ ػدالت سازماوي :اثتذا پشػـٌبهِ دس قبلت 30

خَاػففتّففب ٍ ًيبصّففب ،هحففيظ كففبس هٌبػففت ،جبرثففِ ٍ اسصؽ

ػاال عشاطي ؿذُ ثَد كِ پغ اص اجفشاي هغبلقفِ هقفذهبتي ٍ

اجتوبفي ،كتطيت فلوي هبفَ ّ ،وکبسي ٍ تففبّن ،تٌبػفت

تقيففيي سٍايففي ٍ پبيففبيي ثففِ  24ػففَال تقليففل دادُ ؿففذ .ايففي

طقفَ ٍ هضايفب ،تَجففِ ثفِ آهفَصؽ ،ليبقففت هفبفَ  ،سفبيففت

پشػـٌبهِ ؿبهل  24ػاال ثب هقيبع پٌ دسجِاي اػفت .ثفشاي

ثشاثشي) ساثغِ ٍجَد داسد.

ػفٌجؾ سٍايفي پشػـفٌبهِّفب اص سٍايفي هحتفَايي ٍ كفَسي

 )2ثيي هالففِّفبي ففذالت ػفبصهبًي (ففذالت تفَصيقي،

اػتفبدُ گشديذ .ثِ هٌؾَس تقييي سٍايي كَسي ٍ هحتَايي ايفي

فذالت سٍيِاي ٍ فذالت هفشاٍدُاي) ثفب هالففِّفبي سضفبيت

پظٍّؾ ،پشػـٌبهِ دس اختيبس ً 10فش اص اػبتيذ داًـفکذُّفبي

ؿغلي (اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّب ،هحيظ كبس هٌبػت ،جبرثفِ

فلَم تشثيتي ٍ سٍاىؿٌبػي ٍ فلفَم اداسي ٍ اقتلفبد داًـفگبُ

ٍ اسصؽ اجتوبفي ،كتطيت فلوي هبفَ ّ ،وکبسي ٍ تفبّن،

اكفْبى قشاس گشفت ٍ ثقذ اص دسيبفت ًؾشّبي آًبى اكفتطبت

تٌبػت طقَ ٍ هضايب ،تَجِ ثِ آهَصؽ ،ليبقت هبفَ  ،سفبيت

ضشٍسي دس پشػـٌبهِّب اًجفبم ؿفذ ٍ ثفِ كفَست كفَسي ٍ

ثشاثشي) ساثغِ ٍجَد داسد.

هحتَايي تَػظ كبطجٌؾشاى تأييذ ؿذ .پبيفبيي پشػـفٌبهِ (ثفِ

تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى

سٍؽ آلفبي كشًٍجب ) دس طذٍد %93ثَدُ اػت.
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پشػـٌبهِ اػتبًذاسد ثَدُ اػت ،ثب ايي طبل ثِ هٌؾفَس اففضايؾ

ب) پرسطىامٍ رضايت ضغلي :ثِ هٌؾَس ػفٌجؾ سضفبيت

قبثليت افتوبد ،سٍايي هحتَاي ايي ػاالّب تَػفظ خجشگفبى ٍ

ؿففغلي كبسهٌففذاى اص پشػـففٌبهِ اػففتبًذاسد هيٌففِ ػففَتب ()msq

اػبتيذ هذيشيت تأييذ ؿذُ اػت .دادُّب ثب اػتفبدُ اص ًشم اففضاس

اػتفبدُ ؿذُ اػت .پشػـفٌبهِ سضفبيت ؿفغلي دس قبلفت 100

آهبسي  ٍ spssاػتفبدُ اص آصهَى ضشيت ّوجؼفتگي پيشػفَى ٍ

ػاال ثؼتِ پبػخ ثش طؼت عي

تحليل سگشػيَى تجضيِ ٍ تحليل ؿذ.

پفٌ دسجفِاي ثفَد .اگشچفِ

جديل  -1ضراية پايايي پرسطىامٍَا تٍ تفکیك متغیرَا ي مؤلفٍَا
متغیر

سؤال

فذالت ػبصهبًي

پايايي

تَصيقي

9

%83

سٍيِ اي

10

%91

تقبهلي

5

%95

100

%92

سضبيت ؿغلي

%93

ضشيت پبيبيي پشػـٌبهِ فذالت ػبصهبًي  ٍ0/93پشػـٌبهِ

ّوچٌيي ،كبسكٌبى ثب ٍضقيت اػتخذاهي سػوي – قغقي ثيـتش

سضبيت ؿغلي  0/92ثشآٍسد گشديذ كِ طبكي اص پبيفبيي ثفبالي

اص گشٍُ سػوي – آصهبيـي ٍ قشاسدادي ثَدُاًذّ ،وچٌيي ،اكبش

اثضاس اًذاصُگيشي اػت.

كبسكٌبى دس فبكلِ ػٌي  45-35ثَدُاًذ .يبفتفِّفبي اػفتٌجبعي
ايي پظٍّؾ ثب تَجِ ثِ جذاٍل  2تب  5ثشسػي هيؿَد.

يافتٍَاي پصيَص
ثٌبثش اعتفبت ،تقذاد كبسهٌذاى ػبصهبى ثْضيؼتي اكفْبى ثفيؾ

 - 1ثيي ففذالت ػفبصهبًي ٍ هالففِّفبي سضفبيت ؿفغلي

اص  689ثَدُ كِ تقذاد ً 86فش ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؿذُاًفذ.

(اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّفب ،هحفيظ كفبس هٌبػفت ،جبرثفِ ٍ

تقذاد كبسهٌذاى هشد  ٍ 60صى ً 26فش ثَدُ اػت .اكبش كبسهٌذاى

اسصؽ اجتوبفي ،كتطيت فلوي هبفَ ّ ،وکفبسي ٍ تففبّن،

داساي ػبثقِ خذهت  10تب  15ػبل ٍ ثِ تقذاد ً 43فش ثَدُاًفذ

تٌبػت طقَ ٍ هضايب ،تَجِ ثِ آهَصؽ ،ليبقت هبفَ  ،سفبيت

ٍ كوتففشيي تقففذاد دس ػففبثقِ ػففٌي صيففش  5ػففبل ثففَدُ اػففت.

ثشاثشي) ساثغِ ٍجَد داسد.

جديل  -2ضرية َمثستگي ػدالت سازماوي ي مؤلفٍَاي رضايت ضغلي
ارضاي

محیط کار

جاذتٍ ي

صالحیت

َمکاري

تىاسة

تًجٍ

لیاقت

رػايت

رضايت

خًاستَا

مىاسة

ارزش

ػلمي

ي

حقًق ي

تٍ

مافًق

تراتري

ضغلي

اجتماػي

مافًق

تفاَم

مسايا

آمًزش

ي
ویازَا

فذالت
ػبصهبًي

r

0/37



0/38

0/18



0/24



0/27



0/53



0/25

کلي


0/3



0/52



0/43

n

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

p

0/001

0/001

0/1

0/03

0/01

0/001

0/02

0/006

0/001

0/001

ّ وجؼتگي دس ػغ  %95هقٌبداس اػت ( .)p≥ 0/05
ّ وجؼتگي دس ػغ  %99هقٌبداس اػت ( .)p ≥0/01

جبهقِؿٌبػي كبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ پٌجن ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)53ؿوبسُ اٍل ،ثْبس1393
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دس ساثغِ ثب فشضفيِ اٍل؛ يقٌفي ٍجفَد ساثغفِ ثفيي ففذالت

ٍ فذالت ػبصهبًي ّوجؼتگي هقٌبداس ٍجَد ًذاسد.

ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي ٍ هالفِّبي آى هيتَاى دس جذٍل 2

 -2ثيي هالفِّبي فذالت ػبصهبًي (فذالت تَصيقي ،فذالت

هتطؾِ كشد كِ فذالت ػبصهبًي كلي ثب سضفبيت ؿفغلي كلفي

سٍيِاي ٍ فذالت هفشاٍدُاي) ثفب هالففِّفبي سضفبيت ؿفغلي

ضشيت ّوجؼتگي  0/43داؿفتِ ٍ دس ػفغ  p ≥0/01هقٌفبداس

(اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّفب ،هحفيظ كفبس هٌبػفت ،جبرثفِ ٍ

ثَدُ اػت .ثقتٍُّ ،وجؼتگي فذالت ػفبصهبًي ثفب هالففِّفبي

اسصؽ اجتوبفي ،كتطيت فلوي هبفَ ّ ،وکفبسي ٍ تففبّن،

سضبيت ؿغلي اص  0/24تفب  0/53هتغيفش اػفت .ضفوٌبً اص هيفبى

تٌبػت طقَ ٍ هضايب ،تَجِ ثِ آهَصؽ ،ليبقت هبفَ  ،سفبيت

هالفِّبي سضبيت ؿغلي ،ثيي جبرثِ ٍ اسصؽ اجتوفبفي ؿفغل

ثشاثشي) ساثغِ ٍجَد داسد.

جديل  -3ضرية َمثستگي ماتريسي تیه مؤلفٍَاي ػدالت سازماوي تا مؤلفٍَاي رضايت ضغلي
ارضاي

محیط کار

جاذتٍ ي

صالحیت

َمکاري

تىاسة

تًجٍ تٍ

لیاقت

رػايت

خًاستَا ي

مىاسة

ارزش

ػلمي مافًق

ي

حقًق ي

آمًزش

مافًق

تراتري

تفاَم

مسايا

ویازَا

فذالت
تَصيقي
فذالت
سٍيِاي
فذالت
هشاٍدُاي

r

0/24

p

0/03

r



0/29
0/008



اجتماػي
0/14
0/19

0/22
0/04

0/32

0/14

0/17

p

0/002

r



0/004

0/21

0/11

0/27

0/21

0/22

0/15

p

0/01

0/34

0/06

0/05

0/16

0/08
0/45



0/27

0/01



0/29

0/008

0/54
0/001



0/36

0/2
0/06



0/27

0/001

0/01

0/28

0/16



0/01

0/15

0/27
0/01



0/29

0/01



0/23

0/03

0/52
0/001



0/41

0/001



0/22

0/04

ّ وجؼتگي دس ػغ  %95هقٌبداس اػت ( .)p≥ 0/05
ّ وجؼتگي دس ػغ  %99هقٌبداس اػت ( .)p ≥0/01

دس ساثغِ ثب فشضيِ دٍم؛ يقٌي ٍجَد ساثغِ ثفيي هالففِّفبي

هقٌففبداس هـففبّذُ ًـففذ .فففذالت تففَصيقي ًيففض ثففب سضففبيت اص

فذالت ػبصهبًي ثب هالفِّبي سضبيت ؿغلي ،يبفتِّبي جفذٍل

ّوکبسي ٍ تفبّن ٍ فذالت هشاٍدُاي ّن ثب سضبيت اص هحفيظ

طبكي اص ٍجَد ّوجؼفتگي هقٌفبداس هيفبى كليفِ اثقفبد ففذالت

كبسّ ،وجؼتگي هقٌبداس ًذاؿتِ اػت.

ػبصهبًي ٍ سضبيت اص اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّب ،سضفبيت اص
تٌبػت طقَ ٍ هضايب ،سضبيت اص ليبقت هفبفَ ٍ سضفبيت اص

 -3مؤلفٍَاي ػدالت سازماوي ،قدرت پیصتیىيي رضيايت

ثشاثشي ثَدُ اػت .فتٍُ ثش ايي ،ثيي فذالت تَصيقي ٍ فذالت

ضغلي را دارود.

هشاٍدُاي ثب سضبيت اص آهَصؽّ ،وچٌيي ،ثيي فذالت سٍيفِاي
ٍ فذالت هشاٍدُاي ثب سضبيت اص كتطيت هبفَ ّ ،وجؼفتگي
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تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى

جديل  -4متغیرَاي مؼىادار در رگرسیًن چىدگاوٍ مؤلفٍَاي ػدالت سازماوي ي رضايت ضغلي
B

Beta

خطاي استاودارد

مدل

t

R

سطح مؼىاداري

میاوگیه

هقذاس ثبثت

244/53

24/63

فذالت سٍيِاي

2/01

0/59

0/36

ثففش اػففبع يبفتففِّففبي فففَ  ،فففذالت سٍيففِاي ثْتففشيي

0/12

9/92

0/001

3/4

0/001

اص هقبدلِ سگشػيًَي خبس ؿًَذ.

پيؾثيٌيكٌٌذُ سضفبيت ؿفغلي اػفت .ضفشيت تقيفيي ًـفبى

 -4ثيي هالفِّبي فذالت ػفبصهبًي ٍ هالففِّفبي سضفبيت

هيدّذ فذالت سٍيِاي تب  0/12هيتَاًذ هيضاى سضبيت ؿفغلي

ؿففغلي ثففش طؼففت ٍيظگففيّففبي دهَگشافيففک ( ػففي ،سؿففتِ

سا پيؾثيٌي ًوبيذ .ثب تَجِ ثِ يبفتِّب ،ػغ هقٌبداسي ففذالت

تحليليٍ ،ضقيت اػتخذاهي ٍ ػبثقِ خذهت) تفبٍت ٍجفَد

تَصيقي ٍ هشاٍدُاي ثبالي 0/05اػت ٍ هقٌبداس ًجَدُ ،هيتَاًٌذ

داسد

جديل -5تحلیل يارياوس تفايت میاوگیه تیه ديدگاٌَاي کارمىدان درمًرد ػدالت سازماوي
مىثغ

متغیر

df

میاوگیه مرتؼات

مجمًع

ياتستٍ

ػبثقِ خذهت
ٍضقيت اػتخذاهي

فذالت ػبصهبًي

ػي

F

سطح مؼىاداري

مرتؼات
115/967

2

231/933

1/73

0/184

322/492

3

967/467

1/605

0/196

631/137

4

2524/548

1/305

0/266

عجق ًتبي ثِ دػت آهذُ اص آصهَى تحليل ٍاسيبًغ دس ػغ

ثب ؿشايظ هتفبٍت اص لحبػ اػتخذاهي ،ػبثقِ خذهت دس هفَسد

 p>0/05تفبٍت هبجت ٍ هقٌبداسي سا ثيي ديذگبُ كبسهٌفذاى دس

فذالت ػبصهبًي يکؼبى اػت .ثِ عَس كلي ،فَاهلي چَى ػي،

هَسد فذالت ػبصهبًي ثش اػبع ػي ،ػبثقِ خذهت ٍ ٍضقيت

ٍضقيت اػتخذاهي ٍ ػٌَات خفذهت ًوفيتَاًفذ دس ًگفشؽ

اػتخذاهي ًـبى ًويدّذ؛ ثِ فجبست ديگشً ،گشؽّبي كبسكٌبى

كبسكٌبى ًؼجت ثِ فذالت ػبصهبًي هاثش ثبؿذ.

جديل -6تحلیل يارياوس تفايت میاوگیه تیه ديدگاٌَاي کارمىدان درمًرد رضايت ضغلي
مىثغ

ػبثقِ خذهت
ٍضقيت اػتخذاهي

سضبيت ؿغلي

ػي

متغیر ياتستٍ

df

میاوگیه مرتؼات

مجمًع مرتؼات

F

سطح مؼىاداري

83/393

2

166/786

0/376

0/688

381/785

3

1145/355

1/722

0/17

473/681

4

1894/724

1/425

0/217

ًتبي ثِ دػت آهذُ اص آصهفَى تحليفل ٍاسيفبًغ دس ػفغ

ثب ؿشايظ هتفبٍت اص لحبػ اػتخذاهي ٍ ػبثقِ خذهت دس هَسد

 p>0/05تفبٍت هبجت ٍ هقٌبداسي سا ثيي ديذگبُ كبسهٌفذاى دس

سضبيت ؿغلي يکؼبى اػت .ثِ عَس كلي ،فَاهلي چَى ػفي،

هَسد سضبيت ؿغلي ثش اػبع ػي ،ػبثقِ خفذهت ٍ ٍضفقيت

ٍضقيت اػتخذاهي ٍ ػٌَات خفذهت ًوفيتَاًفذ دس ًگفشؽ

اػتخذاهي ًـبى ًويدّذ؛ ثِ فجبست ديگش ًگشؽّبي كبسكٌبى

كبسكٌبى ًؼجت ثِ سضبيت ؿغلي هاثش ثبؿذ.
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تحث ي وتیجٍگیري

ؿغلي خَد سا دس جْت هٌبفـ ؿخلفي خفَد ًوفياًگبسًفذ ٍ

يکي اص هؼبيل هْن ٍ اػبػي هَسد هغبلقِ سٍاىؿٌبػي كٌقتي

ؿبيذ ايي اهش اص ٍيظگفيّفبي خفبف ؿفغل كبسكٌفبى ػفبصهبى

ٍ ػبصهبًي ٍ ًيض سؿتِّبي ٍاثؼتِ ديگ ،ثشاًگيختي كبسكٌبى ثِ

ثْضيؼتي ًـبت گشفتِ ثبؿذ ،چشاكِ هبّيت ؿغل اكبش آًْفب ثفِ

كففبس ٍ فقبليففت ثيـففتش اػففت كففِ ثففِ پيففذايؾ ًؾشيففبت ٍ

كَستي اػت كِ ثشاي هببل دس ًؾش آٍسدى خذهت ثفِ جبهقفِ

هٌجش ؿذُ اػت .يکي اص ايفي سٍيکشدّفب

اطتوبالً ثِ ًگشؽ هبجت ٍ سضبيت اص ؿغلـبى هٌجش هيؿَد ٍ

سٍيکشدّبي هختل

ًؾشيِ فذالت ػبصهبًي اػت كفِ پفيؾثيٌفيكٌٌفذُ ثؼفيبسي اص

يب طؼبػيت خبف ؿغل آًْب ٍ استجبط ثفب هـفکتت هختلف

هتغيشّبي ػبصهبًي ،اص جولِ سضبيت ؿغلي اػت .ايي پظٍّؾ

جبهقِ اًؼبًي ًگشؽ هٌفي ًؼجت ثِ ؿغلـبى ايجفبد هفيكٌفذ.

ثِ هٌؾَس ثشسػي ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿفغلي

هوکي اػت هٌبػجبت تقبهلي ٍ سفتبسي دس ايي صهيٌِ اص اّويت

كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى اًجبم گشففت .يبفتفِّفب

ثيـتشي ثشخَسداس ثَدُ ثبؿذ ،صيشا اطؼبع كذاقت ،اطتفشام ٍ

ًـبى داد كِ كبسكٌبى دس قجبل ٍجَد يب فذم فذالت ػبصهبًي دس

هْشثبًي دس ثشخَسدّب ثفب اطؼفبع جبرثفِ ٍ اسصؽ اجتوفبفي

هحل كبس خَد ٍاكٌؾ ًـبى هيدٌّذ كِ ٍاكٌؾ ٍ ادسا

آًْفب

ثش سضبيت ؿغلي آًْب اثش هيگزاسد .ثِ فجفبست ديگفش ،ففذالت

ؿغل استجبط ثيـتشي داسد.
يبفتِّب ًـبى هيدٌّذ كِ ادسا

ففذالت تفَصيقي ثيـفتش اص

ػبصهبًي ٍ طيغِّبي آى ثب سضبيت ؿغلي ّوجؼفتگي هقٌفبداس

ّوِ ثب سضفبيت اص تٌبػفت طقفَ ٍ هضايفب داساي ّوجؼفتگي

داسًذ ٍ ًتيجِ طبكل ثب ًتبي پفظٍّؾّفبي تًَفگ،)2008( ،

اػت .پغ اص آى ،ثيـتشيي هيضاى ّوجؼتگي فذالت تَصيقي ثفب

( ،)2004يققفففَثي ٍ ّوکفففبساى

سضبيت اص ثشاثشي دس ػبصهبى ثَدُ اػت .ايي دس طفبلي اػفت

( ،)1388ػيذجَاديي ٍ ّوکبساى (ً ٍ )1387قبهي ٍ ؿفکشكي

كِ ّوجؼتگي هقٌبداسي ثيي فذالت تَصيقي ثب جبرثفِ ٍ اسصؽ

(ّ )1383وخَاًي داسد ،اهب ٍجَد ساثغِ ثيي هالفِّبي فذالت

اجتوففبفي كففبس ،سضففبيت اص ّوکففبسي ٍ تفففبّن ٍ سضففبيت اص

ػبصهبًي ٍ هالفِّبي سضفبيت ؿفغلي هتففبٍت اػفت؛ ثفذيي

آهَصؽ ٍجَد ًذاؿتِ اػت .ثِ فجفبست ديگفش ،ادسا ففذالت

كَست كِ يبفتِّبي جذٍل طبكي اص ٍجَد ّوجؼتگي هقٌبداس

تَصيقي ثيـتش ثب هتغيشّبيي كِ ثب تَصيـ هٌبثـ ٍ هٌبفـ ػفبصهبًي

هيففبى كليففِ اثقففبد فففذالت ػففبصهبًي ٍ سضففبيت اص اسضففبي

هشتجظ اػت ،داساي ّوجؼتگي هقٌبداس اػت.

فشًبًفففذص ( ،)2006اػفففچي

خَاػتّب ٍ ًيبصّب ،سضبيت اص تٌبػت طقَ ٍ هضايب ،سضبيت

يبفتِّب دس هَسد فذالت سٍيِاي ًـبى هيدّذ كفِ اطؼفبع

اص ليبقت هبفَ ٍ سضفبيت اص ثشاثفشي ثفَدُ اػفت ،اهفب ّفي

فذالت دس فشاگشدّبي تلوينگيشي يفِ تشتيفت ثفب سضفبيت اص

ّوجؼتگي هقٌبداسي ثيي فذالت تَصيقي ٍ فذالت هشاٍدُاي ثفب

سفبيففت ثشاثففشي ٍ تٌبػففت طقففَ ٍ هضايففب داساي ثيـففتشيي

يک جٌجِ اص سضبيت ؿغلي كبسكٌبى؛ يقٌي سضبيت اص جبرثفِ ٍ

ّوجؼتگي ثَدُ اػت ٍ پغ اص آى اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّفب

اسصؽ اجتوبفي ٍجفَد ًفذاسد .ثٌفبثشايي ،هفيتفَاى گففت كفِ

ٍ سضبيت اص هحفيظ كفبس ،تحفت تفأثيش ًحفَُ ادسا ففذالت

هبّيت ؿغل كبسكٌبًي كِ دس ػبصهبى ثْضيؼتي هـغَل ثفِ كفبس

سٍيِاي ثَدُاًذ .ثٌبثشايي ،هيتَاى ًتيجفِ گشففت كفِ اطؼفبع

ّؼتٌذ ،ثِ كَستي اػت كِ ٍجَد يفب ففذم ادسا ففذالت دس

فذالت دس سٍيِّب ،سضفبيت اص تٌبػفت طقفَ ٍ هضايفب سا ثفِ

پبداؽّب ٍ سٍيِّفب اطتوفبالً استجفبعي ثفب سضفبيت كبسكٌفبى اص

دًجبل داؿتِ ٍ هـبّذُ ًبثشاثشيّب دس تلفويوبتً ،بسضفبيتي اص

جبرثِ ٍ اسصؽ اجتوبفي ؿغل آًْب ًذاسد .تحليل هالفبى اص ايي

هذيشاى ٍ ػشپشػتبى ػفبصهبى سا كفِ ٍؽيففِ اجفشاي ثشاثفشي ٍ

هَضَؿ ثذيي كَست اػت كفِ اففشاد اطتوفبالً هَفقيفتّفبي

هتٌبػت ػبختي طقَ ٍ هضايب ثب آٍسدُّبي افشاد سا ثفش فْفذُ
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تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى

داسًذ ،دس پي خَاّذ داؿت .اهب ادسا ايي ًَؿ ففذالت ،كوتفش

هياًگبسًذ ٍ هجوَؿ ايي اطؼبػفبت ًبؿفي اص ثفيففذالتي ثفش

سضبيت اص ّوکبسي ٍ تفبّن ٍ سضبيت اص آهَصؽ ػفبصهبى سا

سضبيت كلي فشد اص ػبصهبى ،ؿغل ،ػشپشػتبى ٍ ّوکبساى تأثيش

تحت تأثيش قشاس هيدّذً .جَد ساثغِ هقٌبداس ثيي فذالت سٍيِاي

خَاّذ داؿت .ثٌبثشايي ،هفذيشاى ٍ ػشپشػفتبى ،ثبيفذ دس صهيٌفِ

ٍ سضبيت اص جبرثِ ٍ اسصؽ اجتوفبفيّ ،وچٌفيي ،سضفبيت اص

تخليق طقَ ٍ پبداؽّبي كبسكٌبى دقفت كفبفي ثفِ خفش

كتطيت فلوي هبفَ ًـبى هيدّذ كِ اطؼفبع ثشاثفشي يفب

دادُ ،تب طفذ اهکفبى اص ثفشٍص ّشگًَفِ ثفيففذالتي دس ػفبصهبى

ًبثشاثشي دس خظ هـيّب ٍ تلويوبت ػبصهبًي اطتوبالً تفأثيشي

جلَگيشي ًوبيٌذ.

ثش ًگشؽ كبسكٌبى ًؼجت ثِ جبرثِ ٍ اسصؽ اجتوبفي ؿغل آًْب

ثيـتشيي ّوجؼتگي فذالت هشاٍدُاي ثب سضبيت اص ّوکبسي

ٍ ًيض ًؼجت ثِ كتطيت فلوي هبفَقـبى ًذاسد ٍ هوکي اػت

ٍ تفبّن ٍ ثب اًذكي تفبٍت ثب تٌبػت طقفَ هضايفب ٍ اسضفبي

طتي دس كَست ًبفبدالًِ ثَدى فشاگشدّبي ػبصهبى ثْضيؼفتي،

خَاػتّب ٍ ًيبصّفبي اففشاد ثفَدُ اػفت ،اهفب سضفبيتوٌذي اص

كبسكٌبى اص كتطيت فلوي هبفَ خفَد ٍ اص اسصؽ اجتوفبفي

ّوکبساى ثيـتش تحت تأثيش فذالت هشاٍدُاي ثَدُ اػت ٍ ايفي

جبرثِ ؿغل خَد سضبيت داؿتِ ثبؿٌذ يب ثبلقکغ.

هقَلِ دس فشاگشدّفبي استجفبعي ػفبصهبى ثفشاي كبسكٌفبى داساي

ّوجؼتگي صيبد ٍ هقٌبداس ثيي ّش ػِ طيغِ فذالت ػبصهبًي

اّويت ثؼيبس اػت .ايي ًتبي اّويفت اطؼفبع ففذالت سا دس

(تَصيقي ،سٍيِاي ٍ هشاٍدُاي) ثفب سضفبيت اص طقفَ ٍ هضايفب

سٍاثظ كبسي كبسكٌبى ثب يکذيگش ًـفبى هفيدّفذ ٍ ثفش تَػفقِ

قبثل تَجِ اػت .اطؼبع سضبيت اص طقَ ٍ هضايب فتٍُ ثفش

هْبستّبي استجبعي هذيشاى ٍ كبسكٌبى تأكيذ هيًوبيذ.

ايٌکِ اص ثشاثشي دس تَصيـ ًبؿي ؿذُ اػفت ،ثيفبًگش ايفي ثفَدُ

دس هَسد ػبيش هالفِّفبي سضفبيت ؿفغلي هفيتفَاى گففت

اػت كِ افشاد سٍيِّفب ٍ تلفويوبت ػفبصهبًي سا ًيفض فبدالًفِ

اسضبي خَاػتّب ٍ ًيبصّبي افشاد ثيـتش تحفت تفأثيش ففذالت

اًگبؿتِاًذ؛ ثقتٍُ اطؼبع ثشاثشي دس تقفبهتت ػفبصهبًي ًيفض

سٍيِاي ٍ هشاٍدُاي ثَدُ اػت تب فذالت تَصيقي .الجتِ ،هٌؾفَس

ثيتأثيش ًجَدُ اػت .ثٌبثشايي ،كبسكٌبى ايي ػفبصهبى ٌّگفبهي اص

اص ًيبصّبي افشاد ًيبصّبي هبدي ٍ هشثَط ثِ طقَ ٍ پبداؽّفب

طقَ ٍ هضايبي خَد ساضي خَاٌّذ ثَد كِ فتٍُ ثش ايٌکِ دس

ًيؼت ،ثلکِ ايي هقَلِ ثب تَجِ ثِ پشػـٌبهِ ،هيفضاى هـفبسكت

هقبيؼِّبيي كِ ثيي طقَ ٍ هضايبي دسيبفتي خفَد ٍ ديگفشاى

ٍآصادي افشاد دس تلوينگيشيّب ،تقفذم خَػفتّفبي اًؼفبًي

اًجففبم هففيدٌّففذ ،فففذالت سا اطؼففبع كٌٌففذ ،ثلکففِ دس ًحففَُ

ًؼجت ثِ تکٌَلَطي ،تفَيض اختيفبس ،فشكفتّفبي پيـفشفت،

فبدالًفِاي

هيففضاى سؿففذ تخللففي ٍ طشفففِاي ٍ ...سا دس ثففش هففيگيففشد.

داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس تقبهتت ػبصهبًي ًيض اطؼبع ثشاثشي كٌٌفذ،

ّوجؼتگي ًؼجتبً ثبالي فذالت تَصيقي ٍ سٍيِاي ثب سضفبيت اص

اهب ادسا فذالت تَصيقي دس پشداختً ،قؾ هْوتشي ًؼجت ثِ

هحيظ كبس ًيض ثيبًگش ايي هَضَؿ اػت كِ هيضاى ادسا فذالت

فذالت سٍيِاي ٍ هشاٍدُاي دس سضبيت ؿغلي داسد كِ ايي اهفش

دس پشداختّب ٍ خظ هـيّب ثش ؿشيظ كلي طفبكن ثفش هحفيظ

ثب ًتيجفِ طبكفل اص تشيوجلفي ٍ ّوکفبساى (ّ )2000وخفَاًي

كبس ،اص جولِ چشخؾ ؿغل ٍ ًؾبم ًقل ٍ اًتقبالت دس ػبصهبى،

داسد.

ًـبط كبسي ٍ ...هاثش ثَدُ اػت.

تلوينگيشي ٍ سٍيِّبي تخليق آًْب ًيفض ادسا

ثش ايي اػبع ،اگش دس هَسد سٍيِّب ،تلويوبت ٍ ّوچٌفيي،

ًکتففِ جبلففت تَجففِ دس هففَسد ساثغففِ فففذالت ػففبصهبًي ٍ

دس هَسد استجبعبت ٍ هشاٍدات ثيي فشدي اطؼفبع ثفيففذالتي

طيغِّبي آى ثب كتطيت فلوي هبفَ ٍ سضبيت اص آهفَصؽ

داؿتِ ثبؿٌذ ،طقَ ٍ هضايبي دسيفبفتي خفَد سا ًيفض ًبفبدالًفِ

دس ػففبصهبى ثففَدُ اػففت كففِ دس ثيـففتش هففَاسد داساي كوتففشيي
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ّوجؼتگي ثب فذالت ػبصهبًي اػت .ثِ فجبست ديگفش ،اطتوفبالً

مىاتغ

كبسكٌبى ٍجَد يب فذم سفبيت فذالت سا ًبؿي اص ػغ ػَاد ٍ

افجِ ،فلياكجش .)1385( .هجبًي فلؼفي ٍ تئَسيّبي سّجفشي ٍ

اعتفبت فلوي هبفَ خَد ًذاًؼتِ ،هالفِّبي ديگش سا ثيـفتش
دس ايي صهيٌِ دخيل هيداًٌذ.

سفتبس ػبصهبًي ،تْشاى :اًتـبسات ػوت.

تقيصادُ ،كجشي .)1385( .ثشسػي ساثغِ ثيي سضفبيت ؿفغلي ٍ

ّوچٌففييً ،تففبي ًـففبى داد كففِ فففذالت سٍيففِاي ثْتففشيي

ؿبدكبهي ٍ ػشصًذگي دس ثيي افضفبي ّيفأت فلوفي

پيؾثيٌيكٌٌذُ سضبيت ؿغلي اػت .ثٌبثشايي ،هيتَاى پيؾثيٌي

داًـگبُ اكفْبى ،پبيبىًبهِ كبسؿٌبػي اسؿذ .داًـفگبُ

كشد كِ كبسكٌبى دس قجبل ٍجفَد يفب ففذم ففذالت ػفبصهبًي دس

اكفْبى.

هحل كبس ٍاكٌؾ ًـبى هيدٌّذ.
اص ثيي هالفِّبي ًِ گبًِ سضبيت ؿفغلي ًيفض ،تٌْفب تٌبػفت
طقَ ٍ هضايب پيؾثيٌيكٌٌذُ فذالت ػبصهبًي اػت.

اصگلي ،هحوذ« .)1383( .ػيش تفبسيخي ًؾشيفِّفب ٍ تحقيقفبت
دسثبسُ فذالت ػبصهبًي» ،هجلِ داًـکذُ فلَم اًؼبًي،
ؽ  ،46ف .68-53

ثٌبثش اعتففبت ،تقفذاد كبسهٌفذاى ػفبصهبى ثْضيؼفتي ؿفْش

سضبييبى ،فلي .)1384( .اًتؾبس ففذالت ٍ ففذالت دس ػفبصهبى

اكفْبى ً 689فش ثَدُ اػت .تقذاد كبسهٌذاى هشد ثيـتش اص گشٍُ

(هذيشيت سفتبس ػبصهبًي پيـشفتِ) ،تْفشاى :اًتـفبسات

صًبى ثَدُ اػت .اكبش كبسهٌذاى داساي ػبثقِ خفذهت  10تفب 15

ػوت.

ػبل ثَدُاًذ ٍ كوتشيي تقذاد دس ػبثقِ ػٌي صيش  5ػفبل قفشاس

ػيذ جَاديي ،سضب .فشاطي ،هحوذهْذي .عبّشي فغبس ،غضالِ.

داؿتِاًذّ .وچٌيي ،كبسكٌبى ثب ٍضفقيت اػفتخذاهي سػفوي –

(« .)1387ؿٌبخت ًحفَُ تأثيشگفزاسي اثقفبد ففذالت

قغقي ثيـتش اص گشٍُ سػوي – آصهبيـي ٍ قشاسدادي ثَدُاًذ.

ػبصهبًي ثفش جٌجفِّفبي گًَفبگَى سضفبيت ؿفغلي ٍ

اص ًؾش ٍيظگيّبي دهَگشافيک ،آصهَى تحليل ٍاسيبًغ چٌذ
هتغيشُ ًـبى داد كِ تفبٍت هقٌبداسي ثفيي هالففِّفبي ففذالت
ػبصهبًي ثب هالفِّبي سضبيت ؿغلي ٍجَد ًذاسد.
يبفتِّبي ايي پظٍّؾ داساي ًکبت جبلت ٍ دسخَس تَجْي
اػت كِ هيتَاًذ هذيشاى سا دس اهش اكفتا ٍ ثْجفَد اطؼفبع

ػففبصهبًي» ،هففذيشيت ثبصسگففبًي ،دٍسُ اٍل ،ؽ ،1ف
.70-55

ؿفيـآثبدي ،فجذ ا .)1387( . ...ساٌّوفبيي ٍ هـفبٍسُ ؿفغلي ٍ
طشفِاي ٍ ًؾشيِّبي اًتخبة ؿغل ،تْشاى :اًتـفبسات
سؿذ.

فذالت ٍ ثِ تجفـ آى سضفبيتوٌذي ثيـفتش كبسكٌفبى دس ػفبصهبى

گفلپفشٍس ،هحؼفيً .فبدي ،هحوفذفلي« .)1389( .اسصؽّففبي

ثْضيؼتي يبسي سػفبًذ .ايفي اهفش دس ػفبصهبًي چفَى ػفبصهبى

فشٌّگي ٍ اًلبف :فذالت ػبصهبًي ،سضبيت ؿغلي ٍ

ثْضيؼتي ثِ داليلي كفِ پيـفتش هغفشا ؿفذ ،اّويفت ثيـفتشي

تش

خذهت» ،فللٌبهِ تحقيقبت فشٌّگي ،دٍسُ ػَم

هييبثذ .آگبّي هذيشاى اص يبفتِّبي پظٍّؾّبييً ،ؾيفش ّوفيي

ؽ  ،9ف.228-207

پظٍّؾ ؿٌبخت هٌبػتتشي اص اثقبد هتغيشّفبي تأثيشگفزاس ثفش

گلپشٍس ،هحؼيً .لشي ،هشجبى .هلفکپفَس ،هختفبس.)1386( .

سفتبس ػبصهبًي سا ثِ دػت هيدّذ ٍ ثشًبهِسيضي اقذاهبتي ثشاي

«ًقؾ هـبسكت دس تلوينگيفشي ،دلجؼفتگي ؿفغلي،

تَػففقِ ّشچففِ ثْتففش آى ٍ سػففيذى ثففِ ًگففشؽّففبي ؿففغلي

جبيگضييّبي ؿغلي ٍ ...دس ففذالت ػفبصهبًي ادسا

هغلَةتش سا تؼْيل هيًوبيذ.

ؿذُ هشثيبى آهَصؿگبُّبي اػفتبٌبيي ؿفْش اكففْبى»،
داًؾ ٍ پظٍّؾ دس فلَم تشثيتي ،ػبل چْبسم ،ؽ،15

83

تحليل ساثغِ ثيي فذالت ػبصهبًي ٍ سضبيت ؿغلي كبسكٌبى ػبصهبى ثْضيؼتي ؿْش اكفْبى
Management Research News, 29, P 701-712.
Ronald. (2006) "Rewarding Employee
Loyalty: An Organizational Justice Approach
International", Journal of Organizational
Behavior, 8, 486-503.

: اكفْبى، سٍاىؿٌبػي كٌقتي ٍ ػبصهبًي.)1381( . فلي،هْذاد

Fortin, Marion. Fellenz, Martin R. (2008) "Hypocrisies

ٍ ُ «ساثغفِ ػفبد.)1383( . طؼفيي، ؿکشكي. فجذالضّشا،ًقبهي

Fischer,

of Fairness: Towards A More Reflexive Ethical
Base in Organizational Justice Research and
Practice", Journal of Business Ethics, 78, 415433.
Greenberg, J. (1987) "Taxonomy of Organizational
Justice
Theories",
The
Academy
of
Management Review, 12, 9-22.
Heponiemi, Tarja. Elovainio, Marko. Laine, Juha.
Pekkarinen, Laura.Eccles, Martin. Noro, Anja.
Finne-Soveri, Harriet. Sinervo, Timo. (2007)
"Productivity and Employees Organizational
Justice Perceptions in Long- Term Care For the
Elderly", Research in Nursing & Health, 30,
498- 507.
Kang, Dae-seok. (2007) "Perceived Organizational
Justice as a Predictor of Employees’
Motivation to Participate in Training",
Research and Practice in Human Resource
Management, 15, 89-107.
Kwon, Seungwoo. Kim, Min Soo. Kang, Choon. Kim,
Myung UN. (2008) "Employee Reactions to
Gainsharing under Seniority Pay Systems: The
Mediating Effect of Distributive, Prucedural
and Interactional Justice", Human Resource
Management, 47, 757-775.
Leventhal, G.S. Karuza, J. Fry, W.R. (1980) Beyond
Fairness: A Theory of Location References,
Justice and Social Interaction. New York.
Luo, Yadong. (2008) "Procedural Fairness and Inter
firm Cooperation in Strategic Alliances",
Strategic Management Journal, 29, 27- 46.
Milkovich, G.T. Newman, J.M. (2005) Compensation
management. New York: Mc Graw-Hill.
Morrison, E. (1998) "An Empirical Test of A Model of
Job Satisfaction", Journal of Small Russians
Management, 34, 27-40.
Othman, Rozhan. (2008) "Organizational Politics: The
Role of Justice, Trust and Job Ambiguity",
Singapore Management Review, 30, 43-53.
Rubin, Ellen V. (2009) "The Role of Procedural Justice
in Public Personnel Management", Journal of
Public Administration Research and Theory,
13, P 125-143.
Samad, Sarminah. (2006) "Procedural and Distributive
Justice, Differential Effects on Employees
Work Outcomes", The Business Review
Cambridge, 5, 212.

.46-25ف
.اًتـبسات جٌگل
چٌذگبًففِ فففذالت ػففبصهبًي ثففب خـففٌَدي ؿففغلي دس

ٍ  هجلفِ فلفَمتشثيتفي،»كبسكٌبى يک ؿشكت كفٌقتي
، دٍسُ ػفَم،سٍاىؿٌبػي داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاص
.70-57 ،2 ٍ 1 ؽ،ػبل يبصدّن

 تْيِ ٍ اػفتبًذاسد ػفبختي هقيفبع.)1381( . طيذسفلي،َّهي
 اًتـففبسات هشكففض: تْففشاى،ػففٌجؾ سضففبيت ؿففغلي
.آهَصؽ دٍلتي
 طؼفي، گشجفي.ٌِ ػفکي، ػقبييبىًظاد اكففْبًي. هشين،يققَثي
.)1388( .ِ فبعو، سضبيي. هحؼي، ًَسٍصي.اثَالقبػن
«ساثغففِ فففذالت ػففبصهبًي ثبسضففبيت ؿففغلي ٍ تقَْففذ
ُػبصهبًي دس كبسكٌبى ثيوبسػتبىّبي هٌتخفت داًـفگب
، فلفلٌبهِ هفذيشيت ػفتهت،»فلَم پضؿکي اكفْبى
.32-25 ف،35 ؽ،ػبل دٍاصدّن
Arnold,

Hugh. Feldman, Daniel, C. (1986)
Organizational Behavior, Second Edition, New
York: Mc Graw- Hill.
Belanger, Isabelle. McNally, Jeff. Flint, Douglas.
(2006) "Models of the Effects of Monitoring on
Perception of Trust Organizational Justice and
Organizational Outcomes, The Business
Review, Cambridge, 6, 51-55.
Bies, R.J. & Moag, J.S. (1986) "Interaction Justice:
Communication
Criteria
for
Fairness",
Research on Negotiation in Organization, 1, P:
43-55.
Eric, lambert. (2005) "The Impact of Distributive and
Procedural Justice in Social Service Workers",
Social Justice Research, 18, P 411-427.
Fassina, Neil E. Jones, David. A. Uggerslev, Krista L.
(2008) "Meta-Analytic Tests of Relationships
between Organizational Justice and Citizenship
Behavior: Testing Agent-System and SharedVariance Models", Journal of Organizational
Behavior, 29, 805- 828.
ernandes, Cedwyn. (2006) "Impact of Organizational
Justice in an Expatriate Work Environment,

1393 ثْبس، ؿوبسُ اٍل،)53(  ؿوبسُ پيبپي، ػبل ثيؼت ٍ پٌجن،جبهقِؿٌبػي كبسثشدي

84

Schappe, Stephen. P. (2004) "Understanding Employee
Job Satisfaction: The Importance of Procedural
and Distributive Justice", Journal of Business
and Psychology, 12, 493-503.
Shi, Junqi. Lin, Han. Wang, lei. Wang, Mo. (2009)
"Linking the Big Five Personality Constructs to
Organizational Justice", Social Behavior and
Personality: An International Journal, 37, P
209-222.
Sibbald, B. Enzer, I. Cooper,C. Root, U. Stherland,
R.(2000) "GP Job Satisfaction in 1987, 1990
And 1998", Journal Family Practice, 17, 364371.
Tremblay, Michel & Sire, Bronu & Balkin, B. David.
(2000) The role of organizational justice in pay
and Employee benefits satisfaction, and Its
effects on work attitudes, 25, 269-290.
Tung, Chung-Wei. (2008) The Relationships among
organizational
justice,
organizational
identification, job satisfaction, job stress and
organizational Commitment -An empirical
study of Chinese Air Force, Department of
Business Administration

