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مبتنی بر دادههایی است که از نظر مدیران و کارکنان گردآوری میشود ،روش پووهش توصيفی-
پيمایشی است .به لحای اینکه پووهش مجموعهای از همبستگی میآزماید ،دادههای حاصل از
پرسشنامه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری

)(SEM

و با استفاده از نرمافزار

PLS

تجزیهوتحليل میشود .یافتهها نشان میدهد ،عدالت سازمانی بهطورمستقيم بر رفتار انحرافی ترثير
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مقدمه
مفهوم رفتار انحرافـی ،بسـياری از توجهـات را در دو دهـة اخيـر بـه خـود جلـ

کـرده اسـت.

رفتارهای کاری انحرافی یکی از مهم ترین عنـاوین پووهشـی اسـت کـه بـر عملکـرد و هنجارهـای
سازمانی اثرگذار است .بنابراین فهم اینگونه رفتارهـا و ارتبـاط آنهـا بـا نگـرشهـای کـاری ،نتـایج
قابلتوجهی را بهبار میآورد .رفتار انحرافی در محل کار را "رفتاری اختياری که هنجارها و قوانين
سازمانی را نقض کرده است" تعریـف کـردهانـد .براسـاس نظریـة تبـادل اجتمـاعی (بـالو)7767 ،7
ادراکات ،سب

نگرش و نگرشها مبنای رفتار میشوند .باتوجهبه این موارد ویوگیهـا ،ادراکـات،

انتظارات و احساسات شخصی میتوانند نگرشهای منفی به سوی کار و سازمان ایجاد کنند که در
نتيجة عامل بيرونی و عينی آن رفتار است (یلدیز و الپکن .)0570 ،0این نظریه به تعامل بـين دو نفـر
اشاره دارد که هر کدام دنبـال حـداکثرکردن سـود خـود هسـتند .در سـازمان بـين مـدیر و کارمنـد
هميشه بر سر حداکثرکردن سود (مدیر بهعنوان نماد تحقیکننده منافع سازمان و کارکنان بـهعنـوان
نماد ابزار رسيدن به هدف) تنازع وجـود دارد .درنتيجـه ،تعـامالت روزمـرة مـدیران و کارکنـان در
برخی موارد سب

کنشهایی میشود که کارمند آن را بیعدالتی مدیر یا سازمان قلمداد میکند.

عدالت سازمانی(گرینبرگ )7785 ،7بهعنوان ادراک کارکنان از انصـاف تخصـيو منـابع در
ســازمان تعریــف شــده اســت .وا ه عــدالت هــم معنــی وا ه انصــاف اســت کــه بــه اقــدامات و
تصميمگيریهایی تلقی میشود که مبنای اخالقی ،مذهبی و قـانونی دارنـد .عـدالت در سـازمان بـه
معنای پاداش هـای نقـدی و غيرنقـدی ماننـد پرداخـت منصـفانه و انگيـزش ،شـرای مسـاوی بـرای
پيشرفت و نيز رویههای منصفانه برای ارتقای عملکرد اسـت؛ درنتيجـه مفهـوم عـدالت سـازمانی بـه
کارکنان مربوط میشود .ازآنجا که کارمند از مدیر خود دستورات را دریافت میکند و نسـبت بـه
آن واکنش نشان میدهد ،ادراک وی از این تصميمات ،سـرآغاز احسـاس انصـاف یـا بـیانصـافی
است و این بسيار مهم است؛ بهسب اینکه این طرز تلقی مبنای رفتار فرد مـیشـود (یـآن و یوسـف،
.)0576
در این پووهش ابتدا تعریف گرینبرگ از عدالت سازمانی به ادراک از عدالت سازمانی تغييـر
پيدا میکند ،زیرا پنداشـت از عـدالت بـا عـدالت واقعـی متفـاوت اسـت .بـهطورمثـال تصـور کنيـد
4. Yean & Yusof

2. Yildiz & Alpkan

3. Grinberg
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سازمانی حقوق و دسـتمزد منصـفانه ،ارتقـا بـر مبنـای شایسـتگی ،احتـرام بـر مبنـای شـرن انسـانی و
اطالعات معين و شفاف در اختيار کارکنان خود قـرار مـیدهـد ،حـال اگرکارمنـد تصـوری دیگـر
دارد ،به مفهوم عدالت ،خدشهای وارد نمیشود ،بلکه پنداشت او از دنيای سازمانی خود ایـنگونـه
است .باتوجهبه نظریة مبادله اجتماعی ،ازآنجا که مـدیر بـهعنـوان نمـاد عـدالت سـازمانی و کارمنـد
بهعنوان دریافتکنندة این مفهوم به حساب میآیند ،باید بررسی شـود ،خـود عـدالت مبنـای رفتـار
کارمند است یا اینکه پنداشت وی باعث رفتار میشود.

ادبیات و پیشینۀ پژوهش
عدالت سازمانی
مفاهيم عدالت و انصاف در محي های سازمانی و بين کارکنـان نيـز مطـرح مـیشـود و عمومـاً
بهعنوان عدالت سازمانی به آن اشاره مـیشـود (المبـرت .)0557 ،7عـدالت سـازمانی 0در تعـاریف
جدید به چهار بعد تقسيمبندی میشود .بعد اول یعنی عدالت توزیعی 7بيانگر ادراک فـرد از ميـزان
رعایت عدالت در توزیع و تخصيو منابع و پاداشهاست (سـيدنقوی ،ميرعلـی .)7787 ،بعـد دوم
یعنی عدالت رویهای 7در پی اثبات عدم توانایی نظریة برابری و دیگر مدلهای عـدالت تـوزیعی در
شرح عکسالعملهای افراد به ادراکات آنها در زمينة عـدم رعایـت عـدالت ،مطـرح شـده اسـت و
تمرکز تحقيی در اواخر  7785به بحث عدالت رویهای تغيير پيدا کرد (کاراش .)0557 ،0بعـد سـوم
یعنی عدالت مراودهای 6بر ادراکات افراد از کيفيت رفتارهای بينشخصی ،در طول اجرای رویـههـا
تمرکز میکند و درنهایت بعد چهارم یعنی عدالت اطالعاتی 5به اطالعات و توضيحات کـه توسـ
تصميمگيرندگان در خصوص چرایی استفاده از رویههای خاص ،چرایـی توزیـع پيامـدها از طریـی

یـک روش خــاص و یــا اینکـه آیــا اطالعــات منطقـی ،صــادقانه و بــهموقـع اســت یــا خيـر مربو
1. Lambert
2. Organizational Justice
3. Distributive Justice
4. Procedural Justice
5. Charash
6. Interactional Justice
7. Informational Justice
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میش د(قلیپور ،آرین و ایراننواد ،علی .)7786 ،باتوجهبه این ابعاد عدالت سازمانی را ایـنگونـه
میتوان تعریف کرد :عدالت سازمانی عبارت است از توزیع حقوق و دسـتمزد عادالنـه ،رویـههـای
یکسان و برابر ،داشتن شرن و احترام در محي کار و در اختيار قرارداشـتن اطالعـات کـافی جهـت
عمل و تصميم.

ادراک از عدالت سازمانی

1

ادراک ،فرایندی شناختی است که بهوسيلة آن محي پيرامون خود را تفسير و درک مـیکنـيم
(قلیپور ،آرین .)7770 ،بدین سب

هرگونه برداشت و پنداشت فرد نسبت به مؤلفههای عدالت را

میتوان تعریف مناسبی در خصوص ادراک از عدالت سازمانی دانست .ادراکات افراد درباره یـک
وضعيت از سه عامل نشئت میگيـرد :اول عوامـل موجـود در ادراککننـده مثـل اهـداف ،عالئـی،
سليقهها ،نگرشها و تجربهها؛ دوم عوامـل موجـود در وضـعيت مثـل زمـان ،محـي کـار و محـي
فيزیکی و سوم عوامل موجود در هدف مانند تازگی ،حرکت ،سروصدا ،اندازه ،زمينـه ،نزدیکـی و
مشابهت (قلیپور ،آرین .)7770 ،ارگان ( )7788بيان میدارد کـه کارمنـدان نسـبت بـه عـدالت یـا
بیعدالتی ،با افزایش یا کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی پاسخ میدهند .بـهایـنترتيـ

افـزایش

این رفتارها میتواند در پاسخ به بیعدالتی باشد (مورمن 0به نقل از قلیپور ،آرین.)7770 ،
تحقيقات انجامشده بيانگر این است که انصاف ادراکشده از تخصـيو پيامـدها و رویـههـا و
رفتارهای بينشخصی ،هر کدام با رفتارها و نگرشهای سازمانی مهمی به همـراه اسـت .بـهگونـهای
که طبی بحث عدالت توزیعی ،هنگامی که فرد در توزیع پيامدها در سـازمان ،احسـاس بـیعـدالتی
نماید ،بـهطـور منفی نسـبت بـه آن پيامـد خـاص واکـنش نشـان داده و هنگـامی کـه بـیعـدالتی در
رویههایی باشد که به موج

آنها پيامدها تخصيو یافتهاند ،عکـسالعمـل منفـی فـرد متوجـه کـل

سازمان خواهد شد .مشاهدة رفتارهای ناعادالنه از سرپرست یا سایر افراد صـاح

اختيـار و قـدرت

در سازمان باعث میشود تا فرد بهطورمنفی نسبت به سرپرست یـا مسـئول خـاص کـه شـاهد رفتـار
ناعادالنه او بوده است ،عکسالعمل نشان دهد و به اشکال گونـاگون ،عـدم رضـایت خـویش را از
1. Perception of Organizational Justice
2. Moorman
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حضور او به نمـایش گـذارد و تعهـد کمتـری نسـبت بـه او و همچنـين نگـرشهـای منفـی در قبـال
سرپرست مربوطه داشته باشد .البته شایانذکر است که این عکسالعملها ،محدود بـه حـدی اسـت
که فرد مورد نظر معتقد باشد که منشر بیعـدالتی مشـاهدهشـده در مـراودههـا ،شـخو اجراکننـدة
رویهها به جای خود رویهها است(هوپکينز.)0556 ،7
بارون و گرینبرگ معتقدند ،هنگامی که ا فـراد احسـاس کننـد در سـازمان بـا آنهـا بـهصـورت
غيرمنصفانه رفتار می شود ،رفتارهای پرخاشگری کـه از طریـی آن افـراد بـه دیگـر همکـاران خـود
صدمه میزنند ،را نشان میدهند .بنابراین ادراک از عدم رعایت عـدالت در محـي کـار مـیتوانـد
بهمنزلة یکی از عاملهای اساسی در بروز رفتارهای پرخاشگرانه باشد که این رفتارها نيز بهنوبةخـود
به ایجاد و حفظ سرمایة اجتماعی در سازمان لطمة بزرگی وارد خواهد کرد (گرینبـرگ و بـارون،
.)0555
بنابراین از موارد فوق میتوان چنين استنباط کرد :هنگـامی کـه کارکنـان در سـازمان احسـاس
نمایند بهطور غيرمنصفانه با آنها رفتار شده است ،هم به صورت احساسی (با تعهـد کمتـر) و هـم بـه
صورت رفتاری (افزایش ترک خدمت و کاهش رفتارهای تبعی) پاسخ میدهند.

رفتار انحرافی

5

رفتار انحرافی کاری عبارت است از «رفتـار ارادی کـه هنجارهـای سـازمانی را نقـض کـرده و
سالمتی سازمان و یا کارکنانش و یا هـر دو را تهدیـد مـیکنـد» (کلبـرت .)0557 ،7عبـاراتی نظيـر:
پرخاشگری ،رفتار ضداجتماعی ،رفتار ناکارا ،بزهکاری ،انتقامجویی ،کينهتـوزی و انحـراف بـرای
توصيف رفتـار ضـد شـهروندی سـازمانی بـهکـار رفتـه اسـت (تـيمن و بـارون7778 ،؛ گياکـالون و
گــرینبــرگ7775 ،؛ هوگــان و هوگــان7787 ،؛ اســکارليکی و فــولگر7775،؛ هــولينگر7787 ،؛
رابينسون و بنت7770 ،؛ بـای و همکـاران7775 ،؛ فـوکس و اسـپکتور .)7777 ،ادبيـات موجـود در
خصوص رفتارهای انحرافی نشان از  0بعد از این رفتارها در محي کـار اسـت ،امـا بـه سـب

رواج

اینترنت و شبکههای مجازی در سازمانها در این پووهش  6بعد از رفتارهای انحرافی مورد بررسی
1. Hopkins
2. Deviance Behavior
3. Colbert
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قرار می گيرد :بعد اول یعنی طفرهروی اینترنتی 7را میتـوان سوءاسـتفاده از اینترنـت سـازمان بـرای
امور شخصی همچون :خواندن مطال

سایتهای خبری ،بازی و سرگرمی ،چککردن ایميلهـای
0

7

شخصی و بهطورکلی وبگردی تعریف کرد (ليم  .)0550 ،بعـد دوم یعنـی پرخاشـگری عبـارت
است از ابراز احساسات فيزیکی و هيجانی فرد برای بيان مخالفت ،اعتراض و عصبانيت خود نسـبت
به همکاران ،مشتریان یا سرپرستان که به قصد صدمهزدن به آنها انجام میشـود (نيـومن و بـارون.)7
بعد سوم یعنی کينهتوزی 0کارمند عبارت است از هرگونه رفتاری درجهت تالفی بعضـی خطاهـا و
آســي هــای درکشــدة گذشــته ماننــد :انجــام هزینــههــای غيرتجــاری ،دزدیــدن مــواد شــرکت،
درميانگذاشتن اسرار شرکت با دیگران (جيلينک .)0556 ،6بعد چهارم یعنی لجبازی و خودسـری

5

یعنی رفتار آشکار کارمند که بهطور مستقيم ،مغایر با سياستها و انتظارهـای سـازمان اسـت .چنـين
افرادی به شکل مداوم و در معرض عموم  ،رفتاری خصمانه از خود بروز میدهند .بهعنوانمثال ،در
یک سازمان تجاری ،فروشندگان خودسر قصد دارند بهصورت آشـکار توجـه دیگـران را بـه عـدم
خوشحالی خود جل

و بر عدم موافقت با سازمان ،اعضا و سياستهای آن ترکيد کنند (رابينسون،8

 .)7770بعد پنجم یعنی مقاومت در برابـر اقتـدار 7بـر خـالف لجبـازی کـه رفتـاری آشـکار اسـت،
مقاومت در برابر اقتدار ،اغل

درونیتر و بدون اعتراض است که ماننـد آتـش زیـر خاکسـتر عمـل

می کند .افرادی که در برابر قدرت سـازمان و مـدیریت مقاومـت مـی کننـد ،رفتارهـایی چـون بيـان
ایدههای متفاوت و احترام قائلنشدن برای مرزهای خصوصی سازمان و  ...دارنـد .بعـد ششـم یعنـی
اجتنــاب از کــار 75؛ رفتارهــایی چــون ســرباززدن ،تــرخير ی ـا فرامــوشکــردن کــار یــا تعهــدات و
مسئوليتهای کـاری بـهعنـوان ایـنگونـه رفتارهـا شـناخته مـیشـوند .زود از کـار دسـتکشـيدن،
ثبتنکردن حسابها و در دسترسنبودن افراد زمانی که همکاران و مدیر به آن نياز دارد ،جزء ایـن
دسته از رفتارها است (قلیپور.)0557 ،77
1. Cyberloafing
2. Lim
3. Aggression
4. Neuman & barron
5. Malice
6. Jelinek R
7. Defiance
8. Robinson
9. Resistance
10. Avoidance
11. Gholipour
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عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار ضد شهروندی
خودشیفتگی
بهطورکلی افرادی که خودشيفتگی زیـادی دارنـد ،بيشـتر نسـبت بـه رقبـای خـود پرخاشـگری
می کنند تا افراد با خودشيفتگی کمتر .افرادی که خودشيفتگی زیادی دارند مخصوصاً هنگامی که
رقبا کار آنها را منفی ارزیابی کنند ،بيشتر پرخاشگری مـیکننـد تـا هنگـامی کـه رقبـا کـار آنهـا را
تحسين میکنند .بهعالوه این پرخاشگری بيشتر متوجـه منبـع ارزیـابی اسـت تـا بقيـة افـراد ،ابـزار و
وسایل .این موضوع نشان می دهد ممکن است هـدف از پرخاشـگری تنبيـه فـرد ارزیـاب یـا اثبـات
مجدد تسل خود بر او باشد (پينی.)0550 ،7

بیعدالتی
بیعدالتی توزیعی :آدامز بيان میکند وقتی افراد دریـافتیهـای خـود را در مقایسـه بـا دیگـران
غيرمنصفانه ادراک کنند ،سعی میکنند عدالت را خودشان برقرار کنند .یک روش برای بازسـازی
عدالت ،کاهش دادهها ) (Inputsیا بهطور غيرمولد عملکردن برای ایجاد تعادل دوباره بـين داده و
بازداده است .دانشمندان دریافتهاند کسـانی کـه احسـاس مـیکننـد سـهم آنهـا غيرمنصـفانه اسـت،
احتماالً منبع تصميم را مقصر می دانند و فرد مسـئول ایـن توزیـع غيرمنصـفانه را مـورد هجمـه قـرار
میدهند .آزمایش گرینبرگ این موضوع را به روشنی نشان میدهد .نتـایج آزمـایش او نشـان داد
زمانی که توجيه معقول و عادالنهای بـرای کـاهش حقـوق کارکنـان ارائـه مـیشـد ،نـرخ دزدی از
سازمان و رفتارهای تالفیجویانه ،افزایش بسيار کمی داشت تـا زمـانی کـه چنـين تـوجيهی وجـود
نداشت (اسپکتور .)0550 ،0نتایج پووهشها نشان میدهد که عـدالت رویـهای و عـدالت تـوزیعی
رابطه منفی معنیداری با رفتـار انحرافـی دارد ،امـا هـيچ رابطـهای ميـان عـدالت مـراودهای و رفتـار
انحرافی وجود ندارد و عدالت رویهای بيشترین ترثير را بر رفتار انحرافی دارد (احمدی.)0577 ،7

1. Penney L. M
2. Spector
3. Ahmadi
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فرهنگ سازمانی
در ادبيات ،پووهشهای زیادی وجود دارد که فرهنگسازمانی را بهعنوان یکی از عوامل مـؤثر
بر بروز رفتارهای ضدشهروندی معرفی میکنند .شواهد متعدد ترثير ارزشها و انگيزههای منحـرف
در گروههای کوچک کارکنـان بـر بـروز جـرم و بزهکـاری را نشـان داده اسـت (رایـت.)0555 ،7
محققان نيز رابطة منفی اما ضعيف بين فرهنگ سازمانی و رفتـار ضدشـهروندی را در تحقيـی خـود
نشان داده و بيـان کردنـد کـه ایـن ضـعيفبـودن رابطـه احتمـاالً بـه خـاطر شـرای خـاص سـازمان
موردبررسی آنها بوده است (قلیپور و همکاران  .)7786یافتههای پووهش دیگری نشان از آن دارد
که سه عامل مهم سازمانی یعنی فرهنگ ،قوانين و ساختار پاداش و جبران خدمات بهعنـوان عوامـل
مهم در گرایش به سمت رفتارهای انحرافی هستند (سلمانی و رادمند.)7785 ،

استرس شغلی
فاکس و دیگران بيان میکنند که رفتار ضدشهروندی یکی از پيامدهای استرس در محي کـار
است .فرایند استرس شغلی می توانـد سـه دسـته پيامـد نـامطلوب بـه همـراه داشـته باشـد :دسـتة اول
پيامدهای روانشناختی مثل نارضایتی شغلی و تمایل به ترک سازمان؛ دستة دوم پيامـدهای بـدنی و
فيزیکی شامل عالئم بدنی مثل سـردرد ،تغييـرات فيزیولـو یکی و افـزایش فشـارخون؛ دسـتة سـوم
پيامدهای رفتاری است که رفتار ضدشهروندی در این دسته جای میگيرد .آنها نيز تعارض نقش و
تعارض بينفردی را از جمله مهمترین عوامل استرسآور در محي کار شناسایی کردند (فـاکس،0
.)0557

رضایت شغلی
رضایت شغلی ،ارزیابی کلی فرد از شغل خود است و ابعـادی همچـون نفـس کـار ،پرداخـت،
ترفيع ،سرپرستی و همکاران را در بر میگيرد .بنابراین رضایت شغلی میتواند عامـل ميـانجی باشـد

1. Wright
2. Fox
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که ترثير متغيرهای مستقل را بر رفتارهای ضدشهروندی منتقل کند (قربانی هروی ،فاطمه.)7787 ،
باتوجهبه ادبيات و پيشينة پووهش میتوان چنين تصور کرد که عدالت یا ادراک از عـدالت بـر
رفتار انحرافی اثرگذار است .برای سنجش و ارزیابی چنين فرضی از پرسشنامه استفاده شـده اسـت.
برای سنجش عدالت و ادراک از عدالت پرسشنامة استاندارد عدالت سـازمانی اسـتفاده شـده اسـت
که در پووهش سعيده محمدیکيا مورد استفاده قرار گرفته است .بـرای سـنجش رفتـار انحرافـی از
پرسشنامة استاندارد استفاده شده است که در پـووهش فاطمـه رحمـانی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
است .باتوجهبه اینکه در پووهش رحمانی یک بعد رفتار انحرافـی یعنـی طفـرهروی اینترنتـی مـورد
آزمون قرار نگرفته است از پرسشنامة (زوقبی )0556 ،7استفاده شده است.
براساس ادبيات و پيشينة پووهش ،فرضيههای تحقيی به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیههای اصلی:

 .7عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.
 .0عدالت سازمانی بهطور غيرمستقيم از طریی متغيـر ميـانجی ادراک از عـدالت سـازمانی بـر
رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.
فرضیههای فرعی:

 .7عدالت سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی ترثير مثبت دارد.
 .0ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.
مدل مذکور بر اساس فرضيهها طبی شکل ( )7از این قرار است:
ادراک از عدالت سازمانی

عدالت سازمانی

رفتار انحرافی

شكل  .1مدل مفهومی پژوهش

1. Zoghbi
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جدول  .1تشریح پرسشنامه
مفهوم

بعد
عدالت
توزیعی

شاخص

مؤلفه
 .7حقوق و دستمزد عادالنه

 .7پاداش درونی

 .0مزایای رفاهی کارکنان

 .0پاداش بيرونی نقدی

 .7یکسانبودن پاداشها

 .7پاداش بيرونی غيرنقدی

 .1اخالقیبودن رویهها

 .7صحيحبودن رویهها

 .0عدم وجود قضاوت نادرست

 .0قابلپذیرشبودن رویهها

عدالت

 .7صداقت و وفای به عهد

 .7اصالحپذیربودن رویهها

رویهای

 .7محرمانه و خصوصیماندن اطالعات

 .7بدون ضعفبودن رویهها

عدالت سازمانی

عدالت
اطالعاتی

عدالت
مراودهای

 .0احترام به کارکنان

 .0ثابتبودن رویهها در طول زمان

 .6وادارنکردن کارکنان به کارهای غيراخالقی

 .6توجه رویهها به دغدغة همه افراد

 .7به اشتراکگذاری اطالعات

 .7یقين به صحت اطالعات

 .0اطالعات صحيح و دقيی

 .0اهميت داشتن اطالعات

 . 7اطالعات بهموقع و ارائه اطالعات بااهميت

 .7به اشتراکگذاشتن اطالعات

 .7حملهنکردن به شخصيت افراد

 .7شاخوهای سلبی:

 .0تمایل قلبی به انجام کار

 .7-7ناسزاها

 .7عدم تمایل قابی به انجام کار

 .0-7مراوده باز نامناس

.7عدم تصميمگيری احساسی و غيرمنطقی
 .0دادن اطالعات درباره اتفاقات و حوادث ناگوار

طفرهروی
اینترنتی

 .0شاخوهای ایجابی:
 .7-0شفافسازی
 .0-0مراوده باز مناس

رفتار انحرافی

 .7استفاده از اینترنت برای دیدن سایتها

 .7باز کردن باهدف سایتها توس افـراد .0

 .0استفاده از اینترنت برای دانلودهای شخصی

دانلود توس اعضای سازمان

 .7استفاده از اینترنت برای چککردن حساب بانکی

 .7بررسی حسابها از طریی اینترنت

 .7استفاده از اینترنت برای چککردن ایميل شخصی

 .7چککردن ایميل در محل کار

 .0استفاده از اینترنت برای وب گردی

 .0بازدید از سایتها بدون هدف
 .7درگيـــری بـــين کارکنـــان و مـــدیران .0
استفاده بيهوده از منابع سازمان برای تخریـ

 .7درگيری لفظی و فيزیکی
پرخاشگری

و ضربهزدن به سازمان

 .0ضربهزدن به سازمان
 .7استفاده بيهوده از منابع سازمان
 .7عدم اطالعرسانی به همکاران

 .7عدم اطـالعرسـانی بـه همکـاران بـه دليـل
تخری

آنها در سازمان

 .7عدم دفاع از طرحهـا و ایـدههـای معقـول
همکاران و مسخرهکردن ایدههای آنان
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(ادامه) جدول  .1تشریح پرسشنامه
مفهوم

بعد

شاخص

مؤلفه

 .7بهعمد نابودکردن اموال سازمان

کينهتوزی

اموال و وسایل شخصی همکاران

 .7تخری

عمدی اموال سازمان

 .0تخری

 .0تخری

عمدی اموال همکاران

 .7تهدیــد سرپرســتان و مــدیران بــه انجــام

. 7تهدید سرپرستان و مدیران

رفتارهای مخرب

 .7اعتراض خصمانه به همکاران

 .7کينهتوزی با همکاران و اعتراض خصمانه
به آنها

 .7شــایعهســازی در ســازمان در خصــوص تصــميمات
مقاومت در
برابر اقتدار

مدیریتی

 .7شایعه سازی در مورد تصميمات مـدیریتی
درسازمان
 .0تقاضای مودگانی در قبـال انجـام وظـایف

 .0رشوهخواری در سازمان
 .7ایجاد نارضایتی در مشـتریان بـه دليـل انجـامنـدادن

رفتار انحرافی

امور مربوط به آنها

سازمانی
 .7ترخيردر انجـام امـور مربـوط بـه مشـتریان
(اربابرجوع)
 .7زیــر پــا گذاشــتن مقــررات و رویــههــای

 .7عدم توجه به مقررات و رویههای سازمانی
لجبازی و

 .0عدم همکاری مناس

خودسری

 .7عدم گزارش دهی به موقع به مدیران

با همکاران

 .7استفاده از منابع سازمانی برای امور غير سازمانی

سازمان
 .0مخالفت با سياستهای سازمان
 .7بدخلقی با مشتریان
.7انتقال اسرار سازمان به بيـرون از سـازمان 0
.اسـتفاده از بودجــه ســازمان بـرای امــور غيــر
سازمانی
 .7پشتگـوشانـداختن وظـایف سـازمانی و

 .7انجام ندادن وظایف سازمانی
اجتناب از

 .0گزارشدهی دروا به مدیران

کار

 .7تعلل در انجام وظایف سازمانی
 .7عدم همکاری مناس

با همکاران

عدم انجام بهموقع آنها
 .0دادن اطالعات نادرست به مدیران
 .7ترخير در انجام وظایف خود
.7تخری

همکاران

محقی برای اینکه بتواند یک مفهوم را اندازهگيری کند نياز به آن دارد که هر متغير را به ابعـاد،
مؤلفه و شاخو تجزیه نماید .با این عمل محقی میتواند متغير موردنظر خود را از طریی شاخوها
اندازهگيری کند .در جدول ( )7بهطورخالصه برای هر متغير ،ابعاد ،مؤلفه و شـاخوهـای آن بيـان
شده است.
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روششناسی پژوهش
پووهشگران بر اساس اهداف پووهش خود یکی از طرحهای تحقيی کمی ازجملـه :طـرحهـای
اکتشافی ،توصيفی و علی را برای پووهش خویش برمیگزینند .پووهشگر ممکـن اسـت از هـر سـه
رویکرد در پووهش خود بهره برد؛ بهگونهایکـه بـرای درک عقایـد و نگـرشهـا بـا یـک مطالعـه
اکتشافی آغاز نموده و پس از آن برای تعریف متغيرهای اثرگـذار و کليـدی از طـرحهـای تحقيـی
توصيفی بهره برده و درنهایت جهت نتيجهگيری ،از طرح تحقيی علّی کـه بيـانکننـدة ميـزان رابطـه
علــی و معلــولی 7ميــان متغيرهاســت ،اســتفاده نمایــد .بــرای مطالعــات بســيارپيچيده ،مجموعــهای از
ابزارهای آماری چندمتغيره طراحی شده است که میتواند پووهشگران را در انجام پـووهش یـاری
رساند (مک ناب ،دیوید ای .)7775 ،روش پووهش به سب

اینکه نگرشها ،طرزتلقیهـا و باورهـا

در زمان و مکان معين بررسی شده است ،از نوع توصيفی -پيمایشی است.
جامعة آماری پووهش مشـتمل بـر کارکنـان و مـدیران دانشـگاه ولـی عصـر(عج) رفسـنجان بـا
جمعيتی بالغ بر 777نفر کارمند و  67نفر مدیر است .تحصيالت ،سابقة خدمت ،سن و جنسيتهـای
متفاوت ،حاکی از آن دارد که جامعة آماری مناس برای انجام یک پووهش کاربردی و توصـيفی
است تا بتوان نتایج آن را تعميم داد .بهدليل فراواننبودن تعداد مدیران و کارکنان در ایـن پـووهش
از نمونهگيری استفاده نشده است ،لذا بين کارکنان و مدیران سرشماری صورت گرفته و درنهایـت
 767پرسشــنامه از کارکنــان و  07پرسشــنامه از مــدیران گــردآوری شــد .در ایــن خصــوص بــه
پاسخدهندگان اطمينان داده شد که هویت آنها چه در داخـل دانشـگاه و چـه در بيـرون از دانشـگاه
فاش نخواهد شد .ازاینرو محقی از سؤاالت شخصی پرهيز کرده و سؤاالتی را مـورد پرسـش قـرار
داد که مشخوکنندة هویت فرد نيست ما ننـد :جنسـيت ،سـن ،سـابقه و تحصـيالت .بـرای سـنجش
متغيرهــای مســتقل ،وابســته و ميــانجی از  05گویــه اســتفاده شــده اســت .همـة گویــه هــا بــا مقيـاس
پنجگزینهای طيف ليکرت به صورت کامالً مخالفم( ،)7مخالفم( ،)0نظـری نـدارم( ،)7مـوافقم(،)7
کامالً موافقم( )0طراحی شدند .در طراحی سؤالهای پرسشنامه دقت الزم به عمل آمد تا سـؤالهـا
از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند .برای تعيين پایـایی پرسشـنامه از سـه معيـار بـار عـاملی،
1. Cause & Effect
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آلفای کرونباخ ،پایایی ترکيبی استفاده شده است که طبی جدول ( )0قابل تبيين هسـتند .ابتـدا کـل
سؤاالت را مدیران و بار دیگر کل سؤاالت را کارکنان پاسخ دادهاند .درنهایت براینـدی از مقایسـة
اطالعات گردآوریشده از کارکنان و مدیران نتيجة این پووهش بوده است .در این پـووهش ابتـدا
ترثير عدالت بر رفتار انحرافی و در ادامه ترثير عدالت بر رفتار انحرافی به واسـطه ادراک از عـدالت
سازمانی مورد سنجش قرار میگيرد .به سب

اینکه مجموعهای از همبستگیها آزمـوده مـیشـوند،

مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEM7روش آماری است .علت نامگذاری این روش بـه دو دليـل
اســت .7 :رواب ـ ميــان متغيرهــا در ایــن روش بــا اســتفاده از یــک ســری معــادالت ســاختاریافتــه
تجزیهوتحليل میشوند .0 .این معادالت ساختاریافته در قال

مـدلهـایی ترسـيم مـیشـوند کـه بـه

محقی امکان مفهوم سازی نظریههای پووهش را با استفاده از دادهها میدهد .برای تحليل دادههـایی
که روش آماری آنها مدلسازی معادالت ساختاری است ،اغل

دو نرمافزار  Lisrelو  plsاستفاده

میشود .نرمافزار ليزرل برای تعداد دادههای کافی و نرمال(بهنجار) و نرمافـزار  Smart PLSبـرای
دادههای غيرنرمال (نابهنجار) و اندک کاربرد دارد .نرمافزار  PLSبرای سنجش پایایی ،سـه معيـار
بار عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی را مورد بررسی قرار میدهد (داوری ،علـی؛ رضـازاده،
آرش .)7770 3بار عاملی از طریی محاسبه مقدار همبستگی شاخوهـای یـک سـازه بـا آن سـازه
محاسبه میشود که اگر این مقدار برابر و یا بيشتر از مقدار  537شـود ،مؤیـد ایـن مطلـ

اسـت کـه

واریانس بين سازه و شاخوهای آن از واریانس خطای اندازهگيری آن سازه بيشتر بـوده و پایـایی
در مورد مدل اندازهگيری قابل قبول است (داوری ،علی؛ رضازاده ،آرش .)7770 3در پرسشـنامهای
کـــه بـــين مـــدیران توزیـــع شـــد ،ســؤاالتی نظيـــر  70،78عـــدالت و  70،78ادراک از عـــدالت و
 00،07،75،77،70رفتار انحرافی به دليل بار عاملی کمتر از  537از مدل حـذف مـیشـوند (داوری،
علی؛ رضازاده ،آرش .)7770 3همچنين در پرسشنامهای که بين کارکنان توزیع شد ،سـؤاالتی نظيـر
 78عدالت سازمانی 78 ،ادراک از عدالت سازمانی و  75،77،70رفتار انحرافی به سـب

بـار عـاملی

کمتر از  537از مدل حذف میشوند.

1. Structural Equation Modeling
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جدول  .5روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه
متوس واریانس
به اشتراک
سازه

پایایی پرسشنامه

روش فورنل و
الرکر

گذاشتهشده

آلفای کرونباخ

پایایی ترکيبی

از منظر

از منظر

از منظر

از منظر

از منظر

از منظر

از منظر

از منظر

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

عدالت توزیعی

53655

53077

53557

53570

53557

53557

53875

53587

عدالت رویهای

53787

53057

53670

53500

53505

53506

53807

53850

عدالت مراودهای

53000

53077

53507

53577

53856

53500

53857

53555

عدالت اطالعاتی

53507

53507

53857

53868

53555

53687

53757

53807

ادراک از عدالت توزیعی

53008

53067

53506

53505

53577

53855

53508

53577

ادراک از عدالت رویهای

53078

53076

53577

53578

53878

53867

53875

53577

53075

53076

53577

53578

53558

53585

53876

53568

53667

53675

53877

53577

53570

53550

53807

53876

طفره روی اینترنتی

53657

53076

53556

53578

53877

53585

53887

53807

پرخاشگری

53077

53057

53575

53557

53805

53570

53857

13807

کينهتوزی

53006

53067

53570

53505

53577

53870

53877

53570

مقاومت در برابر اقتدار

53608

53067

53877

53067

53770

53557

13777

53876

لجبازی و خودسری

53605

53005

53577

53577

53855

53677

53855

53555

اجتناب از کار

53667

53007

53877

53507

53577

53575

53807

53755

عدالت سازمانی

53675

53607

-

-

53867

53578

53868

53887

53055

53575

-

-

53870

53807

53877

53770

53655

53065

-

-

53700

53876

53877

13877

ادراک از عدالت
مراودهای
ادراک از عدالت
اطالعاتی

ادراک از عدالت
سازمانی
رفتار انحرافی
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معيار دوم برای سنجش پایایی ،آلفای کرونباخ است که همانطورکه در جـدول ( )0مشـخو
است ،بهجزء عدالت اطالعاتی و لجبازی و خودسری ،پرسشنامه کارکنان همة سازهها مقدار آلفای
بيشتر از  535دارند .بهدليل نزدیکبودن آلفای کرونباخ عدالت اطالعاتی و لجبازی و خودسری بـه
 535ترجيح داده میشود سؤالی از مدل حذف نشـود .سـومينمعيـار بـرای سـنجش پایـایی ،پایـایی
ترکيبی ) (CRاست .ازآنجاکه معيار آلفای کرونباخ یـک معيـار سـنتی بـرای تعيـين پایـایی سـازه-
هاست ،روش  PLSمعيار مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکيبی بهکار مـیبـرد و
برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه بهصورت مطلی بلکه باتوجهبـه
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میشود .درصورتیکه مقدار  CRبرای هـر سـازه بـاالی
 535شودة نشان از پایداری درونی مناس

برای مدلهای انـدازهگيـری دارد و مقـدار کمتـر از 536

عدم وجود پایایی را نشان میدهد .برای محاسبة پایـایی ترکيبـی سـازههـای مرتبـة اول از نـرمافـزار
استفاده میشود و برای سنجش پایایی ترکيبی سازههای مرتبة دوم از محاسبة دسـتی اسـتفاده مـی-
شود؛ زیرا نرمافزار  Smart PLSمقدار پایایی ترکيبی سازههای مرتبه دوم را اشتباه بـه دسـت مـی-
آورد (داوری ،علــی و رضــازاده ،آرش .)7770 ،همــانطورکــه از جــدول ( )0نمایــان اســت ،همــه
سازهها مقدار پایایی بيشتر از  535دارند .در این پووهش از سه معيار بـرای سـنجش روایـی اسـتفاده
شده است .اولينمعيار ،روایی صوری است که زیـر نظـر اسـتاد راهنمـا و مشـاور مـورد تریيـد قـرار
گرفت .دومينمعيار روایی همگرا یا مقدار متوس واریانس به اشتراک گذاشتهشده ) (AVEاست.
بهعبارتسادهتر  AVEميزان همبستگی یک سازه با شاخوهای خود را نشان مـیدهـد کـه هرچـه
این همبستگی بيشتر باشد ،برازش بيشتر است (داوری ،علی و رضازاده ،آرش .)7770 ،بهجزء سازة
عدالت رویهای مدیران  AVEتمام سازهها بيشتر از  530است و بهسب

نزدیکبـودن سـازه عـدالت

رویهای به مقدار  ،530ترجيح داده میشود سؤالی از مدل حذف نشود .سومينمعيار بـرای سـنجش
روایی ،روایی واگرا یا همان روش فورنل و الرکـر 7اسـت .ایـن معيـار ميـزان رابطـه یـک سـازه بـا
شاخوهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها را مشـخو مـیکنـد ،بـهطـوریکـه روایـی
واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل ،تعامل بيشتری با شاخوهای
خود دارد تا با سازههای دیگر.
1. Fornel & larker
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جدول  .3ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراجشده
(روش فورنل و الرکر) از منظر مدیران
1
53557

 .7پرخاشگری

53580
53008
53666

53076
53500

53077

53507
53767

53578

53770

53770

53787

53006

53708

عدالت

53505

 .6ادراک از

53075

توزیعی

53577

 .0عدالت

برابر اقتدار

53067

 .7مقاومت در

اینترنتی

53008

 .7طفرهروی

53570

 .0اجتناب از
کار

5

3

4

1

6

1

5

توزیعی
53557

53777

53575

53788

53087

53707

53006

53577

53750

53757

53757
53070
111

53868

مراودهای

53070

 .8عدالت

اطالعاتی

53577

 .5عدالت

9

11

11

15

13

14
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(ادامه) جدول  .3ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراجشده
(روش فورنل و الرکر) از منظر مدیران
1
53757

53567

53777

53070

53067

53007

53707

53750

عدالت

53578

 .7ادراک از

5

3

4

1

6

1

5

9

11

11

15

13

14

مراودهای
53578

53787

53780

53706

53570

53607

53706

53580

53670

عدالت

53577

 .75ادراک از
اطالعاتی

53608

53057

53775

53005

53056

53770

53567

53078

53080

53787

53000

53577

53756

53007

53577

53060

53705

53777

53670

53676

53777

53506

53008

53006

53787

53075

53057

53655

53077

53077

53765
53778

53706

53775

53706

53077

53078

53766

53507

53557

53785

53777

53770

53577

53767

خودسری

53577

 .77لجبازی و

53500

عدالت رویهای

53085

 .77ادراک از

رویهای

53578

 .70عدالت

53505

.77کينهتوزی

همانطورکه جدول ( )7نشان میدهد ،مقدار رابطة هر سازه با خودش بيشتر از مقـدار آن سـازه
با سازهای دیگر است .روایی واگرا بيان میکند که باید رابطه یک سازه با سازة دیگر بیرب یا کم

باشد .بهعبارتسادهتر همبستگی سازهای با خودش باید بيشتر از همبستگی آن سازه با دیگر باشد.
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جدول  .4ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراجشده
(روش فورنل و الرکر) از منظر کارکنان
1
53575

 .0اجتناب از کار

53677

53877

 .7پرخاشگری

5

3

4

53777
53670

53607

53770

53877

53578

53508

53750

53560

برابر اقتدار

53085

53777

53708

53055

53706

53758

53056

53570

53067

53757

53707

53706

53750

53750

53777
53777
115

53857

مراودهای

53875

 ..8عدالت

اطالعاتی

53507

 .5عدالت

53077

عدالت توزیعی

53506

 .6ادراک از

53557

 .0عدالت توزیعی

53678

 .7مقاومت در

53556

 .7طفرهروی
اینترنتی

1

6

1

5

9

11

11

15

13

14
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(ادامه) جدول  .4ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراجشده
(روش فورنل و الرکر) از منظر کارکنان
1
53507

53555

53057

53775

53005

53707

53665

53587

53566

53577

53777

53085

53777

53650

53655

53557

53877

53656

53778

53070

53675

53575

53075

53700

53757

53506

53776

53570

.70عدالت رویهای

53577

53707

53707

53588

53777

53008

53077

53086

53677

53775

عدالت اطالعاتی

53777

53587

53775

53777

53706

53060

53757

53707

53778

53770

53708

53755

53007

53777

53576

53575

53005

53556

53758

53076

53777

53087

53775

53005

خودسری

53577

.77لجبازی و

53675

عدالت رویهای

53577

 .77ادراک از

53670

.77کينهتوزی

53577

 .75ادراک از

53577

عدالت مراودهای

53577

 .7ادراک از

5

3

4

1

6

1

5

9

11

11

15

13

14

همانطورکه از جدول ( )7نمایان است ،مقادیر هر سازه با خودش بيشتر از مقـادیر آن سـازه بـا
سازهای دیگر است و این نشان از روایی واگرا مناس

است .بهعبارتیدیگر همبستگی شاخوهای

سازهای با خودش بيشتر از همبستگی شاخوهای آن سازه با سازههای دیگر است.
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یافتههای پژوهش
نرمافزارهای موجود برای تحليل معادالت ساختاری ،هر کـدام از مزایـا و نواقصـی برخـوردار
هستند .نرمافزار  SmartPLSبرای دادههـای کـم و غيرنرمـال کـاربرد دارد؛ ازایـنرو بـرای تحليـل
دادههــا از نــرمافــزار  PLSاســتفاده شــده اســت (داوری ،علــی و رضــازاده ،آرش .)7770 ،در کــل
"مدلسازی معادالت ساختاری" مدل را در سه بخش مدل اندازهگيری ،مـدل سـاختاری و بـرازش
کلی مـورد تحليـل قـرار مـیدهـد .در بخـش انـدازهگيـری مـدل را در معيارهـای روایـی و پایـایی
میسنجد .با معيارهایی نظير  Q2 ،R Sequaresو معيار اندازه ترثير ) (f2مدل را در بخش سـاختاری
میآزماید .درنهایت با محاسبة مقدار  GoFیا همان نيکویی برازش ،این نرمافزار برازش کلی مـدل
را محاسبه میکند (داوری ،علی و رضازاده ،آرش.)7770 ،
جدول  .1معیارهای برازش ساختاری مدل
برازش مدل ساختاری

از منظر مدیران

از منظر کارکنان

سازه

R Squares
5365 5377 5377

Q2
5370 5370 5350

R Squares
5365 5377 5377

Q2
5370 5370 5350

عدالت توزیعی

53756

53756

53770

53755

عدالت رویهای

53500

53755

53605

53756

عدالت مراودهای

53577

53758

53856

53777

عدالت اطالعاتی

53066

53770

53555

53085

ادراک از عدالت توزیعی

53650

53776

53700

53766

ادراک از عدالت رویهای

53558

53775

53785

53060

ادراک از عدالت مراودهای

53850

53757

53866

53778

ادراک از عدالت اطالعاتی

53677

53770

53556

53755

طفرهروی اینترنتی

53760

53765

53775

53057

پرخاشگری

53577

53777

53600

53708

کينهتوزی

53775

53007

53076

53065

مقاومت در برابر اقتدار

53808

53777

53870

53000

لجبازی و خودسری

53756

53555

53058

53707

اجتناب از کار

53770

53575

53677

53777

ادراک از عدالت سازمانی

53050

53770

53077

53766

رفتار انحرافی

53707

53765

53765

53777
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معيار  ،R Sequaresمعياری است برای متصلکردن بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدل
معادالت ساختاری نشان از ترثيری دارد که یک متغير بـرونزا بـر یـک متغيـر درونزا مـیگـذارد.
همانطورکه از جدول ( )0مشخو است ،در بخش ساختاری پرسشـنامة مـدیران :سـازه درونزای
عدالت سازمانی با سازههای برونزای خود یعنی عدالت توزیعی ،رویهای ،مراودهای و اطالعاتی به
سب

اینکه مقدار عددی آن بيش از  5377اسـت ،دارای ارتبـاط سـاختاری نسـبتاًقوی اسـت .سـازه

ادراک از عدالت سازمانی نيز با سازههای برونزای خود یعنی ادراک از عدالت توزیعی ،رویـهای،
مراودهای و اطالعاتی دارای ارتباط ساختاری نسبتاًقوی (مقدار عددی بـيش از  )5377اسـت .سـازه
رفتار انحرافی با سازههای برونزای خود دارای ارتباط نسبتاًقوی است ،اما در سازههـای اجتنـاب از
کار و لجبازی و خودسری دارای ارتباط ضعيف است که در ارتباط آنها با سازه رفتار انحرافی باید
کمی محتاط عمل کرد .بهدليل اینکه مقدار  tبـاالی  7376بـوده اسـت و  R2کمتـر از  5377اسـت،
تریيد این ترثير در پووهش در حد خيلیضعيف صورت میپذیرد .در ارتباط سازة عدالت سـازمانی
با ادراک از عدالت سازمانی هم باید کمی محتاطانـه عمـل کـرد امـا در ارتبـاط برآینـد سـازههـای
عدالت و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار انحرافی باید اذعـان داشـت کـه ارتبـاط ایـن دو متغيـر
درونزا با متغير برونزای خود یعنی رفتار انحرافی ،نسبتاًقوی است .درخصوص بخـش سـاختاری
پرسشنامة کارکنان باید اذعان داشت ،سازه درونزای عدالت سازمانی با سازههـای بـرونزای خـود
یعنی عدالت توزیعی ،رویهای ،مراودهای و اطالعاتی دارای ارتبـاط سـاختاری قـوی اسـت (مقـدار
عددی بيش از  )5377و این حـاکی از قـوی بـودن بخـش سـاختاری عـدالت سـازمانی اسـت .سـازة
ادراک از عدالت سازمانی نيز با سازههای برونزای خود یعنی ادراک از عدالت توزیعی ،رویـهای،
مراودهای و اطالعاتی دارای ارتباط ساختاری قوی است .سازة رفتار انحرافی با سازههای بـرونزای
2

خــود دارای ارتبــاط قــوی اســت .بــه دليــل اینکــه مقــدار  tبــاالی  7376بــوده اســت و  Rبيشــتر از

5377است تریيد این ارتباط در پووهش صورت میپذیرد.
معيار  :Q2معياری اسـت کـه قـدرت پـيشبينـی مـدل را در رابطـه بـا هـر سـازه بيـان مـیکنـد.
درخصوص شدت قدرت پيشبينی مدل سه مقدار  5370 ،5350و  5370وجود دارد که بهترتي

هـر

کــدام نشــان از قــدرت پــيشبينــی ضــعيف ،متوسـ و قــوی مــدل را دارنــد .در پرسشــنامة مــدیران
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همانطورکه جدول ( )0نشـان مـیدهـد %دو سـازة اجتنـاب از کـار ،لجبـازی و خودسـری قـدرت
پيشبينیگر تقریباً ضعيفی برای مـدل سـاختاری هسـتند و ایـن بيـانگر آن اسـت کـه مـدل در قبـال
شاخوهای این دو سازه دارای قدرت پيشبينی ضعيفی است .در پرسشنامة کارکنان همانطورکـه
جدول ( )0نشان میدهد ،همـه سـازههـا دارای قـدرت پـيشبينـی متوسـطی بـرای پـيشبينـی مـدل
ساختاری هستند و این بيانگر آن است که مدل در قبـال همـه شـاخوهـا دارای قـدرت پـيشبينـی
مناسبی است.
معيار اندازه ترثير ) :(f2برای محاسبه اندازه ترثير بایـد حـداقل دو متغيـر بـرونزا بـر یـک متغيـر
درون زا ترثير گذارنـد .در ایـن پـووهش ادراک از عـدالت سـازمانی و عـدالت سـازمانی دو متغيـر
برونزایی هستند که بر متغير درونزای رفتار انحرافی ترثير میگذارند .مقدار اثـر در یـک پيوسـتار
 5370 ، 5370 ،5350به ترتي

نشان از اندازه ترثير ضعيف ،متوس و قوی یک سازه بر سـازة دیگـر

است .طبی فرمول ( )7مقدار ترثير عدالت سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافـی را

بررسی میکنيم.
()1
طبی اطالعات گردآوریشده از مدیران ،اندازه ترثير عدالت بر رفتار انحرافـی بـا مقـدار 53555
ضعيف است .البته الزم به ذکر است ،آزمون  Tاین رابطه معنیدار نبوده است .اندازة تـرثير ادراک
از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی با مقدار  53058نشان از آن دارد که انـدازه تـرثير ایـن سـازه بـا
سازة رفتار انحرافی متوس

و تـرثير ایـن سـازه بـر سـازة رفتـار انحرافـی در مـدل سـاختاری تریيـد

میشود .طبی اطالعات گردآوریشده از کارکنان ،مقدار اندازة ترثير عدالت بر رفتار انحرافی برابر
با  53770است که نشان از اندازه ترثير متوس سازة عـدالت بـر رفتـار انحرافـی اسـت .انـدازة تـرثير
ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی با مقدار  53758نشـان از آن دارد کـه انـدازه تـرثير ایـن
سازه با سازة رفتار انحرافی بزرگ و ترثيرات این سازهها بر سازة رفتار انحرافـی در مـدل سـاختاری

تریيد میشود.
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معيار  GoFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توس ایـن
معيار ،میتوان پس از بررسی برازش بخش اندازهگيری و بخش ساختاری ،برازش بخش کلی مدل
را نيز کنترل کرد.

برای محاسبه  GoFاز فرمول ( )0استفاده شده است:
()2
بنابراین طبی فرمول ( )0مقدار  GoFرا محاسبه میکنيم ،مقدار  GoFبهدستآمده برابر است
با  53007که این نشان از برازش قوی مدل از منظر مدیران است .همينطور از منظـر کارکنـان طبـی
فرمول ( )0مقدار  GoFرا محاسبه میکنيم ،مقدار  GoFبهدستآمده برابر است با  53087که این

نشان از برازش قوی مدل از منظر کارکنان است.
در مدلسازی معادالت ساختاری زمانی که پووهشگر مـدل مـوردنظر خـود را در حالـت کلـی
برازش میکند ،این امکان را پيدا میکند تا بتواند فرضيههای پووهش خـود را مـورد آزمـون قـرار
دهد .در جدول ( )6نمایی کلی از فرضيههای پووهش آورده شده است .در ادامـه باتوجـهبـه اینکـه
محقی در پی مقایسة تفاوت نظر مدیران و کارکنان است ،فرضيههای جدول مذکور به صورت دو-
بهدو مقایسه میشوند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از نظرات مدیران و کارمندان
بــرای مقایسـة تفــاوت نظــرات ميــان مــدیران و کارکنــان بهتــر اســت ،فرضــيههــای پــووهش را
به صورت دوبهدو با یکدیگر مقایسه کنيم.
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جدول  .6بررسی ضریب معنیداری مربوط به متغیرهای اصلی
فرضیۀ اصلی :از منظر مدیران

ضریب مسیر

آماره

نتیجۀ آزمون

عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-5307

73570

رد فرضيه

عدالت سازمانی بهطور غيرمستقيم از طریی متغير ميانجی ادراک از
عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-5305

،03650
03505

تریيد فرضيه

فرضیۀ اصلی :از منظر کارکنان

ضریب مسیر

آماره

نتیجه آزمون

عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-5375

73575

رد فرضيه

عدالت سازمانی بهطور غيرمستقيم از طریی متغير ميانجی ادراک از
عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-5375

،773076
03758

تریيد فرضيه

فرضیههای فرعی :مدیران

ضریب مسیر

آماره

نتیجه آزمون

عدالت سازمانی بر ادراک از عدالت ترثير مثبت دارد.

+5370

03650

تریيد فرضيه

ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-5370

03505

تریيد فرضيه

فرضیههای فرعی :کارکنان

ضریب مسیر

آماره

نتیجه آزمون

عدالت سازمانی بر ادراک از عدالت ترثير مثبت دارد.

+53577

773076

تریيد فرضيه

ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد.

-53007

03758

تریيد فرضيه

مقایسه فرضیههای اصلی پژوهش
فرضیۀ  :7عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی ترثير منفـی دارد .بـاتوجـهبـه نتـایج بـهدسـتآمـده
مشخو است که این فرضيه از منظر مدیران معنیدار و از منظر کارکنان معنیدار نيسـت .دليـل آن
را باتوجهبه ادبيات پووهش اینگونه میتوان بيان کرد که واقعيت که همان عدالت است را باید بـه
مفهومی عينیتر که همان ادراک از عدالت است ،تبدیل نمود تا بـا ایـن سـازوکار ،رفتـار انحرافـی
کاهش یابد.
فرضیۀ  :5عدالت سازمانی بهطور غيرمستقيم از طریی متغير ميانجی ادراک از عدالت سازمانی
بر رفتار انحرافی ترثير منفی دارد .اطالعات گـردآوریشـده از مـدیران و کارکنـان نشـان مـیدهـد
درصورت وجود عدالت در سازمان و ادراک کارکنان از عدالت ترثير منفی بر رفتار انحرافی دارد،
115
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اما تفاوت در ضری

مسير اطالعـات گـردآوریشـده از منظـر کارکنـان و مـدیران اسـت .تفـاوت

دیدگاهها در این فرضيه بهخوبی نمایان است؛ زیرا مدیران دید منفیتری نسبت به این فرضيه دارنـد
که حتی در صورت ادراک از عدالت رفتار ،رفتار انحرافی بـه ميـزان کمتـری کـاهش مـییابـد تـا
زمانی که این فرضيه از منظر کارکنان مورد آزمون قرار گيرد.

مقایسۀ فرضیههای فرعی پژوهش
فرضیۀ  :1عدالت سازمانی بـر ادراک از عـدالت تـرثير مثبـت دارد .درخصـوص ایـن فرضـيه،
تفاوت زیادی از منظر کارکنان و مدیران وجود ندارد .اطالعـات گـردآوریشـده از هـر دو گـروه
نشان میدهد ،عدالت سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی ترثير مثبت دارد .هر دو گـروه بـر ایـن
اعتقاد هستند اگر عدالت ارتقا یابد ،کارکنان این افزایش عدالت را دریافت خواهنـد کـرد .در ایـن
فرضيه ،تفاوت دیدگاه چشمگير نيست؛ زیرا هر دو گروه با این فرض که عدالت موج ادراک از
عدالت میشود موافی و هر دو تقریباً نگرش نزدیکی به این فرضيه دارند.
فرضیۀ  :5ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار انحرافی تـرثير منفـی دارد .بـاتوجـهبـه اطالعـات
گردآوریشده هم از منظر مدیران و هم از منظر کارکنان ،این فرضيه مـورد تریيـد قـرار مـیگيـرد.
تفاوت در ميزان ضری
که اغل

مسير است؛ شاید بتوان این تفاوت ضری

مسير را با این استدالل بيان کرد

مدیران تصور منفی نسبت به کارکنان خود دارند .درنتيجه مدیران اعتقاد دارنـد حتـی در

صورت ادراک از عدالت ،رفتارهای مخرب کارکنان کمتر از تصور کاهش مییابد ،امـا کارکنـان
بر خالف تصور مدیران بر این اعتقاد هستند که بـهمجرداینکـه آنـان ادراک از عـدالت در سـازمان
نمایند ،رفتار انحرافی سازمانی کاهش مییابد.

نتیجهگیری
مدیران و کارکنان دو گروه سازمان را تشکيل میدهند که همواره این دو گروه بر سر مسـائلی
اختالفنظر دارند .مدیران سازمان عالوه بر ایجاد عدالت در سازمان باید این مفهوم را در عمـل بـه
رخ کارکنان خود بکشند .اگرچه در این پووهش مشخو شـد مـدیران از ایـن امـر تاحـدی مطلـع
هستند ،اما این ميزان کمتر و متفاوت از آن چيزی است که کارکنان بيان میکنند .برای بسياری از
مدیران ،اقداماتشان در سازمان درخشنده تلقی میشود ،درحالیکه همزمان ممکن اسـت کارکنـان
119

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال پنجم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)19پاییز 1391

همان سازمان و یا مردم (مشتریان) نظری متفاوت داشته باشند .به همين سب

مهم است که قضاوت

دربارة مفاهيمی کيفی چون عدالت که فاقد ابزار سنجش دقيی است ،به غير از مـدیران (کارکنـان،
شهروندان و مشتریان) سپرده شود؛ چراکه کارکنان و مشتریان بدون پيشداوری و خودشيفتگی به
ارزیابی میپردازند و قضاوتشان بر اساس مواجهة مستقيم با پدیدههاست؛ یـا بـهعبـارتی کارکنـان و
مشتریان با مفاهيم عينی و ملموس بيشتر از مفاهيم ذهنی سروکار دارند .افزونبرآن باید دانست کـه
واکنش کارکنان نسبت به متغيرهای سازمانی چون عـدالت بـيش از آنکـه مبتنـی بـر آنچـه مـدیران
میگویند ،باشد ،متکی بر ادراک و تشخيو خودشان از آنهاست .بنابراین مهم است کـه عملکـرد
مدیران و نحوة ادارة سازمانشان از منظر ذی نفعان دیگـر چـون کارکنـان ارزیـابی شـود .گـاه پـيش
میآید ،مدیر سخنی از سازمان خود بر زبان جاری میکند که خالف آن در ذهن کارکنان تـداعی
میشود .این تفـاوت شـناختی از آنجـا نشـئت مـیگيـرد کـه بسـياری از مـدیران در اقـدمات خـود
مشارکت اعضا را در نظر نمیگيرند ،درنتيجه آن بستر یا اقـدامی کـه مـدیر بـهعنـوان نقطـة عطـف
سازمان یاد میکند ،برای کارکنان  -بهدليل اینکه در آن بستر قرار ندارند -معنـای دیگـری دارد یـا
بهسب

اینکه مشارکت اعضا در آن دخيل نبوده است ،بـهعنـوان اقـدامی ناعادالنـه تلقـی مـیشـود.

بهطورمثال اینکه مدیری قصد دارد بـا اصـالح طـرح تـرمين امکانـات رفـاهی و خـدماتی کارکنـان
(پاداش های غيرنقـدی) بـرای کسـانی کـه عملکـرد بهتـری دارنـد ،تسـهيالت و امکانـات بيشـتری
اختصاص دهد ،در ذهن مدیر این عمل ،ارتقای عدالت و در ذهن کارمنـد ایـن عمـل ،بـیعـدالتی
تلقی میشود ،زیرا همانطورکه بيان شد کارمند ،مفاهيم عينی  -یعنی دیگر امکانات به همـه افـراد
به صورت مساوی تعلی نمیگيرد -یا بـه عبـارتی بـیعـدالتی سـازمان و مـدیر را در چشـمان خـود
میبيند ،درصورتیکه با آگاهی از این طرح و قرارگرفتن در این زمينه ،خـود مشـتقاق و مبلـغ ایـن
طرح میشود .به سخن پایانی ،همة ما امروزه در سازمانها اعم از خصوصی یا دولتی ،یـا در نقـش
مدیر یا در نقش کارمند ،مشغول به فعاليت هستيم؛ اگر نقش مدیر را بر عهـده داریـم ،نبایـد از ایـن
نکته غافل شویم که با کارکنانی سروکار داریم که هر کدام ادراکات و برداشـتهـای متفـاوتی از
یک پدیده دارند .درنتيجه هرگونـه اقـدام در جهـت ارتقـای عـدالت بایـد شـفاف باشـد ،تـا جـای
هيچگونه تردیدی برای کارمندان برجای نگذارد .ازسویدیگر اگر در جایگاه کارمند هستيم ،بایـد
این را خوب بدانيم ،آن عملی را که عدالت یا بیعدالتی میناميم ،واقعاً عدالت یا بـیعـدالتی بـوده
است یا عالیی ،انتظارات و ارزشهای خود را در قضاوت از یک عمل قرار دادهایم.
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