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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی
سازمانی میباشد.
روش پژوهش :روش پژوهش کاربردی  -توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل  661نفر از کارکنان
بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  58نفر و از طریق نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدند .در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب
رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس ) (ANOVAو آزمون فریدمن استفاده شده است .در این پژوهش برای دستیابی به
اعتبار پرسشنامهها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  1/556به دست آمد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که عدالت سازمانی با ضریب  1/599بر چابکی سازمانی و با ضریب  1/548بر بهروزی سازمانی تأثیر
مثبتی دارد .بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی به ترتیب
عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت مراودهای ،میباشد.
نتیجهگیری :دستاورد کلی پژوهش بر این نکته داللت دارد که عدالت سازمانی تأثیر مهم و تعیینکنندهای بر چابکی سازمانی با
نقش میانجی بهروزی سازمانی از نظر کارکنان دارد و ضرورت توجه به نقش عدالت سازمانی در بانکهای دولتی و خصوصی
شهرستان هشترود را بیش از پیش نمایان میسازد.
واژگان کلیدی :عدالت سازمانی ،بهروزی سازمانی ،چابکی سازمانی.
.

مقدمه

زندگی اجتماعی انسانها ،نقش عدالت در سازمانها

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی

بیش از پیش آشکارتر شده است .چنین توجهی در

جمعی انسانها ،همیشه در طول تاریخ مطرح بوده

مورد عدالت در سازمانها امر غیرمنتظرهای نیست،

است .امروزه با توجه به نقش فراگیر و همهجانبه در

چون ادعا میشود که عدالت سازمانی 6که بیان کننده
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شیوه رفتار با کارکنان میباشد ،اولین عامل سالمتی

چابکی

سازمانی4

مفهومی جدید است که

مؤسسات اجتماعی محسوب میشود (سیدین و

مطلوبترین حالت سازمانی را با توجه به تحوالت

همکاران .)6929 ،با وجود اینکه مطالعات اولیه در

موجود در بردارد .چابکی ،توانایی سازمان برای عرضه

مورد عدالت به اوایل دهه  6261و کارهای جیاستیسی

محصوالت و خدمات با کیفیت باال را ارتقا میدهد و

آدامز برمیگردد ،با این حال بیشتر مطالعات درباره

در نتیجه عامل مهمی برای بهرهوری سازمان میشود.

عدالت در سازمانها از سال  6221شروع شدند.

چابکی اهمیت فراوان دارد ،زیرا نتایج و موفقیتهای

کاراش و اسپکتور در سال  9116تحقیقاتی را انجام

سازمانهای دولتی چابک جالب توجه و تحسین

داده و در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا

برانگیز است .مطالعات نشان میدهد که این سازمانها

کانونهای عدالت بودهاند؛ به این معنا که چه چیزی را

نرخ موفقیت فزایندهای (تقریباً  91درصد) در اجرای

یا چه کسی را کارکنان عامل بیعدالتی در سازمان

اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست

میدانند .در نهایت نتیجه این تحقیقات شناخت سه نوع

میآورند (فرزی و همکاران.)6924 ،

عدالت ،یعنی عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت
تعاملی در سازمانها است (فانی و همکاران.)6929 ،

باید خاطر نشان کرد تاکنون درباره تأثیر عدالت
سازمانی و ابعاد آن و ارتباط آن با دیگر متغیرها،

علیرغم آنکه واژه «بهروزی »9بیشتر در ادبیات

پژوهشهای زیادی صورت گرفته است ،اما پس از

روانشناسی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته ،ولی با

جست و جوی بسیار پژوهشگران ،برای یافتن پژوهشی

نگاهی به مطالعات انجام شده ،میتوان دریافت که

در رابطه با تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با

اندیشمندان سازمان و مدیریت به مرور به مفهومسازی

نقش میانجی بهروزی سازمانی ،پژوهشی یافت نشد.

بهروزی در محیطهای سازمانی پرداختهاند .بخش

ضرورت این پژوهش در راستای پر کردن بخشی از

اعظمی از زندگی افراد در محیط کار میگذرد که تأثیر

خالء دانش موجود در این حوزه در ایران کامالً مشهود

شگرفی بر سطح بهروزی افراد چه در سطح شخصی و

است .از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر

چه در عرصه اجتماعی دارد .سازمانهای امروزی

عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی

انتظار دارند کارکنانشان فعال بوده و دارای ابتکار عمل

بهروزی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای دولتی و

باشند و در قبال توسعهی حرفهای خود مسئولیتپذیر

خصوصی شهرستان هشترود میباشد و سؤال اصلی در

بوده و به حفظ استانداردهای باالی کیفیت در

این پژوهش این است که آیا عدالت سازمانی بر چابکی

عملکردشان متعهد باشند .سازمانها به کارکنانی نیاز

سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی از نظر

دارند که احساس تعلق خاطر داشته باشند و در مقابل،

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

کارکنان نیز نیاز دارند که احساس کنند پرانرژی هستند

هشترود مؤثر است؟

تا بتوانند خود را وقف کارشان کنند (باکر و

عدالت سازمانی ،چابکی سازمانی و بهروزی

اسچوفلی .)9115 ،9بنابراین بررسی پدیده بهروزی

سازمانی از جمله متغیرهای اساسی و مهم در این

سازمانی یکی از مهمترین عالئق جوامع ،شرکتهای

پژوهش هستند که در این بخش مرور مختصری از

خصوصی و سازمانهای دولتی در هزاره سوم است

تعاریف هر یک از متغیرهای مورد بررسی ،صورت

(باکر و همکاران.)9161 ،

میگیرد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

سازمانی اشاره دارد (مرتضوی و نیککار.)6929 ،

عدالت سازمانی

بسیاری از پژوهشهای انجام یافته نشان میدهد که

سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود

عدالت توزیعی در پرداختها و یا پاداشهای مربوط

را در سطوح فردی ،سازمانی و تیمی مدیریت کرده و

به کار از تئوری برابری منتج میشود .زمانی که کارکنان

تالش میکنند عدالت و برابری را ترویج داده و

یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها مناسب ،درست

کارکنان را در امور مشارکت داده و آنها را توانمند

و اخالقی هستند ،قضاوت میکنند ،در واقع میزان

سازند (یارمحمدیان و همکاران .)6926 ،در ادبیات

رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار

سازمان و مدیریت ،واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط

میدهند (فانی و همکاران.)6929 ،

گرینبرگ )6258( 8به کار گرفته شده است (مکدوال و

 -9عدالت

رویهای:69

عدالت رویهای به معنای

فلیتچر .)9119 ،6نادری و تنووا )9161( 8عدالت

عادالنه بودن رویههای تخصیص پاداش ،تنبیه ،حقوق و

سازمانی را ادراک افراد در خصوص منصفانه بودن

مزایا میباشد و بیشتر با نتایج و پیامدهای سازمانی

برخورد سازمان با کارمندان و واکنشهای رفتاری آنها

مرتبط است؛ همچنین دارای جهتگیری مبتنی بر

به چنین ادراکی توصیف میکنند (زاهدبابالن و

احترام و ارزش گروهی است (جزنی و سلطانی،

کریمیانپور .)6928 ،عدالت سازمانی متغیری است که

 .)6928عدالت رویهای به وجود عدالت و انصاف در

به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای

رویههای تصمیمگیری از جهت توزیع و تخصیص

شغلی ارتباط دارد ،به کار میرود؛ به خصوص در

امکانات ،فرصتها ،پاداشها و ترفیعات به کارکنان

عدالت سازمانی مطرح میشود که باید به چه

داللت دارد (مرتضوی و نیککار .)6929 ،بیوگر معتقد

شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که به

است که عدالت رویهای بر اینکه فراگرد نیل افراد به

صورت عادالنهای با آنها رفتار شده است (کلوزر،5

نتایج عادالنه ،باید عادالنه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند

 .)9115عدالت سازمانی بیانگر ادراکات کارکنان از

و نباید بتوانند از روشها و فراگردهای غیرعادالنه به

برخورد و رفتار منصفانه سازمان با آنان است (کمبل 2و

نتایج عادالنه دست پیدا کنند ،داللت دارد (المبرت،69

همکاران .)9114 ،در تقسیمبندی انواع عدالت

 .)9119عدالت رویهای در پی اثبات عدم توانایی نظریه

سازمانی ،سه مفهوم عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و

برابری و دیگر مدلهای عدالت توزیعی در شرح

عدالت مراودهای مطرح شده است.

عکسالعملهای افراد به ادراکات آنها در زمینه عدم

 -6عدالت توزیعی :61عدالت توزیعی به منزله

عدالت ،مطرح شد .این نوع عدالت ،به انصاف ادراک

ادراک کارکنان از منصفانه بودن نتایج کاری در سازمان

شده از رویهها و فراگردهایی که توسط آنها ،پیامدها

است و بیشتر با نتایج فردی کار ،مانند رضایت از آن

تخصیص مییابند ،اشاره دارد (مک دوال و فلیتچر،

ارتباط دارد .این گونه از عدالت مبتنی بر نفع شخصی

.)9114

است (جزنی و سلطانی .)6928 ،به نگرشها و تفکرات

 -9عدالت مراودهای :64در عدالت مراودهای،

کارکنان در خصوص مناسب بودن ستادهها و

کارکنان عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل

دریافتیهایشان اشاره دارد (سیتر .)9119 ،66عدالت

شخصی با آنان میشود ،استنباط میکنند .اینگونه از

توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مانند سطح

عدالت بر حیطه فردی فعالیتهای سازمانی به ویژه

پرداخت یا مقیاس و فرصتهای ارتقاء در یک بافت

رفتارها و ارتباطات مدیریت با کارکنان متمرکز است و
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گویای رفتار توأم با صداقت و احترام در ارتباطات

نیاز برای انجام کارها را فراهم ساخته ،فرصتی ایجاد

میباشد .از این روی ،هنگامی که کارکنان ادراک

میکنند تا نیروی انسانی به آرمانهای شخصی خود در

مناسبی از عدالت مراودهای داشته باشند با همکاران

کنار حفظ تعادل کار و زندگی دست یابد (داناییفرد و

خود ارتباط صحیحی برقرار میکنند (جزنی و سلطانی،

همکاران .)6929 ،روانشناسی مثبتگرا به علم مطالعه

 .)6928عدالت مراودهای ،بر مبنای انصاف ادراک شده

عملکرد بهینه انسان اشاره دارد (سلیگمن و همکاران،65

از ارتباطات بین شخصی مرتبط با رویههای سازمانی و

 .)9111و بر چگونگی شکوفایی زندگی انسان متمرکز

کیفیت ارتباطات بین شخصی تعریف میشود (سیتر،

است (فوهی9118 ،62؛ سلیگمن .)9118 ،در پرتوی این

 .)9119این نوع عدالت سازمانی ،منصفانه بودن رفتار

علم افزایش حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی

تصمیمگیرندگان را در فراگرد تصمیمگیری سازمانی

در انسانها به عنوان بهروزی تعریف میشود

مدنظر قرار میدهد (کریتنر و کینیکی .)9116 ،68عدالت

(ویترس.)9116 ،91

مراودهای مطرح میکند که کیفیت تعامل و رفتار

در علم روانشناسی واژه  Well Beingتحت عنوان

بینشخصی در تعیین قضاوتهای انصاف مهم و مؤثر

بهزیستی و در علم اقتصاد ،علوم اجتماعی و

است (مرتضوی و نیککار .)6929 ،عدالت مراودهای،

جامعهشناسی به عنوان رفاه برگردان شده است .ولی

جنبههایی از فرایند ارتباطات از قبیل ادب ،صداقت و

برای اولین بار در علوم سازمانی برگردان جدیدی به

احترام بین منبع و دریافتکننده را در بر میگیرد

عنوان بهروزی ارائه شده که بیانگر چشماندازی روشن

(عبدالکریم .)9115 ،عدالت رویهای بر ادراکات افراد از

و مثبتاندیشانه در این حوزه علمی است (امراللهی

کیفیت رفتارهای بینشخصی ،در طول اجرای رویهها

بیوکی و همکاران .)6929 ،پژوهشگران مختلف با

تمرکز میکند (فانی و همکاران.)6929 ،

رویکردهای متفاوتی مفهوم بهروزی سازمانی را مطالعه

بهروزی

کرده و این موضوع را به صورت کلی و عام بررسی

سازمانی61

مفهوم بهروزی ،کانون توجه شاخهای از
روانشناسی به نام روانشناسی مثبتگرا است .از اینرو
در بسیاری از پژوهشهای روانشناسی ،از بهروزی به
عنوان سالمت ذهنی یاد میشود (داینر و همکاران،68
 .)9119با ظهور نهضت روانشناسی مثبتگرا در دهه
نود میالدی ،دیدگاههای علمی توجه خود را به
ظرفیتهای مثبت انسانها معطوف داشته و پارادیم
مثبتاندیشی در عرصه سازمانی با ظهور سه نهضت
پژوهش سازمانی مثبتگرا ،رفتار سازمانی مثبتگرا و
سرمایه روانشناختی مثبت تکامل یافت .نقطه اوج
نظریهپردازیها و پژوهشهای مرتبط با پارادایم
مثبتگرایی در حیطه بهروزی متجلی میشود.
سازمانهای مبتنی بر بهروزی ،ابزار و تجهیزات مورد
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کردهاند .باکر 96و همکاران ( ،)9161بهروزی سازمانی
را رضایت شغلی و ارزیابی شناختی از ماهیت شغل و
تجربهی مکرر عواطف مثبت میداند .آدام ،گرنت 99و
همکاران ( ،)9118کارکرد و تجارب ذهنی فرد در
محیط کار ،کیفیت روابط کارکنان با مردم و جوامع و
تمرکز بر تعامالت بین فردی .هارتر ،اسمیت و

کییز99

( ،)9119کمک به کارکنان برای کسب هر آنچه که به
طور طبیعی حق آنهاست ،همچون :تعلق خاطر شغلی
(ترکیبی از متغیرهای شناختی و عاطفی محیط کار)،
عواطف مثبت درونی (رضایتمندی شغلی ،تعهد،
شادی و سرور ،شکوفایی ،عالئق) و عواطف مثبت
ناشی از اثربخشی در کار ،برنامههای نگهداشت نیروی
انسانی و خالقیت .دانا و گریفین ،)6222( 94بهروزی را
سازهای متشکل از رضایتمندی از زندگی شخصی
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(نظیر رضایت از زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی،

گرفته شده است که برای واکنش نسبت به تغییرات

وجود تفریح و معنویت) و رضایت از زندگی کاری

محیط و بهرهبرداری از آن تغییرات به عنوان فرصتها

(نظیر رضایت از سیستم پرداخت ،وجود فرصت

معرفی گردیده است (هارنبی 98و همکاران.)9111 ،

ارتقاء ،رضایت از ماهیت شغل و همکاران) و سالمت

چابکی ،توانایی سازمان برای پاسخگویی به تغییر است

جسمی میدانند .در پژوهش حاضر برای سنجش

تا فرصتهایی را که براساس این تغییر ایجاد میشود،

بهروزی سازمانی از مدل جامع بهروزی سازمان

مورد بهرهبرداری قرار دهد .سازمانها در مواجهه با

امیراللهی بیوکی و همکاران ( ،)6929که شامل ابعاد

تغییرات محیط (بازار ،رقابت ،نیازهای مشتری ،فناوری

زیر میباشد ،استفاده شده است.

و فاکتورهای اجتماعی) نیاز به ایجاد توانایی و

 -6بهروزی روانشناختی :تالش برای کمال در

قابلیتهای چابکی از طریق دخیل کردن این تغییرات

جهت شکوفایی تواناییهای بالقوه واقعی فرد .تالش

در فعالیتهای درونی و برونی خود ،جهت ایجاد

برای استعال و ارتقاء که در تحقق استعدادها و

راهحل در کوتاهترین زمان ممکن هستند (رهنورد و

تواناییهای فرد متجلی میشود (امراللهی بیوکی و

علیجانی.)6928 ،
چابکی سازمانی به مفهوم قابلیت انعطافپذیری

همکاران.)6929 ،
 -9بهروزی ذهنی :نوعی شادکامی است که تحت

بسیار باال بدون نیاز به انجام تغییرات است .در واقع

تأثیر ادراک و قضاوت فرد نسبت به زندگی خویش

سازمان میتواند ظرفیتی را در ساختار و روشهای

قرار دارد .تالش برای پاسخ به سواالت چه کسی

عملیاتی خود به وجود آورد که انعطافپذیری ،تغییر و

خوشبخت است ،چه چیزی انسان را خوشبخت میکند

تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یک سری

و اجزاء متفاوت خوشبختی چگونه با یکدیگر ارتباط

تغییرات دائمی ،اجباری و بنیانی ایجاد نماید (حمیدی

برقرار میکنند (امراللهی بیوکی و همکاران.)6929 ،

و همکاران .)9112 ،کید و همکاران یکی از جامعترین

 -9بهروزی اجتماعی :گزارش شخصی فرد از

تعریفهای چابکی سازمانی را اینگونه ذکر میکنند:

کیفیت ارتباطات آنها با دیگران ،ادراک فرد از

سازمان چابک ،یک کسب و کار با سرعت ،سازگار و

یکپارچگی آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوستگی با

آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به

اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه (امراللهی

تحوالت و وقایع غیرمنتظره پیشبینی نشده،

بیوکی و همکاران.)6929 ،

فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد

 -4بهروزی معنوی :میزان ارتباط رضایتبخش فرد

(کید.)9111 ،96

با خدا و برخورداری از ارزشهای واالی انسانی در

یانگ و لی )9169( 98معتقدند چابکی یک مفهوم

پرتوی ارتباط با خالق هستی و داشتن معنا و هدف در

پیچیده و چند بعدی است که شامل توانایی احساس

زندگی (امراللهی بیوکی و همکاران.)6929 ،

تغییرات محیطی و پاسخگویی سریع به تغییرات
غیرقابل پیشبینی میباشد (یانگ و لی.)9169 ،
خارابه )9169( 95چابکی سازمانی را توانایی تشخیص

چابکی سازمانی
واژه چابکی در فرهنگ لغت به معنای حرکت

و پاسخگویی به فرصتها و تهدیدهای محیطی با

سریع ،چاالک ،توانایی حرکت سریع و آسان و قادر

سهولت ،سرعت و مهارت میداند و از نگاه او این

بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه به کار

تعریف سه ویژگی سرعت تغییر ،سهولت تغییر و

مجله مدیریت فرهنگی سال یازدهم /شماره  /37پاییز 9316

37

حبیب رودساز و رامین صدیقی

ارزیابی ،احساس محیطی و پاسخگویی را برجسته

 -9انعطافپذیری :عبارت است از توانایی تولید و

میکند و نیز بر بعد تعاملی میان نیازمندیهای رقابتی

ارائه محصوالت متنوع و دستیابی به اهداف مختلف با

برای سازمان تأکید دارد (خارابه .)9169 ،ابرهیمپور و

منابع و تجهیزات یکسان (علیرضایی و هوالسو،

همکاران ( )9169بر این باورند که چابکی ،توانمندی و

.)6928

انعطافپذیری سازمانی برای واکنش به تنوع و تغییرات

 -4سرعت :عبارت است از توانایی انجام دادن

فزاینده محیط است (ابراهیمپور و همکاران .)9169 ،از

عملیات در کوتاهترین زمان و یا انطباقپذیری در

دیدگاه زین 92و همکاران ( )9118چابکی پاسخی به

مواجهه با تغییرات ناشی از ادراک (علیرضایی و

چالشهای تحمیل شده از طرف محیط کسب و کار

هوالسو.)6928 ،

است که با تغییر و عدماطمینان احاطه شده است (زین
و همکاران .)9118 ،جکسون و جوهانسون ()9119

در ادامه به برخی پژوهشهای صورت گرفته در
مورد متغیرهای پژوهش حاضر اشاره شده است.

معتقدند چابکی تمرکز منافع است و میتواند به عنوان

بساک و همکاران ( )6928در مقالهای تحت عنوان

توانایی برای لمس تغییرات بلند مدت که قدرت ابتکار

بررسی تأثیر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر

و نوآوری را در سازمان به کار میگیرد ،تعریف شود

چابکسازی منابع انسانی ،چنین نتیجهگیری میکنند که

(جکسون و جوهانسون.)9119 ،91

عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر چابکسازی منابع

مهمترین عامل برای چابکی سازمان داشتن قابلیت
تصمیمگیری و اجرای سریع است .برای افزایش

انسانی کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران تأثیر دارد.

سرعت در این زمینه ،باید قدرت و اختیار تصمیمگیری

سبکرو و شیدا ( )6926در پژوهشی با عنوان

تا حد ممکن و مناسب به سطوح پایین منتقل شود و

بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهروزی

تمام قدرتهای تصمیمگیری به وضوح مشخص شود.

روانشناختی کارکنان جمعیت هالل احمر استان یزد،

در ضمن ،برای اینکه چابکی سازمان باال رود ،چابک

چنین نتیجهگیری میکنند که عدالت سازمانی ادراک

گشتن عملیاتی که مستقیماً با مشتریان در ارتباط

شده تأثیر مثبت و معناداری بر بهروزی روانشناختی

هستند ،مهمتر از سایر عملیاتهاست (طبرسا و

کارکنان دارد و تأثیر مثبت ابعاد عدالت توزیعی و بین

همکاران.)6928 ،

فردی بر بهروزی روانشناختی نیز تأیید شد.

در این پژوهش برای سنجش چابکی سازمانی از
ابعاد زیر استفاده شده است:

تأثیر عدالت ادراک شده بر بهروزی کارکنان چنین

 -6شایستگی :عبارت است از مجموعه وسیعی از
تواناییها که بهرهوری فعالیتها را در جهت رسیدن به
اهداف سازمان تضمین میکند

شیدا ( )6928در پایاننامه خود با عنوان بررسی

(لتیسیا96

و همکاران،

.)9169

نتیجهگیری میکند که عدالت سازمانی ادراک شده تأثیر
مثبت و معناداری بر بهروزی کارکنان دارد.
ساکی و همکاران ( )6928در پژوهشی با عنوان
بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سالمت روانشناختی

 -9پاسخگو بودن :عبارت است از توانایی سازمان

محیط کار در مدارس ،چنین نتیجهگیری میکنند که

برای پاسخگویی به تغییرات و عدم اطمینان محیطی به

عدالت سازمانی و مؤلفههایش تأثیر مثبتی بر سالمت

صورت کنشی و واکنشی (گانسکاران و یوسف،99

روانشناختی محیط کار دارند.
صابری و همکاران ( )6924در مقالهای با عنوان

.)9119
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بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایه روانشناختی از

عنوان تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و چابکی

طریق سرمایه اجتماعی ،چنین نتیجهگیری میکنند که

سازمانی ادراک شده با میانجیگری انگیزه توفیقطلبی

عدالت سازمانی با سرمایه روانشناختی رابطه معنادار

شغلی ،چنین نتیجهگیری میکنند که بین عدالت

دارد.

سازمانی در ابعاد سهگانه (توزیعی ،رویهای و

امراللهی بیوکی و همکاران ( )6929در پژوهشی با
عنوان طراحی الگوی بهروزی سازمانی :تبیین نقش

مراودهای) با چابکی سازمانی ادراک شده رابطه
معناداری وجود دارد.

محوری سرمایه روانشناختی مثبت در سازمانهای

ساهای و سینگ )9166( 99در پژوهشی با عنوان

دولتی ایران ،چنین بیان میکنند که بهروزی سازمانی

عدالت سازمانی افزایشدهنده بهروزی ذهنی ،چنین

یکی از جلوههای پژوهشهای مثبتگرا میباشد .هدف

نتیجهگیری میکنند که بین سه نوع عدالت سازمانی

این پژوهش ،تبیین این پدیده در پرتو نقش کلیدی

(توزیعی ،مراودهای و رویهای) با بهروزی ذهنی رابطه

سرمایه روانشناختی مثبت است .این پژوهش مدعی

معنیداری وجود دارد.

است که وجود سرمایه روانشناختی مثبت در

سینگ و همکارانش ( )9169با این سؤال که آیا

سازمانهای دولتی موجد فضیلت سازمانی و رفتار

عدالت ادراک شده بر بهبود بهروزی روان شناختی

شهروندی است که این دو نیز باعث شکلگیری

مدیران اجرایی تأثیر دارد یا نه به بررسی این ارتباط

پدیدهای به نام جو روانشناختی در سازمانها میشوند

پرداختند که ماحصل آن پژوهش تأیید رابطه مثبت و

و رهآورد آن بهروزی سازمانی خواهد بود.

معنادار عدالت و ابعادش بر بهروزی روان شناختی

جابری ( )6929در پایاننامه خود با عنوان بررسی

هست (سبکرو و شیدا.)6926 ،

تأثیر عدالت سازمانی بر بهروزی روانشناختی کارکنان

با توجه به مبانی نظری موضوع و آنچه که تاکنون

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان ،چنین

در این مقاله اشاره گردید ،الگوی مفهومی پژوهش در

نتیجهگیری میکند عدالت سازمانی بر بهروزی سازمانی

شکل ( )6به نمایش در آمده است.

تأثیرگذار است .بیشترین و کمترین تأثیر عدالت
توزیعی به ترتیب بر بعد پیشرفت در کار و احساس

چارچوب نظری پژوهش

شایستگی ،بیشترین و کمترین تأثیر عدالت آییننامهای

در این چارچوب ،عدالت سازمانی به عنوان متغیر

به ترتیب بر بعد عجین شدن در کار و به رسمیت

مستقل و چابکی سازمانی به عنوان متغیر وابسته و

شناخته شدن و بیشترین و کمترین تأثیر عدالت تعاملی

بهروزی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میباشند.

به ترتیب بر بعد تناسب بینفردی و پیشرفت در کار
فرضیههای اصلی

است.
صادقیفر ( )6929در پایاننامه خود با عنوان

 :H1عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی از نظر

بررسی رابطه عدالت سازمانی با چابکی سازمانی در

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

شرکت آب منطقهای استان اصفهان ،چنین نتیجهگیری

هشترود تأثیر دارد.

میکند که بین عدالت سازمانی و چابکی سازمانی در
این شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
الیاسی و شفیعپور مطلق ( )6929در پژوهشی با

 :H2عدالت سازمانی بر بهروزی سازمانی از نظر
کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان
هشترود تأثیر دارد.
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 :H3بهروزی سازمانی بر چابکی سازمانی از نظر

 :H4عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

میانجی بهروزی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای

هشترود تأثیر دارد.

دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر دارد.

شکل  - 6مدل مفهومیپژوهش (منبع :امراللهی بیوکی و همکاران 6131؛ نیهوف و مورمن 6331؛ شریفی و ژانگ)6333 ،

روش پژوهش

فرضیههای فرعی
عدالت رویهای بر بهروزی سازمانی از نظر کارکنان

از آنجا که در پژوهش حاضر سعی شده است به

بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر

بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص

دارد.

توجه و کمک شود ،میتوان آن را از نوع پژوهشهای

عدالت توزیعی بر بهروزی سازمانی از نظر کارکنان

کاربردی به شمار آورد .مالک دیگر در تقسیمبندی

بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر

روش تحقیق ،نحوه گردآوری دادههاست که از این

دارد.

حیث ،پژوهش حاضر را باید توصیفی  -همبستگی

عدالت مراودهای بر بهروزی سازمانی از نظر

دانست .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل کارکنان

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

شاغل در  66بانک دولتی و خصوصی شهرستان

هشترود تأثیر دارد.

هشترود در سال  6926میباشد که  661نفر بودند که

عدالت رویهای بر چابکی سازمانی از نظر کارکنان

با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر  58شد و

بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر

برای نمونهگیری ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

دارد.

استفاده شده است .به منظور جمعآوری دادهها از سه

عدالت توزیعی بر چابکی سازمانی از نظر کارکنان

پرسشنامه استفاده شده است .برای سنجش عدالت

بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر

سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن )6225( 94که

دارد.

شامل  91گویه است استفاده گردیده است و برای

عدالت مراودهای بر چابکی سازمانی از نظر کارکنان

سنجش بهروزی سازمانی از پرسشنامه تهیه شده توسط

بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان هشترود تأثیر

امرالهی و همکاران ( )6929که شامل  88گویه و برای

دارد.

چابکی سازمانی از پرسشنامه شریفی و ژانگ)6222( 98
استفاده گردید که شامل  95گویه است .در این پژوهش
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جهت دستیابی به اعتبار پرسشنامهها از روایی

خصوصی شهرستان هشترود تأثیر مثبتی دارد.

محتوایی استفاده شده است و برای برآورد پایایی

فرضیه دوم :با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

شماره دو در سطح معناداری  1/18فرضیه اصلی با

میزان پایایی عدالت سازمانی  ،1/214بهروزی سازمانی

ضریب  1/548مورد پذیرش و عدالت سازمانی بر

 1/569و چابکی سازمانی  1/529میباشد .سه

بهروزی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای دولتی و

پرسشنامه با هم تلفیق شد و ضریب پایایی  1/556به

خصوصی شهرستان هشترود تأثیر مثبتی دارد.

دست آمد .با توجه به این که ضریب پایایی به دست

فرضیه سوم :با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

آمده باالتر از  1/81است ،پس با اطمینان میتوان گفت

شماره سه در سطح معناداری  1/18فرضیه اصلی با

که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از پایایی

ضریب  1/896مورد پذیرش و بهروزی سازمانی بر

قابل قبولی برخوردار هستند.

چابکی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای دولتی و

به منظور آزمودن فرضیهها و بررسی تأثیر و رابطه

خصوصی شهرستان هشترود تأثیر مثبتی دارد.

متغیرها روی یکدیگر ،از روش رگرسیون خطی و برای

فرضیه چهارم :به منظور آزمون فرضیه چهارم

رتبه بندی مؤلفههای عدالت سازمانی از آزمون

تحقیق ( )H4که به بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر

رتبهبندی فریدمن استفاده شده است.

چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی
میپردازد ،از روش بوت استرپ نرمافزار اموس استفاده

یافتهها

گردید که طی آن با توجه به معنادار شدن اثر عدالت

بررسی فرضیههای اصلی پژوهش

سازمانی بر چابکی سازمانی به واسطه حضور بهروزی

فرضیه اول :با توجه به نتایج بدست آمده از جدول

سازمانی ( )Pvalue=0/000 , β= 0/73میتوان نتیجه

شماره یک در سطح معناداری  1/18فرضیه اصلی با

گرفت که با احتمال  28درصد ،فرضیه چهارم مبنی بر

ضریب  1/599مورد پذیرش و عدالت سازمانی بر

نقش میانجیگری بهروزی سازمانی در تأثیر عدالت

چابکی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای دولتی و

سازمانی بر چابکی سازمانی مورد تأیید قرار میگیرد.

جدول  - 6نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای متغیر عدالت سازمانی و تأثیرش بر چابکی سازمانی
ANOVAb
سطح معناداری

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

مدل

1/000

696/462

62/828

6

62/828

رگرسیون

1/688

59

69/588

باقی مانده

54

99/489

کل

سطح معناداری

t

1/114

1/152

1/000

66/924

Coefficientsa
ضریب استاندارد
B

1/599

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B

مدل

1/462

1/66

ضریب ثابت

1/184

1/564

عدالت سازمانی
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جدول  - 2نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای متغیر عدالت سازمانی و تأثیرش بر بهروزی سازمانی
ANOVAb
سطح معناداری

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

مدل

1/116

698/686

65/489

6

65/489

رگرسیون

1/696

59

66/952

باقی مانده

54

91/846

کل

سطح معناداری

t

1/111

1/189

1/000

69/826

Coefficientsa
ضرایب غیر استاندارد

ضریب استاندارد
B

1/548

خطای استاندارد

B

مدل

1/946

1/15

ضریب ثابت

1/182

1/596

عدالت سازمانی

جدول  - 1نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس و ضریب رگرسیون خطی برای متغیر بهروزی سازمانی و تأثیرش بر چابکی سازمانی
ANOVAb
سطح معناداری

F

مجذور میانگین

df

مجموع مربعات

مدل

1/116

668/646

68/924

6

68/924

رگرسیون

1/691

59

61/588

باقی مانده

54

96/686

کل

سطح معناداری

t

1/111

1/146

1/000

66/982

Coefficientsa
ضریب استاندارد
B

1/896

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد

B

مدل

1/991

1/65

ضریب ثابت

1/169

1/869

بهروزی سازمانی

ضریب  1/564مورد پذیرش و عدالت مراودهای بر

بررسی فرضیههای فرعی پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره

بهروزی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی اول با

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره

ضریب  1/889مورد پذیرش و عدالت رویهای بر

چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی چهارم با

بهروزی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

ضریب  1/516مورد پذیرش و عدالت رویهای بر

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره

چابکی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی دوم با

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره

ضریب  1/561مورد پذیرش و عدالت توزیعی بر

چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی پنجم با

بهروزی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

ضریب  1/599مورد پذیرش و عدالت توزیعی بر

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره

چابکی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی سوم با
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تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره
چهار در سطح معناداری  1/18فرضیه فرعی ششم با

ضریب  1/882مورد پذیرش و عدالت مراودهای بر
چابکی سازمانی از نظر کارکنان تأثیر دارد.

جدول  - 4ضریب رگرسیون خطی ،مقدار آماره  tو سطح معناداری برای فرضیههای فرعی پژوهش
سطح معناداری

t

B

مؤلفههای عدالت سازمانی

1/116

1/168

1/889

تأثیر عدالت رویهای بر بهروزی سازمانی

1/111

1/159

1/561

تأثیر عدالت توزیعی بر بهروزی سازمانی

1/119

1/184

1/564

تأثیر عدالت مراودهای بر بهروزی سازمانی

1/111

1/182

1/516

تأثیر عدالت رویهای بر چابکی سازمانی

1/116

1/168

1/599

تأثیر عدالت توزیعی بر چابکی سازمانی

1/111

1/186

1/882

تأثیر عدالت مراودهای بر چابکی سازمانی

آزمون فریدمن یکی از آزمونهای آماری است که
برای مقایسه چند گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین،
رتبههای گروهها را معلوم میکند که آیا این گروهها

۳.۴۲
۲.۸۶

4
۳.۰۵

3.5
3
2.5

میتوانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این

2

آزمون باید حداقل رتبهای (ترتیبی) باشد.

1.5
1
0.5

جدول  - 5نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی
مؤلفههای تأثیرگذار بر چابکی سازمانی با میانجیگری بهروزی
سازمانی
مؤلفههای تأثیرگذار

میانگین رتبه

عدالت رویهای

9/18

عدالت توزیعی

9/49

عدالت مراودهای

9/56

0
عدالت رویه ای

عدالت توزیعی

عدالت مراوده ای

شکل  :2آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مؤلفههای تأثیرگذار بر
چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی

بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی در این پژوهش تأثیر عدالت سازمانی

براساس جدول شماره پنج ،بیشترین میزان تأثیر

بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی از

مؤلفههای عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش

نظر کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

میانجی بهروزی سازمانی از دید پاسخدهندگان به

هشترود میباشد .براساس نتایج بدست آمده از جدول

ترتیب عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت

شماره یک ،در سطح معناداری  1/18و با ضریب

مراودهای میباشد.

 ،1/599عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی از نظر

شکل دو نشان میدهد که عدالت توزیعی بیشترین
تأثیر و عدالت رویهای کمترین تأثیر را بر چابکی
سازمانی با حضور بهروزی سازمانی دارند.

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان
هشترود تأثیر مثبتی دارد.
همانطوری که بساک و همکاران ( )6928در
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پژوهش خود نتیجهگیری میکنند ،عدالت سازمانی بر

ساهای و سینگ ( )9166هم در پژوهش خود نشان

چابکسازی منابع انسانی تأثیر دارد .پژوهش دیگری

میدهند که بین همه مؤلفههای عدالت سازمانی با

که صادقیفر ( )6929در پایاننامه خود چنین

بهروزی ذهنی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد،

نتیجهگیری میکند که ،بین مؤلفههای عدالت سازمانی

مطابقت دارد.

و چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .الیاسی و

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از جدول

شفیعپور مطلق ( )6929در پژوهشی با عنوان تعیین

شماره سه ،در سطح معناداری  1/18و با ضریب

رابطه بین عدالت سازمانی و چابکی سازمانی ادراک

 ، 1/896بهروزی سازمانی بر چابکی سازمانی از نظر

شده با میانجیگری انگیزه توفیقطلبی شغلی ،چنین

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

نتیجهگیری میکنند که بین عدالت سازمانی در ابعاد

هشترود تأثیر مثبتی دارد .با توجه به جستجوی

سهگانه (توزیعی ،رویهای و مراودهای) با چابکی

پژوهشگران ،پژوهشی در این زمینه یافت نشد تا با

سازمانی ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود ،ولی نتایج پژوهش

نتایج بدست آمده از جدول شماره دو ،در سطح
معناداری  1/18و با ضریب  ،1/548عدالت سازمانی بر
بهروزی سازمانی از نظر کارکنان بانکهای دولتی و
خصوصی شهرستان هشترود تأثیر معناداری دارد.

نشان داد که بهروزی سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر
مثبتی دارد.
برای بررسی فرضیههای فرعی پژوهش از ضریب
رگرسیون خطی ساده استفاده شده است .نتایج به دست

سبکرو و شیدا ( )6926در پژوهش خود

آمده از جدول چهار حاکی از آن است که همه

نتیجهگیری میکنند که ابعاد عدالت توزیعی و مراودهای

فرضیههای فرعی پژوهش در سطح معناداری 1/18

بر بهروزی روانشناختی تأثیر مثبتی دارد( .ساکی و

مورد پذیرش و عدالت توزیعی ،عدالت مراودهای و

همکاران )6928

عدالت رویهای بر بهروزی سازمانی و چابکی سازمانی

چنین نتیجهگیری میکنند ،همه مؤلفههای عدالت

از نظر کارکنان تأثیر دارند .نتایج به دست آمده از

سازمانی بر سالمت روانشناختی محیط کار تأثیر

آزمون فریدمن نشان داد که بین میانگین رتبه مؤلفههای

مستقیم دارند ،شیدا ( )6928در نتایج پایاننامه خود

مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود ندارد و بیشترین

نشان میدهد عدالت سازمانی ادراک شده تأثیر مثبت و

میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی

معناداری بر بهروزی کارکنان دارد و همچنین عدالت

سازمانی از دیدگاه پاسخدهندگان به ترتیب عدالت

توزیعی و عدالت بین فردی ،بر هر  4بعد بهروزی

توزیعی ،عدالت رویهای و در آخر عدالت مراودهای

اجتماعی ،روانشناختی ،معنوی و ذهنی تأثیر مثبت و

میباشد.

معناداری دارد اما عدالت رویهای تنها بر  9بعد بهروزی

در مجموع براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد

اجتماعی و بهروزی روانشناختی تأثیر مثبت و

میشود به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد عدالت

معناداری دارد .صابری و همکاران ( ،)6924چنین

سازمانی بر چابکی سازمانی و بهروزی سازمانی از نظر

نتیجهگیری میکنند ،عدالت سازمانی با سرمایه

کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان

روانشناختی رابطه معنادار دارد .جابری نیز در پایاننامه

هشترود ،مدیران بهتر است به مسأله عدالت و اجرای

کارشناسیارشد خود چنین نتیجهگیری میکند که

آن در سازمان بیش از پیش اهمیت دهند و زمینه را

عدالت سازمانی بر بهروزی سازمانی تأثیرگذار است.

برای افزایش رعایت عدالت سازمانی در همه ابعاد به
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خصوص ابعاد توزیعی و رویهای فراهم آورند .مدیران

یافتههای حاصل از این پژوهش را به کمک آنان بهتر

باید با تخصیص درست منابع ،امکانات ،امتیازات و

تعیین نمود.

پاداشها به کارکنان باعث بهبود احساس عدالت
توزیعی در کارکنان شوند .در رابطه با عدالت مراودهای
مدیران باید در ارتباط خود با کارکنان انصاف ،ادب،
احترام و صداقت را رعایت کنند ،همچنین باید
روشها و سیاستهایی که به اعطای منابع ،امکانات،
امتیازات و پاداشها اختصاص داده میشود به صورت
عادالنه باشد .با توجه به نتایج پژوهش الزم است که
مدیران بانکها زمینه الزم را برای عدالت سازمانی
ایجاد نمایند تا از از این طریق به پیشبرد بانکها و
کارکنان به سمت چابکی کمک کنند .همچنین مدیران
بانکها در راستای تقویت بهروزی سازمانی ،در مورد
عدالت سازمانی اطالعات کافی را اخذ کنند و توجه
ویژه به مفهوم بهروزی و عوامل مؤثر بر آن و نحوه
اجرای آن را در بانکها مورد مطالعه و بررسی قرار
دهند .مدیران باید با دقت در رفتار خود ،اجرای
سیاستهای سازمان ،روابط و رویههای جاری سازمان،
باعث ایجاد انگیزه و امید کارکنان در انجام دادن کارها
شده و میزان تابآوری کارکنان را در مواجهه با
مشکالت افزایش دهند.
با توجه به این که پژوهش حاضر در شهرستان
هشترود صورت پذیرفته و بانکهای دولتی و
خصوصی جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدادند،
پیشنهاد میگردد برای غلبه بر محدودیت تعمیمپذیری
آن ،پژوهشهایی مشابه در سایر جوامع آماری صورت
پذیرد ،بلکه بتوان تا حد امکان بر محدودیت مذکور در
تصمیمگیریها و تعمیم قضاوتها غلبه نمود .در
نهایت به دلیل وجود مدلهای گوناگون برای بررسی
متغیرهای وابسته و متغیر مستقل پژوهش ،پیشنهاد
میگردد از سایر مدلها و ابعاد موجود نیز در
پژوهشهایی مشابه استفاده گردد تا بتوان اعتبار
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