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رابطه عدالت سازماني ادراک شده
 با میل به خشونت در محیط کار

دکتر علي مهداد* 
یاسمین طباخ عشقي** 
ایران مهدیزادگان*** 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه عدالت سازماني ادراک شده و ابعاد آن -توزیعی، رویه ای و ارتباطی- با 
میل به بروز خشونت در محیط کار و اشکال آن- کالمی و فیزیکی- انجام شده است. نوع پژوهش همبستگي 
و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان خطوط تولید یك مجموعه صنعتي بودند که از میان آنها، تعداد 289 نفر  
به عنوان نمونه آماري به شیوه تصادفي ساده  انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه  18 سوالی عدالت 
سازماني ادراک شده که شامل پرسشنامه های عدالت توزیعي با پنج سوال از نیهوف و مورمن، پرسشنامه 7 
سوالي عدالت رویه اي مورمن، پرسشنامه 6 سوالي عدالت ارتباطي مورمن و پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالي 
سنجش میل به بروز خشونت در محیط کار  بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون 
گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین عدالت توزیعي، عدالت رویه اي، عدالت ارتباطي، 
با خشونت فیزیکی، خشونت کالمی و خشونت کلی رابطه منفی معنی دار )p≥0/01( وجود دارد. عالوه بر این 
 F=19/1،( نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم معنی دار عدالت ارتباطي را در پیش بیني خشونت فیزیکی
p≥0/01(  و  خشونت کلی در محیط کار)F=21/1، p≥0/01 ( و همچنین عدالت رویه اي را در پیش بیني 
خشونت کالمی)F=21/44، p≥0/01 (نشان داد. در نتیجه مي توان  میل به بروز خشونت فیزیکی و خشونت 
کلی در محیط کار را تابعي از عدالت ارتباطي ادراک شده و خشونت کالمی را تابعي از عدالت رویه اي ادراک 

شده  دانست.

واژه های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار
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یافته های نو در روان شناسی20

مقدمه
در جریان زندگی هر انسان ممکن است مشکالتی بروز کند و هیچ انسانی از این امر مستثنی نیست. 
عده ای توانایی مواجهه با مشکالت و مسائل را ندارند و همین امر موجب می شود تا در برخورد با موارد 
پیش آمده و یا حتی در مواقع عادی، به طور ناکارآمد و آسیب پذیر وارد شوند )دوستدار و همکاران، 
1384، نقل از شیرودی، خلعتبری، تودار، مبلقی و صالحی، 1389( پرخاشگری در زندگی انسان آن چنان 
رایج بوده که بشر اصوال آن را بدیهی تلقی می کرده است )برازجانیان، 1380، نقل از ثقتی، شفیع آبادی 
و سودانی، 1387(. خشم یک هیجان ارضا کننده و در عین حال ویران کننده است )حافظی و خاجونی، 
1390(. طی سالیان اخیر، خشونت در محیط کار به دلیل پیامد های روانشناختی وجسمانی برای کارکنان 
وپیامدهای غیر قابل جبران مادی برای سازمان ها، توجه بسیاری از پژوهشگران روانشناسی صنعتی وسازمانی 
را به خود جلب نموده است. خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب رسان شغلي 
زنگ خطر سالمتي روان محسوب مي شود، که با مواردي چون هتاکي، ضرب وشتم، آزار واذیت، 
توهین، آزار جنسي و در نهایت قتل همراه است )کلووی، بارلینگ،  هاورل1، 2006(.  بر اساس فارینکو2 

)2006(، خشونت در محیط کار به اشکال مختلف خود را نشان مي دهد که عبارتند از:
خشونت کالمي: مانند ناسزاگفتن، توهین کردن و شاخ و شانه کشیدن. 

خشونت فیزیکی: مانند آسیب رساندن، هل دادن، چاقوزدن، کتک زدن و لگد زدن.
خشونت روانی: مانند شایعه سازی، مسخره کردن، مشاجره و مزاحمت تلفنی.

همچنین، خشونت در محیط هاي کاري به شکل هاي دیگري نیز از جمله، تخریب دارایي ها، دزدي، 
درگیري، زورگویي، تجاوز به عنف،آتش سوزی عمدي و قتل هاي مرتبط به کار خود را نشان مي دهد 
)فلسون3، 2006 ؛ مارتینکو، دوگالس و هاروي4، 2006(. در ادبیات پژوهشی از رفتارهای متعدد و مترادف 
با خشونت در محیط کار تحت عناوین مختلف و براساس دیدگاههای نظری متفاوتی چون: سوء استفاده5، 
پرخاشگری6، زورگویی7، زورگویی/گستاخی8، رفتارهای ضدتولید9، آزارعاطفی10، سخت گیری عاطفی11، 

1. Kelloway, Barling & Hurrell 
2. Farrenko 
3. Felson 
4. Martinko, Douglas & Harvey 
5. Abuse  
6. Aggression 
7. Bullying  
8. Bullying /Mobbing 
9. Counterproductive Behaviors 
10. Emotional abuse  
11. Emotional harassment 
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21 یافته های نو در روان شناسی

آزارعاطفی کارکنان1، رفتار خصمانه محیط کار2، سوء رفتار3، بدرفتاری 4، گستاخی 5، پرخاشگری غیر 
فیزیکی 6، آسیب غیر جنسی7، سوءاستفاده روانی 8، پرخاشگری روانی9، سخت گیری روانشناختی10، 
وحشت روانی11، سپربال قرار دادن12، زورگویی غیرقانونی13، رفتار  های رنجاننده14، پرخاشگری محیط 
خشونت  کار18،  محیط  وحشیانه  رفتار  کار17،  محیط  خصومت   ،16 کار  محیط  سخت گیری  کار15، 
روانشناختی محیط کار19، استفاده گردیده است که علی رغم تفاوت های صوری و تفاوت در نوع رفتارها، 
همگی خشونت در محیط کار تلقی می شوند )کراوشاو20، 2009(. براین اساس،  خشونت در محیط کار 
عبارت است از، انجام کلیه رفتارهایی که به شکل بهره کشی، تهدید، شاخ شانه کشیدن و ضرب وشتم 
همکاران، سرپرستان و یا تخریب تجهیزات سازمان بروز می کند )قانون سالمت وایمني شغلی21، 2002 ، به 
نقل از  کلووی، بارلینگ، و هاورل، 2006(. همچنین، در تعریفی دیگر،  خشونت در محیط کار عبارت 
است از، خشونت یا تهدید به خشونت نسبت به کارکنان که مي تواند دامنه اي از تهدید، خشونت کالمي، 
خشونت فیزیکي تا قتل را تشکیل دهد و یکي از علل مهم مرگ هاي مرتبط با شغل مي باشد)همان منبع(. 
سازمان سالمت و امنیت شغلي کالیفرنیا22 )1998( به نقل از  کلووی، بارلینگ، و هاورل )2006(، خشونت 

را بر اساس آسیبی که به قربانی خشونت وارد می گردد به چهار دسته تقسیم می کند: 
در خشونت نوع اول، آسیب رسان فردی خارج از سازمان بوده وفاقد هر نوع رابطۀ قانونی با سازمان 
می باشد )مثل، سارق(. افرادی که در مشاغل خرده فروشی، امنیتی، حمل ونقل و سازمانهای خدماتی 
کار می کنند، بیشترین رابطه را با این نوع خشونت دارند. درخشونت نوع دوم، بین آسیب رسان و قربانی 
خشونت، رابطۀ قانونی و رسمی وجود دارد  و قربانی خشونت در هنگام ارائه خدمت از طرف فرد آسیب 
1. Employee emotional abuse 
2. Hostile workplace behavior 
3. Mistreatment  
4. Maltreatment 
5. Mobbing 
6. Nonphysical aggression  
7. Nonsexual harassment 
8. Psychological abuse 
9. Psychological aggression  
10. Psychological harassment  
11. Psychological terror  
12. Scapegoating  
13. Unlawful bullying  
14. Vexatious behavior  
15. Workplace aggression  
16. Workplace harassment  
17. Workplace hostility  
18. Workplace incivility  
19. Psychological violence workplace  
20. Crawshaw  
21. Occupational Safety And Health ACT(OSHA)  
22. California National Institute for Occupational Safety and Health (Cal/NIOSH)     
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یافته های نو در روان شناسی22

رسان مورد خشونت واقع می شود )مثل، پرستار از سوی بیمار و سرپرست از جانب زیردست(. سازمانهایی 
از قبیل خدمات اجتماعی، تولیدی، بیمارستان ها ومدارس، بیشترین نوع چنین خشونت هایی را گزارش 
می کنند. خشونت نوع سوم، خشونت از جانب همکاران نامیده شده است و خشونت نوع چهارم، خشونت 
حاصل از روابط شخصی و خارج از محیط کار است که امکان بروز در محیط کار را پیدا می کند. 
براساس این طبقه بندی، علی رغم اینکه هر چهار شکل خشونت، در محیط های کاری رخ می دهد، اما 
خشونت های نوع دوم و سوم  بر اساس تعاریف ارایه شده از خشونت در محیط کار، در این پژوهش و 

سایر پژوهش های انجام گرفته در این حیطه مورد مطالعه قرار گرفته است.  
بر اساس فریس1  )2009(، سه پیش بین عمده برای خشونت در محیط هاي کاري قابل ذکر است: 
ویژگیهای فردی )برای مثال، نیاز به حفظ حرمت ذات یا جامعه ستیزی(، عوامل اجتماعی )برای مثال، 
ناکامی و استرس( و عوامل سازمانی )برای مثال، تغییر ماهیت کار، فرهنگ و جو سازمانی، و رهبری(. 
پژوهشهای متعدد انجام گرفته )از قبیل، فولگر و کونوسکي2؛ 1989، فولگر و بارون3؛ 1996، بیس وتریپ4، 
1998؛ تپر5، 2000؛ امبروز، سیبرایت، و اشمینک2002،6؛ گلمب2002،7؛ کندی، هومانت و هومانت8، 
2004( در ارتباط با عوامل سازمانی، همگی به ادراک بی عدالتی سازمانی به عنوان پیش بین مهم خشونت 

در محیط کار تاکید دارند.
عدالت سازماني ادرک شده، به میزان ادراک افراد از عدالت موجود در سازمان گفته مي شود وعدالت 
سازماني با رفتار عادالنه با مردم در سازمان ها رابطه دارد و همچنین، بی عدالتی سازمانی به نبود انصاف در 

نتایج، فرایندها و فرایند تعامالت در درون سازمان مربوط است )مهداد، 1389(. 
عدالت سازماني به سه بخش تقسیم مي گردد که شامل، عدالت توزیعي، عدالت رویه اي و عدالت 
ارتباطي مي باشد)کوهن- چاراش واسپکتور9، 2001؛ کولکوئیت10، 2001؛ کروپانزانو وگرینبرگ11، 
نتایج توسط  پیامدهاي دریافت شده و  از  انصاف  ادراک  یعني،  ادراک شده  1997(. عدالت توزیعي 
کارکنان )آدامز12، 1965(، عدالت رویه اي ادراک شده یعني، ادراک عدالت از اجرای سیاست ها وخط 
مشي هاي سازماني در اتخاذ تصمیمات )فولگر و گرینبرگ13، 1985(  و عدالت ارتباطي یعني، رفتارهاي 

1. Ferris
2. Folger & Konovsky 
3. Folger &Baron 
4. Bies &Tripp 
5. Tepper 
6. Ambrose, Seabright&Schminke
7. Glomb 
8. Kennedy, Homant & Homant 
9. Cohen – Charash &  Spector 
10. Colquitt  
11. Cropanzano & Grenberg  
12. Adams  
13. Folger & Greenberg  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


23 یافته های نو در روان شناسی

درون فردي یا سطح ادراک کارکنان از انصاف در ارتباطات سازماني )بیس و موگ1986،1(. اخیراً، بعد 
جدیدی از عدالت سازمانی توسط کروپانزانو، گلدمن و گرینبرگ )2003(؛ و فولگر، کروپانزانو و گلدمن 
)2005(، به نقل از لندی و کونته2 )2010(، تحت عنوان عدالت اخالقی3 ارایه شده است که چنین تعریف 
می گردد: شکلی از عدالت سازمانی است که بر روش و عمل اخالقی درست و مناسب برای فرد و سازمان 

بنا شده است و همچنین پایبندی فرد و سازمان را به ارزشهای اخالقی نشان می دهد. 
مرور تحقیقات انجام گرفته، علی رغم تایید رابطه ادراک عدالت سازمانی و خشونت، اما تفاوت هایی 
را در شکل خشونت در ارتباط با ابعاد عدالت نشان می دهند. برای مثال، فرا تحلیل انجام گرفته در ارتباط 
با پیشبین های خشنونت در محیط کار توسط هرسکوویس و همکاران4 )2007( نشان داد که سرپرست 
آزار رسان وبی عدالتی ارتباطی پیش بین قوی خشونت علیه سرپرست می باشد تا خشونت علیه همکاران. 
همچنین، آنان نشان داد ند که  بی عدالتی توزیعی با خشونت محیط کار علیه همکاران مربوط است تا 
خشونت محیط کار علیه سرپرست و رابطۀ بسیار قوی میان بی عدالتی تعاملی وخشونت محیط کار وجود 
دارد. عالوه براین، تعدادی از مطالعات )برای نمونه،  بنت و رابینسون2000،5؛ گرینبرگ وبارلینگ6، 1990 
؛ اسکارلیکی، فولگر و تسالک7، 1999( دریافتند که ادراک بی عدالتی رویه ای با خشونت محیط کار و 
همچنین، گرینبرگ وبارلینگ  )1999(  و هرس کویس وهمکاران )2004( در یافتند که عدالت توزیعی 

با خشونت محیط کار رابطه دارد. 
عالوه براین، پژوهش دربارۀ رفتارهای تالفی جویانه نشان داد هنگامی که عدالت تعاملی باال است، تعامل 
میان عدالت رویه ای وتوزیعی رفتارهای تالفی جویانه را پیش بینی نمی کند )اسکارلیکی و فولگر،1997(. 
به این معنی که، ادراک عدالت تعاملی باال از تأثیرات منفی عدالت رویه ای وتوزیعی جلوگیری می کند. 
با این وجود هنگامی که عدالت تعاملی پائین است تعامل میان بی عدالت رویه ای وتوزیعی نتایج تالفی 
جویانه قوی ایجاد می کند )کلووی وهمکاران، 2006(.  گرینبرگ )1993( نشان داد که بی عدالتی تعاملی 
به رفتارهای منفی مثل دزدی کارکنان که شکلی از خشونت علیه سازمان است منجر می گردد. بیس و 
موگ8 )1986(، خشونت فیزیکي را به عنوان یکي از واکنش ها به  نقض عدالت سازماني بیان نموده اند.  
باس9 )2001( گزارش مي کند، افرادي که در سازمان احساس بي عدالتي مي کنند، به احتمال بیشتري 
سازمان را رها و یا سطوح پائیني از تعهد سازماني را از خود نشان مي دهند و حتي ممکن است شروع 
به رفتارهاي ناهنجاري مانند پرخاشگري وانتقام جویي کنند. استینسما10 )2002( چنین بیان مي کند که 

1. Bies & Moag  
2. Landy & Conte  
3. Deontic Justice  
4. Hershcovis  
5. Bennett & Robinson 
6. Greenberg, &Barling  
7. Skarlicki, Folger & Tesluk  
8. Bies & Moag  
9. Bos  
10. Steensama  
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یافته های نو در روان شناسی24

"مرتکبین خشونت در محیط کار اغلب خود را به عنوان قربانیان بي عدالتي در محیط کار مي بینند. لک1 
)2005( طي مطالعه اي که بر روي کلیه کارکنان تمام وقت یک سازمان صنعتي انجام داد به این نتیجه 
رسید که عدم ادراک عدالت درابعاد عدالت ارتباطي و عدالت رویه اي به طور وابسته در تمایل به بروز 
خشونت نقش دارند. کندي، هومانت وهومانت )2004( بیان کردند که، اگر افراد معتقد باشند که دلیل 
ترفیع نگرفتنشان، بي انصافي سرپرستشان و عدم برابري در رویه هاي سازماني است،  این افراد تمایل پیدا 

مي کنند که خشم وعصبانیتشان را نسبت به منبع این بي عدالتي جهت بدهند.
تحقیق انجام گرفته توسط کوهن – چاراش، مولر وگلدمن2 )2004( نشان داد که کینه نسبت به نتایج 
کاری غیر دلخواه رابطه مثبتی با خشونت محیط کار دارد. کندي، هومانت و هومانت )2004(، چنین نتیجه 
گیری نمودند که بي عدالتي رویه اي در یک موقعیت فرضي، منجر به این شد که پاسخگویان باالترین 
سطح تمایل به بروز خشونت را ازخود نشان دهند و پس از آن، عدم ادراک عدالت توزیعي وعدالت 

ارتباطي به طور مساوي تمایل به بروز خشونت در بین کارکنان را سبب گردید.
تحقیقات نشان داده اند که خشونت درمحیط کار می تواند توسط عدالت پیش بینی گردد. ادراک 
عدالت رویه ای وعدالت تعاملی براساس روش های رسمی موجود در یک سازمان شکل می گیرد ویا 
به طور خاص چگونه یک مدیر روش ها را اجرا وتصمیمات را برای کارکنان تشدید می کند )گرین 
برگ و بارلینگ، 1999(. براساس کروپانزانو3 )2007( ”عدالت سازماني و ابعاد آن مانند چسبي هستند 
که باعث مي شود افراد دور هم جمع شوند و به طور مؤثر با هم کار کنند". کندي، هومانت وهومانت 
)2004( بیان کردند که اگر افراد معتقد باشند که دلیل ترفیع نگرفتنشان، بي انصافي سرپرستشان است، این 
افراد تمایل پیدا مي کنند که خشم و عصبانیتشان را نسبت به منبع این بي عدالتي جهت بدهند.  بر اساس، 
کوهن- چاراش واسپکتور4 )2001(، هنگامی که یک فرد نحوه توزیع منابع سازمان را  ناعادالنه ادراک 
می کند، این بی عدالتی احساسات شخص )همانند میل به بروز خشونت، رضایت خاطر، احساس غرور 
یا گناه(، شناخت ها )مثاًل شناخت تحریفی ورودیها وخروجی های خود یا دیگران( و نهایتاً رفتارش )مثل 
عملکرد یا ترک شغل( را تحت تاثیر قرار مي دهد. در همین ارتباط، نیومن و بارون5 )1998(، چنین پیشنهاد 
می کنند هنگامی که کارکنان عدالت رویه ای را  ادراک می کنند و درنتیجه، درسازمان خویش می مانند، 

تمایل دارند که توزیع پاداش ها را عادالنه ببینند.
روانشناسان صنعتی و سازمانی در پاسخ به علل و شکل گیري خشونت در محیط کار، دو رویکرد نظری را 
مورد توجه قرار داده اند )لندی و کونته6، 2010(. اولین رویکرد، رویکرد سنتی است که قابل کاربرد به همه 
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رفتارهای پرخاشگرایانه است و در قالب فرضیه ناکامی- پرخاشگری )دوالرد، دوب، میلر، مورر، و سیرز1، 
1939(، ارایه و مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس این فرضیه، کارکنی که از رسیدن به هدف خویش 
توسط همکار یا سرپرستش محروم می گردد مستقیماً نسبت به منبع ناکام کننده پرخاشگری می کند. بر اساس 
این فرضیه، بیشتر تمایالت به بروز خشونت ها، پاسخ هاي غیرمنطقي به محرک هاي ناکامي هستند. برطبق 
آخرین یافته هاي این تئوري، محرک هاي ناکامي منجر به تجربه احساسات منفي توسط افراد می گردد و در 
نتیجه افراد براي واکنش یا اعمال خشونت آمیز تحریک می شوند.  فوکس و اسپکتور  )1999(، این فرضیه 
را به محیط های کار گسترش دادند و چنین ابراز نمودند که ناکامی منجر به رفتارهای ضد تولید می گردد. 
دیدگاه جدیدی که دررابطه ناکامی- پرخاشگری توسط فوکس  و اسپکتور )2005، به نقل از لندی و کونته 
2010( ارایه گردیده، این است که فشارزاهای موقعیتی به عنوان رخدادهای ناکام کننده به واکنش استرس 
منجر می گردد و افراد برای آزاد شدن از استرس انرژی خود را در رفتار های مخرب یا ضدتولید صرف 
می کنند. همچنین، هیندوجا2 )2007( بیان می کند که: همیشه تصویرهاي ذهني از خشونت مرتبط با شغل 
در افراد، با آزار دیدن آنان و به نقطه جوش رسیدن مشکالتشان براي بروز رفتارهاي پرخاشگري )مانند: 

خودکشي، دزدي، تخریب و...( همراه است.     
رویکرد  دوم که بیشترین رابطه را  با موقعیت های صنعتی دارد، مفهوم عدالت می باشد که بر همین اساس، 
فرضیه عدالت بنا شده است. بر اساس این فرضیه،  رفتار های خشونت در محیط کار، می تواند به عنوان 
پاسخی توسط کارکنان بر علیه  بی عدالتی ادراک شده در محیط کار تلقی گردد )بیس و تریپ، 1998، 
فولگر و بارون، 1996(.  عالوه بر این، پژوهش های اولیه دربارۀ عدالت و خشونت بر عدالت توزیعی و 
رویکرد نظریۀ انصاف برای فهم خشونت تمرکز دارد و بر اساس پژوهش های انجام گرفته توسط فیشر 
وبارون3، )1982(، سیه4 )1987(، و  دیمور، فیشر، و بارون5 )1988( هدف خشونت در محیط کار، بازیابی 
عدالت در محیط کار است. به این معنا که فرد برای جبران پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، ولی به آن 
نمی رسد اقدام به خشونت می کند. در حقیقت، آدامز )1965، صفحه 276( در توضیح خود از نظریۀ انصاف 
چنین پیشنهاد می کند: " افراد به سادگی با شرایطی که در آن ادراک بی عدالتی می کنند ناخشنود می شوند.  
بنابراین خشونت به عنوان وسیله ای برای باز توزیع پیامدها مورد استفاده قرار می گیرد که فرد در پی دستیابی 
به برابری به دنبال بی عدالتی توزیعی است". بعضی از صاحبنظران چنین پیشنهاد می کنند که سایر اهداف 
فردی وجود دارد که فرد امیدوار است با درگیرشدن در رفتار خشونت آمیز به عنوان پاسخی به بی عدالتی 
به آن برسد. در همین رابطه، پژوهش های انجام گرفته دربارۀ انتقام )بیس و تریپ، 1998، بیس، تریپ و 
کرامر1997،6( چنین پیشنهاد می کنند که افرادی دست به انتقام می زنند که کسی برعلیه آنها بد رفتاری کرده 

1. Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears  
2. Hinduja  
3. Fisher & Baron  
4. Sieh  
5. DeMore, Fisher & Baron  
6. Bies, Tripp & Kramer  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


یافته های نو در روان شناسی26

است. اسکارلیکی و فولگر 1 )1997(، پیشنهاد می کنند که بی عدالتی سبب تخطی از اصول اخالقی می گردد 
که به نوبۀ خود افراد را برای عمل متقابل تحریک می کند. بنابراین، می تواند خشونت درخدمت دو  هدف 

وسیله ای2 و ابرازی3 قرار بگیرد )دوبویس4، 1979؛ رابینسون و بنت5، 1997(.
رابینسون وبنت )1997، صفحه 16(" انگیزۀ وسیله ایی را چنین تعریف می کنند که برای بهبود موقعیت 
بازیابی برابری مورد استفاده قرار می گیرد و انگیزۀ ابرازی برای تخلیه و رها شدن عصبانیت یا پرخاشگری 
مورد استفاده قرار می گیرد". گرینبرگ )1996(، دو نوع پاسخ به بی عدالتی که در رابطه با اهداف ابرازی و 
وسیله ای بروز می کند بر شمرده اند، بازیابی برابری و تالفی کردن. بازیابی برابری به تالش فرد برای افزایش 
سطوح پاداش های دریافتی اشاره دارد و تالفی کردن عمل فردی را که برای ضربه زدن به هدفی که علت 
آسیب به او بوده است را تشریح می کند. در ارتباط با تالفی جویی می توان به مفهوم مقابله به مثل )کمپر6، 
1966( اشاره کرد. مقابله به مثل رفتاری است که برای تنبیه هدف طراحی می شود که در انگیزۀ انتقام می توان 
آن را جستجو کرد. گرینبرگ )1996( پیشنهاد می کند که افراد ممکن است در رفتارهای خشونت آمیز به 
دالیل آسیب رسانی به هدفی که از او آسیب دیده اند، اقدام به مقابله به مثل کنند. در پژوهشی افتخار صعادی، 
مهرابی زاده هنرمند، نجاریان، احدی و عسگری )1388( نشان داد که آموزش مهارت های هوش هیجانی 

موجب کاهش پرخاشگری و همچنین افزایش سازگاری فردی – اجتماعی در افراد می شود.
قنواتی و نیسی )1389( در مطالعه ای دریافتند که آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری باعث 
کاهش معنی دار میزان پرخاشگری کارکنان زن، در مرحله پس آزمون می گردد. همچنین در پژوهش 
)زنگنه، ملک پور و عابدی ، 1389؛ روستایي، ابوالقاسمي، محمدي  و ساعدي، 1390( دریافتند که آموزش 
مدیریت خشم بر نمرات کلی خشم،  نمرات ارزیابی دیگران،  نمرات فشار بیرونی و نمرات ناکامی بطور معنی 

داری موثر است.
از آنجا که بر اساس مطالعات انجام گرفته )برای نمونه، جانیکاک7، 1999 ؛ پیک- آسا وجنکینز2003،8؛ 
اسکات2006،9؛ تاکر والفلین2006،10 ؛ مارتینکو، دوگالس وهاروي،  2006  ؛به نقل از کلووی، بارلینگ، 
و هاورل، 2006( خشونت ومیل به بروز خشونت در محیط های کاری آمریکا  یک مشکل شناخته شده و 
در حال رشد مي باشد و همچنین جدید ترین پژوهش انجام گرفته در ارتباط با تخمین هزینه های متحمله 
سازمانهای کشور انگلیس به دلیل خشونت های رخداده در محیط کار توسط گیا، هویل و لویس11 )2008، 
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به نقل از فریس ، 2009(، نشان می دهد که این سازمانها جمعاً مبلغ 13/7  میلیارد پوند ضرر و زیان دیده اند 
که به تفکیک برای  غیبت های ناشی از خشونت مبلغ   6 3/0 میلیارد پوند، ترک کار های ناشی از خشونت 
مبلغ   1/55 میلیارد پوند، و کاهش بهره وری 9/41 میلیارد پوند می باشد. اما، متاسفانه اطالعات  مر بوط به بروز 
خشونت در محیط های کار ی کشورمان به دلیل دسترس نا پذیری اطالعات، پدیده اي پنهان است و هیچ 
آمار رسمي ثبت شده مبتنی بر واقعیات نیز در این مورد وجود ندارد )مهداد، 1389(. با این وجود، پیامدهاي 
آن را چه از لحاظ مادي وچه از لحاظ رواني نمي توان بر کارکنان  نادیده گرفت. علی رغم این واقعیت که 
نیاز مبرم به مطالعه خشونت  در محیط های کاری ایران وجود دارد، اما به استناد بررسي هاي انجام گرفته در 
منابع علمي معتبر تا کنون در ارتباط با دالیل شکل گیري خشونت و عوامل پیشگیري  از آن در محیط هاي 
کاری کشورمان پژوهشی انجام نگرفته است، و از آنجایی که مرور ادبیات پژوهشی نشان دهنده وجود رابطه 
منفی قوی میان ابعاد عدالت سازماني ادراک شده با خشونت در محیط کار می باشد، بنابراین ضرورت انجام 
این پژوهش با هدف پاسخگویی به این  سواالت که: آیا میان ابعاد عدالت سازماني ادراک شده )توزیعي، 
رویه اي و ارتباطي( با میل به بروز خشونت و اشکال آن در کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ و کدام یک 
از ابعاد عدالت، پیش بین انواع خشونت در محیط کار می باشد؟ احساس گردید. همچنین، از آنجائی که 
براساس نظریه های انتظار-ارزش )فذر1، 1982(، کنش مستدل )فیشبین و آجزن2، 1975(، و رفتار برنامه ریزی 
شده3 )آجزن، 1991( به نقل از بهنر و وانکه4 )2002(، میل به انجام رفتاری خاص لزوما به انجام همان رفتار 
منتهی نمی گردد،  بلکه وابسته به پیامد های رفتار  و ارزیابی ما از آن پیامد ها دارد،  بنابراین در این پژوهش  
میل به بروز خشونت تا اقدام واقعی به خشونت،  مورد مطالعه پژوهشگران قرار گفته است )به بخش ابزار های 

پژوهش مراجعه شود(. بنابراین، با توجه به اهدف مطرح شده، فرضیه هاي این پژوهش عبارتند از:
1- بین عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن با اشکال میل به بروز خشونت در محیط کار رابطه وجود 

دارد.
2- بین عدالت توزیعي با اشکال میل به بروز خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

3-  بین عدالت رویه اي با اشکال میل به بروز خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.
4- بین عدالت ارتباطي با اشکال میل به بروز خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد.

5- ترکیبي از مولفه هاي عدالت سازماني ادراک شده شامل عدالت توزیعي، عدالت رویه اي و عدالت 
ارتباطي قادر به پیش بیني میل به بروز خشونت در محیط کار هستند.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است وبرای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
رگرسیون گام به گام استفاده به عمل آمده است. از تحلیل رگرسیون گام به گام به این دلیل استفاده شده 
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است که از طریق این روش به خوبی می توان سهم انحصاری هریک از متغیرهای پیش بین )عدالت توزیعی، 
رویه ای وارتباطی( را در پیش بینی متغیرهای مالک )میل به بروز خشونت، خشونت فیزیکی وخشونت 
کالمی( تعیین نمود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بخش تولید یکي از کارخانه هاي صنعتي 
اصفهان بوده است. علت انتخاب بخش تولید به دلیل ماهیت وظایف شغلی این بخش )یعنی، باالبودن درجه 
سختی وظایف، وجود گرانباری نقش باال و شرایط نا مساعد محیط کار( در مقایسه با وظایف غیر تولیدی در 
این مجموعه بوده است. تعداد کارکنان بخش تولید این سازمان در زمان انجام پژوهش 1200 نفر مرد بوده 
اند که بر مبنای جدول انتخاب حجم نمونه میچل و جولي1 )2007، ص، 235( تعداد 285 نفر به عنوان نمونه 
مناسب تشخیص داده شد و برای کنترل نرخ پاسخدهی، تعداد 310 نفر از جامعه مذکور و از کلیه قسمت های 
تولید و همچنین دو شیفت کاری بر اساس نسبت حجم نمونه به حجم جامعه به صورت تصادفي در دسترس 
انتخاب شدند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، 21 پرسشنامه غیر معتبر تشخیص داده شد وحذف گردید و 
در نتیجه تعداد نمونه به 289 نفر افزایش یافت که از این میان،  92 نفر از آنان جوان و 196 نفر بزرگسال. 56 

نفر مجرد و 225 نفر متاهل، و 103 نفر کم سواد و 181 نفر باسواد بودند. 

ابزارهاي پژوهش
1- میل به بروز خشونت در محیط کار: براي سنجش میل به بروز خشونت در محیط کار با توجه به اینکه 
پرسشنامه ای معتبر و قابل استناد در مورد میل به بروز خشونت در محیط کار وجود نداشت، پرسشنامه ای 
توسط پژوهشگران برمبنای مؤلفه های مورد مطالعه از میان منابع علمي موجود در زمینه خشونت در محیط کار 
)از قبیل، کتاب روانشناسي صنعتي و سازماني، مهداد، 1389 ؛پرسشنامه رفتارهاي ضد تولید فوکس و اسپکتور، 
2002، به نقل از مهداد، 2009 ؛ و کتاب مبنا در خشونت محیط کار کلووي، بارلینگ و هارل2006،2(،  با 
23 سوال در مقیاس پاسخ گویي پنج درجه اي )کامال مخالفم =1 تا کامال موافقم = 5( تهیه گردید. اعتبار 
محتوایي این پرسشنامه توسط سه متخصص رشته روانشناسي صنعتي و  سازماني و اعتبار صوري آن توسط 
متخصصین و سرپرستان در محیط کار سنجیده شده و نتایج نشان دهنده این بوده که پرسشنامه داراي اعتبار 
صوري و محتوایي باالیي مي باشد. همچنین، جهت بررسی اعتبار سازه  این پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی3  
با چرخش از نوع واریماکس4  بر روی 23 سوال این پرسشنامه انجام گرفت. مقدار بارعاملی در نظر گرفته 
شده در این تحلیل عاملی حداقل 0/5 در نظر گرفته شد تا از این طریق ساختار عاملی دقیق و متعامد پرسشنامه 
مشخص گردد. نتیجه تحلیل عامل انجام شده نشان داد که دو سوال 9 و 12 دارای بارهای عاملی مشترک و 
مشابه )0/53 تا 0/63(  بر دو عامل استخراج شده هستند. از آنجایی که هدف استخراج  دو عامل متعامد از 
پرسشنامه بود، دو سوال 9 و 12 حذف شدند و مجدداً تحلیل عاملی انجام گرفت. نتیجه این تحلیل عاملی با 
سنجه کیزر، میر و اولکین برابر با 0/95 و آزمون کرویت بارتلت برابر با p≤0/001( ،4982/19(، بیست و 

1. Mitchell & Jolly 
2. Kelloway & Barling, Hurrell 
3. Confirmatory Factor Analysis  
4. Varimax Rotation
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یک سوال باقی مانده را به ترتیب بر دو عامل )عامل اول 11سوال و عامل دوم 10 سوال( قرار داد. عامل اول 
با 11 سوال )سواالت: 8،11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21( میل به بروز خشونت فیزیکی و تخریب 
تجهیزات و عامل دوم با 10سوال )1، 2،3، 4، 5،6، 7، 9، 10، 12( میل به بروز خشونت کالمی نام گذاری 
شدند. مجموع دو عامل نیز به عنوان میل به بروز خشونت کلی در محیط کار در نظر گرفته شد. پس از تحلیل 
عاملی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای میل به بروز خشونت فیزیکی و تخریب تجهیزات، میل به بروز 
خشونت کالمی و میل به بروز خشونت کلی به ترتیب برابر با،0/94   0/96  و0/95 بدست آمد. همانگونه که 
قبالً اشاره گردید، براساس نظریه های انتظار- ارزش )فذر، 1982(، کنش مستدل )فیشبین و آجزن،  1975( و 
نظریه رفتار برنامه ریزی شده )آجزن، 1991(، به نقل از بهنر و وانکه )2002(، از آنجا که  میل به انجام رفتاری 
خاص )در این پژوهش، میل به خشونت( زیر بنای انجام همان رفتار خاص )در این پژوهش، خشونت( 
می باشد و همچنین به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشورمان )نرخ باالی بیکاری1 (، بروز خشونت در محیط 
کار با پیامد های تنبیهی )حداقل اخراج از کار( همراه خواهد بود که به دلیل نبود شغل جایگزین، امکان 
دستیابی به شغلی جدید ممکن نخواهد بود و در نتیجه بسیاری از کارکنان علی رغم میل به بروز خشونت به 
عنوان پاسخ به ادراک بی عدالتی در سازمان، اقدام به خشونت نمی کنند. همچنین، حتی در صورت اقدام 
به خشونت به دلیل پیامد های احتمالی و ارایه تصویر مطلوب از خود سعی در کتمان اطالعات در ابزار های 
خودسنجی می نمایند. همچنین، براساس پشنهاد بنت و رابینسون2 )2000( و فوکس، اسپکتور و مایلز3 )2001( 
در اندازه گیری رفتار هایی چون ضدتولید و خشونت که حساسیت برانگیز می باشند، سعی گردد که به 
جای پرسش مستقیم از پرسش غیر مستقیم که همان میل به بروز خشونت یا میل به بروز رفتار های ضدتولید 
است، استفاده گردد و یا فراوانی چنین رفتارهایی را از آرشیو اطالعاتی سازمان ها استخراج نمود. بنابراین، 
در پژوهش حاضر چون امکان دستیابی به فراوانی رفتار هایی از این قبیل در سازمانهای کشورمان غیر ممکن 
است، لذا "میل به بروز خشونت" مورد سنجش قرار گرفته است. نحوه پاسخگویی به این پرسشنامه به این 

صورت است که قبل از پاسخگویی به سواالت، ابتدا یک پرسش مقدم به شرح زیر:
"به چه میزان میل به بروز رفتارهاي زیر در شرایطي که احساس ضایع شدن حقوق خود را در محیط کارمي 
نمائید، در شما وجود خواهد داشت؟" از پاسخگویان پرسیده می شود و سپس سواالت اصلی مورد پرسش 
قرار می گیرد. دو نمونه سوال این پرسشنامه به ترتیب برای خشونت کالمی  و خشونت فیزیکی   به شرح زیر 

است:
"توهین کردن به سرپرست و همکاران" و "هل دادن یا پشت پا زدن به سرپرست و همکاران "        

2- پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده: این پرسشنامه  از سه پرسشنامه  تشکیل و هر کدام یکی از سه 
بعد عدالت توزیعي، عدالت رویه اي و عدالت ارتباطي را می سنجد که توسط گل پرور،نصري و ملک پور 

)1386( تهیه شده  و دارای  18 سوال است. 

 1. بر اساس آمار رسمی ارائه شده در تارنمای وزارت کار، تعاون و رفاه  اجتماعی و همچنین تارنمای مرکز آمار ایران، نرخ
 رسمی بیکاری برای سال 1389 به ترتیب برابر 11/1 و 11/3 اعالم ده است.

2. Bennett & Robinson 
3. Fox، Spector & Miles 
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مشخصات سه پرسشنامه مورد اشاره به شرح زیر مي باشد: 
الف-  پرسشنامه عدالت توزیعي با پنج سوال از نیهوف و مورمن1 )1993( که براي سنجش میزان انصاف 
ادراک شده در توزیع نتایج )حقوق، مزایا، پاداش و...( در درون سازمان طراحي و ساخته شده است. مقیاس 
پاسخ گویي آن پنج درجه اي )کامالً مخالفم =1 تا کامال موافقم = 5( است و بر اساس گزارش بکر، هانت و 
آندریوز2 ،)2006،  به نقل از گل پرور، نصري و ملک پور، 1386(، آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 0/83 مي 

باشد. یک نمونه سوال این پرسشنامه به این شرح است: 
"در این سازمان، سطح حقوق و مزایایم بر مبناي عدل و انصاف است".

ب- براي سنجش عدالت رویه اي از پرسشنامه 7 سوالي مورمن )1991( استفاده شده است. این پرسشنامه 
گستره انصاف و عدالت ادراک شده کارکنان را در توجه به فرایندهاي کاري وتصمیم گیري مورد سنجش 
قرار مي دهد. این ابزار نیز بر حسب مقیاس پنج درجه اي پاسخ داده مي شود.  براساس گزارش الوینیو،کیوماکي 
و واترا 3 ،2002،  به نقل از  گل پرور، نصري و ملک پور، 1386(، آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 0/9 است. 

یک نمونه سوال این پرسشنامه به این شرح است:
"در سازماني  که در  آن کار مي کنم، براي تصمیم گیري در امور، اطالعات دقیق و ضروري جمع آوري 

مي شود و سپس تصمیم گیري مي شود".
ج- براي سنجش  عدالت ارتباطي از پرسشنامه 6 سوالي مورمن )1991( استفاده شد. این پرسشنامه میزان 
عدالت ادراک شده در رفتار ونحوه برخورد سرپرستان ومدیران را با کارکنان مورد سنجش قرار مي دهد. 
مقیاس پاسخگویي این پرسشنامه نیز پنج درجه اي است. الوینیو و همکاران )2002( آ لفاي کرونباخ 0/81را 

براي این پرسشنامه گزارش کرده اند. یک نمونه سوال این پرسشنامه به این شرح است:
"سرپرستم دیدگاه ونظرات من را به اندازه کافي مورد توجه قرار مي دهد".

در مطالعه خاکسار، گل پرور و نوري )1386( ضرایب پایایی این سه پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 
و ضرایب تنصیف اسپیرمن- براون وگاتمن بررسی و به ترتیب برای عدالت توزیعی 0/74، 0/72 و 0/70، 
برای عدالت رویه ای 0/83، 0/82 و0/80 و برای عدالت ارتباطی 0/83، 0/80 و 0/80 گزارش شده است. در 
پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی این سه پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای عدالت توزیعی 

0/861، براي عدالت رویه اي 0/862 و براي عدالت ارتباطي 0/91 به دست آمده است. 

یافته هاي پژوهش
در جدول1، میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیر های پژوهش ارایه شده است.  

1. Neihoff & Moorman 
2. Baker, Hunt &Andrews 
3. Elovinio, Kivimaki & Vahtera  
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چنانکه در جدول 1، مشاهده می شود بین عدالت توزیعي، عدالت رویه اي، عدالت ارتباطي، با خشونت 
فیزیکی، خشونت کالمی و خشونت کلی رابطه منفی معنی داری )p≤0/01 ( وجود دارد.

در جدول 2، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی خشونت کلی در محیط کار و اشکال 
آن- خشونت فیزیکی و خشونت کالمی- ارایه شده است.

چنانکه در جدول 2، مشاهده می شود از میان سه بعد عدالت سازمانی ادراک شده طی یک گام فقط 
عدالت ارتباطي توانسته است تا 6/4 درصد از واریانس خشونت فیزیکی در محیط کار را تبیین نماید 
)F=19/1، p≤0/01(. با توجه به منفی بودن عالمت ضریب بتای استاندارد عدالت ارتباطي، می توان گفت 
که با کاهش ادراک عدالت ارتباطي در کارکنان میل به بروز خشونت فیزیکی در آنها افزایش خواهد یافت. 
همچنین، از میان ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده، فقط عدالت رویه اي توانسته است تا 7/4 درصد از 
واریانس خشونت کالمی در محیط کار را تبیین نماید )p≤0/01،F=21/44( با توجه به منفی بودن عالمت 
ضریب بتای استاندارد عدالت رویه اي، می توان گفت که با کاهش ادراک عدالت رویه اي در کارکنان، 
میل به بروز خشونت کالمی در آنها افزایش خواهد یافت. عالوه بر این، بر اساس یافته های جدول 2،  از 

5 4 3 2 1 SD M متغیرهای پژوهش
_ 0/83 2/33 عدالت توزیعی

_ 0/73** 0/74 2/48 عدالت رویه ای
_ 0/63** 0/68** 0/91 2/73 عدالت ارتباطی )تعاملی(

_ -0/25** -0/18** -0/17** 6/58 15/44 خشونت فیزیکی
_ 0/76** -0/25** -0/27** -0/22** 5/94 14/57 خشونت کالمی

0/93** 0/94** -0/27** -0/25** -0/23** 11/74 29/8 خشونت کلی

جدول 1. میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

P≤0/01**

متغیر مالک:خشونت فیزیکی مقدار ثابت و 
متغیر پیش بین

گام
F R2 R β SE B

19/1** 0/064 0/253**
_ 1/23** 20/55** مقدار ثابت

1
-0/25** 0/42 -1/58** عدالت ارتباطی 

متغیر مالک:خشونت کالمی

21/44** 0/074 0/272**
_ 1/27 20/19** مقدار ثابت

1
-0/27** 0/48 -2/23** عدالت رویه ای

متغیر مالک:خشونت کلی

21/1** 0/075 0/274**
_ 2/35 40/04** مقدار ثابت

1
-0/27** 0/79 -3/64** عدالت ارتباطی 

جدول 2. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی ابعاد خشونت در محیط کار

P≤0/01**
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میان ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده، فقط عدالت ارتباطي توانسته است تا 7/5 درصد واریانس خشونت 
کلی در محیط کار را تبیین نماید )F=21/1، p≤0/01(. با توجه به منفی بودن عالمت ضریب بتای استاندارد 
عدالت ارتباطي، می توان گفت که با کاهش ادراک عدالت ارتباطي در کارکنان میل به بروز خشونت در 

آنها افزایش خواهد یافت.

بحث و نتیجه گیری
براساس یافته های ارایه شده در جدول 1، عدالت توزیعي، عدالت رویه اي، عدالت ارتباطي با میل به بروز 
 )p≤0/01( خشونت کلی، میل به بروز خشونت کالمی و میل به بروز خشونت فیزیکی رابطه منفی معنی داری
دارند. بدین معنا که با افزایش عدالت توزیعي، رویه اي، و ارتباطي ادراک شده، میل به بروز خشونت در 
محیط کار و اشکال آن - خشونت فیزیکی و خشونت کالمی - نیز کاهش پیدا می کند. این یافته ها با 
یافته های  بیس و موگ،) 1986( ، فولگر و کونوسکي، )1989(،  فولگر و بارون، )1996(، اسکارلیکی 
وفولگر، )1997(، بیس، تریپ و کرامر، )1997(، بیس وتریپ، ) 1998(، اسکارلیکی، فولگرو تسالک، 
)1999(، نیومن و گدس، )1999(، بنت، رابینسون،)2000( ، تپر، )2000(، باس، )2001(، امبروز، سیبرایت، و 
اشمینک، )2002(، استینسما، )2002(، گلمب، )2002(، کوهن – چاراش، مولر وگلدمن، )2004(، کندی، 
هومانت و هومانت، )2004(، لک، )2005(، کلووی وهمکاران، )2006(، کندي، هومانت وهومانت، )2006(، 

هرس کویس وهمکاران، )2007(، همسو می باشد.
عالوه براین، یافته های ارایه شده در جدول  2،  نشاندهنده این است که عدالت ارتباطي توانسته است 4/6 
درصد از واریانس خشونت فیزیکی در محیط کار )F=19/1 , p≤0/01( و 5/7 درصد از واریانس خشونت 
کلی در  محیط کار )F=21/1, p≤0/01 ( را پیش بینی نماید. همچنین، عدالت رویه اي توانست تا 4/7 درصد 
از واریانس خشونت کالمی در محیط کار)p≤0/01,  F=21/44(،  را تبیین کند. این یافته ها با یافته های هرس 
کویس وهمکاران  )2007( مبنی بر اینکه بی عدالتی ارتباطي پیش بین قوی خشونت در محیط کار می باشد، 
همچنین با یافته های بنت و رابینسون )2000( ، گرین برگ وبارلینگ  )1999(، اسکارلیکی، فولگرو تسالک  
)1999(؛ جوادیان، گل پرور و باللی )1390(، مبنی بر اینکه ادراک بی عدالتی رویه ای پیش بین خشونت در 
محیط کار می باشد، همچنین با یافته های کلووی وهمکاران  )2006( مبنی بر اینکه پایین بودن ادراک عدالت 
تعاملی پیش بین قوی رفتارهای تالفی جویانه است و با یافته های گرین برگ وبارلینگ  )1999( مبنی بر اینکه 
ادراک عدالت رویه ای و ارتباطي پیش بین قوی خشونت در محیط کار می باشد، همسو است. یافته های 
پژوهش حاضر را می توان از طریق فرضیه های ناکامی- پرخاشگری و عدالت  تبیین نمود. همانگونه که قبال 
بیان گردید، بیشتر تمایالت به بروز خشونت ها، پاسخ هاي غیرمنطقي به محرک هاي ناکامي هستند. برطبق 
آخرین یافته هاي این تئوري،  محرک هاي ناکامي منجر به تجربه احساسات منفي توسط افراد می گردد و 
در نتیجه افراد براي واکنش یا اعمال خشونت آمیز تحریک می شوند. براین اساس، و بر مبنای رابینسون وبنت 
)1997( خشونت به عنوان انگیزۀ وسیله ای برای بهبود موقعیت بازیابی برابری و به عنوان انگیزۀ ابرازی برای 
تخلیه و رها شدن عصبانیت یا پرخاشگری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، گرینبرگ،)1996(، دو نوع 
پاسخ به بی عدالتی که در رابطه با اهداف ابرازی و وسیله ای بروز می کند بر شمرده اند: بازیابی برابری و 
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تالفی کردن. بازیابی برابری به تالش فرد برای افزایش سطوح پاداش های دریافتی اشاره دارد و تالفی کردن 
عمل فردی را که برای ضربه زدن به هدفی که علت آسیب به او بوده است را تشریح می کند. در این ارتباط 
می توان به مفهوم مقابله به مثل )کمپر، 1966( اشاره کرد. همچنین، برمبنای دیدگاه جدیدی که دررابطه 
ناکامی-پرخاشگری توسط فوکس، و اسپکتور)2005، به نقل از لندی و کونته،2010( ارایه گردیده باید توجه 
داشت که بر اساس این دیدگاه،  فشارزاهای موقعیتی به عنوان رخدادهای ناکام کننده به واکنش استرس منجر 
می گردد و افراد برای آزاد شدن از استرس انرژی خود را در رفتار های مخرب یا ضدتولید صرف می کنند. 
عالوه  بر این، بر اساس فرضیه عدالت،  رفتار های خشونت در محیط کار، می تواند به عنوان پاسخی توسط 
کارکنان بر علیه بی عدالتی ادراک شده در محیط کار )بیس و تریپ،  2005؛ فولگر و بارون، 1996( تلقی 
گردد.  بنابراین، کارکنان در هنگام ادراک بی عدالتی  و برای جبران بی عدالتی، یا اقدام به رفتار های خشونت 
آمیز می کنند  و یا در انتظار فرصت مناسب برای بروز رفتار های خشونت آمیز و اشکال آن- کالمی و 

فیزیکی- جهت   جبران بی عدالتی باقی می مانند. 
از آنجائي که پژوهش حاضر اولین مطالعه انجام گرفته در ارتباط با رابطه میان عدالت سازماني ادراک 
شده و میل به بروز خشونت در محیط کار در کشورمان مي باشد،  نیاز به انجام پژوهش هاي بیشتر در مناطق 
صنعتی و جغرافیایی گوناگون و همچنین سازمان ها و صنایع مختلف به خصوص مقایسه زنان و مردان، 
صنایع و سازمانهای متفاوت و سایر متغیر های اثر گذار سازمانی چون: فرهنگ، جو و ساختار  ضرورت دارد. 
همچنین به پژوهشگران توصیه مي گردد که به دلیل حساسیت موضوع مورد مطالعه، با دقت و توجه بیشتري 
به انجام پژوهش در این حیطه مبادرت ورزند و در کنار اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها، سعي گردد 
داده هاي عیني مرتبط با خشونت را با در نظر گرفتن فراواني و شدت این رفتارها مورد استفاده قرار دهند. 
عالوه براین، در تعمیم نتایج این پژوهش به سازمانهای غیر تولیدی و خدماتی احتیاط الزم به عمل آید و به 
دلیل نوع پژوهش از استنتاج علی خودداری گردد. همچنین، به مدیران سازمانها توصیه می گردد تا در اتخاذ 
تصمیمات مربوط به کارکنان و توزیع پاداشها نهایت تالش خویش را برای رعایت عدالت و انصاف به کار 

بگیرند  و مجاری ارتباطی را برای کارکنان باز بگذارند.   
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