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بررسی ارتباط عدالت توزیعی با رفتار ناسازگار با تاکید بر ایجاد سالمت اداری در 

 های دولتی و نیمه دولتی شهر ایالم سازمان

 3، قاسمعلی شیری5، فاطمه مطهری نژاد1سعید صمدی

 

 

 چکیده:

. دلیدل اهمید  ایدن    هاسد   سازما سالم  اداری امروز  یمی از مسائل مورد توجه مدیرا  و محققا  

بر عملمرد سدازما  و سیسدتم اقتصدادی جوامد       تواند یمموضوعح اثر مطلوبی اس  که سالم  اداری 

بده دالیدل    شود. رفتار ناسازگار سالم  اداری منار به بروز رفتارهای ناسازگار در سازما  می عدم دارد.

عدالتی در سازما   تواند در سازما  نمود پیدا کند که یمی از این دالیل درک کارکنا  از بی متعدد می

باشد. هدم از این پژوهش بررسی ارتباد بین درک از عدال  و رفتار ناسازگار اس . از انواع عدال ح  می

سرق ح انحرام ازکارح ارابماری عمدی و عدال  توزیعی واز بین انواع رفتارهای ناسازگازح سوءاستفاد ح 

کنار  گیری از کار را در این تحقی  مورد بررسی قرار گرفته اس . جامعه آماری این پدژوهش پرسدنل   

باشد. نتدایج تحقید  نشدا  دهندد  تاثیرگدشاری       های دولتی و نیمه دولتی شهرستا  ایالم می سازما 

 باشد. عدال  توزیعی بر رفتار ناسازگار در کارکنا  می

 

 کلیدی: سالمت اداری، عدالت توزیعی، رفتار ناسازگارواژگان 

 

 . مقدمه:1

باشد. فسداد اداری ازجملده    سالم  اداری در هر سازمانی در گرو نبود  فساد اداری در آ  سازما  می

های سازمانی اس  که روند توسعه و پیشرف  کشورها را به شور چشدمگیری بدا مشدمل مواجده      پدید 

اشدمال فسدادح از    ینتدر  مهدم فساد اداری به عنوا  یمی از  (.2290محمدیح  )کوهخایی و علیکند  می

 ٔماموعده نندد و بده   ک یر آ  را تاربه میدر دور  عمر اود به ناگز ها سازما ه کلی اس  یماموعه مسا

ر سازمانی اس  وضدوابط و عدرم   یه در جه  مناف  غکشود  نا  اشالق میکارکرفتارهای آ  دسته از 

باشدد.   می ها سازما فساد در  بوجودآورند انسا  عامل  .(22:0گیرد )ثالثیح  د  مییرفته شد  رانادیپش

                                                           
 saeid.samadi39@yahoo.comح کارشناسی ارشد مدیری  بازرگانی. 2
 motahari_fatemeh@yahoo.comح کارشناسی ارشد مدیری  بازرگانی. 3
 استادیار و عضو هیئ  علمی دانشگا  ایالم. 2
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متضدمن جامعده ای سدالم و     هدا  آ و سالمتی و شادکامی  باشند یمسازند  اجتماعات انسانی  ها انسا 

رواندی باشدندح    های یناراوتو  ها یگرفتارپیشرو اس . چنانچه در صد باالیی از مردم یک جامعه دچار 

هدا بدروز رفتارهدای     های این ناهنااری یمی از نشانه .شود یمرشد و ترقی آ  جامعه با مشمل روبروی 

باشدند. رفتارهدای    ناسازگار در افراد اس . رفتارهای ناسازگار بوجودآورند  بخشدی از فسداد اداری مدی   

کارکنا  آ  آسیب برسانند و هم اکنو  بخش سازما  و  ناسازگارح رفتارهایی هستند که تمایل دارند به

رفتارها به صورت کارشمنیح انحرام از کارح  . ایناند داد ااتصاص  ای از نگرانی مدیرا  را به اود عمد 

توانندد بده    مدی  یابند و همانطور که در باال اشار  شد گیری از کار نمود می سرق ح سوء استفاد  و کنار 

ظاهر شوند. دالیل متعددی برای بروز رفتار ناسازگار در سدازما  وجدود   صورت فساد اداری در سازما  

عددالتی   درک بی ها آ ترین  باشد و مهم دارد که شامل عوامل اقتصادیح اداریح سااتاریح مدیریتی می

 شوند که فدرد نسدب  بده ادودح در سدازما       باشد. رفتارهای ناسازگار هنگامی در سازما  دید  می می

عدالتی از اود عمس العمل نشا  دهد  ی نماید و بخواهد برای اعتراض در برابر این بیعدالت اوساا بی

کنند. با کاهش رفتارهای ناسازگار در بین افراد در  و آ  را به صورت رفتارهای ناسازگار از اود بروز می

جامعده   یک یها سازما توا  به سالم  اداری دس  یاف . وجود سالم  اداری در بین  ح میها سازما 

تواند منار به پیشرف  و ارتقای آ  کشور گردد. باتوجه به اینمه کشور ماح کشوری اسدالمی اسد     می

نمدادین   محدوری  پدروری و عددال    شایسدته  محدوریح  دستگا  اداریح در قالب نگرش توویدیح شایسته

سالم  اداری  باعث ایااد ها سازما ها در  (. وجود هر یک از این ویژگی2290شود )موسوی مقدمح  می

یک سازما  باید بر سلسله مراتب عددال    شوند. در سازما  گردید  که منار به رشد و ارتقا کشور می

(. 2232بهتدرین باشدد )قدوامی؛     استوار باشد تا هماهنگیح تقسیم کار و زنایر  فرماندهی و نمودار آ 

در  دهندد.  ود واکنش منفی نشدا  مدی  ایح توزیعی و تعاملی( از ا افراد در برابر نقض انواع عدال  )رویه

بر کاهش رفتارهای ناسازگار برای ارتقاء نظام سالم  اداری تاکید شدد  اسد  کده امیدد      این پژوهش

شدود ایدن اسد  کده آیدا درک       مدی اس  منار به پیشرف  کشور گردد. سوالی کده در اینادا مطدرح    

پرسش مثب  اسد  کددام یدک از ایدن     شود؟ و اگر پاسخ به این  عدالتی منار به رفتار ناسازگار می بی

هدم از این پدژوهش بررسدی   شوند؟  عدالتی در سازما  ظاهر می رفتارهای ناسازگار در صورت بروز بی

 باشد. عدالتی و رفتارهای ناسازگار در ایااد فساد اداری می بی رابطه بین درک

 . عدالت سازمانی5

خ وجدود آ   یاساسی و فطری انسا  اس  که هموار  در شدول تدار   یازهاینمی از یعدال  و اجرای آ  

از آرزوهای اساسدی   یمیخ یبستری مناسب جه  توسعه جوام  انسانی فراهم کرد  اس . در شول تار

ف دربار  عدال  به سقرادح افالشو  و ین تعاریانسا  اجرای عدال  و تحق  آ  در جامعه بود  اس . اول
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ش یازآ  به عنوا  پد  مطرح و یاز اساسیک نی(. مازلو نیز عدال  را 22:3حیارسطو منسوب اس  )مرام

 (.3002ح 2 یلورتاد کرد  اس  )یازها یاساسی برای ارضای ن شرد

اجتماعی اس  که ویات و پایداری آ  وابسته به پیوندی قوی میا  اجدزاء وعناصدر    سازما  سیستمی

مخربی بر روویه کار جمعی دارد )سدید جدوادینح   تشمیل دهند  آ  اس  که ادراک بی عدالتی اثرات 

(. یک سازما  متعادل بایدد بدر سلسدله مراتدب عددال  اسدتوار باشدد تدا         :223فراویح شاهری عطار؛

(. مطالعدات نشدا    2232بهترین باشد )قوامی؛  هماهنگیح تقسیم کار و زنایر  فرماندهی و نمودار آ 

نقض عدال  در سازما  مواجده هسدتند. اولدین منبد ح      دهد که کارکنا  وداقل با دو منب  اجرا یا می

هدا یدا    تواند بر پیامدهای مهمی از قبیدل افدزایش پردااد     سرپرس  یا مدیر مستقیم فرد اس  که می

های ترفی  زیر دس  اثر بگشارد. منب  دوم اود سازما  به عنوا  یک کدل اسد . اگرچده ایدن      فرص 

(. افدراد در برابدر   2231؛یناصدر  وسین زاد حاس  )ز مهم تر اس ح ولی توجه به آ  نی منب  نامحسوا

دهند و به نشانه اعتدراض   ایح توزیعی و تعاملی( از اود واکنش منفی نشا  می نقض انواع عدال  )رویه

عدال  توزیعیح عددال    دهند. عدال  سازمانی دربرگیرند  از اود رفتارهای ناهناار و ناسازگار بروز می

 (.:300ح 3 ینباتچباشد )بینقام و  لی میرویه ای و عدال  تعام

کنند  های دیگرا  مقایسه می ها و ستاد  های اودشا  را با داد  ها و ستاد  افراد داد  عدالت توزیعی:

 کده  ونتدایای  پیامددها  بدود   عادالنده  به توزیعی تا اینمه ادراک از عدال  توزیعی شمل گیرد. عدال 

هدا و   دهدی افدراد نسدب  بده مداالده      پاسدخ  ٔنحدو   نظریه به این اشار  دارد. کنند می کارکنا  دریاف 

ها توجه دارد. تحقیقدات   ها درسازما  رفتارهای ناعادالنه مدیرا  وسرپرستا  در توزی  اممانات وپاداش

 دهد که اتحاد قوی بین عدال  توزیعی و وسیعی نشا  می

2. Taylor 
3. Bingham & nabatchi 

(. بایدد  3001ح 2هممدارا   های شخصی از قبیل پرداا  و رضای  شغلی وجدود دارد )بلنگدر و    ستاد 

شدودح بلمده ماموعده     هدا نمدی   توجه داش  که عدال  توزیعی فقط محدود به عادالنه بدود  پردااد   

ا و هدای کداریح مزاید    هداح برنامده   هداح تنبیده   ای از پیامدهای سازمانی از قبیدل ارتقاهداح پداداش    گسترد 

تدوا    با توجه به آنچه گفته شد می ( :223امیراانیح پورعزت؛) گیرد. های عملمرد را در بر می ارزیابی

هدای   کنددح رویده   بیا  کرد که درک عدال  تح  تأثیر پیامدهایی که شخص از سدازما  دریافد  مدی   

(. 2231ح ناصریح کنند  قرار دارد )وسین زاد  هاو کیفی  تعامالت( و اصوصیات ادراک سازمانی )رویه

در ماموع عدم درک عدال  در سازما  منار به ترک شغلح نارضایتیح عملمرد شغلی پایینح تعدارض  

گردد کده ایدن عوامدل باعدث پدیددار شدد         با سرپرس ح کاهش کارایی و اثربخشیح کاهش انگیز  می
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فساد اداری  ل  در سازما توا  با باالبرد  درک از عدا درنتیاه می شود رفتارهای ناسازگار در افراد می

 بسزایی داشته دارد. یرتأثرا کاهش داد که در ایااد سالم  اداری 

 ناسازگار: رفتار. 3

دهدد. رفتدار ناسدازگار     های مدیرا  و عموم مردم را تشمیل می رفتار ناسازگار بخش عمد  ای از نگرانی

تواند به صورت جمعی و یا فردی بروز پیدا کند و دارای  باشدکه می ای از رفتارهای متمایز می ماموعه

باشد که تمایل  دفی میباشند. این رفتار نوعی مخالف  ارادی یا تصا های مشترکی با همدیگر می ویژگی

دارد به سازما  و ذینفعا  سازمانی از قبیل مشدتریا ح هممدارا ح اربداب رجدوع و سرپرسدتا  آسدیب       

های نظری دیگر تح  عناوین مختلفی بیا  شد  اس  به عنوا  مثدال   برساند. رفتار ناسازگار دردیدگا 

تقدامح تالفدی و عمدل متقابدل.     جدویی و ان  تااوز و تخطدیح کدج رفتداری و رفتارهدای انحرافدیح کینده      

ها قابل  رفتارناسازگار تمایل دارد به سازما  و کارکنا  آ  آسیب وارد کند و این پدید  در اکثر سازما 

اواهندد عددم رضدای  ادود را در تدالش بدرای رفد          باشد. زمانی که اعضای سازما  مدی  مشاهد  می

یابدد )کلدووای و    اعتراض در رفتارشا  نمود می عدالتی نشا  دهندح رفتار ناسازگار به یمی از اشمال بی

بندی رفتار ناسازگار استفاد   های متفاوتی برای شبقه (. پژوهشگرا  مختلف از شیو 3020ح 3هممارا  

اند. در این بین بسیاری از محققا  ابعاد مختلف رفتارناسازگار را تنها با اسدتفاد  از یدک شدااص     کرد 

 (.3003ح 2را  هممامارتینمو و اند ) سناید 

Belenger te al 

Kelloway et al 

Martinko et al 
را تح  عندوا    ها آ توا   مشترکی با یمدیگر ندارند نمی اما بدلیل اینمه ابعاد این گونه رفتارها ویژگی

ای را بدرای سدناش ایدن ابعداد ایاداد       یک شااص بررسی نمود لشا بهتر اس  که معیارهای چندگانده 

نماییم. در پژوهش واضرچهار بعد برای شناسایی رفتار ناسازگار در نظر گرفته شد  اس  )اسدپمتور و  

 (.3001ح 2هممارا  

ای مضری اس  که معطوم به هممارا  و دیگر سوء استفاد  شامل رفتارهسوءاستفاد  از دیگرا :  -الف

باشد و از شری  تهدیدح تعابیر تند وزنند ح به رسمی  نشنااتن اشخاص و یدا تحلیدل    افراد سازما  می

اسدپمتور و  ) یدد نما توانایی افراد برای کار کرد ح صدمات جسمانی و روانی زیادی را به افدراد وارد مدی  

شود قرار گرفتن  منار به سوءاستفاد  از دیگرا  در محیط کار مییمی از عواملی که (. 3001هممارا ح 

تعارضدات بدین فدردیح     تدوا  بده هیااندات منفدیح     باشد. همچنین مدی  در محیط کاری استرا زا می

اسدپمتور و  بدرد ) شدود ندام    عنوا  عواملی که منادر بده سوءاسدتفاد  مدی    آمیز به  های اصوم  انگیز 

 (.3001هممارا ح 
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از تولیدح قصورعمدی دراناام وظایف شغلی اس  کده   انحرام ولید و ارابماری عمدی:انحرام از ت -ب

فعالید  ادود را    مدلثر شود و کارکنا  به شدور   منار به شمس  در اناام وظایف به صورت صحی  می

هدای متعلد  بده کارفرمدا      تخریدب و از کدار انددااتن دارایدی     شامل دهند. ارابماری عمدی اناام نمی

(. انحرام از تولید و ارابماری عمدی را به عنوا  اشدمال جانشدین   2993ح 3اسپمتور و باشد )چن  می

شوند )نومدا  و بدارو ح    معطوم می اند که به جای افراد به سم  اهدام سازمانی تخطی در نظر گرفته

  تواند برای جلب توجه به یک مشملح اثرگشاری بر تغییرات سازمانیح دریاف ها می (. این فعالی :299

 هممارا  یا به دس  آورد  مزی  رقابتی نسب  به هممارا  اناام شود. ییدتأ

در مدورد   توسط کارمندا  به عنوا  یک مشمل مهم در سازما  شنااته شد  اسد .  سرق  سرق :-ج

تواند نوعی از پرااشگری در برابر سازما   ارابماری عمدی بعضی از محققا  بیا  کردند که سرق  می

تواند به وسیله  (. سرق  می:299ح 2بارو  کند به سازما  آسیب وارد کند )نوما  و  که تالش می باشد

بر سدرق  رامانندد سدطوح     ملثر بالقو از عوامل  یتعدادعواملی نظیر سوءاستفاد  ایااد شود. محققا  

 حیکارعدالتیح شخصی ح شرایط  ح بییاودکنترلپایین 

Spector, et al 

Chen & Spector 

Neuman & Baron 
(. )سده دلیدل اصدلی بدرای     3004ح 2 ینده پازا شناسایی کردند )گداینی و   مشخصات جمعیتی واسترا

ح 3 یتوکسدبور عددالتی )موسدتاین و    سرق  بیا  شد  اس : نیاز اقتصادیح عددم رضدای  شدغلیح بدی    

زا  عدالتی یدک عامدل اسدترا    باشد. بی عدالتی بارزترین دلیل سرق  می بی (. بین این سه دلیلح3003

 .(3002ح 2هممارا  گشارد )فوکس و  اس  که از شری  اشون  و هیاانات منفی بر سرق  اثر می

کنار  گیری از کار شامل رفتارهایی اس  که باعث کاهش زما  کار نسدب  بده   کنار  گیری از کار:  -د

ح ترک قبل از موعد محل کارح زما  استراو  بیش از ود یرتأاود و شامل غیب ح ش زما  استاندارد می

های اایر  باشد. از بین این موارد غیب  بیشترین آمار را به اود ااتصاص داد  اس . در مدل مااز می

شود. غیب  بده دلیدل عددم سدالمتیح      غیب  به عنوا  پاسخی به عدم رضای  شغلی در نظر گرفته می

هدای شخصدی    نظمیح هناارهای اجتماعیح فرهنگح تعارض بین مدیر و کارمندد و تفداوت   استراح بی

تواندد   تمامی رفتارهای ناسازگار و سایر رفتارهای مرتبط بدا آ  مدی   .(:299ح 4جوهن شود ) ایااد می

شود که سازما   شود و باعث می برای ویات سازما  امری مضر محسوب می باعث فساد اداری شود که

   به اهدام اود دچار مشمالتی شود.در رسید
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2. Gainey &Payne 
3. Mustaine & Tewksbury 
2. Fox et al 
4. John 

  

 . روش پژوهش:4

باشدد:   عدال  توزیعی تعیین کنند  رفتار ناسازگار اس ؟ و سوالت فرعی پژوهش شامل موارد زیدر مدی  

آیا تبعیض در پرداا  وقوق و دستمزد تعیین کنند  رفتار ناسازگار اس ؟ آیدا عددم همداهنگی بدین     

م همداهنگی  رفتار ناسازگار اس ؟ آیا عد ٔکنند های شغل تعیین  ها و مسئولی  وقوق و مزایا و فعالی 

رفتار ناسازگار اس ؟ آیا تبعیض در پاداش تعیین  ٔکنند وقوق و مزایا با توانایی و تاربیات فرد تعیین 

باشد و برای گردآوری اشالعدات از روش   می پژوهش واضر از نوع کاربردی رفتار ناسازگار اس . ٔکنند 

گیدرد. جامعده پدژوهشح     ی قرار میمیدانی استفاد  شد  اس  که در آ  رابطه بین متغیرها مورد بررس

و وام نمونه بر اساا فرمول تعیین وام  باشند یمهای دولتی و نیمه دولتی شهرستا  ایالم  سازما 

باشدد   نمونه کوکرا  محاسبه شد  اس . ابزار گردآوری اشالعاتح پرسشنامه محق  سااته استفاد  می

محاسبه شد  اس  و برای تازیه و تحلیل  %93که ضریب پایایی این پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ 

 کنیم. دو و رتبه بندی فریدمن استفاد  می ایح کای اشالعات از آزمو  فرض دو جمله

 تحقیق: های یافته

درصدد پاسدخ دهنددگا  را     2202نشدا  داد  شدد  اسد      2آمار توصیفی: همانطور در جدول شدمار   

دولتی و نیمه دولتی شهرسدتا  ایدالم تشدمیل     یها سازما درصد آ  را کارمندا   :110دانشاویا  و 

باشدند. برشبد     مدرد مدی   درصدد  :230و  درصدز  1202اند. نمونه آماری انتخاب شد  متشمل از  داد 
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درصد افراد فدوق دیدپلمح    902درصد افراد پاسخ دهند  دارای مدرک دیپلمح  302های بدس  آمد   داد 

باشدند. همچندین    لیسانس و باالتر مدی  د افراد دارای مدرک فوقدرص 44درصد افراد لیسانس و  4202

دهندد کده    درصد نمونه آماری را دانشاویا  تشمیل می 2202شود  همانطور که در جدول مشاهد  می

 23 ریدال را دارنددح   3000000-3000000درصد افراد نمونهح درآمدد بدین    21باشندح  فاقد درآمد می

-20000000 ینبد درصد افدرادح درآمدد    33ریال را دارندح  3000000-3000000 ینبدرصدح درآمد 

 را دارند. درصد افراد نمونه درآمد باالتر از د  میلیو  ریال :230را دارند و  3000000

 
 2-جدول

 

 تحقیق سؤاالت

از  هدا  آ و سناش نرمال بود   یرهامتغهای مربود هر یک از  در این پژوهش برای بررسی توزی  داد 

باشدد.   می نرمال x30تا  x2استفاد  شد  اس . که مشخص شد  Smirnov-Kolmogorov آزمو 

نرمال بود  توزید  اسد ح اسدتفاد      ها آ هایی که فرض  دهد تا از آزمو  این امر به ما این امما  را می

 گرو  متغیرهدا )تبعدیض در برابردیگدرا ح تواندایی و     3های مربود  کنیم. الزم به ذکر اس  توزی  داد 

 باشد. ها( نرمال نمی تاربیاتح فشار کاریح پاداش کاریح مسئولی  و فعالی 

 تحقی  سلاالتآزمو  آماری 

دو اسدتفاد  شدد  اسد . بدرای      شور آزمو  کدای  و همین Tهای  تحقی  از آزمو  سلاالتبرای آزمو   

نرمال  ها آ که توزی   یرهاییمتغو برای  Tآزمو  ثاب  شد  از  ها آ که نرمال بود  توزی   یرهاییمتغ

دو استفاد  شد  اس . درک عدال  تح  تأثیر پیامدهایی که شدخص از سدازما     نیس  از آزمو  کای
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هاو کیفی  تعدامالت( و اصوصدیات ادراک کنندد  قدرار دارد      های سازمانی )رویه کندح رویه دریاف  می

اسازگار در فرد شود. براساا نتایج تواند منار به بروز رفتارهای ن ( که می2231)وسین زاد ح ناصریح 

شدود   مشاهد  می 3که در جدول شمار   دهندگا  با توجه به نظر پاسخ دو و آزمو  کای بدس  آمد  از

توا  اینگونه اظهار نمود که به صورت کلی و در ماموع درک از عدال  بر ماموعه رفتار ناسدازگار   می

 متقابل دارد. یرتأثناسازگار  فقط بر بعضی از رفتارهای داری ندارد اثر معنی

 
 3-جدول

شدور کده در جددول     دهدد. همدا    مدی  نشا  X30تا  X2 یرهایمتغرا برای  Tنتایج آزمو   2جدول  

 X29, X23, X 23,X24, X22,X20,X:,X1,X2,X3شدودح میدانگین متغیرهدای     مشاهد  مدی 

نامده   دار اس . با توجه به اینمده کدگدشاری پرسدش    اس  و از نظر آماری این میانگین معنی 2کمتر از 

دهنددگا ( را در   پاسدخ مخاشبا  )اس  موافق   2کمتر از  ها آ که میانگین  یرهاییمتغمعموا بود ح 

زما  منار به تدرک  کند. عدم درک عدال  در سا می ییدتأمورد اثر عدال  توزیعی بر رفتار ناسازگار را 

در کدارح   یرتدأا  شغلح نارضایتیح عملمرد شغلی پایینح تعارض با سرپرس ح کاهش کارایی و اثربخشیح

گردد که این عوامل باعث پدیدار شدد  رفتارهدای ناسدازگار در افدراد      غیب  از کار و کاهش انگیز  می

بسزایی داشته باشد. با توجه به توضدیحات ارائده شدد      یرتأثتواند در ایااد فساد اداری  شود که می می

و غیب  به عنوا  دو گونه از رفتار  یرتأادهندگا  درک از عدال  توزیعی بر  توا  گف  از نظر پاسخ می

 گشارد. ناسازگار اثر می
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با  هایی که باشند و داد  می 0002معنا داری زیر  اند دارای هایی که با *** مشخص شد  داد  2-جدول

اندد   هایی که با * مشخص شدد   باشند. داد  می 0003اند دارای ضریب معنادارای زیر  ** مشخص شد 

 باشد. می 002داراری ضریب معنی دارای زیر 

گیرد؟ برای بررسدی   عوامل شخصیتی قرار می یرتأثو رفتار ناسازگار تح   بین عدال  توزیعی آیا رابطه

بدا و   شبا  در مورد ارتباد رفتدار ناسدازگار و عددال  تدوزیعی    های مخا همبستگی بین پاسخ سلالاین 

های شخصیتی مثل سنح تحصیالتح درآمددح تاربده را از شرید  آزمدو  اسدپیرمن سدنایدیم.        ویژگی

شدودح   شدوری کده در جددول مشداهد  مدی      دهدد. همدا    نتایج نظرسنای را نشا  می 4جدول شمار  

دار  بدا توجده بده ارتبداد معمدوا )منفدی( و معندی        کنند  اسد .  تحصیالت یمی از عوامل مهم تعیین

توا  گف  که افراد  دهندگا  در مورد ارتباد عدال  توزیعی و رفتار ناسازگار می تحصیالت با نظر پاسخ

عدالتی دارند. ارتباد سدنح تاربده و درآمدد بدا نظدر       العمل شدیدتری نسب  به بی کرد  عمس تحصیل

دهند  این  این مطالب نشا  توزیعی و رفتار ناسازگار مثب  اس . دهندگا  در مورد ارتباد عدال  پاسخ

نسدب    ها آ اس  که هر چه سط  درآمد افراد بیشتر باشدح تاربیات و سن افزایش پیدا کند موافق  

گونه نتیاه گرف  که بدا افدزایش درآمددح     شود. شاید بتوا  این عدالتی کمتر می به واکنش شدید به بی

دهندد یدا نسدب  بده      عدالتی وساسی  ادود را از دسد  مدی    به نوعی نسب  به بیسن و تاربه افراد 

 شوند. کارتر می عدالتی محافظه بی
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هایی که با  باشند و داد  می 0002معنا داری زیر  اند دارای هایی که با *** مشخص شد  داد  4-جدول

اندد   هایی که با * مشخص شدد   داد باشند.  می 0003اند دارای ضریب معنادارای زیر  ** مشخص شد 

 باشد. می 002داراری ضریب معنی دارای زیر 

پرسشنامه پژوهش مورد نظر در بین کارمندا  و دانشاویا  توزی  شد  اس  و محققا  تمایل داشتند 

عدالتی بدا رفتدار ناسدازگار     نسب  به بی ها آ تا بررسی کنند آیا بین کارمندا  و دانشاویا  در نگرش 

توا  اظهار داش  که دانشاویا  نسب  به بروز رفتدار   می 3ت وجود دارد؟ با توجه به نتایج جدول تفاو

موافق  بیشتری دارند. این تفاوت در بی عدالتی مرتبط با عدم  ناسازگار در صورت درک از بی عدالتی

تبعیض در هماهنگی وقوق و دستمزد با تاربه و مهارت فردح عدم هماهنگی فشار کاری و دستمزد و 

 پاداش نمود بیشتری دارد و معنی دار اس .

 
هایی که با  باشند و داد  می 0002معنا داری زیر  اند دارای هایی که با *** مشخص شد  داد  3-جدول

اندد   هایی که با * مشخص شدد   باشند. داد  می 0003اند دارای ضریب معنادارای زیر  ** مشخص شد 

 باشد. می 002داراری ضریب معنی دارای زیر 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


35 

 

 گیری: نتیاه

که ول آ  و ایااد سالم  اداریح عالو  بدر بهبدود    هاس  سازما فساد به عنوا  یک مساله مهم برای 

عملمرد سازما  به بهبود فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی جامعه و درنتیاده پیشدرف  کشدور کمدک     

عددالتی در سدازما  اسد . در     شود درک کارکندا  از بدی   کند. یمی از دالیلی که منار به فساد می می

ل  توزیعی مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسد . رفتارهدای       عدا پژوهش واضر درک از عدال  با تاکید بر

تواند به عنوا  بخشی از فسداد نمدود پیددا     عدالتی در سازما  اس  می ناسازگاری که پیامد درک از بی

گف  درک از  توا  یمهای اناام شد  به صورت کلی  کند. در پژوهش واضر با توجه به تازیه و تحلیل

شود. در پاسخ بده بدی    و غیب  می یرتأاناسازگار مانند  یرفتارهاای عدالتی در سازما  منار به بر بی

کنند که دارای کمترین پیامد باشد. شداید بده همدین دلیدل      عدالتی کارکنا  رفتارهایی را انتخاب می

عددالتی شدنااته    پاسخ کارکنا  به درک از بی ینتر مهمبه عنوا   یرتأاهای تحقی   باشد که در یافته

فتار در بین سایر رفتارهای ناسازگار بررسی شد  در تحقی  کمترین پیامدد مممدن را   شد  اس . این ر

و غیب  از کار را در صورت ناعادالنده بدود  وقدوق و     یرتأابرای کارکنا  دارد. نتایج تحقی  اقدام به 

ایا با مزایا نسب  به سایر کارکنا ح ناعادالنه بود  پاداش نسب  به سایرینح عدم تناسب بین وقوق و مز

کندد. بدر اسداا     مدی  ییدد تأو میدزا  فشدارهای کداری     ها و تاربیات ها وتوانایی ها و مسئولی  فعالی 

گدشار در رابطده بدین درک از     یرتدأث های تحقی  تحصیالت به عنوا  یمدی از متغیرهدای مهدم و     یافته

تر شد   دالتی وسااع شود. با افزایش تحصیالت افراد نسب  بی عدالتی و رفتار ناسازگار شنااته می بی

یابدد. نقدش    افزایش مدی  ها آ عدالتی در سازما  امما  بروز رفتار ناسازگار در  و در صورت مشاهد  بی

 هدا  آ کنندد کده بدا افدزایش      مخالف این متغیر را متغیرهای سنح سابقه کار و میزا  درآمد بدازی مدی  

 شود. عدالتی بیشتر می کاری افراد برای پاسخ ناسازگار به بی محافظه

 

 منابع:

(ح تأملی بر امما  توسدعه سدرمایه اجتمداعی در پرتدو عددال       :223) ؛.ع حپورعزت ؛.د میر اانیحا -2

 .23-29ح 2شمار   ح2 دور  حیدولت  یریمد هیدولتیح. نشر یها سازما سازمانی در 

 .22:0ح انتشارات علمح یدر جوام  دستخوش دگرگون یاسیثالثیح م.؛ ساما  س -3

 .32-23ح290شمار   (ح عدال  سازمانیح ماله تدبیرح2231ح م.ح )یناصر زاد ح ع.؛وسین  -2

عدال  سدازمانی   (ح شناا  نحو  تأثیرگشاری ابعاد:223سید جوادینح ر.؛ فراویح م.؛ شاهریح ع.؛ ) -4

 .0:-33ح 2گوناگو  رضای  شغلی و سازمانیح نشریه مدیری  بازرگانیح شمار   یها جنبهبر 
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 یو پژوهشد  یش علمد یهمدا  یندومد  نتدرل آ ح ک یها و یو ش یح فساد ادار2230.؛ م ژادحن یفرهاد -3

 .23-2 یبازرسنظارت و 

 تظار موعودح سال دهمح شمار  اولدر مدیری ح وموم  اسالمیح ماله ان عدال  2232.؛ ص قوامیح -1

قطدب(ح انتشدارات   د یح سد یعتیح شریدگا  مطهریاز د)مفهوم عدال   یسه ایمقا یح ع.؛ بررسیمرام -:

 .22:3ح یمرکز اسناد انقالب اسالم

مبارز  با آ   یها ول را (ح عوامل بوجو آورند  فساداداری و 2290محمدیح د.؛ ) کوااییح ک.؛ علی -3

از دیدگا  اسالمح ماموعه مقاالت همدایش ملدی ارتقداء سدالم  نظدام اداری بدا تاکیدد بدر نظدارت و          

 پیشگیریح ایالمح دانشگا  ایالم.

های سالم  اداری در مناب  اسالمیح ماموعه مقاالت همدایش   (ح شااص2290مقدمح ر.؛ ) موسوی -9

 ملی ارتقاء سالم  نظام اداری با تاکید بر نظارت و پیشگیریح ایالمح دانشگا  ایالم.
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TheBussiness Review Combridge, 1, 32. 

3. Chen, P. Y.; Spector, P. E.; Relationships of work stressors with 

aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study. 

(2993),Journal of Occupational and Organizational Psychology, 13, 2::-

234. 

2. Douglas, S. C.; Martinko, M. J.;Exploring the role of individual 

diVerences in the prediction of workplace aggression. (3002), Journal of 

Applied Psychology, 31, 34:-339. 

4. Fox, S.; Spector, P. E.; A model of work frustration-aggression. 

(2999), Journal of Organizational Behavior, 30, 923-922. 

3. Fox, S.; Spector, P. E.; Miles, D.; Counterproductive work behavior 

(CWB) in response to job stressors. (3002), Journal of vocatoion behavior, 
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Counterproductive work behavior as protest. (3020), Human Resource 
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