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 چکیده



 ز
 

 یفاوتت یب یانجیبا نقش م یماد سازمانو اعت یعدالت سازمان نیرابطه ب یبررس))تحقیق حاضر با هدف 

 –وش توصیفیربه ها کمی و از نظر داده ((معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اردبیل  یسازمان

بودند   نفر 2360پژوهش حاضر  یجامعه آمارهمبستگی  از نوع معادالت ساختاری صورت گرفته است. 

 و طبقه یمرحله اچند یرگی روش نمونهبه  نفر  482س بوال  حجم نمونه اچ ا نییکه با استفاده از روش تع

و  انیعتماد سازما، عدالت سازمانیهای مربوط از پرسشنامه آوری دادهجهت جمع. انتخاب شدندمتناسب  ای

. و /82/. ،  80رتیب تاستفاده گردید. که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به  بی تفاوتی سازمانی

ن اکی از آزمون حآها از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید. نتایج ست آمد. جهت تحلیل داده.  بد/84

غیر مستقیم متغیر  است. همچنین اثر 34/0اثر مستقیم عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی برابر با  بود که

باشد. همچنین می 062/0 ابر باعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با تأثیر متغیر میانجی بی تفاوتی سازمانی بر

ارتی دیگر یک واحد ( است به عب34/0برابر) متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانیدو  ضریب مسیر مابین 

ریب مسیر همچنین ض. شد  واحدی در اعتماد سازمانی  34/0تغییر در عدالت سازمانی، موجب افزایش 

ن اثرگذاری منفی متغیر عدالت سازمانی ( است و میزا-39/0برابر) عدالت سازمانی و تفاوت سازمانیمابین 

ب کاهش ی، موج. به عبارتی دیگر یک واحد تغییر در عدالت سازماندادبر بی تفاوتی سازمانی را نشان 

 سازمانی تفاوتی این بدان معناست که عدالت سازمانی با بی گردید. واحدی در بی تفاوتی سازمانی  39/0

  رابطه معکوس دارد. 

. 

 اعتماد سازمانی ، یسازمان بی تفاوتی  ، عدالت سازمانیکلید واژه: 
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 مقدمه(1-1

ریت لت و مدیت. عدامنابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر استراتژیک سازمان مورد توجه مدیران قرار گرفته اس

وامع وسعه جوجود دارد و زمینه مناسبی برای ت آن یکی از نیازهای اساسی و ذاتی انسان هاست که همیشه

ازمان و فراهم مدیریت و حل مشکالت در س (.2012انسانی در طول تاریخ فراهم کرده است)بیداریان و جفعری،

ی که یم هایساختن محیطی سالم، نیازمند، جو صمیمی و دوستانه، همراه با عدالت است. بر این اساس تصم

المتی وری که سطد، به ا اتخاذ می کنند، باید به رفتار منصفانه با کارکنان مواجه شورهبران و مدیران سازمان ه

ی، د سازماناعتما و رفاه آنان را منعکس سازد. عدالت سازمانی از عوامل تعیین کننده پیامدهای رفتاری نظیر

ن معتقدند بی شناساروان (.1396تعهد سازمانی و کاهش بی تفاوتی سازمانی است)امراللهی بیوکی و همکاران،

ر د را دتفاوتی زمانی اتفاق می افتد که شخص پس از ناکامی طوالنی، امید تحقق هدف یا هدف های خو

کامی نها ناآوضعیتی به خصوص از دست می دهد و می خواهد از منشا ناکامی خود کناره گیری کند. از نظر 

و عدم  ا موانعیف به دلیل مواجه شدن با مانع های فرد در راه حصول به هدخود نتیجه بی حاصل مانده تالش

 کننده کسل و ریتکرا کارهای به که افرادی است ویژگی پدیده اینتوفیق در تعدیل و یا جایگزینی اهداف است. 

 پیشرفت و بهبود به امید چندانی کار محیط در که شوندمی واقعیت این تسلیم اغلب کار خود در و دارند اشتغال

 و فرد جه محرومیتنتی آنرا و گویندمی فردی بی تفاوتی مشخص، رفتاری -حالت روانی این به صوألا .ندارد وجود

 فتارهایر در سازمانی عدالت (. انعکاس1394دانند)عباسی و همکاران،می کار محیط در مشکل وجود نشانه

 را زمانسا به عتمادا آن متعاقب و سرپرست به اعتماد از حسی حس، کند. این می ایجاد خوبی حس سرپرست،

 روابط توسعه ایبر اصلی کلید و است، مطالعه برای مهمی مفاهیم برگیرنده در دهد. اعتماد می شکل کارکنان در

 ازمانس در را اطالعات جریان کارکنان که گردد می باعث پایین اعتماد سطح .رود می شمار به فردی بین

 بین از سازمان رد صادقانه و باز ارتباطات و کند پیدا ، رواج کارکنان بین در بدگمانی و ظن سوء و کنند منحرف

ل شامل بیان این فص (.1392نباشند)حدادنیا و همکاران، برخوردار مطلوبی کیفیت از سازمان تصمیمات و برود

 شد.می با مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیه ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق

 ن مسئلهبیا( 1-2

(. 2017و همکاران ، نری)وباشدیم یانسان هیکننده سرما نییعوامل تع نیتر یاز قو یکیوپرورش سازمان آموزش

موسسات  ینیآغاز روند بازب یبرا یگذاشته، گام مهم ریکه تا به حال بر جهان آموزش و پرورش تاث یراتییتغ
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محور  ندهیگذشته، به طور فزا له آن در چند سا(. مفهوم اعتماد و مسائل مربوط ب2017است)کوستا ، یآموزش

ارتباط  یبرقرار رایآشکار شده است، ز یاعتماد در سازمان ها به خوب تیمطالعۀ سازمان ها شده است .امروزه اهم

 و شده سست تر ها افراد و گروه نیکه روابط ب یوجود اعتماد است. در عصر ازمندیافراد ن انیم یو تحقق همکار

و  تیشخص ها، زهیدربارة انگ رهاتفسی و ها بر استنتاج یاست، اعتماد که عمدتاً مبتن رتغیی حال در سرعت به

اعتماد  تی. اهمی کندم نتضمی را ها آن اتیسازمان ها است که رشد و ح یاست، موضوع محور گرانیباطن د

 اعتمادسازمان هستند. مؤثر در  یهمکار جادیا یبه دنبال درك و شناخت چگونگ رانیاست که مد لیدل نیبه ا

 ی تفاوتیب گری(. از طرف د1396و همکاران، ی پور)پسندی آوردرا به وجود م یهمکار رایاست، ز یعامل اصل

 یسازمان ها یو برخ یدولت یاست که اکثر سازمان ها یاز مشکالت یکی یکارکنان در رابطه با مسائل سازمان

از آنها  یموضوع دارند. برخ نینسبت به ا یاوتمتف یواکنش ها رانیبا آن مواجه هستند. مد رانیدر ا یدولت ریغ

با  رانیکنند مد یاز آن عبور م یبدون ارائه راه حل یباورند که راه حل آنها آموزش کارکنان است، و برخ نیبر ا

ی ب ای  یتوجه یب ع،یمتذکر شد که متاسفانه در همه سازمان ها و صنا دی.  بای شوندتجربه، هرگز متوجه آن نم

 یمنیدر برابر آن ا یکارمند چیدر تمام سطوح سازمان وجود دارد  و ه یلی میدارد. مشکل ب دوجو تفاوتی

آن وابسته به وجود  یداریو پا اتیاست که ح یاجتماع یستمیسازمان س (.1،2012و همکاران مندیندارد)م

به  یهشگران به عدالت سازمانپژو ریاخ های دهنده آن است. سال لیاجزاء و عناصر تشک انیم یقو یوندیپ

تا  شودیاستفاده م سازمانی عدالت اصطالح. اند کارکنان توجه کرده یعامل اثرگذار بر رفتار سازمان کیعنوان 

 ریرفتار ناعادالنه با کارکنان بر رفتار آنها تأث ایناعادالنه  نیدهد. قوان نکار نشا طینقش عدالت و انصاف را در مح

 دهیعادالنه هستند آن ها را ناد ریغ نیاحساس کنند که قوان ایکنند  یعدالت ین احساس ب. اگر کارکناگذاردیم

رفتار با  های وهیش به یسازماندست خواهند زد. عدالت  یانحراف یبه رفتارها یعدالت یجبران ب یبرا ای رندیگیم

 گرید انیبه ب ایرفتار شده است  که آنها احساس کنند به صورت عادالنه با آنها ای به گونه ی پردازد،کارکنان م

. احساس ی شودشناخته م یکار به عنوان عدالت سازمان طینقش عدالت در مح حیو توض حیتالش در جهت تشر

 تر، شیمشارکت ب ،یو تعهد سازمان یافتیاز حقوق در تیارض ،یشغل تیرضا جادیعدالت در سازمان سبب ا

همچون تضاد،  یناخواسته و انحراف یشده و مانع بروز رفتارهاو جلب اعتماد کارکنان  تیریاز مد مندی تیرضا

به عنوان عنصر  ،ی(. منابع انسان1395،یهرند یو اسالم ی)نادرشودیم یاخالق ریغ یو رفتارها یاحساسات منف

از  یکیمورد توجه قرار گرفته است. عدالت و اداره آن  تیریتوسط دانشمندان مد ژهیبه و سازمان، کیاستراتژ

در طول  یتوسعه جوامع انسان یمناسب برا ای نهیانسان است که وجود آن همواره زم یو ذات یاساس یاازهین

                                                           
1 . Meimand & et al 
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 افتهیتکامل  یجامعه انسان شرفتیبا توسعه و پ یفراهم کرده است. نظرات مربوط به عدالت به طور مواز خیتار

در مورد عدالت در  قاتیتحق ناولی .است ها است. اداره عدالت در جامعه وابسته به توجه به عدالت در سازمان

در مورد عدالت  یاز مطالعات تجرب یدی، مرحله جد1990. پس از ی گرددبازم 1960دهه  لیسازمان، به اوا

از  یکیبر شمردند.  یو عدالت تعامل ای هیعدالت رو ،یعیرا عدالت توز یآغاز شد که انواع عدالت سازمان یسازمان

مطالعه  نیاست که در ا یمورد توجه قرار گرفته، اعتماد سازمان رایکه اخ ینعدالت سازما یامدهایپ نیمهمتر

 ایاست که آ نیپژوهش ا نیمسئله ما در ا نیبنابرا (. 2012،یو جعفر انیداریقرار گرفته است )ب یمورد بررس

وزش و معلمان دوره متوسطه آم یسازمان یتفاوت یب یانجیبا نقش م یو اعتماد سازمان یعدالت سازمان نیب

 رابطه وجود دارد؟ پرورش شهر اردبیل 

 اهمیت و ضرورت تحقیق( 1-3

شود)سالجق و  یمربوط م یبه منابع انسان مایمستق یبه اهداف سازمان دنیسازمانها در رس تیسطح موفق

 با نهروزا اد،فرا کهایبهگونه ،نددکر ذنفو دممر ندگیدر ز قابلتوجهی رطو به هانمازسا(. امروزه 1،2016تنابنده

و  توسعهدر  نندرامی گذ ها نمازسارا در  نشا ندگیز  نماز بیشترو  هستند ستمادر   یدمتعد یهانمازسا

 یانسان سرمایه ن،مازسا هر سرمایه صلیترینو ا گترینربز داردساسیا نقش نسانیا وینیر نمازسا هر پیشرفت

 اتیکنند و به آنها ح یم تیمشخص و هدا ی آورند،اشخاص هستند که سازمانها را به وجود م نیا رایآن است  ز

سازمان  یبقا و ارتقا ت،یداشته باشد، احتمال موفق یمطلوب تر تیفیک ه،یسرما نیبخشند. هر چه ا یدوباره م

 بت،یغ زانیآمدن و م نییدر سازمان، توام با باال رفتن سطوح عملکرد و پا یروین نیخواهد شد. وجود چن شتریب

در  عامل نیکند؛ و مهم تر یرشد و توسعه سازمان فراهم م یرا برا نهیان است و زمو ترك خدمت کارکن ریتاخ

اقدام هم به  نیا رایفراوان کرد؛ ز یسع یانسان یروین تیفیدر مورد بهبود ک دیباشد، لذا با یم یبهره ور زانیم

را  هارآنفتار دخو ن،کنارکادعملکر یابیارز بر وهعال ارههمو انمدیر قعنفع سازمان و هم به نفع افراد است. در وا

 تأثیر نمازسا دعملکر نهایتو در  هاآن دعملکرروی  نکنارکا رفتار که اچر هنداردقر یمیدا توجه ردمو باید نیز

 افهدا تحقق معد یا تحقق مشخصأ که حالتی. ستا مانیزسا تیوبیتفا هارفتار ینا جملهدارد. از  مستقیم

. دندینام «یسازمان یتفاوت بی»از اعضاء تفاوت نکند را  هیوگر یا یک یابر نمازسا شکستو  موفقیت یا مانیزسا

 ایتحقق هدف  دیام ،یطوالن یافتد که شخص پس از ناکام یاتفاق م یزمان یتفاوت یمعتقدند ب روانشناسان

                                                           
1 . Salajeghe  & Tanabandeh 
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 یریخود کناره گ یخواهد از منشاء ناکام یدهد و م یبه خصوص از دست م یتیخود را در وضع یهدف ها

که  یکارکنان ی که همه تاس ای عدالت و رفتار منصفانه خواسته گری(. از طرف د1394و همکاران، یسکند)عبا

شود که  یانتظارات باعث م نیکنند از سازمان انتظار دارند. ا یسازمان صرف م کیخود را در  یوقت و انرژ

انتظارات  نیبه ا رانیکه مد یزماناست،  نیانصاف داشته باشند. سوال ا تیبر رعا دیبه تاک یشتریب لیرهبران تما

 لهیهنجارها را به وس نیکه ا یرانیگرفت مد جهینت نبرگیممکن است رخ دهد. گر یندارند چه اتفاق یتوجه

رفتار نشان دهند.  نینسبت به ا یشوند کارکنانشان واکنش منف یکنند باعث م یمنصفانه نقض م ریرفتارها غ

سازمان و هم کارکنان به  یهم برا یخوب طیشود که شرا یباعث م رانیانعکاس عدالت در رفتار مد نیبنابرا

 یروزمره در جوامع انسان یاز تعامالت و کنش ها یاریبس انی(. اعتماد بن1393،یو  قدس انی)جهان دیآوجود 

( اعتماد 1995)1گروه هاست. به اعتقاد رابرت بهن نیب یو چه در ارتباطات اجتماع یفرد انیچه در ارتباط م

بر ادراك و نگرش  یسازمان ادبا آن مواجه اند. اعتم تیریمد شمندانیاست که اند یاز سه مسئله بزرگ یکی

انتظارات مثبت کارکنان نسبت  ،یگذارد. اعتماد سازمان یاثر م یو سازمان یکارکنان از سازمان و بر عملکرد فرد

است که  یتیاحساس اعتماد و حما نیچنسازد و هم یها و اعمال سازمان است که آنان را متاثر م استیبه س

در مورد ضرورت انجام  نی(. بنابرا1396زاده، یو عرفان یشان دارند)قنبریکارکنان نسبت به سازمان و کارفرما

 تحقق  نیتوان گفت که با انجام ا یم قیتحق نیا

 گریکدی هآنها نسبت ب یمعلمان و اعتماد سازمان یتفاوت ینسبت به ب یعتریوس نشبی اندرکان دست -

 .خواهند داشت

 رانیرات مدو نظ دیشود و عقامی  جادیو کارکنان ا رانیمد نیمشارکت، ارتباط دو جانبه ب قیاز طر -

 و اعتماد سازمانی بین معلمان زیاد می شود. کندمی  دایپ تیمقبول

 ه موجبآنها ک تیبر اساس سطح مسئول یریگمیتصم یقدرت و اجازه دادن به کارکنان برا میتقس -

 شود.می بردن سازمان، بسمت اهداف خود  شیدر پ معلمانو مشارکت  یمکاره

کار و  طیمح انسان در یهاییو توانا لیفضا بهبا ایجاد عدالت سازمانی و کاهش بی تفاوتی سازمانی  -

 شود.می ارج نهاده  یبا مشکالت کار حیبرخورد صح

 

 

 

                                                           
1 . Robert behen 
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 هدف اصلی (1-4

 هدف اصلی

 طه آموزشوره متوسمعلمان د یسازمان یتفاوت یب یانجیبا نقش م یاعتماد سازمانو  یعدالت سازمان رابطه نییتع

 و پرورش شهر اردبیل 

 :یجزئ اهداف

 ر اردبیل معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شه یو اعتماد سازمان یعدالت سازمان نیب رابطه نییتع

 یل شهر اردب ه متوسطه آموزش و پرورشمعلمان دور یسازمان یتفاوت یو ب یعدالت سازمان نیب رابطه نییتع

 دبیل رش شهر ارمعلمان دوره متوسطه آموزش و پرو یو اعتماد سازمان  یسازمان یتفاوت یب نیب رابطه نییتع

معلمان دوره متوسطه  تفاوتی سازمانیبی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی وزن و مرد در بین تعیین تفاوت 

   آموزش و پرورش شهر اردبیل 

پرورش  وطه آموزش معلمان دوره متوس تفاوتی سازمانیبی تعیین تفاوت بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و

  بر حسب سن آنها  شهر اردبیل 

پرورش  وطه آموزش معلمان دوره متوس تفاوتی سازمانیبی تعیین تفاوت بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و

   بر حسب سابقه کار شهر اردبیل 

پرورش  وطه آموزش معلمان دوره متوس تفاوتی سازمانیبی تعیین تفاوت بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و

  بر حسب تحصیالت آنها  شهر اردبیل 
 

 فرضیه های تحقیق( 1-5

 :یاصل هیفرض( 1-5-1

 :یاصل هیفرض

پرورش  آموزش و مان دوره متوسطهمعل یاعتماد سازمان با یرفتار عدالت سازمان قیاز طر یسازمان یتفاوت یب

 دارد.  رابطه شهر اردبیل 

 فرضیه هاي فرعی: (1-5-2
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 ارد.د رابطه معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اردبیل  یاعتماد سازمان با یسازمان عدالت

 د.دار طهراب معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اردبیل  یسازمان یتفاوت یب با یسازمان عدالت

 دارد. بطهرا معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اردبیل  یاعتماد سازمان با یسازمان یتفاوت یب

معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش  تفاوتی سازمانیبی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی وزن و مرد در بین 

 تفاوت وجود دارد. شهر اردبیل 

 ردبیل ارورش شهر معلمان دوره متوسطه آموزش و پ تفاوتی سازمانیبی ی وبین عدالت سازمانی، اعتماد سازمان

 بر حسب سن آنها تفاوت وجود دارد.

 ردبیل ارورش شهر معلمان دوره متوسطه آموزش و پ تفاوتی سازمانیبی بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و

 بر حسب سابقه کار تفاوت وجود دارد.

 ردبیل ارورش شهر معلمان دوره متوسطه آموزش و پ تفاوتی سازمانیبی د سازمانی وبین عدالت سازمانی، اعتما

 بر حسب تحصیالت آنها تفاوت وجود دارد.

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها(1-6

 تعریف  مفهومی:

 اعتماد سازمانی

مینان گر اطد دیاعتماد حدی است که شخص مایل است از نیت خوبی برخوردار بوده و به کالم و اعمال افرا

مایل به یگری تداشته باشد و حالتی روان شناختی است که فرد بر اساس انتظارات مثبت از نیات یا رفتار د

 (.128: 1396پذیرش ریسک از طرف او را دارد)قنبری و عرفانی زاده،

 تعریف عملیاتی

 عتماد سازمانیاسوالی   16ه در این پژوهش منظور از اعتماد سازمانی  نمره ای است که معلمان به پرسشنام

 .دهندمی پاسخ ، قابلیت اتکا، شایستگی، تعهد سازمانیدرستی و صداقتکه دارای مولفه های  پوپ سیآل

 تعریف مفهومی

 عدالت سازمانی

ربوط به مانی معدالت سازمانی درجه ای است که کارکنان احساس می کنند قوانین، رویه ها و سیاست های ساز

نند کعدالتی  ساس بیانه است. عدالت برانگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احکار آنها منصف

 (.59: 1394اخالق آنان نیز سقوط می کند)عباسی و همکاران،
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 تعریف عملیاتی

و  هوفنی امهنپرسشسوالی  20ای است که معلمان  به سواالت در این پژوهش منظور از عدالت سازمانی نمره

 گویه(9)ایراودهمگویه( و عدالت 6)ایهیگویه(، عدالت رو5)یعیعدالت توزهای که دارای مولفه( 1993ورمن )م

 پاسخ می دهند.

 تعریف مفهومی

 بی تفاوتی سازمانی

 از هیوگر یا یک ایبر نمازسا شکستو  موفقیت یا مانیزسا افهدا تحقق معد یا تحقق مشخصأ که حالتی

ه ی افتد کی اتفاق متفاوتی زماننامیدند. روانشناسان معتقدند بی« ی تفاوتی سازمانیب»اعضاء تفاوت نکند را 

 وی دهد مشخص پس از ناکامی طوالنی، امید تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعیتی به خصوص از دست 

 (.60: 1394خواهد از منشاء ناکامی خود کناره گیری کند )عباسی و همکاران،می

 تعریف عملیاتی

انائی فر و سوالی د 33در این پژوهش منظور از بی تفاوتی سازمانی پاسخی است که معلمان به پرسشنامه 

 یجوع، بارباب ر به یتفاوت یبه سازمان، ب یتفاوت یب ر،یبه مد یتفاوت ی)ب( دارای مولفه های 1389همکاران)

 پاسخ می دهند. به کار( یتفاوت یبه همکار و ب یتفاوت
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:دومفصل   

 ادبیات تحقیق
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 مقدمه

شود. بدین منظور محقق با مراجعه به در فصل دوم تحقیق، به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می

، اینترنت و همچنین با جستجو و بررسی ، اسناد و مداركای از قبیل کتب و نشریات تخصصیمنابع کتابخانه

قیاسی، علم  ترین موضوعات پرداخته و با رویکردی غالباًه انتخاب مرتبط، بهای تحقیقاتیها و گزارشپژوهش

 کند. موجود در زمینه تحقیق را بررسی می

 1عدالت سازمانی بخش اول : 

 مفهوم پردازی عدالت سازمانی (2-1

ها در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی اجرای عدالت و تحقق آن در جوامع بوده است. در این خصوص مکتب

اند. برخی از صاحب نظران هایی را برای استقرار آن پیشنهاد کردههای گوناگون بشری و الهی راه حلو اندیشه

اند زیرا توزیع عادالنه درآمدها را عامل اساسی انگیزش انسان ها می نظریه برابری را گسترش عدالت نام نهاده

افراد خود را به طور مداوم با دیگران، در متن جامعه و  (. نظریه برابری اعتقاد دارد که2،2012داننند)ایالمین

سازمان مقایسه می کنند و اگر احساس کنند با آنها ناعادالنه برخورد شده است، برانگیخته می شوند تا عدالت را 

ها و رفتارهای کارکنان در دهه در میان خودشان برقرار سازند. گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش

میالدی  1987در سال   منجر شد. گرینبرگ« عدالت در سازمان»به قلمرویی از پژوهش به نام  1970

نخستین بار مفهوم عدالت سازمانی را مطرح و به ادراك کارکنان از انصاف و رفتارهای عادالنه شغلی اشاره کرد 

لت رویه ای و عدالت مراوده که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی، عدا

های اولیه در زمینه عدالت سازمانی بر عدالت . پژوهش(1396للهی بیوکی و همکاران،)امراای منجر گردید

این نوع  کنند اشاره دارد.توزیعی متمرکز بود که به عادالنه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می

( دارد. از سوی دیگر این نظریه به پاسخ دهی افراد نسبت به 1965دامز)عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آ

رفتارهای ناعادالنه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و درآمدها در سازمان توجه دارد. به دنبال مباحث 

                                                           
1 . organizational justice  
2 . Elamin 
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ت رویه ای ، مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مد نظر قرار گرفت. عدال 1980عدالت توزیعی و از اوایل  دهه 

به این موضوع اشاره دارد که فرایند دستیابی افراد به نتایج باید عادالنه باشد. از این دیدگاه عدالت باید با به 

کارگیری رویه های منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیم های عادالنه تصمیم هایی هستند که نتیجه رویه هایی 

توان به بی طرفی حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن  منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه ای می

سخنان و مشارکت در تصمیم ها اشاره کرد. رویه ها زمانی منصفانه ادراك می شوند که به طور ثابت و بدون در 

نظر گرفته شدن منافع شخصی و بر مبنای اطالعات دقیق به کار گرفته شوند. در این میان الزم است عالیق 

ای سازمانی مشارکت کننده مد نظر قرار گیرد و استانداردها و هنجارهای اخالقی نیز رعایت همه بخش ه

(. عدالت مراوده ای جنبه های از فراگرد ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام 1،2014شود)استرام و همکاران

بین شخصی سرپرست اشاره می بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد. و به انصاف ادراك شده از رفتار 

کند. این ادراك های عدالت به طور تحلیل ضمنی، به تنوع و اختالف در پیامدهای کاری از قبیل سرمایه 

 (.1396)امراللهی بیوکی و همکاران،اجتماعی، سالمت سازمانی متصل می شوند

 ( ابعاد عدالت سازمانی2-2

 نیز نظریه این ی تشکیل دهنده عناصر عنوان به که املع یا مؤلفه سه به  شدن عملی برای عدالت سازمانی

 عبارتند از: هالفهمؤ  دارد. این نیاز اند شده شناخته

 

 های عدالت سازمانی: مولفه1-2شکل 

 در که آنگونه رویه واژه . است انگیزش زمینه در جدیدی نسبتاً رهیافت ای رویه عدالت نظریه  :2ایرویه عدالت
 قضاوتها و رفتارها هدایت برای متوالی گامهای سری یک :از است عبارت رفته، کار به عدالت زمینه در پژوهشها

                                                           
1 . Strom 
2 . Procedural Justice 
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 می قضاوت به آنها بودن عادالنه درباره کنند،می پیدا سروکار هارویه این با افراد که همین. منابع تخصیص در

 جبران برای گیری تصمیم در جاری هایرویه بودن عادالنه از افراد برداشت با ایرویه عدالت بنابراین، . نشینند
 سطوح در افراد عملکرد ارزیابی در جاری هایرویه مانند دارد، سروکار درآمدها واقعی توزیع با نه و خدماتشان

توزیع درآمدها میان افراد. با افزایش درك  چگونگی و شکایتها با برخورد چگونگی سازمان، یا جامعه مختلف

ن با دید مثبت به باالدستان و سازمانشان می نگرند، حتی اگر آنها از پرداختها، ترفیعات عدالت رویه های، کارکنا

 و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند.

 و منابع تخصیص و توزیع در عدالت رعایت میزان از فرد ادراك بیانگر توزیعی عدالت :1توزیعی عدالت
 می گفته توزیعی عدالت میدانند، مرتبط عملکرد به را پاداشها فرادا که میزانی به دیگر، بیان به پاداشهاست؛

 بودن منصفانه ادراك توزیعی عدالت. کنند می دریافت نامطلوب و مطلوب رأی افراد دادگاه در مثال، برای . شود
 مرجع ارداستاند یک به توجه با را  نتایج بودن منصفانه افراد طورکلی، به. دهدمی قرار مخاطب را هارأی این

 .نیست مبنا یک بر همیشه افراد در که میکنند ارزیابی

 تعیین در هارویه اجرای طول در شخصی بین رفتار کیفیت اینکه یعنی تعاملی؛ عدالت :2تعاملی عدالت

 اینکه احتمال و است مؤثر انصاف درك در شده ارائه توضیحات یا توجیه .است مؤثر و مهم منصفانه قضاوتهای
 عدالت که است روشی شامل تعاملی عدالت. دهدمی افزایش را شود نگریسته منصفانه گیریتصمیم هایرویه

 همچون) ارتباطات فرایند های جنبه با عدالت نوع ین. اشود می منتقل زیردستان به سرپرستان توسط سازمانی
 رفتار با تعاملی عدالت اینکه دلیل به . است مرتبط عدالت گیرنده و فرستنده بین (احترام و صداقت ادب،

 عبارت به یا مدیریت درباره رفتاری و احساسی شناختی، واکنشهای با عدالت نوع این شود،می تعیین مدیریت
 زیاد احتمال به کند، می تعاملی عدالتیبی احساس کارمندی که زمانی بنابراین،. است مرتبط سرپرست دیگر،

 سرپرست از کارمند که شودمی بینیپیش رو، این از . دهدمی نشان سازمان جای به سرپرستش به منفی واکنش
 احساس خود در سازمان تا سرپرست برابر در کمتری تعهد و باشد ناراضی کل در سازمان جای به خود مستقیم

 بر سازمان به منفی نگرشهای از کمی قسمت و است سرپرست درباره عمدتاً وی منفی نگرشهای همچنین . کند
 عدالت از متمایزی هایجنبه کدام هر و همبسته تعاملی و ایرویه  توزیعی، عدالت مورمن نظر به . گرددمی

 می تعریف تعاملی و ایرویه توزیعی، عدالت مجموع صورت به  سازمانی عدالت وی نظر به. اندسازمانی

 (.1396)میرکمالی و همکاران،شود

                                                           
1 . Distributive Justice 
2 . Interactional Justice 
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 مطالعه عدالت در سازمانها(  2-3

ارزش انسانی و گوهری گران بها در راه تحقق حقوق بشر است. آرمان اصلی انسانها رسیدن به عدالت واالترین 

عدالت است. در این راستا نظام های آموزشی به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی 

جام دهند که از برخورداراست. در صورتی خواهد توانست وظیفه خطیری را که به دوش آن است به نحو احسن ان

سازمان و  (. 1392نیروی انسانی مناسب برخوردار بوده و سازمانی سالم و پویا داشته باشد)جهانیان و قدسی،

یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می سازمان

ر سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، د

یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتا در یک سازمان 

بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در .با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترك می کنیم

با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای  سازمانها یا در رابطه

کنونی است. اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به 

و مطالعه قرار گرفته طور گسترده ای در رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق 

تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا  (. 1،2005) پارکر و کوهمیرتاس

می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت 

مان با کارکنان عموما منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار تاثیر قرار دهد. رفتار عادالنه از سوی ساز

شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان شهروندی فرانقش آنها می

 را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به

رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. بنابراین درك اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت 

می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درك شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درك 

ینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل همانطور که گفته شد، با وجود ا(. 2001باس،) رفتار سازمانی است

و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد، با این حال اکثر مطالعات در مورد عدالت در سازمانها از  1960دهه

تحقیق کاربردی و  400شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا  1990سال 

) به ثبت رسیده است 2001تمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمانها تا سال تحقیق بنیادی م100بیش از 

                                                           
1 . Parker&Kohlmeyer 
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در یک مسیر دراین تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بوده اند؛ به  (.1،2001چاراش و اسپکتر

الت تحت درك عد .عدالتی در سازمان می داننداین معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی

خصوصیات ادراك کننده قرار  های سازمانی ورویه-2کند، پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می -1: تاثیر

 .دارد

 کانونهای عدالت سازمانی (2-4

کارهای جدید در این حوزه نشان می دهد که کارکنان حداقل با دو منبع در مورد اجرای عدالت در سازمان یا 

واضحترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این سرپرست نسبت به  .نقض آن مواجه هستند

زیردست اختیار تام دارد . او می تواند بر پیامد های مهمی از قبیل افزایش پرداختها یا فرصتهای ترفیع زیردست 

د، خود سازمان به عدالتی را به آن منسوب کنناثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی

عنوان یک کل است. اگر چه این منبع نامحسوستر است، ولی توجه به آن نیز مهم است. اغلب اوقات افراد 

سازمانهایشان را به عنوان عامالن اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادربه اجرای عدالت یا نقض آن 

اردادها را نقض کنند،کارکنان نیز به این عمل واکنش قر( هستند. برای مثال زمانی که کارفرمایان )سازمانها

دهند. بدین ترتیب طبق تحقیقات مربوط به تبعیض در سازمانها،کارکنان بین تبعیض از سوی نشان می

 (.2،2002) روپ و کروپانزانوشوندسرپرست و تبعیض از سوی سازمان تمایز قائل می

  اهمیت عدالت سازمانی( 2-5

بسیاری به عدالت سازمانی بعنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در دهه اخیر، توجه 

 درروانشناسی صنعتی/ سازمانی معطوف شده است. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخالقی افراد درون یک

 قوق شهروندی،سازمان اشاره می کند. عدالت سازمانی مهم است، زیرا با فرایندهای سازمانی مهم مانند تعهد، ح

 های جدید حاکی از این است که یک ارتباط عمیق بین رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است. به عالوه بررسی

سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی وجود دارد. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان 

 ( دریافت که1993) 3ظار دارند. گرینبرگوتوانایی های خود را در یک سازمان سرمایه گذاری م یکنند، انت

 سازمان هایی که هنجار توجه را نادیده می گیرند و رفتار عادالنه ای ندارند، واکنش های منفی از کارکنان خود

                                                           
1 . Charash&Spector 
2 . Rupp&Cropanzano 
3. Tatum 



15 
 

دریافت می کنند. رهبران، نمایندگان بی واسطه یک سازمان هستند و از آنها انتظار می رود که رفتار عادالنه 

 محیط کار داشته باشند، بنابراین بسیار عالی است که عدالت سازمانی در رفتارهای رهبر واخالقی در سرتاسر

 منعکس شود، رفتارهایی که سطوح عدالت درك شده توسط کارکنان را افزایش می دهد. مطالعات اولیه در مورد

 طالعه عدالت سازمانیعدالت در سازما نها بر تئوری برابری و عدالت نتیجه ای متمرکز شده بود. هنگامی که م

گسترش پیدا کرد، تمرکز از عدالت نتیجه ای به عدالت اجتماعی منتقل شد و بعضی از مطالعات کنونی 

پیشنهادمی کنند که عدالت اجتماعی به اندازه عدالت نتیجه ای مهم است و بین عدالت اجتماعی و عملکرد 

 (.1391یفی و همکاران، ظر) مدیریت ورفتارهای کارکنان ارتباط نزدیکی وجود دارد

 عوامل موثر بر ادراك عدالت( 2-6

 ادراك عدالت تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد:

 کند: ی)الف( پیامدهای سازمانی که شخص از سازمان دریافت م

چنین یاز( وهمنات یا درك عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی )مثل برابری ، مساو

ازسوی  یامدهاپط ارزش پیامدها باشد. بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادراك مثبت یا منفی توس

 ادراك کننده تعیین می شود.

 )ب( رویه های سازمانی )رویه ها وکیفیت تعامالت(

 هه به ای کدرك عدالت همچنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است. برای مثال روی

رفته می نظر گ مشارکت کنندگان اجازه م یدهد تا مطالب خود را بیان کنند، عادالنه تر از یک رویه ای در

 شود. شودکه مانع از این عمل می

 ج( خصوصیات ادراك کننده

 تواند درك عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراك کننده باشد. این خصوصیات می

 ،ساتثل سن، جنسیت، نژاد( و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی )مانند احساخصوصیات جمعیت شناختی)م

 .(1387چالشتری، ) منفی و عزت نفس( باشد

 نتایج ادراك از عدالت( 2-7
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 کرد ارائهالت توزیعی درك شده بر عملنظریه برابری، فرضیات خاصی را با توجه به اثر عد: عملکرد کاری(2-7-1

یت فیت و کمبی عدالتی توزیعی را درك می کند، این کارمند ممکن است، کیزمانی که کارمندی  کرد، یعنی

عی ملکرد قطالت و عبازگرداندن عدالت تغییر دهد. در مورد عدالت رویه ای رابطه بین این نوع عد کار را برای

ن است که ای ممدر عوض، این عدالت بر نگرشها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است. عدالت روی نیست، بلکه

ی نسبت رشهای کلی بر نگعدالتی رویه ا از طریق اثر بر نگرشها، بر عملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی که بی

رد. اهند گذااثیر خوتنگرشهای منفی بر عملکرد  به سازمان و مسئوالنش اثر منفی م یگذارد، به احتمال زیاد این

روهی( گاست که هدف نظم گروهی )هماهنگی  برجسته در حقیقت ادعا شده است که عدالت رویه ای زمانی

ورد مت. در است، در حالی که عدالت توزیعی زمانی که بهره وری وکارایی کانون توجه هستند، برجسته اس

لکرد ، با عمرابطه اش با نگرشهایی درمورد سرپرست عدالت مراوده ای ممکن است، این نوع عدالت از طریق

 به عملکرد ضعیف منجر شود. از سرپرست مستقیم می تواند مرتبط است؛ یعنی نارضایتی

غل بایستی با هر سه شکل عدالت رفتارهای خالف انتظار و ترك ش: رفتار خالف انتظار و ترك شغل( 2-7-2

ایی در هواکنش ه عنوانبباشند. از دیدگاه عدالت توزیعی این رفتارها می تواند  توزیعی، رویه ای و تعاملی مرتبط

می  دالت تغییرعهایش را برای برقراری )زمانی که کارمند ورودی نگریسته شوند بی عدالتی درك شده،مقابل 

زنند تا بن صدمه کارکنان بی عدالتی توزیعی را درك می کنند، ممکن است به سازما دهد(. بنابراین زمانی که

است که  همچنین مشخص شدهخروجی به ورودی را در دیدگاهشان مثبت تر جلوه دهند.  بدین ترتیب، نسبت

چون هایی همتمایل به ترك شغل مرتبط است که این موضوع از طریق تاثیر نهادن برنگرش عدالت توزیعی با

ان منجر ی کارکنوبیرونی صورت م یگیرد. از دیدگاه عدالت رویه ای، ب یعدالتی درك شده از سو رضایت درونی

 ی شودظار درسطح جزئی، همچون تعارض با سرپرست ممنفی از سازمان و رفتارهای خالف انت به ادراك

 (.1380حقیقی، )

 برون سازمانی در روابط عدالت( 2-8

 عدالت در رابطه با مشتریان(2-8-1

ه شده ا پرداختمام رضاز آنجا که در این تحقیق به بررسی ابعاد عدالت و رفتار اخالقی کارکنان در صندوق مهر ا

 نیز مطالبی بیان شود. ر رابطه با مشتریانعدالت داست الزم است به بررسی 
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 ای خارجرآیندهتوجه به استقرار عدالت نه تنها در فرآیند های داخلی بلکه در ارتباطات بین سازمانی و ف

ر رابطه ی مطرح داتژیهاسازمانی مانند رابطه با مشتریان باید لحاظ شود. یکی از مهم ترین و پر بازده ترین استر

 ست.ا «اصالح خدمت» اتژیبا مشتریان، استر

 صالحن یا ابهبود یا اصالح خدمت را مجموعه اقداماتی تعریف می کنند که ارائه کنندة خدمت برای تسکی

شرکت  . ی دهدمی خدمت مطابق برنامه و استاندارد انجام خسارات وارده به مشتری به خاطر شکست در ارائه

 اده کنندصلی استفای محصول واصالح خدمت هم از مزایای ارائهتوانند با تدوین برنامه های رسمی ارائه  ها می

ز بیرون ا ر گذارو هم عناصر خدمت را در زنجیرة ارزش شرکت خود ارتقا دهند. اگرچه بسیاری از متغیرهای اث

ر درت آنان ایش مهاآموزش کارکنان خود و افز سازمان، خارج از کنترل هستند، اما در عوض سازمان می تواند با

ر سوی دیگ هد. ازاسخگویی به اعتراضات و مراجعات مشتریان، وفاداری، تعهد و اعتماد مشتریان را افزایش دپ

بلیغ ز طریق تاو نیز ابرخورد نامناسب با مشتری معترض، نه تنها بر همان مراجعه کننده بلکه براقوام و دوستان 

 منفی تأثیر منفی می گذارد.

دمت ی خ هرائگیری نوع قضاوت مشتریان نسبت به فرآیند ا اساسی در شکلادراك انصاف و عدالت یک فاکتور 

 نان بهدهد ادراك عدالت سازمانی توسط مشتریان در فرآیند پاسخگویی کارکپژوهش ها نشان می. است

ی، شناخت اعتراضات مراجعه کنندگان، هم نتایج عاطفی و هم شناختی خواهد داشت. چنین نتایج عاطفی و

 میزان رضایت مشتری خواهد بود.تعیین کنندة 

 یرهایی خدمت یا جبران شکست تحت تأثیر یک سری متغ اثربخشی سیاست های استقرار عدالت در ارائه

 اقتضایی خواهد بود. برخی از این متغیرها عبارتند از:

 یکی روابط ایجاد شدهعمق و نزد •

 ی مواجهه و دریافت خدمتطول بازة زمان •

 خدمتیزان مطلوب سازی م •

 ییر هزینه هاتغ •

 (.1387)چالشتری،  ساسیت خدمت یا محصول مصرفیح •

 بخش دوم
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 بی تفاوتی سازمانی( 2-9

هم مامل های ی از عبا آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پر رنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان یک

نگیختن ن، برای از دغدغه های اصلی مدیراکسب موفقیت و برتری رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود. یک

قات اخیر نشان ( تحقی2010کارکنان  به عنوان سرمایه های استراتژیک سازمان است. بر طبق گفته استاالرد)

کی از ین نیست. سازما می دهد که نود درصد کارمندان یا انگیزه و تمایل ندارند و یا رفتارشان در راستای اهداف

ن ارائه فاحبان صوتی است. در مورد پدیده بی تفاوتی سازمانی، تعاریف گوناگونی توسط علت های اصلی بی تفا

 ا مجموعهبین را شده است. اگرچه این تعاریف تا حدی به نکات مختلف اشاره دارند، اما در مجموع وضعیتی مع

 .(1395ای از پیامدهای خاص به عنوان بی تفاوتی سازمانی تعریف می نمایند)شکاری و همکاران،

یونانی گرفته شده است. این  apathiaانگلیسی است که از ریشۀ « Apathy»تفاوتی معادل کلمۀ اصطالح بی

عمومی  2توسعه پیدا کرده است بعدها توسط سنکا 1عبارت، که هم زمان با فلسفه رُم در زمان مارکوس ارولیوس

نگلیسی وارد شد. در حوزة علوم سیاسی ، به زبان اapathieو سپس این عبارت از زبان فرانسه با عنوان 

اند که در فعال در فرایندهای سیاسی به کار برده 4در رابطه با مشارکت و درگیری 3میلیتفاوتی را معادل بیبی

توان به تواند به اشکال مختلف ظاهر شود که از اشکال رایج آن میمیلی میهای دموکرات لیبرال، این بینظام

ن جهت شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیداها اشاره کرد. همچنین این  اصطالح در تمایلی شهروندابی

، متضاد و برخالف مفهوم دمکراسی و شهروند دمکراتیک به کار رفته است. مشارکت در 5دمکراسی آتنی

مواره کنند و های اهمیت دارد که آن را نقطه مقابل دمکراسی توصیف میفرایندهای اجتماعی به اندازه

تفاوتی و عدم درگیری اندیشمندان علوم سیاسی سالمت جامعه و سالمت اجتماعی را در رابطه با میزان بی

کند که هربرت گانز بی تفاوتی را به عنوان یک مفهوم اخالقی تعریف میدهند. وندان مورد ارزیابی قرار میشهر

شناختی که را به عنوان یک پدیدة مهم جامعه و یا نبود آن 6در درون خود حاوی واقعیتی است که کمی عالقه

افراد دانسته  7گیریتفاوتی را معادل با کنارهرابرت مرتن بی. دهد در بخشی از زندگی ما وجود دارد را نشان می

های نهادی تفاوتی یعنی نفی هر دو طرف طیف )اهداف و شیوهکند که: بیو آن را به این صورت تعریف می

                                                           
1 . Marrcus Aurelius 
2 . Senece 
3 . Disinclination 
4 . Involvement 
5 . Athenian 
6 . Interest 
7 . Retreation 
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های نهادی شده در جامعه مورد قبول افراد جامعه جامعه. زمانی که هم اهداف و هم شیوه شده( توسط افراد

 (.1394ابوالفضلی،دهد )تفاوتی رخ مینباشد، در این صورت بی

وار و بدون به کار بردن نبوغ و تفاوتی در سازمان رفتار فردی را توصیف میکند که به صورت ماشینحیطۀ بی

دهد. طبعاً چنین پذیرش دستوری که به دور از چون و چرا انجام میی سازمانی را بیخالقیت خود دستاوردها

هر گونه عالقه باشد، ممکن است در ظاهر باعث حفظ نظم سازمانی شود؛ ولی کارمند را به تالش، پذیرش 

کاربرد عبارت تفاوتی در افراد سازمانی های بیکند. نمود حیطهها یا نشان دادن ابتکار تشویق نمیمسئولیت

شود که شود؛ معلوم میباشد. با چنین واکنشی از طرف فردی که یاریگر سازمان خوانده میمی« مأمور و معذور»

شود، اجرای صرف او از خود ابتکار عمل و جوششی ندارد و آنچه به عنوان عملکرد سازمانی از او مشاهده می

به دستورها به صورت اعتراضات و اعتصابات که آشکارترین دستورهای مدیران است. گاهی افراد اعتراض خود را 

دهند و گاه غیبت زیاد بیانگر این امر است. ولی آنچه باعث تسلیم شدن و نوع بیان نارضایتی است، بروز می

ها، با نوعی چرخۀ کاری مواجه شود، نارضایتی عمیق و به مدت طوالنی است در سازمانتفاوتی افراد میبی

کنند، با موقعیتی پر از شور و کنند یا در سازمان ارتقا پیدا میای اختیار میامی که افراد شغل تازههستیم. هنگ

شوند. آنها دربارة  کسانی که قرار است با آنها کار کنند یا اهدافی که قرار است محقق سازند، انگیزه مواجه می

ای نقشی بسیار مهم را برعهده گیرند. مسئله کنند به آنها شانسی داده شده کهزده هستند؛ احساس میهیجان

کند و شور و انگیزه آنها به تدریج آرام تغییر میدهد، آن است که طرز فکر آنها آرامکه بعد از این مرحله روی می

توجه هستند؛ های آن سازمان بیدهد. در این حالت، کارکنان به موفقیتتفاوتی سازمانی میجای خود را به بی

 ای است که مانع از اخراج شدن آنها شودکنند و سطح کاری آنها در اندازهی حقوق کار میفقط برا

 .(1،2003)کئفه

 ( عوامل بی تفاوتی سازمانی2-10

 به توجهی خاص ویژگی این با افراد شود.  می نمایان در افراد کم کم که است تدریجی روند یک تفاوتی بی

 به اعتماد از افرادی چنین ندارد. وجود آنان نظر از و گذشته آینده و الح بین تفاوتی هیچ زیرا ندارند، آینده

 هر تفاوتی بی حالت اوقات گاهی آنهاست. دفاعی مطلق سپر تمکین که معتقدند و برخوردارند کمی نفس

. گیرد می فاصله کننده مایوس شرایط یا و عوامل از صورت، فرد این کرد.در خواهد تخریب را ای عالقه گونه

                                                           
1 Keef 
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 وضعیت، دراین . است اعتنا بی خود سرنوشت حتی یا و موانع به نسبت ظاهرا هیجانی، پاسخ یک جای به و

 ناکامی منشا از میخواهد و داده دست از را خود هدفهای یا هدف تحقق امید طوالنی ناکامی از پس شخص

 و دارند اشتغال کننده کسل و تکراری کارهای به که است افرادی ویژگی پدیده این. کند کنارهگیری خود

 پیرامونی های پدیده وقوع عدم یا وقوع که را حالتی همچنین. ندارند خود کار در پیشرفت و بهبود به امیدی

 اعضا از گروهی یا یک برای سازمان وشکست موفقیت یا سازمانی اهداف تحقق عدم یا تحقق مشخصا و

 تدریج به باشند، نداشته شغلی عالقه که افرادی ازمانیس سطح در. اند نامیده سازمانی تفاوتی بی نکند، تفاوت

 تحت سازمانی تفاوتی بی از. در برخی متون شوند می تفاوتی بی نهایتا و شغلی فرسودگی دچار خود کار در

 احساسات یا هیجان و شو کمرنگی یا و حضور عدم با وضعیتی بیانگر که است شده برده نام  حسیبی عنوان

 آن به پندارند می انگیز هیجان دیگران که مواردی قبال در رغبت کمبود عنوان به میتوان همچنین .باشدمی

 اینترنت، در گذار و گشت مانند کار با غیرمرتبط هایفعالیت صرف را زیادی زمان که کارمندانی. کرد اشاره

 دچار احتماال کنند،می دیگران مالقات و پردازیخیال شخصی، ایمیلهای فرستادن یا شخصی، تلفنی تماسهای

 (.1395)شکاری و همکاران،اند شده کاری محیط در بیحسی

 است رفتاری های نشانه شامل اول، گروه .نمود بندی طبقه گروه دو در توان می را سازمانی تفاوتی بی هاینشانه

 و منابع اتالف هداف،ا مقررات، سازمانی، قوانین به احترام عدم جمله از است مشاهده قابل افراد کلی رفتار در که

 وظایف، در که است عملکردی های نشانه دیگر، گروه .سازمان به نسبت دلبستگی حس وجود عدم و امکانات،

 بخش در تاسفانه،م. (2013)اصفهانی و همکاران،باشد می مشاهده قابل مشتریان با رفتارآنها و کارکنان، عملکرد

 تنها نه فاوتت بی کارکنان .هستیم تفاوتی بی از بیشتری واردم شاهد بنیادی های تفاوت وجود دلیل به دولتی

 برآن، عالوه .شد خواهند نیز سازمانی هایهزینه افزایش باعث بلکه کنند، نمی ایجاد سازمان برای رقابتی مزیت

  .شود می انگیزهبی نیز سازمانی اهداف تحقق به تفاوت بی فرد
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Abstract 

The present study aims to investigate the relationship between organizational justice and 

organizational trust with the mediating role of the organizational indifference of high school 

teachers in Ardabil city) in terms of quantitative data and descriptive-correlational structural 

equations. . The statistical population of the present study was 2360 people who were selected by 

using the HBS sample size of 482 people in a multi-stage and proportional sampling. 

Organizational Justice, Organizational Trust and Organizational Indifference Questionnaire were 

used to collect relevant data. Their reliability through the Cronbach's alpha coefficient is 80%. , 

82 /. And 84 /. Was obtained. The structural equation model was used to analyze the data. The 

results of the test showed that the direct effect of organizational justice and organizational trust 

was 0.34. The indirect effect of organizational justice and organizational trust variables with the 

effect of the organizational mediation mediator variable is 0.062. Also, the path coefficient 

between two variables of organizational justice and organizational trust is equal to (0.34). In 

other words, a unit of change in organizational justice, resulted in an increase of 0.34 in 

organizational trust. Also, the path coefficient between organizational justice and organizational 

difference is equal (-0.39) and the level of negative effect of organizational justice variable on 

organizational indifference. In other words, a change in organizational justice led to a reduction 

of 0.39 in organizational indifference. This means that organizational justice has an inverse 

relationship with organizational indifference. 

 

Keyword: Organizational Justice, Organizational Indifference, Organizational Trust 
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