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مقدمه
ماعیاجتدرزندگیسازمانهاجانبههمهوفراگیرنقشبهتوجهباامروزه

.ستاشدهآشکارترپیشازبیشســازمانهادرعدالتنقشانسانها،

معیجکاربرروحیهمخربیاثراتتواندمیسازماندرعدالتیبیادراک
تاثیرحتتراکارکنانانگیزشوانسانینیرویاهتمامزیراباشد؛داشته

وعهتوسجریانپایداریوبقارمزعدالترعایتبنابراین.دهدمیقرار
.استآنکارکنانوسازمانپیشرفت

لهجمازسازمانی،رفتارمتغیرهایازیکیعنوانبهسازمانیعدالت
رفتارهایتوسعهوحفظاساسوها،سازمانمدیریتاصلیوظایف
.استکارکنانبیندرعدالتاحساسوعادالنه

3



نوع عدالت از جانب صاحب نظران و محققان این حوزه3تا کنون حداقل 
:استپذیرفته شده  

عدالت توزیعی-1

ایعدالت رویه -2

عدالت تعاملی-3

انواع عدالت
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عدالت توزیعی
ریافتدکارکنانکهنتایجیوپیامدهابودنعادالنهبهتوزیعیعدالت

.دارداشاره،کنندمی

انصافوهانگرشازایگستردهطیفبهتوزیعیعدالتدیگربیانیبه
در،سازماندستاوردهایوپیامدهاتخصیصوتوزیعدربارهشدهادراک

.دارداشارهکارکنانهایآوردهوعملکردبامقایسه
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عدالت رویه ای
سطتوکهفراگردهاییوهارویهازشدهادراکانصافبهایرویهعدالت

.دارداشاره،یابندمیتخصیصپیامدهاها،آن
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عدالت تعاملی
جانبازکهاستفردیبینرفتارهایای،مراودهیاتعاملیعدالت

هایرویهوهاسیاستاجرایهنگامکارکنانمورددرسرپرستان
.گیردمیصورتسازمانی
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کهدارندراانگیزهاینرابطهیکطرفین،اجتماعیتبادلنظریهاساسبر
.کنندجبرانرامقابلطرفبارابطه

کردهایکارمثلبهمقابلهالگویاجتماعینهادیکعنوانبهسازماندر
درراسازمانتالشکارکنانکههنگامینمونهبرای.داردمتعددی
برانجدنبالبهکنندمیدرکهاآنانتظاراتبرآوردنوعدالتبرقراری

ابشوند،میترمتعهدسازمانهنجارهایوهاارزشبهسازمان،تالش
رضایتغلیشهایحداقلبهنسبتبینند،میرانواقصکمترمثبتنگاه

ازمانسدرخدمتادامهبهبیشتریتمایلوکنندمیکسببیشتری
.دارند

نظریه تبادل اجتماعی
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برممستقیصورتبهسازمانیعدالتازادراککهاستآنازحاکیهاپژوهش
دیرانم.بودخواهدگذارتاثیرکارکنانهایجاییجابهوخدمتترکبهتمایل

اساسیمشکالتومعضالتازیکیکه)کارازگیریکنارهمحققانو
برایندهکنتهدیدعواقببابیشتروآفرینمشکل،پرهزینهرا(سازمانهاست

.دانندمیسازمانکارآیی

وآگاهانهارادهازشغلترکبهتمایلکهدهدمینشانعلمیهاییافته
یکبارههبکارکنانیعنیشود؛میناشیسازمانترکبرایشاغلشدهحساب
دریجیتدربصورتراشغلترکبهتمایلبلکه،کنند،نمیترکراسازمان

بودنمناسبوشرایطهمهگرفتننظردرازپسودهندمیپرورشخود
.ندنمایمیشغلترکبهاقدام،دیگرهایسازماندراستخدامیهایفرصت

انادراک از عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکن
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برنیمبشاغلیکتصمیمفرایندخدمت،ترکسازیشفافبرایلیموب
.استکردهتدوینتصمیممراتبسلسلهصورتبهراخودسازمانترک

یاایترضازاعم)خودفعلیشغلارزیابیبهابتدادرافراداو،الگویاساسبر
دمعاحساسارزیابیازپسفرداگر.پردازندمی(فعلیشغلازرضایتعدم

هایزینهگبرایجستجوازقبلگیرد؛میقوّتخدمتترکتفکرکرد،رضایت
هایزینههاگروشودمیبررسیفردتوسطفعلیشغلترکهزینةجایگزین،

د،باشکمترخدمتترکبرایجستجوازحاصلمزایایبرابردرخدمتترک
گزینهةمقایسوارزیابیبهفردوشودمیآغازممکنهایگزینهبرایجستجو

ترکبراینهاییتصمیمآن،اساسبروپردازدمیخودفعلیوضعیتباها
.شودمیاتخاذشاغلتوسطفعلیسازمان
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روش تحلیل داده ها روش جمع آوری داده ها جامعه آماری نوع مطالعه

ین و  میانگ)آمار توصیفی 
(انحراف معیار

پرسشنامه عدالت  
نسازمانیِ نیهوف و مورم

مرکز ب د 10کارکنان 
شهری

توصیفی از نوع 
همبستگی

آزمون های تحلیلی
t-test وNpar-test

رک پرسشنامه تمایل به ت
خدمت کارکنانِ کامان و

همکاران

نفر96 مقطعی

ضریب همبستگی 
پیرسون

روش کار
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پرسشنامه ها
O(1993)مورمنونیهوفسازمانیعدالتپرسشنامه:

خالفممکامالًومخالفمنظرم،بیموافقم،موافقم،کامالًهایگزینهباسوال؛20شامل
O(1979)همکارانوکامانکارکنانخدمتترکبهتمایلپرسشنامه:

ایگویه3مقیاسیکشامل
Oاستشدهسنجیدههمکارانوحسنیمطالعهدرپرسشنامهدوهررواییوپایایی.

وشدهادهاستفدرونیهمسانیروشازمورمنونیهوفپرسشنامهپایاییبررسیجهت
عدالتهایمؤلفهبرایو%۸0پرسشنامهکلبرایکرونباخآلفایضریبمیزان

نشانهکهبود%70و%70،%۸7ترتیببهتعاملیعدالتوایرویهعدالتتوزیعی،
.استآنپایایی
پایایینشانهکهبود%۸7همکارانوکامانپرسشنامهکرونباخآلفایضریبمیزان

.استآنمطلوب
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یافته ها
:کهدادنشانمطالعههاییافتهتحلیل

اینازکهبودندزندرصد61/5ومرددرصد3۸/5کنندهشرکت96مجموعاز
بهمتعلقدرصد43/۸واردکانشهرستانبهمتعلقدرصد56/3تعداد

.بودندمیبدشهرستان
کارکنانراددرصبیشترینکهدادنشانسنیوضعیتبارابطهدرحاصلهنتایج

.استدادهاختصاصخودبهدرصد44/۸فراوانیباسال35-25سنیگروهدر
گروهبهمربوطکهدرصد53/1مطالعهایندرکارسابقهبیشترینهمچنین

.بودسال5زیرسنی
5۸/3بالیسانسمدرکبهمربوطفراوانیبیشترینتحصیالتسطحدرمورد
.باشدمیدرصد
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رافیکتعیین میانگین و انحراف معیار متغیرهای عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت با متغیرهای دموگ: 1جدول شماره  14



خدمتترکوسنمتغیربین،1شمارهجدولهاییافتهبامطابق
سنابکارکنانکهطوریبهگردید،مشاهدهمعناداریتفاوتکارکنان

.(0.۸2±0.۸5)دارندخدمتترکبهبیشتریتمایلسال35باالی
رابطهجنسوخدمتترکبهتمایلبینجدول،ایناطالعاتطبق
بهتریبیشتمایلمردجنسیتباافرادکهطوریبهدارد،وجوددارمعنی
.(0.۸1±0.90)دارندشغلترک
اریمعناداختالفکارکنانخدمتترکباکارسابقهبینچنینهم

تمایلسال10ازبیشکاریسابقهباافرادکهطوریبهگردید،مشاهده
.(0.۸۸±0.۸4)دارندخدمتترکبهبیشتری
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خدمتتعیین ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و تمایل به ترک:2جدول شماره 
16



بحث
:آمدهدستبهنتایجبامطابق

ردید،گمشاهدهمعناداریتفاوتکارکنانخدمتترکوسنمتغیربین
ترکبهبیشتریتمایلسال35باالیسنباکارکنانکهطوریبه

.دارندخدمت

وریطبهدارد،وجوددارمعنیرابطهجنسوخدمتترکبهتمایلبین
.دارندشغلترکبابیشتریتمایلمردجنسیتباافرادکه

گردید،همشاهدمعناداریاختالفکارکنانخدمتترکباکارسابقهبین
بهبیشتریتمایلسال10ازبیشکاریسابقهباافرادکهطوریبه

.دارندخدمتترک
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مردانکهدکرمطرحاینگونهراعلتبتوانشایدجنس،متغیربررسیدر
ودارندزنانهبنسبتبیشتریپیشرفتانگیزهوهستندخانوادهآورنان

وجودکاناماینباشدنداشتههمخوانیانتظاراتشانباشغلشانچهچنان
.کنندترکترجذابشغلیکیافتنجهتراشغلشانکهدارد
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:میرسدنظربهنتایجبهتوجهبا

رغیومعنابیرابطهخدمتترکبهتمایلوسازمانیعدالتبین
رکتبهتمایلسازماندرعدالتافزایشبایعنیدارد،وجودمستقیم
.میابدکاهشخدمت
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:هایافتهطبق

غیروعنامبیرابطهتوزیعیعدالتوخدمتترکبهتمایلبیناحتماالً
خدمترکتبهتمایلتوزیعی،عدالتافزایشبایعنیدارد،وجودمستقیم
(نادیوپرورگلتحقیقباهمسو).میابدکاهش
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:حاضرمطالعههاییافتهمطابق

جودومعناداررابطهاحتماالًایرویهعدالتوخدمتترکبهتمایلبین
فسیرتمستقیمغیرصورتبهرابطهاینآن،عددبودنمنفیباودارد

زایشافخدمتترکبهتمایلای،رویهعدالتکاهشبایعنیمیشود،
ایجنتباغیرهمسو)(آبادیعزیزوزادهکوشامطالعهباهمسو).میابد

(همکارانوالمبارتونادی،وپرورگلتحقیقات
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:نتایجبهتوجهبا

ایمراودهعدالتوخدمتترکبهتمایلبینکهداردوجوداحتمالاین
قیقاتتحهاییافتهباهمسو).داردوجودمستقیمغیرومعنابیرابطه
تحقیقاتنتایجباهمسوغیر)(همکارانوجونزوهمکاران،وپارکر
(تانواوندیریوآریی،
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نتیجه گیری

O رعایت انصاف در پرداخت حقوق و
پاداش به کارکنان

Oرعایت رویه اجرای قوانین در سازمان

Oمشارکت دادن کارکنان در تصمیم
گیریهای سازمانی

O اخالقیرعایت مسائل

برایویهرعدالتتاثیرکهشدیافتهدستنتیجهاینبهحاضرمطالعهانجامبا
کارکنانبرایسازمانروشورویهواستبیشترابعاددیگرتاثیرازخدمتترک

.داردسزاییبهاهمیت
:کارکنانطرفازسازمانیعدالتدرکزمینهآوردنفراهم

Oا احترام و صداقت در هنگام برخورد ب
کارکنان و پرهیز از دروغگویی

Oدادن بازخورد به موقع به آنها

Oقدردانی از عملکرد کارکنان موفق

O فراهم آوردن محیطی با ارتباطات
کارکنانفراوان و خوب در بین 
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انسپاس از صبر و حوصله ت
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