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چکیده
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كيفی توامان استفاده گردیده است.
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مقدمه
ادراك عدالت سازمانی ،یک الزام اساسی برای كاركرد موثر سازمانها ،و رضایت شخصی
كاركنان بوده و در شکل دادن نگرشها و رفتارهای آنان نقش بسيار مهمی را ایفا می-
كند[ .]23:175عدالت سازمانی به دیدگاه كاركنان مربوط میشود؛ اینكه آیا سازمان با افرادش
عادالنه برخورد میكند یا نه[ ]25:7؟
اگر افراد به منصفانه بودن آنچه از سازمان بدست میآورند ،در مقابل آنچه به سازمان ارائه
میدهند ،ایمان داشته باشند؛ تعهد و پایبندی بيشتری به ارزشها و اهداف سازمان پيدا كرده و
فعاالنهتر نقش خود را ایفا میكنند ،همچنين كمتر اقدام به ترك سازمان و یافتن فرصتهای جدید
شغلی می كنند ،و در مجموع منجر به افزایش اثر بخشی سازمانی خواهند شد ،به همين دالیل است
كه مدیران تمایل روز افزونی به استقرار عدالت در سازمانها نشان داده اند)27:150(.
مدل كارت امتيازی متوازن روشی برای سنجش همه جانبه سازمان در پرتو برنامه استراتژیک
است و چون یک روش ارزیابی همه جانبه است به گونهای مناسبتر ،امکان سنجش عادالنه بودن
سازمان را فراهم میآورد.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقيق
عدالت سازمانی
پژوهش در مورد عدالت سازمانی از این جهت حائز اهميت است كه فرصتهای زیادی برای
تصميم گيری مدیران وجود دارد كه به عدالت منتهی میشود[ .]31:93نظریه عدالت سازمانی،
چهارچوبی را ارائه میكند كه از طریق آن ،كشف و درك احساسات كاركنان از اعتماد یا بی اعتمادی
بيشتر میشود .عدالت سازمانی ،پيامدهای تغيير سازمانی را با روشهای به كار رفته در دستيابی به آنها و
همچنين ادراك رفتار افراد تحت تاثير در هم میآميزد [.]29:360
جيمز( )1993عدالت سازمانی را درك منصفانه كاركنان از ستاده خود از سازمان و عکس العمل
رفتاری آنها به چنين ادارك هایی میداند وگرینبرگ(1987و )1996آن را به منزله مفهومی تلقی می-
كند كه ادراك كارمندان از ميزان برخورد منصفانه سازمان با آنها و چگونگی اثرگذاری این ادراكها را بر
پيامدهای سازمانی(مثل تعهد و رضایت) ،نشان میدهد[.]25:6
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كالکویيت و همکاران( 2001و  ،)2002گرینبرگ ( )1993و تاتم و همکاران( )2002تاكيد
كرده اند كه عدالت سازمانی با فراگردهای سازمانی مهمی مثل تعهد كاركنان ،رفتار شهروندی،
رضایت شغلی و عملکرد ،پيوند خورده است؛ ضمن اینکه عدالت سازمانی و مسئوليت اجتماعی ،ارتباط
نزدیکی با فراگردهای رهبری و تصميم گيری دارند[.]39:300
مدل های عدالت (ابعاد عدالت)
طبقه بندیهای زیادی برای عدالت ارائه شده است؛ فولگر و كوونوسکی در سال  ،1989نوعی
مفهوم دو بعدی از عدالت را به طور گسترده به كار گرفتند كه شامل عدالت توزیعی و عدالت رویه ای
بود[ .]40:305مسترسون و همکاران( ،)2000كوهن،كاراش و اسپکتور ( )2001و كروپانزانو و
همکاران( )2002معتقد بودند كه عدالت سازمانی مشتمل بر سه سازه است :عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای و عدالت مراوده ای[ .]44:667جالب است كه بدانيم خود گرینبرگ ( )1993بعدها مدل
چهارعاملی عدالت را پيشنهاد كرد كه مشتمل بر عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت بين فردی و
عدالت اطالعاتی بود[ .]37:355سپس با ایجاد تغييراتی درمدل چهارعاملی عدالت ،مدلهای پنج
عاملی[ ]36:103وشش عاملی عدالت مطرح شدند كه در آنها عدالت رویهای و عدالت بين فردی
هر دو به طور مجزا با مولفه های خودشان مورد بررسی قرار میگرفتند [.]27:149اندیشمندان مدیریت
موضوع عدالت را از مناظر متفاوتی مورد توجه قرار دادههاند كه در سطوح زیر مورد توجه قرار میگيرد.

عدالت توزیعی :به زعم كومار( )1996و هرتل و همکارانش( ،) 2002عدالت یا انصاف توزیعی،
برعدالت ادراك شده از درآمدهای دریافتی داللت دارد .در روابط تبادلی ،عدالت توزیعی با چگونگی به
اشتراك گذاشتن سود و منافع و نحوه تقسيم یا تخصيص منافع بين افراد و گروهها سر و كار
دارد[ .]35:684البته آدامز( )1965بر آن است كه عدالت توزیعی بر ميزان ارتباط پاداش و تنبيه با
عملکرد شغلی داللت دارد[.]30:138
عدالت رویهای :تانگ و سارس فيلد -بادوین( )1996و همچنين موشولدر و همکارانش
( )1998معتقدند كه عدالت رویهای با منصفانه بودن فراگردهای اتخاذ تصميم ارتباط دارد .اگر در
فراگردهای اقتباس انجام كار با كاركنان با احترام و ادب برخورد شود ،آنها احساس میكنند كه تایيد
شدهاند و حتی پيامدهایی كه دوست ندارند را نيز راحتتر میپذیرند .پيامدهای عدالت رویهای عبارتند
از تعهد سازمانی ،عملکرد ،رضایت ،همگامی با تصميمها و اعتماد [.]26:295
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عدالت مراودهای :بيز و موآگ ( )1986بعد اجتماعی عدالت رویهای را "عدالت مراودهای" می-
نامند[]43:114كه به وجه انسانی فراگردها و ضوابط سازمانی مربوط میشود؛ یعنی شيوه رفتار
مدیران یا تصميم گيرندگان با افراد را مالحظه میكند .عدالت مراودهای با فراگرد ارتباطی ميان منبع
و گيرنده عدالت مرتبط است و بر اهميت ادب و نزاكت ،درستکاری و احترام متقابل تاكيد میكند
[.]22:32
عدالت اطالعاتی :بيز( ،)1986بيز و شاپيرو( ،)1988گرینبرگ( ،)1990تيلر و بيز( )1990و
شاپيرو( )1993بيان كردهاند كه عدالت اطالعاتی بر وضع و توضيح رویههای تصميم گيری تمركز
میكند .كالکویيت و همکاران( )2001نيزمعتقدند كه عدالت اطالعاتی تعاریف و تفاسير ،اطالعات
مورد نياز برای ارزیابی جنبههای ساختاری فرآیندها و چگونگی وضع آنها را فراهم می-
كند[.]27:151
عدالت بين فردی :رگو و همکارانش( )2009بر آنند كه عدالت بين فردی به ميزان برخورد
مودبانه ،محترمانه و توام با تشخص افراد مافوق با دیگران مربوط میشود [ .]36:103در حالیكه
آوری و همکارانش(  )2009معتقدند كه عدالت بين فردی به استنباط كارمندان از رفتار منصفانه
تصميم گيرندگان سازمانی با آنها بر میگردد[.]34:136
با عنایت به اینكه هریک از ابعاد عدالت سازمانی بر موضوعاتی خاص متمركز شده و حوزه ویژهای
از رفتارها یا فرآیندها را تحت پوشش قرار میدهند به نظر میرسد میتوان نقطه كانونی هر یک از این
ابعاد را با یکی از مناظر چهارگانه در مدل كارت امتيازی همسو دانست.

مناظر  4گانه سازمان در مدل كاپالن و نورتون
روبرت كاپالن و دیوید نورتون با چاپ مقالهای تحت عنوان"سنجههای محركه عملکرد"
كارت امتيازی متوازن 1را به عنوان ابزار مدیریتی نوین برای ارزیابی عملکرد و ارتقای یادگيری
استراتژیک سازمان معرفی كردند .یکسال بعد در مقالهای با عنوان"ایجاد ارزیابی متوازن" مدل اوليه
خود را ارتقا بخشيده و كوشيدند با روشی مبتنی بر ترسيم روابط علی معلولی از این مدل جهت اجرا
و مدیریت سياستها استفاده كنند .بدین منظور كارت امتيازی متوازن از چهار منظر فرآیند داخلی،
مالی ،رشد و یادگيری و مشتری به ترجمه چشماندازها و استراتژیهای سازمان ،در قالب برنامههای
(1.Balanced Scorecard)BSC
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عملياتی پرداخته و زمينههای ایجاد مزیت نسبی و موفقيت سازمان را فراهم میآورد .این پژوهشگران در
سالهای  1993،1994و1996با چاپ  3مقاله دیگر كارت امتياز متوازن را به عنوان ابزاری برای
تدوین استراتژیها در سازمان و كنترل مدیریت تسری و توسعه دادند [.]20 ،19 ،18 ،17

كارت امتيازی متوازن در ابتدا به عنوان یک ابزار كنترل تشخيصی ارائه شد ولی در گذر زمان و
با تغييرات و تحوالت بعدی بعنوان یک سيستم مدیریت استراتژیک ،كاربری آن به عنوان یک ابزار
تعاملی تایيد گردید]3:102[ .كارت امتيازی متوازن اصلی و اوليه چهار منظر از سازمان را در بر
میگيرد .در این چهار منظر میتوان به جمعآوری ،آناليز و بسط اطالعات پرداخت؛ این مناظر
مختصرا به شرح ذیل میباشند:
منظر مالی :پيامدهای ملموس استراتژی مورد نظر را در شرایط مالی مثل برگشت سرمایه
گذاری( ،1)ROIارزش و مقدار سهام ،سود آوری ،رشد درآمد و كاهش هزینه را تعریف میكند.
منظر مشتری :پيامدهای عمومی مربوط به مشتری از قبيل رضایت ،فراگيری ،نگهداری و رشد
را در بر دارد كه خود عوامل پيشرو در رشد درآمد را تعریف میكنند.
منظر فرآیندهای داخلی :اهداف عمليات ،مدیریت مشتری ،ابتکار و نوآوری ،فرآیندهای اجتماعی و
اداری ،ارتقاء كيفيت و سودآوری فرآیند های عملياتی را تعيين میكند [.]21:42

منظر رشد و یادگيری :داراییها و متعلقات غير ملموسی را تعيين میكند كه بيشترین اهميت را
در استراتژی دارند ،و بيان میكند كه كدام مشاغل (سرمایه انسانی) ،كدام سيستمها (سرمایه
اطالعاتی) ،و چه نوع فضایی(سرمایه سازمانی) ،برای پشتيبانی فرآیند های داخلی و ایجاد ارزش؛
ضروری و مورد نياز هستند[.]33:126
به نظر میرسد هر یک از این مناظر میتوانند تمام یا بخشی از ابعاد عدالت سازمانی را به خود
تخصيص دهند.
 .3مدل مفهومی تحقيق
براساس ادبيات موضوع و به زعم پژوهشگران میتوان به سازمان عدالت محور با یک رویکرد
سيستمی نگریست .در این رویکرد میتوان قوانين و مقررات كشوری ،سرمایههای انسانی ،سرمایه
های فيزیکی ،فرهنگ وآداب و سنن اجتماعی ،و ...را بعنوان درون داد (یا ورودی) در نظر گرفت.این
ورودیها باید در مرحله فرآیند یعنی همان عدالت سازمانی تحت تاثير یک یا چند بعد از ابعاد عدالت
1.Return On Investment
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قرار میگيرند و بعد از پردازش تبدیل به یکسری خروجی یا برون داد میشوند كه بر اساس
مطالعاتی كه تا كنون صورت گرفته؛ عبارتند از :افزایش عملکرد كاركنان
[ ،]5،6،8،12،14،28،32،34،36،38،40افزایش تعهدات و گرایشات سازمانی
[،]5،6،8،12،14،15،22،26،36،38،40،41،42،45كاهش

تضاد[،]40

افزایش رضایت شغلی[ ،]4،5،11،15،22،24،25،26،36،40،41،42،44افزایش
رضایت مشتری[ ]11و افزایش اعتماد سازمانی[ ]4،9،11،12،25،38،43،44و رفتار
شهروندی سازمانی [ ]14،16،36،40،44،46،47،5،10،و ...این برون دادها خود
پيامدی مهم را به دنبال خواهند آورد كه عبارت است از :دركف و احساس انصاف در كاركنان و
بدیهی است هر یک از پيامدها و برون دادها میتوانند بعنوان بازخور ،دوباره از مرحله درون داد
مخاطبين.
یا فرآیند وارد این چرخه شوند؛ و البته پر واضح است كه كل این مراحل در درون محيطی صورت
میگيرد كه سازمان در آن قرار دارد؛ بر آن تاثير میگذارد و از آن تاثير میپذیرد.
در این تحقيق تمركز ما بر مرحله فرآیند(پردازش و تبدیل ورودیها به خروجی اصلی یعنی
درك و احساس انصاف و عدالت در مخاطبين) است .برای اینكه بدانيم پردازش ورودیهای
سازمان و ایجاد احساس عدالت در مخاطبان ،چگونه و در چه زمينههایی باید صورت بگيرد و چگونه
باید ابعاد عدالت را در سازمان جاری و ساری كرد؛ هر بعد از عدالت سازمانی چهار بعدی را متناظر با
یکی از منظرهای چهار گانه سازمان در مدل كاپالن و نورتون(در كارت امتياز متوازن) فرض كردیم،
سپس ریز فاكتورهای تمام ابعاد را با تمام مناظر در پنل دلفی در محک داوری قرار دادیم شکل(.)1
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شکل شماره( :)1مدل مفهومی تحقيق

سوال اصلی پژوهش
هر یک از ابعاد عدالت سازمانی با كدام یک از مناظر سازمان در مدل كاپالن و نورتون(رشد و
یادگيری ،فرایندهای داخلی ،مشتری و مالی در كارت امتياز متوازن) متناظر هستند؟
 .4روش شناسی تحقيق
تایيد مدل مفهومی در پنل دلفی و پاسخگویی به سوال اصلی تحقيق
برای تایيد مدل مفهومی تحقيق از روش دلفی و رویکرد كيفی استفاده گردید .روش دلفی
یکی از فنون اصلی در تدوین مدل در تحقيق و یکی از ابزارهای دستيابی به اتفاق نظر است.
اعضای پنل دلفی بر اساس مطالعات مرتبط با موضوع تحقيق و یا كارهای اجرایی مرتبط با آن
انتخاب میشوند .این روش از یکسری پرسشنامهها به همراه بازخوردهایی كنترل شده تشکيل شده
كه در چند نوبت اجرا میشود و آنقدر ادامه پيدا میكند تا منجر به اتفاق نظر ميان اعضا
گردد[.]1:65

104
35

پژوهشنامه تربیتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره

به زعم محققان بعد عدالت توزیعی با منظر مالی ،بعد عدالت رویهای با منظر فرآیندهای داخلی،
بعد عدالت بين فردی با منظر رشد و یادگيری و بعد عدالت اطالعاتی با منظر مشتری همسوتر می-
نمود ،برای تایيد این حدسيات؛ ریز فاكتورهای ابعاد عدالت سازمانی استخراج و در یک پرسشنامه
ماتریسی ،توافق آنها با مناظر چهارگانه سازمان مورد سوال قرار گرفت .خبرگان پنل دلفی نيز
تعدادی از اساتيد دانشگاههای معتبر كشور در رشته مدیریت دولتی و با سوابق مطالعاتی متعدد و
مرتبط با عدالت ،كارت امتيازی متوازن و یا هر دو ،بودند .برای انتخاب اساتيد از روش نمونه گيری
گلوله برفی استفاده شد .پس از انجام دو دور پنل دلفی و استفاده از نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاه
و با تخصيص یافتن ریز فاكتورهای ابعاد عدالت سازمانی درمناظر سازمان (در مدل كارت امتيازی
متوازن نورتون و كاپالن) ،پاسخ سوال اول تحقيق به شرح ذیل استخراج گردید جدول(.)1
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عدالت
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
توزیعی
رویه ای
رویه ای
رویه ای
رویه ای
رویه ای
رویه ای
رویه ای
رویه ای

عدالت
بين فردی
بين فردی

جدول( :)1نتایج دو دور دلفی در تخصيص ریز فاكتورهای عدالت درمناظر سازمان
منظر
منظر مورد نظر منظر
تایيد شده
تایيد
محققين
شاخص
ثانویه
شده
مالی
مالی
تقسيم منافع سازمانی
مالی
مالی
تخصيص منابع سازمانی
مالی
توزیع و تخصيص شرایط و كاالهای مالی
موثربر رفاه كارمندان
مالی
مالی
توزیع درآمدهای كاركنان
مالی
مالی
حقوق كاركنان
مالی
مالی
مزایای كاركنان
رشد و یادگيری
رسيدگی به نيازهای كاركنان و تالش مالی
در جهت رفع آنها
رشد و یادگيری
مالی
ترفيع كاركنان
فرآیندهای داخلی
مالی
ساعات كاری
فرآیندهای داخلی مشتری
فرآیندهای داخلی
قابليت پاسخگویی
فرآیندهای داخلی
فرآیندهای داخلی
وضع رویه های تصميم گيری
فرآیندهای داخلی
قوانين ،مقررات وضوابطی كه مبنای فرآیندهای داخلی
توزیع درآمد هستند
رشدو یادگيری
قوانين ،مقررات وضوابط اعطای پاداش فرآیندهای داخلی
و اعمال تنبيه
مشتری
رشدو یادگيری
فرآیندهای داخلی
انعطاف پذیری
رشدو یادگيری
برخورد مودبانه و توام با احترام با فرآیندهای داخلی
كارمندان
رشدو یادگيری
فرصت های كافی برای اظهار فرآیندهای داخلی
نظركاركنان
فرآیندهای داخلی
قوانين ،مقررات و ضوابط مربوط به فرآیندهای داخلی
ارزیابی عملکرد
منظر
منظر مورد نظر منظر
تایيد شده
تایيد
محققين
شاخص
ثانویه
شده
مشتری
مشتری
فرآیند ارتباطی ميان منبع و گيرنده رشد و یادگيری
رفتار
آداب معاشرت در مناسبات بين فردی

رشدو یادگيری

رشدو یادگيری

مشتری
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بين فردی
بين فردی
بين فردی
بين فردی
بين فردی
بين فردی
بين فردی
بين فردی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
عدالت
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
اطالعاتی
رویه ای
بين فردی
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رشدو یادگيری

توجه به حساسيت های رفتاری رشدو یادگيری
كاركنان
رشدو یادگيری
رشدو یادگيری
اعطای مزیتهای اجتماعی
رشدو یادگيری
رشدو یادگيری
تامين ارتباطات ضروری
رشدو یادگيری
امکان خروج محترمانه افراد از سازمان رشدو یادگيری
رشدو یادگيری
رشدو یادگيری
ایجاد محيط كاری باز
فرآیندهای داخلی
در برخورد صاحبان قدرت با كارمند در رشدو یادگيری
فرآیندهای سازمانی
فرآیندهای داخلی
مشاركت كارمندان در فرآیند تصميم رشدو یادگيری
گيری
رشدو یادگيری
رشدو یادگيری
ایجاد اعتماد بين كاركنان و مدیران
رشدو یادگيری
مشتری
تعاریف اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
تفاسير اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
دقت اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
تصحيح پذیری اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
انتخابی بودن اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
اخالقی بودن اطالعات
رشدو یادگيری
مشتری
به اشتراك گذاری اطالعات
منظر مورد نظر منظر
تایيد
محققين
شاخص
شده
فرآیندهای داخلی
مشتری
افشای اطالعات به منزله منبع قدرت
فرآیندهای داخلی
مشتری
ارزیابی جنبه های ساختاری فرآیندها
فرآیندهای داخلی
چگونگی وضع جنبه های ساختاری مشتری
فرآیندها
فرآیندهای داخلی
انتقال اطالعات مربوط به چرایی به مشتری
كارگيری فرآیندها
مالی
انتقال اطالعات مربوط به چرایی تقسيم مشتری
درآمدها
فرآیندهای داخلی
شيوه رفتار مدیران یا تصميم گيرندگان فرآیندهای داخلی
رشد و یادگيری
فرآیندهای داخلی
رشدو یادگيری
برقراری یک محيط
رشد و یادگيری
پاسخگو به همه كارمندان

مشتری

مشتری
مشتری
مشتری
مشتری
مشتری
مشتری
منظر
تایيد شده
ثانویه
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جامعه آماری و نمونه گيری
كاركنان ادارات كل سازمان تامين اجتماعی و مراجعانشان در سطح استان تهران به عنوان
جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شد و مدل تحقيق در آن مورد آزمون قرار گرفت .مناظر
رشد و یادگيری ،مالی و فرایندهای داخلی مختص كاركنان سازمان و منظر مشتری مختص
مراجعان سازمان بوده است.
نمونه آماری برای كاركنان بر اساس تعداد ایشان و با استفاده از جدول مورگان و به تعداد
 341نفر محاسبه شد.
نمونه آماری برای مراجعان نيز با عنایت به عدم دسترسی به تعداد مراجعان؛ از فرمول
كوكران(جامعه نا محدود) و به تعداد  384نفر محاسبه و بر اساس ميزان مراجعان هر اداره كل
توزیع گردید.
در نهایت به جهت سهولت در محاسبات آماری و مقایسات مربوطه در هر دو نمونه به تعداد
 500نفر ،پرسشنامه ارائه و در هر  2گروه نمونه  384پرسشنامه تکميل شده ،جمع آوری گردید.
از كل 384نفركاركنان ادارات كل غرب و شرق تامين اجتماعی تهران كه به پرسشنامهها پاسخ
دادهاند 244 ،نفر(  )63.5%از پاسخگویان را خانمها تشکيل داده اند .همچنين نمودار سن ایشان
 13نفر )3.4%( ،زیر  25سال 172 ،نفر( ) 44.8%از 26تا  35سال 157،نفر ( )40.9%از 36تا
 45سال 41 ،نفر( )10.7%از 46تا  55سال و  1نفر(  )0.3%باالی  56سال بوده است ،ضمن
اینکه سطح تحصيالت  5نفر(  ) 1.3%زیر دیپلم 95 ،نفر (  )24.7%دیپلم 68 ،نفر( )17.7%فوق
دیپلم 185 ،نفر( )48.2%ليسانس 30،نفر ( )7.8%فوق ليسانس و  1نفر ( )0.3%دكتری بود.
از كل  384نفرمراجعان ادارات كل غرب و شرق تامين اجتماعی تهران كه به پرسشنامهها
پاسخ داده اند ،نيز  143نفر( )37.2%خانم و  46نفر( )12%زیر  25سال 127 ،نفر () 33.1%
از 26تا  35سال 112 ،نفر( )29.2%از 36تا  45سال 66 ،نفر( )17.2%از 46تا  55سال و 33
نفر ( ) 8.6%باالی  56سال بوده اند .سطح تحصيالت  15نفر( ) 3.9%زیر دیپلم143 ،
نفر( )37.2%دیپلم 88 ،نفر ( )22.9%فوق دیپلم 122 ،نفر ( )31.8%ليسانس 16 ،نفر( )4.2%
فوق ليسانس بوده اند.
تجزیه و تحليل مدل مفهومی تحقيق با روش تحليل عاملی
در این مرحله؛ مدل مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از روش تحليل عاملی تایيدی و با
كمک نرم افزار  plsبه تایيد قطعی رسيد.
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تحليل عاملی تایيدی :مدل معادالت ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرض های
روابط بين متغيرهای مشاهده شده 1یا آشکار و متغيرهای مکنون 2یا پنهان است .از طریق این
رویکرد می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های
همبستگی ،غير آزمایشی ،و آزمایشی آزمود .تجزیه و تحليل ساختارهای كواریانس یا مدل سازی
علی یا مدل معادالت ساختاری( ،)SEM3یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحليل
ساختارهای داده ای پيچيده است و به معنی تجزیه و تحليل متغيرهای مختلفی است كه در یک
ساختار مبتنی بر تئوری ،تاثيرات همزمان متغيرها را بر هم نشان می دهد .روابط متغيرها در مدل
معادالت سلختاری به دو حوزه تقسيم می شود:
 .1روابط بين متغيرهای پنهان با متغيرهای آشکار (مدل اندازه گيری و یا مدل تحليل عاملی می -
باشد كه در آن ارتباط سواالت پرسشنامه با سازهها مورد بررسی قرار میگيرد).
 .2روابط بين متغيرهای پنهان با متغيرهای پنهان (مدل ساختاری و یا مدل تحليل مسير كه در
آن ارتباط عاملهای مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضيات مورد توجه میباشند).
در روش شناسی ساختاری ابتدا به ارزیابی ویژگی های فنی و كفایت مدل اندازه گيری از سه
جنبه مختلف پرداخته شد:
*پایایی معيارها و سازه ها :4برای سنجش پایایی از ضرایب پایایی تركيبی ) 5(CR>.,7و
آلفای كرونباخ ) (Alpha>.,7استفاده شد ،جدول شماره ()2نشان میدهد كه پرسشنامه های
پژوهش از پایایی بسيار خوبی برخوردار بودند.
* روایی همگرا :6برای تعيين روایی همگرا از روش روایی تشخيصی به روش تعيين شاخص
ميانگين واریانس استخراج شده (AVE)7استفاده شد[.]533:1

1. Observed Variables
2 .Latent Variables
3 .Structural Equation Modeling
4.Individual Item And Construct Reliabilities
5.Composite Reliability
6.Convergent validity
)7.Average Variance Extracted(AVE
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جدول شماره( :)2پایایی سازهها و روایی همگرای پرسشنامه های تحقيق

متغير

آلفای
كرونباخ

مدل كاپالن و
نورتو ن
منظر مشتری
رشد
منظر
یادگيری
منظر مالی
منظر فرآیندهای
داخلی

واریانس
ضریب پایایی
استخراج شده
مركب

0.95

0.95

0.63

0.93

0.93

0.59

0.91

0.92

0.55

0.93

0.93

0.67

0.94

0.95

0.60

با استفاده از ضریب) (AVE؛ سواالت دارای بار عاملی كمتر از  0.5حذف میشود تا مقدار
شاخص ميانگين واریانس استخراج شده به باالی 0.5برسد .جدول شماره( )2روایی همگرای
مطلوب هر دو پرسشنامه را نيز نشان میدهد.
1
* ارزیابی شاخصهای تناسب مدل(بار عاملی و آماره Tشاخص ها)؛ جهت تعيين پایایی هر
یک از شاخصها از بار عاملی و آماره Tشاخصها استفاده شد.
جدول( :)3مقایسه مجذور ميانگين واریانس استخراج شده با ماتریس همبستگی بين مفاهيم
متغير
مناظر4گانه مدل كاپالن و نورتو
ن
منظر مشتری
منظر رشد و یادگيری كاركنان
منظر مالی
منظر فرآیندهای داخلی

مناظر4گانه

منظر
مشتری

منظر رشد
و یادگيری

منظر
مالی

فرآیندهای
داخلی

0.79
0.58
0.60
0.44
0.74

0.77
0.71
0.47
0.32

0.74
0.71
0.72

0.82
0.74

0.77

بار عاملی :بنا به نظر هالند(،)1999حداقل ميزان قابل قبول برای بار عاملی هر یک از
سنجهها برابر با  0.4است و سنجه هایی كه بار عاملی آنها كمتر از ميزان بيان شده باشد ،باید از
1. Factor Loading
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فرآیند آزمون كنار گذاشته شوند .بار عاملی نشان دهندۀ ميزان همبستگی شاخص ،در سازۀ مربوطه
است .جدول شماره( )3بار عاملی ،وزن و مقدار آماره Tمناظر چهار گانه سازمان را نشان می دهد.
شاخصهای تناسب مدل ،حاكی از مناسب بودن مدل اندازه گيری این روابط هستد .زیرا بار عاملی
اكثر سواالت بزرگتر از  0,5است.
آماره : Tدر نرم افزار  SEMاز این معيار برای رد یا پذیرش فرضيهها استفاده می شود بدین
صورت كه اگر مقدار  Tبزرگتر از  1,96باشد آن ضریب معنا دار است و اگر كوچکتر باشد آن ضریب
معنا دار نيست .در پرسشنامه های پژوهش حاضر ،مقدار  Tدر تمام سواالت بزرگتر از 1,96بود؛ این
دسته از شاخصهای تناسب مدل نيز حاكی از مناسب بودن مدل اندازه گيری این روابط
هستد.جدول شماره( )4بار عاملی و آماره tتمام مناظر سازمانی را نشان می دهد.
جدول شماره( :)4بار عاملی و آماره tمناظر سازمانی
متغير
منظر مالی
منظر رشد ویاد گيری
منظر فرایندهای داخلی
منظر مشتری

بار عاملی
0.94
0.90
0.90
0.77

آماره t
52.65
30.97
31.98
6.31

* ارزیابی مدل تحليل
مسير پژوهش
برای ارزیابی مدل تحليل
مسير پژوهش ،در نرم افزار PLSاز شاخص تناسب مدل( ،)1 GOFاستفاده شد .نرم افزار PLSمبتنی
بر واریانس می باشد و در آن ميانگين هندسی این دو شاخص به عنوان شاخص نيکویی برازش كلی
مدل به كار می رود .برای انجام این آزمون از دو شاخص:
ميانگين شاخص تجمعی 2و  .2ميانگين توان دوم ضرایب همبستگی بين سازه ها(،)R
استفاده گردید .چنانچه مقدار  GOFبرابر یا بزرگتر از 0,36شود می توان گفت؛ مدل بصورت
كلی معنادار و قابل قبول است .مقدار  GOFدر این پژوهش برابر با  0.68شده است؛ بنا
براین مدل در مجموع دارای برازش مناسب می باشد .شکلهای( )2و( )3ضرایب استاندارد
مسيرها و مقادیر tدر مدل تحليل پژوهش را نشان میدهند.

)1. Goodness of fitness(GOF
2. communality
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شکل شماره( :)2الگوی كلی مدل با توجه به بار عاملی مولفه های اصلی

درحالت استاندارد مقایسه عددی ضرایب مدل مسيرهای تصميم ،امکانپذیر میباشد .همچنين در
سطح اطمينان  %95می توان بر اساس مقدار  tدر خصوص معناداری ضرایب تصميمگيری كرد .در
صورتيکه مقدار tبزرگتر از  1.96باشد ،مسير معنادار است و در غير این صورت مسير معنادار نيست.
همانطور كه مالحظه می شود در مدل تحليل همه بخشهای مدل معنادار میباشند و مدل مفهومی
تحقيق كامال مورد تایيد واقع گردیده و ریز فاكتورهای ابعاد  4گانه عدالت سازمانی كه به مناظر 4
گانه مدل نورتون و كاپالن اختصاص یافتهاند مشخص و تایيد شدهاند.

شکل شماره( :)3الگوی كلی مدل با توجه به آماره Tمولفه های اصلی

با عنایت به اینکه نرم افزار  plsتمام ابعاد مدل را بصورت یکپارچه بررسی میكند الگوی كامل
مدل در شکلهای( )4و( )5قابل مشاهده است.
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به طراحی مدل سازمان عدالت محور اختصاص دارد .بدین ترتيب كه مدل اوليه با
بهرهگيری از مناظر چهارگانه سازمان در مدل كارت امتيازی نورتون وكاپالن (بعنوان روشی برای
سنجش همه جانبه سازمان در پرتو برنامه استراتژیک) تهيه و سپس ،در خصوص تخصيص ریز
فاكتورهای ابعاد عدالت سازمانی به هر یک از این مناظر ،نظرات خبرگان و صاحب نظران ا طی دو
مرحله در پنل دلفی جمع آوری و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت و به شرح ذیل تایيد شد:
در بعد عدالت توزیعی؛ ریز فاكتورهای تقسيم یا تخصيص منابع و منافع سازمانی ،توزیع و
تخصيص شرایط و كاالهای موثر بر رفاه كارمندان ،توزیع درآمدهای كاركنان و حقوق و مزایای
كاركنان به منظر مالی؛ ترفيع كاركنان و رسيدگی به نيازهای كاركنان و تالش در جهت رفع آنها به
منظر رشد و یادگيری ،و ساعات كاری به منظر فرآیندهای داخلی اختصاص یافتند .چشم پوشی
ازمنافع آنی سازمان نيز با منظر مشتری متناظر شد.
در بعد عدالت رویه ای؛ ریز فاكتورهای قوانين ،مقررات وضوابط اعطای پاداش و اعمال تنبيه،
انعطاف پذیری ،برخورد توام با احترام و مودبانه با كارمندان و ایجاد فرصت های كافی بعنوان بخشی
ازفرآیند اظهار نظر برای كاركنان ،با منظر رشد و یادگيری ،و قابليت پاسخگویی ،وضع رویه های
تصميم گيری ،قوانين و مقررات وضوابط مبنایی توزیع درآمد ،مقررات و ضوابط مربوط به ترفيع
كاركنان و مقررات و ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد ،با منظر فرآیندهای داخلی متناظر شدند،
ضمن اینکه شيوه رفتار مدیران یا تصميم گيرندگان با دو منظرفرآیندهای داخلی و رشد و یادگيری
بطور برابر ارتباط بر قرار كردند .قابليت پاسخگویی و انعطاف پذیری نيز بصورت ثانویه با منظر
مشتری متناظر شدند.
در بعد عدالت بين فردی؛ ریز فاكتورهای به كارگيری آداب معاشرت در مناسبات بين
فردی،حساسيت های رفتاری مربوط به هر یک از افراد ،اعطای مزیتهای اجتماعی ،تامين ارتباطات
ضروری و كافی ،فراهم كردن امکان خروج محترمانه افراد از سازمان ،برقراری محيط كاری باز
برای همه كارمندان ،برقراری محيط كاری صادقانه برای همه كارمندان و ایجاد اعتماد بين كاركنان
و مدیران ،با منظر رشد و یادگيری متناظر شدند .و برقراری محيط پاسخگو به همه كاركنان(از
عدالت بين فردی) به طور مساوی در دو منظر فرآیندهای داخلی و رشد و یادگيری امتياز كسب
كردند .فرآیند ارتباطی ميان منبع و گيرنده رفتار؛ بصورت اوليه ،و فرآیند های ارتباطی ،به كارگيری
آداب معاشرت و برقراری ارتباطات ضروری و كافی نيز بصورت ثانویه با منظر مشتری متناظر شدند.
در بعد عدالت اطالعاتی؛ ریز فاكتورهای انتقال اطالعات مربوط به جرایی تقسيم در آمدها به
منظر مالی ،تعاریف اطالعات ،تفاسير اطالعات ،دقت اطالعات ،تصحيح پذیری اطالعات ،انتخابی
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بودن اطالعات ،اخالقی بودن اطالعات و به اشتراك گذاری اطالعات به منظر رشد و یادگيری ،و
افشای اطالعات به منزله منبع قدرت ،ارزیابی جنبه های ساختاری فرآیندها ،چگونگی وضع جنبه
های ساختاری فرآیندها و انتقال اطالعات مربوط به چرایی به كارگيری فرآیندها به منظر فرآیندهای
داخلی اختصاص یافتند .ضمن اینکه تعاریف اطالعات ،تفاسير اطالعات ،دقت اطالعات ،تصحيح
پذیری اطالعات ،انتخابی بودن اطالعات ،اخالقی بودن اطالعات و به اشتراك گذاری اطالعات
بصورت ثانویه با منظر مشتری متناظر شدند.
برای آزمون مدل سازمان عدالت محور در ادارات كل غرب و شرق تامين اجتماعی تهران،
بررسی پایایی و روایی ابزار اندازه گيری و كفایت مدل صورت گرفت بدین ترتيب كه ابعاد مدل از
طریق معادالت ساختاری و تحليل عاملی و با عنایت به شاخص نيکویی برازش كلی مدل پژوهش(1
 )0.68و مقادیر بار عاملی 2و آماره ، 3Tمورد تایيد واقع شد.
 .6پيشنهادات
در این پژوهش از مناظر چهارگانه كارت امتياز متوازن بعنوان روشی برای سنجش همه جانبه
سازمان در پرتو برنامه استراتژیک استفاده شده است ،پيشنهاد میشود در پژوهش های آتی محققان
از سایر مدلهای تئوریک استفاده و مدلهای جدیدی برای سازمان عدالت محور طراحی نمایند .ضمن
اینکه محققان در این تحقيق از مدل چهار بعدی عدالت استفاده كرده اند پژوهشگرانمیتوانند از
مدلهای دیگر عدالت ( 5یا  6بعدی) استفده كنند .همچنين در این تحقيق تمام ابعاد عدالت سازمانی
و همه مناظر كارت امتيازی متوازن ،با درجه اهميت و وزن یکسان فرض شدند؛ محققين عالقمند
می توانند درجه اهميت و وزن ابعاد عدالت را نيز درسازمان مورد سنجش قرار دهند .در این پژوهش
محيط خارجی سازمان ثابت فرض شده ،تحقيقات بعدی می توانند تغييرات محيطی را نيز مد نظر
قرار داده و مدلهایی با ابعاد متنوع تر و پویاتر برای سازمان عدالت محور طراحی كنند .و در نهایت
پژوهشگران میتوانند در سازمانهای خدماتی و دولتی ،و شركتهایی كه مخاطبين آنها عامه مردم
هستند؛ از این مدل استفاده كرده و ميزان عدالت محوری آنها را بررسی و وضع موجود را تعيين
كنند.

. 1برابر یا یزگتر از 0.36
. 2برابر یا بزرگتر از0.4
.3بزرگتر از 1.96

شماره/دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/ پژوهشنامه تربیتي

116
35

کتابنامه
شماره دوم، سال ششم، پيک نور، نگاهی اجمالی به روش دلفی،)1386( حسين،پاشایی زاد.1
.79-63صص
2. Adcock ,Robert.& Collier, David .(2001). Measurement Validity: A
Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research. The American
Political Science Review.Vol.95, No. 3. pp. 529-546.
3.Agostino, Deborah&.Michela,Arnaboldi. )2011(. How the BSC
implementation process shapes its outcome, International Journal of
Productivity and Perform ance Management, Vol. 60 No. 2, pp. 99-114.
4.Aurier,Philippe.&Be´atriceSiadou-Martin.(2007) Perceived justice and
consumption experience evaluations: A qualitative and experimental investigation.
International Journal of ServiceIndustry Management. Vol. 18 No. 5, pp. 450471.
5.Aydin,Inayet. &Karaman-Kepenekci,Yasemin. (2008) .Principals’ opinions
of organisational justice in elementary schools in Turkey.Journal of Educational
Administration.Vol. 46 No. 4, pp. 497-513.
6.Chang, Eunmi.&Hahn,Juhee. (2006) .Does pay-for-performance enhance
perceived distributive justice for collectivistic employees?. Personnel Review.
Vol. 35 No. 4. pp. 397-412.
7.Crawshaw,Jonathan.&Brodbeck,Felix.(2011).Justice
and
trust
as
antecedentsof careerist orientation .Personnel Review.Vol.40 No.1,pp.106-125.
8.Dayan,Mumin.&Di Benedetto, Anthony. (2008).Procedural and interactional
justice perceptions and teamwork quality.Journal of Business & Industrial
Marketing.23/8 .566–576.
9. D. Lilly, Juliana &Virick,Meghna. (2006).The effect of personality on
perceptions of justice.Journal of Managerial Psychology.Vol. 21 No. 5, pp.
438-458.
10.Erkutlu,Hakan. (2011) .The moderating role oforganizational culture in
therelationshipbetweenorganizational justice andorganizationalcitizenshipbehaviors
.Leadership &OrganizationDevelopmentJournal.Vol. 32 No. 6, pp. 532-554.

11.Fang,Yu-Hui.&Chiu,Chao-Min.&T.G. Wang,Eric. (2011) .Understanding
customers’satisfaction and repurchaseintentions :An integration of IS success
model, trust,and justice. Internet Research.Vol. 21 No. 4pp. 479-503.

117

طراحي مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

12.Farndale,Elaine.&Hope-Hailey,Veronica.&Kelliher,Clare. (2011) .High
commitment performancemanagement: the roles of justiceand trust. Personnel
Review .Vol. 40 No. 1, pp. 5-23.
13.Fornell, C., &Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models
with unobservable variables and measurement error.Journal of Marketing
Research, 48, 39–50.
14.Forret ,Monica. &Sue Love,Mary. (2008) .Employee justice perceptions
and coworker relationships., Leadership &Organization Development Journal.
Vol. 29 No. 3,pp. 248-260.
15.Hassan,Arif.&Hashim,Junaidah. (2011) .Role of organizational justicein
determining work outcomesof national and expatriateacademic staff in
Malaysia .International Journal of Commerceand Management .Vol. 21 No. 1,
pp. 82-93.
16.J. Skitka,Linda. (2009) .Exploring the ‘‘Lost and Found’’ of Justice
Theory and Research.Soc Just Res 22:98–116.
17..Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The balanced scorecard – measures
that drive performance”, Harvard Business Review, September/October,
pp.
71-900
18.Kaplan, Robert S, Norton David P (1993), Putting the balanced scorecard
to work,Harvard Business Review.
19.Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996), “Using the balanced scorecard as a
strategic management system”, Harvard Business Review, January/February,
pp. 1-13.
20.Kaplan and Norton (1996). "The Balanced Scorecard: TranslatingStrategy
in to Action", Hardward Business school press, Cambridge.
21.Kaplan, Robert S. (2005). How the balanced scorecard complements the
McKinsey 7-S model. STRATEGY & LEADERSHIP, VOL. 33 NO. 3, pp. 41-46.
22.Klendauer, Ruth.&. Deller, Ju¨rgen. (2009) . Organizational justice and
managerial commitment in corporate mergers . Journal of Managerial Psychology .
Vol. 24 No. 1, pp. 29-45.
23..Lambert , Eric.( 2003). The Impact of Organizational Justice on
Correctional Stalf.Journal of criminal Justice. 31(2):155-168.
24.L. Miller, Cathleen.&H. Siegel, Philip.&Reinstein, Alan. (2011) .Auditor
and non-mentor supervisorrelationships : Effects of mentoring and
organizational justice . Managerial Auditing Journal .Vol. 26 No. 1, pp. 5-31.
25M. Abu Elanain, Hossam. (2010) . Testing the direct and indirect
relationship between organizational justice and work outcomes in a nonWestern context of the UAE .Journal of Management Development . Vol. 29
No. 1 , pp. 5-27.

118
35
26.MohyeldinTahirSuliman, Abubakr. (2007) . Links between justice,
satisfaction and performance in the workplace : A survey in the UAE and Arabic
context. Journal of Management Development. Vol. 26 No. 4, pp. 294-311.
27.Nabatchi, Tina.&BlomgrenBingham , Lisa. & H. Good , David . (2007 ) .
Organizational justice and workplace mediation: a six-factor Model.
International Journal of Conflict Management ,Vol. 18 No. 2, pp. 148-174.
28.Nasurdin ,AizzatMohd. &Lay Khuan ,Soon. (2011) . Organizational
justice, age,and performance connectionin Malaysia. International Journal of
CommerceandManagement.Vol. 21 No. 3, pp. 273-290.
شماره/دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/ پژوهشنامه تربیتي

29.N. K. Saunders , Mark. &Thornhill , Adrian . (2003) .Organisational
justice, trust and the management of change An exploration. Personnel Review
. Vol. 32 No. 3, pp. 360-375.
30.Nirmala, Maria Christine. &Akhilesh, K.B. (2006 ) .An attempt to redefine
organizational justice: in the rightsizing environment. Journal of Organizational
Change Management. Vol. 19 No. 2,. pp. 136-153.
31.Nurse, Lawrence,&Devonish, Dwayne . (2007) .Grievance management
and its links to workplace justice.EmployeeRelations . Vol. 29 No. 1, pp. 89-109.
32.Palaiologos, Anastasios. &Papazekos,Panagiotis.&Panayotopoulou,Leda .
(2011)
.Organizational
justice
andemployee
satisfaction
inperformanceappraisal.Journal of European IndustrialTraining .Vol. 35 No. 8,
pp. 826-840.
33.Ratnasingam, Pauline. (2009). Service quality management applying the
balanced scorecard: an exploratory study. International Journal of Commerce
and Managemen. Vol. 19 No. 2,. pp. 127-136.
34..R.
Avery,
Derek.
&Tonidandel,
Scott.&
D.
Volpone,
Sabrina.&Raghuram, Aditi . (2010) . Overworked in America? How work
hours, immigrant status, and interpersonal justice affect perceived work
overload. Journal of Managerial Psychology . Vol. 25 No. 2 pp. 133-147.
35.21.R. Duffy, A. Fearne/&.S. Hornibrook. (2003).Measuring distributive
and procedural justice.(An exploratory investigation of the fairness of retailersupplier relationships in the UK food industry). British Food Journal.Vol.105
No10 pp. 682-694.
36.Rego, Arménio. & E Cunha, MiguelPina. &Pinho, Carlos. (2009).
Exploring A Five-Factor Model Of Organizational Justice. Management
Research, Vol. 7, No. 2, pp. 103–125.
37.S. Tzafrir, Shay.&Hareli, Shlomo . (2009) . Employees’ emotional
reactions to promotion decisions: The role of causal attributions and
perceptions of justice. Career Development International . Vol. 14 No. 4, pp.
351-371.

119

طراحي مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

38.Slan-Jerusalim,Rebecca. &A. Hausdorf,Peter . (2007) .Managers’ justice
perceptions of high potential identificationpractices.Journal of Management
Development.Vol. 26 No. 10,pp. 933-950.
39.Tatum, B. Charles. & J. Eberlin, Richard.(2007) .Leadership, ethics, and
justice in strategic decision making.Business strategy series VOL. 8 NO. 4, pp.
303-310.
40.Tatum, B. Charles.& J. Eberlin, Richard . (2008) .The relationship between
organizational justice and conflict style .Business Strategy Series.VOL. 9 NO.
6, pp. 297-305.
41.T. Bhal, Kanika. (2006 ) .LMX-citizenship behavior relationship: justice
as a mediator.Leadership& Organization Development Journal. Vol. 27 No. 2
.pp. 106-117.
42.T. Bhal, Kanika.&A. Ansari, Mahfooz. (2007) . Leader-member
exchange-subordinate utcomesrelationship: role of voice and justice.
Leadership&OrganizationDevelopmentJournal.Vol. 28 No. 1. pp. 20-35.
43.Yılmaz, Ku¨rs¸ad.&Tas¸dan, Murat . (2009) .Organizational citizenship
and organizational justice in Turkish primary schools .Journal of Educational
Administration. Vol. 47 No. 1, pp. 108-126.
44.Wang, Xinyan .& Liao, Jianqiao. & Xia, Degen. &Chang ,Tao. (2010) .
The impact of organizational justice on work performance :Mediating effects of
organizational commitment and leader-member exchange . International
Journal of Manpower. Vol. 31 No. 6, pp. 660-677.
45.Yuan Wang, Karen.&Nayir,DilekZamantili. (2010) . Procedural justice,
participation and power distance:Information sharing in Chinese
firms.Management Research Review. Vol. 33 No. 1, 2010, pp. 66-78.
46.Zhang, Ling.&Nie,Ting.&Luo,V.Yongtai . (2009) .Matching organizational
justice with employment modes : Strategic human resource management
perspective. Journal of Technology ManagementinChina.Vol. 4 No. 2,pp. 180187.
47.Zoghbi-Manrique-de-Lara,Pablo. (2011) .Whether task satisfactionmediates the
effect of fairprocedures on citizenship .International Journal ofOrganizational
Analysis.Vol. 19 No. 3, pp. 222-234.

120
35

پژوهشنامه تربیتي /دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد/شماره

