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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر
عدالت سازمانی در میان کارکنان آموزشوپرورش است .این تحقیق یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبستگی
با تأکید بر مدل معادالت ساختاری است .در این تحقیق ،جامعه آماری شامل کلیۀ کارکنان زن و مرد ادارۀ
آموزشوپرورش شهر بن استان چهارمحال بختیاری بود که نمونهای به حجم  366نفر ( 226زن و  206مرد)
به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شد .شرکتکنندگان پرسشنامه توصیف رفتار رهبری مدیران،
پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی ،و پرسشنامه عدالت سازمانی را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از
روش همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند .نتایج نشان دادند که رفتار رهبری مدیران
و مؤلفههای آن شامل رهبری حمایتی و آمرانه با بدبینی سازمانی ارتباط منفی معناداری داشتند .رفتار رهبری
مدیران و مؤلفههای آن با عدالت سازمانی ارتباط مثبت معنیداری داشتند .عدالت سازمانی و مؤلفههای آن
شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی ارتباط منفی معنیداری با بدبینی سازمانی داشتند .هر
سه مؤلَفه عدالت سازمانی در ارتباط بین رفتار رهبری مدیران و مؤلَفه آن شامل رهبری حمایتی با بدبینی
سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند .مؤلفههای عدالت سازمانی بهغیراز عدالت تعاملی در ارتباط بین رهبری
آمرانه و بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند .در کل میتوان نتیجه گرفت که رفتار رهبری مدیران
شامل حمایتی و آمرانه از طریق عدالت سازمانی میتواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی در کارکنان
آموزشوپرورش گردد.

واژههای كلیدی :رفتار رهبری مدیران ،بدبینی سازمانی ،عدالت سازمانی ،کارکنان
آموزشوپرورش شهر بن استان چهارمحال بختیاری
 .2استادیار ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
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مقدمه
امروزه با توجّه به محوری بودن نقش انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها و ایجاد
فناوریهای پیشرفته و جایگاه آن بهعنوان نیروی محرکه هر سازمان ،مسیر پژوهشها به سمت
منابع انسانی سوق یافته است (سارمی2622 ،2؛ ون ناوا 2و همکاران .)2622 ،منابع انسانی
ستون فقرات سرمایه سازمان به شمار رفته و عنصر بسیار مهمی در ارزشآفرینی سازمانها
محسوب میشوند (فرایها .)2622 ،3این نوع سرمایه که از آن بهعنوان مهمترین معیار سرمایه
سازمانی یاد میشود (هوانگ2660 ،2؛ دوجیلی ،)2622 ،2کلیۀ دانش موجود در افراد سازمان
را دارا بوده (بانتیس 0و همکاران )2662 ،و قابلیت سازمان را در یافتن بهترین راهحل از طریق
دانش کارکنان نشان میدهد (بانیتس2772 ،؛ به نقل از خوشآهنگ .)2373 ،با توجه به
ضرورت توانمندسازی کارکنان بهعنوان عامل اساسی تعالی سازمان در راستای اهداف آن،
یکی از معضالت اساسی سازمانها افزایش بدبینی سازمانی و درنتیجه کاهش عملکرد در
آنان است (ییم 9و همکاران .)2629 ،بدبینی سازمانی نتیجه اعتقاد کارکنان به این است که
در سازمان اخالق ،صداقت و عدالت رعایت نمیشود (نفی و کایفی .)2623 ،بدبینی معموالً
با دروغگویی ،به نمایش گذاشتن چهره نادرست از دیگران و نادیده گرفتن نقاط قوت آنها
همراه است (نامارا .) 2620 ،باور اصلی در بدبینی سازمانی این است که اصول صداقت،
عدالت و درستکاری قربانی منافع شخصی مدیران و منجر به اقداماتی بر پایه انگیزههای پنهانی
و فریبکاری شده است (بیسواس و کاپیل .)2629 ،بر همین اساس ،کارکنانی که دچار بدبینی
شدهاند میتوانند سازمانهای آموزشی را از رسیدن به اهدافش باز دارند (نافی )2623 ،2و
موجب ایجاد فاصله روانی کارکنان و سازمان ،کاهش کارآیی سازمان (ساالنووا 7و
1. Saremi
2. Wan Nawaw
3. Fraiha
4. Huang
5. Dujaili
6. Bontis
7. Yim
8. Nafi
9. Salanova
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همکاران ،)2662 ،توسعه نگرشهای منفی و بدبینانه و کاهش تعهد سازمانی شود (بی کر و
شافلی .)2666 ،2با توجه به موارد گفتهشده باید به دنبال عوامل مؤثر بر شکلگیری و تداوم
بدبینی سازمانی بود .باید در نظر داشت که متغیرهای تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی آنچنان
زیاد و متنوع است که کنترل کردن آنها تقریباً غیرممکن است .اما آنچه مسلم است دستیابی
به اهداف سازمانی جز از طریق هدایت و رهبری افراد برای ایفای وظایف تعریفشده
امکانپذیر نیست .درواقع ،به نظر میرسد که مدیران و رهبران سازمان با عملکرد رفتار خود
میتوانند نقش موثّری در ایجاد انگیزه و کاهش بدبینی کارکنان ایفا کنند .به همین دلیل
شناخت و تحلیل نقشها و فعالیتهایی که مدیران سازمانهای آموزشی انجام میدهند،
همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است (نیومن 2و همکاران2626 ،؛ ویلدر و گاتمیلر،3
 .)2622بدون رهبری اثربخش ،احتمال اینکه سازمانی بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای
عملکرد برتر و حتّی رضایتبخش دست یابد ،کاهش خواهد یافت .گاردنر و استف

2

( ) 2662رهبری را فرآیند اثرگذاری و نفوذ در رفتار اعضای سازمان برای یاری و هدایت
آنان در ایفای وظایف سازمانی و دستیابی به اهداف مطلوب تعریف کردهاند .سبک رهبری
مجموعهای از نگرشها ،صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام
ارزشها ،اعتماد به کارمندان ،تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل
میگیرد .بررسی این نظریهها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و
استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان میدهد (مصدق راد .)2322 ،نوع رفتار
رهبری در آموزش پرورش نیز میتواند با پیامدهای مثبت و منفی بر روی کارکنان نظیر
احساس و عدم احساس عدالت سازمانی در ارتباط باشد .سبکهای رهبری نادرست با
عدالت سازمانی پایین و سبک رهبری صحیح با عدالت سازمانی باال در ارتباط میباشند
(افشاری و همکاران .)2372 ،بنابراین سبک مناسب میتواند زمینهساز ایجاد و ارتقای عدالت
سازمانی و بهتبع آن کاهش نگرش بدبینانه به سازمان در کارکنان آموزشوپرورش باشد.
1. Bakker & Schaufeli
2. Nauman
3. Wilder, R, Guthmiller
4. Gardner & Steph
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عدالت سازمانی به تصمیمهایی که سازمانها میگیرند ،رویههایی که برای تصمیمگیری
به کار میروند و رفتار بین فردی که با کارکنان میشود ،اشاره دارد (کوتزی.)2660 ،2
عدالت سازمانی یکی از مهمترین موضوعات محوری در مدیریت منابع انسانی و رفتار
سازمانی در سالهای اخیر به شمار میآید (لمبرت .)2663 ،2عدالت سازمانی دارای سه جنبه:
 -2عدالت توزیعی :3به این معنی که اغلب کارکنان مایل هستند در پی انجام وظایف خود،
نتیجه و پاداش مناسبی را دریافت کنند که استحقاقش را دارند -2 .عدالت رویهای :2یعنی
فرآیندی که از طریق آن انجام وظایف و نتیجه و پاداش متناسب با آن معین میشود،
عادالنه باشد -3.عدالت تعاملی :2همچنین از طرف مدیران و رئیسان خود ،رفتار عادالنه و
ارتباطی متقابل همراه با احترام را تجربه کنند (کرلند و اگن .)2777 ،0رفتارهای عادالنه با
افراد ،تعهد آنان را افزایش میدهد و تالشهای داوطلبانه آنان را برای نیل به اهداف
دوچندان میکند .در کل عدالت موجب انسجام افراد و بیعدالتی عاملی است برای تفرقه
میان افراد (فالگر و کروپانزونو .)2772 ،9درصورتیکه برخورد سازمان با کارمند متناسب با
شأن فرد نباشد ،میتواند به نگرشهای بدبینانه نسبت به سازمان منجر شود.
درمجموع ،ازآنجاکه سازمان آموزشوپرورش ،مسئولیت تعلیم و تربیت در تمام
جنبههای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و غیره را بر عهده دارد ،بروز بدبینی سازمانی در بین
کارکنان این سازمان میتواند به پیامدهای منفی منجر شود .اگر کارکنان به سازمان بدبین
شوند باعث میشود که مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و فعالیتهای سازمان کاهش
یابد ،زیرا به نیات و برنامههای سازمان و مدیریت اعتماد و اعتقاد ندارند .درنتیجه این امر،
تعهدی به اهداف سازمان نیز نخواهند داشت .بی تعهدی کارکنان به اهداف سازمان نیز
باعث میشود کارکنان نهتنها تالش مازاد بر وظیفه در جهت رسیدن به اهداف سازمانی از
1. Coetzee
2. Lambert
3. distributive justice
4. procedural justice
5. interactional justice
6. Kurland & Egan
7. Folger &Cropanzano
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خود نشان ندهند بلکه وظایف رسمی و سازمانی خود را نیز به نحو مطلوبی انجام ندهند.
این موضوع منجر به عدم کارآیی و عدم اثربخشی سازمانهای آموزشی میشود .بنابراین
شناسایی عواملی که بهنوعی با بروز یا کاهش بدبینی سازمانی در ارتباط هستند ،دارای اهمیت
ویژهای است و شناخت این عوامل میتواند در برنامهریزیهای اصولی در جهت کاهش
بدبینی سازمانی مؤثر باشند .بنابراین در این تحقیق به بررسی نقش واسطهای عدالت سازمانی
در ارتباط بین رفتار رهبری مدیران با نگرشهای بدبینی سازمانی در کارکنان
آموزشوپرورش پرداخته شد و مدل نظری تحقیق به شکل زیر است .در این مدل به برسی
نقش واسطهای عدالت سازمانی و مؤلفههای آن در ارتباط بین رفتار رهبری مدیران و هر
یک از مؤلفههای آن شامل رهبری حمایتی و رهبری آمرانه با بدبینی سازمانی در غالب
مدلهای جداگانه بررسی شد به این صورت که این مدلها در این غالبها بررسی شدهاند:
 -2بررسی نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار رهبری مدیران و
بدبینی سازمانی -2 ،بررسی نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در رابطه بین مؤلفه
رهبری حمایتی و بدبینی سازمانی ،و  -3بررسی نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی
در رابطه بین مؤلفه رهبری آمرانه و بدبینی سازمانی

عاطفی
شناختی

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

بدبینی

عدالت

رفتار رهبری

سازمانی

سازمانی

مدیران

عدالت تعاملی

رفتاری

رهبری
حمایتی
رهبری
آمرانه

الگوی نظری پژوهش :رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن
نقش تعدیل گر عدالت سازمانی.
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در
نظر گرفتن نقش واسطهای عدالت سازمانی در کارکنان آموزشوپرورش است.
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فرضیّههای پژوهش از قرار زیر است:
 -2بین رفتار رهبری مدیران با بدبینی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
 -2بین رفتار رهبری مدیران و عدالت سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
 -3بین عدالت سازمانی و بدبینی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
 -2عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی ،دارای نقش
واسطهای است.
پیشینۀ پژوهش در ادامه بیان شده است:
بدبینی سازمانی .ریشۀ بدبینی از یونان باستان بهعنوان یک مکتب فکری و سبک زندگی
سرچشمه گرفته است (دین و همکاران2722 ،؛ اوزالر و آتاالی2622 ،؛ کاالگان و اکسو،
 2626وکاراداگ و همکاران .)2622 ،مفهوم بدبینی از رشتههای مختلف علوم اجتماعی از
قبیل فلسفه ،دین ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی ،مدیریت و روانشناسی به یک موضوع تبدیل
شده است (نافی )2623 ،و مفاهیم و معانی آن در طی پژوهشهای مختلف کامل شده است
(پولتکان و تایترک .)2622 ،کاملترین تعریفی که از بدبینی سازمانی وجود دارد و
صاحبنظران بر آن تأکید دارند و بر پایه تئوریهایی مانند تئوری نگرش ،تئوری انتظار،
تئوری اسناد و تئوری تبادل اجتماعی شکل میگیرد ،بهصورت زیر تعریف میشود« :نگرش
منفی نسبت به سازمان ،باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ داشتن احساس منفی نسبت
به سازمان گرایش به رفتارهای تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان»(البرکت.)2626 ،
بدبینی نگرشی است که وقایع مرتبط با ناامیدی و افکار بدبینانه در مورد ایدههای بیاننشده
را توصیف میکند (میت .)2623 ،و احساسات منفی از قبیل کوچک شمردن ،خشم و
مزاحمت را فرامیخواند (اصالن و ایرن )2622 ،و جانسن و اولری کلی )2663( 2بدبینی
سازمانی را نهفقط احساساتی میدانند که افراد بدبین از سازمان به دست میآورند ،بلکه
آن را شکلگیری تجربیات با نگرشهایی از زمینه و چارچوب سازمانی میدانند .درنهایت
کارترایت و هلمز )2660( 2بدبینی را شامل سه بعد باورها ،احساس و رفتار میدانند .باور
1. Johnson & O’Leary-Kelly
2. Cartwright & Holmes
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به اینکه سازمان فاقد صداقت است و اینکه اقدامات سازمانشان نشاندهنده نبود اصولی مثل
عدالت ،صداقت و صمیمیت است (نافی و کایفای .)2623 ،بهعبارتدیگر ،این نگرش منفی
کارکنان نسبت به سازمان سه بعد را دربر میگیرد .2 :باور به عدم راستی و وحدت سازمان؛
 .2اثر منفی بر سازمان و  .3گرایش به بیاعتبار کردن و رفتار منتقدانه نسبت به سازمان که با
باورها و اثرات نگرش منفی نسبت به سازمان سازگار است (جیانگ و همکاران.)2629 ،
بدبینی از طریق احساس و شناخت تجربه میشود و قضاوت بیطرفانه درباره سازمان نیست،
بلکه میتواند شامل واکنشهای عاطفی قوی باشد .همچنین بدبینی گرایش به رفتار منفی و
اغلب بدخواهانه است؛ رفتارهایی مثل موردانتقاد قرار دادن سازمان و صحبت کردن درباره
عدم صداقت و درستی سازمان است .عوامل مختلفی را بهعنوان علل بدبینی ذکر شده است
که میتوان به شخصیت منفی و ستیزهجو ،شخصیت منفی و بدگمانی به تغییر ،بیعدالتی،
حمایت سازمانی ادراکشده ،رابطه رئیس-مرئوس ،نقض قرارداد روانشناختی اشاره کرد
(انسر.)2667 ،
در بسیاری از مطالعات پیشین مشخص شده است که بدبینی سازمانی به کاهش رضایت
شغلی و تعهد سازمانی (پتریدو و همکاران2622 ،؛ تکین و بی دیوک)2622 ،؛ رفتار
شهروندی سازمانی (منیر)2622 ،؛ کیفیت زندگی کاری (یاسین و خالد ،)2622 ،افزایش
خودبیگانگی کارکنان (ییلدیز و سیلیکای)2622 ،؛ به تعهد پائین (بارنز)2626 ،؛ به کاهش
پارتیبازی ،عدالت سازمانی و سیاسیکاری در سازمان (میرزایی و همکاران)2379 ،؛ به
کاهش تعارض نقش ،کار و خانواده و فرسودگی شغلی (یزدانشناس و رشتیانی)2379 ،؛ به
کاهش اعتماد سازمانی (قنبری و عرفانی زاده)2370 ،؛ کاهش رفتارهای مثبت سازمانی
(یزدانشناس )2370 ،و به کاهش رفتارهای کاری (جیمز )2662 ،منجر میشود .همچنین
براون و کریگن )2662( 2به تعهد سازمانی پایین ،رفتار ضد شهروندی سازمانی و رضایت
شغلی پایین اشاره کردند .پژوهشها نشان میدهند که کارکنان بدبین از روحیه پایینتری
برخوردارند و دارای بهرهوری پایینتر ،رضایت شغلی و تعهد سازمان کمتری هستند و
1. Brown & Cregan
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احتمال مشارکت آنها در تغییرات سازمانی کمتر است (اینس و تورن .)2622 ،2اما بدبینی
نسبت به تغییرات سازمانی میتواند بر جنبههای دیگری از زندگی کاری نیز تأثیرگذار
باشد .افراد بدبین ممکن است عهد و یا انگیزه خود را به کار از دست بدهند .امکان افزایش
غیبت و نارضایتی این افراد وجود دارد (استنلی 2و همکاران .)2662 ،این دارای پیامدهای
مهمی برای برنامهریزی و مدیریت فرآیندهای تغییر در سازمان است و باید موردتوجه
مدیران بهمنظور اتخاذ استراتژیهای ارتباطی مناسب برای به حداقل رساندن بدبینی در
سازمان باشد (ریچرز 3و همکاران .)2779 ،چندین پیامد دیگر بدبینی سازمانی عبارتاند از
تمایل به ترک خدمت ،فرسودگی هیجانی ،2ازخودبیگانگی ،و رفتارهای غیراخالقی.
عدالت سازمانی .عدالت و اخالق از زیباترین و محبوبترین واژگانی است که افراد به آنها
عالقه نشان میدهند .رعایت عدالت و جوّ اخالقی مناسب در سازمان از مهمترین عواملی
هستند که موجب تحرک ،پویایی ،رضایت کارکنان گردیده و بیتوجهی به آنها باعث
سکون رفتار در سازمان میشود که این سکون بهصورت بیتفاوتی و بیتوجهی ظهور
میکند  .پس یکی از متغیرهای رفتاری که تحقیقات بسیاری در حوزه رفتار سازمانی به
بررسی و اهمیت آن پرداختهاند عدالت سازمانی است و مصادیق آن مواردی مانند بیعدالتی
در ارتقا شغلی و مالی و عدم تقدیر و نادیده گرفته شدن را در برمیگیرد (تولوبس و سلپ،
 .)2622ازجمله پیامدهای احساس بیعدالتی در آموزشوپرورش نیز میتواند بیعالقه شدن
به تدریس و مطالعه ،بیتوجهی و بیتفاوتی به کار و عدم تعهد و سکوت نسبت به بسیاری
از کارها باشد (قالوندی و همکاران)2370 ،؛ کاهش سرمایه اجتماعی و شایستهساالری در
سازمان (خیراندیش و جعفری نیا)2379 ،؛ کاهش تعهد سازمانی (کافی و کاروانی2379 ،؛
خوش فر و جندقی میرمحله)2379 ،؛ سکوت و بیتفاوتی (حسینی بان و همکاران)2379 ،
میشود .عدالت سازمانی دارای سه بعد عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و عدالت تعاملی
است .با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی ،مطالعه عدالت در سازمانها نیز
1. Ince & Turan
2. Stanley
3. Reichers
4. emotional exhaustion
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از تأکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش (عدالت توزیعی) به تأکید بر فرایندهایی که این
تخصیص را موجب میشوند (عدالت رویهای) تغییر کرد (چاراش و اسپکتر.)2662 ،2
عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها
استفاده میشود (رابینز .)2662 ،2در اینجا میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا ممکن
است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت کند اصالً احساس نابرابری یا
بیعدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویهای پاسخ مثبت است .این موضوع با یک مثال
روشن میشود .فرض کنید دو کارمند با صالحیت و شایستگی یکسان برای انجام یک
کار و مسئولیتهای شغلی وجود دارند اما به یکی از آنها مقداری بیشتر از دیگری
پرداخت میشود .سیاستها و خطمشیهای پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیار زیادی
را همچون طول زمان کار ،شیفت کاری و غیره را در بردارد.
عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع
و پاداشهاست .این منابع میتواند اقتصادی ،احساسی و اجتماعی باشند .بااینحال اکثر
تعاریف ارائه شده درباره عدالت توزیعی بر جنبههای اقتصادی یا ابزاری عادالنه بودنِ نتایج
تأکید دارد و اکثر پژوهشها آن را مساوی واکنش افراد نسبت به تخصیصهای اقتصادی
قرار دادهاند .بنابراین ،ادراکات فردی از اینکه نتایج منصفانه هستند یا غیرمنصفانه به مشابه
سازوکار عدالت توزیعی عمل میکنند .همبستگی قویی بین عدالت توزیعی و رضایت در
سازمانها وجود دارد (رچرد 3و همکاران .)2662 ،در عدالت توزیعی تناسب تقسیم انواع
منابع ازجمله احترام ،پاداش و مزایا و غیره بررسی میگردد .مردم عادالنه بودن را بر اساس
دادهها و ستاده ها و همچنین مقایسه نسبت آنها با استانداردهایی که بر مبنای آن دریافتی
میگیرند ،درک میکنند.
عدالت تعاملی یا مراودهای؛ یعنی اینکه کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویّهها
در تعیین قضاوتهای منصفانه مهّم و مؤثّر است .توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک
1. Charash & Spector
2. Robbins
3. Richard
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انصاف مؤثّر است و احتمال اینکه رویههای تصمیمگیری منصفانه نگریسته شوند را افزایش
میدهد .عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسّط سرپرستان به افراد
تحت سرپرستی منتقل میشود .این نوع عدالت با جنبههای فرایند ارتباطات (همچون ادب،
صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت مرتبط است .به دلیل اینکه عدالت تعاملی
با رفتار مدیریت تعیین میشود ،این نوع عدالت با واکنشهای شناختی ،احساسی و رفتاری
دربارۀ مدیریت یا بهعبارتدیگر ،سرپرست مرتبط است .بنابراین ،زمانی که کارمندی
احساس بیعدالتی تعاملی میکند ،بهاحتمالزیاد واکنش منفی به سرپرستش بهجای سازمان
نشان میدهد .ازاینرو ،پیشبینی میشود که کارمند از سرپرست مستقیم خود بهجای
سازمان در کل ناراضی باشد و تعهّد کمتری در برابر سرپرست تا سازمان در خود احساس
کند .همچنین ،نگرشهای منفی وی عمدتاً دربارۀ سرپرست است و قسمت کمی از
نگرشهای منفی به سازمان برمیگردد .به نظر مورمن عدالت توزیعی ،رویّهای و تعاملی
همبسته بوده و هرکدام جنبههای متمایزی از عدالت سازمانیاند .به نظر وی عدالت سازمانی
بهصورت مجموع عدالت توزیعی ،رویّهای و تعاملی تعریف میشود (اسکندورا.)2777 ،2
رفتار رهبری مدیران .سبک یا رفتار رهبری عبارت است از روشهای مورداستفاده جهت
اعمالنفوذ و جهت دادن فعالیت دیگران .سبک رهبری شخص الگوی رفتاری است که
شخص هنگامیکه سعی دارد بر فعالیت دیگران نفوذ کند از خود نشان میدهد آنگونه
که به چشم دیگران میآید (سی و همکاران .)2662 ،الگوهای رفتاری مناسب در هر سازمان
موجب به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان میشوند و میزان رضایت آنان را
از شغل و حرفۀ خویش افزایش میدهند و مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری میتوانند
رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان و بهرهوری سازمان را افزایش دهند (پلتسیدو2626 ،؛
نعامی و همکاران .)2379 ،بنابراین ،سازمانهای موفّق به رهبرانی نیازمندند که با ژرفنگری
مسیر آیندۀ سازمان را مشخص سازند ،افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزۀ ایجاد تحول
را در کارکنان به وجود آورند (لوب 2622 ،در عباس زاده و همکاران .)2372 ،در الگوی
1. Scandura
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هرسی و بالنچارد چهار سبک رهبری شامل فروشی یا قبوالندنی ،تفیضی ،دستوری یا آمرانه
و مشارکتی یا حمایتی وجود دارد.
سبک فروشی یا مجاب کردن :در این سبکرفتارهای هدایتی و حمایتی هر دو زیاد است،
یعنی رهبر هم به تحقّق اهداف و هم به تأمین نیازهای پیروان تأکید دارد .رهبر باید برای
تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان ،خود را درگیر وظایف آنان کند ،و برای افزایش
کارایی با آنان رابطۀ مناسبی برقرار سازد .در این سبک رهبر تصمیمات را برای پیروان
توضیح میدهد و به آنان فرصت میدهد تا آنها را بپذیرند ولی درنهایت تصمیم را رهبر
میگیرد.
سبک تفویضی :رفتار هدایتی و حمایتی در این سبک هر دو پایین است .سبک تفویضی
برای بسیاری از رهبران ایده آل است .زیرا رهبر دخالت خود را در برنامهریزی ،پایش
جزئیات و تصریح هدفها به حداقل میرساند و بعدازاینکه با پیروان در مورد آنچه باید
انجام شود ،به توافق رسید ،میپذیرد تا آنان مسئولیت کارها را به عهده گرفته و راههای
رسیدن به اهداف را ،خود تعیین کنند .رهبر بیشتر سعی میکند اعتماد را بین کارکنان
گسترش داده و در آنان انگیزه ایجاد نماید.

سبک رهبری دستوری یا آمرانه :در این سبک رفتار هدایتی زیاد و رفتار حمایتی اندک
است .رهبر آموزشهای الزم دربارۀ اینکه چه کارهایی باید انجام شوند تا هدفها محقّق
گردند ،به پیروان ارائه میدهد و بر چگونگی انجام دستورالعملها توسّط پیروان نظارت
دقیق میکند .در این سبک رهبری محوریت وظایف نمایان بوده و رهبران دستوری تمایل
دارند رفتارهای پیروان خود را به شدّت کنترل کنند .رهبران دستوری عموماً از جایگاه
سازمانی خود بهمنظور فشار بر پیروان از طریق ترس از عاقبت سرپیچی از دستورات استفاده
میکنند و رهبری دستوری در مقابل رهبری توانمندساز 2قرار میگیرد (سیمز 2و همکاران،
 .)2667سبک رهبری آمرانه یا دستوری یا مستبدانه عمدتاً بر اساس نظرهای مدیر و
تصمیمات او مدیریت میشود .این سبک از رهبری هرچند ممکن است در رسیدن به اهداف
1. empowering leadership
2. Sims
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مشخص و موردنظر مدیریتی موفّق باشد ،اما رضایت کمتری را از طرف افراد خود جلب
میکند (لوسیر و آچوا.)2622 ،2
سبک مشارکتی یا حمایتی :در مقابل رهبری دستوری ،رهبری مشارکتی یا حمایتی رابطه-
محور بوده و توجّه عمیق به پیروان در دستور کار آن قرار دارد .اینگونه رهبران به نیازهای
پیروان خود حساسیت نشان داده ،تنشهای به وجود آمده در گروههای کاری را حل میکنند
و محیطی دوستانه در فضای کار ایجاد میکنند (ونت 2و همکاران .)2667 ،مطالعات رهبری
حمایتی عموماً متّفقاند که رهبری حمایتی از طریق اثرگذاری بر خودکارآمدی بر عملکرد
تأثیر میگذارد (بانای و ریزل .)2669 ،3شینس 2و همکاران ( )2667بیان میکنند که رهبران
حمایتی به رفاه و نیازهای پیروان و ایجاد محیطی مطلوب برای ارتباط میان رهبران و پیروان
میاندیشند .محیط و جوّ مرتبط با رهبری حمایتی باألخص توسعه توانمندی را در یک
سازمان ترغیب میکند .رفتار هدایتی در این سبک کم و رفتار حمایتی زیاد است .رهبر
بهعنوان حلّال و تسهیلکننده مسائل برای پیروان و همچنین پشتیبان آنان است .به آنان
اجازه میدهد که برای برخی مسائل تصمیمگیری کنند و آنها را کنترل نیز میکند .همیشه
برای حل ّمسائل پیشبینینشده در دسترس است و همواره آمادگی اظهار قدردانی و
حمایت اجتماعی از پیروان را دارد.

خیراندیش و جعفری نیا ( )2379با بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایۀ
اجتماعی با میانجیگری شایستهساالری نشان دادند که عدالت سازمانی از طریق سرمایۀ
اجتماعی بر شایستهساالری تأثیر میگذارد .کافی و کاروانی ( )2379در پژوهشی با عنوان
تأثیر عدالت سازمانی و هویتسازمانی بر تعهّد سازمانی به این نتیجه دست یافتند که عدالت
و هویتسازمانی بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری دارند .نتیجۀ تحقیق خوش فر و
جندقی میرمحلّه ( )2379بیانگر رابطۀ معنیدار عدالت سازمانی و تعهّد سازمانی است .حسینی
بان و همکاران ( )2379در پژوهش خود نشان دادند که بین عدالت سازمانی و سکوت و
1. Lussier & Achua
2. Wendt
3. Banai & Reisel
4. Schyns
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بیتفاوتی سازمانی رابطه وجود دارد .پژوهش رحمان سرشت و جنیدی جعفری ()2379
نشان داد که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهّد شغلی کارکنان مؤثّر است.
مقدّم و محمودی میمند ( )2379در پژوهشی با عنوان اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به
رفتارهای انحرافی دریافتند که بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به رفتارهای
انحرافی کارکنان دارد و سبک رهبری تبادلی این اثر را تعدیل میکند .رجبی فرجاد و
همکاران ( )2379در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر سبکهای رهبری بر استقرار مدیریت
دانش به این نتیجه دست یافتند که سبکهای مختلف رهبری تأثیرات متفاوتی بر استقرار
مدیریت دانش دارند .میر کمالی و همکاران ( )2370با بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی
در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و سکوت سازمانی نشان دادند
که سبک رهبری با عدالت سازمانی مرتبط بود و همچنین عدالت سازمانی در رابطۀ بین
رهبری اخالقی و سکوت سازمانی دارای نقش واسطهای بود .زاهد بابالن و همکاران ()2370
با بررسی رابطه بین سبک رهبری تحوّلی و تعهّد به تغییر با میانجیگری عدالت سازمانی در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نشان دادند که سبک رهبری تحوّلی با عدالت سازمانی مرتبط
بود و عدالت سازمانی در رابطۀ بین سبک رهبری تحوّلی با میزان تعهّد به تغییر دارای نقش
واسطهای بود .منوچهری و همکاران ( )2370با بررسی رابطۀ سبک رهبری با عدالت سازمانی
درک شده پرستاران نشان دادند که سبک رهبری با عدالت سازمانی ادراکشده مرتبط بود.
کلوندی ( )2372با بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر بدبینی سازمانی نشان داد که هر چه
ادراک عدالت در سازمان بیشتر باشد ،بدبینی کمتر خواهد بود .بردبار و همکاران ()2372
با بررسی رابطه بین سبک رهبری و بدبینی سازمانی نشان دادند که بین بدبینی سازمانی و سه
سبک رهبری شامل رهبری تحوّل آفرین ،رهبری عملگرا و رهبری تحوّل گرا ارتباط
معنیداری وجود دارد .خسروی و باینگانی ( )2372با بررسی رابطۀ بین رهبری اخالقی و
بدبینی سازمانی نشان دادند که بین رهبری اخالقی و بدبینی سازمانی رابطۀ منفی معناداری
وجود داشت .کاظمی مقدس و همکاران ( )2372در مطالعۀ خود نشان دادند که عدالت
سازمانی با بدگمانی یا بدبینی سازمانی ارتباط منفی معنیداری داشت .محمودی کیا و
همکاران ( )2372با بررسی روابط رهبری اخالقی با توانمندسازی شناختی با میانجیگری
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عدالت رویّهای و عدالت تعاملی نشان دادند که رهبری اخالقی با عدالت رویهای و تعاملی
مرتبط بود و در رابطۀ بین رهبری اخالقی و توانمندسازی روانشناختی ،عدالت سازمانی
دارای نقش میانجی بود .جاود و همکاران ( )2629با بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر خالقیت
و نقش توانمندسازی روانشناختی نشان دادند که رهبری اخالقی بر روی توانمندسازی
روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری داشت و رهبری اخالقی از طریق توانمندسازی
روانشناختی تأثیر معناداری بر خالقیت کارکنان داشت .موکاداس و همکاران ( )2629با
بررسی عدالت سازمانی و عدم رضایت شغلی کارکنان و نقش تعدیل کننده توانمندسازی
روانشناختی نشان دادند که عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی همبستگی
معناداری داشت و توانمندسازی روانشناختی ارتباط بین عدالت سازمانی و عدم رضایت
شغلی را تحت تأثیر قرار میداد .باگریانیک و کان ( )2629با بررسی ارتباط بین رهبری
اخالقی ،عدالت سازمانی و بدبینی سازمانی نشان دادند که ارتباط معنادار و مثبتی بین ادراک
معلّمان از رهبری اخالقی و عدالت سازمانی وجود داشت .لی و وی ( )2629با بررسی اثر
تعدیل کنندۀ رهبری بر عدالت سازمانی ادراکشده و تعهّد عاطفی نشان دادند که رهبری و
عدالت سازمانی ادراکشده ارتباط معناداری با یکدیگر داشتند .گیل و همکاران ( )2629در
پژوهشی نشان دادند که رهبری اخالقی ارتباط معناداری با توانمندسازی روانشناختی داشت.
کاراکا ( ) 2629در پژوهش خود نشان داد که عدالت سازمانی عاملی مؤثّر بر تعهّد سازمانی
است .ژیانگ 2و همکاران ( )2629نشان دادند که رهبری استبدادی با بدبینی سازمانی مرتبط
بود .ترزی و درین )2620( 2در پژوهشی نشان دادند که رهبری دموکراتیک به شکل منفی
و معناداری توانست بدبینی سازمانی را پیشبینی کند .لی و کوون )2620( 3با بررسی تأثیر
رهبری احساسی بر ناامنی شغلی و بدبینی سازمانی نشان دادند که رهبری احساسی ،همبستگی
منفی معناداری با بدبینی سازمانی داشت .کورت )2620( 2با بررسی نقش واسطه گرایی
بدبینی روی رهبری قابل اعتماد و ارتباطات شناسایی سازمانی نشان دادند که رهبری قابل
1. Jiang
2. Terzi & Derin
3. Lee & Kwon
4. Kurt
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اعتماد ارتباطی منفی با بدبینی داشت .خواجه پور و همکاران ( )2620با بررسی نقش
واسطهای توانمندسازی روانشناختی و عدالت سازمانی در رابطه رهبری خدمتگزار با
رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی نشان داد که رهبری ارتباط
معناداری با توانمندسازی روانشناختی داشت و توانمندسازی روانشناختی و عدالت
سازمانی در رابطۀ بین رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و تعهّد
سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند .ژو و همکاران ( )2620با بررسی رفتار رهبر اخالقی
و ادراک کارکنان از عدالت :نقش میانجی کننده واقعیت سازمانی نشان دادند که رهبری
اخالقی تأثیر مثبتی بر روی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی داشت .وایزو همکاران
( )2622در پژوهشی بر روی  2227معلّم مدرسه دولتی دریافتند که سرمایۀ روانشناختی و
رضایت شغلی با عوامل سالمت و عدالت سازمانی مرتبط است .الن و چونگ ( )2622با
بررسی نقش میانجی گر توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری تحولگرا و
نگرشهای کاری نشان دادند که رهبری تحوّل گرا با عدالت سازمانی ارتباط معناداری
داشت و توانمندسازی روانشناختی در ارتباط بین رهبری تحوّل گرا و نگرشهای کاری
دارای نقش تعدیل گر بود .شاپیرا-لیشچنسکی و همکاران ( )2622نشان دادند که بین رهبری
اخالقی و توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت معناداری وجود داشت و توانمندسازی
روانشناختی در ارتباط بین رهبری قابل اعتماد و بدبینی سازمانی و رفتارهای غیبت از کار
دارای نقش واسطهای بود .گش و همکاران ( )2622در پژوهش خود دریافتند که مدیران با
رعایت عدالت و انصاف موجب افزایش عالقه و التزام شغلی کارکنان خود میشوند.
کوخانن و همکاران ( )2622در مطالعهای با عنوان «آیا عدالت سازمانی ،توانمندسازی را
پیشبینی میکند؟» نشان دادند که عدالت سازمانی ارتباط مثبت معناداری با توانمندسازی
کارکنان داشت .یی و مین )2622( 2با بررسی ارتباط رهبری خدمتگزار با بدبینی سازمانی و
توانمندسازی معلّمان نشان دادند که رهبری خدمتگزار بهطور مستقیم و غیرمستقیم رابطهای
منفی با بدبینی سازمانی داشت .پولتکان و تیترک )2622( 2در مطالعهای نشان دادند که
1. Ye & Min
2. Polatcan & Titrek
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رفتارهای رهبری مدیران ارتباط منفی معناداری با بدبینی کارکنان داشت .زانگ و بارتول
( )2626نشان دادند که رهبری اخالقی با توانمندسازی ارتباط معناداری داشت.

روش
ازآنجاییکه هدف پژوهش تعیین نقش واسطهگر عدالت سازمانی در ارتباط بین رفتار
رهبری مدیران و بدبینی سازمانی بود .بنابراین ،مطالعۀ ما از نوع مطالعۀ توصیفی از نوع
همبستگی با تأکید بر الگوی معادالت ساختاری بود .در این پژوهش جامعۀ آماری شامل
همه کارکنان ستادی زن و مرد ادارۀ آموزشوپرورش شهر بن در استان چهارمحال بختیاری
به تعداد  262نفر ( 222نفر زن و  226نفر مرد) بود .ازآنجاکه جهت انجام الگوی معادالت
ساختاری حجم نمونه باال موردنیاز است و اینکه نمونههای  366یا بیشتر برای این روش
مناسب هستند ،در این پژوهش نمونهای به حجم  366نفر ( 226زن و  206مرد) به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان بهطور
خالصه در جدول  2به تصویر کشیده شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

جنسیت

وضعیت تأهّل

تحصیالت

سابقه خدمت

تعداد

درصد

مرد

206

23/3

زن

226

20/9

مجرّد

39

22/3

متأهّل

202

6/92

مطلقه

2

6 /9

دیپلم

2

6 /3

فوقدیپلم

20

2 /9

لیسانس

220

6/02

کارشناسی ارشد و باالتر

29

6/27

 2تا  2سال

22

23/9

 0تا  26سال

92

6/20

 22تا  22سال

22

27/3
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تعداد

درصد

 20تا  26سال

26

20/0

 22تا  22سال

22

3 /9

 20سال و باالتر

2

6 /9

برای گردآوری دادهها و اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است.
از روش کتابخانهای برای تدو ین مبانی نظری پژوهش و از روش میدانی برای گردآوری
دادههای اولیه استفاده شده است .ابزار روش میدانی نیز سه پرسشنامه استاندارد بود.
نمرهگذاری پرسشنامهها بر اساس طیف لیکرت درجه بندی شده بودند .سپس پرسشنامهها
بین افراد نمونۀ آماری توزیع شد .روایی محتوایی پرسشنامهها با نظرات اساتید صاحبنظر
و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدی ،مورد تأیید واقع شد؛ نتایج این آزمون در جدول
 2آمده است.
در این پژوهش از پرسشنامههای استاندارد زیر استفاده شد:
پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی :پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی بر پایه الگوی
دین و همکاران ( )2772تدوین شده است .این پرسشنامه شامل  23گویه است که
آزمودنیها پاسخهای خود را برای هریک از گویه ها ،بر اساس مقیاس لیکرت  2گزینهای
از کامالً موافقم= 2تا کامالً مخالفم= 2مشخص میکنند .این پرسشنامه دارای  3مؤلفه بعد
عاطفی بدبینی سازمانی ،بعد شناختی بدبینی سازمانی و بعد رفتاری بدبینی سازمانی است .دین
و همکاران ( )2772پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  6/22گزارش کردند.
در ایران ،قنبری و عرفان زاده ( )2370نشان دادند که این پرسشنامه ساختاری  3عاملی
داشت و این پژوهشگران پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  6/72گزارش
کردند.
پرسشنامه توصیف رفتار رهبری () :2LBDQاین پرسشنامه را اولین بار همفیل و کونز

2

( ) 2729تهیّه کردند و دارای سبک رهبری حمایتی و آمرانه مدیران است .در ایران غنی و
)1. Leadership Behavior Descriptive Questionnaire (LBDQ
2. Hemphill & Coons
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شکرکن ( )2393آن را به فارسی ترجمه کردند و آمادۀ استفاده گردید .این پرسشنامه شامل
 36گویه  2درجهای است .غنی و شکرکن ( )2393پایایی این پرسشنامه را  6/22گزارش
کردند .رضایی و ساعتچی ( )2329نیز آلفای کرونباخ بعد حمایتی و بعد آمرانه را به ترتیب
 6/76و  6/97گزارش کردند.
پرسشنامه عدالت سازمانی ( :)OJQپرسشنامه نیهوف و مورمن ( )2773سه مؤلّفۀ عدالت
سازمانی شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویّهای و عدالت تعاملی را ارزیابی میکند .این ابزار
بر اساس مقیاس درجهبندی پنجدرجهای طیف لیکرت (از = 2کامالً مخالف تا =2کامالً
موافق) تنظیم شده است .در پژوهش نعامی و شکرکن ( )2322ضرایب پایایی بهدستآمده
برای این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای عدالت سازمانی کلّی  6/22به دست آمده
است.

با وجود اینکه پرسشنامههای استاندارد باال مورد تأیید بودند جهت تأیید دوباره آنها،
از روش آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی استفاده شد .برای بررسی ساختار عاملی این
پرسشنامهها از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار  LISREL 8.8استفاده شد.
بهمنظور بررسی میزان برازش الگوهای موردمطالعه ،شاخص مجذور خی ) ،(χ2شاخص
برازندگی تطبیقی) ،2 (CFIشاخص هنجار شده برازندگی ) ،2(NFIشاخص برازندگی
نسبی) ،3 (RFIشاخص نیکویی برازش ) 2(GFIریشۀ استاندارد باقیمانده مجذور میانگین

2

) ،(SRMSRو ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریب) 0 (RMSEAموردبررسی قرار
گرفتند .شاخصهای  RFI ،NFI ،CFIو GFIهر چه به یک نزدیکتر باشند ،بیانگر
برازش مطلوب الگو میباشند .یکی از شاخصهای عمومی برای بهحساب آوردن
پارامترهای آزاد در محاسبه شاخصهای برازش شاخص خی-دو بهنجار است که از تقسیم
ساده خی-دو بر درجۀ آزادی ) (χ2/dfالگو محاسبه میشود چنانچه این مقدار بین  2تا 2
)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Normed Fit Index (NFI
)3. Relative Fit Index (RFI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

216

رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در ...

باشد مطلوب است (کالین .)2622 ،2هو و بنتلر )2777( 2استفاده از دو شاخصSRMSR

و  RMSEAرا نیز توصیه نمودهاند .به اعتقاد شرمیله-انجل 3و همکاران ( )2663مقادیر
 SRMSRبین صفر تا  6/62بیانگر برازش خوب و بین  6/62تا  6/26بیانگر برازش قابلقبول
الگو است .همچنین مقادیر RMSEAبین صفر تا  6/62بیانگر برازش خوب و بین  6/62تا
 6/62بیانگر برازش قابلقبول است (شرمیله-انجل و همکاران .)2663 ،شاخصهای برازش
بررسی الگوهای ساختار عاملی این پرسشنامهها در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2شاخصهای برازش الگو بررسی ساختار عاملی تأییدی پرسشنامههای مورداستفاده
مجذور خی

درجۀ آزادی

)(χ2/df

CFI

سازمانی

NFI

پرسشنامه عدالت

RFI

رهبری مدیران

GFI

پرسشنامه رفتار

SRMSR

بدبینی سازمانی

RMSEA

پرسشنامه استاندارد

222/22

29

2/79

6/77

6/72

6/79

6/77

6/633

6/629

2666/02

323

2/23

6/70

6/72

6/73

6/22

6/692

6/692

232/37

222

2/97

6/79

6/70

6/72

6/29

6/623

6/699

نتایج جدول  2نشان دادند که الگوی بررسی ساختار عاملی پرسشنامه استاندارد بدبینی
سازمانی با توجّه به شاخصهای ،RFI=6/79 ،GFI=6/77 ،NFI=6/72 ،CFI=6/77
 SRMSR=6/633 ،χ2/df =2/79و  RMSEA=6/629قابلقبول بود .همچنین ،نتایج نشان
دادند که شاخصهای برازش الگوی ساختار عاملی پرسشنامه رفتار رهبری مدیران با توجّه
به شاخصهای ،χ2/df =2/23 ،RFI=6/73 ،GFI=6/22 ،NFI=6/72 ،CFI=6/70
 SRMSR=6/692و  RMSEA=6/692قابلقبول بود .بهعالوه ،نتایج نشان دادند که
شاخصهای برازش الگوی ساختار عاملی پرسشنامه عدالت سازمانی با توجّه به

1. Klin
2. Hu & Bentler
3. Schermelleh-Engel
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شاخصهای ،χ2/df =2/97 ،RFI=6/72 ،GFI=6/29 ،NFI=6/70 ،CFI=6/79
 SRMSR=6/623و  RMSEA=6/699قابلقبول بود.
نتایج تحلیل نشان داند که ساختار دوعاملی پرسشنامه رفتار رهبری مدیران یعنی رهبری
حمایتی و آمرانه تأیید شد و همه بارهای عاملی پرسشهای پرسشنامه باالتر از مقدار
قابلقبول ( )6/36بودند .مقادیر بارهای عاملی بین  6/32تا  6/29بودند .همچنین ،مقادیر t

همه پرسشها معنادار ،بودند یعنی باالتر از مقدار موردقبول ( )2/70بودند .آلفای کرونباخ
این دو عامل به ترتیب  6/76و  6/26به دست آمدند که قابلقبول بودند .همچنین ،نتایج نشان
داند که ساختار سه عاملی پرسشنامه عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی ،رویّهای و
تعاملی تأیید شد و همه بارهای عاملی پرسشهای این پرسشنامه باالتر از مقدار قابلقبول
( )6/36بودند .بارهای عاملی بین  6/37تا  6/23بود .مقادیر  tهمه پرسشها معنادار بودند
( .)t<2/70همچنین ،آلفای کرونباخ این ابعاد عدالت سازمانی به ترتیب  ،6/29 ،6/92و 6/73
به دست آمد که قابلقبول بودند .بهعالوه ،ساختار سه عاملی پرسشنامه استاندارد بدبینی
سازمانی شامل بعد عاطفی ،شناختی و رفتاری تأیید شد و همه بارهای عاملی پرسشهای این
پرسشنامه باالتر از مقدار قابلقبول ( )6/36بودند و مقادیر بارهای عاملی بین  6/30تا 6/72
بود .همچنین مقادیر  tهمه سؤاالت معنادار بودند ( .)t<2/70آلفای کرونباخ این ابعاد به
ترتیب  ،6/76 ،6/72و  6/02به دست آمدند که قابلقبول بودند.
در این پژوهش از روشهای توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و روشهای
استنباطی نظیر همبستگی پیرسون با کاربرد نرمافزار  ،SPSS -22استفاده شد .برای بررسی
رابطۀ بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر عدالت
سازمانی ،از روش الگوی معادالت ساختاری با بهکارگیری نرمافزار  LISREL 8.8استفاده
شد.
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یافتهها
برای اطّالع از دادههای توصیفی ،نتایج آماری مستخرج از پرسشنامهها در جدول  3نشان
داده شدهاند .در این جدول ،آمارههای توصیفی از قبیل میانگین و انحراف معیار نشان داده
شدهاند.
جدول  .3نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیّرها

میانگین

انحراف استاندارد

رفتار رهبری

209/27

22/72

بدبینی سازمانی

23/22

26/27

عدالت سازمانی

22/23

23/02

یافتههای حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف تک نمونهای نشان داد در تمامی
متغیّرها سطح معنیداری بیش از  6/62است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادهها رد
میشود ،بنابراین دادهها توزیع بهنجار دارند.
جدول  .4بررسی بهنجار بودن متغیّرهای پژوهش
متغیرها

آماره Zکلموگروف – اسمیرنف

مقدار احتمال K-S

رفتار رهبری

2/72

6/22

بدبینی سازمانی

2/62

6/27

عدالت سازمانی

6/72

6/39

با توجّه به اینکه مبنای تجزیهوتحلیل الگوهای علّی ماتریس همبستگی است ،ماتریس
همبستگی متغیّرهای موردبررسی در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  .5همبستگی بین متغیّرهای پژوهش
رهبری اخالقی

توانمندسازی روانشناختی

رفتار رهبری مدیران

-

عدالت سازمانی

*6/22

-

بدبینی سازمانی

*-6/22

*-6/02

عدالت سازمانی

-

* p<0.01.
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ازآنجاکه ضرایب همبستگی متغیّرها معنادارند ،امکان استفاده از روش الگوی معادالت
ساختاری فراهم شد .در الگوی معادالت ساختاری برای مشخص کردن چگونگی و میزان
تأثیر متغیّرهای مکنون ( پنهان) بر یکدیگر از الگوی استاندارد و برای نشان دادن معناداری
این تأثیرات از الگوی معناداری و برای ارزیابی برازش الگو از شاخصهای برازندگی استفاده
میشود .بهطورکلی ،برای ارزیابی برازش الگو چندین مشخّصۀ برازندگی وجود دارد .در
این پژوهش برای ارزیابی الگو از شاخصهای خی دو ،نسبت خی دو به درجۀ آزادی،
شاخص نرم شده برازندگی ،شاخص برازندگی تطبیقی ،شاخص برازندگی ،شاخص
برازندگی تعدیلیافته و شاخص ریشۀ دوم برآورد خطای واریانس تقریب استفاده شد که
نتایج در جدول  0آورده شده است.
فرضیّههای پژوهش در ادامه بررسی شده است:
فرضیّه اوّل :بین رفتار رهبری مدیران با بدبینی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیّه دوّم :بین رفتار رهبری مدیران و عدالت سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیّه سوّم :بین عدالت سازمانی و بدبینی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیهها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول  0ارائه
شده است.
جدول  .6بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش
عدالت سازمانی

بدبینی سازمانی

رفتار رهبری

رفتار رهبری مدیران

*6/23

*-6/22

مدیران و

رهبری حمایتی

*6/22

*-6/22

مؤلفههای آن

رهبری آمرانه

*6/20

*-6/22

عدالت سازمانی

-

*-6/02

عدالت سازمانی

عدالت رویّهای

-

*-6/27

و مؤلفههای آن

عدالت توزیعی

-

*-6/23

عدالت تعاملی

-

*-6/23

* p<0.01.
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جدول  0نشان میدهد که رفتار رهبری مدیران ( )r=-6/22و مؤلفههای آن شامل رهبری
حمایتی ( )r=-6/22و آمرانه ( ،)r=-6/22ارتباط منفی معنیداری با بدبینی سازمانی ،داشتند
( .)p<6/62بنابراین ،فرضیّه اول بهطور کامل مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،نتایج نشان
دادند که رفتار رهبری مدیران ( )r=6/23و دو مؤلّفۀ آن شامل رهبری حمایتی ( )r=6/22و
آمرانه ( )r=6/20ارتباط مثبت معنیداری با عدالت سازمانی داشتند ( .)p<6/62با توجّه به
این نتایج ،فرضیّه دوم بهطور کامل مورد تأیید قرار گرفت .بهعالوه ،نتایج این بررسی نشان
دادند که عدالت سازمانی ( )r=-6/02و مؤلفههای آن شامل عدالت رویّهای (،)r=-6/27
عدالت توزیعی ( ،)r=-6/23و عدالت تعاملی ( )r=-6/23همبستگیهای منفی معنیداری با
بدبینی سازمانی داشتند ( .)p<6/62بنابراین ،با توجّه به نتایج بهدستآمده فرضیّه سوم بهطور
کامل مورد تأیید قرار گرفت.
فرضیّه چهارم :عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی ،دارای
نقش واسطهای میباشند.
برای بررسی فرضیّه  ،2نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در ارتباط رفتار رهبری
مدیران و مؤلفههای آن با بدبینی سازمانی را در چندین الگو بر اساس الگوی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل موردبررسی قرار دادیم .در شکلهای ارائه شده ،خطوط
بهصورت نقطهچین نشان از غیر معنادار بودن و خطوط ممتد معناداری را نشان میدهند .اعداد
داخل پرانتز مقدار  tو اعداد بیرون از پرانتز مقدار بار عاملی را نشان میدهند .همچنین ،مقدار
 tدر مسیرهای هر یک از الگوهای بررسی شده درصورتیکه باالتر از  2/70باشند ،معنادار
هستند .بهمنظور بررسی میزان برازش الگوهای موردمطالعه ،شاخصهایی که در باال
موردبحث قرار گرفتند ،موردبررسی قرار گرفت .همچنین ،میزان قابلقبول این شاخصها در
باال نیز موردبحث قرار گرفت.
جدول  9و شکل  2نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار رهبری
و بدبینی سازمانی را نشان میدهد
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جدول  .2شاخصهای برازش الگوی نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار
رهبری مدیران و بدبینی سازمانی

الگو

مجذور

درجه

خی

آزادی

2029/23

239

)(χ2/df

CFI

NFI

RFI

GFI

SRMSR

RMSEA

3/67

6/72

6/73

6/72

6/20

6/672

6/622

همانطور که جدول  9نشان میدهد ،برازش الگوی بررسی ارتباط رفتار رهبری مدیران
با بدبینی سازمانی با نقش میانجی مؤلفههای عدالت سازمانی با توجّه به شاخصهای
 SRMSR=6/672 ،χ2/df =3/67 ،RFI=6/72 ،GFI=6/20 ،NFI=6/73 ،CFI=6/72و
 RMSEA=6/622قابلقبول بود.
عدالت توزیعی
* )0/44 (5/52

*)-0/18 (-2/82

رفتار

بدبینی
*)-0/27 (-4/02

سازمانی
*)-0/32 (-5/16

عدالت روّیه ای

رهبری
*)0/49 (7/39

مدیران

*)0/44)7/03

*(-0/15)-2/68
عدالت تعاملی

* p<6/62
شکل  .2بررسی نقش واسطهای مؤلفههای عدالت سازمانی در رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی

شکل باال نشان میدهد که رفتار رهبری مدیران توانست به شکل معنادار و مثبتی
مؤلفههای عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی ( ،)B=6/22 ،t=2/22 ،p>6/62عدالت
رویّهای ( ،)B=6/27 ،t=9/37 ،p>6/62و عدالت تعاملی ( )B=6/22 ،t=9/63 ،p>6/62را
پیشبینی کند .همچنین ،مؤلفههای عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی (-2/22 ،p>6/62
= ،)B=-6/22 ،tعدالت رویّهای ( ،)B=-6/32 ،t=-2/20 ،p>6/62و عدالت تعاملی
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( )B=-6/22 ،t=-2/02 ،p>6/62توانستند بدبینی سازمانی را به شکل منفی و معنیداری
پیشبینی کنند .مؤلفه رفتار رهبری مدیران بهطور منفی و معنیداری تأثیر مستقیمی بر بدبینی
سازمانی داشت ( .)B=-6/29 ،t=-2/62 ،p>6/62بنابراین ،مؤلفههای عدالت سازمانی در
رابطه بین رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند.
با توجّه به الگوهای بررسی شده و نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که فرضیّه
چهارم بهجز در مورد نقش تعدیل گر عدالت تعاملی در ارتباط بین رهبری آمرانه و بدبینی
سازمانی ،مورد تأیید قرار گرفت بهعبارتدیگر ،هر سه مؤلفه عدالت سازمانی در ارتباط بین
رفتار رهبری مدیران و مؤلفه آن شامل رهبری حمایتی با بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل
گر بودند و مؤلفههای عدالت سازمانی بهغیراز عدالت تعاملی در ارتباط بین رهبری آمرانه و
بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن
نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در میان کارکنان ستادی ادارۀ آموزشوپرورش بود .نتایج
نشان دادند که رفتار رهبری مدیران و مؤلفههای آن شامل رهبری حمایتی و رهبری آمرانه
ارتباط منفی معنیداری با بدبینی سازمانی داشتند .در زمینۀ این نتیجه ،پژوهشی که مستقیم به
بررسی ارتباط سبکهای حمایتی و آمرانه با بدبینی سازمانی در کارکنان آموزشوپرورش
پرداخته باشد ،وجود نداشت .امّا این نتایج با نتایج مطالعات قبلی که ارتباط بین سبک رهبری
مناسب با بدبینی پایین و سبک رهبری نامناسب با بدبینی باال را نشان دادند (بردبار و همکاران،
2372؛ خسروی و باینگانی2372 ،؛ حمیدی2373 ،؛ ژیانگ و همکاران2629 ،؛ ترزی و
درین2620 ،؛ کورت2620 ،؛ یی و مین2622 ،؛ پالتکان و تیترک )2622 ،همخوان بود.
در تبیین این نتیجه میتوان گفت که بدبینی نگرشی است که در آن منافع فردی بهعنوان
پیش زمینۀ شک و تردید ،منفی گرایی و نگاه بدبینانه به حقایق ،توصیف شده است .بدبینی
سازمانی به معنای احساس منفی کارکنان نسبت به سازمان است (پناوا و سهیک .)2622 ،2در
1. Penava & Sehic
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بدبینی فرد تصوّر میکند که صداقت ،عدالت و خلوص نیّت به خاطر منافع شخصی قربانی
میشود .براون و کرگان ( )2662نشان دادند که سبکهای رهبری مناسب نظیر اتّخاذ سبک
مدیریت مشارکتی (به اشتراکگذاری اطالعات ،مشارکت در تصمیمگیری) بهخصوص در
محیطهای کاری که کارکنان از فرصتها برای مشارکت استقبال میکنند ،بدبینی را کاهش
خواهد داد .بنابراین ،رهبرانی که سبکهای مناسب رهبری را در ادارهها و سازمانها دارند
موجب به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان شده و میزان رضایت آنان از
شغل و حرفۀ خویش ،تعهّد سازمانی کارکنان و بهرهوری سازمان را افزایش میدهند و
نتیجتاً این پیامدهای مثبت نیز میتواند به ادراک عدالت سازمانی از سوی کارکنان منجر
شود .با توجّه به اینکه انتظار میرود سبک دستوری ارتباط مثبتی با بدبینی سازمانی داشته
باشد و یا بهعبارتدیگر سبک رهبری به شکل آمرانه یا دستوری با افزایش بدبینی سازمانی
مرتبط باشد ،ولی یک نتیجه جالب فرضیّه اول این پژوهش این بود که رهبری آمرانه یا
دستوری ارتباط معکوسی با بدبینی سازمانی داشت .یک تبیین احتمالی برای این نتیجه این
است که درصورتیکه رهبری مدیر از نوع آمرانه باشد ولی کارکنان احساس کنند که مزایا،
فضای سازمان ،احترام ،و عدالت سازمانی در حدّ مطلوبی هست این ممکن است که رهبری
آمرانه در ارتباط معکوس با بدبینی سازمانی باشد .بهعبارتدیگر ،این ممکن است که علیرغم
وجود چنین سبک رهبری نامتعارفی ،کارکنان از نیازهای مادّی و مزایای مناسب برخوردار
باشند و درنتیجه بدبینی سازمانی در آنان پایین باشد .از سوی دیگر ،یک تبیین احتمالی دیگر
برای این نتیجه ممکن است این باشد که شرکتکنندگان در پژوهش در پاسخگویی به
گویههای این بعد رهبری سوگیری داشتهاند یا با بیتوجهی و حواسپرتی به گویه ها پاسخ
دادهاند .درواقع ،این نتیجه متضمّن پژوهشهای بیشتری است.
نتایج این مطالعه همچنین نشان دادند که رفتار رهبری مدیران و دو مؤلّفۀ آن شامل رهبری
حمایتی و آمرانه ارتباطهای مثبت معنیداری با عدالت سازمانی داشتند .در زمینۀ ارتباط بین
رفتار رهبری مدیران و دو سبک آن با عدالت سازمانی در کارکنان آموزشوپرورش،
پژوهشی که مستقیماً به این موضوع پرداخته باشد وجود نداشت .امّا این نتیجۀ پژوهش با
پژوهشهای قبلی که ارتباط بین سبکهای رهبری مختلف با عدالت سازمانی را نشان دادهاند
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(میر کمالی و همکاران2370 ،؛ زاهد بابالن و همکاران2370 ،؛ منوچهری و همکاران2370 ،؛
محمودی کیا و همکاران2372 ،؛ وو 2و همکاران )2669 ،همخوان بود .ادراک یک مدیر
حمایتی از سوی کارکنان ،به سطوح باالی خشنودی شغلی ،توانایی تولید ،تعهّد سازمانی و
همچنین به محدودیتهای جابهجایی و تغییر کمتر ،تعارض کمتر کار–خانواده و افسردگی،
میانجامد که در سطح کالن موجب اثربخشی سازمانی میشود (مانسل 2و همکاران.)2660 ،
مدیریت حمایتی عبارت است از توانایی همراه کردن دیگران در نیل به هدف و ایجاد
انگیزه در این راستا با توجّه به ابعاد حمایت ،ایجاد امکانات برای برقراری ارتباط متقابل،
تأکید بر هدف و تسهیل کار (هاوز )2722 ،3رهبران با سبک رهبری حمایتی نقش بسزایی
در روحیه ،انگیزه و احساس خودکارآمدی کارکنان دارند و بهتبع آن کارکنان از کار
خود رضایت بیشتری احساس میکنند و تمایل بیشتری در ماندن در سازمان و تداوم شغل
خود از خود نشان میدهند (حسنزاده و همکاران .)2622 ،میتوان چنین استنباط کرد که
وجود چنین ویژگیهایی رهبری حمایتی در نهاد آموزشوپرورش منجر به چنین پیامدهای
مثبتی خواهد شد و این پیامدهای مثبت ناشی شده از رهبری حمایتی میتوانند به ادراک
عدالت سازمانی در کارکنان آموزشوپرورش منجر شوند .درنتیجه میتوان گفت که سبک
رهبری حمایتی و ادراک عدالت سازمانی دو متغیّر همبسته میباشند.
در این پژوهش رهبری دستوری ارتباط مثبتی با عدالت سازمانی داشت .بهعبارتدیگر،
هر چه رهبری دستوری بیشتر باشد ادراک عدالت سازمانی بیشتر خواهد بود .چنین ارتباطی
مورد انتظار نیست .ا ین نتیجه با پژوهش افشاری و همکاران ( )2372که در مطالعهای نشان
دادند رابطۀ منفی و معناداری بین سبک رهبری دستوری و عدالت سازمانی و ابعاد آن مشاهده
شد ،ناهمخوان است .مدیریت مبتنی بر سبک دستوری شامل رهنمودهای خاص به افراد
است در مورد اینکه چهکاری را چگونه انجام دهند (نوری و همکاران ،)2660 ،این مدیران
بیشتر پایبند قوانین و اصول کار هستند ،خطّ مشیها و اهداف سازمان را تعیین میکنند ،کمتر
1. Wu
2. Mansell
3. House
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کارکنان را در وضعی قرار میدهند که بهصورت داوطلبانه و فراتر از انتظارات وظیفه و شرح
شغل خود عمل کنند .در تبیین احتمالی این نتیجه میتوان گفت که این احتمال وجود دارد
که کارکنان احساس میکنند اگرچه رهبر یا مدیر دستوردهنده ،تعیینکننده و پایبند به قوانین
است (سبک دستوری) ،اما مزایا و پاداشها بهصورت منصفانه است (عدالت توزیعی) و
تناسب پاداش با وظیفه محوله (عدالت رویّهای) مناسب است و درنتیجه با وجود چنین سبک
رهبری به خاطر منصفانه بودن عملکردها در سازمان احساس عدالت سازمانی کنند.
بااینوجود ،پژوهشهای بیشتری در این زمینه موردنیاز است .از سوی دیگر یک دلیل
احتمالی دیگر برای به دست آمدن چنین نتیجهای این است که این احتمال وجود دارد که
پاسخدهندگان به گویه های این بعد سبک رهبری با حواسپرتی و بیتوجهی پاسخ دادهاند
یا در پاسخگویی سوگیری داشتهاند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان دادند که عدالت سازمانی و مؤلفههای آن شامل عدالت
رویّهای ،عدالت توزیعی ،و عدالت تعاملی همبستگیهای منفی معنیداری با بدبینی سازمانی
داشتند .این یافته با نتایج پژوهشهای میرزایی ( ،)2370کلوندی ( ،)2372و کاظمی مقدّس
و همکاران ( )2372که نشان دادند عدالت سازمانی بهطور منفی با بدبینی سازمانی در
کارکنان دانشگاه مرتبط بود ،همخوان بود .ازآنجاییکه در سازمان ،ادراک عدالت از عوامل
مهمّ انگیزه برای کار کارکنان است ،بنابراین این منطقی است که کارکنانی که ادراک
سازمانی باالیی داشته باشند ،بدبینی سازمانی در آنان شکل نگیرد و بالعکس .بنابراین ،میتوان
گفت مدیران باید ترتیبی اتّخاذ کنند که کارکنان قادر به درک عدالت باشند و نظر خود را
در مورد رفتار عادالنه یا ناعادالنه سازمان آزادانه ابراز کنند .ایجاد زمینههای بحث آزاد و
گفتگوهای آشکار برای کارکنان ،میتواند آنان را در این امر یاری رساند .از طرف دیگر،
گاهی سوء ادراکات منطقی کارکنان موجب احساس بیعدالتی و به دنبال آن بدبینی
سازمانی میشود .وظیفه مدیران و کلّیۀ اعضای سازمان آن است که این سوء ادراکات را
تشخیص دهند ،دالیل آنها را شناسایی کنند ،میزان تطابق آنها با سازمان خود را بررسی
کنند و سعی در اصالح آنها داشته باشند .پس الزم است سازمانها با آگاهی از

رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در ...

246

سوءبرداشت کارکنان ،به دنبال توجیه آنان نسبت به این سوء ادراکات پنهانی باشند تا از
گسترش بیعدالتی یا احساس بیعدالتی در سازمان جلوگیری شود.

از دیگر نتایج این پژوهش این بود که هر سه مؤلّفۀ عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی،
رویّهای ،و تعاملی در ارتباط بین رفتار رهبری مدیران و مؤلّفۀ آن شامل رهبری حمایتی با
بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند و مؤلفههای عدالت سازمانی بهغیراز عدالت
تعاملی در ارتباط بین رهبری آمرانه و بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند .تاکنون
شاید کمتر پژوهشی به بررسی نقش واسطهای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری حمایتی
و آمرانه با بدبینی سازمانی پرداخته است .امّا نتایج این بررسی در مطالعۀ ما با یافتههای
مطالعات مختلف که نشان دادند عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری اخالقی و سکوت
سازمانی (میر کمالی و همکاران ،)2370 ،در رابطه بین سبک رهبری تحوّلی با میزان تعهّد به
تغییر (زاهد بابالن و همکاران ،)2370 ،رابطه بین رهبری اخالقی و توانمندسازی روانشناختی
(محمودی کیا و همکاران ،)2372 ،و ارتباط بین رهبری تحوّل گرا و بدبینی نسبت به تغییر
سازمانی (وو و همکاران )2669 ،دارای نقش واسطهای بود ،همخوان است .بهعبارتدیگر
این پژوهش نشان داد که رفتار رهبری مناسب ازنظر رهبری حمایتی و رهبری آمرانه یا
دستوری از طریق باال بودن عدالت سازمانی میتواند تأثیر غیرمستقیمی بر بدبینی سازمانی و
کاهش آن در کارکنان آموزشوپرورش داشته باشد .در تبیین این یافته میتوان گفت رهبری
نامناسب میتواند به بدبینی سازمانی منجر شود .بدبینی سازمانی کارکنان میتواند به تعهّد
سازمانی پایین ،ترک خدمت (بارنز ،)2626 ،رفتارهای کاری مخرّب (جیمز ،)2662 ،افت
تالش کاری ،عملکرد شغلی ضعیف ،درگیر شدن در رفتارهای کار معکوس ،حمایتهای
کمتر از تغییر سازمانی ،و کاهش رفتار سازمانی و شهروندی (رابین 2و همکاران )2667 ،منجر
شود .رهبران سازمانی که از سبکهای مناسبی استفاده میکنند میتوانند در پیروان نفوذ
نموده ،پیروی آنان را موجب شوند (حسنی و شهودی )2372 ،و متعاقباً به ادراک عدالت
سازمانی منجر شوند (ژیانگ و همکاران .)2629 ،سبکهای رهبری نادرست با عدالت
1. Rubin
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سازمانی پایین و سبک رهبری صحیح با عدالت سازمانی باال در ارتباط میباشند (افشاری و
همکاران )2372 ،و تصمیمات نادرست رهبر میتواند احساس بیعدالتی از نتایج را در
سازمان ایجاد نماید (شیخی نژاد .)2320 ،از سوی دیگر ،عدم احساس عدالت سازمانی در
کارکنان میتواند در آنان دید بدبینانهای نسبت به سازمان و اصالح نقایص را به دنبال داشته
باشد و بالعکس.
ایجاد و تقویت رفتارهای عادالنه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان ازجمله
ویژگیهای کلیدی یک سازمان موفّق و مترقّی است .احساس رعایت عدالت در رفتارهای
مدیریت با کارکنان نظیر توزیع پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها و انتصابها برای
کارمندان حائز اهمیت است (سیّد جوادین و همکاران .)2329 ،ادراک کارکنان نسبت به
وجود عدالت در سازمان عامل مهمی در چگونگی قضاوت آنان دربارۀ سازمانشان است.
وجود عدالت سازمانی موجب افزایش عملکرد شغلی کارکنان و درنهایت افزایش عملکرد
سازمان خواهد شد .همچنین ،نبود عدالت سازمانی ممکن است به ایجاد بدبینی سازمانی منجر
گردد .از طرف دیگر ،رفتارهای عادالنه مدیران یا رهبران با افراد ،تعهّد آنان را افزایش
میدهد و تالشهای داوطلبانه آنان را برای نیل به اهداف دوچندان میکند .در کل عدالت
موجب انسجام افراد و بیعدالتی عاملی است برای تفرقه میان افراد (فولگر و کروپانزونو،
 .)2772نتایج مؤید این هستند که سبک رهبری مناسب موجب افزایش عدالت سازمانی
ادراکشده (نجیبزاده و همکاران )2372 ،بهویژه افزایش عدالت رویّهای و عدالت تعاملی
در میان کارمندان میشود (محمودی کیا و همکاران )2372 ،و ادراک عدالت سازمانی
بهطور منفی با بدبینی سازمانی مرتبط است (میرزایی ،2370 ،کلوندی .)2372 ،بنابراین سبک
رهبری مناسب میتواند زمینهساز ایجاد و ارتقای عدالت سازمانی و بهتبع آن نگرش
خوشبینانه به سازمان در کارکنان ستادی ادارۀ آموزشوپرورش باشد.

یکی دیگر از نتایج این پژوهش این بود که عدالت تعاملی در ارتباط بین رهبری آمرانه
و بدبینی سازمانی دارای نقش واسطهای نبود .این نتیجه را میتوان اینگونه تبیین کرد که
ازآنجاییکه سبک رهبری آمرانه بر دستور و امر کردن متّکی است ،ممکن است مدیری با
چنین سبک رهبری نتواند با پیروان خود تعامل مناسب و ارتباط دوستانه برقرار کند و درنتیجه
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پیروان و کارکنان در زمینۀ عدالت تعاملی احساس نارضایتی کنند .عدالت تعاملی مؤلفهای
از عدالت سازمانی است که در آن پیروان از طرف مدیران و رئیسان خود ،رفتار عادالنه و
ارتباطی متقابل همراه با احترام را تجربه کنند (کورلند و اگن .)2777 ،بنابراین ،رهبری آمرانه
ممکن است نتواند به ایجاد عدالت تعاملی و پیشگیری و یا کاهش بدبینی سازمانی کارکنان
یاری کند .اما رهبری آمرانه در این پژوهش از طریق دو مؤلفه عدالت سازمانی یعنی عدالت
توزیعی و رویّهای تأثیر غیرمستقیمی بر بدبینی سازمانی داشت .این نتیجه را میتوان اینگونه
تبیین کرد که اگرچه در این سبک رهبری ،فرمانها و خواستههای مدیر بر اساس امری و
دستوری است ولی این احتمال ممکن است که کارکنان علیرغم وجود چنین سبک رهبری
آمرانهای در مدیرشان که به آنان بهجای برقراری روابط دوستانه و احترام متقابل امرونهی
میکند ،امّا نتیجه و پاداش آنان و همچنین رویکرد سنجیدن وظایف و نتیجه درخور آن
عادالنه است .بهعبارتدیگر اغلب کارکنان علیرغم وجود چنین سبک رهبری مستبد و
امرونهی کننده ،احساس میکنند که در پی انجام وظایف خود ،نتیجه و پاداش مناسبی
دریافت میکنند (عدالت توزیعی) و فرآیندی که از طریق آن انجام وظایف و نتیجه و
پاداش متناسب با آن معین میشود ،عادالنه است (عدالت رویّهای) و درنتیجه بدبینی سازمانی
در آنان نیز پایین خواهد بود.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود ،ازجمله اینکه :این پژوهش مطالعهای
مقطعی است که در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد .این پژوهش فقط در
شهرستان بن استان چهارمحال بختیاری انجام شده است و ممکن است تفاوت فرهنگی
اقتصادی ،اجتماعی یا منطقهای/ناحیهای مرتبط با محل کار ازلحاظ مزایا و حقوق در این
زمینه وجود داشته باشد .بنابراین ،در تعمیم این نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد .این
پژوهش فقط بر روی کارکنان آموزشوپرورش انجام شده است و نتایج قابلتعمیم به دیگر
کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی نیست .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای خود گزارش دهی استفاده شده است .یکی از معایب استفاده از پرسشنامههای
خود گزارش دهی این است که شرکتکنندگان ممکن است در پاسخ به سؤاالت
پرسشنامهها سوگیری پاسخ داشته باشند.
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