
 

 

 



 

 

فعال و بعد  ˍبعد واکنشی ؛تقلبعد مس 2های عدالت سازمانی براساس بندی تئوریدر این مقاله به دسته

های گوناگونی منتج شده و در ادامه به ارائه دسته تئوری 4 بندیطبقه . از اینپرداخته شده است فرآیندیˍمحتوایی

های پژوهشی موردنیاز شناسایی شده ، روند تحقیقات پیگیری شده و حیطهدسته پرداخته شده 4بط متقابل این روا

(، والستر، 1965(، آدامز)1961هایی چون: هومانز)ر سازمان با اقتباس از تئوریهای عدالت دتئوری آغاز است.

های ها و پاداشهای توزیع پرداختگزارهبرای تست  1970و  1960ر دهه ( بوده است، و د1973پرشید و والستر )

و انصاف در سازمان را نشان عالقه کم محققان به عدالت  . روندهاآغاز گردیدهای عدالت یمرتبط با کار از تئور

دهد. انصاف در سازمان در مباحثی چون رفع تضاد، انتخاب کارکنان، مشاجرات کارکنان و مذاکرات حقوق  می

 ها بیان شده است.ها و ارتباط آنبندی از عدالت و تئوریشده است. در این مقاله دسته بیاندستمزد و ازین دسته 

 فعال، و فرآیندی و محتوایی ارائه شده است.  -بعد واکنشی 2از ترکیب  ینبرگارائه شده توسط گر ابعاددر مقاله 

(، ارائه شده است و توسط 1987کلینتاک و موسکویتز)مک فعال توسط وان اورمات، ˍ بعد واکنشی        

( برای سازماندهی ادبیات تئوری عدالت به کاربرده شده است. این تمایز به دنبال تصحیح و تالش 1982گرینبرگ) 

های تمرکزشان بر تالش افراد برای فرار یا اجتناب از وضعیت ،برای کسب عدالت است. تئوری واکنشی عدالت

و   شود،است که موجب ارتقاء عدالت میاست. در مقابل تئوری فعال تمرکزشان بر طراحی رفتارهایی  ناعادالنه

 کنند که بر ایجاد این حاالت متمرکز هستند. رفتارهایی را بررسی می
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شوند. همانند های گوناگون در سازمان تعیین میبر این تمرکز دارد که چگونه خروجیرویکرد فرآیندی به عدالت  

ها تمرکز دارد بر تصمیمات سازمانی و اجرای آنها تمرکز دارد. در مقابل رویکردهای گرایشاتی که بر عدالت رویه

 محتوایی بر تمرکزشان بر عدالت توزیع نتایج است. 

شود. در دسته تئوری شناسایی می 4اند، بنابراین بهم وابسته فرآیندیـ فعال، و محتوایی  ـشود بعد واکنشی فرض می

کامل و  بندی باید توجه شود، اول آنکه هیچ تالشینکته در این طبقه 2دسته نشان داده شده است. به  4جدول این 

شناسی های روانشناسی و جامعهشوند، ریشه در زمینهجامع نیست، و تئوریهایی که در زمینه عدالت شناسایی می

شود و در ذهن فرموله نشده است. حتی بندی در سازمان به کاربرده میهای این طبقهدارند، و دوم برخی از تئوری

ری آزموده شد، و به عنوان تئوری که رفتارهای اجتماعی را ( در محیط کا1965عدالتی آدامز )تئوری عمومی بی

های غالب مشابه و مرتبط در های عدالت سازمانی همراه با نمونهبندی تئوریکند شناخته شده است. طبقهتوصیف می

 ارائه شده است. 1جدول 

                                                           
 



 

 

 

 

                                             

 

                                                                                                 



 

 

عدالتی احساس شده در رفتارها است. متخصصان علوم های محتوایی واکنشی بر واکنش و پاسخ افراد به بیتئوری   

ها آشنا هستند بدلیل آنکه بیشتر مفاهیم عدالت سازمانی در این دسته قرار دارد. در این دسته به سازمانی با این تئوری

های ( . گرچع ممکن است تئوری1973(، و والستر و همکاران )1961عنوان مثال میان تئوری عدالت توزیعی هومانز)

کنند افراد به ارتباطات نامنصفانه با احساسات این دسته باهم اختالفاتی داشته باشند اما تمام آنها به صراحت بیان می

های محتوایی کنند. اینها تئوریعدالتی انگیزش پیدا میدهند، که افراد برای فرار از موقعیت بیمنفی پاسخ می

دهند. به عدالتی مشاهده شده در توزیع منابع و پاداشها واکنش نشان میها به بیواکنشی هستند. و افراد در این تئوری

ها به مساوی بودن و منصفانه بودن مشارکت دارد. این تئوری 1960و  1950های دهه طور عمومی ریشه در تئوری

از حد سایرین یا دریافت کمتر از ت. احساس ناعدالتی در دریافت بیشفرد و دریافتی وی مفهوم سازی شده اس

( رویکرد بسیاری از 1965عدالتی آدامز)شود. به طور کلی تئوری بیمعمول، موجب احساس ناخوشایندی در فرد می

و  خصوص کارکنان که اضافه پرداخت داشتند احساس گناه کردههای عدالت در سازمان بوده است، و بهپژوهش

خواهند داشت و ممکن است موجب تغییرات رفتاری و نگرشی  کسری دریافت داشتند احساس خشم رکنانی کهاک

در کارکنان و روابط میان آنها شود. به عنوان مثال فرد ممکن است دست به تغییر علمکرش با توجه به میزان 

اکافی داشتند در مقایسه با کارکنان که اش بزند. براساس تئوری عدالت کارکنانی که پرداخت نخروجی دریافتی

تری داشتند و در مقابل کارکنانی که دریافت زیادتر اند دارای رضایت شغلی و عملکرد پایینپرداخت منصفانه داشته

شناسی زیادی های جامعهتر و ناراضی هستند. تئوریداشتند در مقایسه با کارکنانی که پرداخت منصفانه داشتند فعال

تئوری آدامز شکل گرفت. به عنوان مثال ارزش تئوری عدالت برگر و همکارانش، براساس تئوری آنها  در ادامه

         عدالتی درکل این تئوری عدالت به شرح واکنش افراد به احساسعدالتی و واکنش فرد به این بیاحساس بی

ها اشاره به یت نسبی دارد، و دادهپردازد و تئوری محتوایی واکنشی است. به طور کلی اشاره به محرومعدالتی میبی

ها مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی رویکرد محرومیت نسبی جنگ جهانی دوم دارد اما اخیراً در سازمان



 

 

شود افراد به مقایسه اجتماعی بپردازند که منجر به های معین، موجب میکند که الگوهای توزیع پاداشادعا می

  شود.محرومیت و رنجش می

ها و نتایج بود، های واکنشی محتوایی که تمرکزش بر منصفانه و  نامنصفانه بودن خروجیبرخالف تئوری        

 2های نظری این دسته توسط لونتالهای منصفانه است. بیشتر بیانیههای محتوایی فعال بر خلق خروجیتمرکز تئوری

              های منصفانه به نسبتدنبال پاداش افراد به طور فعال به داردشده است، بیان می ( ارائه1980 ،1976)

کنندگان هستند بدلیل آنکه در این صورت تمام در بلندمدت ذینفع خواهند بود. لونتال مدلی از عدالت مشارکت

گیرند. جز این رو به کارمیهای گوناگون تخصیص را بسته به شرایط پیشقضاوتی را طراحی کرد که افراد قاعده

( استدالل 1982؛ تئوری انگیزشی عدالت لرنر ارائه شده است که اخالقی است. لرنر)تئوری محتوایی فعال دیگری

کند که عدالت موضوع مهم بشریت است و جستجوی عدالت روشی برای حداکثر کردن سود است، خیالی می

دسته اصول را  4رود. لرنر ای است. لرنر شناسایی کرد که فعالیتهای تخصیص اغلب از عدالت تناسبی فراتر میافسانه

 :تشناسایی کرد که به طور عمومی مورد استفاده اس

اس میزان خصیص براست ـ (انصاف3تخصیص برابر، ـ ( برابری 2تخصیص براساس نتایج عملکردی،  -( رقابت1 

کند که تخصیص براساس نیازها. به طور خالصه تئوری انگیزه عدالت، تصریح می(عدالت مارکس ـ 4مشارکت و 

گیریم براساس ماهیت روابط میان طرفین درگیر مرتبط با گیری تخصیص به کار میتصمیم شکل عدالتی که در

تمرکز افراد بریکدیگر یا موقعیتی که مرتبط با آنهاست. برخالف اختالفات فلسفی، هردوی  تئوری قضاوت عدالت 

       به تخصیص پاداشها  پردازند که افراد در شرایط مختلف چگونهبینی این میو تئوری انگیزش عدالت به پیش

پردازند که افراد چگونه به ها جزو تئوری محتوایی محتوایی فعال بوده و به این میپردازند. هردوی این تئوریمی

 پردازند. ها میتخصیص پاداش

                                                           

 



 

 

ها بر فرآیند عادالنه بودن تصمیمات فرآیندها است اما تفاوت زیادی با منصفانه بودن گرچه تمرکز اصلی این تئوری

های که منجر به تصمیمات مشروع دریافتند که رویه های محتوایی( ندارند. محققانئوریتصمیمات مرتبط با نتایج) ت

 ،گیری بودنددر حال شکل که شود تأثیر ژرفی بر پذیرش آنها دارد. همزمان با تحقیق بر تئوری فرآیندی واکنشیمی

های قانونی سنتی طراحی نس والکر  تحت تأثیر رویهتیمی پژوهشی در کالیفرنیای شمالی شامل جان تیبات و الر

پردازد. های محتلف میسری پژوهشهایی را برعهده گرفتند، که به بررسی واکنشهای مختلف به دقت و وضوح رویه

مباحثه) همانند طرفین دعوی در دادگاه(، و  طرفینای آنها میان سه دسته تمایز ایجاد کرد: تئوری عدالت رویه

زمانی که شواهد بروز  گیری، مرحله پردازش،رف سوم) مانند قاضی(، و دو مرحله شامل بحث و نتیجهمداخالت ط

. توانایی کنترل شودکنند، و مرحله تصمیم، زمانی که از این شواهد برای رفع بحث و جدل استفاده میپیدا می

   فرآیند کنترل دارد؛ توانایی تعیین  بحث و جدل اشاره به شواهد به کاربرده شده برای رفع انتخاب و توسعه 

های ها مباحثات اشاره به کنترل تصمیمات دارد. تیبات و والکر عالقمند به مقایسات استبدادی و رویهخروجی

ها موجب ایجاد اصوات جدلی در فرآیند کند. رویهداوری دارند که میان سیستمهای قانونی تمایز ایجاد می

ای الت رویهآورد. اخیرا پژوهشهای سازمانی تئوری عدنامطلوب را فراهم می تصمیمات شده و پذیرش تصمیمات

 . بستند کاربه ارزیابی عملکرد و حل مباحثات میان کارکنان ؛از جمله والکر و تالبوت را 

های تخصیص، و مدل نتایج ( ترجیحات و اولویت1980تئوری مشهور این دسته تئوری لوندا، کاروزا و فرای)    

( و مدل کلی رفتارهای تخصیص است. بدلیل آنکه این تئوری بیشتر بر تصمیمات 1976اوتی لونتال )مدل عدالت قض

های تخصیص تمرکز ی بر رویهاین تئور شود. تئوری فرآیندی نام برده میای تمرکز دارد تا توزیع، به عنوان رویه

ها انتظار دارند و ازاین رویه عدالت هستند،ای به دنبال کسب و براین تمرکز دارد که افراد توسط چه رویه دارند،

                                                           

 



 

 

کند شناخته شده است که رویه که کسب عدالت را تسهیل می 8اهدافشان محقق شده و به عدالت دست یابند. 

 شامل:

 گیری را دهید.به موقعیتها اجازه انتخاب عامل تصمیم (1

 قواعد ثابتی را دنبال نمایید (2

 که براساس اطالعات دقیق باشند (3

 گیری را شناسایی نمایندار قدرتمند تصمیمکه ساخت (4

 باشد مانعیدربرابر تعصبات همانند  (5

 اجازه بدهد درخواستها شنیده شوند  (6

 های فراهم آوردفرصتهایی را برای تغییر در رویه (7

 و براساس استانداردهای اخالقی و معنوی باشد. (8

 

ای که شامل ( از مدیران میانی خواست تا عملکرد منصفانه را شناسایی نمایند، و شاخصهای رویه1986گرینبرگ )

( خواستار اولویتهای ورودی کارکنان برای اولویتهای 1( بود شناسایی شد؛ 1980تئوری لونتال و همکارانش )

( فرصتی برای چالش کشیدن یا ردکردن 3به ارتباطات دوجانبه حین مصاحبات ارزیابی،  ( دسترسی 2ارزیابی است، 

 کارگیری استانداردهای ثابت ارزیابی(به5(میزان آشنایی ارزیابان با نرخ کار، 4ارزیابی بدست آمده، 

شناسایی شده ( در روابط اجتماعی  1980ای عادالنه دیگری توسط لونتال و همکارانش )به هرحال عناصر رویه

 است.

(توضیح روابط ادراکی 1توان به این موارد اشاره کرد: بندی کارکردهای مفیدی داشته است. در این میاین طبقه     

   هایی که نیاز به تحقیق و پژوهش ( و شناسایی زمینه3عدالت سازمانی  های( پیگیری روند پژوهش2و مفهومی 

 تری دارند. بیش



 

 

این خود منجر به کاهش سردرگمی ها شناسایی شد. و های  عدالت شباهت و تمایز میان دستهبا شرح روند و تئوری

شد. و به محققان نیز کمک کرد که بدانند برای روند تحقیقاتشان از کدام دسته و ساختار استفاده کرده و خالء و 

 های پژوهشی نیز به همان ترتیب شناسایی شد. زمینه

 پیگیری روندها در زمینه عدالت سازمانی

 2های مرتبط در جدول گیرند و مقیاسطبقه برای توسعه طبقه به کارمی لیستی از سواالت نماینده که پژوهشگران هر

 ارائه شده است:

 

 

 

 



 

 

 

 : سواالت نماینده و مقیاس وابسته هر طبقه از تئوریهای عدالت 2جدول 

 

ای به  ( از افرادی بودند که نشان دادند تحقیقات عدالت رویه1976( و لونتال)1975پردازانی چون دیتاش)تئوری    

( از اولین افرادی بود که تغییر مسیر از تمرکز بر 1977عنوان بسط فرآیندهای تخصیص درنظر گرفته شود. فالگر )

ها تغییر داد و نشان داد که عدالتی احساس شده بر رویهعدالتی احساس شده در نتایج را بر روی بیواکنش به بی

  پیامدهای تصمیمات واکنش نشان ود آنها نسبت به فرصت اثرگذاری بر تصمیمات زمانی که به کارکنان داده ش

های مهم پژوهشی های سازمانی جدید نبوده و امروزه نیز از زمینهدهند. چگونگی واکنش کارکنان به رویهمی

بندی به های مهمی در زمینه عدالت سازمانی شد. این دستهبندی موجب ادبیات و پژوهششود. این دستهمحسوب می

ی راهنمایی به ما در شناخت عدالت ه سنتهای ادراکی عدالت سازمانی را بشناسیم، و همانند نقشهما کمک کرد ک

 سازمانی کمک کرد. 

 و این نقطه قوت مهم شوندهای سازمانی بخشهایی که نیاز به پژوهش دارند شناسایی میوریبندی از تئبا این دسته

شود و باید خالء . بسیاری از سؤاالت از رویکردهای فرآیندی فعال ناشی میبندی در این مقاله استاین طبقه



 

 

شود پژوهشی شناسایی شود. در مطالعات محتوایی فعال تصمیمات تخصیص منابع تحت شرایط گوناگونی گرفته می

دسته پژوهش تضمین شده است. 2ای دارند و مطالعات مشابهی را اداره کردند. هو محققین عالقمند به مباحث روی

هایی برای اینکه مشخص شود فاکتورهای فردی و موقعیتی اثرگذار بر تصمیمات رویهیکی مطالعات آزمایشگاهی، 

های ها که رویه. دوم، تحقیقات انتخاب سیاستتواند صورت بگیردمی ،که باید استفاده شود با مهارت انتخاب شوند

واقعی را که در شرایط واقعی به کارگرفته شده کدامند. از موضوعاتی که باید مورد توجه باشد رضایت از پرداخت 

( سیاست پرداخت و اداره را شناسایی کرد که باید به عنوان متغیرهای رضایت پرداخت مورد 1985است و هنمان)

نیز مورد توجه قرار داده است و مسیر تحقیقاتی جدیدی را ایجاد کرده  بندی تحقیقات اخیر راتوجه باشد. این طبقه

ای برای ارزیابی شرایط های عدالت رویهاست. به عنوان مثال تحقیقات گرینبرگ روی ارزیابی عملکرد از تئوری

رفع ( برای به کارگیری مدل سازمانی 1985های شپارد)کارکنان الهام گرفته شده است. به طور مشابه تالش

بندی را های قانونی الهام گرفته شده است. هردوی اینها بخشهایی از طبقهای در رویهاختالفات از تئوری عدالت رویه

 دهد که مورد توجه بوده است. نشان می

میلر به  1984.یاد کرد "های رفتارسازمانیاز مفیدترین تئوری " ری عدالت تحت عنوانتئو ویک از 1996در 

های این تئوری اشاره کرد و اعتبار درونی آن را به عنوان تئوری ضعیف دانست. امروزه در اکثر مباحثات محدودیت

بوده است. و باید بیشتر به  های سازمانی همواره عدالت موردنظرها و رویهها، انتخابسازمانی از جمله؛ پرداخت

 بندی ارائه شده از عدالت توجه شود.ها و طبقهتئوری
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