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Objective The purpose of this study was to investigate the effect of perceived justice and organizational 
norms on teachers' psychological well-being. 
Methods In 2017-2018, from high school graduates in Varamin County, 120 teachers were selected by 
simple random sampling and randomly assigned to eight groups. The instruments included the Holland 
vignette aimed to manipulate justice and organizational norms and psychological well-being question-
naire. The data were analyzed by multivariate covariance analysis. 
Results The results indicated that perceived justice and organizational norms based on confirmation of 
positive behaviors and disapproval of negative behaviors affect admission, positive relationship, and 
teachers' psychological well-being growth. 
Conclusion Regarding this finding, it seems necessary to pay attention to justice and reinforcement of 
positive organizational norms to improve teachers' psychological well-being.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ducation plays an important role in the 
development of individual and social life. 
Also, teachers are the main pillar of educa-
tion and their psychological well-being is 
of great importance. Psychological well-

being includes experiencing pleasant emotions, low levels 
of negative mood, and high life satisfaction (Clarke & 
Goosen, 2009). On the other hand, justice constitutes the 
first factor in the health of social organizations. Robbins, 
Ford, and Tetrick (2012) and Greenberg (2010) revealed 
a negative relationship between the perception of injustice 

E
and employee health. Besides, determining what is good 
or moral is based on social norms (Rest, 1984). Berger 
and Luckman (1966) state that the power of norms is de-
termined by their general acceptance. Teachers also play 
an important role in educating the next generation of the 
country. Thus, they must have the necessary positive per-
sonality and psychological characteristics to play their role 
properly and be able to motivate students and guide them 
to progress. The abovementioned issues; influential factors, 
such as the people’s perception of justice; and the impor-
tant environmental factor of organizational norm reveal a 
research gap in this field. Therefore, the present study raises 
the question that whether manipulating justice and organi-
zational norms at both individual and organizational levels 
can affect the psychological well-being of teachers?
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2. Materials and Methods

The present research design was quasi-experimental. The 
statistical population included all the male high school 
teachers of Varamin City. Based on subgroup analysis, 120 
teachers were selected and randomly assigned into the study 
groups. Besides, a collection of eight short texts made by 
Haaland (2002) was used to manipulate the people’s per-
ceptions of organizational justice. The Ryff psychological 
welfare questionnaire (1995) was administered before and 
after the justice manipulation. To ensure that participants 
read the texts carefully and understood them correctly, be-
fore giving the text, they were told to read and memorize 
the text carefully because they will be asked about the text 

in the future. The eight study groups were as follows: group 
1 (institutional injustice and the norm of the approval of 
negative behavior), group 2 (institutional injustice and the 
norm of the disapproval of negative behavior), group 3 (in-
stitutional justice and the norm of the approval of positive 
behavior), group 4 (institutional justice and the norm of the 
disapproval of positive behavior), group 5 (interpersonal 
injustice and the norm of the approval of negative behav-
ior), group 6 (interpersonal injustice and the norm of disap-
proval of negative behavior), group 7 (interpersonal justice 
and the norm of the approval of positive behavior), group 
8 (interpersonal justice and the norm of the disapproval of 
positive behavior).

Table 1. Descriptive findings 

Group

Mean±SD
Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test

Personal Growth Autonomy Mastery of the Environment

1 34.00±5.34 21.13±3.02 30.60±5.32 32.20±4.19 32.66±5.77 35.00±7.27

2 35.53±6.86 24.33±3.99 34.33±5.47 32.66±7.43 35.93±6.97 36.66±7.23

3 39.13±9.39 41.66±7.84 37.06±6.69 37.06±7.24 36.33±9.06 38.20±8.27

4 40.60±7.55 42.00±7.25 38.06±6.74 38.40±7.02 41.33±5.10 40.80±6.65

5 37.60±6.74 23.13±4.05 36.06±8.35 36.80±7.42 38.93±8.42 37.20±8.22

6 35.86±4.48 22.53±4.88 32.40±3.92 35.13±4.56 35.80±5.79 37.80±5.50

7 36.66±6.29 36.60±4.51 33.86±6.80 34.40±6.26 37.33±5.72 35.26±5.41

8 39.13±4.83 37.80±5.51 34.93±6.16 36.40±7.26 37.60±7.83 39.46±7.14

Group

Mean±SD

Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test

Self-Acceptance Positive Communication With Others Purposefulness in Life

2 38.20±4.67 37.40±5.40 37.60±6.59 21.53±5.24 35.33±7.07 22.20±5.49

3 38.00±5.34 38.93±6.63 38.66±9.53 38.60±6.76 38.53±6.87 39.80±7.56

4 43.66±6.10 41.66±6.33 44.66±5.51 43.20±7.24 39.26±6.38 41.66±6.24

5 40.33±6.34 37.40±6.00 35.13±6.12 27.53±5.59 37.73±7.36 22.73±5.17

6 36.53±3.90 38.20±7.10 38.80±6.27 25.93±6.11 36.86±6.52 24.73±4.49

7 37.53±6.83 36.33±6.48 36.06±6.38 34.73±6.13 36.26±5.41 38.73±4.14

8 39.13±4.35 37.60±4.54 39.00±7.20 39.06±6.64 37.00±8.84 42.26±5.63

The multivariate test of Wilke’s Lambda showed a significant difference between the research groups in controlling the effect of the pre-test 
of psychological well-being in the studied variables (Wilkes Lambda, F=7.30, P<0.05).
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3. Results 

Table 1 presents the mean and standard deviation of the 
research variables. As shown in Table 2, the effects be-
tween subjects on the components of psychological well-
being (including purposefulness, mastery, and autonomy) 
are not significant, and other aspects of psychological well-
being (including acceptance, positive communication, and 
personal growth) are not significant. Table 3 presents the 
pairwise comparisons of the groups in the psychological 
well-being subscales.

4. Discussion and Conclusion

The results showed that perceived justice and norms af-
fected the components of acceptance, positive relationship, 
and growth. Thus, if organizations provide conditions that 
people see fairness in the conditions, procedures, methods, 
relationships, and the whole environment, job stress will re-
duce in people and they will enjoy high psychological well-
being. This will provide positive results for both individu-
als and organizations. Therefore, the health and especially 
psychological well-being of individuals, who are one of the 
key factors for organizations in the era of competition and 
globalization, lead to the growth, development, efficiency, 
and effectiveness of human resources and the organization. 
As the present results showed, the teachers’ perception of 
justice and norms can greatly impact their psychological 
well-being. Reflecting justice in the behavior of managers 
and employees provides good conditions for both organi-
zation and employees. Employees without psychological 
well-being create problems for the organization. In this 
situation, the organization incurs huge costs and even irrep-
arable damages. Hence, the education officials are recom-
mended to pay more attention to the requirements of psy-
chological well-being in the organization, decision-making, 
and law drafting to improve the psychological well-being 
of teachers.

Table 2. Between-subject effects to compare groups

Source Variable SS df F P

Group

Self acceptance 8533.86 7 51.64 0.0001

Positive communication with others 5442.29 7 26.34 0.0001

Purposefulness in life 75.92 7 0.65 0.707

Mastery of the environment 190.16 7 1.76 0.102

Autonomy 97.95 7 0.80 0.583

Personal growth 6542.48 7 41.97 0.0001

Bakhtiari, E., et al. (2021). The Effect of Justice and Norms on Psychological Well-being. J Sch Psycho Instn, 9(4):2-19.
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Table 3. Paired comparisons

Group Compare 
With Groups

Self-acceptance Positive Communication With Others Personal Growth

Mean Diff. P Mean Diff. P Mean Diff. P

1

2 -2.50 1.00 0.70 1.00 -1.56 1.00

3 -18.55 0.0001 -15.79 0.0001 -17.88 0.0001

4 -20.21 0.0001 -17.84 0.0001 -16.30 0.0001

5 -2.02 1.00 -4.52 0.94 0.48 1.00

6 -4.71 0.28 -3.40 1.00 0.10 1.00

7 -18.58 0.0001 -12.38 0.0001 -13.82 0.0001

8 -21.57 0.0001 -15.87 0.0001 -14.08 0.0001

2

3 -16.05 0.0001 -16.50 0.0001 -16.32 0.0001

4 -17.71 0.0001 -18.55 0.0001 -14.74 0.0001

5 0.47 1.00 -5.22 0.34 2.04 1.00

6 -2.20 1.00 -4.10 1.00 1.66 1.00

7 -16.07 0.0001 -13.09 0.0001 -12.25 0.0001

8 -19.07 0.0001 -16.57 0.0001 -12.52 0.0001

3

4 -1.65 1.00 -2.05 1.00 1.58 1.00

5 16.53 0.0001 11.27 0.0001 18.37 0.0001

6 13.84 0.0001 12.39 0.0001 17.99 0.0001

7 -0.02 1.00 3.40 1.00 4.06 0.68

8 -3.01 1.00 -0.07 1.00 3.80 0.90

4

5 18.19 0.0001 13.32 0.0001 16.78 0.0001

6 15.50 0.0001 14.44 0.0001 16.40 0.0001

7 1.63 1.00 5.46 0.35 2.48 1.00

8 -1.35 1.00 1.97 1.00 2.21 1.00

5

6 -2.68 1.00 1.11 1.00 -0.37 1.00

7 -16.55 0.0001 -7.86 0.005 -14.30 0.0001

8 -19.54 0.0001 -11.35 0.0001 -14.57 0.0001

6
7 -13.87 0.0001 -8.98 0.001 -13.92 0.0001

8 -16.86 0.0001 -12.46 0.0001 -14.19 0.0001

7 8 -2.99 1.00 -3.48 1.00 -0.26 1.00

Bakhtiari, E., et al. (2021). The Effect of Justice and Norms on Psychological Well-being. J Sch Psycho Instn, 9(4):2-19.
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان شناختی معلمان انجام شد. 
روش ها بدین منظور با استفاده از طرح پژوهش آزمایشی از بین دبیران مقطع متوسطه اول اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین 
در سال تحصیلی 97-1396 تعداد 120 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در گروه های هشت گانه پژوهش انتخاب شدند. 

ابزارهای سنجش شامل متن های کوتاه هالند و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف بود.

یافته ها داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی مبتنی بر 
تأیید رفتارهای مثبت و عدم تأیید رفتارهای منفی بر مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد در بهزیستی روان شناختی معلمان تأثیر 

.)P>0/01( دارد

نتیجه گیری با توجه به این یافته، لزوم توجه به عدالت و تقویت هنجارهای سازمانی مثبت در جهت بهبود بهزیستی روان شناختی معلمان 
ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: 
عدالت ادراک شده، 

هنجار سازمانی، 
بهزیستی روان شناختی، 

معلم

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 08 خرداد 1397
تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1397

تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه

آموزش و پرورش نقش مهمی در بهسازی و توسعه زندگی 
فردی و اجتماعی افراد دارد. معلمان، رکن اصلی آموزش و پرورش 
محسوب می شوند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده کشور ایفا 

می کنند.

معلمان برای ایفای درست نقش اصلی خود باید از توانایی ها، 
روان شناختی الزم  و  مثبت شخصیتی  ویژگی های  و  مهارت ها 
انگیزه در  ایجاد  برای  را  بتوانند زمینه الزم  تا  باشند  برخوردار 

دانش آموزان و هدایت آن ها به سمت پیشرفت فراهم کنند.

در کنار اهمیت شغل معلمی به عنوان مهم ترین مؤلفه های 
تعلیم و تربیت، تدریس و معلمی به دلیل ماهیت و انتظارهای 
زیادی که از معلم می رود، کار پرتنش و پرفشاری است و ممكن 
است بر سطح سالمت روان و بهزیستی معلمان تأثیرگذار باشد. 

بهزیستی روان شناختی1 شامل تجربه عواطف خوشایند، سطوح پایین 

1. Psychological well being

خلق منفی و رضایت باال از زندگی است )کالرگ و گوسن2، 2009(.

در رابطه با اهمیت بهزیستی روان شناختی معلمان، سیساسک 
باال،  روان شناختی  بهزیستی  داشتن  که  معتقدند  همكاران  و 
روانی  مشكالت  درک  توانایی  و  عمومی کالس  جو  از  رضایت 
افزایش آمادگی آن ها برای  دانش آموزان توسط معلم منجر به 
کمک به مشكالت روحی و روانی دانش آموزان می شود )نریمانی، 

یوسفی و کاظمی، 1393(.

بهزیستی روان شناختی به عنوان یک ارزیابی مداوم و نسبتًا 
پایدار از رضایت درونی در طول عمر فرد مطرح می شود )بهادری 

خسروشاهی و هاشمی نصرت آبادی، 1391(.

مدل ریف3 )1995( یكی از مهم ترین مدل های ارائه شده در 
رابطه با بهزیستی روان شناختی به شمار می رود. ریف، بهزیستی 
پیشرفت در جهت تحقق  و  برای رشد  را تالش  روان شناختی 
روان شناسی،  در  می داند.  فرد  بالقوه  توانایی های  به  بخشیدن 

2. Clark & Goosen
3. Ryff

1. گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران.
2. گروه روانشناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان شناختی معلمان

، مجید صفارنیا2  ، ابوالفضل کرمی1  ، *پرویز صباحی1  احسان بختیاری1 

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=fa
http://orcid.org/0000-0003-4225-5899
http://orcid.org/0000-0003-1607-4509
http://orcid.org/0000-0001-6654-1289
http://orcid.org/0000-0002-2006-0647


8

زمستان 1399. دوره 9. شماره 4

بهزیستی به عنوان عملكرد مطلوب انسان تعریف می شود )نل4، 
بر محیط5، هدف  2011(. خودمختاری، رشد شخصی، تسلط 
با دیگران7 و پذیرش خود8 ،  ارتباط مثبت  در زندگی6، داشتن 
مؤلفه های تشكیل دهنده بهزیستی روان شناختی در مدل ریف 

هستند )ریف، 1989(.

دلیل  را  خود  فرد  که  می آید  وجود  به  خودمختاری  زمانی 
پیامدهای فعالیت خود تشخیص دهد )بایوئر و مولدر9، 2006(. 
باالی عملكرد  برای رسیدن به سطوح  افراد  در رشد شخصی، 
روانی باید به صورت پیوسته در جنبه های متفاوتی از زندگی رشد 

کنند )نریمانی و همكاران، 1393( 

این موضوع بیانگر آن است که فرد به طور مداوم در کارها 
درگیر شود و مشكالت را حل کند تا به موجب آن توانایی هایش را 
گسترش دهد. تسلط بر محیط به معنی توانایی فرد برای مدیریت 
زندگی است. با این توصیف، فردی که حس تسلط بر محیط دارد، 
می تواند در جنبه های مختلف محیط مداخله کند، تغییر دهد و 

ارتقا بخشد )کیس، 2002(. 

داشتن درک روشنی از هدف در زندگی، احساس جهت یابی 
و هدفمندی پایه سالمت روانی به شمار می رود. این مقیاس نیز 
به کمک ویژگی هایی مانند احساس هدفمندی و جهت یابی در 
زندگی و تجربه احساس معنا در زندگی گذشته و حال مشخص 

می شود )ریف، 1989؛ به نقل از کدیور و همكاران، 1387(.

زندگی  از  رضایت  با  مثبت  طور  به  زندگی  در  هدف  وجود 
و  برونک  2010؛  دیک10،  و  )استیگر  دارد  رابطه  شادکامی  و 
همكاران، 2009(. روابط مثبت با دیگران برای بهزیستی فرد مهم 
بوده و موجب می شود شادکامی و عملكرد بهتر در فرد افزایش 
یابد. همچنین روابط مثبت با دیگران پیش بینی کننده رضایت از 

زندگی است )دینر و بیسواس دینر11، 2008(. 

راجرز نشان داد که پذیرش خود اشاره به رضایت از زندگی فرد 
دارد که برای سالمت روان بسیار مهم است. پذیرش خود نوعی 
بینش است که باعث می شود فرد در مورد نقاط ضعف و قوت 

خویشتن به آگاهی واقعی برسد )ریف و سینگر، 2008(. 

افراد با احساس بهزیستی باال، هیجانات مثبت را تجربه می کنند 
و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، در حالی 
که افراد با احساس بهزیستی پایین، حوادث و وقایع زندگی شان 

4. Nel
5. Environmental mastery
6. Purpose in life
7. Positive relation with others
8. Self- acceptance
9. Bauer & Mulder
10. Steger & Dik
11. Diener & Biswas-Diener

را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، 
افسردگی و خشم را تجربه می کنند )دینر12 و همكاران، 2002؛ 

به نقل از درویزه و کهكی، 1387(.

جمله  از  سازمان،  افراد  بین  جاری  هنجارهای  و  عدالت 
متغیرهایی هستند که رفتار افراد را درون سازمان ها تحت تأثیر 
قرار می دهد )صباحی، 1390(. عدالت، از جمله مفاهیمی است 
که عقل جمعی همه افراد آن را نیكو می داند )پورعزت، 1382(. 
عدالت، از جمله عوامل حیاتی هر نوع مشارکت اجتماعی است. 
استمرار حضور داوطلبانه افراد در گروه ها به نحوه ادراک آن ها از 

نحوه و میزان رعایت انصاف و عدالت بستگی دارد.

ادراکی  اجتماعی،  سیستم  یک  یا  گروه  یک  اعضای  هرچه 
عادالنه از رفتار آن سیستم داشته باشند؛ تعهد بیشتری برای 
مشارکت و حفظ توسعه آن دارند )پورعزت، 1382(. مطالعات 
عدالت در سازمان ها، داده های اولیه خود را از تحقیقات آدامز13 
در سال 1965 روی مفهوم برابری گرفته است، ولی بلوغ این 
مطالعات از سال 1990 به بعد اتفاق افتاده است و اخیراً به نظر 
می رسد که عالقه مندی به عدالت در سازمان شهرت و محبوبیت 
زیادی یافته و در مطالعات فراتحلیل به اوج خود رسیده است 

)قلی پور و پیران  نژاد، 1386(.

به زبان ساده، عدالت، یعنی اینكه به چه شیوه ای با افراد رفتار 
شود تا احساس کنند به صورت عادالنه با آن ها رفتار شده است. 
برخی عدالت را شامل سه حیطه توزیعی14، رویه ای15 و تعاملی16 

می دانند )شكرکن و نعامی، 1384(.

برابری آدامز بوده، به  از نظریه  عدالت توزیعی نشأت گرفته 
انصاف ادراک شده از پیامدها می پردازد و به منزله یک عامل بالقوه 
با کاربردهای مهم در زمینه های اجتماعی و سازمانی، در نظر 

گرفته می شود. 

از اوایل دهه 1980 مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مد 
نظر قرار گرفت. از این دیدگاه عدالت باید با استفاده از رویه هایی 
منصفانه تعریف شود، یعنی تصمیمات عادالنه تصمیماتی هستند 
که نتیجه رویه هایی منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه ای 
می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده  شدن 

سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره کرد. 

در اوایل دهه 1990 مفهوم عدالت تعاملی مد نظر محققان 
عدالت سازمانی قرار گرفت. عدالت تعاملی، آن طور که پول وندی 
)2007( از فولگر و کروپانزانو نقل می کند، به کیفیت رفتارهای 
بین فردی که یک فرد، قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض 

12. Diener
13. Adams
14. Distributional
15. Procedual
16. Interactional
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آن ها قرار می گیرد، اشاره دارد. در مورد رابطه عدالت ادراک شده 
و بهزیستی معنوی روانی، احمدی نشان داد که بین ادراک افراد 
از عدالت و بهزیستی معنوی روانی رابطه وجود دارد. رابینز و 
همكاران )2012( و گرینبرگ )2010( نشان دادند که بین ادراک 

بی عدالتی و سالمت کارکنان رابطه وجود دارد. 

در کنار عدالت، مفهوم هنجار شامل مجموعه ای از ارزش هاست 
که توسط بیشتر اعضای سازمان پذیرفته شده است. تعیین اینكه 
هنجارهای  پایه  بر  است،  اخالقی  یا  چه چیزی خوب، درست 

اجتماعی صورت می گیرد )رست، 1984(.

به طور اختصاصی تر، هنجارها انتظارات رفتاری هستند. برگر و 
الکمن عنوان می کنند که قدرت هنجارها به وسیله پذیرش کلی 
آن ها درون یک فرهنگ تعیین می شوند. فرهنگ یک سازمان در 

نظام تقویت یا تنبیه آن سازمان منعكس می شود. 

در مجموع چنانچه پیشتر نیز عنوان شد از آنجا که معلمان 
برای  می کنند،  ایفا  کشور  آینده  نسل  تربیت  در  مهمی  نقش 
ایفای درست نقش خود باید از ویژگی های مثبت شخصیتی و 
روان شناختی الزم برخوردار باشند تا بتوانند زمینه الزم را برای 
ایجاد انگیزه در دانش آموزان و هدایت آن ها به سمت پیشرفت 

فراهم کنند.

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و بر شمردن عوامل تأثیر گذاری 
تأثیر یک عامل محیطی  از عدالت و همچنین  افراد  اداراک  چون 
مهمی همچون هنجار سازمانی در پژوهش حاضر با توجه به وجود 
خأل پژوهشی در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا دستكاری 
عدالت و هنجار سازمانی در دو سطح فردی و سازمانی می تواند بر 

بهزیستی روان شناختی معلمان تأثیر داشته باشد؟

روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. متغیرهای 
عدالت سازمانی و هنجارهای سازمانی به مثابه متغیرهای مستقل 
دستكاری شد و اثر آن ها بر بهزیستی روان شناختی بررسی شد. 

پژوهش  آماری  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه، 
و  آموزش  اداره  اول  متوسطه  مقطع  مرد  دبیران  کلیه  حاضر 
پرورش شهرستان ورامین بودند. به منظور جمع آوری داده ها، از 
روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بدین صورت که با 
هماهنگی صورت گرفته از بین 23 مدرسه پسرانه مقطع متوسطه 
اول تعداد ده مدرسه به صورت تصادفی ساده با روش قرعه کشی 

بدون جایگزینی مجدد انتخاب شد.

با مراجعه به مدارس فهرستی از دبیران تهیه شد، سپس از بین 
دبیران با استفاده از روش قرعه کشی بدون جایگزین، افراد نمونه 
با توجه به تعداد متن های هشت گانه و تحلیل  انتخاب شدند. 
زیرگروه در تعیین حجم نمونه، با لحاظ پانزده نفر در هر گروه، 

تعداد کل نمونه 120 نفر برآورد شد.

گفتنی است، گروه های هشت گانه با در نظر گرفتن متغیرهای 
عدالت )در دو سطح بین فردی و مؤسسه ای( و هنجار )در چهار 

سطح تأیید و عدم تأیید رفتارهای مثبت و منفی ( تشكیل شد.

متن های کوتاه: به منظور دستكاری برداشت افراد از عدالت 
سازمانی، از مجموعه هشت تایی متن های کوتاهی استفاده شد که 
هالند ساخته بود. در این متن های کوتاه، سازمانی خیالی توصیف 
می شود که به لحاظ عدالت و هنجار سازمانی در وضعیتی خاص 

قرار دارد.

اینكه  تصور  و  از خواندن هر متن کوتاه  شرکت کننده، پس 
پرسش نامه  به  است،  افتاده  اتفاق  او  برای  متن  آن  ماجرای 
بهزیستی روان شناختی پاسخ می گوید. همچنین، متون یادشده 
دو  نظر  اعتبار صوری  لحاظ  از  و  متناسب سازی  معلمان  برای 

روان شناس هم گرفته شد.

طرح کلی گروه ها و نوع متن های کوتاه دریافتی در جدول 
شماره 1 آمده است. برای مثال، در متن کوتاهی که برای گروه 
یک ارائه شده، متغیرهای بی عدالتی مؤسسه ای و هنجار تأیید 
رفتار منفی، دستكاری شده است. به منظور روشن شدن موضوع، 

متن کوتاه یک به شرح زیر است.

نمونه متن کوتاه یک )برای گروه یک(

ماجرا: اداره، به تازگی حقوق چند نفر از کارکنان را افزایش داده 
است. با وجود اینكه شما نسبت به برخی از کارکنان، سخت تر و 
ساعات بیشتری کار می کنید، حقوق تان افزایش نیافته و معتقد 
و  سوگیرانه  حقوق،  افزایش  توزیع  و  تعیین  شیوه  که  هستید 
غیرمنصفانه است. از اینكه افزایش حقوقی را که حق تان بوده، به 

دست نیاورید، به درستی ناراحت هستید.

سازمان: بین کارکنان اداره شما ارتكاب آشكار رفتارهای از زیر 
کار در رفتن، همچون صرف وقت ناهاری طوالنی تر از آنچه که 
مقرر است، تماس با دوستان یا اعضای خانواده در محل کار یا 
در ساعات کاری دنبال کار شخصی رفتن رایج است. همكاران 
اغلب کارکنانی که اقدام به این نوع رفتارها نمی کنند را با دید 
منفی نگاه می کنند، چرا که آن ها با اقدام نكردن به این رفتارها 
باعث می شوند تا افرادی که اقدام به این رفتارها می کنند، بد به 

نظر برسند.

پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف: این پرسش نامه توسط 
ریف در سال 1989 ساخته شده و در سال 2002 مورد تجدید نظر 
قرار گرفت. تعداد آیتم های این پرسش نامه، 54 آیتم است )هوسر 
و همكاران، 2005(. در ایران نخستین بار نیكنام آن را ترجمه و 

استفاده کرده است )یحیی زاده، 1384؛ میكائیلی منیع، 1387(.

این پرسش نامه شش عامل خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد 

احسان بختیاری و همکاران. تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان شناختی معلمان

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=fa


10

زمستان 1399. دوره 9. شماره 4

شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش 
خود را می سنجد. مجموع این شش عامل بهزیستی روان شناختی 

کل را تشكیل می دهد. 

این آزمون نوعی خودسنجی است که در یک مقیاس شش 
درجه ای از کاماًل موافق تا کاماًل مخالف نمره گذاری می شود. در 
این پرسش نامه برخی از سؤاالت به شكل مستقیم و برخی به 

صورت معكوس نمره گذاری می شوند.

برای به دست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس کافی است 
نمره همه سؤاالت مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع 
کنیم. از جمع امتیاز 54 سؤال نیز نمره بهزیستی روان شناختی به 
دست می آید. نمره ی باالتر بیانگر بهزیستی روان شناختی بهتر است.

نتایج همبستگی پرسش نامه 54 سؤالی ریف با مقیاس رضایت 
پرسش نامه  و  آکسفورد12  شادکامی  پرسش نامه  زندگی 17،  از 
عزت نفس روزنبرگ13، حاکی از قابل قبول بودن روایی سازه14 
و  کوچكی  )بیانی،  است  ایرانی  جمعیت  در  پرسش نامه  این 
این پرسش نامه  پایایی  بیانی، 1387(. میكائیلی منیع، ضریب 
را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 0/90 و قابل قبول 
گزارش کرده است. همن، نسخه 54 سؤالی پرسش نامه بهزیستی 
آلفای  و  کرد  استفاده  خود  پژوهش  در  را  ریف  روان شناختی 
کرونباخ خرده مقیاس های آن را در دامنه 0/79 تا 0/85 گزارش 
کرد و روایی محتوایی و سازه ای آزمون فوق توسط پژوهش های 

مختلف تأیید شده است )یحیی زاده، 1384(.

اجرای این پژوهش به صورت فردی بود. ابتدا شرکت کنندگان 
پرسش نامه بهزیستی روان شناختی را تكمیل و سپس به منظور 

17. Life Satisfaction Index 
12. Oxford Happiness Inventory 
13. Rozenberg 
14. Construct Validity

از عدالت سازمانی و هنجار سازمانی،  افراد  برداشت  دستكاری 
هر شرکت کننده یكی از هشت متن کوتاه را به صورت تصادفی 

دریافت کرد.

و  را خواندند  اینكه، شرکت کنندگان متن های کوتاه  از  پس 
تصور کردند که آن موقعیت برای خودشان اتفاق افتاده است، از 
آن ها خواسته شد تا دوباره به پرسش نامه بهزیستی روان شناختی 
پاسخ دهند. به منظور اطمینان از اینكه شرکت کنندگان متن ها 
را با دقت مطالعه کرده و به درستی درک کرده اند، پیش از دادن 
متن به آن ها گفته شد که متن را با دقت مطالعه کرده و به یاد 
بسپارند، چرا که در ادامه سؤاالتی در مورد متن از آن ها پرسیده 

خواهد شد.

نتایج

توصیفی  یافته های  تفكیک  به  حاضر  پژوهش  یافته های 
)شامل میانگین و انحراف معیار( و یافته های استنباطی ) تحلیل 

کوواریانس چند متغیره( ارائه شده است. 

و  باالترین  می شود،  مشاهده   2 شماره  جدول  در  چنانچه 
کمترین میانگین در سن و سابقه به ترتیب مربوط به گروه های 

سه و هشت است.

به منظور بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون 
شاپیرو ویلكس استفاده شد. نتایج نشان داد که پیش فرض توزیع 

نرمال مورد تایید می باشد.

ماتریس  برابری  پیش فرض  بررسی  منظور  به  همچنین 
کوواریانس، آزمون باکس اجرا شد که میزان معناداری آ ن 0/062 
ماتریس  برابری  پیش فرض  رعایت  نشانگر  که  آمد  دست  به 
کوواریانس است. به منظور بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها 
همگنی  پیش فرض  داد  نشان  نتیجه  و  شد  اجرا  لوین  آزمون 

جدول 1. طرح کلی گروه ها و نوع متن های کوتاه دریافتی

گروه متن کوتاهوضعیت هنجاروضعیت عدالت

بی عدالتی مؤسسه ای
1هنجار تأیید رفتار منفی

2هنجار عدم تأیید رفتار منفی

عدالت مؤسسه ای
3هنجار تأیید رفتار مثبت

4هنجار عدم تأیید رفتار مثبت

بی عدالتی بین فردی
5هنجار تأیید رفتار منفی

6هنجار عدم تأیید رفتار منفی

عدالت بین فردی
7هنجار تأیید رفتار مثبت

8هنجار عدم تأیید رفتار مثبت

احسان بختیاری و همکاران. تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان شناختی معلمان

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=fa


11

زمستان 1399. دوره 9. شماره 4

جدول 2. وضعیت جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

میانگین±انحراف معیارتعداگروه

11540/86± 7/0719/80± 9/42

21541/13± 8/0820/80± 8/01

31541/60± 6/6722/33± 6/68

41538/66± 5/3418/40± 7/97

51539/06± 7/0517/53± 8/78

61538/93± 8/7517/46± 9/36

71537/66± 6/7716/40± 8/05

جدول 3. شاخص های توصیفی متغیر بهزیستی روان شناختی به تفکیک گروه ها

میانگین±انحراف معیار

رشد شخصی خودمختاری تسلط بر محیط

پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

34/00± 5/34 21/13± 3/02 30/60± 5/32 32/20± 4/19 32/66± 5/77 35/00± 7/27

35/53± 6/86 24/33± 3/99 34/33± 5/47 32/66± 7/43 35/93± 6/97 36/66± 7/23

39/13± 9/39 41/66± 7/84 37/06± 6/69 37/06± 7/24 36/33± 9/06 38/20± 8/27

40/60± 7/55 42/00± 7/25 38/06± 6/74 38/40± 7/02 41/33± 5/10 40/80± 6/65

37/60± 6/74 23/13± 4/05 36/06± 8/35 36/80± 7/42 38/93± 8/42 37/20± 8/22

35/86± 4/48 22/53± 4/88 32/40± 3/92 35/13± 4/56 35/80± 5/79 37/80± 5/50

36/66± 6/29 36/60± 4/51 33/86± 6/80 34/40± 6/26 37/33± 5/72 35/26± 5/41

39/13± 4/83 37/80± 5/51 34/93± 6/16 36/40± 7/26 37/60± 7/83 39/46± 7/14

هدفمندی در زندگی ارتباط مثبت با دیگران پذیرش خود

پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

34/73± 3/78 34/73± 5/00 34/53± 5/18 20/73± 4/36 33/06± 8/71 18/80±3/00

38/20± 4/67 37/40± 5/40 37/60± 6/59 21/53± 5/24 35/33± 7/07 22/20±5/49

38/00± 5/34 38/93± 6/63 38/66± 9/53 38/60± 6/76 38/53± 6/87 39/80± 7/56

43/66± 6/10 41/66± 6/33 44/66± 5/51 43/20± 7/24 39/26± 6/38 41/66± 6/24

40/33± 6/34 37/40± 6/00 35/13± 6/12 27/53± 5/59 37/73± 7/36 22/73± 5/17

36/53± 3/90 38/20± 7/10 38/80± 6/27 25/93± 6/11 36/86± 6/52 24/73± 4/49

37/53± 6/83 36/33± 6/48 36/06± 6/38 34/73± 6/13 36/26± 5/41 38/73± 4/14

39/13± 4/35 37/60± 4/54 39/00± 7/20 39/06± 6/64 37/00± 8/84 42/26± 5/63
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واریانس ها تنها در مورد زیر مقیاس رشد شخصی رعایت نشده 
است.

به منظور مقایسه گروه ها در بهزیستی روان شناختی تحلیل 
کوواریانس چند متغیره اجرا شد که نشان داد با کنترل اثر پیش 
آزمون بهزیستی روان شناختی )نمره کلی بهزیستی روان شناختی( 
بین گروه های پژوهش در متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری 

.) F= 7/30 ،P <0/05 وجود دارد )المبدای ویلكز

چنان که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، با توجه به مقدار
F و سطح معناداری اثرات بین آزمودنی ها در مؤلفه های بهزیستی 
روان شناختی )شامل هدفمندی، تسلط و خودمختاری( معنادار 
نیست و سایر جنبه های بهزیستی روان شناختی )شامل پذیرش، 

ارتباط مثبت و رشد شخصی( معنادار است.

مؤلفه های  می شود،  مشاهده   5 شماره  جدول  در  چنان که 
پذیرش، ارتباط مثبت و رشد شخصی از بهزیستی روان شناختی 
گروه یک با گروه های دو، پنج و شش تفاوت معناداری ندارد و با 

گروه های سه ، چهار ، هفت و هشت تفاوت معناداری دارد. 

خودمختاری  و  تسلط  هدفمندی،  مؤلفه های  همچنین 
بهزیستی روان شناختی گروه یک با سایرگروه ها تفاوت معناداری 
بهزیستی  رشد  و  مثبت  ارتباط  پذیرش،  مؤلفه های  ندارد. 
روان شناختی گروه دو با گروه های پنج و شش تفاوت معناداری 
ندارد و با گروه های سه، چهار، هفت و هشت تفاوت معناداری 
بهزیستی  و خودمختاری  تسلط  هدفمندی،  مؤلفه های  و  دارد 
روان شناختی گروه دو با گروه های سه ، چهار ، پنج ، شش، هفت و 

هشت تفاوت معناداری ندارد.

مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد بهزیستی روان شناختی 
گروه سه با گروه های چهار ، هفت و هشت تفاوت معناداری ندارد 
مؤلفه های  و  دارد  معناداری  تفاوت  پنج و شش  با گروه های  و 
هدفمندی، تسلط و خودمختاری بهزیستی روان شناختی گروه 
سه با گروه های سه، پنج ، شش، هفت و هشت تفاوت معناداری 

ندارد. 

مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد بهزیستی روان شناختی 
ندارد  معناداری  تفاوت  و هشت  هفت  گروه های  با  چهار  گروه 
مؤلفه های  و  دارد  معناداری  تفاوت  پنج و شش  با گروه های  و 
هدفمندی، تسلط و خودمختاری بهزیستی روان شناختی گروه 
چهار با گروه های پنج، شش ، هفت و هشت تفاوت معناداری ندارد.

مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد بهزیستی روان شناختی 
گروه پنج با گروه شش تفاوت معناداری ندارد و با گروه های هفت 
و هشت تفاوت معناداری دارد و مؤلفه های هدفمندی، تسلط و 
خودمختاری بهزیستی روان شناختی گروه پنج با گروه های شش، 

هفت و هشت تفاوت معناداری ندارد.

مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد بهزیستی روان شناختی 
دارد  معناداری  تفاوت  هشت  و  هفت  گروه های  با  شش  گروه 
بهزیستی  خودمختاری  و  تسلط  هدفمندی،  مؤلفه های  و 
تفاوت  هشت  و  هفت  گروه های  با  شش  گروه  روان شناختی 
ارتباط مثبت، هدفمندی،  ندارد. مؤلفه های پذیرش،  معناداری 
تسلط، خودمختاری و رشد بهزیستی روان شناختی گروه هفت با 

گروه هشت تفاوت معناداری ندارد.

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت ادراک شده و هنجارها بر 
مؤلفه های بهزیستی روان شناختی معلمان بود. نتایج نشان داد که 
عدالت ادراک شده و هنجارها بر مؤلفه های پذیرش، ارتباط مثبت 

و رشد تأثیر دارد.

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش احمدی، رابینز و همكاران، 
گرینبرگ و کالكوئیت و همكاران همخوان است. با توجه به این 
یافته، اگر در سازمان شرایطی ایجاد شود که افراد شرایط، رویه ها، 
روش ها، روابط و در کل محیط را عادالنه بدانند، با کاهش استرس 
شغلی از بهزیستی روان شناختی باالیی برخوردار خواهند بود که 

جدول 4. اثرات بین آزمودنی به منظور مقایسه گروه ها در متغیر بهزیستی روان شناختی

توان آماری Eta P F MS df SS
زیر مقیاس 
بهزیستی 
روانشناختی

منبع

1/00 0/773 0/0001 51/64 1219/12 7 8533/86 پذیرش خود

گروه

1/00 0/635 0/0001 26/34 777/47 7 5442/29 ارتباط مثبت با دیگران

0/272 0/042 0/707 0/658 10/84 7 75/92 هدفمندی در زندگی

0/692 0/104 0/102 1/76 27/16 7 190/16 تسلط بر محیط

0/333 0/051 0/583 0/808 13/99 7 97/95 خودمختاری

1/00 0/735 0/0001 41/97 934/64 7 6542/48 رشد شخصی
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جدول 5. مقایسه های زوجی گروه ها در متغیر بهزیستی روان شناختی

رشد شخصی خودمختاری تسلط هدفمندی ارتباط پذیرش در مقایسه 
با گروه گروه

P اختالف 
M

P اختالف 
M

P اختالف 
M

P اختالف 
M

P اختالف 
M

P اختالف 
M

1/00 -1/56 1/00 2/23 1/00 1/23 1/00 0/011 1/00 0/704 1/00 -2/50 2

1

0/0001 -17/88 1/00 0/656 1/00 1/16 1/00 -0/539 0/0001 -15/79 0/0001 -18/55 3

0/0001 -16/30 1/00 -0/123 1/00 2/41 1/00 0/896 0/0001 -17/84 0/0001 -20/21 4

1/00 0/482 1/00 0/317 0/798 3/36 1/00 1/23 0/943 -4/52 1/00 -2/02 5

1/00 0/104 1/00 -1/13 1/00 0/171 1/00 -1/21 1/00 -3/40 0/289 -4/71 6

0/0001 -13/82 1/00 0/660 0/394 3/64 1/00 0/767 0/0001 -12/38 0/0001 -18/58 7

0/0001 -14/08 1/00 -0/283 1/00 0/449 1/00 1/31 0/0001 -15/87 0/0001 -21/57 8

0/0001 -16/32 1/00 -1/58 1/00 -0/062 1/00 -0/549 0/0001 -16/50 0/0001 -16/05 3

2

0/0001 -14/74 1/00 -2/36 1/00 1/19 1/00 0/886 0/0001 -18/55 0/0001 -17/71 4

1/00 2/04 1/00 -1/92 1/00 2/13 1/00 1/22 0/341 -5/22 1/00 0/476 5

1/00 1/66 0/868 -3/37 1/00 -1/05 1/00 -1/23 1/00 -4/10 1/00 -2/20 6

0/0001 -12/25 1/00 -1/57 1/00 2/41 1/00 0/756 0/0001 -13/09 0/0001 -16/07 7

0/0001 -12/52 1/00 -2/52 1/00 -0/781 1/00 1/30 0/0001 -16/57 0/0001 -19/07 8

1/00 1/58 1/00 -0/779 1/00 1/25 1/00 1/43 1/00 -2/05 1/00 -1/65 4

3

0/0001 18/37 1/00 -0/339 1/00 2/19 1/00 1/77 0/0001 11/27 0/0001 16/53 5

0/0001 17/99 1/00 -1/79 1/00 -0/998 1/00 -0/681 0/0001 12/39 0/0001 13/84 6

0/682 4/06 1/00 0/005 1/00 2/47 1/00 1/30 1/00 3/40 1/00 -0/021 7

0/907 3/80 1/00 -0/938 1/00 -0/719 1/00 1/85 1/00 -0/075 1/00 -3/01 8

0/0001 16/78 1/00 0/440 1/00 0/948 1/00 0/340 0/0001 13/32 0/0001 18/19 5

4
0/0001 16/40 1/00 -1/01 1/00 -2/24 1/00 -2/11 0/0001 14/44 0/0001 15/50 6

1/00 2/48 1/00 0/783 1/00 1/22 1/00 -0/129 0/359 5/46 1/00 1/63 7

1/00 2/21 1/00 -0/159 1/00 -1/97 1/00 0/420 1/00 1/97 1/00 -1/35 8

1/00 -0/378 1/00 -1/45 1/00 -3/19 1/00 -2/45 1/00 1/11 1/00 -2/68 6

50/0001 -14/30 1/00 0/343 1/00 0/276 1/00 -0/469 0/005 -7/86 0/0001 -16/55 7

0/0001 -14/57 1/00 -0/599 1/00 -2/91 1/00 0/081 0/0001 -11/35 0/0001 -19/54 8

0/0001 -13/92 1/00 1/79 0/543 3/47 1/00 1/98 0/001 -8/98 0/0001 -13/87 7
6

0/0001 -14/19 1/00 0/855 1/00 0/279 1/00 2/53 0/0001 -12/46 0/0001 -16/86 8

1/00 -0/268 1/00 -0/943 0/831 -3/19 1/00 0/550 1/00 -3/48 1/00 -2/99 8 7
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نتیجه آن هم برای خود فرد و هم برای سازمان مفید خواهد بود. 

بنابراین، افراد که یكی از عوامل کلیدی برای سازمان ها در عصر 
رقابتی و جهانی شدن محسوب می شوند، سالمت آنها، مخصوصًا 
و  کارایی  پیشرفت،  رشد،  باعث  آن ها  روان شناختی  بهزیستی 
اثربخشی بیشتر منابع انسانی و سازمان می شود. از طرفی ادراک 
عدالت و هنجارها توسط معلمان همان طور که نتایج این پژوهش 
بهزیستی  بر  است که می تواند  مواردی  از  یكی  داد،  نشان  نیز 

روان شناختی آنان تأثیر زیادی داشته باشد.

رفتار منصفانه خواسته ای است که همه کارکنانی که وقت و 
انرژی خود را در یک سازمان صرف می کنند، از سازمان انتظار 
دارند. انعكاس عدالت در رفتار مدیران و کارکنان باعث می شود 
که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم برای کارکنان به وجود 
آید. در شرایطی که کارکنان از بهزیستی روان شناختی برخوردار 
نباشند، مشكالتی را برای سازمان به وجود می آورند و سازمان 
متحمل هزینه های هنگفت وگاهی حتی جبران ناپذیری می شود. 

شواهد تجربی تأثیر بهزیستی روان شناختی روی پیامدهای 
شغلی،  رضایت  افزایش  است.  داده  نشان  را  سازمان  در  مثبت 
روحیه باال، سالمت جسمی و روانی، باال رفتن انگیزه و مدیریت 
استرس، از نتایج فردی بهزیستی روان شناختی و همچنین بهبود 
عملكرد، کیفیت و بهره وری، کاهش غیبت و خروج از کار، کاهش 
حوادث و صدمات، مهارت در جذب و حفظ کارکنان با کیفیت، 
رضایت مشتری و کاهش هزینه مراقبت های بهداشتی، از جمله 

مزایای سازمانی بهزیستی روان شناختی است.

با شروع قرن 21، جریان نوظهوری از تحقیقات، ادراک عدالت 
در سازمان را به عنوان یكی از پیش بینی کننده های بهزیستی 
روان شناختی مطرح می کنند. ادراک عدالت در سازمان می تواند 
نگرش ها، رفتارهای کاری، زندگی خصوصی و سالمت افراد را 

تحت تأثیر قرار دهد.

رفتار منصفانه برای کار کردن مؤثر با همدیگر ضرورت دارد و 
همچنین با عوامـل مهم سازمانی، از جمله رضایت شغلی، تعهد 
سازمانی و ادراک ازحمایت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی، 
احساسات مثبت و منفی و کیفیت روابط بین سرپرست و کارکنان 

رابطـه دارد.

بالقوه  مفهومی  تفاوت های  درباره  بحث هایی  اخیراً  اگرچه 
بین عدالت و بی عدالتی بوده است، در پیشینه عدالت سازمانی، 
واژه های عدالت و بی عدالتی معمواًل به صورت مترادف استفاده 

می شوند.

بی عدالتی محرک مهمی در شكل دادن به نگرش ها و رفتارها 
است، در حالی که عدالت حالت عادی است و فقط زمانی متوجه 
می شویم که چیز اشتباهی انجام می شود و در حالی که عدالت 
قدرت پیش بینی قوی تری نسبت به بی عدالتی در مورد اعتماد 

بی عدالتی  دارد،  سازمانی  رفتار شهروندی  و  عملكرد  نفس،  به 
قدرت پیش بینی قوی تری نسبت به عدالت در مورد خصومت و 

رفتارهای کاری زیان بخش دارد.

از  نمونه  فراتحلیل 493  در   )2013( همكاران  و  کالكوئیت 
مطالعات انجام شده بین سال های 1999 تا 2010، نشان دادند 
که جنبه های مختلف عدالت به شدت به هم مرتبط هستند و به 
عالوه عدالت همبستگی قوی با کیفیت روابط بین سرپرست و 
کارکنان و همبستگی نسبتًا قوی با رفتارهای کاری زیان بخش و 

احساسات مثبت و منفی دارد. 

گرینبرگ )2010( در پژوهشی نشان داد که ادراک بی عدالتی 
می تواند منجر به واکنش های احساسی منفی و همچنین افزایش 

رفتارهای ناسالم، از جمله بی تحرکی و سیگار کشیدن باشد.

رابینز و همكاران نشان دادند که بی عدالتی سازمانی همبستگی 
ادراک  با فرسودگی شغلی، حاالت هیجانی منفی،  نسبتًا قوی 
از استرس و همبستگی ضعیف تا نسبتًا قوی با سالمت روانی 
دارد و همبستگی ضعیفی با مشكالت سالمت و غیبت پیدا شد 
و همچنین همبستگی بین بی عدالتی و رفتارهای سالم خیلی 

ضعیف بود.

افراد بنا به سه دلیل اصلی نسبت به رعایت عـدالت در سـازمان 
حساس هستند، کـه هر یک از این دالیل از سطوح متفاوتی از 

نیازهای آنان نشأت می گیرد.

دلیل اول، کسب منافع مادی اسـت، بـه طـوری کـه وجود 
عدالت به افراد قدرت پیش بینی می دهد که دریافتی های خود را 

پیش بینـی کرده و برای آن برنامه ریزی کنند.

دلیل دوم، از نیاز سـطح بـاالتر، یعنـی نیاز اجتماعی و تعلق 
داشتن به گروه ناشی می شود، زمانی که با فرد، عادالنه رفتـار 
تعلق  و  ارزشمندی  او حس  در  دیگران(،  )هماننـد  مـی شـود 

داشتن به گـروه تقویت مـی شـود.

عنـوان  به  عدالت  برای  فرد  که  اهمیتی  بـه  سـوم،  دلیل 
بـر می گردد.  اسـت،  قائل  و اخالقـی  انسـانی  ارزش واالی  یک 
گرینبرگ معتقد است که درک عدالت سازمانی، یک الزام اساسی 
برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت شخصی افرادی است که 
در سازمان ها مشغول به کار هستند، وجود و رعایت آن می تواند 
به بقای انسجام، پویایی و پیشرفت سازمان منجر شده و فقدان و 
رعایت نكردن آن می تواند باعث ازهم گسیختگی و متالشی شدن 
سازمان شود. در جهت بهبود بهزیستی روان شناختی معلمان، به 
مسئوالن آموزش و پرورش توصیه می شود که در اتخاذ تصمیمات 
و تدوین قوانین، به الزامات بهزیستی روان شناختی در سازمان 

توجه بیشتری کنند.

همچنین با برگزاری دوره های ضمن خدمت برای مدیران و 
معلمان و جلب مشارکت آن ها در تصمیمات کالن به بهبود وضع 
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موجود کمک و تالش کنند تا با کاهش فاصله های حقوقی میان 
بخش های وابسته به آموزش و پرورش به توسعه عدالت سازمانی 

یاری رسانند.

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها، محدودیت هایی داشت. 
با توجه به اینكه جامعه آماری پژوهش فقط دبیران مرد است؛ 
کرد.  رعایت  را  احتیاط  جانب  باید  یافته ها  تعمیم  در  بنابراین 
مكان  و  زمان  در  پژوهش  این  از  به دست آمده  نتایج  همچنین 
و  زمانی  دارد در شرایط  امكان  و  است  مشخصی حاصل شده 

مكانی متفاوت قابل تعمیم نباشد.

درنهایت به پژوهشگرانی که می خواهند در این زمینه پژوهش 
انجام دهند، پیشنهاد می شود که جامعه آماری یا سـازمان هـای 
دیگـر و سایر متغیرهایی فردی و اجتماعی را که به نوعی تحت 

تأثیر ادراک عدالت و هنجارها هستند، بررسی کنند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تمامًا در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از رساله ی دکتری نویسنده اول در گروه 
روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان می باشد.

مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های 
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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