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چكيده
هدف اساسي پژوهش حاضر ارائه الگوي ساختاري عدالت سازماني براساس مديريت دانش و هوش هیجاني در صنعت نفت
ايران که شامل بخش دريايي است مي باشد .اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش ،توصیفي از نوع
همبستگي است .جامعه آماري در اين پژوهش مديران و کارکنان شرکتهاي زير مجموعه صنعت نفت هستند .براي
تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که بر اساس آن تعداد  161نفر از مديران هستند که از بین  16شرکت
بخش دريايي زير مجموعه صنعت نفت که به روش تصادفي چند مرحلهايي انتخاب شدند ،همچنین ،به ازاء هر مدير 3
نفر از کارمندان آنها که شامل  135نفر بودند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار سنجش عبارتاند از پرسشنامههاي
هوش هیجاني سیبريا شرينگ ،)2515( 3پرسشنامه مديريت دانش سالیس و جونز )2552( 6و نیز پرسشنامه عدالت
سازماني نیهوف و مورمن )1663( 1و میزان پايايي براي پرسشنامه هوش هیجاني  ،5/33مديريت دانش  5/63و
پرسشنامه عدالت سازماني  5/66ميباشد .نتايج حاصل از روش رگرسیون چند متغیري خطي و تحلیل مسیر نشان داد
که بین مديريت دانش و هوش هیجاني با عدالت سازماني رابطه معنادار وجود دارد و متغیر سازمان يادگیرنده از ابعاد
مديريت دانش بیشترين اثر مستقیم را بر عدالت توزيعي از ابعاد عدالت سازماني و همچنین متغیر خودکنترلي از ابعاد
هوش هیجاني بیشترين اثر را بر عدالت توزيعي از ابعاد عدالت سازماني دارد.
واژگان كليدي :عدالت سازماني ،مديريت دانش ،هوش هيجاني ،صنعت نفت دريايي

تاريخ دريافت مقاله69/50/56 :
تاريخ پذيرش مقاله69/12/51 :
 1دانشیار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ،رودهن ،ايران( .نويسنده مسئول)f_nazem@yahoo.com :

 2کارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
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مقدمه
با توجه به اهمیت عناصر انساني در سازمانها و نقش مؤثر آنها در تصويرسازي از سازمان در ذهن به ويژه در سازمانهاي
دولتي لزوم توجه به ادراک عدالت يا بيعدالتي آنها ضروري به نظر ميرسد ،زيرا ادراک عدالت و بيعدالتي بهطور
مستقیم بر رضايت و رفتارهاي شغلي تأثیرگذار است .در دهه اخیر ،توجه بسیاري به عدالت سازماني به عنوان يك
ساختار مهم و يك زمینه تحقیقي قابل توجه در روانشناسي صنعتي /سازماني معطوف شده است .عدالت سازماني يك
موضوع بسیار پیچیده با اصطالحات و تعابیر گیجکننده است .عدالت سازماني به رفتار منصفانه و اخالقي افراد درون يك
سازمان اشاره ميکند .عدالت سازماني مهم است ،زيرا با فرآيندهاي سازماني مهم مانند عملکرد مديران و کارکنان ،تعهد،
رضايت شغلي و حقوق شهروندي مرتبط است (ابرلین و تاتو.)2553 ،3
مورمن )1661( 2عدالت سازماني را چنین تعريف ميکند :اصطالح عدالت سازماني به حدي که کارکنان با عدالت و
انصاف در محل کارشان رفتار ميکنند ،برميگردد (الوانیو 3و همکاران .)2551 ،عدالت سازماني را ادراک افراد از منصفانه
يا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آنها تعريف کرده اند .ادراک برخورد غیرمنصفانه سازمان توسط افراد ،باعث کاهش
روحیه ،جابجايي و ترک شغل و حتي در مواردي تقابل و رودرروئي با سازمان ميگردد (کهل ماير و پارکر ،2551 6،ص
.)310
عدالت سازماني به انصاف و رفتار اخالقي افراد داخل سازمان اشاره ميکند (ابرلین و تاتوم ،2553 ،ص  .)311گرينبرگ
معتقد است که ادراک عدالت سازماني ،براي اثربخشي عملکرد سازمانها و رضايت افراد در سازمان ضرورتي اساسي است
و سازمان بايد در جهت تحقق اين مهم ،همه تالش و کوشش خود را به کار گیرد (گرينبرگ .)1630 ،1عدالت سازماني را
ادراک افراد از منصفانه يا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آنها تعريف کردهاند .ادراک برخورد غیرمنصفانه سازمان توسط
افراد ،باعث کاهش روحیه ،جابجايي و ترک شغل و حتي در مواردي تقابل و رودرروئي با سازمان ميگردد (کهل ماير و
پارکر . )2551 ،عدالت سازماني به انصاف و رفتار اخالقي افراد داخل سازمان اشاره ميکند (ابرلین و تاتوم ،2553 ،ص
 .)311گرينبرگ ( )1630دريافت که سازمانهايي که هنجارها را ناديده ميگیرند و رفتار عادالنهاي ندارند ،واکنشهاي
منفي از کارکنان خود دريافت ميکنند .مديران ،نمايندگان بيواسطه يك سازمان هستند و از آنها انتظار ميرود که رفتار
عادالنه و اخالقي در محیط کار داشته باشند .بنابراين پسنديده است که عدالت سازماني در رفتارهاي مدير منعکس شود،
رفتارهايي که سطوح عدالت درک شده توسط کارکنان را افزايش ميدهد .رالز ( )1601عدالت را مهمترين شاخص
سالمتي مؤسسات اجتماعي ميداند .عادالنه بودن رفتار ،گفتار و منش مديران و شیوههاي توزيع منابع و پاداشهاي
سازمان ،در پايبندي و تعهد کارکنان به اهداف متعالي سازمان مؤثر خواهد بود .گرينبرگ نیز بر آن است که تحقیقات
مربوط به عدالت سازماني ،بسیاري از پیامدهاي رفتاري سازمان را تبیین ميکند (گرينبرگ .)1630 ،محقق ديگري از
جمله براکنر )1669( 9دريافت که عدالت سازماني نقش کلیدي در صحت و سالمت کارکنان دارد.
لیند و تايلر )1660( 0در مطالعه اينکه چرا عدالت مهم است ،دو مدل را شناسايي کردند :مدل منفعت شخصي و مدل
ارزش گروهي .در مدل منفعت شخصي ،اهمیت عدالت بر اين مبنا توجیه ميشود که حداکثر سازي درآمد شخصي را
امکانپذير ميسازد؛ يعني افراد بدين دلیل براي رويههاي منصفانه ارزش قائلاند که معتقدند رويههاي منصفانه نهايتاً به
نتايج مطلوب منجر ميشوند.
عدالت سازماني مهم است ،زيرا ادراک عدالت سازماني بر روي برخي از رفتارها و نگرشها از جمله تعهد سازماني ،رضايت
مديريت ،عملکرد مديريت ،رضايت پرداخت ،ارزيابي رهبري ،رضايت شغلي ،عملکرد کارکنان ،میل به ترک خدمت،
1- Eberlin & Tatum
2- Moorman
3- Elovainio
4- Kohlmeyer & Parker
5- Greenberg, & Cropanzano
6- Brockner, & Wiesenfeld
7- Tyler & Lind
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واکنش به خاتمه دادن خدمت ،واکنش به انتقاد ،واکنش به سیستمهاي شکايت و دادخواهي سازماني و دزدي کارکنان
تأثیر ميگذارد .اين تأثیرات توسط محققان عدالت سازماني به اثبات رسیده است .تحقیقات قابل توجهي در زمینه ارتباط
عدالت سازماني با جنبههاي ويژهاي از مديريت منابع انساني از جمله طراحي شغل ،انتخاب ،ارزيابي عملکرد ،آموزش و
پرداخت توسط پژوهشگران انجام گرفته است که نشان دهندۀ تأثیر عدالت سازماني بر روي مديريت منابع انساني
ميباشد (کل و فلینت .)2556 ،در ارتباط با مفهوم عدالت ،مفاهیمي چون برابري ،انصاف و مساوات نیز مطرح ميشوند
که گاهي مترادف با آن و گاهي با مفهومي متفاوت با آن به کار گرفته شدهاند.
آبراهام مازلو به عنوان برجستهترين روانشناس در حوزه انگیزش ،سلسله مراتبي از نیازهاي انساني را مطرح کرد که اگر
چه عدالت در اين سلسله مراتب جايي ندارد ،اما با اين حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهاي ناشي از
بيعدالتي هشدار داده است .مازلو عدالت را تقريباً يك نیاز اساسي مطرح کرده و آن را به همراه انصاف ،صداقت و نظم در
يك گروه قرار داده است و از آنها به عنوان پیش شرطهاي اساسي براي ارضاي نیازها ياد کرده است (تیلور .)2553 ،طبق
تحقیقات در اين حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارتاند از :عدالت توزيعي ،عدالت
رويه ايي و عدالت تعاملي.
لوندال ( ) 1609عدالت توزيعي را از ديدگاه افرادي که عمل تخصیص را انجام ميدهند مورد بحث قرار داده است .از اين
رو مدل قضاوت عادالنه لوندال ،نگرش فعاالنهتري را نسبت به تئوري برابري در نظر ميگیرد .در بحث از عدالت توزيعي،
اصل مبادله مدنظر قرار ميگیرد؛ يعني افراد به آنچه با خود به سازمان و جامعه آوردهاند به منزله مبادلههاي در قبال
آنچه دريافت کردهاند ،مينگرند (المبرت .)2553 ،3در حالي که بر اساس قضاوت عادالنه لوندال ،قضاوتهاي افراد در
مورد انصاف ،فقط بر مبناي قاعده عدالت و انصاف نیست ،بلکه قاعده برابري و قاعده نیاز نیز نقش مهمي در اين قضاوتها
ايفا ميکند .لوندال سه قاعده عدالت توزيعي را به شرح زير بیان ميدارد:
 -1قاعده کمك (انصاف) :فردي که کمك بیشتري به سازمان ميکند بايد پیامدهاي بیشتري دريافت کند؛
 -2قاعده نیاز :فردي که نیازمندتر است بايد پیامدهاي بیشتري دريافت کند؛
 -3قاعده تساوي :افراد بايد پیامدهاي يکساني را بدون توجه به نیازمنديها و کمكهايشان دريافت کنند (وينر،
هابگود و لويس.)2553 6،
تیبات و واکربا انتشار کتابي تحت عنوان «عکسالعملهاي جدلي به رويههاي قانوني» آغاز کننده مطالعه در مورد عدالت
فراگردها يا عدالت رويهاي بودند (کالکويت و ديگران ،2551 ،ص  .)629عدالت رويهاي يعني عدالت درک شده از
فرايندي که براي تعیین توزيع پاداشها استفاده ميشود (رابینز .)2551 ،عدالت رويهاي با ادراک افراد از عادالنه بودن
رويههاي جاري در تصمیمگیري براي جبران خدماتشان (نه با توزيع واقعي درآمدها) سر و کار دارد؛ مانند رويههاي جاري
در ارزيابي عملکرد افراد در سطوح متفاوت جامعه يا سازمان ،نحوه برخورد با شکايتها و نزاعها و نحوه توزيع درآمدها
میان افراد (فولگر و کاناوسکي.)1636 ،
نوع سوم از عدالت در سازمانها ،عدالت تعاملي نامیده ميشود .عدالت مراودهاي افراد عدالت را از برخوردي که در روابط
متقابل شخصي با آنها ميشود استنباط ميکنند .بر اين اساس افراد نسبت به کیفیت برخورد در روابط متقابل شخصي و
همچنین جنبههاي ساختاري فراگرد تصمیمگیري حساساند (باب سیل و همکاران.)1660 ،
اين پديده تحت عنوان «عدالت مراودهاي» ،توسط دو پژوهشگر به نامهاي بیز و مواگ در سال ( )1639مورد توجه قرار
گرفت .همزمان با مطالعه بر روي مبحث «عدالت رويهاي» ،بیز و مواگ ( )1639بحث عدالت مراودهاي را مطرح نمودند.
آنها بیان کردند که مباحث عدالت رويهاي ،جنبه انساني اعمال سازماني را در بر ميگیرند .بدين معنا که اين جنبه از
عدالت ،بر نحوۀ رفتار مديريت با کارکنان تمرکزمي نمايد (لیو.)2550 ،
عدالت تعاملي شامل ر وشي است که در عدالت سازماني توسط سرپرستان به زيردستان منتقل ميشود (اسکندرا .)1666
اين نوع عدالت مرتبط با جنبههاي فرآيند ارتباطات (هم چون ادب ،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت
است .به خاطر اينکه عدالت تعاملي توسط رفتار مديريت تعیین ميشود ،اين نوع عدالت مرتبط با واکنشهاي شناختي،
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احساسي و رفتاري نسبت به مديريت يا به عبارت ديگر سرپرست است .به نظر مورمن )1661( 6عدالت توزيعي ،رويهاي و
عدالت تعاملي ،همبسته است و هرکدام جنبههاي متمايزي از عدالت سازمانياند .به نظر وي عدالت سازماني به صورت
مجموع عدالت توزيعي ،رويهاي و تعاملي تعريف ميشود (اسکندرا.)1666 ،
به اعتقاد پیتر دراکر )1662( 1راز موفقیت سازمانها در قرن  21همان مدريت دانش است .از اين رو سازمانها براي
کسب اين موفقیت در پي عوامل زمینهساز و نیز بسترسازي ايجاد مديريت دانش برآمدهاند .براي اجراي موفق نظام
مديريت دانش در سازمان نیاز به حرکت جمعي است تا همه افراد در ردههاي مختلف درگیر شوند که در اين میان نقش
مديران چشمگیر است .امروز براي اينکه سازمانها بتوانند در دنیاي تجارت و رقابت ،حضور مستمر و پايدار داشته باشند،
بايد حول محور علم و دانش فعالیت کنند .عليرغم اينکه دانش به عنوان منبعي براي بقاء سازمانها ضروري است و
شرط موفقیت سازمانها دستیابي به يك دانش و فهم عمیق در تمامي سطوح است ،اما باز هم بسیاري از سازمانها هنوز
به مديريت دانش به طور جدي توجه نکردهاند .براي اجراي مديريت دانش به يك بازه زماني نسبتاً طوالني فراهمسازي
بسترهاي فکري و فرهنگي ،مهارتي و آموزشي ،کانونهاي دانشي و فراهم آوردن بسترهاي فنّاورانه نیاز است .در ادامه
محورهايي که در موفقیت مديريت دانش در سازمانها نقش حیاتي دارند ،معرفي نقش آنها در بهبود کارايي و اثربخشي
فرآيندهاي کاري و تجاري سازمانها ميباشد.
مديريت دانش فرآيند انتقادي دانش در جهت برآورده کردن نیازهاي موجود در جهت شناسايي و استخراج داراييهاي
دانشي موجود ،گردآوري و توسعه فرصتهاي جديد ميباشد (کوئین .)1662 ،9مديريت دانش وسیلهاي براي کسب و
ذخیره کردن دانش کارکنان و قابل دسترس کردن آن براي ديگران در داخل يك سازمان ميباشد (نانوکا و تاکیوشي،1
.)1661
مديريت دانش عبارت است از بهرهبرداري و توسعه داراييهاي دانشي يك سازمان در جهت تحقق اهداف سازمان .دانشي
که مديريت مي شود شامل هر دو نوع دانش عیني و مضبوط و دانش ذهني و ضمني ميباشد .مديريت اين دانش شامل
تمام فرآيندهاي مرتبط با شناسايي ،اشتراک و تولید دانش است .اين امر مستلزم نظامي براي تولید و نگهداري از مخازن
دانش ،يادگیري سازماني ،ترويج و تسهیل و اشتراک دانش است .سازمانهاي موفق در مديريت دانش ،دانش را يك
سرمايه سازماني دانسته و ارزشها و قوانین سازماني را جهت پشتیباني از تولید و اشتراک دانش توسعه ميدهند
(داونپورت و پروسك.)1663 ،2
ضرورت مديريت کردن دانش نکتهاي بديهي به نظر ميآيد و بحث روي سرمايۀ فکري بسیار رايجتر از قبل شده است؛ اما
تجارتهاي اندکي وجود دارند که بر اين مفهوم بنا نهاده و به آن عمل کنند .زماني که شرکتها در اين زمینه اقدام
کنند ،تنوع بهکارگیري مديريت دانش از متدهاي فنّاوري ،کنترل و تحويل اطالعات تا تالشهاي گسترده در جهت تغییر
فرهنگ تعاون و شراکت ،گسترده است .مديريت دانش نقش مهمي در امر تحقیق و توسعه با بهبود کارايي و اثربخشي
بازي ميکند .اجراي يك برنامه مبتني بر مديريت دانش ،به طور کلي هفت گام را در بر ميگیرد؛ مشخص کردن مسئله،
آگاهي براي تغییر ،ايجاد تیم کاري روي پروژه ،نگاشتي از دانش (ترسیم جريان دانش) ،ايجاد يك ساز و کار باز خوردي
در راستاي گزارش دهي در برخورد با مشکالت احتمالي ،تعريف بلوک ساختاري براي سیستم مديريت دانش (نظیر
انبارههاي دانش) و يکپارچه کردن سیستمهاي اطالعات موجود ميباشد (بارکلي و میوري .)1663 ،3داونپورت و پروسك
( )1663مؤلفههاي اساسي مديريت دانش را شامل موارد زير ميداند:
 )1فرهنگ :شامل ارزشها و اعتقادات اعضاء سازمان در ارتباط با مفاهیم اطالعات و دانش ميباشد.
 )2فرايند عمل :در حقیقت افراد چگونه از اطالعات و دانش در مؤسسات خود بهرهگیري مينمايند.
 )3سیاستها :شامل موانعي که در فرآيند اشتراک دانش و اطالعات در سازمان پديد ميآيد.

1 - Nonaka & Takeuchi
2 - Davenport & Prusak
3 - Barclay & Murray
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 )6فنآوري :چه سیستمهاي اطالعاتي در مؤسسه موجود است؟
سالیس و جونز ( )2552ابعاد زير را براي مديريت دانش پیشنهاد ميکند :ايدهها و مأموريت :اشاره به داشتن ايدهاي قوي
در سازمان دارد که به عنوان يك سازمان دانش محور قلمداد ميشود .استراتژي :سازمان سناريوي طراحي شده براي
آينده دارد که داراي استراتژي مديريت دانش توسعه يافته است .فرهنگ سازماني :سازمان داراي فرهنگي است که
نوآوري ،يادگیري و تقسیم دانش را حمايت ميکند .سرمايه عقاليي :سازمان ارزشهاي عقاليي را شناسايي ميکند و در
جستجوي دانش آشکار و پنهان است .يا زمان يادگیرنده :سازمان فرهنگي ايجاد ميکند که يادگیري مداوم بهعنوان ابزار
توسعه شخصي و تیمي قلمداد شود .رهبري و مديريت :سازمان از حمايت مديريت عالي براي توسعه مديريت دانش
برخوردار است .کار تیمي و جوامع يادگیرنده :سازمان داراي گروههاي دانش است که همه افراد در آن شرکت دارند .خلق
دانش :سازمان منابع جديد دانش را شناسايي کرده و دانش جديد را به محصوالت و خدمات تبديل ميکند .تقسیم
دانش :سازمان داراي فرايندهاي الزم براي جمعآوري و تقسیم اطالعات است .عدالت ديجیتالي :همه افراد سازمان از
امکانات ديجیتالي و فنّاوري برخوردارند.
رهبري يك سازمان براي انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهاي جديد ،ويژگيهاي خاصي را ميطلبد که
عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشکالت بسیاري مواجه ميشوند .يکي از مهمترين خصیصهها که ميتواند به رهبران
و مديران در پاسخ به اين تغییرات کم ك کند ،هوش هیجاني است .هوش هیجاني موضوعي است که سعي در تشريح و
تفسیر جايگاه هیجانها و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد .مديران برخوردار از هوش هیجاني ،رهبران مؤثري
هستند که اهداف را با حداکثر بهرهوري ،رضايتمندي و تعهد کارکنان محقق ميسازند .سالهاست که محققان،
متخصصان منابع انساني ،آموزگاران سازماني ،استخدامکنندگان ،مديران و غیره ميدانند چه چیز کارکنان متوسط را از
برجستگان آنها متمايز ميکند و آن نه مهارتهاي فني است که آسان فراگرفته ميشود و نه لزوماً به هوش برميگردد،
چیز ديگري وجود دارد که اگر ديده باشید آن را ميشناسید اما تعريف دقیق آن دشوار خواهد بود ،آن مهارتهاي
اجتماعي است (کاروسو و ولف .)2551 ،9به نظر ميرسد ،هوش هیجاني ميتواند شکل تکامل يافتهايي از توجه به انسان
در سازمانها باشد و ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تئوريسینهاي بازار براي هدايت افراد درون
سازمان و تأمین رضايت آنها باشد .هوش هیجاني سعي در تشريح و تفسیر جايگاه هیجانها و احساسها در
توانمنديهاي انساني دارد .مديران برخوردار از هوش هیجاني ،رهبران مؤثري هستند که اهداف را با حداکثر بهرهوري،
رضايتمندي و تعهد کارکنان محقق ميسازند (گلمن و همکاران.)1666 ،2
دانیل گلمن هوش هیجاني را توانايي شناسايي احساسات و عواطف خود و ديگران ميداند .او معتقد است با بهکارگیري
اين توانايي در محیط کار ميتوانید ارتباط مؤثري با ديگران داشته باشیم (گلمن .)2553 ،به بیان بارون ( )1660هوش
هیجاني عبارت است از مجموعهاي از قابلیتهاي غیر شناختي و مهارتهايي است که به فرد امکان ميدهد تا بتواند در
برابر خواستهها و فشارهاي محیطي از عهده آنها برآيد .دکتر ماريوس آلیس معتقد است هوش هیجاني مجموعهاي از
تواناييهاست که کمك ميکند در زندگي شخصي و کاري با ديگران رابطهاي دوستانه و مدارا گرايانه برقرار کنیم .ماير و
سالووي )1666( 3بر اين اعتقادند که هوش هیجاني توانايي شناخت و درک احساسات و هیجانهاي خود و ديگران است.
گلمن ،بوياتزيس و ري )1666( 6نیز اجزاي هوش هیجاني را به شرح زير بیان کردهاند:
 خودآگاهي :شامل داشتن سه مهارت خودآگاهي احساسي ،قدرت تشخیص درست و خوداتکايي است .از نظر گلمنخودآگاهي ريشه و اساس مؤلفههاي هوش هیجاني است و تا زماني که از سطح خودآگاهي پايیني برخورداريم ،در انتخاب
هدف ،برنامهريزي براي رسیدن به هدف ،مديريت کنترل احساسات خود ،برانگیختگي خود و بهکارگیري نظمي که بتوان

1 - Caruso & Wolff
2 - Goleman
3 - Mayer
4 - Goleman, Boyatzis & Rhee
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بر اساس آن با احساسات ديگران هماهنگ شد ،برخوردار نخواهیم بود .تعريفي که گلمن براي خودآگاهي در نظر گرفته
عبارت است از درک عمیق و روشن احساسات ،هیجانات نقاط ضعف و قوت و نیازهاي خود ميباشد.
 خودکنترلي يا مديريت خود :شامل شش مهارت عمده است که عبارتاند از :خودکنترلي احساسي ،شفافیت ،سازگاري،توفیق گرايي ،ابتکار عمل داشتن و خوشبیني ميباشد .همچنان که با آگاهي ،خود را در احساسات ،هیجانات و اثرات آنها
رشد ميدهیم ،ميتوانیم توانايي خود را در جهت کنترل آنها بهبود بخشیم .به طوريکه آنها نتوانند تأثیر ناجور بر روي
عملکرد ما داشته باشند .خودکنترلي هیجان ،به معناي سرکوب هیجان نیست بدين شکل نیست که يك سد دفاعي
محکم در مقابل احساسات و انگیزههاي خود درست کنیم .برعکس ،خودکنترلي به اين ميپردازد که روشي است براي
چگونگي ابراز احساساتمان ،به شکلي که اين روش ابراز هم جريان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیري
نمايد (گلمن.)1666 ،
گلمن ( )1666معتقد است ،زماني که هیجانات از سالمت افراد ناشي ميشود زمینه رشد براي افراد مهیا ميشود؛ زيرا
يکي از مفاهیم پذيرفته شده در مورد انسان بازخورد گرفتن و بازخورد دادن است .افرادي که از لحاظ هیجاني قوي مي-
باشند در ايجاد ارتباط موفق هستند و همیشه بازخورد مثبت از ديگران ميگیرند يعني باعث هیجانات مثبت ميشوند .ما
در طول زندگي بدون شك با محرکهايي برخورد ميکنیم که ممکن است براي ما ناخوشايند باشند و اين ناخوشايندي
به سرعت در خلق و خوي ما تأثیر ميگذارد .مثل برخورد افراد خانواده و يا همکار و در سطح وسیعتر محرکهايي که
ساخته و پرداخته ذهن ما ميباشند ،در اين خصوص ما بايد توانايي الزم براي کنترل و مديريت افکار و رفتار خود را
داشته باشیم که اساس آن خودشناسي در مهارتهاي اجتماعي ميباشد.
از نظر گلمن ( )1666مشاهده خودکنترلي خیلي راحت نیست و خودکنترلي در نبود آتشبازيهاي هیجاني بهتر خود را
نشان ميدهد ،يعني هرچه شدت احساسات کمتر باشد خودکنترلي نمود بهتري پیدا ميکند .گلمن معتقد است احساس
مسئولیت در محیط کاري و نوع برخورد با افراد تحت تأثیر خلقیات فردي ميباشد و هرچه محتواي فکر در رابطه با
مسئولیتي که فرد قبول کرده است خالصتر باشد ،احساس مسئولیت بیشتر و بهتر صورت ميگیرد .در يکي از تحقیقات
صورت گرفته ،مشخص شده بود که افراد موفق در محیط کاري از نظر خودآگاهي ،خودکنترلي ،سازگاري ،اعتماد به خود
و نوآوري هفت برابر نمره بیشتر ،نسبت به افراد ناموفق داشتند؛ بنابراين ،ما ميتوانیم نتیجه بگیريم که خودکنترلي و
مديريت خود تا حد زيادي ميتواند موفقیت شغلي را شکل دهد (گلمن.)1666 ،
 شعور اجتماعي :اين ويژگي خود نیازمند داشتن سه مؤلفه است که عبارتاند از همدلي ،آگاهي سازماني و خدمت(شناخت و برآورده کردن نیازهاي پیروان ،مشتريان و رؤسا) ميباشد .شعور اجتماعي عبارت است از درک احساسات و
جنبههاي مختلف ديگران و به کارگیري سبك عمل مناسب و واکنش مورد عالقه براي افرادي که پیرامون ما قرار
گرفتهاند (گلمن .)1666 ،اين مؤ لفه با احساس مسئولیت در قبال ديگران نسبت بیشتري دارد ،زيرا هرچه افراد پیرامون
براي ما اهمیت بیشتري داشته باشند سعي بیشتري خواهیم کرد که واکنش مناسب در قبال آنها نشان دهیم و شرط
واکنش مناسب ،درک نوع احساس طرف مقابل ميباشد .اين مؤلفه براي افرادي که از مراجعین زياد و متفاوت برخوردارند
ضروري ميباشد .خیلي از متخصصا ن هوش هیجاني عقیده دارند که نشان اصلي هوشیاري اجتماعي توان همدلي است.
همه ما همدلي يك دوست ،يك معلم را احساس کردهايم و تشخیص دادهايم که واکنش او تا چه حد باعث دلگرمي ما
شده است .همدلي به معني من خوبم تو خوبي نیست و به اين معني هم نیست که تمام احساسات طرف مقابل را تائید و
تحسین کنیم همدلي بیشتر به معني تحمل و مالحظه احساسات ديگران ميباشد (گلمن.)2553 ،
به عقیده نظريه پردازان هوش هیجاني ،نکته کلیدي جهت افزايش حس همدلي ،پرورش توانايي گوش دادن در خود مي-
باشد؛ زيرا هرچه افراد احساس مسئولیت بیشتري بکنند تحمل بیشتري براي گوش دادن به حرفهاي ديگران خواهند
داشت ،در نتیجه به درک بهتري از احساسات ديگران خواهند رسید .گفتن اين نکته ضروري است که همدلي نیز ريشه
در خودآگاهي دارد؛ زيرا هرچه ما نسبت به احساسات خود گشادهتر باشیم به همان اندازه در شناخت آنها ماهرتر خواهیم
بود و به راحتي مي توانیم نوع احساس خود را از ديگران تفکیك کنیم و براي طرف مقابل يك احساس مستقل قائل
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شويم .گلمن معتقد است که افرادي که توانايي درک احساسات ديگران را ندارند از لحاظ احساس ناشنوا هستند تشخیص
میزان همدلي افراد از طريق کالم ،آهنگ ،صدا ،سکوت و لرزش آنها راحت است (گلمن ،بوياتزيس و ري.)1666 ،
 خود انگیزي :يکي ديگر از مؤلفههاي هوش هیجاني ميباشد و خیلي از روانشناسان آن را شرط بقا مينامند به عقیدهآنها انسان سالم هیچ کاري را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نميدهد و براي رسیدن به هدف و حتي انتخاب
هدف انگیزه الزم ميباشد .از نظر گلمن ،خود انگیزي زبان سابق پیشرفت ميباشد و کوششي است در جهت رسیدن به
حد مطلوبي از فضیلت افرادي که اين خصیصه را زياد دارند .همیشه در کارهاي خود نتیجه محور اصلي ميباشد و پشتکار
زيادي در آن ها براي رسیدن به اهداف و استانداردها وجود دارد .اين افراد اهداف چالش برانگیز را خیلي سريع انتخاب و
میزان مخاطرات آنها را محاسبه ميکنند و اطالعات و راهبردهايي را به کار ميبرند که باعث عدم اطمینان آنها و افزايش
عملکرد آنها ميشود اين افراد خیلي سريع ياد ميگیرند که چگونه بازده کاري خود را افزايش دهند و خیلي سريع با
اهداف گروه يا سازمان سازگار شوند .اين افراد همیشه انتقاد شديد و سازنده در گروه از خود نشان ميدهند ،موقعیت آنها
در گروه طوري است که مديران همیشه از تواناييهاي آنان حساب ميبرند ،به توانايي خود اعتماد دارند و همیشه نسبت
به آينده امیدوار هستند.
 مهارتهاي اجتماعي :اين مشخصه هفت ويژگي مهم را به دنبال دارد .اين ويژگيها شامل رهبري الهامبخش ،نفوذ،تواناسازي ديگران ،تسريعکننده تغییرات ،ايجاد پیوند (جمعآوري و برقراري يك شبکه روابط) ،کار تیمي و تشريك
مساعي ميباشد .مهارتهاي اجتماعي يکي ديگر از مؤلفههاي هوش هیجاني ميباشد و شامل تواناييها براي مديريت
روابط با خود و ديگران ميباشد و مهارتهاي اجتماعي فقط شامل دستیابي نميباشد .اگرچه افرادي که اين مهارت را
زياد دارند خیلي سريع يك جو دوستانه با افراد ايجاد ميکنند ،ولي اين مهارت بیشتر به دوستيابي هدفمند مربوط مي-
شود .افرادي که مهارتهاي اجتماعي قوي دارند ،بهراحتي ميتوانند مسیر فکري ديگران را در مسیري که ميخواهند
هدايت کننده خواه براي ايجاد رفتار جديد ،خ واه برانگیختن او براي ايجاد رفتار ،عملکرد و يا تولید جديد باشد (گلمن،
.)2553
افرادي که مهارت هاي اجتماعي بااليي دارند ،همیشه درصدد هستند که يك چرخه وسیعي از اطالعات از افراد را به
دست آورند و خیلي سريع جنبههاي مشترک افراد را شناسايي کنند .بعد از آن يك رابطه مؤثر برقرار کنند و اين عمل
حاکي از آن است که اعمال چنین افرادي بر اساس فرضیات حساب شده و دقیق ميباشد .چنین افرادي در اولین فرصت
در محیط کاري يك شبکه ارتباط قوي برقرار ميکنند .بر اين اساس همۀ ما اين را ميپذيريم ،افرادي که در جهت
پیشرفت برانگیخته ميشوند خوشبیني آنها نسبت به آينده حتي مواقعي که با شکست مواجه ميشوند ،زياد ميباشد.
افراد فقط از طريق مهارتهاي اجتماعي باال ميدانند در کجا و چه مواقعي از خود حاالت هیجاني نشان دهند و همچنین
پیداست که اين مشکل تعداد زيادي از افراد جامعه هست .مخصوصاً در زندگي امروز که افراد در طول روز بايد به سمت
رفع نیازهاي خود با افراد متفاوتي مواجه شوند و هر موقعیتي اقتضاي خاص خود را دارد.
ما در طول روز با افراد متفاوتي برخورد ميکنیم و در هر برخورد پیام عاطفي خاص بهطرف مقابل ارسال ميکنیم.
طبیعي است ،هرچه مهارتها براي ارسال نوع پیام بیشتر باشد راحتتر ميتوانیم طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهیم
(گلمن.)2553 ،
در پژوهشهاي انجام شده توسط محققان ،ميتوان به ارتباط بین متغیرهاي گوناگوني با عدالت سازماني پي برد که شامل
شیوه مديريت مشارکتي (جاسولد و همکاران ،)2515 ،0ارزشهاي اخالقي در سازمان (بهاريفر و جواهري کامل1336 ،؛
1 - Josvold
2 - Aurier & Siadou-Martin
3 - Rajandini
4 - Tatum & Ebrlin
5 - Lilly &Virick
6 - Kang, Song, & Kim
7 - Bashorat
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اولیور و همکاران1636 ،؛ به نقل از آيوريروو سیدو ،)2550 ،2سرمايه عقاليي (يعقوبي و همکاران ،)1336 ،حمايت
سازماني (مورمن1663 ،؛ به نقل از اسکندرا ،)1666 ،رهبري (راجنديني و همکاران1666 ،3؛ تاتوم و ابرلین،)2553 ،6
اعتماد سازماني (لیلي و ويريك )2559 ،1و شیوههاي تصمیمگیري (درايور و همکاران1665 ،؛ به نقل از تاتوم و ابرلین،
.)2553
9
نتايج پژوهش کانگ و سونگ ( )2512با عنوان تأثیر تیم خلق دانش بر روي عدالت رويهاي و بهبود عملکرد تیمي نشان
داد که تمام متغیرها بر روي يکديگر تأثیر معنادار دارند .عالوه بر آن پژوهش حاضر تأثیر کاربرد خلق دانش در ارتباط
بین عدالت رويهاي سازماني و عملکرد تیمي را تائید کرد .باشورات )2559( 0نیز در پژوهش خود دريافت که بین مديريت
دانش و عدالت سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
پژوهش ديفابیو و پاالزشي )2512( 3نقش هوش هیجاني را در توضیح عدالت سازماني برجسته ميکند .اويانگ و
همکاران ( ) 2511در پژوهش خود دريافتند که هوش هیجاني ،عدالت سازماني و رضايت شغلي با يکديگر رابطه معنادار
دارند و در الگوي ساختاري ارائه شده نشان دادند که هوش هیجاني ميتواند روي رضايت شغلي و ارتباط بین هوش
هیجاني و رضايت به ويژه با میانجي عدالت سازماني و عدم امنیت شغلي تأثیرگذار باشد .بچتولت و همکاران ( )2550در
پژوهشي دريافتند که هوش هیجاني به ويژه خودکنترلي با عدالت سازماني رابطه معنادار وجود دارد و نتايج پژوهش
حدت ( )1339نیز نشان داد که هوش هیجاني با عدالت سازماني رابطه معنادار وجود دارد .هدف پژوهش حاضر تعیین
الگوي ساختاري عدالت سازماني بر اساس هوش هیجاني و مديريت دانش در
صنعت نفت است.
روش تحقيق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش توصیفي از نوع تحقیقات همبستگي است .جامعه آماري در
اين پژوهش را مديران و کارکنان شرکتهاي زيرمجموعه صنعت نفت در شهر تهران در بر ميگیرد .براي تعیین حجم
نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که بر اساس آن تعداد  161نفر مدير از بین  16شرکت زيرمجموعه صنعت
نفت (شرکت پشتیباني ساخت و تهیه کاالي نفت تهران ،شرکت نفت خزر ،سازمان بهینهسازي مصرف سوخت ،پژوهشگاه
صنعت نفت ،شرکت نفت و گاز اروندان ،سازمان امور صندوقهاي بازنشستگي پسانداز و رفاه کارکنان ،موسسه مطالعات
بینالمللي انرژي ،ستاد وزارت نفت ،شرکت ملي نفت ايران ،شرکت ملي گاز ،شرکت ملي صنايع پتروشیمي ،شرکت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران ،شرکت نفت و گاز پارس ،شرکت مهندسي و توسعه نفت) به روش تصادفي چند
مرحله اين انتخاب شدند و به ازاء هر مدير  3نفر از کارمندان آنها که شامل  135نفر بودند به عنوان آزمودني انتخاب
شدند .پرسشنامه هوش هیجاني بین مديران و پرسشنامه هاي عدالت سازماني و مديريت دانش بین کارمندان اجرا شد.
ابزار سنجش در اين پژوهش عبارتاند از پرسشنامههاي هوش هیجاني سیبريا شرينگ ( )2515که داراي ابعاد
خودآگاهي (سواالت  ،)32 ،20 ،26 ،16 ،12 ،15 ،1خودکنترلي (سواالت  ،)35 ،23 ،13 ،19 ،11 ،1 ،2خودانگیختگي
(سواالت  ،)31 ،29 ،21 ،25 ،11 ،6 ،1همدلي (سواالت  )26 ،21 ،22 ،10 ،6 ،3و مهارت اجتماعي (سواالت ،13 ،3 ،0
 ،)23 ،16پرسشنامه مديريت دانش سالیس و جونز ( )2552که داراي ابعاد رهبري و مدريت (سواالت ،21 ،26 ،23 ،22
 ،)20 ،29کارتیمي وجوامع يادگیرنده (سواالت  ،)31 ،35 ،26 ،23تقسیم دانش (سواالت  ،)36 ،33 ،32خلق دانش
(سواالت  ،)30 ،39 ،31عدالت ديجیتالي (سواالت  ،)61 ،65 ،36 ،33ايده ها و مأموريت (سواالت ،)66 ،63 ،62
استراتژي (سواالت  ،)63 ،60 ،69 ،61فرهنگ سازماني (سواالت  ،)13 ،12 ،11 ،15 ،66سرمايه عقالني (سواالت ،16
 )10 ،19 ،11و سازمان يادگیرنده (سواالت  )93 ،92 ،91 ،95 ،16 ،13و نیز پرسشنامه عدالت سازماني نیهوف و مورمن
( )1663که داراي ابعاد عدالت توزيعي (سواالت  ،)6 ،3 ،0 ،9 ،1 ،6 ،3 ،2 ،1عدالت رويه اي (سواالت ،13 ،12 ،11 ،15

8 - Di Fabio & Palazzeschi
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 )11 ،16و عدالت تعاملي (سواالت  )21 ،25 ،16 ،13 ،10 ،19است و میزان پايايي براي پرسشنامه هوش هیجاني ،5/33
مديريت دانش  5/63و پرسشنامه عدالت سازماني  5/66محاسبه شده است.
يافتههاي تحقيق
در اين پژوهش ،از گروه مديران  23نفر از مديران معادل  16/6درصد زن و  190نفر معادل  31/9درصد مرد هستند6 .
نفر معادل  2/1درصد سابقه کمتر از  1سال 32 ،نفر معادل  19/6درصد سابقه بین  9تا  15سال و  116نفر معادل 31/1
درصد سابقه يازده سال به باال دارند 23 .نفر معادل  11/3درصد مدرک ديپلم و فوقديپلم 150 ،نفر معادل  16/6درصد
مدرک لیسانس 91 ،نفر معادل  33/3درصد مدرک فوقلیسانس و باالتر دارند 19 .نفر معادل  3/2درصد مجرد و  101نفر
معادل  36/0درصد متأهل هستند.
در اين پژوهش ،از گروه کارکنان  261نفر معادل  61/1درصد از کارکنان مرد و  236نفر معادل  16/1درصد زن هستند.
 110نفر معادل  22/1درصد سابقه کمتر از  1سال و  130نفر معادل  21/3درصد سابقه بین  9تا  15سال و  209نفر
معادل  12/1درصد سابقه يازده سال به باال دارند 106 .نفر معادل  33/3درصد مدرک ديپلم و فوقديپلم 162 ،نفر
معادل  39/2درصد مدرک لیسانس 110 ،نفر معادل  26/9درصد مدرک فوقلیسانس و باالتر دارند 123 .نفر معادل
 26/2درصد مجرد و  362نفر معادل  06درصد متأهل هستند .تعدادي از کارکنان نیز همکاري نکردند.
جدول ( )1توزيع شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير عدالت سازماني و ابعاد آن

شاخصهاي مرکزي و پراکندگي

عدالت سازماني

عدالت توزيعي

عدالت رويهاي

عدالت تعاملي

میانگین

09/13

30/21

30/13

52/16

میانه

16

21

13

16

نما

91

16

25

19

انحراف معیار

10/501

3/933

6/661

9/116

کجي

5/562

5/321

-5/563

-5/193

کشیدگي

-5/292

-5/933

-5/163

-5/022

دامنه تغییرات

36

39

26

26

حداقل نمره

21

6

9

9

حداکثر نمره

151

61

35

35

نمره کل

31162

11323

6031

15506

مطابق جدول  1شاخصهاي مرکزي نما ،میانه و میانگین براي نمره عدالت سازماني به دلیل نزديك بودن مقدار عددي
آنها با يکديگر ،حکايت از گرايش اين متغیر به توزيع نرمال دارد .حداقل نمره  21و حداکثر آن  151ميباشد و نمره کل
آن  31162ميباشد .الزم به ذکر است که سه شاخص عدالت سازماني به دلیل نزديك بودن مقدار عددي آنها با يکديگر
گرايش به توزيع نرمال دارد .همان طور که مالحظه ميشود ،پايینترين نمره عدالت سازماني متعلق به کساني است که
نمره  21را کسب کردهاند و باالترين نمره متعلق به کساني است که نمره  151را کسب کردهاند و نمره کل آن 31162
ميباشد؛ بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر با  36نمره ميباشد .نمره عدالت سازماني بیشترين افراد برابر با  91ميباشد.
نمره عدالت سازماني نیمي از پاسخگويان مساوي يا کمتر از  16و نیمي ديگر بیش از آن نمره ميباشد .متوسط نمره
عدالت سازماني نمونه آماري برابر با  13/09ميباشد .با توجه به مقدار انحراف معیار توزيع متغیر نمرههاي عدالت سازماني
در حدود  10/501در اطراف میانگین پراکنده شدهاند؛ بنابراين نمرههاي عدالت سازماني  61درصد از افراد را ميتوان
مساوي يا بزرگتر از  61/96و کوچكتر يا مساوي  01/33برآورد کرد.
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جدول ( )2توزيع شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير مديريت دانش و ابعاد آن

دامنه تغییرات

193

26

19

12

12

12

19

25

19

26

حداقل نمره

62

9

6

3

3

3

6

1

6

9

حداکثر نمره

215

35

25

11

11

11

25

21

25

35

نمره کل

16603

6130

1366

6219

6239

6513

1203

9651

1601

3161

مديريت دانش

سازمان

کار تیمي و جوامع

سازمان

سازمان

پراکندگي

کشیدگي

-5/063

-5/166

-5/336

-5/322

-5/361

-5/012

-5/362

-5/391

-5/651

-5/001

شاخصهاي مرکزي و

کجي

5/162

-5/526

5/533

5/106

5/133

5/210

5/331

5/125

5/260

5/359

رهبري و مديريت در

انحراف معیار

36/996

1/065

6/360

3/233

3/201

3/351

6/920

1/621

6/195

9/269

يادگیرنده در سازمان

تقسیم دانش در سازمان

خلق دانش در سازمان

نما

126

25

16

)3(a

6

3

6

1

6

9

ايدهها و مأموريت در

استراتژي در سازمان

فرهنگ در سازمان

سرمايه عقالني در سازمان

میانه

119

13

11

3

3

3

15

16

15

11

سازمان يادگیرنده در

میانگین

113/30

10/33

11/56

3/53

3/56

0/99

6/69

13/52

15/33

11/61

مطابق جدول  2شاخصهاي مرکزي نما ،میانه ،میانگین براي نمره مديريت دانش به دلیل نزديك بودن مقدار عددي آنها
با يکديگر ،حکايت از گرايش اين متغیر به توزيع نرمال دارد .حداقل نمره  62و حداکثر آن  215ميباشد و نمره کل آن
 16603ميباشد .الزم به ذکراست که ده شاخص مديريت دانش به دلیل نزديك بودن مقدار عددي آنها با يکديگر گرايش
به توزيع نرمال دارد .پايینترين نمره مديريت دانش متعلق به کساني است که نمره  62را کسب کردهاند و باالترين نمره
متعلق به کساني است که نمره  215را کسب کردهاند و نمره کل آن  16603ميباشد؛ بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر
با  193نمره ميباشد .نمره مديريت دانش بیشترين افراد برابر با  126ميباشد .نمره مديريت دانش نیمي از پاسخگويان
مساوي يا کمتر از  119و نیمي ديگر بیش از آن نمره ميباشد .متوسط نمره مديريت دانش نمونه آماري برابر با 113
ميباشد  .با توجه به مقدار انحراف معیار توزيع متغیر نمرههاي مديريت دانش در حدود  36/996در اطراف میانگین
پراکنده شدهاند؛ بنابراين نمرههاي مديريت دانش  61درصد از افراد را ميتوان مساوي يا بزرگتر از  03/01و کوچكتر يا
مساوي  113/53برآورد کرد.
جدول ( )3توزيع شاخصهاي مركزي و پراكندگي متغير هوش هيجاني و ابعاد آن

شاخصهاي مرکزي و پراکندگي

هوش هیجاني

خودآگاهي

خودکنترل

خودانگیختگي

همدلي

مهارت اجتماعي

میانگین

30/92

13/16

10/13

25/31

13/21

12/06

میانه

30

13

10

21

13

12

نما

31

10

10

21

10

11

انحراف معیار

16/661

3/112

6/661

3/333

3/651

3/103

کجي

5/601

5/165

5/123

5/252

5/116

5/093

کشیدگي

5/656

5/261

-5/332

5/223

5/265

5/312

دامنه تغییرات

33

16

23

22

13

10

حداقل نمره

13

15

0

6

6

0

حداکثر نمره

139

26

35

31

20

26

نمره کل

69665

6313

6156

11520

6901

9031
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مطابق جدول  3شاخصهاي مرکزي نما ،میانه ،میانگین براي نمره هوش هیجاني به دلیل نزديك بودن مقدار عددي آنها
با يکديگر ،حکايت از گرايش اين متغیر به توزيع نرمال دارد .حداقل نمره  13و حداکثر آن  139ميباشد و نمره کل آن
 69665ميباشد  .الزم به ذکر است که پنج شاخص هوش هیجاني به دلیل نزديك بودن مقدار عددي آنها با يکديگر
گرايش به توزيع نرمال دارد .همان طور که مالحظه ميشود ،پايینترين نمره هوش هیجاني متعلق به کساني است که
نمره  13را کسب کردهاند و باالترين نمره متعلق به کساني است که نمره  139را کسب کردهاند و نمره کل آن 69665
ميباشد؛ بنابراين ،دامنه توزيع نمرات برابر با  33نمره ميباشد .نمره هوش هیجاني بیشترين افراد برابر با  31ميباشد.
نمره هوش هیجاني نیمي از پاسخگويان مساوي يا کمتر از  30و نیمي ديگر بیش از آن نمره ميباشد .متوسط نمره هوش
هیجاني نمونه آماري برابر با  30/92ميباشد .با توجه به مقدار انحراف معیار توزيع متغیر نمرههاي هوش هیجاني در
حدود  16/66در اطراف میانگین پراکنده شدهاند؛ بنابراين نمرههاي هوش هیجاني  61درصد از افراد را ميتوان مساوي
يا بزرگتر از  03/13و کوچكتر يا مساوي  152/11برآورد کرد.
پرسش پژوهش :آيا بین هوش هیجاني و مديريت دانش با عدالت سازماني در صنعت نفت رابطه وجود دارد؟
میزان همبستگي بین متغیرها  5/93و در سطح بااليي ميباشد .همچنین ضريب تعیین بیانگر اين است که  60درصد از
تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل هوش هیجاني و مديريت دانش پوشش داده ميشود .سطح
معنيداري به دلیل اينکه زير  5/51است اجازه تحلیل معادله رگرسیون را فراهم ساخته است.
جدول ( )4ضرايب رگرسيون

متغیر مستقل

ضرايب استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده
B

خطاي معیار

مقدار ثابت

35/191

3/911

سطح معنيداري

t

Beta
3/212

5/555

هوش هیجاني

-5/510

5/530

-5/563

-1/129

5/123

مديريت دانش

5/269

5/516

5/930

21/093

5/555

مطابق جدول 6همبستگي بین هوش هیجاني و مديريت دانش با عدالت سازماني برابر  5/93و ضريب تعیین برابر  5/60و
با توجه به سطح معنيداري  5/555و  fکه برابر  233/339ميباشد به لحاظ آماري معادله رگرسیون معنيدار است .به
عبارت دقیقتر  60درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل مديريت دانش پوشش داده
ميشود .میزان بتاي به دست آمده در رگرسیون براي متغیر مديريت دانش  5/93ميباشد که در سطح بااليي ارزيابي
ميشود.
پرسش پژوهش :آيا بین هوش هیجاني با عدالت سازماني در صنعت نفت رابطه وجود دارد؟
میزان همبستگي بین متغیرها  5/513و در سطح پايیني ميباشد .همچنین ضريب تعیین بیانگر اين است که درصد
بسیار ناچیزي از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل هوش هیجاني پوشش داده مي شود .سطح
معنيداري به دلیل اينکه باالي  5/51است.
جدول ( )5ضرايب رگرسيون

متغیر مستقل

ضرايب استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده
خطاي معیار

مقدار ثابت

B
96/295

6/160

هوش هیجاني

-5/593

5/511

t

سطح معنيداري

Beta
-5/513

06

16/136

5/555

-1/229

5/221
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مطابق جدول 1همبستگي بین هوش هیجاني با عدالت سازماني برابر  5/513و ضريب تعیین برابر  5/553و با توجه به
سطح معنيداري  5/221و  fکه برابر  5/511ميباشد به لحاظ آماري معادله رگرسیون معنيدار است .به عبارت دقیقتر
 5/553درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل هوش هیجاني پوشش داده ميشود.
پرسش پژوهش :آيا بین ابعاد هوش هیجاني با عدالت سازماني در صنعت نفت رابطه وجود دارد؟
میزان همبستگي بین متغیرها  5/11و در سطح پايیني ميباشد .همچنین ضريب تعیین بیانگر اين است که 5/521
درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل ابعاد هوش هیجاني پوشش داده ميشود .سطح
معنيداري به دلیل اينکه زير  5/51است اجازه تحلیل معادله رگرسیون را فراهم ساخته است.
جدول ( )6ضرايب رگرسيون

ضرايب
استاندارد شده

ضرايب استاندارد نشده

متغیر مستقل

خطاي معیار

مقدار ثابت

B
92/252

1/119

t

سطح معنيداري

Beta
12/596

5/555

خودآگاهي

-5/609

5/212

-5/563

-1/365

5/516

خودکنترل

-5/139

5/213

-5/111

-2/116

5/512

خودانگیختگي

5/102

5/295

5/536

5/992

5/153

همدلي

5/530

5/293

5/550

5/161

5/333

مهارت اجتماعي

5/315

5/355

5/115

2/966

5/550

مطابق جدول  9همبستگي بین ابعاد هوش هیجاني با عدالت سازماني برابر  5/11و ضريب تعیین برابر  5/521و با توجه
به سطح معنيداري  5/522و  fکه برابر  2/91ميباشد ب ه لحاظ آماري معادله رگرسیون معنيدار است .به عبارت دقیقتر
 5/521درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل ابعاد هوش هیجاني پوشش داده ميشود.
میزان بتاي به دست آمده در رگرسیون براي متغیر مهارت اجتماعي  5/11معنيدار و اثر افزايشي دارد اما متغیرهاي
خودآگاهي و خودکنترلي اثر کاهشي دارند.
پرسش پژوهش :آيا بین مديريت دانش با عدالت سازماني در صنعت نفت رابطه وجود دارد؟
میزان همبستگي بین متغیرها  5/93و در سطح بااليي ميباشد .همچنین ضريب تعیین بیانگر اين است که  60درصد از
تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل مديريت دانش پوشش داده ميشود .سطح معنيداري به
دلیل اينکه زير  5/51است اجازه تحلیل معادله رگرسیون را فراهم ساخته است.
جدول ( )7ضرايب رگرسيون

متغیر مستقل

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد
شده

خطاي معیار

مقدار ثابت

B
21/101

1/936

مديريت دانش

5/269

5/516

t

سطح معنيداري

Beta
5/933

11/650

5/555

16/012

5/555

مطابق جدول  0همبستگي بین مديريت دانش با عدالت سازماني برابر  5/93و ضريب تعیین برابر  5/60و با توجه به
سطح معنيداري  5/555و  fکه برابر  603/112ميباشد به لحاظ آماري معادله رگرسیون معنيدار است .به عبارت
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دقیقتر  60درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل مديريت دانش پوشش داده ميشود.
میزان بتاي به دست آمده در رگرسیون براي متغیر مديريت دانش  5/93معنيدار و در سطح بااليي قرار دارد.
پرسش پژوهش :آيا بین ابعاد مديريت دانش با عدالت سازماني در صنعت نفت رابطه وجود دارد؟
میزان همبستگي بین متغیرها  5/02و در سطح بسیار بااليي ميباشد .همچنین ضريب تعیین بیانگر اين است که 13
درصد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل ابعاد مديريت دانش پوشش داده ميشود .سطح
معنيداري به دلیل اينکه زير  5/51است اجازه تحلیل معادله رگرسیون را فراهم ساخته است.
جدول ( )8ضرايب رگرسيون

متغیر مستقل

ضرايب استاندارد نشده
خطاي معیار

مقدار ثابت

B
16/523

1/626

ضرايب استاندارد شده

t

سطح معنيداري

Beta
6/399

5/555

رهبري و مديريت در سازمان

5/631

5/102

5/335

1/06

5/555

کارتیمي و جوامع يادگیرنده درسازمان

5/139

5/230

5/166

2/601

5/516

تقسیم دانش در سازمان

-5/366

5/201

-5/509

-1/626

5/112

خلق دانش در سازمان

5/099

5/261

5/160

2/166

5/515

عدالت ديجیتالي در سازمان

5/653

5/225

5/251

6/123

5/555

ايدهها و مأموريت در سازمان

-5/103

5/316

-5/536

-5/153

5/911

استراتژي در سازمان

-5/666

5/269

-5/139

-2/526

5/563

فرهنگ در سازمان

-5/231

5/213

-5/536

-1/111

5/290

سرمايه عقالني در سازمان

1/519

5/201

5/233

3/366

5/555

سازمان يادگیرنده در سازمان

5/591

5/216

5/522

5/236

5/009

مطابق جدول  3همبستگي بین ابعاد مديريت دانش با عدالت سازماني برابر  5/02و ضريب تعیین برابر  5/13و با توجه به
سطح معنيداري  5/555و  fکه برابر  13/03ميباشد به لحاظ آماري معادله رگرسیون معنيدار است .به عبارت دقیقتر
 13در صد از تغییرات متغیر وابسته عدالت سازماني توسط متغیر مستقل ابعاد مديريت دانش پوشش داده ميشود .میزان
بتاي به دست آمده در رگرسیون براي متغیر سرمايه عقالني در سازمان  ،5/23براي متغیر عدالت ديجیتالي در سازمان
 ،5/25براي متغیر کار تیمي و جوامع يادگیرنده در سازمان  ،5/166براي متغیر خلق دانش در سازمان  5/160معنيدار و
از اثر افزايشي برخوردار است؛ اما متغیر استراتژي در سازمان با میزان بتاي  5/13از اثر کاهشي برخوردار است.
پرسش پژوهش :الگوي تحلیل مسیر عدالت سازماني بر اساس هوش هیجاني و مديريت دانش در صنعت نفت کدام است؟
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5/00
1/81

خودآگاهی

/06

-0/06

عدالت سازمانی

1/208

هوش هیجانی

2/18

5/81

2/82
2/86

خودکنترلی
خودانگیختگی
همدلی
مهارت

0/01

مدیریت دانش

1/18

اجتماعی
رهبری و مدیریت

3/60

کار تیمی و جوامع یادگیرنده

2/61

تقسیم دانش

2/06

خلق دانش

3/06

عدالت دیجیتالی

2/66
4/21

ایده ها و مأموریت

5/00
1/82
5/06

استراتژی
فرهنگ سازمانی
سرمایه عقالیی
سازمان یادگیرنده

شكل ( )1الگوي تحليل مسير عدالت سازماني بر اساس هوش هيجاني و مديريت دانش

مطابق نگاره ( )1میزان المبداي متغیر پنهان بیروني ابعاد هوش هیجاني براي خودآگاهي  ،2/56خودکنترلي ،6/51
خودانگیختگي  ،2/31همدلي  2/12و مهارت اجتماعي  2/19ميباشد که از تجمیع اين شاخصها متغیر هوش هیجاني
شکل ميگیرد؛ بنابراين در اين الگو متغیر خودکنترلي از مهمترين شاخصهاي هوش هیجاني محسوب ميشود.
میزان المبداي متغیر پنهان بیروني ابعاد مديريت دانش براي رهبري و مديريت  ،6/31کار تیمي و جوامع يادگیرنده
 ،3/90تقسیم دانش  ،2/96خلق دانش  ،2/09عدالت ديجیتالي  ،3/59ايدهها و مأموريت  ،2/69استراتژي  ،6/12فرهنگ
سازماني  ،1/50سرمايه عقالني  6/12و سازمان يادگیرنده  1/06ميباشد که از تجمیع اين شاخصها متغیر مديريت
دانش شکل ميگیرد؛ بنابراين در اين الگو متغیر سازمان يادگیرنده از مهمترين شاخصهاي مديريت دانش محسوب مي
شود .میزان المبداي متغیر پنهان دروني ابعاد عدالت سازماني براي عدالت توزيعي  ،1/05عدالت رويهاي  6/16و عدالت
تعاملي  1/13ميباشد؛ که از تجمیع اين شاخصها متغیر عدالت سازماني شکل ميگیرد؛ بنابراين متغیر عدالت توزيعي از
مهمترين شاخصهاي عدالت سازماني محسوب ميشود.
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پرسش پژوهش :کداميك از ابعاد مديريت دانش و هوش هیجاني بیشترين تأثیر را بر عدالت سازماني در صنعت نفت
دارد؟
با توجه به الگوي ارائه شده ،ميتوان بیان کرد که اثر مستقیم و مثبت ابعاد مديريت دانش بر عدالت سازماني به میزان
 5/03است که در سطح بسیار بااليي ميباشد و بیشترين اثر را ميتوان تحت عنوان اثر سازمان يادگیرنده در بعد مديريت
دانش بر عدالت توزيعي از ابعاد عدالت سازماني عنوان نمود .همچنین میزان ضريب به دست آمده بیانگر اثر معکوس ابعاد
هوش هیجاني بر عدالت سازماني به میزان  -5/59است که در سطح پايیني ميباشد و بیانگر اين است که بیشترين اثر را
ميتوان تحت عنوان اثر خودکنترلي در بعد هوش هیجاني بر عدالت توزيعي از ابعاد عدالت سازماني عنوان نمود.
پرسش پژوهش :میزان شاخص نیکويي برازش الگوي ارائه شده چقدر است؟
جدول ( )9شاخصهاي مرتبط با برازش الگوي ارائه شده

تفسیر

شاخص

میزان

مجذورکاي (نسبت درستنمايي)

931122

برازش کامل در سطح  =5/551

لوئیز -تاکر (شاخص برازش غیر نرم)

5/62

برازش عالي (مالک بیش از )5/65

بونت -بنتلر (شاخص برازش نرم شده)

5/62

برازش عالي (مالک بیش از )5/65

هولتر

5/32

برازش عالي (مالک بیش از )5/05

ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب RMSE

5/561

برازش عالي (مالک کمتر يا مساوي )5/51

GFI

5166

برازش عالي (مالک بیش از )5/65

مطابق جدول ( )6الگوي ارائه شده از برازش کاملي برخوردار بوده زيرا مجذورکاي در نسبت درستنمايي باالتر از 355

بوده ( )  =931122و در سطح   =5/551معنيدار است .همچنین ،شاخص برازش غیر نرم لوئیز -تاکر ( )5/62و
شاخص برازش نرم شده بونت بنتلر ( ،)5/62باالتر از  5/65بوده است .عالوه بر آن ،شاخص هولتر ( )5/32باالتر از 5/05
بوده و برازش مطلوب را نشان ميدهد .همچنین ،ريشه خطاي میانگین مجذورات تقريب ( ،)5/561کمتر از  5/51بوده و
معرف برازش الگوي مذکور است.
2

بحث و نتيجهگيري
يافته پژوهش حاضر آن است بین هوش هیجاني مديران و ابعاد آن با عدالت سازماني رابطه وجود دارد .اين يافته
پژوهشي با يافتههاي پژوهشي افرادي همچون ديفابیو و پاالزشي ( ،)2512اويانگ و همکاران ،)2511( 3بچتولت و
همکاران  )2550( 2و حدت ( )1339همسويي دارد .پژوهش ديفابیو و پاالزشي ( )2512نقش هوش هیجاني را در
توضیح عدالت سازماني برجسته ميکند .اويانگ و همکاران ( )2511در پژوهش خود دريافتند که هوش هیجاني ،عدالت
سازماني و رضايت شغلي با يکديگر رابطه معنادار دارند و در الگوي ساختاري ارائه شده نشان دادند که هوش هیجاني
ميتواند روي رضايت شغلي و ارتباط بین هوش هیجاني و رضايت بهويژه با میانجي عدالت سازماني و عدم امنیت شغلي
تأثیرگذار باشد .بچتولت و همکاران ( ) 2550در پژوهشي دريافتند که هوش هیجاني به ويژه خودکنترلي با عدالت
سازماني رابطه معنادار وجود دارد و نتايج پژوهش حدت ( )1339نیز نشان داد که هوش هیجاني با عدالت سازماني رابطه
معنادار وجود دارد .گرينبرگ و کروپانزانو ( )1630دريافتند که سازمانهايي که هنجارها را ناديده ميگیرند و رفتار
عادالنهاي ندارند ،واکنشهاي منفي از کارکنان خود دريافت ميکنند .مديران ،نمايندگان بيواسطه يك سازمان هستند و

1. Ouyang
2. Bechtoldt
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از آنها انتظار مي رود که رفتار عادالنه و اخالقي در محیط کار داشته باشند .بنابراين بايد عدالت سازماني در رفتارهاي
مدير منعکس شود ،رفتارهايي که سطوح عدالت درک شده توسط کارکنان را افزايش ميدهد.
يافته ديگر پژوهش حاضر آن است بین مديريت دانش و ابعاد آن با عدالت سازماني رابطه وجود دارد .اين يافته پژوهشي
با يافتههاي پژوهشي افرادي همچون کانگ و سونگ ( ،)2512باشورات ( )2559همسويي دارد .نتايج پژوهش کانگ و
سونگ ( )2512با عنوان تأثیر تیم خلق دانش بر روي عدالت رويهاي و بهبود عملکرد تیمي نشان داد که تمام متغیرها بر
روي يکديگر تأثیر معنادار دارند .عالوه بر آن پژوهش حاضر تأثیر کاربرد خلق دانش در ارتباط بین عدالت رويهاي
سازماني و عملکرد تیمي را تأيید کرد .باشورات ( )2559نیز در پژوهش خود دريافت که بین مديريت دانش و عدالت
سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
عدالت سازماني اشاره به مطالعه انصاف در سازمان دارد و از کار کردن افراد با جهتگیري روانشناسي ،اجتماعي با درک
پیامدهاي عادالنه کاري در تعامالت اجتماعي نشات ميگیرد (گرينبرگ .)1666 ،در کاربرد عدالت سازماني براي فرايند
تسهیم دانش ،فرض بر آن است که تسهیم دانش زماني صورت ميگیرد که افراد درگیر در فرايند کار ،احساس کنند که
نتايج کارهاي آنان با توجه به سودهاي به دست آمده ،به طور مناسب پاداش داده شود ،رويهها و مقررات منصفانه و
عادالنه باشند و ساير افراد با آنان برخورد احترامآمیز و با متانت داشته باشند (باشورات.)2559 ،
در دهه اخ یر ،توجه بسیاري به عدالت سازماني به عنوان يك ساختار مهم و يك زمینه تحقیقي قابل توجه در روانشناسي
صنعتي /سازماني معطوف شده است .عدالت سازماني يك موضوع بسیار پیچیده با اصطالحات و تعابیر گیج کننده است.
عدالت سازماني به رفتار منصفانه و اخالقي افراد درون يك سازمان اشاره ميکند .عدالت سازماني مهم است ،زيرا با
فرآيندهاي سازماني مهم مانند عملکرد مديران و کارکنان ،تعهد ،رضايت شغلي و حقوق شهروندي مرتبط است (ابرلین و
تتام .)2553 ،گرينبرگ ( )1630معتقد است که ادراک عدالت سازماني ،براي اثربخشي عملکرد سازمانها و رضايت افراد
در سازمان ضرورتي اساسي است و سازمان بايد در جهت تحقق اين مهم ،همه
تالش و کوشش خود را به کار گیرد.
متغیرهاي گوناگوني با عدالت سازماني ارتباط دارند که ميتوان به شیوه مديريت مشارکتي (جاسولد و همکاران)2515 ،
ارزشهاي اخالقي در سازمان (بهاري فر و جواهري کامل1336 ،؛ اولیور و همکاران ،1636 ،به نقل از آيوريرو و سیدو،
 ،)2550سرمايه عقاليي (يعقوبي و همکاران ،)1336 ،حمايت سازماني (مورمن ،1663 ،به نقل از اسکندرا،)1666 ،
رهبري (راجنديني و همکاران ،1666 ،تاتوم و ابرلین ،)2553 ،اعتماد سازماني (لیلي و ويريك )2559 ،و شیوههاي
تصمیمگیري (درايور و همکاران ،1665 ،به نقل از تاتوم و ابرلین )2553 ،اشاره نمود.
يافته ديگر پژوهش حاضر ،ارائه الگوي ساختاري عدالت سازماني براساس هوش هیجاني و مديريت دانش در صنعت نفت
است که تفاوت پژوهش حاضر را با پژوهشهاي مشابه در داخل و خارج از کشور نشان ميدهد .با توجه به نتايج پژوهش
حاضر مي توان با تقويت هوش هیجاني مديران و کاربرد اصول مديريت دانش در صنعت نفت ايران زمینه اجراي عدالت
سازماني را در اين صنعت حیاتي مملکت اسالمي فراهم نمود .به همین منظور پیشنهاد ميشود که :با گذاشتن دورههاي
آموزشي هوش هیجاني مديران صنعت نفت را تقويت کرد و براي سمتهاي مديريتي از افرادي استفاده شود که عالوه بر
شرايط الزم ،از هوش هیجاني بااليي برخوردار باشند .مديران صنعت نفت به افراد در حل مشکالتشان کمك کنند.
مديران بتوانند جو دوستي را در صنعت نفت تقويت کنند .مديران صنعت نفت همیشه به افراد انرژي مثبت بدهند .در
صنعت نفت افراد ماهر و منابع جديد دانش شناسايي و از آن براي تولید خدمات و محصوالت نو استفاده شود .صنعت
نفت سیاستهاي الزم براي حرکت به سوي سازمان يادگیرنده را اتخاذ نمايد .تسهیالت الزم براي برخورداري کلیه
کارکنان از تکنولوژيهاي جديد و اينترنت در صنعت نفت فراهم شود .در صنعت نفت سرمايههاي عقاليي شناسايي و از
آن استفاده شود .تیمهاي دانشي در صنعت نفت ايجاد که از همه افراد در همه رشتهها استفاده شود.
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