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چکیده
شرکتهای توزیع مواد مصرفی نقشی انکار نشدنی در تأمین نیازهای سازمانی دارند و میتوانند با حضور مؤثر خود در زمینه
برتری یک صنعت تالش کنند و گاه ممکن است با عدم حضور مؤثر و موفق خود ،زمینههای خسارت به تک تک اعضای یک
جامعه را فراهم نماید .پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری دادهها از نوع
توصیفی – همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل عوامل فروش در شرکتهای توزیع مواد مصرفی شهر سنندج
که  ۹۵۳نفر است و تعداد  ۲۷۴نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و انتخاب شد .ابزار اصلی جمعآوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامههای استاندارد میباشد که پرسشنامه حاضر از لحاظ روایی به تأیید اساتید صاحبنظر این امر
رسیده و از لحاظ پایایی با ضریب آلفای کرونباخ  ۰/۹۰مورد تأیید قرار گرفت و فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدل
یابی معادالت ساختاری بررسی شد .نتایج نشان داد عدالت سازمانی بر عملکرد و بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده اثر مثبت
و معناداری دارد؛ اما اثر عدالت بر عملکرد کارکنان بیش از اثر آن بر بهبود هزینه روابط خریدار و فروشنده است .همچنین به
ترتیب اثر عدالت مراودهای ،سپس عدالت رویهای و در انتها عدالت توزیعی بر عملکرد کارکنان و بهبود هزینه روابط بین
خریدار و عرضهکننده اثرگذاراست.
کلیدواژهها  :عدالت سازمانی ،عملکرد ،روابط بین خریدار و عرضهکننده ،شرکتهای توزیع و پخش.
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مقدمه

بقا و موفقیت سازمانها در محیط پر رمز و راز و رقابتی دنیای معاصر که تغییر و تحول ،سرعت ،پیچیدددگی
و عدم اطمینان خا صیت اصلی آن است نیازمند اتخاذ و اجرای راهبردهای اثربخش و بهبود مستمر عملکرد
است ( .)Nosrat Panah et al., 2018افزایش عملکرد سازمانی ناشی از سیاستهای اقتصاد کالن یا تعددادل
مالی نیست ،بلکه نتیجه پیشرفت فنی ،نوآوری و کیفیت عوامل فردی ،ساختاری و رابطهای است که به نوبه
خود بر تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری بر روی عملکددرد تددأثیر میگددذارد ( .)Googan et al., 2016سددیر
تطور تاریخی نشان میدهد که عدالت به عنوان نوعی ارزش ،بازتاب وضعیت مطلوب جوامع بوده است که
چگونگی ترسیم این وضعیت مطلوب مبنای شکلگیری نهادها ،روابط ،ساختارها و نظام تعادلی مختلف در
بین افراد بشر شده است ( .)Danaeifard & Tirabzadejahromi, 2017نظریه و تحقیقددات دربددارۀ عدددالت
سازمانی در قالب سه مو ج قابل ارزیابی است .موج نخست بر محور عدالت توزیعی ،مددوج دوم بددر عدددالت
رویهای و مددوج سددوم بددر عدددالت مددراودهای مبتنددی اسددت ( .)Tajobi et al., 2015ادراك عدددالت اثددرات
سازندهای بر روحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیددزش کارکنددان را تحتالشددعاع خددود
قرارمی دهد .عدالت و توزیع منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان ،موجب تقویددت روحیدده کارکنددان و
افزایش روحیه تالش و فعالیت در آنان میشود ،بنابراین رعایت عدالت ،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و
پیشرفت سازمان و کارکنان آن است ( .)Ardalan et al., 2014واقعیددت آن اسددت کدده ضدعف راهبددری در
سیستم توزیع محصوالت در ایران همیشه و در همه حال به عنوان یکی از مهمترین موانع در عرصه رشددد و
شکوفایی اقتصاد ایران مطرح بوده است .جریان بهینه و روان رسیدن کدداال از تولیدکننددده بدده مصددرفکننده
همواره تضمینکننده سود مطمئن برای تولیدکننده و از سوی دیگر قیمتهای مناسب بددرای مصددرفکننده
است و این دو مورد درست همان مواردی هستند که اقتصاد ایران همواره از آن بیبهره بوده است .با توجه
به اینکه شرکتها و سازمانها در ایران رویکرد خود را از ارائه محصوالت خارجی و وابسددتگی بدده طددرف
کشورهای خارجی به سمت عرضه و مصرف کاالهددای داخلددی تغییددر دادهانددد و سددعی در همدده بخشهددا و
سازمانها بر این است که با ایجاد خود کفایی در تمام زمینهها ،زیر ساختهای رشد کشور فراهم شود .بددر
این اساس سازمانهایی که رسالت توزیع مواد مصرفی را دارند نقشی مهم و باارزش پیدددا میکننددد .از آنجددا
که این اقالم مصرفی میتوانند در تمامی صنایع و بخشهای خدماتی و اجرایی کارایی داشته باشد میطلبد
با دقت بیشتر در تمام جنبهها با یک رویکرد دانددش محددور و مبتنددی بددر هزینددههای متناسددب بددا فعالیتهددای
سازمان توزیع کننده مورد بررسی بیشتر و عمیقتری قرار گیرند .با توجه به سیاسددتهای کشددور و پیگیددری
اقتصاد مقاومتی میبایست با توجه به کمبودهایی که از تحریمها و کارشکنیهای کشورهای رقیددب از ایددن
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تهدیدات فرصت ساخته و سعی در گسترش و به روز رسانی سیستمهای توزیع مواد مصرفی داشددته باشددیم.
لذا باید به موارد مهمی چون عدالت سازمانی در سازمانهای توزیع کننده مواد مصرفی ،هزینددههای روابددط
بین خریدار و مصرفکننده و عملکردکارکنان در این سازمانها توجه ویژهای شده و با موشددکافی و دقددت
نظر در این مورد بررسیهای بیشتری صورت گیرد .اما از سوی دیگر شهر سنندج به عنوان یک شهر غربی
و مرکز یکی از استانهای مرزی کشور که در زمان جنگ تحمیلی زیر حمددالت گسددترده کشددور مقاومددت
نموده و متحمل هزینههای بسیار زیادی برای از بین رفتن زیر ساختها و صنایع خود شده اسددت .در دوران
پس از جنگ تحمیلی وهمزمان با سیاستهای محرومیت زدایی دولت ،این استان مورد توجه خاص دولت
قرار گرفته و سعی شد با سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی صنایع و اقتصاد استان رشد مثبتی داشته باشد.
بر این اساس و با توجه به محدودیتهای موجود شرکتها و سازمانهای صنعتی متنوعی ایجاد شده و کدم
وبیش فعالیت خود را آغاز کردند .با آغاز فعالیتهددای ایددن صددنایع نقددش شددرکتها و سددازمانهای توزیددع
کننده مواد مصرفی اهمیت ویژهای پیدا کردند و بیش از پیش مورد توجه قددرار گرفتنددد ،ازایددنرو پددژوهش
حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال است که عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان ۱و بهبود هزینه روابط
بین خریدار و عرضهکننده ۲در شرکتهای توزیع مواد مصرفی شهر سنندج چه تأثیری دارد؟
مبانی نظری پژوهش
عملکرد کارکنان

بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم

همافزایی۳

ایجاد میکنددد کدده ایددن نیروهددا میتوانددد پشددتیبان

برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود .دولتها و سازمانها و مؤسسات تددالش جلددو
برندهای را در این مورد اعمال می کنند .بدددون بررسددی و کسددب آگدداهی از میددزان پیشددرفت و دسددتیابی بدده
اهددداف و بدددون شناسددایی چالشهددای پددیش روی سددازمان و کسددب بددازخور و اطددالع از میددزان اجددرای
سیاستهای تدوین شده و شناسایی موارد ی که به بهبود جدددی نیدداز دارنددد ،بهبددود مسددتمر عملکددرد میسددر
نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر نیست .عملکرد عبارت اسددت از
به نتیجه رساند ن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است .به عبارت دیگر بدده
نتیجه و اثر فعالیتهددای فددردی در یددک دوره مشددخه اشدداره میکنددد ( .)Shahzad et al., 2010عملکددرد
________________________________________________________________
1

Employee Performance
Relationships `Costs Between Buyers and Suppliers
3 Synergy
2

230

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال یازدهم ،شماره  ،۲۲پاییز و زمستان ۱۳۹۸

کارکنان از مؤلفههای قابلیت اعتمدداد کارکنان،کیفیددت کددار کارکنددان ،ابتکددار عمددل کارکنددان و همکدداری
کارکنان تشکیل شده است .ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ،ارزش گذاری و
قضاوت درباره عملکرد طددی دورهای معددین میپددردازد ( .)Waris, 2015صدداحبنظران ،ارزیددابی عملکددرد
کارکنان را عملی میدانند که در آن کار افراد در رابطه با نحدوه انجددام وظیفدده در مشدداغل محولدده بدده طدور
سیستماتیک اندازه گیری استعداد و تواناییهای بالقوه کارکنان برای بهبود انجام وظایف و رشد در رشته
شغلیشان مشخه؛ روش مطلوب برانگیختن کارکنان روشددن و بددازخوردی بدده فددرد داده میشددود تددا وی
نقایه کددار خددود را بشناسددد ( .)Yong, 2008شددناخت مسددائل و مشددکالت و بهیندده سددازی نظددام ارزیددابی
عملکرد ،دسددت کددم از دو بعددد دارای اهمیددت اسددت :اول اینکده سددازمانها نیازمندددد آگددداهی از کدددارایی
کارکنان خویشاند تا بتوانند برای بهبود عملکددرد و ارتقددای بهددرهوری فددردی و سددازمانی ،وضددعیت منددابع
انسانی خود را بهبود بخشیده ،بر کمیت و کیفیت تولیدات خود بیفزایند .دوم اینکه ،آگاه شدن کارکنان از
نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده ،عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقددا
قوت و ضعف خود پی برده ،برای افزایش توانمندیهای خددویش براسدداس واقعیددات تددالش خواهنددد کددرد
(.)Kagnor, 2011
هزينه روابط بین خريدار و عرضهکننده

امروزه با رشد تکنولوژی ،به ویژه در زمینه تکنولوژی اطالعات ،ماهیت عرضه وخرید به سددرعت در حددال
تغییر است و جامعه و سازمانها به صورت روزافزون تأثیر رقابتهای شدددید ،فعالیتهددای تجدداری جدیددد،
کیفیت ،طراحی محصول و فرایندها ،تمرکز و غیر متمرکز بددودن ،نددوآوری و اطمینددان از توزیددع بلندمدددت
محصول را مشاهده میکند .ازاینرو توزیعکنندگان یک محصول میبایست برای ارتبددا سددریع و امددن بددا
خریداران متحمل هزینههایی شوند که از آن جمله میتددوان بدده هزینددههای تبلیغدداتی ،هزینددههای دورههددای
معرفی محصوالت ،هزینههای چاپ و بستهبندی محصوالت که بهنوعی میتواند به عنوان معرفددی محصددول
بدده شددمار رود و سددایر هزینددههای مددرتبط اشدداره نمددود ( .)Itzkowitz, 2016سددازمانهایی در امددر توزیددع
محصوالت موفقتر خواهند بود که بتوانند با کمترین هزینه ممکن این امور را به انجام برسانند .علم اقتصاد
با کلماتی چون عرضه و تقاضا همراه است ).)Van Der Valk, 2016
عدالت سازمانی

در طول تاریخ یکی از آر زوهای اساسی انسان اجرای عدددالت و تحقددق آن در جامعدده بددوده اسددت .در ایددن
خصوص مکتبها و اندیشههای گوناگون بشری و الهی راهحلهای متفدداوتی را بددرای تبیددین و اسددتقرار آن
پیشنهاد کردهاند .برای مفهوم عدالت از کلماتی از قبیل مساوات ،برابری ،دادگری ،درسددتی و راسددتی و...
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استفاده میشود .مفهوم عدالت ،یکی از اساسیترین مفاهیمی است کدده در مددورد چیسددتی آن بسددیار بحد
شده است ،ولی اجماعی بر مباح

طرح شده وجود ندارد (.)Danaeifard & Tirabzadejahromi, 2017

عدالت از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعی است .استمرار حضور در گروهها به نحوه ادراك آنددان
از چگونگی رعایت انصاف و عدالت بستگی دارد .هرچه ادراك افراد عادالنهتر باشد درنتیجه تعهددد افددراد
برای مشددارکت و توسددعه بیشددتر اسددت .ادراك عدددالت سددازمانی یددک اصددل اساسددی بددرای کددارکرد مددؤثر
سازمانها و رضایت افراد است .عدالت سازمانی به رفتار منصفانه کارکنان اشاره دارد .رفتار منصفانه چیزی
اسددت کدده کارکنددانی کدده زمددان و تواناییهددای خددود را در سددازمان سددرمایهگذاری میکننددد انتظددار دارنددد
(.)Ivanswich, 2003

در سازمانها عدالت مربو به قوانین و ارزشهایی میباشد کدده حدداکم بددر چگددونگی توزیددع نتیجدده اسددت.
ادراك بیعدالتی در سازمان اثرات مخربی بر روی روحیۀ جمعی کار کارکنددان دارد .بیعدددالتی منجددر بدده
توزیع غیرمنصفانه دست آوردها و ستاده های سازمان میشود که این امر منجر به تضعیف روحیۀ کارکنددان
و تنزل روحیۀ تالش و فعالیت کاری آنان میشود ،بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسددعه
رفتارهای عادالنه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است (.)Rego, 2014

کارکنانی که در سازمانها کار میکنند انتظار رفتاری عادالنه را دارند؛ چراکه اگددر ایددن رفتددار منصدفانه را
نبینند منجر به احساس منفی در آنها میشود و این بیعدالتی را در قالب جسمی ،روانی و شناختی در طول
کددار از خددود نشددان میدهنددد ( .)Dorkhani et al., 2016عدددالت سددازمانی بدده سده دسددته کلیدددی عدددالت
توزیعی ،۱عدالت رویهای  ۲و عدالت مراودهای  ۳تقسیم شده است .عدالت توزیعی کارکنانی کدده احسدداس
نابرابری میکنند با واکنشهای منفی از جمله امتناع از تددالش ،کمکداری و رفتارهددای ضددعیف شددهروندی
سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ میدهند .به لحدداظ تدداریخی ،نظریدده برابددری
متمرکز بر عدالت درك شده از مقدار پاداشهای توزیع شده بین افراد است .این نوع عدددالت کاربردهددای
زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققها ،رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و
کمیت کار بررسی کردهاند ( .)Martin & Bent, 2012بر اساس عدالت رویهای با توجه به تغییر تحقیقهددا
در روانشناسی اجتماعی ،مطالعه عدالت در سازمانها نیز از تأکید صرف بر نتایج تخصددیه پاداشدعدددالت
________________________________________________________________
1

Distributive Justice
Procedural Justice
3 Interactional Justice
2
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توزیعی) به تأکید بر فرایندهایی که این تخصیه را موجب میشود دعدالت رویهای) تغییددر کددرد در واقددع
عدالت رویهای یعنی عدالت درك شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود .عدالت
رویهای عبارت است از میزانی که مقددررات و رویددههای مشخهشددده توسددطه خطمشددیها در همدده مدوارد
کاربرد آنها ،بهصورت یکسان پیروی میشوند ( .)Hafman, 2011عدالت رویهای به بررسی آثار مثبت و
منفی تصمیمهای مدیران بر کارمندان آنها از نظددر میددزان شددفاف و منصددفانه بددودن اجددرای ایددن تصددمیمها
میپردازد ( .)Rego, 2014در عدالت مراودهای یا تعاملی روشهای رسمی برخورد عادالنه بددا فددرد شدداغل
مدنظر قرار میگیرد و عدالت تعاملی شامل روشی است که عدددالت سددازمانی توسددط سرپرسددتها بدده زیددر
دستان منتقل میشود .این نوع عدالت مرتبط با جنبههای فرایند ارتباطات بین فرسددتنده و گیرنددده اسددت .بدده
خاطر اینکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین میشددود ،ایددن نددوع عدددالت مددرتبط بددا واکنشهددای
شناختی ،احساسی و رفتاری نسبت به مدیری ت یا به عبارت دیگر نسبت به سرپرست است (.)Sitter, 2003

پیشینه پژوهش

ناصری در پژوهشی در سال د )۲۰۱۷با عنوان بررسی نقش عدالت سازمانی در کاهش فرصت طلبی و تأثیر
آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه ارتبا خریدار تأمین کننده در پتروشیمی کرمانشاه انجام داد و به این
نت یجه رسید که عدالت سازمانی در کاهش فرصت طلبی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه
خریدار تأمین کننده در شرکت بیستون کرمانشاه تأثیر مثبت و قابل توجهی دارد .در پژوهشی که توسط
حقیقی نسب و شریعتزاده د )۲۰۱۰با عنوان عوامل ایجادکننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تأمین
کنندگان صنعتی در بازار ماشین آالت و تجهیزات صنعتی انجام شد ،نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی
محصول و اعتماد بر رضایت از رابطه اثر مثبت دارند و فرصت طلبی فروشنده و تعارض بر اعتماد اثر منفی
دارند ،رضایت از رابطه بر تعهد اثر مثبت دارد و تعهد بر تمایل به تداوم رابطه اثر مثبت دارد .با استناد به
یافتههای پژوهش ،روابط در بازار صنعتی مورد مطالعه در مراحل توسعه قرار دارد و برای دستیابی به
مراحل بلند مدت و نهایی پیشنهاد میشود ،تأمینکنندگان صنعتی تمرکز خاصی بر ویژگی محصول به
منظور حفظ رضایت مشتریان از رابطه داشته باشند و برای بهره مندی از سود بلند مدت رابطه فقط به حفظ
رضایت مشتریان خود اکتفا نکرده ،بلکه نسبت به ایجاد تعهد در روابط تالش کنند تا بتوانند تداوم رابطه با
آنها را تضمین کنند .پژوهشی در سال د )۲۰۰۹به بررسی تأثیر رعایت اصول اخالقی از سوی فروشندگان
بر جلب اعتماد ،تعهد ،ارتباطات با خریدار و ارتباطات دهان به دهان خریدار پرداخت و یافتهها حاکی از
روابط و اثرات مثبت و معنادار میان متغیرهای پژوهش بود ) .)Rigel et al., 2009همچنین لئو و همکاران،
در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که عدالت رویهای است که میتواند از طریق فعالیتهایی همچون ارائه

233

اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین...

اطالعات جزئی درباره سیاستها و روندهای ارائه خدمات ،نقش مهمی در باال بردن اعتماد و رضایت
مشتریان داشته باشد ) .)Liu et al., 2014با توجه به مبانی نظری پژوهش ،متغیر عدالت سازمانی با
مؤلفههای عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای به عنوان متغیر مستقل ،متغیر بهبود هزینه
روابط بین خریدار و عرضهکننده به عنوان متغیر میانجی و نهایتاً متغیر عملکرد کارکنان به عنوان متغیر
وابسته مورد بررسی قرار گرفتهاند و بر مبنای مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی ارائه شده است.
مدل مفهومی پژوهش

عدالت سازمانی

عدالت توزیعی
عدالت رویهای

بهبود هزینه روابط
بین خریدار و عرضه
کننده

عملکرد کارکنان

عدالت مراودهای

شکل  :۱مدل مفهومی پژوهش (منبع :مبانی نظری پژوهش)

بر اساس مدل مفهومی پژوهش فرضیههای زیر تدوین شده و پژوهش حاضر بدده دنبددال آزمددون فرضدیههای
طرح شده است:
فرضیههای اصلی پژوهش

 -۱عدالت سازمانی بر بهبود هزینه روابط بین خریدار و توزیع کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -۲عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنا داری دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش

 -۱عدالت توزیعی بر بهبود هزینه روابط بین خریدار و توزیع کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -۲عدالت رویهای بر بهبود هزینه روابط بین خریدار و توزیع کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 -۳عدالت مراودهای بر بهبود هزینه روابط بین خریدار و توزیع کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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 -۴عدالت توزیعی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنا داری دارد.
 -۵عدالت رویهای بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنا داری دارد.
 -6عدالت مراودهای بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنا داری دارد.
 -۷بهبود هزینه روابط بین خریدار و توزیع کننده برعملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری دادهها از نوع
توصیفی – همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل  ۱۸۹شرکت فعال در زمینه توزیع و پخش
در سنندج میباشد که تعداد این عوامل فروش  ۹۵۳نفر است و تعداد  ۲۷۴نفر به عنوان نمونه با استفاده از
فرمول کوکران تعیین و انتخاب شد .در پژوهش حاضر از پرسشنامه استاندارد یادونگ و همکاران د)۲۰۱۵
و کاندری د )۲۰۰۵برای جمعآوری دادهها استفاده شده و برای روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه
استفاده شده است .برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه نظرات چندین نفر از استادهای متخصه در این
زمینه جمعآوری گردید .یافتههای مرتبط با روایی سازه نیز در بخش یافتهها بتشریح آمده است که حاکی
از رو ایی مناسب ابزار گرداوری داده است .برای محاسبه پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ۰/۹۰بود و حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه
است .دادههای پژوهش نیز با مدل معادالت ساختاری و نرم افزارهای  SPSSو  Amosتجزیه و تحلیل شد.
يافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میشود .در بخش توصیفی ،نمونه اماری در زمینۀ
جنسیت ،وضعیت تحصیلی ،سن و سابقه کار پاسخگویان بررسی میشود .دادههای مربو به نمونه آمدداری
بیانگر این بود که از نظر جنسیت  ۲6/۷درصد نمونه را زنددان د ۷۳نفددر) و  ۷۳/۳درصددد نموندده د ۲۰۱نفددر) را
مردان تشکیل دادهاند .از نظر سنی گروه سنی کمتر از ۳۰سال  ۲۹/۵درصد نمونه د ۸۱نفر) ،گددروه سددنی ۳۰
تا  ۴۰سال  ۴6/۷درصد د ۱۲۸نفر) وگروه سنی  ۴۰تا  ۵۰سال  ۱۹/۴درصد نمونه د )۵۳و گروه سنی بیش از
 ۵۰سال  ۴/۴درصد از نمونه د ۱۲نفر) را تشکیل میدهند .از نظر تحصیالت پاسخگویان  ۱۹/۴درصد نمونه
را افراد دارای مدرك دیپلم د ۵۳نفر ) و  ۴۲/۳درصد افددراد دارای مدددرك فددوم دیددپلم د ۱۱6نفددر) و ۳۱/۸
درصد افراد دارای مدرك کارشناسی د ۸۷نفر) و  6/۵درصد نمونه را افراد دارای کارشناسی ارشد و باالتر
د ۱۸نفر) تشکیل میدهند .از نظر تجربه و سابقه فعالیت ۲6 ،درصد نمونه را افراد دارای سابقه فعالیت کمتر
از  ۵سال د ۷۱نمونه) و  ۳۸/۷درصد افراد دارای سابقه فعالیت بددین  ۵الددی  ۱۰سددال د ۱۰6نفددر) و  ۲۷درصددد
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افراد دارای سابقه فعالیت بین  ۱۰الی  ۱۵سال د ۷۴نفددر) و  ۸/۳درصددد نموندده را افددراد دارای سددابقه فعالیددت
باالتراز  ۱۵سال د ۲۳نفر) تشکیل میدهند.
يافتههای استنباطی
جدول ( :)۱آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
)P-VALUE (SIG

Z

نتیجهگیری

عدالت توزیعی

۰/۰۵۳

۰/۴۱۲

نرمال است

عدالت رویهای

۰/۰۶۹

۰/۴۲۲

نرمال است

عدالت مراودهای

۰/۰۵۶

۰/۴۱۵

نرمال است

بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضهکننده

۰/۰۶۹

۰/۵۱۶

نرمال است

کیفیت کار کارکنان

۰/۰۵۷

۰/۶۶۱

نرمال است

قابلیت اعتماد کارکنان

۰/۰۷۲

۰/۴۴۹

نرمال است

ابتکار عمل کارکنان

۰/۰۶۲

۰/۱۵۶

نرمال است

همکاری کارکنان

۰/۰۸۷

۰/۱۹۹

نرمال است

متغیر

برگرفته از یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول فوم مقدار  p-valueهمهی متغیرهای پددژوهش بددیش از  ۰/۰۵هسددتند و توجدده بدده
اینکه اگر سطح معناداری آزمون بیش از ۰/۰۵باشد فرض صفر تائید شده و فرضیه  ۱که همان غیددر نرمددال
بودن متغیرهای پژوهش است رد میشود .بنابراین متغیرهای پژوهش نرمال میباشند.
تحلیل عاملی

تحلیل عاملی تاییدی یکی از مهمترین ابزاری است که به پژوهشگر امکان بررسی صددحت و سددقم سدداختار
عاملی از پیش تعیددین شددده را بددرای متغیرهددای مشداهده شددده پددژوهش میدهددد .در مدددل سددازی معددادالت
ساختاری به گویه یا هر متغیری که بتوان آن را مستقیماً سنجید ،متغیر آشکار گفته میشود و به متغیری کدده
از طریق گویهها مقدار آن سنجیده میشود ،متغیر پنهان گفته میشود .بنابراین در پژوهش حاضر متغیرهای
عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت مراودهای ،بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضهکننده ،کیفیددت
کار کارکنان ،قابلیت اعتماد کارکنان ،ابتکار عمل کارکنان ،همکاری کارکنددان متغیرهددای پنهددان پددژوهش
هستند .پس از جمعآوری اطالعات جهت مشخه کردن این امر که شاخههای اندازهگیددری دمتغیرهددای
مشاهده) تا چه اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول میباشند باید ابتدا تمام متغیرهای مشاهده شده
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که مربو به متغیرهای پنهان هستند ،مورد آزمون قرار گیرند .شاخههای برازش نشان میدهد که برازش
مدل اندازهگیری مناسب و قابل قبول است.
جدول ( :)2شاخصهای برازش مدل عاملی تحقیق
گروهبندی شاخصها

نام شاخص

اختصار

مدل اولیه

شاخصهای برازش مطلق

شاخص نیکویی برازش

GFI

۰/۹۶

ریشه میانگین مربعات باقی
مانده

RMR

۰/۰۳

نزدیک به صفر

شاخص برازش توکر-لویس

TLI

۰/۹۴

>۹۰٪NNFI

شاخص برازش هنجار شده

NFI

۰/۹۲

>۹۰٪NFI

شاخص برازش تطبیقی

CFI

۰/۹۵

شاخص برازش افزایشی

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقتصد

برازش قابل قبول

>۹۰٪GFI

>۹۰٪CFI

IFI

۰/۹۵

>۹۰٪IFI

شاخص برازش مقتصد
هنجار شده

PNFI

۰/۷۲

باالتر از  ۵۰درصد

شاخص برازش تطبیقی
مقتصد

PCFI

۰/۷۷

باالتر از  ۵۰درصد

RMSEA

۰/۰۴

کمتر از  ۸درصد

ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد
برگرفته از یافتههای پژوهش

شاخههای برازش مدل به سه دستهی کلی شاخههای برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد تقسیم مددیشددوند.
این شاخهها و دامنه قابل قبول آنها در جدول فوم ذکر شده است .مطابق این نتددایج همدده شدداخههددای
برازش در دامنه قابل قبول قرار داشته که حکایت از برازش مناسب و مطلوب مدددل اندددازهگیددری پددژوهش
داشت .یعنی با توجه به مطالب باال میتوان نتیجه گرفت که مدلاندازه گیری دمتغیرهای مشدداهده شددده) از
برازش خوبی برخوردار هستند و به این معنی است که متغیرهای آشکار به خوبی میتوانند متغیرهای پنهددان
را اندازهگیری کنند .برای درك مناسب ارتبا بین متغیرهای پنهان و معرفهای پژوهش ،توجه به بارهای
عاملی دوزن های رگرسیونی استاندارد) از اهمیددت بدداالیی برخددوردار اسددت .ازایددنرو نتددایج تحلیددل عدداملی
تأییدی به همراه شاخه جزئی  Pبرای آزمون قابل قبول بودن بار عاملی مربو به هر سؤال بررسی گردید.
نتایج این بررسی به صورت بارهای عاملی همه سؤاالت ،مقدار نسبت بحرانی و مقدار  Pدرجدددول شددماره
د )۳آورده شده است.
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جدول ( :)3نتایج بررسی ضرایب رگرسیونی و نسبتهای بحرانی
متغیر

مؤلفه

بار عاملی

عدالت توزیعی

Q۱

۰/۴۴۹

عدالت رویهای

عدالت مراودهای

بهبود هزینه روابط بین خریدار
و عرضهکننده

قابلیت اعتماد به کارکنان

کیفیت کار کارکنان

ابتکار عمل کارکنان

همکاری کارکنان

آماره t

ضریب معناداری

Q۲

۰/۵۳۱

۲۵/۲۸۵

۰/۰۲۱

Q۳

۰/۴۳۲

۲۵/۴۱۱

۰/۰۱۷

Q۴

۰/۴۱۹

۱۴/۴۴۸

۰/۰۲۹

Q۵

۰/۵۸۱

Q۶

۰/۵۱۰

۲۶/۸۲۴

۰/۰۱۹

Q۷

۰/۵۵۶

۲۱/۳۸۴

۰/۰۲۶

Q۸

۰/۶۲۲

۱۲/۹۵۸

۰/۰۴۸

Q۹

۰/۴۳۱

Q۱۰

۰/۵۳۵

۱۳/۷۱۷

۰/۰۳۹

Q۱۱

۰/۶۸۴

۱۳/۹۵۹

۰/۰۱۹

Q۱۲

۰/۶۷۲

۲۱/۱۸۵

۰/۰۲۷

Q۱۳

۰/۶۱۲

Q۱۴

۰/۵۱۷

۱۷/۸۲۷

۰/۰۲۹

Q۱۵

۰/۴۴۱

۱۵/۷۵۰

۰/۰۲۸

Q۱۶

۰/۶۷۱

۵/۵۹۱

۰/۰۱۲

Q۱۷

۰/۶۲۲

۱۸/۸۴۸

۰/۰۳۳

Q۱۸

۰/۵۲۹

Q۱۹

۰/۵۵۱

۱۳/۴۳۹

۰/۰۴۱

Q۲۰

۰/۶۰۱

۱۴/۳۰۹

۰/۰۴۲

Q۲۱

۰/۷۲۱

۱۵/۳۴۰

۰/۰۴۷

Q۲۲

۰/۴۲۱

۱۰/۵۳۸

۰/۰۴۱

Q۲۳

۰/۵۶۶

۱۰/۲۶۸

۰/۰۳۹

Q۲۴

۰/۶۵۹

Q۲۵

۰/۶۰۱

۱۶/۲۴۳

۰/۰۳۷

Q۲۶

۰/۴۵۹

۵/۱۰۰

۰/۰۰۹

Q۲۷

۰/۵۱۲

۲۴/۳۸۰

۰/۰۲۱

Q۲۸

۰/۵۵۳

۳۴/۵۶۲

۰/۰۱۶

Q۲۹

۰/۴۶۶

Q۳۰

۰/۴۱۱

۱۸/۴۸۱

۰/۰۳۹

Q۳۱

۰/۷۵۶

۱۸/۰۰۰

۰/۰۴۲

Q۳۲

۰/۵۱۲
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ادامه جدول (:)3
Q۳۳

۰/۶۰۱

۲۵/۸۴۶

۰/۰۲۴

Q۳۴

۰/۴۴۳

۲۵/۰۴۱

۰/۰۴۱

۲۳/۶۴۲

۰/۰۲۸

Q۳۵
۰/۶۶۲
برگرفته از یافتههای پژوهش

از آنجا که از نظر آماری پیشنهاد میشود که عاملهای دارای مقدار وزن رگرسیونی دبددار عدداملی) بددیش از
 ۰/۴۰معنادار و قابل قبول تلقی میشوند بنابراین همه وزنهددای رگرسددیونی در مدددل مددورد بررسددی مقددادیر
بزرگتر از  ۰/۴۰دارند و همه نسبتهای بحرانی د )t-valueدر سطح  P<۰/۰۰۱معنادار هستند.
برازش مدل پژوهش

پس از اطمینان یافتن از صحت مدل اندازهگیری به بررسی مدددل سدداختاری مددیپددردازیم همددان گوندده کدده
اطالعات جدول زیر نشان میدهد برای مدل پیشنهادی عموم شاخههای برازش وضعیت مطلوبی را نشان
میدهند و شکل زیر نمای این مدل با ضرایب استاندارد را نشان میدهد.
جدول ( :)4شاخصهای برازش برای مدل پیشنهادی پژوهش
گروهبندی شاخصها

شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش
تطبیقی

شاخصهای برازش
مقتصد

اختصار

مدل اولیه

برازش قابل قبول

نام شاخص

شاخص نیکویی برازش

GFI

۰/۹۳

GFI>۹۰٪

ریشه میانگین مربعات باقی مانده

RMR

۰/۰۲

نزدیک به صفر

شاخص برازش توکر-لویس

TLI

۰/۹۱

NNFI>۹۰٪

شاخص برازش هنجار شده

NFI

۰/۹۶

NFI>۹۰٪

شاخص برازش تطبیقی

CFI

۰/۹۵

CFI>۹۰٪

شاخص برازش افزایشی

IFI

۰/۹۴

IFI>۹۰٪

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

۰/۷۸

باالتر از  ۵۰درصد

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

۰/۷۰

باالتر از  ۵۰درصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

۰/۰۳۵

کمتر از  ۸درصد
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همچنان که از جدول فوم پیداست ،شاخه  GFIمیددزان  ۰/۹۳اسددت و چددون بددیش از  ۰/۹۰دارای بددرازش
مناسب است همچنین  ،ریشه میددانگین مربعددات خطددای بددرآورد د ،)RMSEAمعیددار دیگددری اسددت کدده در
صورتی که بی شتر از هشت درصد باشد ،مدل نامناسب تشخیه داده میشود .با توجه به این که مقدار ایددن
خطا در مدل  ۰/۰۳۵به دست آمده است ،برازش مدل مناسب ارزیابی میشود .همچنین سددایر شدداخههای
برازش مدل همانطور که در جدول فوم نشان داده شده و با مقایسه آنها با حد قابل قبول وضعیت مناسددبی
را نشان میدهند.

شکل  :2مدل ساختاری با ضرایب استاندارد (برگرفته از یافتههای پژوهش)
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پس از بررسی و تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخه جزئی مقدار
آماره  CRو  Pاستفاده شده است .براساس سطح معندداداری  ۰/۰۵مقدددار  Tبایددد بیشدتر از  ۱/۹6یددا کمتددر از
 -۱/۹6باشد ،مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم شمرده نمیشود ،همچنین مقددادیر بددین ایددن دو مقدددار
حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدددار صددفر در سددطح
 ۹۵درصد دارد .فرضیههای پژوهش به همراه ضریب رگرسیونی و مقادیر شدداخههددای جزئددی مربددو بدده
فرضیههای اصلی و فرعی در جدولهای زیرارائه شده است.
جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیههای اصلی پژوهش
تأثیر

S.E.

ضریب

نسبت بحرانی

PVALUE

نتیجه

()C.R

رگرسیونی

۰/۰۲۹

عدالت سازمانی بر بهبود هزینه
روابط بین خریدار و عرضهکننده

۰/۶۶۹

عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

۰/۰۳۶
۰/۷۰۱
برگرفته از یافتههای پژوهش

۲۳/۰۶۸

۰/۰۰

تائید

۱۹/۴۷۲

۰/۰۰

تأیید

جدول ( :)6نتایج آزمون فرضیههای فرعی پژوهش
تأثیر
ردیف

ضریب

S.E.

نسبت بحرانی

PVALUE

نتیجه

()C.R

رگرسیونی

۱

عدالت توزیعی بر بهبود هزینه روابط
بین خریدار و عرضهکننده

۰/۴۸۳

۰/۰۳۳

۱۴/۶۳

۰/۰۰

تأیید

۲

عدالت رویهای بر بهبود هزینه روابط
بین خریدار و عرضهکننده

۰/۵۲۶

۰/۰۴۰

۱۳/۱۵

۰/۰۰

تأیید

۳

عدالت مراودهای بربهبود هزینه
روابط بین خریدار و عرضهکننده

۰/۶۰۱

۰/۰۳۷

۱۶/۲۴

۰/۰۰

تأیید

۴

عدالت توزیعی برعملکرد کارکنان

۰/۵۹۹

۰/۰۲۹

۲۰/۶۵

۰/۰۰

تأیید

۵

عدالت رویهای برعملکرد کارکنان

۰/۶۶۸

۰/۰۳۶

۱۸/۵۵

۰/۰۰

تأیید

۶

عدالت مراودهای برعملکرد کارکنان

۰/۷۰۲

۰/۰۲۴

۲۹/۲۵

۰/۰۰

تأیید

۷

بهبود هزینه روابط بین خریدار و
عرضهکننده برعملکرد کارکنان

۰/۵۶۸

۰/۰۳۲

۱۷/۷۵

۰/۰۰

تأیید
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بحث و نتیجهگیری

با رقابتی شدن کسب و کار ،مدیران صنایع را ناگزیرکرده که افق برنامهریزی خود راگسترش داده و حتددی
تحت شرایط بسیار نامطمئن نیز اقدام به تصمیمگیری نمایند .دراین راستا نمیتوان نقش سازمانهای توزیع
کننده مواد مصرفی را در تمامی صنایع و امور اجرایی نادیده گرفت .بر این اساس میبایست با بررسدیهای
دقیق در تمامی زمینههای توزیع مواد مصرفی سعی در بهبود عملکرد و استفاده از تمامی پتانسیل شددرکتها
و سازمانهای توزیع مواد مصرفی از اتالف انددرژی در زمینددههای مددرتبط جلددوگیری شددود .نتدایج پدداالیش
اطالعات پرسشنامههای پژوهش نشان دهنده تأیید فرضیۀ اصلی اول این پژوهش بود و مطابق با این نتددایج
میتوان گفت که عدالت سازمانی بر بهبود هزینه روابط بین خریدددار و عرضددهکننده و همچنددین عملکددرد
تأثیر مثبت و معناداری دارد .این موضوع با نتایج پژوهش یادونگ و همکدداران د )۲۰۱6و ناصددری د)۲۰۱۷
مبتنی بر تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر بهبددود هزیندده روابددط بددین خریدددار و عرضددهکننده همدداهنگی دارد.
عدالت سازمانی در سازمانهای متفاوت بسته به نوع فعالیتهای سازمان دارای تعابیر متفدداوت اسددت .نتددایج
پاالیش اطالعات پرسشنامهها حاکی از تأیید فرضیه اصلی دوم تائید میشود؛ در نتیجه مطابق با این نتددایج
میتوان گفت که عدالت سازمانی بددر عملکددرد کارکنددان تددأثیر مثبددت و معندداداری ایددن موضددوع بددا نتددایج
پژوهش استیفن کاندری د )۲۰۰۵مبتنی بر تأثیر مثبت عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان همدداهنگی دارد.
باید در نظر داشت که عدالت سازمانی میتواند معانی و تعابیر متفدداوت و همچنددین بازخوردهددای متفدداوتی
داشته باشد .در اینجا و با توجه به نوع فعالیتهای سازمان میتوان پیشنهاد کرد که زمینههای اجرای عدالت
سازمانی و ایجاد زیر ساختهای اجرای عدالت سازمانی در شرکتهای توزیع مددواد مصددرفی فددراهم شددود
این کار با برگزاری دورههای هم اندیشی با مدیران شرکتهای هم نوع و استفاده از نقطه نظرات هرکدددام
از شرکتهای موفق در این زمینه امکان پذیر است .البته با توجه به رقابتی بودن بازار و وجود موانع متفاوت
فرهنگی در این زمینه اقدام برای برگزاری این هم اندیشی ها امری دشوار به نظر میآید ،اما در بسددیاری از
کشورها چنین هم اندیشی هایی برگزار میگردد .استفاده از ایددن همایشهددا بدده صددورت حضددوری و غیددرر
حضوری و استفاده از تجربیات شددرکتهای معتبددر و بددزری دنیددا خددود میتوانددد تغییراتددی در تئوریهددای
اجرای عملیات شرکت ایجاد کرده و رفتار سازمان به سوی رفتار سازمانی به روز سوم دهد .نتایج پاالیش
اطالعات پرسشنامههای پژوهش حاکی از تأیید فرضیه فرعی اول میباشد در نتیجدده مطددابق بددا ایددن نتددایج
میتوان گفت که متغیر عدالت توزیعی بر بهبود هزیندده روابددط بددین خریدددار و عرضددهکننده تاثیرمثبددت و
معناداری دارد این موضوع با نتایج پددژوهش یادونددگ و همکدداران د )۲۰۱6مبتنددی بددر تددأثیر مثبددت عدددالت
توزیعی بر بهبود هزینه روابط بددین خریدددار و عرضددهکننده همدداهنگی دارد .پیشددنهاد میشددود بددا توجدده بدده
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برنامههای زمانبندی مشخه و معین نسبت به توزیع اقالم درخواستی اقدام شود و با تدالش بددرای گسددترش
گروههای توزیع توانایی پشتیبانی توزیع اقالم مصرفی را افزایش داده و بددرای دریافددت سددفارشهای توزیددع
منتظر اعالم نیاز مشتریان نبود .به کمک گروههای توانمند بازاریابی که کنترل مصرف مناطق مختلف شددهر
را در دست دارند و با مراجعات حضوری خود در میان عرضه کنندگان جزء بهنوعی دلگرمددی بددرای آنهددا
ایجاد کرده و تمایل به استفاده از خدمات شرکت را در آنها پدید آورده و از ایددن راه سددبب کسددب سددود
بیشتر برای شرکت شود .نتایج پاالیش اطالعات پرسشنامههای پددژوهش نمایددانگر تأییددد فرضددیه فرعددی دوم
میباشد در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که متغیر عدالت رویهای بدر بهبددود هزیندده روابددط بددین
خریدار و عرضهکننده تأثیر مثبت و معناداری دارد .ایددن موضددوع بددا نتددایج پددژوهش یادونددگ و همکدداران
د )۲۰۱6مبتنی بر تأثیر مثبت عدالت رویهای بر بهبود هزینه روابط بددین خریدددار و عرضددهکننده همدداهنگی
دارد ،پیشنهاد میشود با اتخاذ رویه یکسان و ایجاد توانمندی برای توزیع مددواد مصددرفی مددورد نیدداز عرضدده
کنندگان جزء و مصرف کنندگان عمده نسبت به رفع نیازهای آنها در سریعترین زمان ممکن اقدام نموده
و با این کار تغییر عمدهای در نظر متقاضیها ایجاد کرده و با ایجاد تفکر مثبت در میان آنها از این فرصت
استفاده کرده و در جهت هزینههای ایجاد روابط بددین خریدددار و عرضددهکننده اقدددام نمددود .نتددایج پدداالیش
اطالعات پرسشنامههای پژوهش حاکی از تأیید فرضیه سوم میباشد در نتیجه مطابق با این نتددایج میتددوان
گفت که متغیر عدالت مراودهای بر بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضهکننده تأثیر مثبت و معندداداری
دارد .این موضوع با نتایج پژوهش یادونگ و همکاران د )۲۰۱6مبتنی بر تأثیر مثبت عدددالت مددراودهای بددر
بهبود هزینه روابط بین خریدار و عرضهکننده هماهنگی دارد .پیشنهاد میشود با مطالعددات دقیددق در زمیندده
مراودهها سازمان و ایجاد تعادل بین این مراودهها و در نظر گرفتن بهترین شددرایط مددالی و غیددر مددالی تددأمین
نیازهای مصرف کنندگان برای هزینههای ارتبا بین خریدار و عرضهکننده اقدام نمود .برگزاری دورههای
آموزشی بددین بازاریابهددا و عرضدده بروشددورهای تبلیغدداتی بددا مضددامین معرفددی محصددوالت و نحددوه اعدالم
درخواست و نیاز مصرف کنندگان ،معرفی شرکت و راههای ارتباطی و اعالم نیاز مشددتریان میتوانددد بددرای
این امر راهگشا باشند .نتایج پاالیش اطالعات پرسشنامههای پژوهش حاکی از تأیید فرضددیه فرعددی چهددارم
میباشد در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت که متغیر عدددالت تددوزیعی بددر عملکددرد کارکنددان تددأثیر
مثبت و معناداری دارد .این موضوع با نتایج پژوهش یادونگ و همکاران در سال د )۲۰۱6مبتنددی بددر تددأثیر
مثبت عدالت توزیعی بر عملکرد کارکنددان همدداهنگی دارد .پیشددنهاد میشددود بددرای برنامدده ریددزی و تعیددین
واحدهای توزیع در سطح مناطق مورد پوشش یک سیستم ارزیابی عملکرد با رویکرد توسعه و تجهیز نقا
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ضعف تشکیل شده و ضمن انجام ارزیابیهای روزانه ،هفتگی و ماهیانه از نحددوه فعالیتهددای گددروه توزیددع
نسبت به اقدام در خصوص جابجاییهای الزم و حتی تغییرات در گروه اقدام شود .با انجام ارزیابی دقیق و
بدون ایراد از عملکرد گروههای توزیع و تعیین کننده سیستم توزیع میتوان نقا ضعف و قوت سیسددتم را
تعیین کرده و بر روی رفع نقا ضعف و توسعه نقا قوت در ایددن محدددوده سددرمایهگذاری کددرد و نتددایج
مثبتی گرفت .نتایج حاکی از تأیید فرضیه فرعی پنجم میباشد ،در نتیجه مطابق با این نتایج میتوان گفت
که متغیر عدالت رویهای بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری این موضوع با نتایج پژوهش یادونگ
و همکاران در سال د )۲۰۱6مبتنی بر تدأثیر مثبددت عدددالت رویدهای بددر عملکددرد کارکنددان همدداهنگی دارد.
پیشنهاد میشود با ایجاد برنامههای مدون و مبتنی بر استانداردهای منابع انسانی برای هرگونه ارتبا  ،تشویق
و تنبیه کارکنان این دیدگاه در ذهن کارکنان پدید آید که هر عمل مثبت یا منفی ایشان از دیددد مدددیران و
سازمان دور نمانده ودارای بازخورد متناسب با همان عمل است  .از طرفددی بددا ایجدداد انگیددزه بددرای خدددمت
رسانی بهتر کارکنان با رویکرد کنترلی مانع مناسبی برای هرگونه کم کدداری یددا خددراب کدداری در سددازمان
ایجاد میشود .در بسیاری از سددازمانها بددا خدددمات مشددابه برنامددههای نیددروی انسددانی متفدداوت جوابهددای
متفاوتی نیزداده است اما با توجه به تنوع فرهنگی درکشور و همچنین با درنظر گرفتن جنبههای فرهنگددی و
اخالقی مناطق مختلف برنامه ریزیها را تغییر داده و متناسب بددا فرهنددگ منطقدده برنامدده ریددزی کددرد .نتددایج
پاالیش اطالعات پرسشنامههای پژوهش حاکی ازتأیید فرضیه فرعی ششم میباشد این نتایج تددأثیر مثبددت و
معنادار عدالت مراودهای بر عملکرد کارکنان را تأیید مینماید .این موضوع بددا نتددایج پددژوهش یادونددگ و
همکاران در سال د )۲۰۱6مبتنی بددر تدأثیر مثبددت عدددالت مددراودهای بددر عملکددرد کارکنددان همدداهنگی دارد.
پیشنهاد میشود با استفاده از نرم افزارهای نوین پایش خریداران و نیازهای ایشان نسبت به شناسایی و برنامه
ریزی در خصوص نیازهای خریداران و بهترین راه تأمین نیازهای ایشان به نتایج روشنی رسددیده و بددا تددأمین
نیازهای ایشان به یک مزیت رقابتی دست یافته و خود را درمیان سایر توزیعکنندگان تبدیل به یددک قطددب
شده و مشتریهای بیشتری را به خود جلب کنند .نتایج پاالیش اطالعات پرسشنامهها حاکی از تأیید فرضیه
فرعی هفتم میباشد .این نتایج تأثیر مثبت و معنددادار هزیندده روابددط بددین خریدددار و عرضددهکننده برعملکددرد
کارکنان در شرکتهای توزیع مواد مصرفی شهر سنندج را تأییدمی کند .این موضوع با نتددایج نددوربخش و
پشنگ د )۲۰۱۱و کاندری د )۲۰۰۵مبتنی بر تأثیر مثبت هزینه روابط بین خریدار و عرضددهکننده برعملکددرد
کارکنان هماهنگی دارد .هزینههای ارتباطی بین خریدار و مصرفکننده دارای راههای متنوعی میباشد که
میتوان با تکیه بر هرکدام از آنها راههای ارتباطی بین خریددداران و عرضدده کنندددگان را کوتدداه کددرده و در
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زمان ،هزینهها و انرژی هر دو طرف صرفه جویی کرد .با توجه به گسترش راههای ارتباطی و وسایل ارتبا
جمعی و رسانههای اجتماعی ایجاد شبکههای اجتماعی کانالهای ارتبدداطی راحددت و کددم هزیندده و معرفددی
محصول و ارائه تنوع محصوالت به صورت صوتی و تصویری برای مصددرفکننده میتددوان در هزینددههای
ارتباطی بین خریدار و عرضهکننده صرفه جویی کرده و از این راه در عملکددرد کارکنددان تددأثیر گددذار بددود.
پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای ماهانه ارزیابی عملکرد بازاریابان و عوامل توزیددع شددرکت نسددبت بدده
تبادل نظر میان عوامل توزیع و بررسی نقا ضعف ارتباطات بین خریداران و شرکت اقدام نمود .این تبادل
نظر سبب آشنایی با نیازهای متفاوت جامعه هدف شرکت در مناطق مختلف شهر و سددالیق متفدداوت آنهددا
میگردد .با توجه به رقابتیتر شدن فضای کسب و کار پیشنهاد میشود شرکتهای مشابه در راستای بهبود
عملکرد خود آموزشهای الزم بددرای افددزایش عدددالت سددازمانی و همچنددین هزیندده روابددط بددین خریدددار و
عرضهکننده را به عنوان یک هدف مهم و اولویت دار مد نظر قرار دهند .لزوم رعایت اسددتانداردهای بددین
المللی در توزیع محصوالت به منظور حفظ رقابت پذیری با کاالهای مشابه خارجی ،شناسددایی مشددتریان
کلیدی و تمرکز بر ارتقای رضایت آنها ،به سبب سهم برجسددته ایددن مشددتریان درمیددزان توزیددع شددرکت
میباشد و در اولویت قراردادن حفظ وفاداری مشتریان فعلی ،چراکه هزینه حفظ مشتریان فعلی به مراتب
کمتر از هزینه جذب مشتریان جدید خواهد بود.
References
Ardalan, F.; Qalipo, R., & Salavati, A. (2014). Effects of perception of
organizational justice on the desire to quit (case study: education staff in Tehran
district), national conference on management, organizational culture and human
)resources, Sanandaj, Islamic Azad University, Sanandaj Branch. (in Persian
Daniyal Fard, H., & Torabzadeh Jahromi, M. S. (2017). Analysis of the
coherence of the theory of justice in educational policies of the islamic republic of
iran approach to appraisal of theory, strategic management thought, year 11,
)number 1, spring and summer 1396, successive 21, p. 73-103. (in Persian
Durkhanai, M.; ul Amin, S., & Khan, S. (2016). Organizational justice effect
on job outcomes: moderating effect of islamic work ethics. Entrepreneurship and
)Innovation Management Journal, 4(2), 48-62. (in Persian
Gogan, L. M.; Artene, A.; Sarca, I., & Draghici, A. (2016). The Impact of
intellectual capital on organizational performance. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 221(0), 194–202.

245

...اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین

Güngör, P. (2011), The Relationship between reward management system and
employee performance with the mediating role of motivation: a quantitative study
on global banks, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, pp.1510–1520.
Haghighinasab, M., & Shariatat Zadeh, K. (2010). Investigating the factors of
establishing and maintaining the relationship between buyers and suppliers of
industrial in Iran: case study of industrial crane market, Journal of Business
Management, University of Tehran, 4, pp. 37-52. (in Persian)
Hasni, M.; Rahimi, M., & Samari., M. (2014). Effect of islamic labor ethics on
organizational justice, job satisfaction and absence from the employees of urumieh
electric power administration, Journal of Cultural Management, 12(4), pp. 613633. (in Persian)
Hoffmann, E. A. (2005), Dispute resolution in a worker cooperative: formal
procedures and procedural justice. Law & Society Review, 39(1), 51-82.
Itzkowitz, J. (2016). Buyers as stakeholders: how relationships affect
suppliers' financial constraints, Journal of Corporate Finance, 31, pp. 54–66.
Ivancevich, J. M., & Matteson, M. T. (2003). Organizational behavior and
management. McGrow-Hill Companies.Inc.
Khorasani, A., & Kanaani Nayeri, P. (2012). Investigating the relationship
between organizational justice and organizational citizenship behavior with job
satisfaction among employees of the company's specialized municipal airport
companies, quarterly. Journal of Occupational and Organizational Counseling, Q
4, 12, pp. 79-100. (in Persian)
Liu, Y.; Luo, Y.; Yang, P., & Maksimov, V. (2014). Typology and effects of
co‐opetition in buyer–supplier relationships: evidence from the chinese home
appliance industry. Management and Organization Review, 10(3), 439-465.
Marketing in full buyer-seller relationship (case study of bahman diesel
company), marketing management magazine, No. 13, winter (2011).
Martin, C. L., & Bennett, N. (2012). The role of justice judgments in
explaining the relationship between job satisfaction and organizational
commitment. Group & Organization Management, 21, 84-104.
Nasseri, A. (2017). Investigating the role of organizational justice in reducing
opportunity and its effect on performance improvement and reducing the cost of
buyer-supplier relationships (case study of bistoon petrochemicals), Kermanshah
Islamic Azad University. (in Persian)
Nusrat Panah, S.; Hasirchi, A., & Dehghani, M. (2018). Designing an
organizational performance evaluation model in ansar bank, Human Resource

۱۳۹۸  پاییز و زمستان،۲۲  شماره، سال یازدهم،پژوهش نامه مدیریت تحول

246

Management Resource Management at Imam Hossein University of Medical
Sciences, 2010, No .10, pp. 75-100. (in Persian)
Riggle, R. J.; Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A Meta-Analysis of
the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20
years of research. Journal of Business Research, 62, pp.1027-1030.
Rego, A. (2014). Five-Dimensional model of organizational justice.
documentos de trabalho em gesto, Universidade de Aveiro, DEGEI.
Sitter, V. L. (2003). Communication style as a predictor of interactional
justice. International Leadership Studies Conference, Virginia Beach, VA: USA.
Tajobi, M.; Seyyed Abbaszadeh, M., & Hosni, M., & Ghalavandi, H.
(2015). The Role of perceived organizational justice in occupational conflict with
organizational identity mediation test, Quarterly Journal of Measuring and
Educational Evaluation Studies, 5(12), pp. 153-174. (in Persian)
Van der Valk, W.; Sumo, R.; Dul, J., & Schroeder, R. (2016). When are
contracts and trust necessary for innovation in buyer-supplier relationships? a
necessary condition analysis, Journal of Purchasing and Supply Management,
22(4), pp.266–277.
Waris. A. P. M. (2015). Effect of training, competence, and discipline on
employee performance in company, Procedia - Social and Behavioral Sciences,
211, pp. 1240-1251.
Yang, H. (2008). Efficiency wages and subjective performance pay,
Economic Inquiry, 46(2), pp. 179–196.

