
 192-193، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

170 

 

 كار در درگيرشدن اثربخشادراك كاركنان ازعدالت سازماني و رابطه ميان 

 )مورد مطالعه : بانك توسعه صادرات ايران(
 

 

 

 

 دارآفرین صیدطاهر

 

 

 گذاری مشی و خط و گیری تصمیم مدیریت دکتری

 

 

 (چالش های حوزه تحقیق)مسآله تحقیق و پرسش های بیان کننده آن 

 

که منابع انسانی ارزشمد ترین سرمایه هر سازمان می باشد . بنابر این داشتن نیروی انسانی با انگیزه ،متعهد  شاید بتوان گفت

و درگیر درکار از جمله مهمترین مزیت های رقابتی هرسازمان و منبع ارزشمندی برای بهره وری سازمانها محسوب می گردد. دراین 

جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر انگیزش ، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی میان رفتار عادالنه با افراد درساازمان از 

که پژوهشهای اخیر بر رابطه آن با  همچنین مفهوم در گیر شدن در کار .نگرشی است وسازمانی، استرس و دیگر متغیر های رفتاری 

ا که رفتار عادالنه ببتوان از طریق تحقیق به این نتیجه رسااید . بنابر این درصااورتیکه (3002)بریت حکایت دارد  بهره وری سااازمان

 کارکنان با درگیر شدن آنان در کار رابطه دارد، بیش از پیش می توان بر اهمیت رعایت عدالت در محیطهای سازمانی تاکید کرد.

وری نیروی انسااانی اساات. بل مالحظه ای از آن بهرهکشااور ما نیز سااالهاساات که از بهره وری پایین رنر می برد که ب ش قا

توان انتظار انجام کار در حد حداکثر استانداردهای مورد قبول از نیروی انساانی بی انگیزه و بی رو  درسازمان نمی  توان ادعا کردمی

ش انگیزش، روحیه و نگرشهای را داشات. دراین میان رعایت انصااد در محیط های سازمانی از جمله مهمترین عوامل موثر بر افزای  

از جمله  .کارکنان نساابت به ساااازمان و رهبران ان بوده و در نهایت باعق ارتقای عملکرد و درگیری بیشاااتر آنان در کار می گردد 

ا ر غالب مدیران نیروهای زیر دست خود توان اشاره کرد؛میمواردی که زمینه سااز بروز ناعدالتی است به رابطه میان مدیر و کارمند  

تقسایم بندی می کنند که این تقسیم بندی شامل دو نیروی خودی و غیرخودی می باشد، نیروهای خودی در ی  سازمان با مدیر  
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خود رابطه بهتری دارند، ترفیعات بیشاتری گرفته و همواره مورد حمایت مدیریت می باشاند در صورتی که نیروهای ناخودی کمتر   

زمینه ساااز بروز نارضااایتی این افراد می باشااد، اگر ی  مدیر همه افراد زیر مجموعه خود را   مورد حمایت می باشااند و این عامل 

( تحقیق مذکور 98)خواجویی، مردمسااااالری،  .خودی باداناد، تواناایی هاای افراد زیر مجموعه خود را بهتر می تواند مدیریت کند    

کم  نماید با انت اب رویکردهای صحیح از ایجاد چنین نارضایتی تواند با ایجاد بازخوردی مناسب برای مدیران مجموعه، به آنان می

 ها و عوافب آن جلوگیری نمایند.

اما ازتعاریف موجود از این مفهوم  ر کار اتفاق نظر کلی وجود ندارد،اگرچه بر روی تعریف و چگونگی سنجش درگیر شدن د

در کار حالتی روانشناختی است که درآن فرد اثرب ش درگیرشدن ابطه داشته باشد. رکه با عدالت در سازمان  شوداستنباط میچنین 

درکار ،تعهد و  اثرب ش درگیر شدن(. از دیدگاهی دیگر 0880)کان، خود را مطیع و تحت امر نقش کاریش در سازمان در می آورد

ی، کار از حداکثر ظرفیت جسمالتزام ی  فرد نسبت به عملکرد خود و انجام درست ی  شغل میباشد. در حالیکه کارکنان درگیر در 

کارکنان غیر درگیر خود را از انجام نقش کاریشان کنار کشیده و به ، انجام وظایف کاری بهره می گیرند برایذهنی و عاطفی خود 

زم الآنها وظایف کاری خود را به طور ناقص انجام می دهند ،رفتار آنها فاقد تالش و کوشش نشینند. طور شناختی و عاطفی عقب می

  (.3002)بریت،ی ساعت وار و غیر ارادی می گردندهای بی رو  با حرکاتبوده و تبدیل به آدمواره

ن در آنااثرب ش بنابراین مساله اصلی در این تحقیق این است که آیا  ادراک کارکنان از وجود عدالت در سازمان با سطح درگیری 

 کار رابطه ای دارد ؟

 پژوهش ضرورت واهمیت

های ت صااصاای بان  توسااعه صااادرات ایران به عنوان یکی از بانکهای ت صااصاای کشااور تحقیقات زیادی در حوزه اگرچه در

وری، راهکارهای بهبود بانکداری الکترونی  و دیگر موارد انجام گوناگون از قبیل جذب و ت صاایص منابع، افزایش سااودآوری و بهره

های پژوهشی تعیین شده برای این ول مانده اسات. شااهد این مدعا اولویت  شاده، لکن عامل نیروی انساانی در این میان اندکی مغف  

ای که همواره در موضاوعات پیشنهادی پژوهشی ، عامل نیروی انسانی در  باشاد؛ به گونه ساازمان و بسایاری از ساازمانهای دیگر می   

ند اولویتهای پژوهشای سااازمان در سال  گیرد. )رجوع شاود به ساایت بان  توساعه صاادرات ایران، پیو    الویتهای ن ساتین قرار نمی 

0280 .) 

ای اشاره شد برخی از مدیران به طبقه بندی کارکنان اعتقاد دارند و در مقابل، عده« ج»از سوی دیگر همانگونه که در قسمت 

ا یق بتواند بر ادامه یرسااد نتایر این تحقدهند. به نظر میدیگر از مدیران به رفتار عادالنه میان کارکنان زیرمجموعه خود اهمیت می

تغییر روش این دو دساته از مدیران تثثیرگذار باشاد. ضمناچ چنانچه از طریق نتایر حاصله از این پژوهش بتوان انگیزش بیشتری در   

ر و کتواند بر بهبود عملکرد نقش کارکنان، خالقیت و بهبود روابط بین کارکنان تاثیر مثبت بگذارد)بکاارکنان ایجاد نمود آثار آن می 

رود تواند سرآغاز مناسبی در زمینه باال بردن ارزش سرمایه انسانی سازمان باشد و امید آن می(. بنابراین تحقیق حاضر می3000لیتر،

که نتایر آن منشاثیی برای پیدایش موضوعات پژوهشی جدید در این حوزه برای بان  توسعه صادرات و دیگر مسسسات مالی دولتی  

 باشد.
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 (ادبیات پژوهش)نظریات علمی حوزه تحقیق  -2

نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فالسفه به 

فکنده اپس از انقالب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره  .تحقیقات تجربی کشیده شده است 

بنابراین  .اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست

افراد بیشتر عمرشان را در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها در دنیای 

اما در مورد عدالت در سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در  .ی استکنون

تحقیقات نشان داده اند که  .رشته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است

زمان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد در سازمانها ممکن است باورها، احساسات، نگرشها فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سا

رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد  (.0291زاده و ناصری،)حسینو رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد

از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال  .شودآنها می باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش

بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطو  پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای 

در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به  بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت .ناهنجار مثل انتقامجویی کنند

حسین زاده و ناصری ، ) .عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحق اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است

0291) 

( اولین کسی بود که در زمینه درگیر شدن در ی  نقش کاری به تحقیق پرداخت. پس از آن تحقیقات زیادی در این 0880کان)

 ذکر می گردد.در جدول زیر  زمینه انجام شده است که برخی از مهمترین آنها به طور خالصه 
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 جامعه و نمونه آماری پژوهشهدد از  پژوهشگر نام
ابزار جمع آوری 

 عاتاطال
 مهم ترین یافته ها

Kahn 

(1990) 

بررسی شرایطی در کار  

که در آن کارکنان درگیر 

 یا غیر درگیر هستند

نفره از  01دوگروه 

مشاوران و طراحان ی  

شرکت معماری در 

 آمریکا

مصاحبه عمیق و 

 0تئوری پردازی

پرمعنا بودن کار، امنیت و دسترسی 

 روانی سه پیش نیاز درگیری هستند

May  

(2004) 

آزمون روابط میان سه 

پیش نیاز مطر  شده 

توسط کان و برخی متغیر 

 های دیگر با درگیری

نفر از کارکنان  302

ی  شرکت بیمه در 

 انگلیس

پرسشنامه محقق 

ساخته؛ تحلیل 

 مسیر

در میان سه پیش نیاز، پر معنا بودن  

باالترین رابطه را با درگیری داشت 

و  یامنیت روانی بین غنی سازی شغل

ای تطابق نقش با فرد نقش واسطه

 ایفا می کرد

Koyuncu 

et al. 

(2006) 

شناسایی پیش بینی 

کننده ها و نتایر بالقوه 

 درگیری

نفر از مدیران و  391

مت صصان زن  از 

 بانکهای ترکیه

پرسشنامه؛ 

تحلیل رگرسیون 

 سلسله مراتبی

کنترل ، پاداش، قدردانی و تطابق 

درگیری را ارزشهای فرد با سازمان 

پیش بینی کرده در حالیکه 

ویژگیهای فردی ) مثل سن، 

تحصیالت، جنسیت ( رابطه خاصی با 

درگیری نداشتند. همچنین درگیری 

توانست رضایت شغلی ، تمایل به 

ترک سازمان و بهزیستی روانی را 

 پیش بینی کند

Zhu 

,Avolio, 

Walumbw

a 

(2009) 

آزمون مدلی که بر مبنای 

ویژگیهای افراد آن بین 

رهبری تحول آفرین و 

درگیرشدن آنها در کار، 

نقش تعدیل کنندگی ایفا 

 می کرد

تن از مدیران  040

ارشد  از صنایع م تلف 

 در آفریقای جنوبی

پرسشنامه  ؛ 

مدلسازی خطی 

 3سلسله مراتبی

رهبری تحول آفرین رابطه مثبت با 

در گیر شدن کارکنان در کار 

ه کارکنان دارد.این رابطه زمانیک

دارای ویژگیهای مثبتی هستند قوی 

 تر است

                                                           
1  . Grounded theory 
2 . Hierarchical Linear Modeling (HLM) 
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 .اشندبمی جدولی که در زیر آمدهصورت گرفته  به شر  که طی چند سال اخیر در داخل کشورمشابه با موضوعات همچنین برخی از تحقیقات 

 جامعه و نمونه آماری هدد از پژوهش نام پژوهشگر
ابزار جمع آوری 

 اطالعات
 مهم ترین یافته ها

غفوری 

ورنوسفادرانی 

محمدرضا ,گل 

 پرور محسن

0299 

بررسی رابطه عدالت 

سازمانی با تعهد سازمانی 

کارکنان شهرداری های 

مرکزی و مناطق شهر 

 اصفهان

در این پژوهش تعداد 

نفر از کارکنان  332

شهرداری های مرکزی 

و مناطق شهر اصفهان 

به روش تصادفی ساده 

 .انت اب شدند

پرسشنامه تعهد 

سازمانی )می یر، 

آلن و اسمیت، 

0882) 

عدالت سازمانی و سه مولفه آن 

همبستگی مثبت و معنی داری با هر 

ی  از حیطه های تعهد سازمانی 

یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد 

سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی 

 مستمر داشتند. 

رامین مهر 

حمید،هادی 

زاده مقدم 

اکرم,احمدی 

 0299 ایمان

بررسی رابطه عدالت 

سازمانی و رفتار 

در  شهروندی سازمانی

شرکت ملی پ ش 

 فرآورده های نفتی تهران

نفر از کارکنان  89

ستادی شرکت ملی 

پ ش فرآورده های 

 نفتی تهران

بین عدالت سازمانی و رفتار  پرسشنامه

شهروندی کارکنان رابطه مثبت و 

 معناداری وجود دارد.

گل پرور 

محسن,نادی 

 محمدعلی

0298 

بررسی رابطه بین ارزش 

های فرهنگی و انصاد با 

عدالت سازمانی، رضایت 

 شغلی و ترک خدمت

کارکنان نفر از  208

ادارات نواحی آموزش و 

 پرورش شهر اصفهان

پرسشنامه شامل 

 قسمت م تلف 1

انصاد کلی با عدالت توزیعی، رویه 

ای، تعاملی، ترک خدمت، رضایت 

دی گرایی رابطه شغلی و ما

دارد اما با فاصله قدرت،  معناداری

 .دارای رابطه معنادارنیست

 

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 

هایی که مولفه درگیری در کار را هدد اگرچه تحقیقات زیادی در حوزه عدالت سازمانی انجام شده است، ولی می توان گفت پژوهش

نون های به عمل آمده تا کنیستند)رجوع به پایگاه اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(. طبق بررسیقرار داده باشند چندان زیاد 

تحقیقی که محورکلی آن درگیری مسثردر کار باشد، در بان  توسعه صادرات صورت نگرفته است. از آنجا که ماهیت وجودی بان  توسعه 

ای در افزایش توجه به نیروی انسانی ودر نتیجه تواند نقش قابل مالحظهادرات است، این تحقیق میصادرات خدمت رسانی به کشور در حوزه ص

 باال رفتن میزان درگیری موثر در کار را برای کارکنان این مجموعه دربر داشته باشد و این پدیده همانطور که در بندهای پیشین شر  داده

 د داشت.شد مزیتهایی را برای سازمان به دنبال خواه
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  :اهداف مشخص تحقیق

 هدد آرمانی : درگیر نمودن اثرب ش کارکنان در کار

 بررسی رابطه میان ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و در درگیر شدن آنان در کار هدد کلی :

 رابطه میان ادراک کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان و درگیر شدن آنان در کار اهداد ویژه : تعیین

 رابطه میان ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان و در گیر شدن آنان در کار تعیین

 رابطه میان ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای در سازمان و در گیر شدن آنان در کار تعیین

یران و یافتن راهکارهای ارتقای سطح های فوق الذکر )اهداد ویژه( در بان  توسعه صادرات ااهداد کاربردی : بررسی رابطه میان مولفه

 درگیری اثرب ش در کار در سازمان مذکور و مسسسات مشابه.

 

تواند بزرگترین ذینفع تحقیق فوق بان  توسعه صادرات ایران می )به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی(: هدف کاربردی،

ژوهش مند گردند و یا تحقیقات مشابهی را بر مبنای این پر این تحقیق بهرهتوانند از نتایباشد. عالوه بر آن بانکهای دولتی دیگر نیز می

 گذاری نمایند.در مسسسه خود پایه

 سؤال تحقیق: -4

 وجود دارد؟رابطه آنان در کار  اثرب ش ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در سازمان و سطح درگیرشدن بینرابطه ای  آیا

 :های تحقیقفرضیه -5

 دار وجود دارد .کاررابطه مثبت و معنیالت سازمانی و درگیر شدن آنان دربین ادراک کارکنان از عد اصلی :فرضیه 

 بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان و درگیر شدن آنان در کاررابطه مثبت  و معنی دار وجود دارد.های فرعی:فرضیه

 ان و درگیر شدن آنان در کار رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.بین ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازم

 بین ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای در سازمان و درگیر شدن در کار رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

 

 :ها و اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی و عملیاتی(تعریف واژه

 تعاریف مفهومی

 ,Campbell): عدالت سازمانی بیانگر ادراکات کارکنان از برخورد و رفتار منصفانه منصفانه سازمان با آنان است  2سازمانیعدالت 

Finch ,2004,179)  

عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت انصاد در توزیع و ت صیص منابع وپیامدهایی است که از  :4عدالت توزیعی

   (Campbell, Finch ,2004,179. )سازمان در یافت می کنند 

                                                           
3 . Organizational justice 
4 . distributive justice  
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مدها توزیع عدالت رویه ای ، بی طرفی و انصاد در روشها ،سازو کارها و فرایندهایی که از از طریق آن  پیا :  5عدالت رویه ای

  (Campbell, Finch ,2004,179. )می گردد. یا تصمیمات در سازمان ات اذ می گردد 

 : عدالت مراوده ای به کیفیت رفتار میان اش اص که بوسیله هر فردی احساس می شود بر می گردد.1 عدالت مراوده ای

(javahar,2002.813 .) 

 "فرد خود را مطیع و تحت امر نقش کاری اش در سازمان در می آورد وضعیتی روانشناختی که در آندرگیر شدن درکار:

.(Kahn,1990,604)  برای بر آوردن و اتمام کار حالت مثبت ذهنی ؛ (et al. 2002,74  Schaufeli). 

سطح باالیی ازانرژی و جنب و جوش روانی فرد در هنگام کاروتمایل به صرد تالش درآن کار علی رغم س تی آن :  توان در کار

 است 

 .عمیق با ی  کار و احساس اهمیت ،جدیت و چالش درکار می باشد دلبستگی اشاره به : وقف شدن درکار

با رضایت خاطر و احساس شادی در حین کار است  غرق شدن عبارتند از تمرکز شدید و اشتغال به ی  کار :غرق شدن در کار

 .(et al. 2002,74  Schaufeli)سریع بوده و جدا شدن او از کار به س تی صورت می گیرد.  فردبه طوریکه گذشت زمان برای 

 روش شناسی تحقیق:-6

ها و رای این منظور از مقالهبرای شروع الزم است به جمع آوری اطالعات و  مطالعه پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شود. ب

پژوهش حاضر گردد. اند( استفاده میهای مرتبط گردآوری شده است )تعدادی از آنها در ب ش مراجع ذکر شدهکتبی که در در زمینه

به توصیف چون ها ها برای آزمون فرضیهآوری دادهو از نظر روش گرد پژوهش کاربردیکند از نوع از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می

الت عد»ی میان متغیرهای که در این پژوهش رابطه همچنین از آنجائی .است تحقیق توصیفیپردازیم، ی  و مطالعه آنچه هست می

 گیری متغیرها از پرسشنامه استانداردبرای اندازه گیرد از نوع همبستگی است.مورد بررسی قرار می« درگیر شدن در کار»و « سازمانی

 ای که روایی آن تثیید شده باشد، استفاده خواهد شد.یا پرسشنامه

 :  هاو ابزار گردآوری داده تحقیق روششرح کامل 

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایر تحقیق خواهد بود.  پرسشنامه ،آوری اطالعات دست اولدر این پژوهش جهت جمع ابزار عمده

پاسخ میتوان محسوب کرد. از طریق  -پرسشنامه را نوعی محرک های پژوهش است. سساالت و روشی مستقیم برای کسب داده

توان دانش، عالیق، نگرشها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی پرسشنامه می

ها، در واقع این امکان های جمع آوری داده( هر ی  از ابزار0288)مقیمی ،  .دهد، آگاهی یافتبرد و به آنچه در حال حاضر انجام می

هایی که بسته هستند به علت آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامهها جمعهای م تلف را از آزمودنیآورند که دادهرا فراهم می

 ( 0289)خاکی،  .وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند

                                                           
5 .  procedural justice 
6 . Interactional  justice 
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ها از مقیاس فاصله ای طیف لیکرت گیری، ارزیابی و مقایسه نتایر به دست آمده از طریق پرسشنامهاندازهدر این پژوهش به منظور 

 شود.استفاده می

دهد میانگین و انحراد معیار پاسخ های مربوط به متغیرهای م تلف را محاسبه کنیم. یعنی مقیاس مقیاس فاصله ای به ما اجازه می 

ها مش ص سازد بلکه افراد را با توجه به خصوصیات مش ص گروه بندی کند و رتبه ها را در درون گروهای نه تنها قادر است فاصله

گزینه  8یا  5تواند طیف لیکرت می (.0290گیری و تفاوت بین افراد را مش ص نماید)سکاران، قادر است مقدار این تفاوت را اندازه

 .ای باشد

 :ونه گیری و حجم نمری، روش نمونهجامعه آما

 .می باشدبان  توسعه صادرات کارکنان  تمامیجامعه آماری در این تحقیق 

 یاهکند از موضوعجامعه است و از آن تبعیت می یاهتکه نشان دهنده واقعی  از آنجا ،قانت اب حجم نمونه در طر  ریزی ی  تحقی

 ببسحجم نمونه به عنوان ی  عامل ، بر روی خطای متوسط تثثیر می گذارد و از همین رو درست بودن آن  کلیدی بررسی است،

 جویی انجام بررسیگیری موجب کاهش هزینه مشاهدات و صرفهصحت و دقت نمونه شود. افزون بر این،باال رفتن گویایی نمونه می

 (0289 )خاکی، .گرددمی

جامعه آماری( با پراکندگی  %00نفر از کارکنان ستادی بان  توسعه صادرات)حدود  000مونه آماری در تحقیق فوق در نظر است ن

 آوری گردد.تر از مدیران ارشد تا سطح متصدیان امور اداری،جمعسنی ، تحصیالت و ... در رده پایین

 ها :های تجزیه و تحلیل دادهروش

(، Nominalها اسمی)مه، با استفاده از اصول آمار استنباطی و بسته به اینکه دادهبندی اطالعات از پرسشناآوری و طبقهپس از جمع

( باشند متناسباچ از ضرایبی نظیر الندا، گاما، رگرسیون و ... وهمچنین آزمونهای فرض استفاده intervalای)( یا فاصلهordinalترتیبی)

( Excelو یا پرسشنامه اکسلی) googleDOCsخواهد شد. برای گردآوری اطالعات پرسشنامه از سیستم پرسشنامه مبتنی بر وب 

 افزارهای مشابه استفاده خواهد شد.رمو یا ن SPSSآوری شده، از  های جمعو برای تحلیلهای آماری داده
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