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  دهیچک
. گـذرد  درگیرشدن در کار مفهومی نوین است که در سالیان اخیر وارد مباحث سازمانی شـده وبـیش از دو دهـه از ظهـور آن نمـی     

ورند که تمایـل زیـادي بـراي صـرف تـالش و کوشـش فـراوان از خـود نشـان           کارکنان درگیر درکار کارکنانی شاداب، پر انرژي و بهره
دهد که درگیرشدن کارکنان در کار تحت تأثیر عوامل مختلـف، فـردي، شـغلی و     ها در این زمینه نشان می ها و پژوهش نوشته. دهند می

هاي نفتی ایـران در پاالیشـگاه کرمانشـاه     هنفر از کارکنان شرکت پاالیش و پخش فرآورد 391جامعه آماري این تحقیق . سازمانی است
نتـایج  . نامه عدالت سازمانی نیهف و مـورمن و درگیـر شـدن در کـار یـوترش اسـت       گیري متغیرهاي تحقیق پرسش ابزار اندازه. باشد می

وجـود   دهد که بین عدالت سازمانی و درگیـر شـدن در کـار همبسـتگی مثبـت و معنـادار       آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان می
دهـد کـه ادراك    نتیجه ایـن پـژوهش در فرضـیه اول نشـان مـی     . بینی درگیر شدن در کار را دارد داشته، و عدالت سازمانی توانایی پیش

تـرین امتیـاز    اي باالترین نسبت را دارد و در فرضـیه دوم بـین عـدالت تـوزیعی و ادراك کارکنـان شـاهد کـم        کارکنان و عدالت مراوده
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  مقدمه
ین مزیـت رقـابتی   تـر  مهـم ین عامل رشد و مانـدگاري و  تر مهمدنیاي کنونی نیروي انسانی  در
فرسـوده و  ، 1نیـروي انسـانی تحلیـل رفتـه     ؟ اما چه نیروي انسـانی اي . رود می شمار به ها سازمان

ي امـروزي در جسـتجوي   هـا  سـازمان . پرانگیزه و درگیر در کـار ، ناراضی یا نیروي انسانی شاداب
کوشـند تـا    مـی  و پیروزي جنگ استعدادها از هیچ تالشی فـرو گـذار ننمـوده و همـواره     ها بهترین
گرتـرین افـراد را جـذب خـود نمـوده و از آنـان در راسـتاي تحقـق          ن و دانشمستعدتری، بهترین

هنگفتـی را صـرف جـذب    هـاي   هیی کـه هزینـ  هـا  سـازمان چه بسـیارند  . اهداف خود بهره جویند
کـه تمـامی اسـتعداد و     دهند می آنان را در شرایطی قرار، کنند اما با مدیریت ناصحیح ها می بهترین

ـ   بـراي اینکـه نیـروي انسـانی در سـازمان تبـدیل بـه        . گـردد  مـی  ابودانگیزه هایشان هرز رفتـه و ن
الزم اسـت شـرایطی   ، ارزشمند و با بیشینه ارزش آفرینی بـراي سـازمان گـردد   ، ماندگاراي  سرمایه

ي خـود  هـا  نقـش آرامش و بدون دغدغه خاطر به ایفـاي  ، براي آنان فراهم نمود تا بتوانند با امنیت
خـود را بـه کـار    هـاي   اي اهداف سازمان حداکثر تـالش و توانـایی  در سازمان پرداخته و در راست

بـر وفـاداري    هـا  سـازمان اغلـب   تأکیـد  1980 تـا دهـه  . گردند 2اصطالح درگیر در کار و به رفتهگ
پـس از  . داشـتند  و مانـدگاري در سـازمان را   3وفاداري و کارفرمایان از کارکنان انتظار بودکارکنان 

شدن و افزایش رقابـت جهـانی   تر  امروزه با پیچیده. سوق پیدا کرد 4مدتی گرایشات به سوي تعهد
 هـا  سـازمان . شـده اسـت  تـر   بـیش از پـیش نمایـان    هـا  سـازمان ي در تغییرپـذیر نیاز به انعطاف و 

قراردادهـاي موقـت میـان کارفرمایـان و کارمنـدان زیـادتر شـده و اسـتخدام         ، انـد  شده تر کوچک
بـه دنبـال    تـر  بـیش ي امـروزي  هـا  سـازمان . دهـد  مـی از دست  رفته رفته معناي خود راالعمر  مادام

وادارند یـا بـه اصـطالح بـه      تر بیشگردند تااز طریق آن کارکنان را به تالش و کوشش  می ییها راه
  ).46، ص 2007، 5ولیبرن( باشند می کارکنانشان در کار تر بیشدنبال درگیر کردن 
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بیش از دو دهه از  احث سازمانی شده ودرگیر شدن در کار مفهومی است که اخیرا وارد مب
به طور مثبتی با کار  اند؛ معموال پر انرژي و فعال، کارکنان درگیر درکار. گذرد نمی ظهور آن

بر این است که کارشان را به طور اثربخشی به انجام  شان و سعیخود ارتباط برقرار کرده 
که  دهد میتحقیقات نشان  نتایج). 300، ص 2006، 1کویانکو، برك، فیکسنبام(د برسانن

هارتر، ( دارد ها سازماني ور بهرهبر سود آوري و اي  قابل مالحظه تأثیردرگیري کارکنان در کار 
در این زمینه نشانگر این است که درگیر شدن  ها پژوهشو ها  هنوشتچنین  هم). 2002، 2اشمیت، هایز

ملو، ویلدرماث، ( زمانی استشغلی و سا، فردي، عوامل مختلف تأثیرکارکنان در کار تحت 
 را تحتکه ممکن است درگیر شدن در کار  سازمانی ین عواملتر مهمازجمله ). 2008، 3پاکن
این حالت در . قرار دهد میزان ادراك کارکنان از انصاف و عدالت در محیط کاري است تأثیر

ست روابط کارکنان با در نظریه مبادله اجتماعی آمده ادهد،  می رخ 4بستر نظریه مبادله اجتماعی
. روانی است قراردادهمچون یک دادوستد غیر رسمی بر طبق یک  ها سازمانرهبرانشان در 

کارکنان نیز انتظارات و ، سازمان توقعات و انتظارات کارکنان را بر آورده سازند زمانی که
رهبران از جمله انتظارات مهمی که کارکنان از . توقعات سازمان را بر آورده خواهند کرد

که کارکنان انتظار دارند . باشد می با انصاف با آنان توأمرفتار عادالنه و  ،سازمان خود دارند
در این صورت است که آنان نیز سعی خواهد  ،با انصاف و بی طرفی باشد توأمرفتار رهبرانشان 

یر کرده و خود را در کار درگ تر ، بیشنمود در آورده هایشان به سازمان انصاف را رعایت کرده
   ).606، ص 2006، 5ساکس( بگذارند به جايعملکرد باالتري از خود 

  پیشینه نظري موضوع 
 انگر ادراکات کارکنان از برخورد و رفتـار منصـفانه سـازمان بـا آنـان اسـت      یب 6عدالت سازمانی

ي هـا  محـیط اگرچـه بحـث و مطالعـه پیرامـون عـدالت در      ). 179، ص 2004و دیگـران،   7کمبل(

                                                        
1. Koyuncu, Burk and Fiksenbaum 
2. Harter, Schmidt, and Hayes 
3. Mello, Wildermuth and Pauken 
4. Social Exchange Theory (SET) 
5. Saks 
6. Organizational Justice 
7. Campbell 
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. گـردد  مـی  بـاز  1960آدامـز در دهـه    برابـري  آن به نظریـه  منشأداشته و اي  قدمت دیرینهسازمانی 
ین تـر  مهـم  طوري کـه افزایش یافته به اي  به طور فزاینده 1990تحقیقات در این زمینه پس از دهه 

، 2001، 1کـاراش و اسـپکتر  ( در رابطه با عدالت سازمانی در این دوره صورت گرفته استها  هیافت
  ). 279ص 

بـه احسـاس رعایـت انصـاف از آنچـه بـین       ؛ 2عدالت توزیعیشان بر روي تأکیدمطالعات اولیه 
مبتنـی بـر    تـر  بـیش در زمینه سازمانی تحقیقات عـدالت تـوزیعی   . بوده است، گردد می افراد توزیع

داشتندکه افراد خواسـتار رعایـت عـدالت     تأکیداین مطالعات بر این نکته . نظریه برابري آدامز بود
فضـاي کـاري   ، امنیت شـغلی ، ي شغلیها ، چالشدر توزیع پیامدهاي سازمان همچون پرداختی ها
بـر طبـق   ). 808، ص 2002، 3امبـروز ( باشـند  مـی  و حتی پیامدهاي منفی چون اخراج و تنبیهـات 

: مبناي ارزیابی میزان عاالنه بودن پیامدهاي دریافتی سـه اصـل   )1976(التمدل قضاوت عادالنه لون
براین نکته اشاره دارد که پیامـدهاي دریـافتی تـا     نیازها اصل. باشد می 6تناسب و 5مساوات ،4نیازها

بـر عـدم تبعـیض مبتنـی بـر       مسـاوات اصـل  . باشـد  مـی  چه حد با نیازهاي افراد داراي همخوانی
بـر توزیـع پیامـدها بـر     تناسب  نژاد و پست و طبقه اشاره داشته و اصل، عواملی همچون جنسیت

توزیـع   ،تـالش و بـه عبـارت بهتـر    ، تحصـیالت ، ی و عـواملی همچـون تخصـص   مبناي شایسـتگ 
  ).9و  4، صص 2002، 7زبیلوت( افراد به سازمان داردهاي  همتناسب با آورد

پیامـدها  هـا   که از طریـق آن هایی  هتوجه تحقیقات در زمینه عدالت بر روي روی 1980در دهه 
ین محققـان  تـر  مهـم از جمله ) 1980(ونتالو ل) 1975(تیبات و والکر. یابند جلب شد می تخصیص

ـ . بودند 8اي رویه عدالت حوزهدر  کـه از طریـق   هـایی   هآنها نشان دادند که در بسیاري از مواقع روی
بـا   طـوري کـه  یابند اهمیتی به مراتب فراتر از خـود پیامـدها داشـته بـه      می آنها پیامدها تخصیص

امـا چـون معتقدنـد    ، در یافـت ننماینـد  پیامـدهاي مطلـوبی   کـه  که افراد ممکـن اسـت    اینوجود 
بـوده و بـر    منطبـق برعـدل و انصـاف    ،یابنـد  می که از طریق آنها این پیامدها تخصیصهایی  هروی

                                                        
1. Charash and Spector 
2. Distributive Justice 
3. Ambrose 
4. Needs 
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6. Equality 
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د کننـ  مـی  از پیامـدهاي دریـافتی احسـاس رضـایت    ؛ اسـتوار اسـت   اصول درست و مـورد قبـولی  
، پـاداش دهـی  ، گزینش ،استخدامهاي  هکه روی دهد می نشان ها پژوهش). 804، ص 2002امبروز، (

ي عـدالت  هـا  هین خاسـتگا تـر  مهـم و حل و فصل تعارضـات سـازمانی از جملـه     ارزیابی عملکرد
به نظر لونتـال یـک رویـه    ). 41، ص 2007کروپانزائو، بون، کیلیلند، ( باشند می در سازماناي  رویه

تمـام افـراد و    يبـرا (ثبـات و پایـداري  : گانـه  شـش ي هـا  ویژگیبایستی داراي . براي عادالنه بودن
چ یهـ (دوري از تعصـب و پیشـداوري  ، )کسـان و مشـابه اعمـال گـردد    یط بـه طـور   یدرتمام شـرا 

ـ بـر پا هـا   یـه رو(درسـتی و صـحت  ، )نباشد  قایلخاص  هاي ها گرویافراد  یبرخ يبرا ییاستثنا ه ی
ت یـ در صـورت اشـتباه بـودن قابل   (قابلیـت اصـالح  ، ) اطالعات درست و معتبر شکل گرفته باشد

نفـع را لحـاظ    يتمـام نظـرات افـراد ذ   (معرف همه نظرات ، ) د نظر را داشته باشدیو تجدح ییتص
 90 در دهــه .)280، ص 2001کـاراش و اســپکتور،  ( و متکــی بــر مـوازین اخالقــی باشــد )نمایـد 

راکـه   1اي عـدالت مـراوده  ) 1986(بیـز و مـواگ   . مطالعات بر جنبه اجماعی عدالت سوق پیدا کرد
نـدگان سـازمانی بـا کارکنـان در هنگـام اجـراي       گیر تصـمیم ت بـین فـردي   بیانگر کیفیـت تعـامال  

مـدارك قابـل   اي  همچـون عـدالت تـوزیعی و رویـه    . را مطرح کردنـد  باشد می سازمانیهاي  هروی
مباحـث  . باشـد  مـی کارکنان موجـود  هاي  و رفتار ها نگرشبر اي  عدالت مراودهتأثیر دربارهتوجهی 

داننـد و   اي مـی  از عـدالت رویـه   ییبرخی آن را جز. وجود دارد اي بسیاري پیرامون عدالت مراوده
). 804، ص 2002امبـروز،  ( کننـد  مـی  ذکـر اي  برخی دیگر آن را عامـل مسـتقلی از عـدالت رویـه    

بنـدي   تقسـیم  3و اطالعـاتی  2اي را به دوعامل مجزاي بـین فـردي   عدالت مراوده) 1993(گرینبرگ 
مدل چهار بعدي از عدالت شـامل عـدالت تـوزیعی،     یک) 2001(بر این اساس کالکویت . کند می

عـدالت بـین   . )304، ص 2006راك و شـانوك،  (دهـد   رویه اي، بین فردي و اطالعاتی ارایـه مـی  
صاحبان قدرت در سـازمان اسـت؛ در   کاري  سیاسیمهربانی و بدور از ، با احترام توأم فردي رفتار

 دربـاره  یل کـاف یـ حات و دالیتوضـ  ارایـه مات روشـن و  یبه اتخاذ تصم یعدالت اطالعات حالی که
امـدها  یق آنهـا پ یکه از طرهایی  یهرو دربارهحات روشن یمحققان معتقدند که توض. آنها اشاره دارد

اطالعـات   يد دارایـ حات بایتوض. شود می ادراك عدالت در افراد يباعث ارتقا ،ابندی می صیتخص

                                                        
1. Interactional Justice 
2. Interpersonal Justice 
3. Informational Justice 
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ـ ا. اتخاذ آنهـا باشـد   یو چگونگ گیري یمتصم يندهایفرا يجنبه ساختار یابیارز ياز برایمورد ن ن ی
ل و اطالعـات مـرتبط و   یدال يبر مبناي، گریزه دیچ قصد و انگید صادقانه و بدون هیحات بایتوض
 ت ادراك عـدالت در افـراد گـردد   یتا باعث تقو. برخوردار باشد یکاف مشروعیتبوده و از  یمنطق

   ).151، ص 2007نباتچی، بینگهام و گاد، (

  
  )با مروري بر ادبیات عدالت سازمانی -محقق: منبع(سیر تکامل مفهوم عدالت سازمانی  ):1( نمودار

پژوهشـگران بـر   ؛ سـاختار و چگـونگی تفکیـک ابعـاد عـدالت     ، با وجود عدم توافق بر مفهوم
وقتـی افـراد   . ارندي افراد اتفاق نظر دها نگرشآن بر رفتارها و  تأثیرروي اهمیت رعایت عدالت و 

هـم بـه طـور     ،کننـد بـه طـور غیـر منصـفانه بـا آنـان رفتـار شـده اسـت           می در سازمان احساس
دزدي و سـرقت و کـاهش   ، افـزایش تـرك خـدمت   (و هم به طـور رفتـاري   ) تر کمتعهد (نگرشی

ـ  ) همچون رفتار شهروندي  تبعی و کمک کننده به سازمانهاي  رفتار آنـان   هبه این رفتار سـازمان ب
  )808، ص 2002امبروز، (دهند  می سخپا

دهد، عدالت سازمانی با عوامـل مهـم سـازمانی همچـون، رضـایت شـغلی        تحقیقات نشان می
، )1991مـورمن،  ( رفتـار شـهروندي سـازمانی    ،)1992مـک فـارلین و سـویینی،    ( وتعهد سازمانی
شـغل و جابـه   غیبـت، تـرك   ، )2004؛ هوي و تـارتر،  2004ساندرز، تورن هیل، ( اعتماد سازمانی

 

عدالت توزیعیعدالت بین فردي ر اطالعاتی عدالت مراوده اي عدالت رویه اي    

1970دهه  1980دهه  1990دهه  2000دهه     

  )1965(نظریه برابري آدامز
عــدالت یعنــی تناســب میــان 
ــه    ــرد ب ــک ف ــا ي ی آورده ه
سازمان و دریـافتی هـایش از   

  آن
   

  )1976(مدل قضاوت عادالنه لونتال
نه تنها بایستی بـا   از سازمان افراد پیامدهاي دریافتی

) تناسـب اصل برابري یا( آورده هایش متناسب بوده
اصـل  (بلکه نیازهاي اساسـی آنـان را پوشـش داده    

. . . نـژادي و ، سـیتی و خالی از تبعیضات جن) نیازها
  ) اصل مساوات(باشد 

  

  )1980(لونتال) 1975(تیبات و والکر
افـراد در سـازمان نـه تنهــا نسـبت بـه رعایــت      
عدالت در پیامدهاي دریـافتی حساسـند بلکـه    

هـایی کــه از طریـق آن ایــن    نسـبت بـه رویــه  
  پیامدها توزیع می گردد نیز حساسند 

 

  )1986(بیز و مواگ
  

عدالت نـه تنهـا توزیـع منـافع مـادي بلکـه منـافع        
اجتماعی مهمی چون تعامـل مسـتقیم مـدیریت بـا     

  کارکنان را نیز در یر می گیرد
 

  )2001(کالکویت
ارائه مدل چهار بعدي از عدالت 
شامل توزیعی، رویه اي، بین فردي 

  و اطالعاتی
  
  

  )1993(گرینبرگ 
عدالت مراوده اي داراي دو بعـد جـدا ازهـم مـی     

عـدالت  (رفتار محترمانه مدیریت با کارکنـان  : باشد
عـدالت  (ي هـا گیر تصمیمو شفافیت در ) اطالعاتی

  )ديبین فر
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، جـودي و کالکوئیـت،   2001تیپـر،  ( سالمتی کارکنـان  استرس و، )2005پارکر و کولمایر، ( جایی
شود افراد بنابـه سـه دلیـل     گفته می. رابطه دارد) 2000جواهر، ( 1هاي چرخاشگرانه و رفتار) 2004

شـأت  که هریـک؛ از سـطوح نیازهـاي آنـان ن    . اصلی نسبت به رعایت عدالت در سازمان حساسند
بینـی   دلیل اول کسب منافع مادي است به طوري که وجود عدالت به افـراد قـدرت پـیش   . گیرد می
تواننـد   زمانی که افراد این درك را داشته باشند که با آنها منصفانه رفتـار خواهـد شـد مـی    . دهد می

 خواهنـد  چنـین بـراي دریافـت آنچـه از سـازمان مـی       بینی نمـوده و هـم   هاي خود را پیش دریافتی
دلیل دوم از نیاز سطح باالتر، یعنی نیاز اجتماعی و تعلق داشتن به گـروه نشـأت   . ریزي کنند برنامه

در او حسـی از ارزشـمندي و   ) هماننـد دیگـران  (شـود  زمانی که با فرد عادالنه رفتار مـی . گیرد می
عنـوان   به اهمیتی است که فرد براي عدالت بـه . و دلیل سوم. شود تعلق داشتن به گروه تقویت می

  )802، ص 2002امبروز، ( گردد یک ارزش واالي انسانی واخالقی قایل است بر می
  درگیر شدن درکار

، التـزام ، تعهـد ، نـامزد شـدن  ، همچـون  یمختلفـ  یدر فرهنگ لغت به معـان  2درگیر شدنواژه 
ن مفهـوم بـه   یـ شـه ا یر یات علـوم اجتمـاع  یدر ادب. ترجمه شده است يریاستخدام و درگ، اشتغال

گـافمن  . گـردد  یبـاز مـ   نـه ین زمیدر ا)1960(ن گافمن یاروي نقش و به طور خاص کارها يتئور
ک نقـش را  یـ ر شـدن در  یـ ند که درگپذیر می را یمختلف هاي نقشمعتقد است که افراد در جامعه 

 فیـ تعر "اجـراي آن   يبه نقش و صـرف توجـه و تـالش فـراوان بـرا      3ختهیود انگخ یدلبستگ"
  ).210، ص 2008و پاکن،  میلو، ویلدرماث( کند می

اسـت کـه در سـازمان و    هایی  ، نقشباشند می فاگر آنیکه افراد در جامعه ا هایی نقشاز جمله 
کـاري  هـاي   محـیط اولین کسی بود کـه ایـن مفهـوم را وارد    ) 1990(4کان. ندپذیر می يط کاریمح
یـا درگیـر    درگیـر بـوده   ،به نظر کان کارکنان سازمان نیزدر یـک نقـش کـاري ممکـن اسـت     . کرد

فـرد خـود را مطیـع و تحـت      وضعیتی روانشناختی که در آن ”را وي درگیر شدن در کار . نباشند
 يریـ در درگ. )694، ص 1990کـان،  ( کند می تعریف "آورد امر نقش کاري اش در سازمان در می

                                                        
1. Aggression 
2. Engagement 
3. Spontaneous  
4. Kahn 
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درآورده و  ش در سـازمان یبه اسـتخدام نقـش کـار    یو عاطف یشناختی، کیزیخود را به طور ف فرد
تعـامالت متقابـل    يبه نظرکان فرد و نقش دارا. کند می انیب خود عملکرد نقش يود را در راستاخ

اسـتخدام  (در نقـش صـرف کـرده    هـاي   رفتـار  يخـود را بـرا   ياوال فرد انرژ طوري کههستند به 
ـ ب(کنـد   می انیا خود را درون نقش بیثان، )1یشخص آنقـدر کـه    ).700همـان، ص  ( )2یان شخصـ ی

باعـث   يریـ عـدم درگ ، و جسارت در کار باشند هیروح يگردد که کارکنان دارا یم باعث يریدرگ
از خـود نشـان داده و در    انـه یکنـاره جو هـاي   رفتارو گردد که کارکنان ازنقش خود جدا افتاده  یم

ر یـ ردرگیکارکنـان غ . )12، ص 2004مـاي،  ( رنـد یبـه خـود بگ   یدفاع یشان موضعیبرابرنقش کار
آنهـا  . نندینشـ  مـی  عقـب  یو شـناخت  یبـه طـور عـاطف   ، دهیشان کنار کشیرخود را از انجام نقش کا

رفتار آنها فاقد تالش و کوشـش الزم بـوده و   دهند،  می خود را به طور ناقص انجام يف کاریوظا
لوتـانس و پیترسـون،    ( گردنـد  ي میرارادیساعت وار و غ یروح با حرکات یبهاي  هوار ل به آدمیتبد

  ).278، ص 2002
براي توصیف و سنجش درگیـر شـدن در کـار     3از مفهوم تحلیل رفتگی) 1997(ترمسلش و لی

 یف حالـت در مانـدگ  یج در توصـ یـ است که به طور رااي  استعاره یل رفتگیتحل. کنند می استفاده
، 4فرسـودگی  بعـد سـه   يرا دارا یل رفتگـ یـ مسلش تحل. رود می د به کاریشد یا فرسودگی یروح

احسـاس خسـتگی و   ، فرسـودگی . دانـد  مـی  6کارایی عدم احساسو  )یتیشخص یا بی( 5تفاوتی بی
بـه   ،اسـت باشد، بی تفاوتی نگرش سـرد و منفعالنـه بـه کـار      درماندگی شدید در اثر کار زیاد می

معنـا   یاو بـ  يفرد عالقه خود را نسبت بـه کـار از دسـت داده و روز بـه روز کـار بـرا       طوري که
ش را نداشـته  یانجـام کارهـا   يالزم برا یستگیشاکه کند  می احساس در عدم کارایی فرد. گردد می
ل یـ تحل مسـلش و لیتـر  بـه نظر . به اتمام برسـاند  یخود را در سازمان به درستهاي  تواند کار نمی و

ـ بـر ا . باشـند  مـی  وسـتار یک پیـ دو سر ، ن دویدر کار است و ا يریاصل کاهش درگ در یرفتگ ن ی
وجـه   بیـ کـه هرکـدام بـه ترت    اسـت  1 ییکـارا  و 8پیوستگی، 7يانرژ سه بعد يدارا يریاساس درگ

                                                        
1. Self - Employment  
2. Self - Expression 
3. Burnout 
4. Exhaustion 
5. Cynicism 
6. Inefficacy 
7. Energy   
8. Involvement  
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اسـچوفل و  ( باشـند  یی مـی و عدم کـارا  یتفاوت یبی، فرسودگ یعنی ،یل رفتگیمخالف سه بعد تحل
   ).298،  ص 2004باکر، 

ـ با مطالعـات خـود بـه ا   ) 2002(و همکاران  یان شوفلین میدر ا کـه   افتنـد یجـه دسـت   ینت نی
ز از یامـا دو مفهـوم متمـا    ،گر بـوده یکـد یبا  یکینزد ارتباط ياگرچه دارا یل رفتگیو تحل يریدرگ
 یم مسـتقل یبلکـه مفـاه   ،وسـتار نبـوده  یک پین دو مفهوم وجه مخالف یبه نظر آنان ا. باشند می هم

 ،سـت یل رفتـه ن یکه تحل ين اساس فردیبر ا. شوند گیري اندازه یمتفاوت يد با ابزارهایهستند که با
آنها درگیـر شـدن در کـار    . باشد می در کار يریاز درگ ییالسطح با يتوان گفت که دارا نمی الزاما

تعریـف نمـوده و آن را داراي سـه بعـد      "حالت مثبت ذهنـی بـراي بـر آوردن و اتمـام کـار      “را 
  . دانند می

 2؛در کارشور و حرارت 

 3؛در کار وقف شدن

  4.در کار غرق شدن
ل بـه صـرف   یـ تما و م کـار فـرد در هنگـا   تحمل روانیو  يازانرژ ییسطح باال :شور و حرارت
  .آن است یسختباوجود تالش درآن کار 

 ت و چـالش درکـار  یجـد ، تیـ ک کار و احسـاس اهم یق با یعم یدلبستگ اشاره به: وقف شدن
  .باشد می

 يت خـاطر و احسـاس شـاد   یک کار با رضـا ید و اشتغال به یعبارتند از تمرکز شد :غرق شدن
ع بـوده و جـدا شـدن او از کـار بـه      یسـر  فـرد  يگذشت زمان برا طوري کهن کار است به یدر ح
   ).74، ص 2002همان، ( دگیر می صورت یسخت

 تـأثیر در این زمینه نشان دهنده این است که درگیر شدن کارکنان درکـار  ها  هو نوشت ها پژوهش
رضـایت و وفـاداري    و، )2002هـارتر، اسـچومید و هـایز،    (ي ور ، بهرهقابل توجهی بر سودآوري

 شـغلی و سـازمانی اسـت   ، عوامل مختلف فـردي  تأثیرتحت داشته و ها  سازمان) واساالن( مشتریان

                                                                                                                                  
 

1 Efficacy  
2. Vigor 
3. Dedication 
4. Absorption  
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  . )2008میلو، ویلدرماث و پاکن، (
رعایـت  ، قرار دهـد  تأثیرتواند درگیر شدن در کار را تحت  می یکی از عوامل مهم سازمانی که

حمایـت  پشـتوانه ایـن ادعـا نظریـه مبادلـه اجتمـاعی و       . عدالت و انصاف در محیط کـاري اسـت  
برطبـق  . توسط بالو مطرح گردیـد  1964نظریه مبادله اجتماعی در سال . درك شده است سازمانی

شـود کـه ایـن     مـی  گفتـه . میـان افـراد اسـت    بالو سازمان عرصه مبادالت اجتماعی دوطرفه نظریه
 میـان کارکنـان و سـازمان   اي  سطح عـام کـه رابطـه مبادلـه    ، دگیر می مبادالت در دو سطح صورت

 دگیـر  مـی  است که میان آنان و سر پرستان مسـتقیم صـورت  اي  مبادلهتر  و در سطح پایین دباش می
هرچه این مبـادالت بـا کیفیـت بـاالتري صـورت گیـرد افـراد        ). 301، ص 2006راچ و شانوك، (

 1حمایـت سـازمانی ادراك شـده    بنابراین. اند کنند که مورد حمایت سازمان قرار گرفته می احساس
روابط میان کارمند و سازمان تعریف گردیده و بـه طـور خـاص افـراد بـا سـطح        به عنوان کیفیت

 قایـل باالیی از حمایت سازمانی ادراك شده بر این باورنـد کـه سـازمان بـراي مشارکتشـان ارزش      
 عنـوان  بـه  هـا  سازماندر افراد، احساس نیبرا یمتک. )همان(باشد  می بوده و نگران و دلواپس آنان

 یبرخـ . خواهنـدکرد  يتمندیرضـا  و يخشـنود  احسـاس  و پردازنـد  مـی  قشن يفایا به عضوفعال
 الزم يهـا  آموزش باکسب تا باشند یمناسبهاي  فرصت یدرپ کوشند می احساس نیا دنبال گربهید

 زانیـ م کـه ی کارکنـان . نـد ینما فـا یا یخـوب  به درسازمان خودرا هاي نقش بتوانند، خود وموردعالقه

 بـه  توجه با دیبا می رادارندکه احساس نیا، کنند می اتجربهر هشد ادراك یسازمان تیازحما يادیز

 سـازمان  منـافع  يراسـتا  در عمل آنهـا  تا کنند نقش يفایا درسازمان یمناسب هاي نگرش و رفتارها

بـر طبـق   . )3ص، 1385ی، زکـ (. نـد یراجبـران نما  سـازمان  تیـ حما لهیوس نیوبد باشد متبوعشان
اتی که کارکنان از سازمان و مدیرانشان دارند رفتار عادالنـه بـا   یکی از انتظار نظریه مبادله اجتماعی

شـود آنـان نیـز بـه نحـوي د       می با کارکنان عادالنه و اخالقی رفتار زمانی که بنابراین. باشد می آنان
آنان در کـار و صـرف تـالش و     تر بیشتواند از طریق درگیري  می که این آیند می رصدد جبران بر

  ).606، ص 2006ساکس، ( جام کار صورت گیردبراي ان تر بیشکوشش 
  مدل مفهومی تحقیق

) 1993(متغیر مستقل در این تحقیق عدالت سازمانی است که براساس مدل نیهـف و مـورمن   
                                                        
1. Perceived organizational support (POS) 
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متغیر وابسته دراین تحقیق مفهوم درگیـر شـدن   . استاي  و مراودهاي  رویه، داراي سه بعد توزیعی
در این مدل درگیر شـدن در کـار داراي   . باشد می )2002(در کار بر اساس مدل شوفلی و همکاران

  . باشد می وقف شدن در کار و غرق شدن در کار، در کارشور و حرارت سه بعد 

  
  )2002(شوفلی و همکاران از عدالت سازمانی و) 1993(مدل مفهومی تحقیق بر اساس نیهف و مورمن :)2(نمودار 

  از درگیر شدن در کار 

هـاي آن بـا شـرایط بـومی و      هاي موجود مقوله قرابت مؤلفه از بین مدل دلیل انتخاب این مدل
چنـین در خبـره سـنجی     باشـد، هـم   هاي آن مـی  چنین نظام ارزشی حاکم بر جامعه ما و سازمان هم

  . نظران ودر فرایند انجام پژوهش این مسأله مورد تایید خبرگان قرار گرفت اولیه از صاحب
  تحقیقهاي  هفرضی

 ر به بررسـی رابطـه میـا ن عـدالت سـازمانی و درگیـر شـدن در کـار        ضحقیق حااز آنجا که ت
رسـد کـه بـین     مـی  بـه نظـر  ، با توجه به مطالعات پیشین و تعاریف متغیرهاي مورد نظر، پردازد می

بنـابراین  . وجـود داشـته باشـد    عدالت سازمانی و درگیر شدن در کار رابطـه مثبـت و یـک طرفـه    
  :گردد می فرضیات ما به صورت زیر مطرح

بین ادراك کارکنان از عدالت سازمانی و درگیر شدن آنـان در کاررابطـه مثبـت    : فرضیه اصلی
  . وجود دارد معنادارو 

  :فرضیات فرعی
و  بین ادراك کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان و درگیر شـدن آنـان در کاررابطـه مثبـت    ـ 
  . وجود دارد معنادار
در سازمان و درگیر شدن آنان در کـار رابطـه مثبـت و    اي  رویه بین ادراك کارکنان از عدالتـ 
  . وجود دارد معنادار
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در سـازمان و درگیـر شـدن در کـار رابطـه مثبـت و       اي  بین ادراك کارکنان از عدالت مراودهـ 
  وجود دارد معنادار

  روش تحقیق
توصـیفی   هـا  هاز نوع کاربردي و بر اساس نحوه جمع آوري داد ،روش تحقیق بر اساس هدف

  . همبستگی است -
  يجامعه و نمونه آمار

نفتـی  هـاي   هنفر از کارکنـان شـرکت پـاالیش و پخـش فـرآورد      391جامعه آماري این تحقیق 
که از این تعداد با استفاده از فرمـول نمونـه گیـري در     باشد می پاالیشگاه کرمانشاه ایران شاغل در

  . نفر به دست آمد 87نمونه مورد نظر  تحقیقات همبستگی در میان یک گروه آزمودنی تعداد
n : حجم نمونه  
  
C :05 .0ي عدد ثابت که برا =  1 .0و  =  باشد می 5 .10برابر با .  
rاست. /3که در این تحقیق ، یمقدمات نامه پرسشبدست آمده از  یب همبستگین ضرتری کم   

r 0 = o   
در جامعـه مـورد نظـر بـاال باشـد      هـا   نامه پرسشرفت که ریزش و عدم عودت  احتمال آن می

 نامـه  پرسـش چراکه اکثر کارکنان داراي وظایف سنگین و عملیاتی بوده و وقت کمی براي تکمیـل  
 114، کـه از ایـن تعـداد   . در میـان کارکنـان توزیـع گردیـد     نامه پرسش 150تعداد  بنابراین. داشتند
به طور کامل عودت گردید که براي افزایش تعمـیم پـذیري تمـامی آنهـا وارد تحلیـل       نامه پرسش
  . شدند

  ابزارهاي سنجش متغیرهاي تحقیق
ت سـؤاال که داراي دو بخـش  . باشد می» نامه پرسش«ق ین تحقیاستفاده در امورد  سنجش ابزار

  . ت اختصاصی استسؤاالعمومی و 
  ها نامه پرسشی یروایی و پایا

سـاخته   کـه  نامـه  پرسـش پرسشهاي مربوط به عدالت سازمانی باید گفت که این  روایی درباره
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مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و روایـی       در تحقیقات چند داخلی باشد، می )1993(1نیهف و مورمن
بـا ایـن   . متخصصان این حوزه مورد تاییـد قـرار گرفتـه اسـت     توسط کارشناسان تسؤاالمحتواي 

ت مورد نظر را در اختیار کارشناسان و صاحبنظران ایـن حـوزه قـرار دارد کـه     ؤاالسمحقق  ،وجود
کارنیز بایـد گفـت    به در گیر شدن درهاي مربوط  پرسش درباره. روایی آن مورد تایید قرار گرفت

اما در تحقیقـات مختلـف    ،حال مورد استفاده قرار نگرفتهه در ایران تا ب نامه پرسشاگرچه این  ،که
  . ایی آن به اثبات رسیده استخارجی رو
ک یـ ن منظـور  یبـد . استفاده شده اسـت  روش آلفاي کرونباخاز  نامه تعیین پایایی پرسشبراي 
ـ    نامـه  پرسش 30ه شامل ینمونه اول د و سـپس بـا اسـتفاده از    یـ ش آزمـون گرد یدر بـین کارکنـان پ

ب یزان ضـر یـ م SPSS15 يافـزار آمـار   و به کمک نرم ها نامه پرسشن یبه دست آمده از ا هاي هداد
  :ر استیکرونباخ به شرح ز يآلفا  فرمول محاسبه. کرونباخ محاسبه شد ياعتماد با روش آلفا

)1(
1 2

2

s
sj

j
jra





 

j :نامه پرسش ير مجموعه سئوالهایتعداد ز  
2sj :رمجموعهیانس نمرات هر زیوار  
2s :س کلانیوار 

 دهنـده نشـان   8/0قابل قبول و بـاالتر از   8/0تا  6/0، فیضع ییایپا 6/0از  تر کم يمعموالً آلفا
  . بهتر است ،کتر باشدیک نزدین عدد به یلذا هر چه ا. باشد میباال  ییایپا

  ي تجزیه و تحلیل اطالعاتها روش
بـراي بررسـی    رمنآزمـون همبسـتگی اسـپی   ، دست آمدهه بهاي  هبه منظور تجزیه و تحلیل داد

در جامعـه  هـا   آزمون مقایسه میانگین یک جامعه براي بررسی مطلوب بـودن متغیـر  ، رابطه متغیرها
ابعـاد عـدالت سـازمانی در     زي امتیـاز هریـک ا  بنـد  رتبهي فریدمن براي بند رتبهآزمون ، مورد نظر

شـدن در کـار    و آزمون رگرسیون خطی براي تعیین میـزان تبیـین متغیـر درگیـر    ، جامعه مورد نظر
  . توسط عدالت سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است

  ها تحلیل توصیفی داده
نفـر نمونـه    114کـه ار   دهد می جمعیت شناختی نشانهاي  هدست آمده از تحلیل داده نتایج ب

                                                        
1. Niehoff& Moorman 
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که نسبت فراوانی نسـبی مـردان بـه زنـان      باشد می نفر آنان زن 15نفر آنان مرد و  99مورد مطالعه 
دهنده نسبت بسیار باالي مردان به زنـان درسـازمان مـورد نظـر      که نشان باشد می %2/13به  8/86%

آن اسـت کـه درصـد بـاالي      شاید این بـه خـاطر نـوع کـار و درجـه سـختی و مخـاطرات       . است
 که سـطح تحصـیالت   دهند می نشانها  هیافت چنین هم. اند ي پاالیشگاه را مردان اشغال کردهها شغل

و %) 9/28(نفـر لیسـانس   33؛ %)5/17(نفر دیـپلم   20؛ %)6/45(نفر دیپلم و پایینتر  114نفر از  52
شـود کـه حـدود نیمـی از      مـی  بدین ترتیب مالحظه. باشد ، می%)9/7( نفر فوق لیسانس و باالتر 9

. باشـند  مـی  کارکنان پاالیشگاه داراي تحصیالت دیپلم و پایینتر بوده و فاقـد تحصـیالت آکادمیـک   
قـدمت بـاالي    چنـین  ، همچراکه اکثر وظایف سازمان عملیاتی بوده. بر انگیز نیستکه این تعجب 

توزیـع   چنـین  هـم . . دهـد  مـی  سازمان مورد نظر و سابقه باالي کارکنان آن این امر را طبیعی نشان
 5از  تـر  کـم نفـر سـابقه    114نفـر از   30فراوانی در نمونه مورد مطالعه نشان دهنده این است کـه  

نفـر بـاالي    50و  %)9/14(سـال   15تـا   10نفر  17؛ %)9/14(سال  10تا  5نفر  17؛ %)3/26(سال 
مجـرد  %) 4/18(نفـر   21از ایـن تعـداد متاهـل و تنهـا     %) 6/86(نفـر   93چنین  هم. دارند%) 9/43(سال 15
نفر بـه صـورت غیـر رسـمی بـه اسـتخدام        17نفر به صورت رسمی و  97از نظر نوع استخدام . باشند می

  . باشند البته پرسنل غیر رسمی سازمان به دو شکل قراردادي و پیمانی می. اند در آمدهسازمان 
  آزمون همبستگی بین متغیرها

از آنجـا کـه فرضـیات بـه     . براي آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن اسـتفاده گردیـد  
. امنـه انجـام گرفـت   صورت یک جهته مطرح شده است، بنابراین آزمون همبستگی را بـه صـورت یـک د   

تـوان گفـت کـه بـین ادراك کارکنـان از       مـی بنـابراین  . نتایج حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیـق اسـت  
اي بـا همبسـتگی ذکـر شـده در      اي و مـراوده  چنـین هرسـه نـوع تـوزیعی، رویـه      عدالت سـازمانی و هـم  

   .و سطح درگیري آنان در کار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) 1(جدول
 . هاي دو طرف بوده است علت استفاده از این روش نیز به خاطر بررسی تناظر متغیر 

  میزان همبستگی میان متغیرهاي تحقیق): 1( جدول

  )یک دامنه(. /01ح خطاي در سط معنادارهمبستگی ** 

  اي عدالت مراوده  عدالت رویه اي  عدالت توزیعی  عدالت سازمانی  
  /. **607  /. **466  /. **480  /. **552  درگیر شدن در کار
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  مقایسه میانگین آزمون
عـدالت در سـازمان در سـطح مطلـوبی      از رعایـت براي تعیین اینکه آیا میزان ادراك کارکنـان  

از آنجـا کـه   . یا مقایسه میانگین در یک گروه آزمودنی استفاده گردید tقرار دارد یا خیر؟ از آزمون 
فرضیه مـا مبنـی بـر نـامطلوب     باشد،  می %5از  تر ککوچبوده و . /034عدالت سازمانی  sigمقدار 
یم کـه ادراك کارکنـان از عـدالت در    گیر میسطح امتیاز عدالت سازمانی رد گردیده و نتیجه  بودن

ابعاد عدالت سازمانی و سـطح مطلوبیـت    درباره. سازمان در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار دارد
% 5از  تـر  کوچـک  sigبه خاطر اینکه داراي اي  اودههریک نشان دهنده این است که تنها عدالت مر

مبنی بـر نـامطلوب بـودن    باشند؛ فرضیه صفر آن  می و هردو حد باال و پایین مثبت ). /000یعنی ( 
در اي  توان نتیجه گرفـت کـه عـدالت مـراوده     می شود و می در سازمان رداي  عدالت مراوده ادراك

 sigبـه دلیـل اینکـه    اي  یعنی عدالت توزیعی و رویـه  ،یگراما دو بعد د. سطح قابل قبولی قرار دارد
 تـر  بـزرگ و هـرد و  . /284برابر اي  عدالت رویه sigچنین  همبوده و . /568عدالت توزیعی برابر با 

نـامطلوب بـودن سـطح ادراك عـدالت      "باید گفت که فرضیه صفر آنها مبنـی بـر   ،باشند می %5از 
توان گفت کـه ادراك عـدالت تـوزیعی و     بنابراین می. گردد رد نمی "در سازماناي  توزیعی و رویه

یکـی مثبـت و    اگرچـه حـد بـاال و پـایین اینـدو     . دارد درسطح نـامطلوبی قـرار  درسازمان اي  رویه
متغیـر   چنـین  هـم . باشـند  مـی  توان گفت که این دو متغیر در سطح متوسط ، میدیگري منفی است

دارد در سـطح مظلـوب و قابـل قبـولی     . /05از  تر کوچک sigبه دلیل اینکه  درگیرشدن در کار نیز
  . قرار دارد

  T 
  درجه

  آزادي
Sig 

(P_value) 
انحراف از 

  میانگین
  %95سطح خطاي 

  حد باال  حد پایین
  /.3006  /.0123  /.1564  /.034  113  150/2  عدالت سازمانی
  /.1164  -/. 2111  -/. 0474  /.568  113  -553/0  عدالت توزیعی

  /.2592  -/. 0767  /.0912  /.284  113  076/1  اي عدالت رویه
  /.5830  /.2679  /.4254  /.000  113  350/5  عدالت مراوده اي
درگیر شدن در 

  کار
156/10  113  000./  6020./  4847./  7194./  

  براي عدالت سازمانی و ابعاد آن tنتایج آزمون  ):2( جدول
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  ي فریدمنبند رتبهآزمون 
ي ابعـاد عـدالت سـا زمـانی از لحـاظ امتیـاز       بند رتبهي فریدمن به بند رتبهبا استفاده از آزمون 

  . مکتسبه در سازمان پرداخته شده است
هاي موجود کـه ابعـاد آنهـا مـورد بررسـی       این آزمون با توجه به سطوح مورد مطالعه و مؤلفه 

ین حالـت  در بهتـر اي  که بعد عدالت مـراوده  دهد می نتایج نشان. گیرد، انتخاب شده است قرار می
  . قرار دارد و بعد عدالت توزیعی در بدترین حالت

  رتبه  میانگین رتبه  میانگین امتیاز  

  3  78/1  95/2  عدالت توزیعی
  2  79/1  09/3  عدالت رویه اي

  1  43/2  42/3  عدالت مراوده اي

  ي عدالت سازمانیها شاخصي فریدمن براي بند رتبهآزمون  ):3( جدول

، ترتیـب  بـه همـین   ،دهـیم  می ي عدالت نیز انجامها شاخصي بند هرتبآزمون فریدمن را براي 
 بنـابراین . باشـد  مـی  %5از  تـر  کـم گـردد کـه    مـی . /000برابر بـا   P-Value% 95در سطح اطمینان 

رعایـت ادب و   "شـاخص  ، گـردد  مـی  کـه مالحظـه   طـور  همـان . باشند می قابل قبولها  يبند رتبه
بـه خـود    اولـین رتبـه را از نظـر امتیـاز مکتسـبه      "کنـان احترام از سوي مدیران در برخورد بـا کار 

حـالی  در . )باشـد  می ي دیگرها شاخصین امتیاز در بین تر بیشیعنی داراي ( ،اختصاص داده است
رتبـه را از لحـاظ امتیـاز مکتسـبه کسـب       آخرین "هاي دریافتی منصفانه بودن پاداش "شاخص که

  )4جدول (. )ین امتیاز استتر کمیعنی داراي (. کرده است
شماره   شاخص

  گویه
مربوط به 

  بعد
میانگین 

  رتبه  رتبه

  اول  17/14  رویه اي 11q  رعایت احترام و اکرام در مراودات از سوي مدیران
  دوم  47/12  رویه اي  12q  رعایت محبت و مهربانی در مراودات از سوي مدیران

  سوم  03/11  رویه اي  13q  صداقت در گفتار و رفتار مدیران
  چهارم  47/10  مراوده اي  16q  ن کارکنان از نتایج تصمیمآگاه کرد

  پنجم  89/9  مراوده اي  17q  توصیح و بیان جزییات تصمیم اتخاذ شده
  ششم  86/9  توزیعی  1q  منصفانه بودن برنامه زمانبندي شده براي کار

  هفتم  72/9  رویه اي  6q  اي مدیر تصمیمات بدور از تعصب و سلیقه
  هشتم  45/9  مراوده اي  15q  در هنگام تصمیمات لحاظ کردن حقوق کارکنان

  نهم  26/9  توزیعی  3q  . منصفانه بودن میزان کار خواسته شده از افراد
  دهم  25/9  رویه اي  8q  جمع آوري اطالعات صحیح و کامل در هنگام تصمیمات توسط مدیر
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  یازدهم  16/9  مراوده اي  18q  داشتن دالیل محکم و قابل قبول براي تصمیمات
  دوازدهم  11/9  توزیعی  5q  هاي شغلی صفانه بودن مسؤولیتمن

بیان روشن و شفاف تصمیمات اتخاذ شده از جانب مدبر و دادن توضیحات 
  تر در صورت درخواست کارکنان بیش

9q  سیزدهم  06/9  رویه اي  

  چهاردهم  95/8  رویه اي  10q  حق مخالفت و اعتراض در برابر تصمیمات مدیریت
  پانزدهم  70/8  مراوده اي  14q  نان در تصمیماتلحاظ نیازهاي کارک

  شانزدهم  32/7  توزیعی  2q  منصفانه بودن سطح حقوق و دستمزد

  هفدهم  23/7  رویه اي  7q  هاي ذینفع تصمیم گیري مدیر با در نظر گرفتن منافع تمام گروه تصمیم
  هجدهم  90/5  توزیعی  4q  هاي دریافتی منصفانه بودن پاداش

  ي عدالت سازمانیها شاخصي فریدمن براي بند رتبهزمون نتایج آ ): 4( جدول

  آزمون رگرسیون خطی
هسـتیم کـه آیـا بـین متغیـر       سـؤال با استفاده از آزمون رگرسیون خطی به دنبال پاسخ به ایـن  

درگیـري   تغییـرات  عدالت سازمانی و درگیر شدن در کار رابطه خطی وجـود دارد و تـا چـه حـد    
  گردد؟ می نبییتقل عدالت سازمانی تکارکنان در کار توسط متغیر مس

 مدل
 

 درجه آزادي مجموع مربعات
میانگین 
 مربعات

F Sig. 

 رگرسیون

 خطا

 کل

13. 800 
31. 391 
45. 192 

1 
112 
113 

13. 800 
 .280 49. 238 

 

 .000 
 

 

  و درگیر شدن در کاربراي بررسی رابطه خطی میان دو متغیر عدالت سازمانی  ANOVAنتایج جدول  ):5( جدول

 تـر  کـم  P-Valueیـا   sig؛ آزمون رگرسیون خطی میان دو متغیر ANOVAنتایج جدول بنابر  
تـوان   مـی  فرض صفر مبنی بر عدم رابطه خطی بین دو متغیـر رد شـده و   بنابراین باشد، می % 5از 

بـه عنـوان   (ارو درگیر شدن در کـ ) به عنوان متغیر مستقل (گفت که بین دو متغیر عدالت سازمانی 
حال باید دید مقدار اولیه و ضریب عدالت سـازمانی بـراي   . رابطه خطی وجود دارد) متغیر وابسته

  :دهد می این مقادیر رانشان 5؟ جدول باشد می ی میزان درگیر شدن در کار چهبین پیش
Sig.  t  مدل  ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده  

Beta  Std. Error  B  
 .000  
 .000  

10. 477  
7. 017   .553   .208  

 .064  
2. 182  

 .450  
  مقدار ثابت

  عدالت سازمانی

  نتایج آزمون رگرسیون خطی براي تعیین میزان ضرایب مدل بین عدالت سازمانی و درگیر شدن در کار  :)6(جدول 
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. /450و میـزان ضـریب عـدالت     187/2 گردد مقـدار ثابـت در مـدل    می که مشاهده طور همان
فرض مساوي بودن ضـرایب بـا صـفر     باشد، می %5از  تر کم هردو ضریب sigاز آنجا که . باشد می

مـدل خطـی میـان دو متغیـر بـه       فرمـول  بنـابراین . مانند می هردو ضریب در مدل با قیو رد شده 
  :باشد می صورت زیر

(Work Engagement )WE= 2/187 +. /450 OJ (Organizational justice) 
تـوان گفـت کـه تقریبـا      بنـابراین مـی   = R square. /305 و =R. /553 که دهد یم نتایج نشان

  . گردد می متغیر مستقل درگیر شدن در کار توسط عدالت سازمانی تبیین% 30
خـواهیم   مـی  در اینجـا ، اسـت اي  و رویهاي  مراوده، توزیعی، از آنجا که عدالت داراي سه بعد 

ی و تبیـین در گیـر شـدن در کـار را     بینـ  پـیش ه حد توانـایی  ببینیم که هرکدام از ابعاد عدالت تا چ
 آزمون رگرسیون را بـراي ابعـاد عـدالت سـازمانی و درگیـر شـدن در کـار انجـام         بنابرایندارند؟ 

در ایـن روش   spssنتـایج خروجـی   . کنـیم  می استفاده 1ولی این بار از روش گام به گام . دهیم می
 ،دو بعـد دیگـر   sigچراکـه   توانایی ماندن در مـدل را دارد اي  که تنها عدالت مراوده دهد می نشان

اي  عـدالت مـراوده   sigو تنهـا   باشـد  مـی  %5از  تـر  اي بـیش  یعنی عدالت توزیعی و عـدالت رویـه  
بـه عنـوان متغیـر    اي  که نتایج جدول ضرایب رگرسیون عـدالت مـراوده  . باشد می %5از  تر کوچک

  . آمده است 13-4جدول  وابسته درمستقل و درگیر شدن در کار به عنوان متغیر 
  

Sig.  t  
  ضرایب استاندارد نشده  ضرایب استاندارد شده

  مدل
Beta  Std. 

Error  B  
 .000  
 .000  

10. 560  
7. 171   .561  

 .206  
 .058  

2. 171  
 .418  

  مقدار ثابت
  عدالت مراوده اي

  و درگیر شدن در کار اي  عدالت مراوده نتایج آزمون رگرسیون براي تعیین میزان ضرایب مدل بین :)13- 4( جدول

  

تـوان گفـت کـه     مـی  بنـابراین . دست آمده ب. /315براي این رابطه  R-Squareمیزان چنین  هم
 تبیـین اي  عـد عـدالت مـراوده   رات متغیر وابسته درگیـر شـدن در کـار توسـط ب    یاز تغی% 31تقریبا 

  . گردد می
                                                        
1. Stepwise 
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  تحلیل و ارزیابی نتایج
نشانگر این است که درگیر شدن در کار به طور قابـل تـوجهی تحـت     از آنجا که نتایج تحقیق

، توان ادعـا نمـود کـه بـا ارتقـاي سـطح عـدالت در سـازمان         ، میابعاد عدالت سازمانی است تأثیر
  . درگیري کارکنان در کار افزایش یابد

 ین امتیـاز تـر  کـم عـدالت تـوزیعی داراي   ، در این سازمان بر طبق نتاج حاصل شده از تحقیـق 
در ایـن بعـد دو شـاخص    . گـردد  مـی  در سازمان احسـاس ها  توزیعبه  تر بیشلزوم توجه . باشد می

لـذا بـه مـدیران    . ین امتیاز را دارندتر کمي در یافتی ها پاداشمنصفانه بودن پاداش و منصفانه بودن 
میـزان   چنـین  هـم گردد تا دربـاره سـطح حقـوق و دسـتمزد کارکنـان خـود و        می سازمان پیشنهاد

بر طبق مدل قضاوت عادالنه لونـدال افـراد   . ومبناي تعلق آن تجدید نظري اساسی نمایند ها اشپاد
: سـنجند  مـی  میزان عادالنه بودن آن را بر مبنـاي سـه معیـار   ، در هنگام در یافت پیامدها از سازمان

بایسـتی  هـا   دریـافتی ، بر مبنـاي اصـل تـوزیعی نیازهـا    . اصل مساوات و اصل انصاف، اصل نیازها
اصل مسـاوات معتقـد اسـت در توزیـع برخـی پیامـدها نبایسـتی بـه         . ي نیاز افراد باشدگو وابج

مرتبه و یا جنسیت و نژاد افراد توجه نمود و اصل انصاف بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه      ، جایگاه
، 2002زیبلـوت،  ( توزیع باید به نسبت شایستگی و میزان تالش و کوشـش افـراد صـورت گیـرد    

ل افراد به یکی از این سه اصل اولویت داده و دو اصل دیگـر را در اولویـت   در عم). 9و  4ص ص
ي هـا  فرهنـگ مـردم در  . این وابسته به فرهنگ و آنچه کـه توزیـع شـده دارد    دهند، می بعدي قرار

حـالی  در . برمبنـاي اصـل مسـاوات باشـد     ها توزیعتمایل دارند که  تر بیش) همچون ایران(، شرقی
. )325 ، ص1385، مهـداد (دهنـد   مـی  را به اصل انصـاف  تر بیشاولویت غربی هاي  فرهنگدر  که

 اگرآنچـه افـراد دریافـت    طـوري کـه  بـه  . باشد می اهمیت گردد نیز داراي می آنچه بین افراد توزیع
 حـالی کـه  در  دهند می ارزش نمادین و اجتماعی داشته باشد آنها اصل مساوات را ترجیح ،کنند می

هـا بـر اسـاس میـزان تـالش و       تـا دریافـت   دهنـد  می ته باشد ترجیحاگر ارزش مادي و پولی داش
مـدیران بـه    زمـانی کـه  . استراژي مدیران سازمان نیز در این امر موثر است. کوششان صورت گیرد

بایستی بر مبنـاي اصـل انصـاف صـورت      تر بیش ها ، توزیعباشند می دنبال افزایش عملکرد سازمان
 بال تقویت انسجام گروهـی تعهـد بـاالي کارکنـان بـه سـازمان      اگر مدیران به دن حالی کهگیرد در 

، 2007کروپـانزانو،  ( باشند بایستی توزیع را بر اساس اصـل نیازهـا و مسـاوات صـورت گـردد      می
حـداقل   حقوق و مزایاي پرداختی بایسـتی که مدیران بایستی توجه داشته باشند  ).38و  37صص 

ها را بر مبناي شایسـتگی و میـزان    فراتر از آن پرداختسپس . نماید تأمیننیازهاي اساسی افراد را 
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ي رشـد و  هـا  فرصـت در اختصـاص پیامـدهایی همچـون    . تالش و کوشش افـراد صـورت دهنـد   
  . نمایند تأکیدپیشرفت و ارتقا به ضوابط به جاي روابط 

دومین جایگاه را هم از لحاظ امتیاز مکتسبه و هم از لحـاظ میـزان همبسـتگی    اي  عدالت رویه
، عملکـرد  یابیـ همچـون ارز هـایی   یـه رو. تصاص داده استمتغیر درگیرشدن در کار به خود اخ با

ات و تعارضـات  یبـه شـکا   یدگیرسـ هـاي   یـه روی، ده ارتقا و پاداشهاي  یهرو، استخدامهاي  یهرو
) 1976(لونتـال  . باشـند  مـی  در سـازمان اي  ي عدالت رویـه ها هین خاستگاتر مهماز جمله  یسازمان

 دهـد  مـی  نشـان ي شـنهاد شـده و  یاصـول پ . ان کرده استیب رااي  هیبط با عدالت روشش اصل مرت
ـ به ب. شوند یم یمنصفانه تلق ندهایبه عنوان فرا ،ت کنندین اصول را رعایکه ا ییندهایفرا گـر  یان دی
 تمـام افـراد و در   يبـرا ها  یهرو(ي دارید شش شرط ثبات و پایمنصفانه باشد بااي  هینکه رویا يبرا

 یبرخـ  يبـرا  ییچ اسـتثنا یهـ (از تعصب  ي؛ دور)کسان و مشابه اعمال گرددیط به طور یراتمام ش
ه اطالعات درسـت و معتبـر   یبر پاها  یهرو(و صحت  ی؛ درست)نباشد قایلخاص  هاي ها گرویافراد 

د نظـر را داشـته   یح و تجدییت تصیدر صورت اشتباه بودن قابل( ت اصالحی؛ قابل)شکل گرفته باشد
بـر   یمتکـ (بـودن   یاخالقـ  و) ان کنـد ینفع را بیتمام نظرات افراد ذ(رف همه توجهات ؛ مع).باشد

) 280، ص 2001کـاراش و اسـپکتور،   ( را داشته باشد) شکل گرفته باشد ین اخالقیاصول و مواز
جاري در سـازمان تاچـه   هاي  همدیران سازمان بایستی توجه داشته باشند که هریک از روی بنابراین

و در اي  با لحاظ آانهـا در راسـتاي ارتقـاي ادراك عـدالت رویـه     . باشند می ا داراحد شروط فوق ر
  . کارکنان در کار گام بردارند تر بیشنهایت درگیري 

بهترین موقعیت را هم از لحاظ امتیاز مکتسـبه  اي  عدالت مراودهکه  دهد می نتایج تحقیق نشان
نتـایج آزمـون رگرسـیون خطـی      چنین هم .اش با درگیر شدن در کار دارد و هم از لحاظ همبستگی

ی بینـ  پـیش تواند درگیر شـدن در کـار را    می تنها بعدي است کهاي  که عدالت مراوده دهد می نشان
چـرا کـه درمـدل وي    . همخوانی نـدارد )2006(تحقیق ساکزهاي  هتحقیق ما با یافتهاي  هیافت. نماید

تنهـا دو   اگرچـه در مـدل وي  . ر را داشـت ی درگیر شدن در کابین پیشتوانایی اي  تنها عدالت رویه
وجـود داشــتند بـا ایــن وجـودمی تــوان گفـت کــه تفــاوت در     اي  نـوع عــدالت تـوزیعی و رویــه  

تحقیـق  . . فرهنگـی میـان دو جامعـه باشـد     به خاطر تفـاوت  ،دو تحقیق ممکنهاي  هکنند یبین پیش
کـه علـت اهمیـت     انجـام گرفتـه اسـت   ) کانـادا ( با فرهنگ غربـی اي  در یک جامعه) 2006(ساکز

ضـوابط و  ، جوامع غربی بـر اجـراي قـوانین    تر بیش تأکیدبه خاطر  ،براي آنان ممکن استها  هروی
کـه رعایـت عـدالت     دهـد  می این تحقیق نشان. شود می گنجاندهها  هباشد که در بطن روی مقرارات
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ل باشـد کـه افـراد    این شاید به این دلیـ . ي براي کارکنان این سازمان داردتر بیشاهمیت اي  مراوده
نـد بـه   قایلاهمیتی که براي رفتار و تعامالتشان بـا یکـدیگر   ) همچون ایران(ي شرقی ها فرهنگدر 

اما نتایج این تحقیق با نتایج تحقیـق مـولینیر   . مادي و قانونی استهاي  هازدیگر جنب تر بیشمراتب 
شـده آنـان    ارایهدر مدل  هطوري کبه ، انجام شده همخوانی دارد که در اسپانیا) 2008(و همکاران

 بنـابراین . با درگیر شدن در کـار را داشـت  ) . /38(ین میزان همبستگیتر اي بیش نیز عدالت مراوده
 بـه کیفیـت رفتـار   اي  عدالت مراوده. دارداي  سازمان اهمیت ویژه در ایناي  توجه به عدالت مراوده

بخـش اول  . باشـد  مـی  اراي دو بخـش که خود د. با کارکنان اشاره دارد و مراودات رهبران سازمان
کـاري   سیاسـی محترامه و بدور از ، دبانهؤم، شود رفتار دوستانه می که به آن عدالت بین فردي گفته

توضـیحات و   ، ارایـه مدیران درهنگام مواجهه با کارکنان بوده و بخش دوم کـه عـدالت اطالعـاتی   
نابـاتچی،  (باشـد   مـی  سوي مدیرانشفاف و قابل قبول براي تصمیات اتخاذ شده از ، دالیل مستدل
هـا   يگیـر  تصـمیم عدالت اطالعـاتی شـفافیت در    ،به عبارت دیگر). 151، ص 2007بینگام و گاد، 

 صیامـدها تخصـ  یق آنها پیکه از طرهایی  یهرو دربارهحات روشن یمحققان معتقدند که توض. است
از یـ اطالعات مـورد ن  يد دارایحات بایتوض. شود می ادراك عدالت در افراد يباعث ارتقا ،ابندی می
ن یــا. اتخـاذ آنهــا باشــد  یو چگــونگ گیــري تصــمیم ينـدها یفرا يجنبــه ســاختار یابیــارز يبـرا 
ل و اطالعـات مـرتبط و   یدال يبر مبناي، گریزه دیچ قصد و انگید صادقانه و بدون هیحات بایتوض
ـ تـا باعـث تقو  . برخوردار باشد یکاف مشروعیتبوده و از  یمنطق در اي  مـراوده  تت ادراك عـدال ی

  . افراد گردد
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