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مطالعه رابطه بين ادارک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران شعب با
نگرش شغلي کارکنان شمال غرب بانک تجارت
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تاریخ دریافت 1399/10/10 :تاریخ پذیرش1399/12/23 :

چكيده
در چند سال اخير در صنعت بانکداري ،بازار تغييرات گستردهاي در نحوه خدمتدهي ،رقبا و نيازهاي
مشتريان شاهد بوده است .اين تغييرات سبب شده تا بانکها براي رقابت و جلب رضايت مشتري تغييرات
زيادي در نحوه خدمتدهي خود ترتيب دهند .لذا هدف از اين تحقيق مطالعه رابطه بين ادارک عدالت
سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران شعب با نگرش شغلي کارکنان شمال غرب بانک تجارت ميباشد.
اين تحقيق از نوع پژوهشهاي کمي و با هدف کاربردي و استراتژي توصيفي از نوع پيمايشي انجام شده
است .جامعه آماري تحقيق ،کارکنان شمال غرب بانک تجارت در شهر تهران ميباشد .نمونه تحقيق به کمک
روش تصادفي طبقهبندي متناسب بر اساس جايگاه و رتبه شغلي ميباشد و به کمک فرمول جامعه محدود
کوکران 330 ،نفر به دست آمد .روايي پرسشنامه تحقيق ازطريق روايي صوري (نظر متخصصين) و سازه
(تحليل عاملي تاييدي) و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ حاصل شد .نتايج آزمون تحليل مسير
نشان داد که بين ادراک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد.
همچنين بين  4بعد عدالت يعني عدالت توزيعي ،رويهاي و مراودهاي و اطالعاتي با نگرش شغلي کارکنان
رابطه وجود دارد .همچنين بين  4بعد رهبري يعني بين نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب ذهني و
مالحظات فردي با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد.
کليد واژهها :عدالت سازماني ،الگوي رهبري ،رهبري تحولآفرين ،نگرش شغلي کارکنان ،رضايت شغلي،
تعهد سازماني ،بانک تجارت
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مقدمه

سازماني تعريف شده است و متخصصين اين حوزه با

يکي از مهمترين مولفهها در محيط کاري و

آشنايي نظري و عملي با اين سازهها و روششناسي

سازماني ،ادراک و نگرش شغليکارکنان نسبت به

سنجش آنها بيشترين صالحيت انجام اين فعاليت را

موضوعات مختلف شغلي و سازماني ميباشد .نگرش-

دارا ميباشند.

ها ،عباراتي ارزيابيکننده درباره اشياء ،مردم و يا
رويدادها هستند که احساس افراد را نسبت به آنها

بيان مسأله
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بيان ميکنند ،مانند وقتيکه ميگوييم کارخود را دوست

در چند سال اخير در صنعت بانکداري ،بازار

داريم ،نگرش خود را درباره کار بيان ميکنيم .نگرش-

تغييرات گستردهاي در نحوه خدمتدهي ،رقبا و

هاي مرتبط با شغل ،ارزيابيهاي مثبت يا منفي است که

نيازهاي مشتريان شاهد بوده است .اين تغييرات سبب

کارمندان درباره ابعاد مختلف محيط کارشان دارند.

شده تا بانکها براي رقابت و جلب رضايت مشتري

نگرشهاي شغلي شامل رضايت شغلي ،تعهد سازماني،

تغييرات زيادي در نحوه خدمتدهي خود ترتيب دهند.

دلبستگي شغلي ،حمايت ادراک شده و شوق کارمند

اما از آن جا که اصوالً در شرکتهاي خدماتي ،کارکنان

ميگردد .ادراک فرآيندي است که طي آن افراد

با رفتار و نحوه خدماتدهي خود ،بيشتر معرف کيفيت

برداشتهاي حسي خود را سازماندهي و تفسير مي-

خدمات يک برند به حساب ميآيند ،لذا بانکها بايد

کنند تا بتوانند محيط اطراف خود را درک نمايند .البته

وضعيت بازار ،لزوم تغيير در شرايط فعلي را براي

درک ما ممکن است با واقعيت عيني تفاوت بسيار

کارکنان خود به گونهاي شرح دهند که نگرش آنها

زيادي داشته باشد .در واقع رفتار افراد بر اساس ادراک

نسبت به ارزش مشتري و فرصتهاي به دست آمده

آنان از واقعيت شکل ميگيرد و نه خود واقعيت و از

در بازار تغيير کند .به همين دليل يافتن ابزارهايي که

منظر رفتاري ،دنيا آن گونه که درک مي شود اهميت

بتوان نگرش شغلي کارکنان را تغيير داد ،مساله اصلي

دارد .ادراک مي تواند مبناي بسياري از رفتارهاي مهم

سازمانهاي خدماتي از قبيل بانکها ميباشند .اين

کارکنان مانند تصميمگيريهاي مديريتي يا قضاوت در

مساله در خصوص بانک تجارت و با توجه به رسالت

ارزيابي افراد را شکل دهد .اهميت اين سازهها در

و چشمانداز اين بانک ،به يک مساله حياتيتر تبديل

سازمان به اين دليل ميباشد ،اين عوامل تاثير بسيار

ميشود (سايت بانک تجارت) .از طرفي بدون شک در

زيادي در رفتار کارکنان محسوب ميگردند .براي مثال

ميان منابع مورد نياز يک سازمان براي موفقيت ،منبع

در يک سازمان ممکن است با وجود پرداخت حقوق و

انساني در هر سازماني به عنوان منبع اصلي موفقيت و

مزايايي باالتر از ميانگين حقوق و دستمزد در بازار کار،

شکست هر سازماني به حساب ميآيد (لو و

کارکنان فاقد رضايت شغلي بوده و احساس بيعدالتي

همکاران .)78 :2016 ،1لذا سازمانها براي همسو کردن

کنند .اين وضعيت نشان ميدهد احتماالً عامل روان-

عملکرد منابع انساني با اهداف سازماني ،بايد به

شناختي ديگري در اين بين نقش داشته باشد .به

مفاهيمي از قبيل ويژگيهاي روانشناختي ،کنش

نحويکه ادراک و مبناي مقايسه ذهني کارکنان در

متقابل ،انگيزش و نگرش آنها توجه کنند .در ميان اين

سازمان متفاوت ميباشد .پايه و اساس مداخله و ايجاد

مفاهيم ،نگرش شغلي کارکنان به دليل اثرگذاري

تغيير در اين سازهها و ابعاد روانشناختي در محيط کار

مستقيم آن بر روي رفتار ،تغييرپذيري سخت و هم-

نيازمند سنجش دقيق و عيني آنها ميباشد .حوزه

چنين گستردگي مفهوم آن از اهميت بااليي برخوردار

تخصصي اين فعاليت در قلمرو روانشناسي صنعتي-

است (مارزوکو و همکاران .)291 :2014 ،2بعالوه

مطالعه رابطه بين ادارک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران51 / ...

چنان چه يک سازمان قصد داشته باشد تا نگرش شغلي

آرماني (صفات و رفتار) ،موجب ميشود كه رهبر قبل

کارکنان خود را با ارزشها ،اهداف و رويههاي شرکت

از توجه به نيازهاي خود ،به نيازهاي ديگران توجه كند.

هم سو و هم نظر کند ،بايد قبل از هر چيز نگرش آنها

در انگيزش الهامبخش رهبر با استفاده از نمادها و ارائة

را در قبال آن موضوع تغيير دهد .به طور کلي نگرش،

ايدهها به تاثيرگذاري و به حركت در آوردن ذهن پيروان

تمايل يا آمادگي براي پاسخگويي به گونهاي مطلوب يا

خود ميپردازد .قوي بودن رهبر در بعد ترغيب ذهني،

نامطلوب است .در اين تحقيق و بر اساس مدل دونهام

سبب ميشود كه او به همكاران خود كمك كند تا

و همکاران 3نگرش از سه بعد متفاوت و مجزاي

دربارة مسائل قديمي به شيوههاي نو فكر كنند و به ارائة

عاطفي ،شناختي و رفتاري تفکيک ميشود (فرازجا و

راهحلهاي جديد بپردازند .بعد مالحظات فردي زماني

خادمي.)53 :1390 ،

به وقوع ميپيوندد كه رهبر داراي جهتگيري توسعهاي

در ميان عواملي که بر روي نگرش شغلي کارکنان

(توانمندسازي) دربارة پيروان خود باشد و به تك تك

تاثيرگذار است ،رهبري از اهميت ويژهاي برخوردار

آنها به عنوان هويتهاي مستقل توجه كند (گلپرور و

است .چرا که رهبري فرايندي اساسي در هر سازمان

رفيعزاده.)57 :1388 ،

نسبت ميدهند و هنگام موفقيت يا شکست سازمان

روي نگرش شغلي کارکنان ،عدالت سازماني است.

معموالً رهبري سازمان مدنظر قرار ميگيرد .بدين

شواهد پژوهشي قابل توجهي در دست است که نشان

ترتيب ميتوان گفت ديدگاهها و نگرشهاي افراد در

ميدهد ادراکات معطوف به اخالق و عدالت بر

سازمان نيز بستگي به سبک و سياق رهبري موجود در

نگرشهاي افراد در محيطهاي مختلف به ويژه در

سازمان دارد (مرادي و همکاران .)76 :1388 ،در ميان

محيطهاي کاري موثر هستند (گلپرور و نادي:1389 ،

سبکهاي مختلف رهبري ،رهبري تحولآفرين بيش از

 .)28بنابر تاکيد آمبروز و همکاران ،)2007( 9هر يک

ساير سبکها و الگوهاي رفتاري به دنبال ايجاد تغيير به

از ابعاد عدالت در محيطهاي کاري بر يکي از اشکال

کمک خود کارکنان ميباشد .به عبارت ديگر رهبران

نگرش تاثير ميگذارد .براي نمونه پيشنهاد شده که

تحولآفرين توجه پيروان را به اهداف جمعي هدايت

عدالت توزيعي بر نگرشهاي وابسته به رويدادهاي

كرده و براي تحريك انگيزههاي سطح باالي كاركنان،

ويژه نظير رضايت از پرداخت ،رضايت از ارزيابي

آنان را در تعقيب اهداف سازماني ترغيب مي كنند

عملکرد و عدالت رويهاي و تعاملي نيز بر نگرشهاي
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معطوف به سازمان نظير تعهدات سازماني و اعتماد به

(ايرنسي و ايرنسي .)1539 :2015 ،4باس و آوليو

معتقدند که رهبري تحولآفرين زماني شكل ميگيرد كه

صاحبان قدرت تاثير گذار است (آمبروز و همکاران،

رهبر عاليق كاركنانش را توسعه بخشد ،آنها را براي

 .)24 :2007به طور کلي تحقيقات انجام شده در حوزه

پذيرش ماموريت گروه آگاه كند و كاركنان را به ديدن

عدالت سازماني به صورت سنتي بين سه نوع يا بعد از

فراسوي منافع خويش ،براي منافع گروه ،برانگيزاند

عدالت سازماني ،موسوم به عدالت توزيعي ،رويهاي و

(پالتکان و تيترک .)1292 :2014 ،6براساس نظرية باس

تعاملي قائل شدهاند (کوهن .)759 :2015 ،10عدالت

و آوليو ،)1998( 7كه توسعه يافتة نظرية برنز،)1978( 8

توزيعي در اين حوزهها با رعايت عدالت در توزيع

است ،رهبري تحولآفرين از چهار بعد اصلي يعني نفوذ

پيامدها نظير حقوق و پاداش ،عدالت رويهاي با رعايت

آرماني (صفات و رفتار) ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب

انصاف و عدل در فرايندهاي تصميمگيري و عدالت

ذهني و مالحظات فردي تشكيل شده است .بعد نفوذ

تعاملي به حضور عدالت در برخوردها نظير وجود
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است و پيروزي يا شکست هر سازمان را به رهبري آن

يکي ديگر از عوامل سازماني مهم و تاثيرگذار بر

 / 52افسون قديري ـ مهران صمدي

حساسيتهاي بين فردي و ارائه توضيحات کافي در

به آن چيز گويند (همان) .از اين رو در کاربرد اين دو

زمان اجرا و ابالغ تصميمات سر و کار دارد (گلپرور

ريشه در روانشناسي اجتماعي بين دو دسته نگرش

و نادي.)28 :1389 ،
از طرفي اگرچه به طور مکتوب در هيچ سازماني،
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تفکيک قايل شدهاند :نگرشهاي ذهني و نگرشهاي
12

حرکتي

13

(کولوموشي و کولوموشي .)616 :2014 ،

ضعفهاي آن سازمان رسانهاي نميشود ولي توجه

امروزه محققان نگرش را از جهات مختلف مورد

مکرر پژوهشگران به مفاهيمي از قبيل سبک رهبري،

بررسي قرار ميدهند (حاجي کريمي و همکاران،

عدالت سازماني و نگرش شغلي بيانگر آن است که در

:)72 :1387

نظام بانکي کشور چنين مفاهيمي با نقصانهايي روبرو
است .لذا با توجه به آن چه گفته شد ،در اين تحقيق،
پژوهشگر قصد دارد تا دريابد آيا سبک رهبري و
عدالت سازماني با تغيير نگرش شغلي کارکنان بانک
تجارت (به عنوان جامعه آماري تحقيق) رابطه
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معناداري دارند؟

 تعريف نگرش به عنوان يك «واكنش ارزشي ياعاطفي»
 تعريف نگرش به عنوان يك «آمادگي براي پاسخدادن»
 تعريف نگرش به عنوان «منظومهاي از عناصرشناختي ،عاطفي و رفتاري».
از جمله تعاريفي که شايد جامعتر از بقيه باشد،

مباني نظري

تعريف کمبرت و همکاران ( 1964به نقل از

مفهوم نگرش

کولوموشي و کولوموشي ،)616 :2014 ،است« :نگرش

اين اصطالح يکي از مفاهيم کاربردي در علم روان

عبارت است از يک روش نسبتاً ثابت در فکر ،احساس

شناسي اجتماعي است که در دهه  1950به بعد متداول

و رفتار نسبت به افراد ،گروهها و موضوعهاي اجتماعي

گرديد و امروزه يکي از مهمترين مفاهيم مورد استفاده

وسيعتر ،هر گونه حادثهاي در محيط فرد» .طبق نظر

در روانشناسي اجتماعي آمريکا ميباشد .اين واژه از

فريدمن و همکارانش ( ،1970به نقل از حاجي کريمي

کلمه التين  Optusگرفته شده که به معني مناسبت و

و همکاران ،)81 :1387 ،نگرش نظامي با دوام است که

سازش يافتگي است و ريشه ديگر اين کلمه Aptitude

شامل يک عنصر شناختي ،14يک عنصر احساسي 15و

بوده که به معني حالت و آمادگي ذهني يا فکري براي

16

يک تمايل به عمل است.

عمل ميباشد .معادلهاي متعددي نيز همچون« ،طرز
تلقي»« ،وجهه نظر»« ،بازخورد»« ،وضع رواني»،

مفهوم رضايت شغلي

«ايستار»« ،گرايش»« ،هيأت رواني»« ،طرز فکر»« ،شيوه

در جوامع امروزي ،زندگي بدون داشتن شغل ميسر

رفتار» و  ...براي اين واژه مورد استفاده قرارگرفته

نيست و هر فردي نيازمند داشتن شغل است تا بتوان به

است .ولي اکنون اصطالح نگرش ،قبول عام يافته و به

سازماني وابسته شود و در جامعه جايگاهي داشته

صورتهاي مختلف نيز تعريف شده است .نگرش يک

باشد .اغلب کار عنصر شکل دهندهاي در ترکيب رواني

سازه فرضي است ،زيرا به صورت مستقيم قابل

مردم و فعاليتهاي روزانه آنها است .اشتغال دسترسي

مشاهده نيست ،بلکه بيشتر با اظهارات کالمي و رفتاري

به زمينههايي را فراهم ميکند که با محيط خانگي

همراه است (حاجي کريمي و همکاران.)71 :1387 ،

متفاوت است .رضايت شغلي هم يکي از مباحث بسيار

در واقع ترکيب شناختها ،احساسها و آمادگي براي

مهم در پژوهشهاي مربوط به سازمانهاي کاري بوده

عمل نسبت به يک چيز معين را نگرش شخص نسبت

و مطالعهها و پژوهشهاي زيادي در اين زمينه انجام

مطالعه رابطه بين ادارک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران53 / ...

گرفته است .به زعم بسياري از انديشمندان حوزه علوم

او از کار خود لذت نميبرد و در صدد تغيير آن بر مي-

اجتماعي و رفتاري« ،رضايت شغلي يکي از چالش

آيد.

برانگيزترين مفاهيم سازماني و پايه بسياري از سياست-
ها و خطمشيهاي مديريت براي افزايش بهرهوري و

گينزبرگ و همکارانش در سال  2009نيز رضايت
شغلي را به دو نوع مختلف تقسيمبندي کردهاند:

کارايي سازمان است» و از موضوعاتي است که از دهه

رضايت دروني که از دو منبع به دست ميآيد ،اول

 1920به بعد بارها در سازمانهاي مختلف مورد مطالعه

احساس لذتي که انسان صرفاً از اشتغال به کار و

قرار گرفته است .اهميت رضايت شغلي به دليل رابطه

فعاليت عايدش ميشود .دوم لذتي که بر اثر مشاهده

آن با ديگر پيامدهاي سازماني ،شامل :غيبت ،تعهد

پيشرفت و يا انجام برخي مسئوليتهاي اجتماعي و به

سازماني ،جابجايي شغلي و عملکرد است .با توجه به

ظهور رساندن تواناييها و رغبتهاي فردي به انسان

تاثير سريع تغييرات محيطي بر روي سازمانها و شکل-

دست ميدهد.

گيري تغييرات سازماني اين الزام ايجاد شده استکه
چگونگي حفظ کارکنان ،تعهد و رضايت شغلي آنان

رضايت بيروني که با شرايط اشتغال و محيط کار
ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغيير و تحول است.

از جنبههاي مختلف و از طرف ديگر به ابعاد شغل

خصوصيات و عامل فردي ميباشند ،در مقايسه با

مانند رضايت از طريق ارتباطات ،همکاران ،قدرشناسي

عوامل بيروني نظير شرايط محيط کار ،از ثبات بيشتري

و ...تاکيد ميکند .رضايت شغلي عبارت است از

برخوردارند .بنابراين شايد بتوان گفتکه رضايت

رضايتي (به مفهوم لذت روحي ناشي از ارضاي نيازها

دروني پايدارتر از رضايت بيروني است .رضايت شغلي

و تمايالت و اميدها) که فرد از کار خود به دست مي

نتيجه تعامل بين رضايت دروني و بيروني است.

آورد .رضايت شغلي مجموعهاي از احساسات سازگار
و ناسازگار است که کارکنان با آن احساسها به کار
خود مينگرند.
اوشاگمبي 17در سال  2000رضايت شغلي را اين-
گونه تعريف کرد :واکنش احساسي مثبت افراد به شغل
خاص .رابينز و کالتر 18در سال  1996بيان کردند که
رضايت شغلي ،گرايش کلي کارمند نسبت به شغلش
است .اسپکتر 19در سال  1996نيز بيان کرد رضايت
شغلي ،ميزاني است که افراد شغلشان را دوست دارند.
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رضايت شغلي را عاملي دروني

ميدانند و آن را نوعي سازگاريعاطفي با شغل و
شرايط اشتغال ميانگارند ،يعني اگر شغل مورد نظر،
لذت مطلوب را براي فرد تامين کند ،او از شغلش
راضي است .در مقابل ،چنان چه شغل مورد نظر
رضايت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ،در اين حالت،

عوامل موثر بر رضايت شغلي
ايجاد رضايت شغلي در فرد بستگي به عوامل
متعددي دارد که در کنار هم موجب حصول نتيجه
مطلوب مي شوند و چه بسا نبود يک عامل فرد را در
زمره اشخاص ناراضي از شغل خويش قرار دهد.
عواملي از قبيل (جواهري)1392 ،
 ميزان درآمد و يا دستمزد :اين عامل تقريباً برايهمه گروههاي شغلي از مهمترين عوامل تاثيرگذار
به شمار ميرود .با در نظر داشتن تفاوت فردي و
به تبع آن تفاوت در ديدگاهها نسبت به پول،
حالتهاي متنوعي را ميتوان متصور شد .به نظر
ميرسد اين عامل براي کساني که نميتوانند از راه-
هاي ديگري در کار خود رضايت به دست آورند،
از اهميت بيشتري برخوردار است.
 نفس کار :بسياري نفس کار را که در برگيرندهعناوين متعددي ميدانند از جمله :تنوع ،آزادي
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درک شود .رضايت شغلي از يک بعد به باور کارکنان

اين گونه به نظر ميرسد که عوامل دروني که شامل

 / 54افسون قديري ـ مهران صمدي

عمل و بازخورد که به عبارتي در پر مايه شدن

تنبيه توصيف کرده است .اما آن چه در تعاريف اين

مشاغل به شدت موثرند.

واژه به مقاصد ما نزديکتر است مفهوم عدالت به

 -ايمني شغلي :در بياني کلي ،مفهوم ايمني در

معناي برابري و تساوي ،دادگري و انصاف ،داوري با

مشاغل به معناي فارغ از خطر بودن تعبير ميشود و

راستي و درستي و مفاهيم ديگري از اين قبيل است

هر عاملي که بتواند خطرات محيط کار (اعم از

(صادقي .)67 :1389 ،عدالت و اجراي آن يکي از

جسمي ،روحي و رواني) را از بين برده و يا به

نيازهاي اساسي و فطري انسان است که وجود آن،

حداقل برساند ،رضايت شغلي را افزايش ميدهد.

زمينه را براي پيشرفت و توسعه جوامع انساني بيش از

 -ارتقاي شغلي :يکي از پايدارترين يافتهها حاکي از

پيش فرآهم ميکند .درمطالعه سازمانها و افراد اعم از

اين است که هر چه سطح شغل باالتر باشد

داخل سازمان يا بيرون آن ،عدالت يکي از مفاهيم مورد

رضايت شغلي بيشتر است .از سويي به دليل آن که

توجه است که نقش مهم و موثري را ايفا ميکند.

افراد غالباً دوستدار و خواستار ارتقاي مقام و
پيشرفت در کار خود هستند ،بنابراين براي افزايش

مفهوم عدالت سازماني
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رضايت در سازمانها بايستي در اين باره چاره-

عدالت سازماني به طور گستردهاي در رشتههاي

انديشي شده و برنامهريزيهاي دقيقي صورت

مديريت ،روانشناسي کاربردي و رفتار سازماني مورد

پذيرد تا زمينههاي ارتقايکارکنان سطوح مختلف

تحقيق و مطالعه قرار گرفته است .تحقيقات نشان داده-

درقالب فرآيندي منطقي فراهم گردد.

اند که فرآيندهاي عدالت نقش مهمي را در سازمان
ايفا ميکند و چگونگي برخورد با افراد در سازمانها

عدالت

ممکن است باورها ،احساسات ،نگرشها و رفتار

عدالت واژهاي تجريدي استکه در علوم انساني،

کارکنان را تحت تاثير قراردهد (حسينزاده و ناصري،

فلسفه و نظريهپردازي ،واژه مهمي محسوب ميشود.

 .)12 :1386عدالت سازماني بيانگر ادراکات کارکنان از

چرا که هرجا انسان و نهادهاي انساني حضور داشته

برخورد و رفتار منصفانه سازمانها با آنان است
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و همکاران .)179 :2004 ،بحث و مطالعه

باشند ،اين مفهوم آن جا حضور دارد و چون از مفهوم

(کمبل

مجرد برخوردار است ،هر چه قدر ترکيب نهادهاي

پيرامون عدالت در محيطهاي سازماني قدمتي ديرينه

اجتماعي پيچيدهتر باشد ،عدالت با غلظت بيشتري آن

داشته و منشا آن به نظريه برابري آدامز در دهه 1960

جا حاضر ميشود .عدالت در لغت معادل "نظم و ادب"

باز ميگردد .ولي تحقيقات در اين زمينه پس از دهه

است و در فلسفه "هر چيز در جاي خود" معني کرده-

 1990به طور فزايندهاي افزايش يافته به طوري که

اند .در ديدگاه انساني ،عدالت به نام "قانون" نمودار

مهمترين يافتهها در زمينه عدالت سازماني در اين دوره

شده است ،زيرا عدالت عبارت است از رفتار مطابق

صورت گرفته است .مطالعات اوليه تاکيدشان بر روي

قانون .اين تعريف که به نظر ما جامعترين تعريف

عدالت توزيعي؛ به احساس رعايت انصاف از آن چه

عدالت است؛ ميتواند شامل همه پديدهها و رفتارهاي

بين افراد توزيع ميگردد ،بوده است .در زمينه سازماني

عادالنه باشد .کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگليسي

تحقيقات عدالت توزيعي بيشتر مبتني بر نظريه آدامز

 Justiceو در التين  Justitiaاست .فرهنگ لغت

بود .اين مطالعات بر اين نکته تاکيد داشتهاند که افراد

آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال

خواستار رعايت عدالت در توزيع پيامدهاي سازمان

اختيار و قدرت و دفاع از حقوق با تعيين پاداش يا

همچون پرداختيها ،چالشهاي شغلي ،امنيت شغلي،

مطالعه رابطه بين ادارک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران55 / ...

فضاي کاري و حتي پيامدهاي منفي چون اخراج و

 -عدالت رويهاي :30اجراي عدالت مستلزم اتخاذ رويه-

تنبيهات ميباشند (امبروز .)808 :2007 ،23بر طبق مدل

هاي عادالنه است .يعني صرف نظر از اين كه اساس و

قضاوت عادالنه لونتال 24مبناي ارزيابي عادالنه بودن

محتواي قانون بايد عادالنه باشد ،فرآينديكه قرار است

و

عدالت از آن منتج شود نيز بايد عادالنه باشد .رعايت

تناسب27ميباشد .اصل نيازها بر اين نکته اشاره داردکه

عدالت و انصاف در رويه اجرا بايد فرصت مساوي برد

پيامدهاي دريافتي تا چه حد با نيازهاي افراد داراي

براي همگان فراهم آورد .از اين رو ميتوان گفت

همخواني ميباشد .اصل مساوات بر عدم تبعيض مبتني

عدالت مستلزم صراحت قوانين است و رويه اجراي

بر عواملي چون جنسيت ،نژاد ،پست و طبقه اشاره دارد

قوانين زماني عادالنه است كه امكان بهرهمندي از قانون

و اصل تناسب بر توزيع پيامدها بر مبناي شايستگي و

را به سهولت در اختيار همگان قرار دهد .عدالت رويه

عواملي چون تخصص ،تحصيالت ،تالش و به عبارت

اي عبارت است از برابري ادراك شده از وسايل مورد

بهتر توزيع ،متناسب با آوردههاي افراد به سازمان دارد.

استفاده براي توزيع جبران حقوق و مزايا (اسدزاده

پيامدهاي دريافتي سه اصل :نيازها ،25مساوات
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محققان ابعاد مختلفي از عدالت سازماني را
شناسايي کرده ند که عبارتند از:

عدالت مراودهاي ناميده ميشود .عدالت تعاملي شامل
روشي است که عدالت سازماني توسط سرپرستان به

 -عدالت توزيعي :28عدالت توزيعي به عادالنه بودن

زيردستان منتقل ميشود .عدالت مراودهاي بر جنبه بين

پيامدها و نتايجي که کارکنان دريافت ميکنند اشاره

شخصي تصميمگيري ،به خصوص برابري رفتار تصميم

دارد .اين نوع عدالت سازماني ريشه در نظريه برابري

گيرندگان در فرآيندهاي تصميمگيري تأكيد دارد .رفتار

آدامز 29دارد .اين نظريه به نحوه پاسخدهي افراد نسبت

بين شخصي شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد

به مداخلهها و رفتارهاي ناعادالنه مديران و سرپرستان

باتواضع و احترام ميباشد .وضع مناسب رويهها به

در توزيع امکانات و پاداشها در سازمانها توجه دارد.

وسيله پنج رفتار :توجه ناكافي به دادههاي كاركنان،

عدالت توزيعي نوعي از قضاوتهاي ادراکي است که

جلوگيري از تعصب شخصي ،استفاده سازگار از معيار

ساختارهاي آن با مشاهده نتايج ،خروجيها و پاداش-

تصميمگيري ،بازخور به موقع ،توجيه يك تصميم

هاي تخصيص يافته آغاز به کار ميکند .هنگامي يك

تعريف ميشود .اين عوامل نقش مهمي را در ادراك

جامعه كه افراد (اعضاي شبكه همكاري) در مورد

كاركنان از برابري ،پذيرش تصميمات و گرايش به

ميزاني كه پيامدها و نتايج مناسب درست و اخالقي

سمت سازمان دارد .عدالت مراودهاي دو بعد دارد :بعد

هستند .قضاوت ميكنند در واقع ميزان رعايت عدالت

بين شخصي كه نشان ميدهد كه رفتار بايد مؤدبانه و با

توزيعي درآن جامعه را مورد داوري قرار ميدهند.

احترام باشد .مديران هنگام برخورد با زيردستان خود

عدالت توزيعي ،غالباً از ديدگاه ذينفعان مطرح ميشود.

بايد رفتاري حاكي از اعتماد و احترام را از خود نشان

اما يكي از محققان عدالت توزيعي را از منظر تخصيص

دهند و دومين بعد آن انتظارات و مسؤوليت اجتماعي

دهندگان بررسي كرده است .بر اين اساس عدالت

است .با توجيه افراد به اندازه كافي ،قدرت تحمل افراد

توزيعي ،انصاف ادراك شده از تصميمات مربوط به

از يك نتيجه غير منصفانه بيشتر ميشود .برخي از

توزيع پيامدها و نتايج است (الياسي و شفيعپور مطلق،

محققين معتقدند كه عدالت مراودهاي به علت توصيف

.)34 :1392

تعامالت اجتماعي بين افراد و ديگران در سازمان ،با
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انواع عدالت

 -عدالت مراودهاي :31نوع سوم از عدالت در سازمانها

 / 56افسون قديري ـ مهران صمدي

تئوري تغيير اجتماعي مرتبط است .بيشتر محققان،

کارکنان کاهش ميدهد و اين در حالي است که اين

عدالت مراودهاي را به منزله رفتاري كه درطول اعمال

نقض قواعد عواملي چون احساس افسردگي ،اضطراب

رويههاي رسمي تجربه ميشود ،تعريف كردهاند .اما

و تشويق را افزايش ميدهد (کولکوئيت ،لپياين،
35

بالدر و تيلر بيان داشتهاند كه محدوده رفتارهايي كه

ويسون .)20 :2010 ،

تحت پوشش مباحث عدالت مراودهاي قرار ميگيرد

 -عدالت اطالعاتي :در نهايت ،کارکنان ميتوانند نوعي

تنها محدود به رفتارهاي بروز داده شده هنگام اعمال

از اطالعات را در نظر بگيرند که مقامات ذيصالح در

رويهها و قوانين رسمي نيست (اميريانزاده:1391 ،

طي دوره تصميمگيري سازماني آن را ارائه ميدهند.
36
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 .)24افراد ديگري نيز مشخص نمودهاندكه محدوده

عدالت اطالعاتي

رفتارهاي تحت پوشش مباحث عدالت تعاملي ،مستلزم

است که مقامات ذيصالح و اولياي امور آن را براي-

تحول و گسترش است.

کارکنان فراهم مينمايند .عدالت اطالعاتي زماني

 -عدالت بين فردي :عالوه برقضاوت درباره پيامد و

تقويت ميشود که مقامات ذيصالح از دو قاعده ويژه

فرآيند تصميمات ،کارکنان ممکن است چگونگي رفتار

طرفداري و تبعيت نمايند :قاعده توجيه يا

مقامات ذيصالح و اولياي امور را با خودشان مورد

متقاعدسازي بيانگر اين است که مقامات ذيصالح

مالحظه قرار دهندکه اين امر با چه رويهاي بوده و

رويهها و پيامدهاي تصميمگيري را با يک شيوه جامع

منعکس

و منطقي تشريح مينمايند و قاعده صداقت ملزم مي-

کننده انصاف درک شده درباره رفتار و طرز عملي

نمايد که ارتباطات صادقانه و بدون ريا باشد .اگر چه

است که کارکنان از جانب مقامات ذيصالح و اولياي

مشابه يک مفهوم کلي به نظر ميرسد که در آن

امور با آن مواجه ميشوند .اين عدالت زماني تقويت

سازمانها تصميمات خود را به شيوهاي جامع و کافي

ميشود که مقامات ذيصالح از دو قاعده ويژه تبعيت

تشريح مينمايند ،اما مواردي نيز وجود دارد که بر

نمايند .قاعده احترام 33بيانگر اين موضوع است که آيا

خالف آن عمل شده است .چنين مواردي که به عدالت

مقاالت ذيصالح و اولياي امور با کارکنان رفتاري

اطالعاتي مرتبط هستند به داليل مختلفي مرسوم مي-

موقر ،محترمانه و خالصانه دارند يا خير .بحث بعدي

باشد .يک دليل آن است که انتشار اخبار بد ،بدترين

قاعده ادب و نزاکت 34است و منعکس کننده اين نکته

قسمت کار مديران است و زماني که مديران اين کار را

ميباشد که آيا افراد ذيصالح از بيانات و تذکرات

انجام ميدهند از ماهيت خودشان فاصله ميگيرند.

نامناسب و اهانتآميز خود را منع مينمايند يا خير .از

دومين دليل آن است که اگر مديران به طور کامل و

اين ديدگاه ،بيعدالتي مراودهاي زماني اتفاق ميافتدکه

صادقانه داليل عواملي چون اخراج ،ارزيابي ضعيف

منابع مد نظر براي اعتماد يا مقامات ذيصالح نسبت

کارکنان يا ترفيع اشتباه و غيره را به کارکنان توضيح

به کارکنان بد دهن و منتقد باشند ،پرخاشگري نموده و

دهند ،از به وجود آمدن دعوي حقوقي نگران ميشوند.

آنان را خجالت زده نمايند ،کارکنان را در بين عموم

ميتوان استنباط نمودکه به کارگيري مکانيزمهاي

تحقير نمايند و يا به آن مقامات ميتوان عناويني چون

دفاعي معموالً در نقطه مخالف بهرهوري قرار دارد،

نژادپرست و داراي گرايش به سمت جنسيتي خاص

زيرا تحقيقات نشان دادهاندکه توضيحات صادقانه و

منتسب نمود .تحقيقاتي وجود دارد که نشان دادهاند که

کافي در واقع يک استراتژي قدرتمند براي کاهش

نقض قواعد عدالت مراودهاي (بين فردي) ،رضايت

پاسخهاي انتقامجويانه در برابر سازمان است .در واقع

شغلي ،رضايت زندگي و تعهد سازماني را براي

سطوح پايين عدالت اطالعاتي در صورت وجود
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چگونه انجام مي شود .عدالت مراودهاي

انصاف درک شده از ارتباطاتي
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ادعايي مبني براخراج نادرست ميتواند سازمان را به

براي کمک به اعضاي گروه جهت تحقق هدفهاي

خطر اندازد (کولکوئيت و همکاران.)21 :2010 ،

خود نگاه ميکنند .اين ديدگاه شامل رهبري که پيروان
را از طريق دادگاهها و الگوها و توجيه فردي تغيير مي-

رهبري
استاگديل
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در سال  ،1974در حقيقت تعريف

اصلي را از رهبري به عمل آورد که گفت :تعداد
تعاريف مختلف از رهبري به تعداد افرادي است که آن
را تعريف کردهاند (قانعنيا و همکاران.)126 :1394 ،
واژه رهبري بيشتر شبيه واژههاي آزادي و عشق و
صلح است .هر چند هر يک از انسانها به طور ادراکي
ميدانند هر يک از واژهها چه معنايي دارد و آن را با
تمام وجود حس ميکنند ولي با اين وجود هر يک از
اين کلمات ميتواند داراي تعاريف مختلفي براي افراد
تعريف رهبري ميکند بالفاصله در مييابد که رهبري
تعاريف مختلف دارد (نگوينا و همکاران.)3 :2016 ،38
در پنجاه سال گذشته بيش از  65طبقهبندي سيستمي
مختلف براي تعاريف موازين رهبري رائه شده است.
باس پشنهاد ميکند که برخي تعاريف رهبري را بايد به
عنوان تأکيدي بر روشهاي گروهي و يا از طريق گروه
نگاه کرد .ازاين ديدگاه رهبر درمرکز فعاليتها و
تغييرات گروهي قرار دارد و رهبر تجلي اراده گروه
است (مولن و همکاران.)407 :2017 ،39
گروه ديگري تعاريف رهبري را در ديدگاه
شخصيتي خالصه ميکنند که رهبري عبارتست از
ترکيب صفات و ويژگيهاي خاص يا شخصيتهايي
که افراد از آن برخوردارند و آنها را قادر ميسازدکه
ديگران را تشويق به انجام کار کنند و يا کار را از طريق
ديگران انجام دهند .برخي هم رهبري را يک عمل يا
رفتاري که موجب تغيير در گروه ميشود ،تعريف
کردهاند .به عالوه رهبري از جنبه رابطه قدرت بين
رهبران و پيروان نيز تعريف شده است .از اين ديدگاه
رهبران از قدرت استفاده از قدرت خود ،براي ايجاد
تغيير در ديگران برخوردا هستند .هنوز برخي ديدگاهها
به رهبري به عنوان يک ابزار دستيابي به هدف و

رهبران ارئه شده با اين حال در تعريف رهبري ميتوان
روي چند نقطه مشترک بين همه تکيه کرد (قانعنيا و
همکاران:)127 :1394 ،
 رهبري يک فرايند است. رهبري با تغيير آميخته است. رهبري در داخل يک گروه اتفاق ميافتد. رهبري هدفمند است.بر اساس اين اجزا رهبري عبارتست از :اثري که
يک فرد بر يک گروه از افراد براي دستيابي به يک
هدف مشترک عمومي ايجاد ميکند (ياسيني و
همکاران .)33 :1392 ،تعريف رهبري به عنوان يک
فرايند بدين معناست که موضوع ويژگيهاي شخصي و
يا شخصيتي نيست که در رهبران وجود دارد و بر
پيروان اثر ميگذارد ،بلکه مذاکرات و مراودات اتفاقي
که بين رهبر و پيرو ميگذرد باعث اين تغيير و تاثير در
پيروان است .فرايند رهبري اقتضا ميکند که رهبر هم
تاثيرگذار بر پيروان هم تاثيرگذار از پيروان باشد
(رضايي کليدبري و همکاران .)465 :2016 ،40فرايند
رهبري تاکيد ميکند که رهبري يک خط طولي و
اتفاقي و يک جانبه نيست ،بلکه به نسبت يک حادثه
دو جانبه است .زماني که که رهبري بدين ترتيب
تعريف ميشود براي همه قابل دسترس است و فقط
محدود به رهبر رسمي تعيين شده در گروه نميشود
(ياسيني و همکاران.)34 :1392 ،
پيشينه تحقيق
فرازجا و خادمي ( ،)1390مقالهاي با عنوان بررسي
رابطه بين سبکهاي رهبري تحولآفرين و تعاملگرا و
نگرش به تغيير سازماني ارائه دادهاند .جامعه و نمونه
آماري پژوهش ،کليه کارشناسان حوزه ستادي سازمان
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مختلف باشد .به محض اين که هر کس شروع به

دهد ،ميشود .عليرغم تعريف گوناگون و کثيري که از

 / 58افسون قديري ـ مهران صمدي

آموزش و پرورش فارس به تعداد  230نفر در سال

آفرين– تبادلي رابطه معنيداري با عدالت سازماني

 1378-88بود که در اين پژوهش مشارکت نمودند.

دارند .تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که

نتايج پژوهش بيانگر رابطه معنادار رهبري فرمند با

رهبري تحول آفرين پيشبيني کننده قويتري براي

نگرش شناختي به تغيير سازماني؛ تحريک ذهني با

عدالت سازماني است .در نهايت ،مدل ارايه شده

نگرش شناختي و رفتاري؛ پاداش مشروط با نگرش

بااستفاده از روش تحليل مسير نيز ابعادي از دو سبک

شناختي ،عاطفي و رفتاري و مديريت مبتني بر استثناء

را که بيشترين تاثير را بر عدالت سازماني دارند ،نشان

با نگرش عاطفي بود که رابطه ابعاد رهبري تعاملگرا با

داد.

نگرش عاطفي به تغيير سازماني ،منفي بود .هم چنين

گلپرور و نادي ( ،)1389به تجزيه و تحليل رابطه

نتايج نشان داد که رهبري فرمند داراي قدرت پيشبيني

وفاداري و عدالت با سالمتي نگرشي كاركنان پرداخته-

براي ابعاد شناختي و عاطفي و پاداش مشروط داراي

اند .تقويت وفاداري دركنار رعايت اصول عدالت

قدرت پيشبيني براي بعد رفتاري نگرش به تغيير

درفضاي سازمان منجر به تقويت سالمتي نگرشي

سازماني بود.

كاركنان كه براي عملكرد كارآمد و موثر ضروري
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گلپرور و رفيعزاده ( ،)1388به بررسي نقش

است ،ميشود .با توجه به همين مساله در اين پژوهش

عدالت و نگرش نسبت به سازمان و رضايت از

نقش وفاداري و عدالت بر سالمتي نگرشي كاركنان

رسيدگي به شكايات پرداختهاند .بر همين اساس طي

(در قالب رضايت و تعهد) مورد تجزيه و تحليل قرار

اين پژوهش ،نقش عدالت بر نگرشهاي معلمان نسبت

گرفت .شواهد حاصل از اين تحقيق گوياي آن است

به سازمان و رضايت از رسيدگي به شكايات ،مورد

كه براي تقويت سالمت نگرشي در دو حوزه رضايت

بررسي قرار گرفت .روش کار آنان الگوسازي معادله

و تعهد ،بايد وفاداري كاركنان به شيوهاي عادالنه و

ساختاري بود و جامعه آماري پژوهش را معلمان زن و

منصفانه پاداش داده شود.

مرد شاغل به كار در دبيرستانهاي شهر اصفهان تشكيل

خسروزاده و همکاران ( ،)1395در پژوهشي تحت

دادند .يافتههاي آنان بيانگر اين است که الگوي ويژهاي

عنوان همبستگي عدالت سازماني و رضايت شغلي

را در باب نقش ابعاد عدالت بر رضايت از رسيدگي به

پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز ،به بررسي

شكايات و نگرش نسبت به سازمان به دست داد .بدين

رابطه عدالت سازماني و رضايت شغلي پرستاران

شكل كه عدالت توزيعي ،نقش مستقيمي درنگرش به

پرداختند .اين مطالعه ،توصيفي -همبستگي بوده كه

سازمان دارد ولي عدالت رويهاي نقش خود را بر

جامعه پژوهشي آن كليه پرستاران بيمارستانهاي

نگرش نسبت به سازمان از طريق رضايت از رسيدگي

آموزشي شهر شيراز ميباشند 295 .نمونه با استفاده از

به شكايات اعمال مينمايد.

جدول مورگان و بر اساس معيارهاي ورود از بين

مرادي و همکاران ( ،)1388رابطه سبکهاي

پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز وارد

رهبري تحولآفرين -تبادلي با عدالت سازماني و ارايه

مطالعه شدند .بين عدالت سازماني و رضايت شغلي

مدل در سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران را

پرستاران همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد .از

بررسي کردهاند .نتايج حاکي از متوسط بودن ميزان

ميان مقياسهاي رضايت شغلي فقط جو سازماني با

رهبري تحولآفرين مديران و ادراک کارشناسان از

عدالت سازماني رابطه معنيدار داشت .نتايج نشان مي-

عدالت سازماني در سازمان تربيت بدني است .همچنين

دهد بين عدالت سازماني و رضايت شغلي پرستاران در

ضريب همبستگي نشان داد که سبکهاي رهبري تحول

بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز همبستگي مثبت و
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مستقيم وجود داشته است .پيشنهاد ميشود كه مديران

سيستمهاي نگرشي ارائه کردهاند و اظهار کردهاند که

پرستاري به رعايت عدالت سازماني توجه بيشتري

تحقيق بر روي عدالت و نگرش هميشه جذاب بوده

مبذول كنند.

است .اين پژوهش بيانگر آن است که چگونه انواع

سرگزي و بالغت ( ،)1395در مقالهاي به بررسي

مختلف عدالت بر روي نگرشهاي مختلف اثرگذار

عدالت سازماني و همبستگي آن با رضايت شغلي

است .عدالت رويهاي بر روي نگرشها در اين سازمان

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرداختند .اين

موثر است .در اين پژوهش ،دو مدل جايگزين نگرش

پژوهش از نوع توصيفي -همبستگي بود .با استفاده از

و عدالت تشخيص داده شده و نتايج از مدلها حمايت

«پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن» و

نموده است.
42

يافتهها نشان ميدهند؛ همبستگي مثبت و معناداري بين

شغلي کارکنان و عدالت هنگام تغيير سازماني با تکيه

عدالت سازماني و رضايت شغلي کارکنان وجود دارد و

بر متغير ميانجي عدالت کلي را بررسي کرده اند.

عدالت مراودهاي بيشترين پيشبيني را از رضايت

تحقيقات زيادي با متغير ميانجي عدالت کلي انجام

شغلي کارکنان داشته است .باتوجه به سطح تحصيالت

شده گرچه تحقيقات پيشين از بررسي تغيير و تحول

آنها تفاوت معناداري درعدالت سازماني و رضايت

در سازمان غفلت کردهاند .اهداف اين پژوهش تکرار

شغلي مشاهده شد .رضايت شغلي در دانشگاه علوم

تحقيقات گذشته و بسط آنان بوده است .همچنين نتايج

پزشکي زاهدان باالتر از حد متوسط ميباشد .به عالوه،

نشان ميدهد هر بعد از عدالت با عدالت کلي ارتباط

عدالت مراودهاي بيشترين پيشبيني را از رضايت

دارد و متغير ميانجي عدالت کلي با عدالت رويهاي و

شغليکارکنان داشته است .پيشنهاد ميشود مديران نظام

عدالت درون فردي ارتباط دارد.

سالمت از ارزيابي عدالت سازماني در سازمان تحت
مديريت خود استفاده کنند.

لن و چانگ ،)2015( 43در مقالهاي به بررسي نقش
متغير ميانجي توانمندسازي روانشناختي بين رهبري

صافي و همکاران ( ،)1394در پژوهشي به بررسي

تحولآفرين و نگرش کاري کارکنان پرداختهاند .روش

رابطه بين سبک رهبري مديران با رضايت و فرسودگي

اين تحقيق پيمايشي بوده و به اين منظور پرسشنامه-

شغلي کارکنان در مرکز بهداشت شمال تهران پرداختند.

هايي به مديران ارشد شرکتهاي چيني داده شد .يافته-

يافتهها نشان ميدهد؛ سرپرستان مراکز بهداشتي و

ها نشان ميدهدکه رهبري تحول آفرين به طور قابل

درماني از سبک رهبري رابطهمدار استفاده ميکنند.

توجهي به توانمندسازي روانشناختي ربط دارد و

سبک رهبري مديران با رضايت شغلي کارکنان ارتباط

توانمندسازي روانشناختي نيز به طور موثري بر

مستقيم و معنيداري داشت .سبک رهبري مديران با

نگرش کاريکارکنان اثر دارد .بنابراين توانمندسازي

فرسودگي شغلي کارکنان ارتباط معکوس و معنيدار

روانشناختي واسطهاي ميان رهبران و کارکنان ميباشد.

داشت .انتخاب سبک رهبري متناسب با شرايط کاري و

( ،)2014به بررسي نگرش دانش-

44

آناستازيودو

توجه به شيوههاي نوين مديريتي ميتواند منجر به

آموزان نسبت به رهبري اثربخش در آموزش و پرورش

افزايش رضايت شغلي و کاهش فرسودگي شغلي و

پرداخته است .اين مقاله نگرش دانشآموزان را حول

ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده به مراجعين گردد.

محورهاي زير بررسي ميکند که عبارتند از :شرايط
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( ،)2007مقالهاي با عنوان

رهبري ،ويژگيهاي شخصيتي رهبران ،مهارت و

آمبروز و همکاران

رابطه ميان عدالت و نگرشها و آزمون تاثير عدالت بر

شايستگيهاي بالقوه رهبر ،سبک رهبري ،اقدامات براي
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«پرسشنامه رضايت شغلي سوسان» به کار گرفته شد.

مارزوکو و همکاران ( ،)2014رابطه ميان نگرش
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تحقق اهداف و آمادهسازي براي رهبر آينده 79 .دانش-

هاي رهبري نسبت به زيردستان ،تاثير سبک رهبري بر

آموز يوناني در اين پژوهش شرکت کردند و نتايج

عملکرد کارکنان پرداخته است و از لحاظ نظري در

نشان ميدهد که شرايط رهبري ،ويژگيهاي شخصيتي

بانکهاي پاکستاني مورد بررسي قرار گرفته است.

و مهارتهاي بالقوه رهبر و توانايي و ظرفيتها ،تاثير

نمونه شامل  224تن از کارکنان شعب مختلف بانک-

مثبت قابل توجهي بر سبک رهبري و آمادهسازي براي

هاي پاکستان بود .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد ميان

دستيابي به اهداف دارد.

رهبري تحولگرا و عملکرد کارکنان رابطه معناداري
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( ،)2014تحقيقي با موضوع

وجود دارد .همچنين سبک رهبري عدم مداخله رابطه

پالتکان و تيترک

رابطه ميان رفتارهاي رهبري مديران و نگرشهاي

منفي با عملکرد کاري کارکنان از نظر اثربخشي و

بدبينانه سازماني انجام دادند .يکي از موانع بهبود

رضايت نشان داد.

فرايندهاي مديريت ،بدبيني استکه اين بدبيني يک

49

لو و همکاران

( ،)2016پژوهشي تحت عنوان
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نوع نگرش است و مديريت فرايندي استکه مردم را

تاثير درک دريانوردان از فرهنگ ملي و رهبري بر

به سمت تاثير بر اعداف سازماني هدايت ميکند .در

نگرش ايمني و رفتار ايمني در حمل و نقل ارائه داده-

اين مقاله تالش شده تا رابطه ميان مديريت سازماني و

اند .به اين منظور پرسشنامهاي ميان  322تن از کارکنان

مهارتهاي رهبري بر نگرشها بررسي شود.

در حمل و نقل فله خشک پخش شد و نتايج نشان داد
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( ،)2015در پژوهشي با

که فرهنگ ملي تاثير مثبتي بر ابعادي مانند فاصله

سکل و همکاران

موضوع اهميت رهبري معلم در شکل دادن به خالقيت

قدرت و اجتناب از عدم قطعيت دارد .به طور خاص

نگرش دانشآموزان به بررسي تئوريهايي مي-

اين تحقيق نشان داد که رهبري تحولي يک تاثير مثبت

پردازندکه به نقش رهبري درخالقيت ميپردازد و به

در نگرش و رفتار ايمني دريانوردان دارد.

منظور تاييد هدف و فرضيه پژوهش ،آزمايشي بر روي

لي و همکاران ،)2013( 50مطالعهاي با عنوان آيا

يک گروه  232نفري از دانشجويان دانشگاه سزين

سبک رهبري تحولگرا در نگرش شغلي کارکنان

انجام شد و نتايج از فرضيات تحقيق حمايت نمود.

نسبت به شيوههاي ايمني مواد غذايي تاثيري دارد؟

پاستور ،)2014( 47پژوهشي با نام رهبري و هوش

انجام دادهاند .نتايج حاصل از اين پژوهش ،نه تنها يک

هيجاني :اثر بر عملکرد و نگرش ارائه کرده است و

چارچوب نظري ارائه کرد ،بلکه ارائه اطالعات

اظهار ميدارد؛ کارفرمايان و عمدتاً کساني که در يک

تشخيصي دقيق و بيشتري در مورد اقليم سازماني و

زمينه بينالمللي و تعاملي عمل ميکنند به دنبال

رهبري تحولي ارائه کرد.

کارکناني هستند که داراي شايستگي و توانايي عاطفي
هستند و توانايي خود کنترلي دارند و همچنين با
ديگران رابطه بهتري دارند .اين مطالعه دريک کارخانه

چهارچوب نظري
به طور کلي چهارچوب و اساس اصلي تحقيق بر
51

قند انجام شد و محيط داخلي سازمان و روابط بين

اساس تلفيق دو پژوهش لن و چانگ

مديران و زيردستان بررسي شد.

مارزوکو و همکاران ،)2014( 52صورت گرفته است.

( ،)2015و

اسرارالحق و کوچينکه ،)2016( 48مقالهاي باعنوان

بخشي از مدل که در شکل ( )1نيز نشان داده شده

اثر سبکهاي رهبري برنگرش شغليکارکنان نسبت به

است از پژوهش لن و چانگ اقتباس شده است که در

رهبر و عملکرد :شواهد تجربي از بانکهاي پاکستاني،

آن به بررسي رابطه بين رهبري و نگرش اشاره شده

ارائه دادهاند .اين مقاله به بررسي تاثير مديران ،سبک-

است.
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روش شناسي تحقيق
اين پژوهش از نظر نوع تحقيق ،يک پژوهش کمي
و ازآن جا که اين مساله در کارکنان بانک تجارت
صورت گرفته جهتگيرياش کاربردي است .همچنين
شکل :1بخشي از مدل تحقيق
(لن و چانگ)2015 ،
بخش ديگر مدل که در شکل ( )2نيز نشان داده
شده است از پژوهش مارزوکو و همکاران ()2014
اقتباس شده است که در آن به بررسي رابطه بين
عدالت سازماني و نگرش پرداخته شده است.

استراتژي اين تحقيق پيمايشي است.
جامعه آماري اين تحقيق کارکنان بانک تجارت
درحوزه شمال غرب شهر تهران ميباشندکه به عنوان
يک جامعه محدود به حساب ميآيد .با توجه به
اطالعات اين بانک در حال حاضر  2321نفر در اين
بانک مشغول به فعاليت ميباشند .در اين تحقيق ،براي
به دست آوردن حجم آن (با توجه به جامعه محدود
تحقيق) از فرمول حجم نمونهگيري محدود استفاده
ميشوند.
در خصوص روش نمونهگيري نيز پژوهشگر اين

شکل  :2بخشي از مدل تحقيق

افراد را بر اساس روش تصادفي طبقهبندي متناسب بر

(مارزوکو و همکاران)2014 ،

اساس جايگاه و رتبه شغلي (کارمند و مدير) انتخاب
کرد.

حال پژوهشگر با تلفيق اين دو مدل ،مدل اصلي
پژوهش را بنا نمود( .شکل شماره )3

شکل :3مدل تحقيق اقتباس از پژوهش مارزوکو و همکاران ( )2014و لن و چانگ ()2015
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شد .لذا با توجه به فرمول فوق ،نمونه تحقيق انتخاب
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شكل  :4مدل اصلي تحقيق در حالت تخمين ضرايب معناداري
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يافتههاي تحقيق

 -در فرضيه دوم اصلي تحقيق به بررسي رابطه بين

بعد از تاييد مدل در حالت کلي و به کمک تحليل

الگوي رهبري مديران با نگرش شغلي کارکنان

عاملي ،اينک محقق بايد به کمک تحليل مسير ،به دنبال

پرداخته شد .باتوجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد

آزمون فرضيات تحقيق باشد .براي اين کار يک مدل

بين الگوي رهبري مديران با نگرش شغلي کارکنان

ارائه ميشود که در آن به بررسي فرضيههاي تحقيق

رابطه وجود دارد .به عبارت ديگر الگوي رهبري شامل

پرداخته شده است.

 4بعد نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب ذهني و
مالحظات فردي بر نگرش شامل تعهد مستمر و تعهد

بحث و نتيجهگيري

ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از فرضيه دوم

 -در فرضيه اول اصلي تحقيق به بررسي رابطه بين

تحقيق با پژوهشهاي صافي و همکاران ( ،)1394تابلي

ادراک عدالت سازماني کارکنان با نگرش شغلي

و همکاران ( ،)1394طاهري و همکاران (،)1393

کارکنان پرداخته شد .با توجه به آزمون تحليل مسير

فرازجا و خادمي ( ،)1390مظفري و همکاران (،)1384

معلوم شد بين ادراک عدالت سازماني کارکنان با

لي و همکاران ( ،)2016لو و همکاران (،)2016

نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد .به عبارت

اسرارالحق و کوچينکه ( ،)2016لن و چانگ (،)2015

ديگر عدالت سازماني شامل عدالت اطالعاتي ،رويهاي،

ايرنسي و ايرنسي ( ،)2015سکل و همکاران (،)2015

توزيعي و مراودهاي بر نگرش شامل تعهد مستمر و

آناستيازيودو ( ،)2014پالتکان و تيترک ( )2014و

تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از فرضيه اول

پاستور ( ،)2014مطابقت دارد.

تحقيق با نتايج تحقيقات سرگزي و بالغت (،)1395

 -در فرضيه سوم اصلي تحقيق به بررسي رابطه

خسروزاده و همکاران ( ،)1395گلپرور و نادي

ادراک عدالت سازماني کارکنان و رهبري مديران در

( ،)1389گلپرور و رفيعزاده ( ،)1388مارزوکو و

پيشبيني نگرش شغلي کارکنان پرداخته شد .با توجه

همکاران ( ،)2014و آمبروز و همکاران (،)2007

به آزمون تحليل مسير معلوم شد ادراک عدالت

مطابقت دارد.

سازماني کارکنان و رهبري مديران قادر به پيشبيني
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نگرش شغلي کارکنان ميباشند .به عبارت ديگر ادراک

 -در فرضيه سوم فرعي تحقيق به بررسي رابطه

عدالت سازماني شامل عدالت اطالعاتي ،رويهاي،

بين عدالت مراودهاي با نگرش شغلي کارکنان پرداخته

توزيعي و مراودهاي از سوي کارکنان و رهبري شامل 4

شد .با توجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين

بعد نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب ذهني و

عدالت مراودهاي با نگرش شغليکارکنان رابطه وجود

مالحظات فردي بر نگرش شامل تعهد مستمر و تعهد

دارد .به عبارت ديگر عدالت مراودهاي شامل رفتار

ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از فرضيه سوم

محترمانه سازمان با کارکنان ،حفظ شان و مقام کارکنان

اصلي تحقيق با پژوهشهاي ساراني و همکاران

و عدم اظهار نظرهاي نامناسب درباره کارکنان بر نگرش

( ،)1393و مرادي و همکاران ( )1388همخواني دارد.

شامل تعهد مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج

 -درفرضيه چهارم تحقيق به بررسي رابطه بين

حاصل از فرضيه سوم فرعي تحقيق با پژوهشهاي

عدالت توزيعي با نگرش شغليکارکنان رابطه پرداخته

سرگزي و بالغت ( ،)1395ساراني و همکاران

شد .با توجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين

( ،)1393و آمبروز و همکاران ( ،)2007مطابقت دارد.

دارد .به عبارت ديگر عدالت توزيعي شامل اعمال نفوذ

بين عدالت اطالعاتي با نگرش شغلي کارکنان پرداخته

کارکنان بر فرآيند شغلي خود در سازمان ،امکان بيان

شد .باتوجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين

نظرات و احساسات کارکنان در جريان اجراي فرآيندها،

عدالت اطالعاتي با نگرش شغليکارکنان رابطه وجود

عدم سوگيري و غرضورزي در سازمان و مطابقت

دارد .به عبارت ديگر عدالت اطالعاتي شامل توضيح

رويههاي سازمان با معيارهاي اخالقي بر نگرش شامل

کامل براي فرايند شغلي ،اطالعات شغلي به موقع در

تعهد مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار است.

اختيار کارکنان قرار بگيرد و صادقانه عمل کردن

نتايج حاصل از اين فرضيه اول فرعي تحقيق با

سازمان در ارتباط با کارکنان بر نگرش شامل تعهد

پژوهشهاي ساراني و همکاران ( ،)1393گلپرور و

مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از

رفيعزاده ( ،)1388و آمبروز و همکاران (،)2007

فرضيه چهارم فرعي تحقيق با پژوهش آمبروز و

هماهنگي دارد.

همکاران ( ،)2007همخواني دارد.

 -در فرضيه دوم فرعي تحقيق به بررسي رابطه بين

 -در فرضيه پنجم فرعي تحقيق به بررسي رابطه

عدالت رويهاي با نگرش شغلي کارکنان پرداخته شد.

بين نفوذ آرماني با نگرش شغلي کارکنان پرداخته شد.

با توجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين عدالت

با توجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين بين نفوذ

رويهاي با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد .به

آرماني با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد .به

عبارت ديگر عدالت رويهاي شامل دريافتي با توجه به

عبارت ديگر نفوذ آرماني شامل تاکيد مدير برلزوم

عملكرد ،ميزان تناسب و سنخيت با قرارداد و شغل و

داشتن يک حس قوي درباره هدف ،توجه مدير به

پرداختي مناسب با ميزان سعي و كوشش بر نگرش

پيامدهاي اخالقي و ديني تصميمات و اهميت داشتن

شامل تعهد مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج

حس همکاري گروهي بر نگرش شامل تعهد مستمر و

حاصل از فرضيه دوم فرعي تحقيق با پژوهشهاي

تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل ازفرضيه پنجم

ساراني و همکاران ( ،)1393گلپرور و رفيعزاده

فرعي تحقيق باپژوهش فرازجا و خادمي (،)1390

( ،)1388و آمبروز و همکاران ( ،)2007هماهنگي دارد.

مطابقت دارد.
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عدالت توزيعي با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود

 -در فرضيه چهارم فرعي تحقيق به بررسي رابطه

 / 64افسون قديري ـ مهران صمدي

 -در فرضيه ششم فرعي تحقيق به بررسي رابطه

منابع و مآخذ

بين انگيزش الهامبخش با نگرش شغلي کارکنان

اسدزاده کلجاهي ،فاطمه و الواني ،سيدمهدي (.)1393

پرداخته شد .با توجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد

بررسي عدالت رويه اي ،اعتماد ،رضايت شغلي و

بين انگيزش الهامبخش با نگرش شغلي کارکنان رابطه

تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني .پايان نامه

وجود دارد .به عبارت ديگر انگيزش الهامبخش شامل

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ،دانشکده

ارائه يک آينده خوشبينانه ،اهميت آيندهنگري و تاکيد

مديريت و حسابداري ،گرايش تشکيالت و روش ها.

بر دست يافتني بودن آن بر نگرش شامل تعهد مستمر

اميريان زاده ،مژگان؛ قلتاش ،عباس و مختاري ،مرضيه

و تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از فرضيه

( .)1391رابطه عدالت و تعهد سازماني با بهره وري

ششم فرعي تحقيق با پژوهش آناستازيادو (،)2014

شغلي در بين دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر

هماهنگ است.

مرودشت .فصلنامه علمي-پژوهشي رهيافتي نو در

 در فرضيه هفتم فرعي تحقيق به بررسي رابطهبين ترغيب ذهني با نگرش شغلي کارکنان پرداخته شد.

مديريت آموزشي .سال سوم .شماره  .4صص -21
.35
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باتوجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين ترغيب

تابلي ،حميد ،.فرامرزي ،آلما ،.مصلحي ،مهدي.

ذهني با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود دارد .به

( ،)1394تبيين نقش هوش هيجاني و مهارت سياسي

عبارت ديگر ترغيبذهني شامل احساس غرور و

در رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين مديران با

افتخار از ارتباط با مدير ،چشمپوشي ازعاليق شخصي

رضايت شغلي کارکنان (مطالعه موردي شهرداري

به خاطر مصلحت گروهي و رفتار احترام بر انگيز مدير

بندرعباس) ،دوره  ،14شماره  ،40صص .237-248

بر نگرش شامل تعهد مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار

حاجي کريمي ،.عباسعلي ،.رنگريز ،حسن.)1387( .

است .نتايج حاصل از فرضيه هفتم فرعي تحقيق با

مديريت منابع انساني .چاپ هشتم .انتشارات شرکت

پژوهش فرازجا و خادمي ( ،)1390مطابق است.

چاپ و نشر بازرگاني.

 -در فرضيه هشتم فرعي تحقيق به بررسي رابطه

حسين زاده ،علي؛ ناصري ،محسن ( )1386عدالت

بين مالحظات فردي با نگرش شغلي کارکنان پرداخته

سازماني ،مجله تدبير،سال هجدهم ،شماره .190

شد .باتوجه به آزمون تحليل مسير معلوم شد بين

صص .25-21

مالحظات فردي با نگرش شغلي کارکنان رابطه وجود

خسروزاده ،مريم ،.حسيني ،محمد علي ،.کاشاني نيا،

دارد .به عبارت ديگر مالحظات فردي شامل وقت

زهرا ،.صدقي گوي آقاج ،ناصر ،.اميني ،ميترا.

گذاشتن براي راهنمايي و آموزش کارکنان ،توجه به

( ،)1395همبستگي عدالت سازماني و رضايت شغلي

کارکنان فارغ از عضوي از گروه يا سازمان ،توجه به

پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر شيراز ،مديريت

کارکنان به عنوان اشخاصي داراي نيازها تواناييها و

ارتقاي سالمت،دوره  ،5شماره( 2پياپي  ،)18صص

خالقيتهاي متفاوت از ديگران و کمک به توسعه و

.10-19

گسترش تواناييهاي کارکنان بر نگرش شامل تعهد

ساراني ،حميد ،.صفانيا ،علي محمد ،.رضوي ،سيد

مستمر و تعهد ارزشي اثرگذار است .نتايج حاصل از

محمد حسين ،)1393( .بررسي تاثير ابعاد عدالت و

فرضيه هفتم فرعي تحقيق با پژوهش فرازجا و خادمي

اعتماد سازماني بر رضايت شغلي مردان ورزشکار

( ،)1390تطابق دارد.

ليگ برتر فوتسال ايران ،پژوهشنامه مديريت ورزشي

مطالعه رابطه بين ادارک عدالت سازماني کارکنان و الگوي رهبري مديران65 / ...

و رفتار حركتي ،دوره  ،10شماره  ،19صص -168

عدالت با سالمتي نگرشي كاركنان .سالمت كار ايران.

.159

دوره  .7شماره  .2صص .33-25

سرگزي ،صغري ،.بالغت،سيد رضا ،)1395( .بررسي

مرادي چالشتري ،محمدرضا ،.حميدي ،مهرزاد،.

عدالت سازماني و همبستگي آن با رضايت شغلي

سجادي ،سيدنصراله ،.کاظم نژاد ،انوشيروان،.

کارکنان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ،مديريت

جعفري ،اکرم ،.مرادي چالشتري ،جواد (،)1388

ارتقاي سالمت ،دوره  ،6شماره  ،1صص.1-7

رابطه سبکهاي رهبري تحول آفرين _ تبادلي با

صادقي ،محمدتقي ( .)1389عدالت؛ انسجام بخش

عدالت سازماني و ارايه مدل در سازمان تربيت بدني

سازمانها (يا عدالت؛ نياز اساسي سازمان ها) .ماهنامه

جمهوري اسالمي ايران ،مديريت ورزشي (حرکت).

ميثاق مديران ،شماره  .53صص .70-63

دوره  .1شماره  .2صص .96-73

عرشي ،شهنام ،)1394( .بررسي رابطه بين سبک

تعيين رابطه بين عدالت سازماني و چابکي سازماني

رهبري مديران با رضايت و فرسودگي شغلي کارکنان

ادراک شدهباميانجي گري انگيزه توفيق طلبي شغلي

در مرکز بهداشت شمال تهران ،سالمت اجتماعي،

(موردمطالعه؛ ديدگاه اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي

دوره  ،2شماره  ،2صص .88-97

واحد محالت) .کنفرانس بين المللي مديريت،

طاهري ،ماهدخت ،.اسدي لوبه ،عطااله ،.خوشرنگ،

چالشها و راهکارها .ص .8

حسين ،)1393( .ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران

ياسيني ،علي؛ عباسيان ،عبدالحسين؛ ياسيني ،طاهره.

گروههاي آموزشي و رضايت شغلي اعضاي هيات

( .)1392نقش سبک رهبري توزيعي مديران بر

علمي ،دوره  ،24شماره  ،71صص .56-63

عملکرد شغلي معلمان مدارس متوسطه شهر مهران:

فرازجا ،مهدي ،.خادمي ،محسن .)1390( .بررسي رابطه
بين سبکهاي رهبري تحول آفرين و تعامل گرا و
نگرش به تغيير سازماني .نوآوريهاي مديريت
آموزشي (انديشههاي تازه در علوم تربيتي :دوره ،6
شماره ( 4مسلسل  ،)24صص .69-49
قانع نيا ،مريم؛ ارشدي ،نسرين؛ سلطانيان ،نسيم؛ فروهر،
محمد .)1394( .تاثير آموزش رفتارهاي رهبري اصيل
بر افزايش عملکرد کارکنان پتروشيمي .آموزش و
توسعه منابع انساني .دوره  .2شماره  .6ص -125
.141

گل پرور ،محسن ،.رفيع زاده ،پروين دخت.)1388( .
نقش عدالت در نگرش نسبت به سازمان و رضايت
از رسيدگي به شكايات .مجله اخالق در علوم و
فناوري .دوره  .4شماره .4-3صص .65-54
گل پرور ،محسن ،.نادي ،محمدعلي .)1389( .مجله
سالمت کار ايران .تجزيه و تحليل رابطه وفاداري و

ارائه يک مدل ،رهيافتي نو در مديريت آموزشي،
دوره  ،4شماره ( 1پياپي  ،)13ص .50 -33
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