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  مقدمه  -1-1

 ها،ناکامی با رویارویی است در که براساس آن قادر بوده، فرد آوري نوعی حالت قابل توسعه درتاب

-ش افزونبه تال مسولیت بیشتر و هاپیشرفت حتی رویدادهاي مثبت، هاي زندگی وو تعارضها مصیبت

  .)1389(خلعتبري،بهاري  پاي ننشیند از براي دستیابی به موفقیت بیشتر، و ترادامه دهد

شناختی سرمایه روان ها،در سازمان گراتوسعه چارچوب رفتارسازمانی مثبت رهمکارانش د لوتانز و

 این باورند بر آنها اند.مطرح کرده هاقابلیت سازمان منبع مزیت و به عنوان یک عامل ترکیبی و را گرامثبت

-تاب بینی،شخو امید، گرایی همچون:شناختی مثبتمتغیرهاي روان تکیه بر با شناختی،که سرمایه روان

سرمایه اجتماعی (شبکه روابط  و هاي افراد)مهارت آوري منجربه ارتقاي ارزش سرمایه انسانی (دانش و

یی گراشناختی مثبتمتغیرهاي روان از شناختی،سرمایه روان بنابراین، شود.سازمان می در میان آنها)

 آنها امکان اعمال مدیریت بر و پرورش هستند قابل توسعه و گیري وتشکیل شده است که قابل اندازه

مفاهیم  به عنوان مفهومی از اشتیاق شغلی نیز آوري،تاب ). عالوه بر1393(شاهپوري،عریضی، دارد وجود

روانشناختی باالي کارکنان مرتبط است. یکی  سالمت جسمانی و رضایت شغلی ، با گراروانشناسی مثبت

ازعوامل موثردر تاب آوري عدالت سازمانی است عدالت سازمانی تاثیرزیادي درتاب آوري دارد تحقیقات 

عدالت سازمانی واژه  آورند.داوام می سازمان عدالت برقرار باشد افراد بیشتر هر زیادي نشان داده که در

درك عدالت در ). 1387یان گردید(میرخانی وپورعزتب1970دردهه1براي اولین بارتوسط گرینبرگ

 ها،عامل درسازمانبدون درك این  است. رضایت افراد و هاسازمان موثر اصل اساسی براي کارکرد سازمان،

-تالش و دهدافزایش می آنان را تعهد افراد، رفتارهاي عادالنه با براي مدیران مشکل است و افرادانگیزش 

-بی و درکل عدالت موجب انسجام افراد، و کندچندان می براي نیل به اهداف دو هاي داوطلبانه آنان را

عوامل  از یکی دیگرهمچنین  و.  )1390است(عباسی ،خدایاري، عدالتی عاملی براي تفرقه میان افراد

براي کار  پرورش افراد آموزش و در سازمان به خصوص در اگرشغلی است. آوري اشتیاقتاب تاثیرگذار در

مقاوم  و آوردداوام می مشکالت بیشتر برابر در کنند کار شوق زیاد و شور با کردن اشتیاق داشته باشند و

آن  توان ازتعریفی که می رفتارسازمانی شده است و وارد مدت زیادي نیست که2شغلیاشتیاق شود.می

که  شودمیزانی اطالق می به درجه یا دانستن) معرف خود (شغل را این است که اشتیاق شغلی ارایه داد

 دانداعتبارش می کسب حییثیت و موجب سربلندي و عملکردش را یا کار و معرف خود شغلش را

                                                             
1. Greenberg 
2. Work engage m 
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-روان اي ازعنوان شاخه آوري بهبین تاب  آن ا ست که رابطه این پژوهش سعی بر در. )3،2005(روبینس

  گیرد. اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار سازمانی وعدالت و گراشناسی مثبت

  بیان مساله -1-2

رغم رویارویی علی و شودانطباقی طبیعی انسان حاصل می هايپاسخ اي است که ازآوري پدیدهتاب

آوري تاب سازد.می توانمند تهدیدها غلبه بر دستیابی به موفقیت و در وي را تهدیدهاي جدي، با فرد

مشارکت کننده  آوربلکه فرد تاب کننده نیست. شرایط تهدید یا هاآسیب برابر صرف مقاومت منفعل در

-روانیبرقراري تعادل زیستی  برابر  در آوري قابلیت فردتاب  سازنده محیط پیرامونی خود است. فعال و

هاي روانشناختی افزایش سرمایه ).2003(کانرودایویدسون، باشدمقابل شرایط مخاطره آمیز می درمعنوي 

استرس  دچار کمتر آورکه کارکنان تاب این جهت اهمیت دارد میان کارکنان از آوري دربخصوص تاب و

ماندن  قصد نسبت به سایرین رضایت شغلی و و سالمتی بهتري دارند، شوند،فرسودگی شغلی می شغلی و

آوري تاب بر ). از متغیرهاي  تاثیرگذار1393(کیوان ارا،شاهپوري ارائی،عریضی سازمان باالتري دارند در

 شغلی واشتیاق طه (رابطه عدالت سازمانی باوهاي مربوهشپژ  جمله از عدالت سازمانی است.

 شاهپوري ارائی، آرا،کیوان نقش میانجی اهداف شغلی فردي آنان، رفتارسازمانی مثبت پرستاران با

 نگرش افراد آن بر تاثیر میزان رعایت عدالت سازمانی و اهمیت ادراکات کارکنان از . )1393 عریضی،

عدالت   ).1388رامین مهر احمدي، (حقیقی، کنند محققان به سمت این موضوع سوق پیدا باعث شده تا

که شامل چگونگی  شوداطالق می هات سازمانمدیری هنجارهاي اجتماعی در به قوانین و هاسازمان در

چگونگی رفتارهاي بین فردي سازمان است  گیري وهاي تصمیمرویه هاسازمان در هاتخصیص ستاده

که عدالت  این موضوع توافق عمومی دارند سازمانی بر. محققان عدالت)1389(طبرساواسمعیلی گیوي

عدالت تعاملی(حقیقی  - 3 عدالت رویه اي، - 2 توزیعی،عدالت  - 1: تقسیم می شود سازمانی به سه بعد

اشتیاق آوري اشتیاق شغلی است. تاب در متغیرهاي تاثیرگذار یکی دیگر از ).1388،احمدي،رامین مهر،

هایی چون شوق داشتن ویژگی شودکه باعریف میشغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل ت

 سطوح باالي انرژي، با شوق داشتن به کار گردد.توصیف می کار جذبه در شدن و وقف کار به کار،

مشکالت  رویارویی با مقاومت در و کار گذاري دراشتیاق به سرمایه پذیري ذهنی هنگام کارکردن،انعطاف

گذشت سریع  شدن ازکار، به سختی جدا و نسبت به کار عمیق فرد تمرکز با جذبه درکار شود.توصیف می

ادراك  وقف کارشدن با توصیف میشود. حین انجام کار اطراف،  کردن همه چیزهايفراموش  و ، زما

شاهپوري  توصیف می شود (کیوان ارا، بودن کار  احساس چالش انگیز و انجام کار احساس معناداري از

 براي همانندسازي ب توانایی فرد است از عبارت   که تعهد شدن یا وقف کار  ).1393عریضی ارائی،

به نقلمحمودي قلعه  :19944(استیرزوبک آن میل به ماندن در به اهداف سازمانی و اعتقاد اسازمان،

   .)1390نوري

                                                             
3. Robins 
4. Stirzoberg 
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 هاي شهربیمارستان  پرستاران تعهدسازمانی  آوري با(ارتباط تاب اساس تحقیقات پژوهش بر و

 و ). 1393بختیاري محتشم، (گله دار، دارد تعهدسازمانی رابطه معناداري وجود وآوري بین تاب  اهواز)

 عدالت سازمانی به عنوان متغیري مربوط به شرایط محیط کار همچنین پیشینه پژوهش نشان می دهد

اشتیاق  عدالت سازمانی با  بعالوه به اهداف شغلشان است   براي دست یافتن کارکنان عاملی زمینه ساز

 شاهپوري رانی، (کیوان آرا، باط استارت در بدبینی نیز ناامیدي، هیجاناتی چون احساس، شغلی و

سازمانی پرستاران بیمارستان هاي شهراهواز (گله  تعهد پژوهش ارتباط تاب آوري با در ).1393عریضی

این پژوهش  در .دارد سازمانی رابطه معناداري وجود تعهد آوري و. بین تاب )1393بختیاري محتشم، دار،

چه عواملی  معلمان و رفتار اشتیاق شغلی در عدالت سازمانی و آوري دربررسی نقش تاب داریم با قصد ما

 معلمان در کنیم تا بیشتر آوري شغلی معلمان رابتوانیم تاچگونه می شود وآوري بیشتر میباعث تاب

 آیا که که به این سوال پاسخ دهد آن است محقق درصدد لذا. بهتري داشته باشند مشکالت عملکرد برابر

  آوري شغلی معلمان رابطه معناداري وجود دارد؟تاب اشتیاق شغلی در وسازمانی عدالت

  اهداف پژوهش -1-3

  اهداف کلی -1-3-1

  آوري شغلی معلمان ابتدایی با تاباشتیاق شغلی و سازمانی تعیین وضیعت عدالت  -1

   .آوري شغلی معلمان ابتداییتاب بااشتیاق شغلی و تعیین ارتباط عدالت سازمانی  -2

  اهداف جزیی -1-3-2

  .تعیین وضعیت عدالت سازمانی معلمان ابتدایی -1

  .تعیین وضعیت اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی -2

  .آوري شغلی معلمان ابتداییتابتعیین وضعیت  -3

  .آوري شغلی معلمان ابتداییتاب عدالت سازمانی باهاي مولفهتعیین رابطه بین  -4

  .شغلی معلمان ابتداییآوري تاب اشتیاق شغلی باهاي مولفهتعیین رابطه  -5

  وري شغلی معلمان ابتدایی .آبا تاب عدالت سازمانی واشتیاق شغلیتعیین رابطه   - 6

  معلمان ابتدایی عدالت سازمانی درهاي مولفهپیش بینی  - 7

  معلمان ابتدایی اشتیاق شغلی درهاي مولفهپیش بینی  - 8

  پژوهشسواالت  -1-4

  است؟وضعیت عدالت سازمانی معلمان چگونه  -1

 وضعیت اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی چگونه است؟ -2

  آوري شغلی معلمان ابتدایی چگونه است؟وضعیت تاب -3
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  هافرضیه -1-5

  آوري رابطه وجود دارد؟هاي اشتیاق شغلی با تاببین مولفه  - 1

  آوري رابطه وجود دارد؟هاي عدالت سازمانی با تاببین مولفه  -  2

  ؟آوري رابطه وجود داردشغلی و عدالت سازمانی با تابهاي اشتیاق بین مولفه  - 3

  تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها -1-6

  عدالت سازمانی -1-6-1

 ی ارتباطهاي شغلموقعیت با  مستقیم سازمانی مفهومی است که به توصیف عدالت که بطورعدالت

احساس  ات شود فتاررکارکنان  اي باچه شیوه با که باید شودعدالت سازمانی مطرح می پردازد. درمی دارد،

لی متعا اي،رویه سازمانی شامل سه حیطه توزیعی،شده است. عدالت رفتار آنها به صورت عادالنه با کنند

 در ي که فردامیزان نمره، از عدالت سازمانی این پژوهش منظور در ).1384(شکرکن ونعامی، می باشد.

  .خواهدگرفت )1993مورمن ( نیهوف و  آزمون

  اشتیاق شغلی -1-6-2

نقطه مقابل  شناختی وشود یک حالت روانمی سازمانی یادمثبت به عنوان یک رفتار آن که از

 است که با کار مثبت ذهنی مرتبط با پایدار،شغلی اشاره به حالت نافذ، اشتیاق فرسودگی شغلی است.

 از این پژوهش منظور در .)2006 5ساالنود و بیکر (شوطی، شودجذاب مشخص می و احساس قدرت تعهد

  گرفت. خواهد 69ارترچب آزمون اي که درمیزان نمره ،شغلیاشتیاق

  تاب آوري شغلی -1-6-3

این  در) 1394عبدالشاه (غیاثوند، است دشوار زا وشرایط تنش تطبیق مناسب با در توانایی افراد

 خواهد )2003( 7آزمون کانرودیویدسون در اي که فردمیزان نمره آوري شغلی،تاب از پژوهش منظور

  گرفت.

  ضرورت واهمیت پژوهش -1-7

 در تواندمی فرد آوريتاب ارتقاي باآوري است پیشرفت جامعه تاب در عواملی موثر امروزه یکی از

- می روانشناختی مشکالت از بسیاري آمدن وجود به  سبب  که عواملی همچنین و زااسترس عوامل برابر

 تحول سازمان و و تغییر )1390 هاشمی، (شاهی، کند غلبه آنها بر و داده نشان مقاومت خود از شود

پشتوانه مناسب براي این مساله انجام تحقیقات  ناپذیر است اما انکار ضروري و پرورش یک امر آموزش و

 تغییرهاي اساسی مربوط کارکردهاي آموزشگاهی با و یک طرف وضیعت موجود آن از علمی است که در

                                                             
1. SCHAUTELI BAKKER ;SAIANOVA  
6.UWES 9 
7. Kanro Deividson 
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تغییرات ارائه  راهبردهاي علمی معلمان جهت همسازي و طرف دیگر از گیرد و تعیین قرار تحلیل و مورد

 اثربخش فرایند هاي اساسی وپایه از سازمانی رام اجتماعی عدالتآنجایی که متخصصان علو از گردد.

به اینکه تاکنون   توجه با است. اهمیت بسزایی برخوردار این زمینه از پژوهش در دانندسازمانی می

صورت  متغییرهاي محدود با غالب تحقیق به صورت پراکنده و این عنوان انجام نشده است و تحقیق با

اشتیاق شغلی کمک خوبی به  سازمانی وعدالت توجه به متغییرهاي فوق درباره رعایت  گرفته است و

زیرا وقتی  شودیی اقتصادي میموضوع باعث صرفه جوبررسی این  کند.آوري شغلی معلمان میتاب

آموزان تنبل و مشکالت دانش برابر در و عالقه تدریس کنند با و معلمان اشتیاق زیادي داشته باشند

 که افت تحصیلی کمتر شودباعث می آموزان توجه کننددانش به آن و باشند  آوري داشتهآموزشی تاب

در جامعه رعایت  اگر گذاردبر فرهنگ جامعه می  انگیزي همشگفت همچنین این پژوهش تاثیر شود و

 و شود.آن جامعه پیشرفت زیادي حاصل می همه عدالت را رعایت کنند در عدالت یک فرهنگ بشود و

 همچنین این پژوهش ضروري است امسال انجام و مورد توجه است. نظر آموزشی نیز که از پژوهش ما

  .گیردپرورش پیشرفت صورت می آموزش و در شود زیرا افت تحصیلی کمترشود
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  مقدمه -2-1

ینه این فصل داراي دو بخش است : بخش اول مبانی نظري و ادبیات پژوهش و بخش دوم، پیش

حث غلی بشآوري پژوهش. در مبانی  نظري در مورد متغییرهاي عدالت سازمانی، اشتیاق شفلی، و تاب

فلی، ش، اشتیاق هاي انجام گرفته پیرامون عدالت سازمانی در پیشینه پژوهش به بررسی پژوهششود و می

  شود.آوري شغلی در داخل و خارج کشور پرداخته میو تاب

 نقش  امعهج لل ومعلم در توسعه و رفاه م بدون تردید در جهان امروز هیچ عاملی به اندازه مدرسه و

 ود. شمین بیشترآاهمیت   به روز  بوده و روز  آموزش مهم هاي دور معلم واز زمان .تعیین کننده ندارد

شد و دالت باعدلیل باید در جامعه  و به همین آموزان براي آینده هستند.معلمان مسئول تربیت دانش

شکالت م ها وختیآنها هم در برابر س و .شودبه طور عادالنه رعایت می  بدانند که حقوق آنها  معلمان

  .با شور و شوق به تدریس خود ادامه دهند تحمل داشته باشند و

  بخش اول:مبانی نظري وادبیات پژوهش

  آوري تاب تعریف -2-2

  :اصلی ستون دو به بایستی  عملیات در چه و مفهوم در چه آوريتاب تعریف براي

  تنش و چالش وجود***

  خوب نتیجه***

 داشته وجود بایستی آوري ضرورتا تاب از تعریفی هر در موضوع دو این ترساده عبارت به زد تکیه

 دو بر عالوه .داشت نخواهد را الزم جامعیت مولفه دو این از یکی وجود بدون آوريتاب از تعریفی هر .باشد

 بعد سه به آوري تاب از تعریفی به رسیدن راه در”  خوب نتیجه”  و ”پرتنش شرایط”  ضروري مفهوم

 توان دارد ايمقابله نقش آوري تاب که آنجا .گیرد صورت  توجه بایستی  نیز  گذشته و آینده، حال ، زمان

 کندمی آسیب پیشگیري و صدمه بروز از که هنگام آن و کندمی نقش ایفاي حال زمان در آوريتاب

 آوري تاب بخشی اثر از که هنگامی و.  هستیم آوريتاب نگريیندهآ یا آینده موثر در از قدرت بهرمند

 بهره نگر گذشته آوريتاب از واقع در کنیممی استفاده صدمات  و آسیب از پس توانی باز  و بازیابی براي

- تاب .نیست ضربه از پس احیاء و بازیابی و مقابله  پیشگیري، به محدود آوريتاب معنا این در .ایم جسته
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 و 8گارمز( .اند نموده تعریف کننده تهدید شرایط با  آمیز موفقیت سازگاري پیامد یا توانایی فرایند را آوري

 ناگوار شرایط به واکنش در فرد مثبت سازگاري که است گفته چنین. ) 2001 والدد 1991 9ماستر

 روانیزیستی تعادل برقراري  در فرد مندي توان ،آوريگفت تاب توانمی البته است تهدیدات  و  هاآسیب

 با آمیز موفقیت سازگاري مقابله را فرایند آوري تاب  .) 2003 دیدیسون کانرو( است خطرناك شرایط در

 هاي مثبت پیامد یا خود ترمیم نوعی یا. )  2000 10والرا( زندگی کنندگی تهدید انگیزو بر چالش شرایط

 سازنده و فعال شرکت . )1386همکاران و سامانی از نقل به 2001 11ماستی( شناختی و عاطفی هیجانی،

 با مواجه در روانی – زیستی تعادل برقراري در فرد توانمندي شامل و است خود پیرامونیمحیط  در خرد

) 1391 میمنه،مهتاب بازیاري ،مجید نیا صفاري از نقل به 2003 دیویدسون کانرو( است خطرناك شرایط

 در خطرناك شرایط بر غلبه و ها دشواري از توانایی عبور عنوان به)  1996(  12مارش سوي از آوري تاب. 

 است گرفته قرار اشاره ما مورد دشواري با تطابق عنوان به را آوري تاب نیومن و است شده تعریف زندگی

  ).1388فروزان زاده، مصطفی،آتشی خدامراد،اکبري، مومنی،(

 مقابله در فردي هاي تفاوت عنوان به آوري تاب که کرد تعریف چنین)  1990(  13راتر را آوري تاب

 در فردي هاي تفاوت عنوان به را آوري تاب فرد یک بنابراین. باشد هاي دشوارمی موقعیت به واکنش و

 شیوه به را ناگوار موقعیت آور تاب فرد ،یک بنابراین. میکند تعریف دشوار هاي موقعیت به واکنش مقابله

 تاب دیویدسون کانرو .کند می قلمداد توانمند آن با رویایی براي را خود و کند می پردازش تري مثبت ي

 گارمزي داند می خطرناك شرایط در را رواي – زیستی تعادل برقراري در فرد توانمندي را آوري

 هیجانی مثبت پیامدهاي نوعی را آوري تاب. ) 2000 وکبر سیچنی لوتار)  1999(  راتر)  2001(ماستی

  ).1388 –  نوراله محمدي چنگیز، ،  ،رجبی محمود ،سید جوادي سید( داند می شناختی و ،عاطفی

 باالتر سطح لتعاد به رسیدن با اولیه تعادل به بازگشت آوري تاب که داشت باور)  1991(  کامپفر

 کامیفر حال عین در. شود می زندگی در موفق سازگاري  موجب رو این از و است کننده تهدید شرایط در

 با هم و آید شمار به آوريتاب پیامد تواندمی هم زندگی با مثبت سازگاري که کند می اشاره نکته این به

 که شود می هگفت موفق انطباقی به آوريتاب شود موجب را آوري تاب از باالتري سطح آیند پیش عنوان

 پویایی گر انبی تعریف این که گردد می آشکار ساز ناتوان و جانکاه ي ها استرس و مصائب آوردگاه در

 هم)  2006(  استکونور کننده محافظت و ساز خطر عوامل بین پیچیده تعامل مستلزم که است اي سازه

 و زا استرس ملعوا و زا استرس عوامل با مقابله در خرد گیري اندازه براي روش عنوان به را آوري تاب

 عادل ارعیعلی،ز علیرضا،نوروزي رستمی( است کرده تعریف کند می تهیه فرد روانی سالمت که عواملی

  ).1388 – مهران محسن،سلیمانی ،امیري

                                                             
8. Garmez 
9. Master 
10. Walra 
11. Masti 
12. Marsh 
13. Rater 
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  تاب آوريمفهوم  -2-2-1

- مشکل است بلکه مهم با برخورد در سازگاري فرد مفهوم تاب آوري نه فقط افزایش قدرت تحمل و

 زندگی ونامالیمات  مشکالت و با تا بخشدتوانایی می آوري به افراداست تاب آن ارتقائ روان وآن  ترین از

 رشد و ارتقائ فرصتی براي رشد را هاموقعیتحتی این  و آسیب شوند دچار اینکهبدون  شوند شغلی روبرو

  . )1388- فروزان زاده،آتشی مصطفی، اکبري، ،خدامراد، (مومنی.دهند قرار استفاده مورد ت خودشخصی

ه فشارهاي زندگی پذیر بآوري به معناي توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطا فتابهمچنین  

کند، بلکه به افراد قدرت کند، مشکالت زندگی را پاك نمیآوري، استرس را محدود نمیروزانه است. تاب

ها فائق آیند و با جریان زندگی حرکت مقابلۀ سالم داشته باشند، بر سختدهد تا با مشکالت پیش رو می

ن است که این ویژگی در کنند. برخی افراد به طور طبیعی داراي این ویژگی هستند، اما خبر خوب ای

اموزند و آن را آوري را بیصصان، سایر افراد نیز قادرند تابانحصار عده اي معدود نیست و به نظر متخ

 به زا و چالش برانگیز است.آوري توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت آمیز با شرایط استرسارتقاء دهند. تاب

 البته. است توانمند دشوار شرایط در روانی زیستی تعادل رايبرق در که کسی یعنی آورتاب فرد دیگر بیان

 رو به رو در و بمانیم پایدار کننده تهدید شرایط یا ها آسیب برابر در که نیست این فقط آوريتاب معناي

 و فعال حضور و شرکت آن معناي عمق در بلکه باشیم، داشته انفعالی حالتی خطرناك شرایط با شدن

 بازپشت آوري تاب که دارند باور شناسان روان برخی. است نظر مد نیز پیرامونمان محیط در ما ي سازنده

 سازگاري که روست این از و است کننده تهدید شرایط در باالتر سطح تعادل به رسیدن یا اولیه تعادل به

   )1392.(عظیمی ،کند می فراهم را زندگی در موفق

 کننده زندگی  تهدید و شرایط چالش برانگیز برابر در آمیزسازگاري موفقیت مقابله و آوري فرایندتاب

بالخص  ها انسان ایجاد تقویت آن در است و شرایط ناگوار برابر است به عبارتی نوعی سازگاري مثبت در

طرفی  چنین ازمه و شرایط مختلف زندگی وسالمت روان دارد سازگاري بابسزایی در زمان کودکی تاثیر از

به  لذا کندزندگی می درآن منطقه اي است که فرد آن شرایط اجتماعی رفاهی و بر عوامل موثر یکی از

 امکانات رفاهی به عبارتی زندگی در بهره مندي از عوامل اجتماعی مربوط به جامعه و رسد می نظر

  )1389 دارد(قلی پور،فیاضی،سیماراصل بسزایی درتاب آوري افراد مناطق داراي امکانات تاثیر

  :کنیم توجه نکات این به آوري تاب تببین در که باشد بهتر شاید بنابراین

  .است پویا روندي آوري تاب - 1

 در است ممکن موقعیت، یک در سازگارانه رفتار یک یعنی. است اوضاع به وابسته آوري تاب - 2

  .باشد ناسازگار دیگر هاي موقعیت

  .است محیطی عوامل با شخصیتی هاي ویژگی تعامل محصول آوري تاب - 3

  .شود می تر دشوار ، مخاطره پر شرایط در آوري تاب - 4
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  )1392، عظیمی.(است یادگیري قابل آوري تاب - 5

 توصیه هایی جهت تاب آوري -2-2-2

پژوهش ها نشان می دهد عزت نفس نقش مهمی در کنار آمدن با استر سهاي زندگی دارد. چنانچه 

  باور داشته باشید، در مقابله با مشکالت بسیار مؤثرتر عمل می کنید.به توانمندیهاي خود 

   در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید. -

افرادي که در زندگی هدف مشخصی ندارند و معناي مهمی براي زندگی خود نیافته اند، با هر سختی 

  و مشکلی، از هم می پاشند و انگیزة خود را از دست می دهند.

  د را توسعه دهید. ارتباطات خو -

داشتن روابط عاطفی و اجتماعی محکم عامل بسیار مهمی در سالمت روان انسان به شمار می رود و 

هنگام بروز بحران هاي زندگی پشتوانۀ بسیار مفیدي محسوب می شود. بنابراین روابط دوستانه و 

  خانوادگی خود را تقویت کنید.

  نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشید. -

زندگی یعنی تغییر. اگر نسبت به تغییرات زندگی منعطف نباشید همواره در بیم و هراس باقی می  

  مانید و توانایی مواجه شدن با آن را از دست می دهید.

  مراقب تغذیه و سالمتی خود باشید.  -

 از قدیم گفته اند عقل سالم در بدن سالم است. پس براي آنکه بهتر بیندیشید مراقب جسم خودتان

  باشید، تغذیۀ سالم ، ورزش و سبک زندگی سالم را سرلوحه خود قرار دهید.

  .مهارت هاي سالم براي مقابله با مشکالت را بیاموزید -

اگرمقابل ههاي مسئله مدار و هیجان مدار سالم را بیاموزید به هنگام مواجهه با مشکالت زندگی،  

  ر حسب اوضاع می توانید از آنها استفاده کنید.مخزن غنی و پرمحتوایی از راهکارهاي مفید دارید که ب

  . خوشبین باشید -

نگاه واقع بینانه توأم با مثبت اندیشی سبب می شود درك مناسبی از مسئله داشته باشید و به 

  اي متناسب عمل کنیدشیوه
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  دلبستگی هاي مثبت ایجاد کنید.  -

گروههاي مذهبی، حضور در باشگاه مشارکت در یک یا چند فعالیت سرگرم کنندة سالم، عضویت در 

ورزشی،کال سهاي هنري و انجمن هاي علمی و مانند آن موجب می شود به هنگام وجود مشکل آرامش 

  خود را بازیابید.

  معنویت را در خود تقویت کنید. -

افرادي که ایمان قوي دارند و در مشکالت و سختی ها ضمن تالش و تعقل به خداوند توکل می  

  )1392(عظیمی ،و امنیت وصف ناپذیري را تجربه می کنند.کنند، آرامش 

   آور تاب افراد -2-2-3

  کنند می عمل هشیار و آگاهانه

 شناسند، رامی خود هاي هیجان و احساسات هشیارند، و آگاه موقعیت، به نسبت ، آور تاب افراد 

 سوي از. کنند می مدیریت سالم شیوه به را خود هاي هیجان و باخبرند نیز احساسات این علت از بنابراین

 اطرافیانشان و محیط خود، بر نتیجه در و کنند، می درك نیز را اطرافیانشان رفتارهاي و احساسات دیگر

  .گذارند می مثبتی تأثیر

  است انسان هر زندگی از بخشی موانع که، پذیرند می

 می آنها. است چالش از پر زندگی دانند می که است این آور تاب افراد هاي ویژگی از دیگر یکی

 و باشیم منعطف و باز آنها برابر در میتوانیم ولی کنیم، اجتناب مشکالت بسیاري از توانیم نمی ما که دانند

  .کنیم حفظ باتغییرات شدن سازگار براي را خود اشتیاق

  هستند درونی کنترل منبع داراي

 منابع مسئله، و شکست مشکل، هر براي و دانند می خویش شرایط مسئول را خود آور، تاب افراد

 این بر و اند پذیرفته مسئولیت، با همراه زندگی، امور در را خود سهم آنها. کنند نمی سرزنش را بیرونی

 از عوامل برخی که است واضح البته. یابد می بازتاب شانزندگی بر دهند می انجام که عملی هر که باورند

 پیدا با قادرند مسائل، علت تشخیص ضمن در افراد، این.  طبیعی اتفاقات نظیر است خارج ما کنترل

  . بگذارند مثبت تأثیر خود هآیند و موقعیت بر مؤثر حل ه را کردن

  برخوردارند مسئله حل هاي مهارت از

 هاي حل ه را به مسئله، حل فنون از استفاده با قادرند آور تاب افراد شود، می پدیدار بحران وقتی

 و شوند می زیاد استرس دچار سخت هاي موقعیت این در افراد سایر که حالی در. برسند مطمئن و امن

  .کنند انتخاب مفیدي و مناسب حل ه را توانند نمی
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  دارند اجتماعی محکم ارتباطات

 هدربار کند، می کمک آنها به ارتباطاتی چنین.  دارند محکمی عاطفی و حمایتی هشبک آور تاب افراد

 راه شوند، مند بهره آنها همراهی و همدلی مشورت، از کنند، صحبت کسی با خود هاي چالش و ها نگرانی

  . کنند آرامش و قدرت احساس روانی لحاظ از مجموع در و کنند کشف را جدید هاي حل

  کنند نمی ارزیابی قربانی فردي را خود

 ، اند گریبان به دست بحران یک با وقتی. کنند نمی تصور ناتوان و قربانی را خود آور تاب افراد

  .آیند فائق شرایط بر توانند می که معتقدند و کنند می تصور یافته نجات فردي را خود همواره

  .کنند کمک درخواست ، موقعیت با متناسب قادرند

 هر آور ب تا افراد بنابراین. است آوري تاب مهم اجزاي از یکی حمایتی منابع شد گفته که چنان

 شامل تخصصی حمایتی منابع. کنند می کمک درخواست منابع این از کند، ایجاب ضرورت که زمان

 منابع دیگر و مهم افراد هاي نامه زندگی همطالع خودیاري، بهاي ،کتا متخصص مشاوران و روانشناسان

  (سایت میگنا).است آن مانند و ها همسایه ، نوادهخاافراد دوستان، شامل حمایتی

  چیست؟ آور تاب افراد اصلی هاي ویژگی -2-2-4

  :دارند اصلی ویژگی 4 آور تاب افراد شناسی، روان دیدگاه از

  :  ارزشمندي احساس) 1

 و قید بی. هایشان توانایی و خود براي شدن قائل احترام و ارزشمند فردي عنوان به خود پذیرفتن

 شناخت دیگر طرف از و آنها دادن پرورش و خود مثبت نقاط شناخت در سعی و داشتن دوست شرط

 بر بینی واقع با را ها نارسایی این که کنند می سعی آن بر عالوه. آنها نکردن کتمان و خود ضعف نقاط

  .آیند می کنار ها ویژگی این با صورت این غیر در و کرده طرف

  : مسئله حل در مهارت) 2

 مقابل در دارند، موجود شرایط و خود هاي توانایی به نسبت انتقادي تحلیلی ذهنیتی آور تاب افراد

 مختلف هاي حل راه کردن پیدا درباره انگیزي شگفت توانایی و باشند می پذیر انعطاف مختلف شرایط

 بینانه واقع تحلیل و تجزیه در اي ویژه توانایی همچنین. دارند خاص مسئله یا موقعیت یک درباره

 که مشکالتی فصل و حل براي مدت دراز راهبردهاي و فوري هاي حل راه کردن پیدا و شخصی مشکالت

  .هستند دارا را شوند نمی حل سریع و آسانی به
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  : اجتماعی کفایت) 3

 شرایط در وانندت می آنها.اند آموخته خوب خیلی را دیگران با ارتباط هاي مهارت افراد از دسته این

 از رانیبح درمواقع و شوند صمیمی دیگران با توانند می کنند، حفظ را خودشان طبعی شوخ هم سخت

 باشند، وبیخ صبور سنگ توانند می ها آدم گونه این اینکه ضمن ببرند؛ بهره دیگران اجتماعی حمایت

 نهاآ ضمن ،در گذارند می شما جاي را خودشان و دهند می گوش خوب زنید می حرف برایشان وقتی

 به دادن گوش براي آمادگی گفتگو، هاي مهارت شامل اجتماعی راهبردهاي و ها مهارت از وسیعی طیف

 دارا را است مهم بسیار اجتماعی تعامالت در که دیگران عقاید و احساسات به گذاشتن واحترام دیگران

  .هستند

ه دربار کند، یم کمک آنها به ارتباطاتی چنین.  دارند محکمی عاطفی و حمایتی هشبک آور تاب افراد

 راه شوند، ندم بهره آنها همراهی و همدلی مشورت، از کنند، صحبت کسی با خود هاي چالش و ها نگرانی

  .کنند آرامش و قدرت احساس روانی لحاظ از مجموع در و کنند کشف را جدید هاي حل

  : بینی خوش) 4

 توانند می اینکه هب باور و هدفمندي و امید احساس ، باشد بهتر تواند می آینده اینکه به راسخ اعتقاد

  .سازد متوقف را آنها تواند نمی احتمالی موانع و کنند کنترل را خود آینده و زندگی

  : همدلی) 5

 هم به موجب هک هستند دیگران با متقابل احترام با توام رابطه برقراري توانایی داراي آورها تاب

  .شود می اجتماعی نهادهاي و ها گروه افراد، به تعلق احساس یعنی اجتماعی پیوستگی

ثیر )آسیب پذیري تعریف شده است وبر تاب آوري تا2)سازگاري باتنش 1تاب آوري بادوروش 

  داردهرتعریفی ازتاب آوري بدون وجود یکی ازاین دومولفه جامعیت الزم رانخواهد داشت.

اي که هر ارگانیسم با توجه به شناسی عبارت است از رابطهسازگاري در روان سازگاري باتنش:

شناختی یا کند. این اصطالح معموالً به سازگاري روانبرقرار میشرایط پیرامون محیطش، با محیط 

ر یک دشود که فرد اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معناي ضمنی مثبت آن وقتی به کار گرفته می

جهت  ال درحفرایند مستمر و پرمایه براي ابراز استعدادهاي خود و واکنش نسبت به محیط و در عین 

 اي مؤثر و سالم، درگیر است .تغییر آن به گونه

گوئیم فردي سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با وقتی می  گوید:) می1985(14مک دانلد

کند، آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضاي جامعه خود رفتار کند تا نیازهاي او محیطش قادر می

                                                             
14. Mack danald 
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واند خود را به راههاي گوناگون با آن موقعیت تارضا شوند. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می

 تطبیق دهد یا سازگار کند.

خواهند و یبنابراین سازگاري شغلی فرایندي است در حال رشد، شامل توازن بین آنچه کارکنان م

طرف  پذیرد. یا به عبارت دیگر سازگاري شغلی یک فرایند دو سویه است. از یکآنچه محیط شغلی می

هایی را کند و از طرف دیگر محل کار نیز ابزارمؤثر با محیط شغلی تماس برقرار می کارمند به صورت

 بخشد.هاي بالقوه خویش را واقعیت میبیند که فرد از طریق آنها تواناییتدارك می

م و ندي کسازگاري شغلی که یکی از ابعاد شناخت اجتماعی است، در روان شناسی، سازگاري فرآی

 ن است کهلزم آبر پایه آن فرد با محیط شغلی انطباق می یابد. این انطباق، مست بیش آگاهانه است که

ایل تغییراتی در رفتار شخص پدید آید، تا به توافق و ایجاد روابطی هماهنگ با آن محیط ن

. کند می یداپ را گروه یک به الحاق توانایی فرد ، آن توسط که کارهایی و ساز شغلی سازگاري	شود.در

کی از عوامل وی .است سازمان در یکپارچگی مستلزم تغییرات این و است فرد در تغییراتی روزب همچنین

 شغلی است.آوري اشتیاقتاثیر گذار در تاب

  اشتیاق شغلیمفهوم  -2-3

فرصت براي کارکنان دربرقراري ارتباط  ایجاد )اشتیاق راحاصل2006وهمکارانش ( 15ترانس

است که  قه ايدانند.اشتیاق شغلی کارکنان ازنظرهویت مقداراشتیاق وعالمی خود باهمکاران ومدیران

  کارکنان به سازمان خوددارند.

فردي اعضاي سازمان درنقشهاي کاري تعریف  بکارکیري خود و ابراز )اشتیاق فردي را1990(16کان

 اشتیاق ،افراد که در بود معتقد کرد.وي به عنوان اولین فردي که ازاصطالح اشتیاق شغلی استفاده کرد

شوفلی وهمکارانش .به کارمیگیرند و شناختی وعاطفی درطول ایفاي نقش ابراز فیزیکی، لحاظ از را خود

شغلی رایک وضیعت شخص یک اشتیاق  مفهوم اشتیاق شغلی ارائه دادند.آنها از متداولترین تعریف را

عنوان فردي توانمندبراي خودش رابه  و دارد فعالیتهاي کارش احساس نیرومندي وارتباط موثربا

پاسخگویی به تقاضاهاي شغلی می داند.آنهابیان کردندکه اشتیاق چیزي بیش ازیک وضعیت هیجانی 

اره داردکه برروي  یک گذاروخاص می باشدوبه یک حالت پایاي سرایت کننده وهیجانی شناختی اش

  ).1390رگران مقدم،،نقل ازز2002خاص متمرکز میشود(شوفلی وهمکاران رفتار ی یاموضوع،واقع

  شغلی تعریف اشتیاق -2-3-1

این است داده اشتیاق شغلی مدت زیادي نیست که واردرفتارسازمانی شده است وتعریفی که ازآن ارائ

 امعرفکه اشتیاق شغلی(شغل رامعرف خوددانستن)به درجه یامیزانی اطالق می شودکه شخص شغلش ر

  )2005یت واعتبارش می داند(ربینس،خودوکاریاعملکردش راموجب سربلندي وکسب حیث

                                                             
15. Trans 
16. .Kan 
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روي اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم شغلی نتیجه تمایل اخیربه روانشناسی مثبت نگر،بر

  )2004وساالنودرکنیروهاي،عملکردبهینه وتجارب مثبت درکارتوجه می کند (بی

مقابل به عنوان یک رفتارمثبت سازمانی یادمیشود یک حالت روان شناختی ونقطه  که ازآن

فرسودگی شغلی است.اشتیاق شغلی اشاره به حالت نافذ ،پایدار،مثبت ذهنی مرتبط باکاراست که 

  )2006 17بااحساس قدرت تعهدوجذاب مشخص می شود(شوطی،بیکروساالنود

  ابعاداشتیاق شغلی -2-3-2

 ی بهاشتیاق شغلمجموع ذهنی خوشبینانه،انگیزش به کارمحوراست و اشتیاق شغلی کارکنان یک

ن به چون شوق داشتمهم ویژگی سه نوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شودکه باع

  کار،وقف کارشدن وجذبه درکارتوصیف می گردد.

  رشوق داشتن به کا  -2-3-3

گذاري درکارومقاومت باسطوح باالي انرژي،انعطاف پذیري ذهنی هنگام کارکردن،اشتیاق به سرمایه

زها،عنصرحیاتی به وبراي دستیابی به موفقعت دررقابت هاومبارتوصیف می شود.دررویارویی بامشکالت 

 کار انجام در را شوق کارکنان و میزان شور تواندمی ).مشارکت باالي کارکنان،2009، (هایس آیدشمارمی

  )182010(کاهان افزایش دهد

  جذبه درکار -2-3-4

شدن درکارنوعی درگیري ادراکی است که شامل توجه مزمن ومداوم بوده  یاغرق شدن درکاروغرق

وغوطه وري درشغل راموجب می گردد.غرق شدندرکارنشان دهنده این است که چگونه یک 

 افرادي که درکارخودغرق شده اند، شود.می درگیر به طورکامل درشغل خود و رودمی کارمنددرکارخودفرو

 دهندنسبت به محیط ازدست می را هوشیارخود شده و متمرکزشان انجام وظایف بر شدیدا

تمرکزعمیق فردنسبت به کاروبه سختی جداشدن ازکار،گذشت سریع زمان ،وفراموش  یا و )2009(هایس،

 و ).1393ارائی،عریضی ارا،شاهپوري کیوان( شودتوصیف می حین انجام کار کردن همه چیزهاي اطراف،

 دست می یابند نیز انتظار از به نتایج فراتر عمل کرده و خودهمچنین آنان فراترازوظایف 

  .)19،2009(هایس

د ی شوموقف کارشدن باادراك احساس معناداري ازانجام کارواحساس چالش انگیزبودن کارتوصیف 

  ).1393(کیوان ارا،شاهپوري ارائی،عریضی

                                                             
17. Schauteli Bakker; Saianova 
18. Kahan 
19 .Hais 
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  وقف کارشدن -2-3-5

 ومیل به زمانیباسازمان،اعتقادبه اهداف سا یاتعهدکه عبارت است ازتوانایی فردبراي همانندسازي

  )1390:به نقلمحمودي قلعه نوري1994ماندن درآن(استیرزوبک

-مسولیت ترکیب تمام مولفه هاي فوق باعث میگرددتاافرادبه صورت ارادي وخودکاربه انجام وظایف و

 (ماي و م دهنداحسن انجا به نحو را کارهاي خود سرپرست، به حضور بدون نیاز پرداخته و هاي خود

 اندکه تعامل میان ابعادبیان کرده )2008( 20اشنایدر مسی و. )1390عسگري نقالز ،2004، همکاران

اه کارکنان نسبت به که اشاره به دیدگ گرددمی شوق در کارآغاز و شور بعد اشتیاق شغلی کارکنان از

 .)21،2010دارد(گالتنز هامحیط کاري آن

  تعهد -2-3-6

انستن. اري دکتعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا براي چیزي و خود را ملزم به انجام 

کن تزامها ممشوند. این وظایف و التعهِد شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می

شده  کتوبوشنی ماست، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به ر

رشد  براي باشند. تعهد به یک مجموعه براي انجام کاري با تعهد شخصی که معموًال قول یا ضمانتی

اي حقوقی است و که ناظر به رابطهوق اسالمی فقه حقباشد. تَعَُهّد، اصطالحی در شخصی است متفاوت می

 ال اسبابحشود؛ در این ندادن کاري میبراساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا 

» هدع« ◌ٔ تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهري باشد. تعهد بر وزن تفعّل، از ریشهاي میایجاد چنین رابطه

ر اگرچه د عهد و تعهد ◌ٔ است. دو واژهاست؛ و در لغت به معناي برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده

اده قد مورد استفعما محور سخن با توجه به معناي مصدري آن یعنی اند، ابه کار رفتهفقه اسالمی 

 و» عهده«، »عهد«، »التزام«، »شرط«عادل تعهد به اقتضاي موضوع، م ◌ٔ ). واژه1/68است (قنواتی، بوده

 ).1/27است (جعفري، حواله و کفالت به کار رفتهعقدضمان  استعمال شده، و غالباً در موضوعات» ضمان«

  قدرت -2-3-7

یابی به در اصطالح دانش جامعه شناسی به معنی توانایی افراد یا اعضاي یک گروه براي دست

آن  ◌ٔ دادن کاري خالف خواستهبرد منافع خود از راه واداشتن دیگر افراد جامعه به انجامها و یا پیشهدف

سیاري از ستیزه گیرد. بافراد است. قدرت یک مزیت اجتماعی است که در قشربندي مورد توجه قرار می

یابی به قدرت بر این امر که تا هادر جامعه، مبارزه براي قدرت است؛ زیرا میزان توانایی یک فرد در دست

هاي دیگران به مرحله اجرا درآورند، تأثیر هاي خود را به زیان خواستتوانند خواستچه اندازه می

اعی یا پذیرفتن یک نقش سیاسی به دست تواند از طریق عضویت در یک طبقه اجتمگذارد. قدرت میمی

تواند در افزایش قدرت نقش داشته باشد. از هاي فرد، ثروت فرد و عامل زورنیز میها و ویژگیآید. فعالیت

 دیگر عوامل تأثیرگذار بر میزان قدرت افرادکاریزما است.

                                                             
20. Macey&Schneider 
21. Glantz 
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گیزه که از یک انتراود، کاربرد آن براي اینقدرت، برخالف نام آنکه از آن درشتی و صالبت می

 ست کهاپیشرفت و آبادانی به یک ابزار ویرانی و تباهی تبدیل نگردد آن چنان ظریف و شکننده 

نفسی و خیراندیشی خواهد و عمل بدان هم به نیکبازشناختن (:تشخیص) آن هوش و دانایی تمام می

اي هرد انگیزبگی توانا قرار فراوان نیاز دارد و چنین است که اگر قدرت در دست مردمی خردمند و آگاه و

توز بدان دست یابند جز ستم و هاي نیک گردد و چون مردمی نابخرد و بداندیش و کینهبراي همه پدیده

  )1392(نویدنیا،رفیع پورزورگویی و آشفتگی و پریشانی از آن برنخواهد خاست.

ال عاطفی و قدرت به صاحب آن احساس حق بیشتر، انفص"هاي مختلف نشان داده که پژوهش

بهره هستند کم دهد. به عبارت دیگر فرد قدرتمند، کسانی را که از قدرت بیطلبی شخصی میمنفعت

توجه افراد قدرتمند معموال به نصایح دیگران بی "تر است.هاي خود متعصببیند و در دیدگاهارزش تر می

از حد اعتماد به نفس دارند و تمایل هاي خود را بر زندگی دیگران نمی بینند، بیش هستند، تاثیر تصمیم

اي براي رضایتمندي خود ببینند. فرد قدرتمند معموال نسبت به درد و رنج دیگران دارند دیگران را وسیله

تر است و احتمال اینکه کمتر بر پایه اخالقیات رفتار کند بیشتر از افراد فاقد قدرت است. تفاوتبی

صاحبش را نسبت به هنجارهاي اجتماعی کور و رفتارهایش را پژوهشگران معتقدند در مجموع، قدرت 

دهد و توانایی آنها را در تشخیص خوب و بد زایل کند، به آنها احساس برتري به دیگران مینامناسب می

کند، به نسبت به دیگران، عمل می "گیرضربه"کند. به بیان دیگر قدرت براي صاحب آن به مثابه می

ی صاحب قدرت هزینه کمتري برایش دارد و البته این به میزان قدرت رهبر هم تصمیم هاي ضد اجتماع

-شغلی عدالتآوري و اشتیاق . و همچنین یکی از عوامل تاثیر گذار در تاب)221997آنتونی (بستگی دارد.

  سازمانی است.

   عدالت سازمانی -2-4

  مفهوم عدالت سازمانی -2-4-1

 رفتار اساتید و روانشناسی اجتماعی متخصصان از بسیاري توجه که است اجتماعی پدیدهاي عدالت، 

 نگرشهاي و رفتارها از بسیاري زیرا. )1389 گیوي، اسمعیلی (طبرسا، است کرده جلب خود به را سازمانی

محققان . شوند مربوط عدالت از کارکنان ادراك به مستقیم صورت به توانند مهم می بسیار سازمانی

.واژه عدالت سازمانی دارد کارکنان رفتار روي گستردهاي اثرات عدالت، از کارکنان ادراك که دریافته اند

 به سازمانها در عدالت ).1387یان گردید(میرخانی وپورعزتب1970دردهه23براي اولین بارتوسط گرینبرگ

 در ستادهها چگونگی تخصیص شامل که میشود اطالق سازمانها مدیریت در اجتماعی وهنجارهاي قوانین

 و گیوي اسمعیلی است(طبرسا، سازمان بین فردیدر رفتارهاي چگونگی و تصمیم گیري رویه هاي سازمان،

 رفتار. دارد اشاره سازمان کارکنان منصفانه رفتار به عدالت سازمانی ).مفهوم1389 گیوي، اسمعیلی

                                                             
22. Antoni 
23. Greenberg 



19 

 انتظار میکنند سرمایه گذاريسازمان  در را خود تواناییهاي و زمان که که کارکنانی است چیزي منصفانه،

  ). Karriker & Williams, 2009( کنند دارنددریافت

 ای میکنند عمل انهمنصف سازمانی عامالن آیا اینکه از کارکنان به ادراك سازمانی عدالت دیگر بیان به

 نهکه عادال هستند سازمان افراد این). Brown, Bemmels, & Barclay, 2010(  شود می مربوط خیر؟

 دستمزد، حسطو بندي کار، زمان کار، حجم مقایسه و بررسی با را سازمانی مراودات و رویه ها بودن

 یک عالی مدیر است ممکن اساس، براین. میکنند "ادراك " و "تعیین" رفاهی تسهیالت و کار مزایاي

 " رویه ها همان از زیردستان، که درحالی کند، " ادراك عدالت " تصمیم گیري، رویه هاي از سازمان

  ).1389 و گیوي اسمعیلی نمایند(طبرسا، "بی عدالتی ادراك

 بیر، و (جکسکند می اشاره شغلی عادالنه رفتارهاي و انصاف از کارکنان ادراك به سازمانی عدالت

 جمعی و ديفر هاي قضاوت به )و1931 حجاري، و قنبري از نقل به  همکاران، و فوکس از نقل به 1333

 طریق از یسازمان عدالت تحقیقات در عدالت (همان). پردازدمی اخالقی، هاي شایستگی یا انصاف از

 و ، زانو کروپان( است شده بررسی سازمان مدیران رفتارهاي و اعمال مورد در قضاوت از کارکنان ادراکات

این  كون در.درك عدالت در سازمان،اصل اساسی براي کارکردموثرسازمان هاورضایت افراداست.بدگرین)

یش ن راافزاهدآناعامل درسازمان ها،انگیزش افرادبراي مدیران مشکل است ورفتارهاي عادالنه باافراد،تع

سجام جب انمیدهدوتالش هاي داوطلبانه آنان رابراي نیل به اهداف دوچندان می کندودرکل عدالت مو

کات کارکنان اهمیت ادرا )1390افراد،وبی عدالتی عاملی براي تفرقه میان افراداست(عباسی ،خدایاري،

وق سوضوع مازمیزان رعایت عدالت سازمانی وتاثیرآن برنگرش افرادباعث شده تامحققان به سمت این 

ی درمدیریت ).عدالت درسازمانهابه قوانین وهنجارهاي اجتماع1388پیداکنند(حقیقی،احمدي،رامین مهر

ري ن هارویه هاي تصمیم گیسازمان هااطالق می شودکه شامل چگونگی تخصیص ستاده هادرسازما

  )1389وچگونگی رفتارهاي بین فردي سازمان است (طبرساواسمعیلی گیوي

م می دتقسیمحققان عدالت سازمانی براین موضوع توافق عمومی دارندکه عدالت سازمانی به سه بع

  ).1388دالت تعاملی(حقیقی ،احمدي،رامین مهر،ع- 3دالت رویه اي،ع- 2،عدالت توزیعی- 1شود:

 نظیر تلفمخ هاي عرصه در عدالت و انصاف از کارکنان ادراك به کلی نگاهی در سازمانی تعدال 

  ) 1388 اده،ز رفیع و پرور گل( شود می مربوط؛ سازمانی درون ارتباطات و ها رویه توزیع، در عدالت

 از ها ن سازما در عدالت مطالعۀ).  2001 مایلز، و 2اسپکتور ،1فوکس1390 ، واثقی و پرور گل

.  گردید آغاز شود می افراد عاید که پیامدهایی بودن عادالنه ادراك اهمیت بر تأکید با میالدي 60 دهه

 و مفهومی گسترش و بسط دنبال به. شد نامید 3 توزیعی عدالت زمان همان از پیامدها عادالنۀ توزیع

 نظام عنوان ه ب ها سازمان شرایط بین بیشتر هرچه تطابق به نیاز و کار هاي محیط در عدالت نظري

 بودن عادالنه ادراك عنوان هب 4 اي رویه  عدالت ، نها انسا در ادراکی تأکیدات با اجتماعی هاي،

                                                             
1 .Focs 
2 .Spector 
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 و ندیري1389 ، کرمی و پرور گل( شد مطرح یابند، می تخصیص افراد به؛ پیامدها آنها با که فرایندهایی

 دادند نشان میالدي 90 دهۀ در پژوهشی هاي یافته ، عدالت بعد این به نیاز از حمایت در).  2010 تانوا،

 عدالت( شها پادا توزیع اندازة به) اي رویه عدالت( گردند می توزیع طریق آن از دستاوردها که هایی رویه

 عنوان.( تحت نیز عدالت از دیگري سازي مفهوم درنهایت).  1988 تایلر، و لیند( دارند اهمیت) توزیعی

 رعایت به ساده بیانی در عدالت از بعد این) 1986 ، مواگ و ایس ب( گردید مطرح 5 تعاملی عدالت

 نکتۀ).  1990 بایس، و ایلر ت( دارد اشاره کارکنان با مدیران و سرپرستان بین روابط در انصاف و عدالت

 و کارکردها داراي) تعاملی و اي رویه توزیعی،( سازمانی عدالت ابعاد یا اشکال از یک هر اینکه مهم

 تمایز بر تأکید با)  1991(  فولگر و کروپانزانو. هستند سازمانی و فردي سطح در متفاوتی پیامدهاي

 عدالت که کردند استدالل نگرشی، پیامدهاي بر) تعاملی و اي رویه توزیعی،( سازمانی عدالت ابعاد تأثیرات

 از افراد ارزیابی بر اي رویه عدالت مقابل در و را)  حقوق از رضایت مانند( پیامدها از رضایت توزیعی

(  فارلین مک و سویینی. است اثرگذار) سازمانی تعهد(  سرپرست، به اعتماد مانند( سرپرستان و سازمان

 روي عدالت و) 6 پرداخت از رضایت مانند( فردي سطح پیامدهاي توزیعی عدالت که دریافتند نیز 1993

  .کنند می بینی پیش بهتر را) سازمانی تعهد مانند( سازمانی سطح پیامدهاي هاي

 توزیعی عدالت -2-4-2

 سازمانی بافت یک در ارتقا هاي وفرصت مقیاس یا پرداخت سطح مثل نتایج توزیع برابري قضاوت به

 ستاده -داده و گیرند می نظر در را مطلوب نتایج نسبی تعادل افراد که کند می بیان تئوري این .دارد اشاره

 می تشریح را عدالت تصورات دقیق طور به 1971) (رالز. کنند می مقایسه خود همکاران با را خود نسبی

 است ممکن سازمان در ضعیف افراد دارد، وجود انتظارات در نابرابري که زمانی وي هاي گفته طبق بر .کند

 که سازمان از هایی بخش که است این بدهد انجام باید سازمان که کاري تنها موقع این در .بشوند نیز بدتر

 ،2فولگر و 1کروپانزانو( آید عمل به جلوگیري آن از و شناسایی شود، می انجام نابرابر صورت به توزیع آن در

 )138 ص ، 1991

  اي رویه عدالت -2-4-3

 براي استفاده فراگردمورد تأثیر تحت بلکه نیست، نتایج تأثیر تحت صرفا سازمان در انصاف ادراکات

 تصمیم نتایج از فراتر نگاهی توانند افرادمی کند می مطرح اي رویه عدالت نظریه. هست نیز نتایج تحقق

 که است این تصور که زمانی رسد، می نظر به قبول قابل نامطلوب نتایج بنابراین. باشند داشته مدت کوتاه

  ،). 12 ص ، 19873گرینبرگ( است بوده منصفانه استفاده مورد فراگرد

 قانون ومحتواي اساس اینکه از نظر صرف یعنی. است عادالنه هاي رویه اتخاذ مستلزم عدالت اجراي

 و عدالت رعایت باشد؛ بایدعادالنه نیز شود منتج آن از عدالت است قرار که فراگردي باشد، عادالنه باید

                                                             
1  . Krapanzano 

2  . Folger 

3  . Greenberg 
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 مستلزم عدالت گفت توان می رو این از. آورد فراهم همگان براي مساوي فرصت باید اجرا رویه در انصاف

 سهولت به را قانون از مندي بهره امکان که است عادالنه زمانی قوانین اجراي رویه و است قوانین صراحت

  .دهد قرار همگان اختیار در

  :اند گرفته نظر در اي رویه عدالت براي جنبه دو دانشمندان که معتقدند گرینبرگ و بارون

 تصمیم که پردازد امرمی این بررسی به اي رویه عدالت از جنبه این: اي رویه عدالت ساختاري جنبه

 به جنبه این که است اهمیت حایز نکته این به توجه. برسند نظر به منصفانه تا گردند اتخاذ باید چگونه ها

 چگونه تصمیمات که نماید می بررسی را امر این پردازد،بلکه نمی باشند، چه ها تصمیم اینکه بررسی

  .گردند اتخاذ

 اي، رویه عدالت ساختاري جنبۀ گرچه که دارد اعتقاد برگ گرین: اي رویه عدالت اجتماعی جنبه

 هنگام دیگر عبارت به گیرد؛ برنمی در را اي رویه عدالت زمینه در مباحث همه اما دارد شایانی اهمیت

 گیرندگان تصمیم شخصی بین رفتار کیفیت سازمانی، هاي رویه در عدالت رعایت میزان مورد در قضاوت

 بارون، و گرینبرگ( شود می گرفته نظر در کلیدي عامل یک منزله به سازمان کارکنان با

  ).147،ص2000

  تعاملی عدالت -2-4-4

 به 1986 درسال موگ و بایس هاي نام به پژوهشگر دو توسط بار نخستین براي تعاملی عدالت واژه

 از متمایز مفهومی نظر از که است عدالت از دیگري نوع تعاملی عدالت که بودند معتقد آنها. شد برده کار

 آنها با برخورد کیفیت به نسبت افراد. دارد اشاره رویه اجتماعی عمل به و است اي رویه و توزیعی عدالت

 رضاییان،( اند حساس گیري تصمیم فراگرد ساختاري هاي جنبه چنین هم و شخصی متقابل روابط در

  )59 ص ، 1384

 تعیین ها،در رویه اجراي طول در شخصی بین رفتار کیفیت که کند می مطرح اي مراوده عدالت

  درك در شده ارایه توضیحات یا توجیه. است مؤثر و مهم انصاف هاي قضاوت

. دهد می راافزایش شود، نگریسته منصفانه گیري تصمیم هاي رویه اینکه احتمال و است مؤثر انصاف

 ها رویه مناسب وضع. باشد می احترام و تواضع با افراد رفتار و روابط در اعتماد شامل شخصی بین رفتار

  :شود می تعریف رفتار پنج وسیله به

  کارکنان هاي داده به کافی توجه •

  شخصی تعصب از جلوگیري •

  گیري تصمیم معیار از سازگار استفاده •

  موقع به بازخور •
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  تصمیم یک توجیه •

 سازمان سمت به گرایش و تصمیمات پذیرش برابري، از کارکنان ادراك در را مهمی نقش عوامل این

  ). 702 ص ، 1991 کراپانزانو، و 2 1کونوفسکی( دارند

 باید فتارر که دهد می نشان که شخصی بین بعد: باشد داشته بعد دو تواند می اي مراوده عدالت 

 از ار احترام و اعتماد از حاکی رفتاري باید خود کارکنان با برخورد هنگام مدیران. باشد بااحترام و مؤدبانه

  .دهند نشان خود

 تحمل افی،قدرتک اندازه به افراد توجیه با. باشد می اجتماعی مسؤولیت و انتظارات آن بعد دومین و

 بدین این ). 330 ص1997 گرینبرگ، و کروپانزانو( شود می تر بیش منصفانه غیر نتیجه یک از افراد

 به نسبت رکنانکا رفتار بر تواند می سازمانی عدالت از جنبه یک رعایت از افراد انتظار که است معنا

  .باشد تأثیرگذار سازمانی عدالت ابعاد دیگر رعایت به واکنش

  هاي عدالت سازمانی همبسته  -2-4-5

ص مدهاي که شخگیرد الف)پیاي عدالت توسط این عوامل تحت تاثیر قرار میهاادراكشود تصور می

  . اك کنندهصیات شخصی ادرها وکیفیت تبادلها)پ)خصوب)اعمال سازمان (شیوهگیرد از یک سازمان می

  پیامدهاي سازمان -2-4-5-1

تواند بر اساس پایبندي سازمان به قوانین عدالت توزیعی(برابري به انصاف یا ي عدالت میهاادراك

ي مثبت یا هاادراكي پیامدها قرار داشته باشد. بنابراین، حداقل قسمتی از عدالت توسط نیاز)  و جاذبه

شود.(دیکمن،ساموئل، راسی منفی دریافت کننده پیامدها و سوگیریهاي خود محورانه تعیین می

  )1979 2،مسک و شتنان1994، گرینبرگ 1997وبازرمن

  اعمل سازمان -2-4-5-2

اي عدالت همبستگی دارد.(لونت به قوانین رویه بندي سازمانهمچنین ادراك عدالت به پایی

دهد نظراتشان را ابراز براي مثال روشی که به اعضائ فرصت می 3)1978، تایبوت و واکئر، 1980مال

رسد. ادراك عدالت اجتماعی تر به نظر میکند. منصفانهکنند و از روشی اعضائ را از بیان نظرها منع می

کند بستگی دارد(بایس و رفتار وتبینی که شخص از مراجع قدرت سازمان دریافت میبه اساس کیفیت 

همان پیامدها و روش ). بنابراین ارائه یک نوع پیامد و روش با احترام و ارزش بیشتر از ارائه 1989مواك

  .ادبی،عدالنه ،منصفانه ادراك میشوداحترتمی و بیهمراه با بی

                                                             
1 .Konofski 
2  . Math and Shetnan 

2.  Taibaut,valker  
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  دههاي ادراك کننویژگی -2-4-5-3

ن گیرد. ایهاي دریافت کنندگان عدالت نیز تحت تاثیر قرار میي عدالت توسط ویژگیهاادراك

)وصفات هاي جمعیت شناختی (براي مثال سن،جنس ونژاد ونوع استخدامگیژتوانند ویها میویژگی

  ي منفی باشد.شخصیتی مانند عزت نفس و عاطفه

  بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده

  پیشینه داخلی تحقیق -2-5

 ر مورددآوري در کشور نشانگر این است که تحقیقات زیادي جستجوي پیشنه پژوهشی نظریه تاب

هاي شبه پژوه توانتحقیقات قابل توجه در کشور می آوري صورت نگرفته است. از معدودتاب استفاده از

  زیر اشاره نمود.

اد عجین شدن آوري با ابعتحلیل رابطه تاب.  )1396آبادي(المدرسی، فیروز کوهی برنج  الحسینی، 

عالمه  ران،کارکنان سه دانشگاه دولتی ایران (شهید بهشتی ته از نفر 200نمونه  جامعه و با شغل،

 تفاده ازدر دسترس انتخاب شده و سپس با اس گیريدانشگاه یزد) به روش نمونه طباطبایی تهران،

این تند رد سنجش قدارگرفودیویدسون مو- آوري کانرشاوفلی و بکر و مقیاس تابهاي استاندارد پرسشنامه

 تفاده ازبا اس هابه وسیله پرسشنامه انجام شد تحلیل داده ،پژوهش به صورت توصیفی و با روش پیمایشی

ا شغل عجین شدن ب آوري و ابعادمیان تاب مدل سازي معادالت ساختاري صورت گرفت که نشان داد

 عناداري وجود دارد.رابطه م

پیش بینی کننده هاي شخصیتی اشتیاق شغلی . )1394عامل هوشمند( صبحی قراملکی، حاجلو،

 جامعه آماري شامل کلیه دبیران زن و پس رویدادي و  نوع همبستگی و روش پژوهش توصیفی از دبیران،

زن 142( نفر 280شاملمطالعه  مورد نمونه بود91 - 90مقطع دبیرستان استان اردبیل درسال مرد

پرسشنامه  و آیتمی)60(4شخصیتی هگزاکو پرسشنامه ابعاد است براي جمع آوري اطاعات از مرد)138و

دهدکه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی .نتایج نشان می استفاده شده آیتمی)17( اشتیاق شغلی اوترچت

مردان  با  مقایسه در زنان دبیرکه  است هم چنین معلوم شد دارمعنی دبیران ازروي صفات شخصیتی آنها

  دارند. اشتیاق شغلی بیش تري بررخور از دبیر

شغلی از شتیاقاگرا و سازمانی مثبترابطه عدالت سازمانی با رفتار )1394( جناآبادي زایی،ناستی

ه به کاست  زاهدان،پژوهش حاضر توصیفی همبستگیپزشکی دیدگاه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم

 پزشکی زاهدان  علمی دانشگاه علوم نفر از اعضاي هیات 205اي در دسترس تعدادگیري طبقهشیوه نمونه

  

 

                                                             
4 .Hegzago 
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