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هدف از انجام پژوهش، رابطه بين بهسازی کارکنان و عدالت سازماني با تعالي سازماني شرکت گاز سنندج از 

نفر از کارکنان  066. مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش بودديدگاه کارکنان اين سازمان 

گيری تصادفي ساده و براساس جدول از ميان اين تعداد با روش نمونهبود.  49شاغل شرکت گاز سنندج در سال 

ی بهسازی کارکنان ها با استفاده از سه پرسشنامهنفر انتخاب گرديد. داده 532ای به حجم مورگان، نمونه-کرجسي

 و شرما ی تعالي کسب و کار مهاجن، ندواير( و پرسشنامه8443(، عدالت سازماني نيهوف و مورمن )8311اطهری )

ها با استفاده از ها به تأييد صاحبنظران رسيده و پايايي پرسشنامه. روايي اين پرسشنامهشودآوری ( جمع8446)

های ها از روش( بدست آمده است. برای تجزيه و تحليل داده45/6( و )42/6(، )46/6ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب )

ای، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون تک نمونه tو آمار استنباطي ) آمار توصيفي )ميانگين و انحراف استاندارد(

های تحقيق نشان داد: که ميانگين بهسازی کارکنان و ابعاد آن از حد متوسط به متغيری( استفاده شد. يافتهچند 

دار کمتر ز حد معنيها اچنين ميانگين عدالت سازماني و تعالي سازماني و ابعاد آندار باالتر است. همای معنيگونه

ها با تعالي سازماني کارکنان باشد و رابطه مثبت و معناداری بين بهسازی کارکنان و عدالت سازماني و ابعاد آنمي

نشان داد که بهسازی کارکنان و عدالت سازماني قدرت تبيين و  متغيره وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چند

دارا هستند. از ميان ابعاد بهسازی کارکنان، شايستگي تكنيكي و شايستگي  بيني تعالي سازماني کارکنان راپيش

يعني چنين همه ابعاد عدالت سازماني بيني تعالي سازماني کارکنان را دارند. همتوان پيش ای معناداربه گونه شغلي

 عالي سازماني کارکنان را دارند.ت يبين، توان پيشای معناداربه گونهای ای و عدالت مراودهعدالت توزيعي، عدالت رويه
 

 ایای، عدالت مراودهعدالت توزيعي، عدالت رويه، عدالت سازماني، تعالي سازماني، بهسازی کارکنان ها:واژه كليد
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 کنند توجه خدمات خود کيفيت به ناگزيرند بقا برای کنوني عصر در خدمات کنندة عرضه هایسازمان        

 مديريت اعمال طريق از فقط اين مهم به کنند. رسيدن جلب را خود مراجعان رضايت بتوانند طريق اين از تا

 اين از يكي که است مختلف ابزارهايي کيفيت نيازمند ارتقای برای نيز مديريت .است پذيرامكان صحيح

-مي ابزار به تبديل ادامه در که است فرهنگي اصل در فراگير کيفيت. است فراگير کيفيت نظام اجرای ابزارها

 مفاهيم مدتي از پس تا بگيرد شكل کارکنان تک تک ذهن در جامع کيفيت فكر ايده و بايد ابتدا يعني شود؛

شود. در  گرفته کار به هاسازمان در کيفيت دهندة افزايش ابزار مثابه به و شود عمل به آن تبديل ذهني

-پايين تا مديريت عالي از سازمان، کارکنان همة کردن درگير فراگير کيفيت نظام اساسي هدف کلي، نگاهي

خدمات با کيفيت عالي است )سلطاني،  عرضة طريق از مراجعان رضايت جلب منظور به سازمان، سطح ترين

8316.) 

در عصر کنوني، تحوالت شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابي استفاده از منابع و امكانات، کارکنان،         

شود. هر سازمان به منظور آگاهي از مطلوبيت و ها، يكي از عاليم بيماری سازمان قلمداد ميستراتژیاهداف و ا

های پيچيده پويا، نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. از سوی ديگر، نبود های خود بويژه در محيطکيفيت فعاليت

با محيط درون و برون سازماني تلقي نظام ارزيابي و کنترل در يک سيستم به مبنای نبود برقراری ارتباط 

ها تواند در سازمانکارهای که ميشود که پيامد آن کهولت و در نهايت، مرگ سازمان است، از جمله راهمي

 ناپذير و اجتناب مهم منطقي، الزامات و هاضرورت از باشد. يكيبرای ارزيابي استفاده کرد تعالي سازماني مي

 مسير در از حرکت عبارت باشد، داشته پويا و فعال حضور عرصه گيتي در بخواهد که کشوری هر برای

 مديريت شود. توسعهناميده مي توسعه علمي ديدگاه از که است، تعالي سازماني به رسيدن و ترقي پيشرفت،

 موجبات يافته، ارتقا گانه مديريت سه سطوح اطالعات و مهارت و دانش آن سطح طي که است فرايندی

 .آورد خواهد فراهم اين رده هایتوانايي و استعدادها مجموعه تكامل الزم برای شرايط استقرار

 پذيریرقابت مزيت کسب و کيفيت ارتقای در که است ایمسئله سازماني سرآمدی و سازماني تعالي        

 در را خود کارکنانبالقوه  توان تمامي متعالي هایکند. سازمانمي ايفا را مهمي ها نقششرکت و هاسازمان

 را برابری و ها عدالتگيرند.آنمي بهره آن از و بخشيده توسعه کرده اداره سازماني و تيمي فردی، سطوح

 کرده، توجه کارکنان خود به ایگونه به هاسازمان دهند. اينمي مشارکت امور در را کارکنان کرده، ترويج

شود.  تعهد ايجاد و انگيزه هاآن در که دهندمي قرار تقدير و تشويق مورد را هاآن و ساخته برقرار ارتباط

 عاملي ها،برنامهو  هااستراتژی ها،مشيخط شامل استخدام شرايط تمامي در عدالت وجود از اطمينان و ترويج

 سرآمدی مسير در حرکت(. 8311شود )سررافزاده، تعالي سازماني مي ارزيابي مثبتي از خود موجب که است
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 و خالقيت نوآوری، ارتقاء نيازمند تغييری است. چنين سازماني ابعاد همه در سازنده و مثبت تغيير مستلزم

 هزينه کم و ردسري دب ساده، سازمان، يک سرآمدی و رشد مسير بنابراين. است سازماني پذيری مسئوليت

 سرآمد اثباتي قابل شكل به نتايج و عملكرد زمينه دو هر در که است آمده متعالي سازمان تعاريف، نيست. در

-تأمين داران،سهام کارکنان، کنندگان،مصرف مشتريان، رضايت مورد آن هایخروجي کيفيت يا و باشد

-هدف و ريزیبرنامه با که است هایپيوست فرايند سازمان، يک شدن سرآمد و باشد. تعالي جامعه و کنندگان

 نواقص رفع شده، تعيين پيش از اهداف از استفاده و مداوم هایارزيابي با مسير طول در و شودمي آغاز گذاری

 تمامي محور .شودمي انجام قوت نقاط تقويت و موانع حذف الزم، اصالحات با و شده مشخص ،هانارسايي و

انساني است که عامل کليدی در پايداری و تعالي است که عامل کليدی در  نيروی اشاره مورد هایمقوله

 (.8348سازمان خواهد بود )مؤتمني، پايداری و تعالي 

های اقتصادی کشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه جهاني که، پيوستني نه امروزه بنگاه        

شماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهاني و حتي های بيچندان نيز از روی اختيار نيست با چالش

زم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي باقي ماندن در بازارهای داخلي مستل

توانند به بقای خود ادامه دهند که هايي مياهداف، فرايندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان

سود آوری و ثروت آفريني نفعان پاسخگو باشند، همچنين بهها و انتظارات مشتريان و ذینسبت به خواسته

 اعتقادی، مباني بر که فضائي در متعالي هایهای کليدی و برتر سازماني توجه کنند. سازمانشاخص بعنوان

ارزش انداز،چشم ها،ماموريت سازمان، کلي گيریجهت است، مبتني ايراني-اسالمي جامعه فرهنگي و ارزشي

 تعريف سازماني تعالي ارزشي اصول با همسو را خود هایفعاليت و هابرنامه همه و هااستراتژی اهداف، ها،

 حقوق رعايت ها،انسان همواره کرامت اهداف، تحقق برای تالش در هاسازماند. اين گذارنمي اجرا به کرده،

 .دانندمي اصول اين به پايبندی در را خود پايداری و دارند درنظر را خداوند رضايت و جوئيکمال مردم،

در اين پژوهش بر آن هستيم که از بهسازی کارکنان و عدالت سازماني در جهت کمک به کارکنان         

و همچنين فراهم آوردن موقعيتي برای  ،شرکت گاز سنندج در راستای بهبود خود و سازمان شاغل در آن

نتايج اين را مورد آزمايش قرار دهيم.  يارزيابي کلي کارکنان و بررسي پيشرفت و تعالي سازمان پژوهش

های نو و مرتبط را برای محققان و پژوهشگران آينده های تازه و ايدهتواند زمينه اجرای پژوهشپژوهش مي

در اين  های خدماتي و اداری به عنوان يک تحقيق بسيار راهگشا و کاربردی باشد.فراهم آورده و برای سازمان

سازی کارکنان و عدالت سازماني با تعالي سازماني کارکنان شرکت گاز سنندج پژوهش به بررسي رابطه به

 پردازيم.مي
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 بيان مساله:-5-5

ی برای افزايش کيفيت محصوالت و خدمات توليدی در نظر هاامروزه تعالي سازماني به عنوان راهكار        

نمايند تا  يمايجاد  ها سازمانی ارزيابي، خطوط راهنمايي برای ها مدلشوند. اين عامل با ارائه  يمگرفته 

نجمي و حسيني، ) يندنمايری گ اندازهکيفيت و تعالي سازماني  یينهزمپيشرفت و عملكردهای خود را در 

های متعالي تمامي توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تيمي و سازماني اداره کرده  سازمان(. 8311

يابي به رشد، توسعه و  دستی ا جامعههدف هر  .(8311)صفرزاده، گيرند  ه بخشيده و از آن بهره ميو توسع

 تعالي است. دستيابي به تعالي و کمال يكي از اهداف است که در زندگي بشر و در سطوح مختلف )فرد،

وسعه جوامع، سطح در ت مؤثرکند. در اين ميان يكي از سطوح بسيار  يمي، ملي( دنبال سازمان ي،خانوادگ

ی که اگر تعالي سازماني تحقق پذيرد، توسعه کالن جامعه را نيز در پي ا گونهباشد. به  يمسازماني تعالي 

در ادبيات مديريت؛ اصطالح تعالي معاني متفاوتي از تعالي را (. 8343موسوی و عربشاهي، داشت )خواهد 

 به مورد ذيل اشاره کرد:توان  دهد. از جمله تعاريف تعالي سازماني مي نشان مي

سازماني به رشد و لي سازمان به معنای تعهدتعالي در لغت به معنای بلندشدن و برترشدن است و تعا        

توسعه پايدار و دايمي شرکت در جهت کسب رضايت مشتری و افزايش مستمر سوادآوری شرکت در يک 

. تعالي سازماني تابع شرايط ويژه، فرهنگ، محيط داخلي و باشد يممحيط ملي فراگير و حمايت کننده 

و تهديدهای است که  ها فرصتخارجي و کسب وکار، ويژگي نيروی انساني سازمان، نقاط قوت و ضعف و 

 (.5664، 8ناکاهياست )سازمان را در بر گرفته 

اد مختلف آن دانست، به توان رشد و ارتقای سطح يک سازمان در تمامي ابع تعالي سازماني را مي        

ها، احتمال موفقيت سازمان در ای که با کسب رضايتمندی مطلوب کليه ذی نفعان و ايجاد تعادل بين آن گونه

(. تعالي سازمان عبارت است از: معرفي تعمدی و منطقي، ايجاد، 8311فرهي يزدی، ) بلند مدت افزايش يابد

( نيز تعالي 3،5662(. )هارينگتون5،5666شي سازمان )لوتانزتقويت و اشاعه تغيير به منظور بهبود و اثربخ

 کند. گرا برای بهبود بخشيدن به عملكرد سازمان تعريف ميسازماني را روشي کل

ها در تمامي ابعاد منابع  های محوری، معيارها و شاخص تعالي منابع انساني، چهارچوب جامعي از ارزش        

کند تا با ارزيابي مستمر  دولتي و خصوصي( کمک مي) ها انساني سازمان انساني است، که به مديران منابع
                                                             
1.Nakhaee 

2.Loutans 

3.Harrington 
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خود را ( مسائل و مشكالت) های بهبود شان، نقاط قوت و حوزه ها، فرايندها و نتايج منابع انساني ها، رويه فعاليت

 (.8345اسمعيلي، ) ريزی کنند ها، برنامه شناسايي کرده و برای بهبود آن

ها و اعتقادات مشابه همچون صداقت و رو راستي با ذی نفعان، ی از ارزشا مجموعهتعالي به دنبال         

 شرايطي به رسيدن شامل سازماني تعالي .باشد يمقابليت اعتماد تعهد مديريت و تالش ايثارگرانه جهت بهبود 

 و تأمين راستای در سامانه بهبود و نوآوری کيفيت، بُعد سه در رشد یها تيفعال کننده تضمين که است

 جامعه و کارکنان گذاران، سرمايه مشتريان، قبيل؛ از سازمان بيروني و دروني نفعان یذ منافع سطح ارتقای

 (.8343جعفری و کسمايي، است )

داند.  يمسازی کارکنان الي سازماني را بهسازی و توانمند( يكي از عوامل مؤثر بر تع8346) يردیآقاو         

باشد.  يمتواند در زمينه تعالي سازماني ايفای نقش کند بهسازی کارکنان  يمبنابراين يكي از متغيرهايي که 

 آنكه بر عالوه است. سازماني بهسازی یها راه ترين ياساس و ينتر مطمئن از يكي انساني نيروی آموزش

 و دانش کسب موجب بخشد، يم بهبود را کار دادن انجام فنون و ها روش دهد، يم پرورش را افراد استعدادهای

 (.8311، سعادتکند ) يم جلوگيری نيز مالي و انساني منابع اتالف از شود، يم شغلي هایمهارت افزايش

ای را به کارکنان  اند، ميل دارند اختيارات گسترده های کنوني از تمرکز قدرت و اختيار فاصله گرفته سازمان

خود واگذار نمايند از طرف ديگر کارکنان بايد با آموزش يادگيری مداوم توقعات سازمان را برآورده سازند. 

گيری کنند. در  تصميم خاص، خود راساًکه در شرايط دهد  سازمان به کارکنان آموزش ديده اين حق را مي

های پيشرو کنوني اهداف سازمان با اهداف کارکنان عجين شده و باعث ايجاد تعهد در بين کارکنان  سازمان

در اکثر متون و تعاريف مربوط به اين (. 8313مقيمي، ) يابند تحقق اهداف سازمان دست مي شده، کارکنان به

. آموزش و بهسازی ابزاری است که هر سازمان اند بردهمعادل همديگر بكار  حوزه واژهای بهسازی و آموزش را

ی تازه است، بنابراين ها مهارتکند. تغيير نيازمند نگرش و  يمگذاری  يهسرمابدان وسيله در نيروی کاری خود 

توانند به سودمندی تغييرات اعمال  ينمکنند  ينمگذاری  يهسرماهای که در بخش آموزش و بهسازی سازمان

 ييدپاشده در سازمان اميدوار باشند، حقيقت آن است که تغيرات اعمال شده مدت طوالني هم نخواهند 

 افزايش برای که است یا شده يزیر برنامه و مداوم کوشش انساني نيروی بهسازی و آموزش(. 8،5686اسميت)

 بهترين از را آن دليل همين به .گيرد يم انجام آنان شايستگي و عملكرد سطح بهبود و کارکنان های ييتوانا

 تغيير شود يم انساني نيروی بهسازی و آموزش از صحبت که هنگامي. اند داده تشخيص سازماني های يتفعال

                                                             
1.smith 
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بهسازی کارکنان به (. 8311دعائي،است ) نظر مورد کارکنان اجتماعي رفتار يا و ها نگرش دانش، ها،مهارت در

باشد. بنابراين بهسازی کارکنان شامل رشد شخصي  يمی کارکنان ها مهارتها، دانش و  ييتوانامعني گسترش 

کند و عملكرد کارکنان را افزايش  يمشود که اين باعث گسترش سازمان شده و آن را بهتر  يمو کلي کارکنان 

(. بهسازی فرايندی است که از طريق 5666، 8النادارد )ن دهد و رابطه مستقيم با توسعه و بهسازی کارکنا يم

گردد  يمنيز متحول  ها نگرشيابد، بلكه عالوه بر آن  يمی جديد تحقق ها مهارتآن نه تنها آموزش و يادگيری 

. نگريستن به تعالي سازماني و سرآمدی در چهارچوب ساختارهای اجتماعي را، برای (5686، 5کارت رايت)

به طوری که توجه را به سمت نكاتي که  سازد يميک چشم انداز وسيع در خصوص سرآمدی و تعالي هموار 

اين اساس  (. بر5661، 3سانكارانکند ) يمنظير عدالت سازماني جلب  است  شدهها پرداخته کمتر به آن

مادامي که  بر تعالي سازماني، عدالت سازماني است. رگذاريتأثگفت که يكي ديگر از متغيرهای  توان يم

عدالتي و توزيع غيرمنصفانه دستاوردها و  يبنباشند، موج  ها سازمانکارکنان شاهد عدالت و برابری در 

اين رعايت عدالت، رمز بقا و شود، بنابر يمی سازمان موجب تضعيف روحيه تالش و فعاليت در آنان ها ستاده

پايداری جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است، با توجه به اين که عدالت سازماني از مهمترين 

ر ايجاد انگيزه به منظو ها سازمانباشد، به همين خاطر  يميرگذار در عوامل انساني هر سازماني تاثعوامل 

های تمهيدی زيادی  يوهشمديريتي و  دست به اقدامات و تدابيربخش در کارکنان خود فعاليت و کار اثر

دارد زنند، زيرا دستيابي به اين امر مهم در هر سازماني با پيشرفت و نيل به اهداف آن سازمان ارتباط  يم

های با کارکنان  يوهشکند که بايد به چه  يم(.. همچنين عدالت سازماني بيان 8314پهلواني، علوی و مهرباني،)

تار شود تا احساس کنند به صورت عادالنه با آنان رفتار شده است و شامل سه حيطه عدالت توزيعي، رف

ها و  يهروای به انصاف ادراک شده از  يهرو(. عدالت 8311ايران زاده و اسدی، باشد ) يمای  يهروتعاملي و 

 يتعامل(. عدالت 5669 ،9دوالمک کنند ) يميابند، اشاره  يمها پيامدها تخصيص فراگردهای که از طريق آن

( بر جنبه بين شخصي اعمال سازمان به ويژه رفتار و ارتباطات بين مديريت و کارکنان تمرکز ها )مراوده

ها، مراودات و توزيع  يهرو(. عدالت اطالعات دال بر اينكه توزيع اطالعات درباره 8412، 0و مواگ 2بيز) يدنما يم

                                                             
1. Elena 

2.cartwright 

3.sankaran 

4. Mcdowall 

5. Bies 

6. Moag 
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های موجود برای توسعه  يهسرمايد بر اينكه امروزه، اطالعات يكي از پر رايجترين نتايج بايد عادالنه باشد؛ با تاک

 (.5668و همكاران؛  8کالكويتاست )های انساني و اقتصاد  يهسرما

بين بهسازی کارکنان و  یرابطهی که در پژوهش حاضر به دنبال آن هستيم بررسي ا مسئلهبنابراين          

يي به اين سؤاالت هستيم که گو پاسخ. لذا در اين پژوهش به دنبال باشد يمعدالت سازماني با تعالي سازماني 

ی وجود دارد؟ و يا بهسازی کارکنان و ا رابطهآيا بين بهسازی کارکنان و عدالت سازماني با تعالي سازماني 

 رابطه با تعالي سازماني ايفا کنند؟ در توانند يمعدالت سازماني چه نقشي را 

 

 :ضرورت و اهمّيت پژوهش-5-9

کارآمدی  .آيند ای بوجود مي ها در جوامع انساني با هدف برآوردن نيازهای مشخص و ويژه سازمان        

ها است. عالوه بر اين اهداف بسيار  وجودی از ايجاد آن یها برآيندی از تحقق اهداف ويژه يا فلسفه سازمان

مورد توجه  کامالًها است وجود دارد که بايد  مهم ديگری ورای اهداف خاص، که ناشي از انساني بودن سازمان

ها الزامات سازماني زيستن، در دنيای امروز است که در ادبيات نوين مديريت و سازمان در قالب  قرار گيرد. اين

 شود. يم مرتبط با الگوهای بهسازی کارکنان، عدالت سازماني و تعالي بحث ميمفاه

های بهبود در مناطق  از مزايای اجرای تعالي سازماني، ارزيابي ميزان موفقيت سازمان در اجرای برنامه        

فيت دادن کيست. الگوهای تعالي با محور قرار ا ها مختلف زماني و مقايسه عملكرد خود با ساير سازمان

نفعان را فراهم کند؛ در د رضايت مشتری را جلب و منافع ذیتوان مان ميخدمات و مشارکت همه اعضای ساز

 قدرتي، استادی،) حال، يادگيری فردی و سازماني را بر تكيه بر خالقيت و نوآوری تشويق و ترويج کند

يت به اهميت نقش آموزش و بهسازی کارکنان امروزه در سراسر ايران مديران با درا (.8343کاشان،  زاده حسين

ها خود در اولويت قرار داده و بودجه مناسبي از درآمد  ها را به عنوان يكي از مهمترين برنامهپي برده و آن

گيرند اين مديران تأثير آموزش کارکنان را در رشد کيفي و کمي محصوالت  خود را ساالنه برای آن در نظر مي

گردد؛ از طرفي رشد  گذاری برای آموزش باعث برگشت چند برابر آن مي اند که سرمايه افتهدانند و دري خود مي

باعث دل گرمي و افزايش انگيزه فردی در آنان شده و احساس تعلق سازماني را افزايش  و تعالي افراد نيز

در ارتباط با  (. موضوع عدالت برای همه افراد از اهميت باالی برخوردار است. چه8319عدلي، ) بخشد مي

                                                             
1. Colquitt 
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های بين فردی، عدالت با احترامي بنيادين به قدرت و منزلت انسان همسو است.  های مادی و چه بازده بازده

شوند اشاره  هايي که از سوی سازمان ارائه مي ها و پاداش عدالت سازماني به ادراک فرد از منصفانه بودن بازده

تری به کار،  شود، نگرش مثبت ای منصفانه با آنان برخورد مي ونهدارد، اگر کارکنان بر اين باور باشند که به گ

های کاری و سرپرستان خواهند داشت و در ضمن کارايي و عملكرد بهتری از خود نشان خواهند داد. در  بازده

توان گفت که عدالت سازماني به اين دليل مهم است که باعث به  زمينه اهميت متغير ديگر اين پژوهش مي

زاده،  طالب) شود دن فرايندهای حياتي تعهد، رفتار مدني سازماني، خوشنودی و عملكرد شغلي باال ميوجود آم

8346.) 

و  بهسازی کارکنان برشمرديم، پژوهش متغيرهای از هر کدام برای که مزايايي به توجه با بنابراين         

 برای آنكه بر عالوه مهم اين که کند. فراهم را تعالي سازماني موجبات تواند يم عدالت سازماني طور همين

باال رفتن ميزان تعهد و پايبندی افراد سازمان  سازمان، یها نهيهز آوردن پايين ازجمله زيادی مزايای سازمان

ی مختلف ها نهيزم. همچنين پرداختن به موضوع تعالي سازماني در نسبت به شغل و وظايف کاری خود شوند

ی ها نهيزماز جمله عقب نماندن از تغييرات سريعي که در  ها سازمانراه گشای مسائل و مشكالت  تواند يم

 زمينه در . ضرورت ديگر اين پژوهش اين است کهشود يم، ديآ يمی مختلف به وجود ها سازمانمختلف و در 

. است نپرداخته همزمان طور به متغير سه اين یرابطه بررسي به تحقيقي تاکنون هيچ پژوهش متغيرهای

 قبلي تحقيقات نتايج تعميم خاص، ینهيزم يک در دانش آوردن فراهم به تواند يم تحقيق اين آن بر عالوه

 یجامعه که و مشكالتي مسائل از برخي حل و شدن روشن به تواند يم چنين هم و( دروني اعتبار افزايش)

 .کند کمک روستروبه ها آن با پژوهش آماری

 

 ي( پژوهش:ها سؤالسؤال ) -5-1

 سؤال اصلي:-5-1-5

 آيا بين بهسازی کارکنان و عدالت سازماني با تعالي سازماني رابطه وجود دارد؟  -8

 

 سؤاالت فرعي: -5-1-5

 وضعيت بهسازی کارکنان در سازمان چگونه است؟ -8

 وضعيت عدالت سازماني در سازمان چگونه است؟ -5

 وضعيت تعالي سازماني در سازمان چگونه است؟ -3
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 ی آن با تعالي سازماني رابطه وجود دارد؟ها مؤلفه وآيا بين بهسازی کارکنان  -9

 ی آن با تعالي سازماني رابطه وجود دارد؟ها مؤلفهآيا بين عدالت سازماني و  -2

 پيش بيني تعالي سازماني در سازمان چقدر است؟ سهم بهسازی کارکنان و عدالت سازماني در -0

 ي تعالي سازماني در سازمان چقدر است؟نيب شيپسهم ابعاد بهسازی کارکنان در  -1

 بيني تعالي سازماني در سازمان چقدر است؟پيش سهم ابعاد عدالت سازماني در -1

 

 اهداف تحقيق: -5-1

 هدف كلي: -5-1-5

 بين بهسازی کارکنان و عدالت سازماني با تعالي سازماني. یرابطهشناسايي   -8

 

 اهداف جزئي: -5-1-5

 .کارکنان در سازمانتعيين وضعيت بهسازی  -8

 تعيين وضعيت عدالت سازماني در سازمان. -5

 تعيين تعالي سازماني در سازمان. -3

 .ی آن با تعالي سازمانيها مؤلفهبين بهسازی کارکنان و  یرابطهشناسايي  -9

 ی آن با تعالي سازماني.ها مؤلفهبين عدالت سازماني و  یرابطهشناسايي  -2

 ي تعالي سازماني.نيب شيپتعيين سهم بهسازی کارکنان و عدالت سازماني در  -0

 .ي تعالي سازمانينيب شيپ تعيين سهم ابعاد بهسازی کارکنان در  -1

 ي تعالي سازماني.نيب شيپتعيين سهم ابعاد عدالت سازماني در   -1

 

 

 

 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها:-5-6

 بهسازي كاركنان:-5-6-5

است  در يادگيرندگان يادگيری ايجاد آن هدف که یا شده يزیر طرح پيش از تدبير يا فعاليت هرگونه        

 (.8319سيف، )
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 بهسازی کارکنان یپرسشنامهی است که کارکنان از ا نمرهدر اين پژوهش منظور از بهسازی کارکنان         

 ای است.آورند که مقياس اين متغيرها فاصلهبه دست مي( 8311اطهری )

 

 عدالت سازماني:-5-6-5

خنيفر و است )عدالت سازماني بينانگر ادراکات کارکنان از برخورد و رفتار منصفانه سازمان با آنان         

 (8314همكارن،

عدالت سازماني ی پرسشنامهی است که کارمندان از ا نمرهدر اين پژوهش منظور از عدالت سازماني         

 ای است.آورند که مقياس اين متغيرها فاصلهبه دست مي( 8443) 5و مورمن 8نيهوف

 

 :تعالي سازماني-5-6-9

وثوقي،  و واعظيدانست )رشد و ارتقای سطح يک سازمان در تمام ابعاد آن  توان يمتعالي سازماني را         

8314.) 

تعالي کسب و کار  یپرسشنامهی است که کارمندان از ا نمرهدر اين پژوهش منظور از تعالي سازماني        

 است.ای که مقياس اين متغيرها فاصله دآورنبه دست مي (8446)2و شرما 9، ندواير3مهاجن
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2.Morman 

3. Mahajan 

4. Netemeyer 

5. Sharma 
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مبانی نظری 

 پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-5-5

در اين فصل مباني نظری تحقيق در سه بخش )تعالي سازماني، بهسازی کارکنان، عدالت سازماني(         

در خارج از کشور به طور مفصل  و مباني عملي تحقيق انجام شده در داخل کشور و تحقيقات انجام شده

 نظری تحقيق ارائه شده است. بندی و چهارچوببحث شده است و در آخر جمع

 

 بخش اول: تعالي سازماني-5-5

 معنا و مفهوم تعالي سازماني-5-5-5
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 چهارچوبي که در آن گرديد معرفي و کار در کسب تعالي عنوانهب 8448 تعالي سازماني در سال        

 8445 در سال اقداماين  شد، ارائه کيفيت پاداش و نهايتاً دريافت سازماني ارزيابي و خود قضاوت برای

ها آن به بايد متعالي يک سازمان که است پايداری های مزيت نشان دهنده سازماني تعالي عملي گرديد.

های به سازمان 8440 و عمومي و در سال بزرگ هایسازمان به 8442 در سال سازماني تعالي دست يابد.

 .(8314)نجمي،  داده شد توسعه کوچک

 و مباني مفاهيم در اصولي و تفاوت است بسيار شبيه " 8مالكوم بالدريج "به  تعالي سازماني در اصل        

 در سيستم استقرار برای هستند و ابزاری گيرند مي قرار جامع کيفيت مديريت در چارچوب هر دو ندارد.

اندازه در جهت استقرار سازمان تا چه  يک اينكه سنجش هستند برای نيز ابزاری و هاسازمان درون

 .(8310)الوندی،  بوده است موفق جامع کيفيت مديريت چارچوب ها در سيستم

-مي نفعان پاسخ کنند؛ به انتضارات ذیهای متعالي به سطوح برتر عملكردی دست پيدا ميسازمان        

ها در جهت کاميابي سازمانکوشند. البته همه روند و در حفظ آن موقعيت ميدهند يا از آن نيز فراتر مي

شوند ای نايل ميهای دورهخورند و برخي نيز به موفقيتکنند؛ اما برخي شكست ميدر اين راه تالش مي

های اخير (. اما در سال8314)نجمي،  يابندو در پايان کار فقط تعداد اندک به موفقيت پايدار دست مي

ها پرورش دهند. چرا ی عوامل کليدی موفقيت مرتبط با آنبندفراواني درباره شناسايي و اولويتتحقيقات 

کند و موجب خواه را کوتاه ميهای تعاليها مسير تعالي سازمانکه شناسايي اين عوامل و تمرکز بر آن

 (.8310های آن خواهد شد )الوندی، جويي در مصرف منابع سازماني و تسريع تحقق اهداف و آرمانصرفه

 

 

 تعاريف تعالي( 5-5) شماره جدول

 تعاريف سال نام

 اهداف تحقق جهت يادگيری و رشد و مشتری فرايندی، مالي، وجوه بين تعادل ايجاد 8440  5نورتون و کاپالن

 درازمدت افق در انتظارات سازی برآورد و تحليل بينش 5666 3گويج و ديويس

 جديد لباس در اما است سنتي مفهوم در کيفيت همان 5666  9ويليامز و دال

                                                             
1. Malkom 
2 . Kaplan and Norton 

3 . Davis and haw 
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Abstract: 

This research was aimed at examining the relationship between staff 

improvement and organizational justice with organizational promotion from the staff 

viewpoint in Sanandaj’s gas company. Method of the research was the type of 

descriptive and correlation. The statistic population was 600 employed staff of 

Sanandaj’s gas company in 1394(2016). Among the staff, 235 were selected according 

Kerjsi Morgan table and simple sampling method as statistical sample. In order to 

collect data, Athari’s staff development questionnaire (2009), Morman and Nihoph 

organizational justice questionnaire and Mahajan,Netemeyer (1993) and Sharma job 

promotion questionnaire (1990) were administered. Validity of these questionnaires was 

confirmed by experts and their reliability by using Cronbach’s alpha coefficient were 

90%, 95% and 92% respectively. The data were analyzed by using descriptive (Mean 

and standard deviation) and deductive statistics methods (single sample T- test, 

coefficient of Pearson correlation and multivariable regression). The results showed that 

staff improvement mean and it’s dimensions were higher than average in a significant 

manner, and also organizational justice, organizational promotion mean and their 

dimensions was lower than significant limit, and there is a significant and positive 

relationship between staff improvement, organizational justice and their dimensions 

with staff organizational promotion. The results of multivariable regression analysis 

showed that staff improvement can explain and predict staff organizational promotion. 

Among the staff improvement dimensions, technical and career competency can predict 

relationship of staff organizational promotion Significontly. Also, all of dimensions of 

organizational justice that is distributive justice, procedural justice and interactional 

justice can predict the relationship of staff organizational promotion  Significontly.  

Keywords:  organizational promotion, staff improvement, organizational justice and, 

Distributive justice, procedura, procedural justice interactional justice 
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