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مزیت رقابتی  ترینبزرگدر دنیای رقابتی امروز کارکنان با بازدهی باال، 
است که مانع  هاییپدیده ازجملهپارانویا  آیندمی حساببه هاسازمانبرای 

. پارانویا یک اصطالح باشدمی هاسازمانتحقق این موضوع برای 
فکری افراد دارد که  شفتگیبرآاست که داللت  پزشکیروان، شناختیروان

یا گزند و  بینیخودبزرگبدبینی، حسادت،  ازجملهدربرگیرنده موضوعاتی 
 وریبهرهکه از  کندمیآسیب است. پارانویای سازمانی مسائلی را مطرح 

بنابراین این تحقیق با هدف دستیابی به الگویی از علل  کاهدمیکارکنان 
کیفی  هایروشریه داده بنیاد که از پارانویای سازمانی با استفاده از نظ

 هامصاحبهاست که بر اساس این نظریه، ابتدا  شدهانجام آیدمی حساببه
انجام گرفت و سپس در مرحله کدگذاری باز عوامل پارانویا سازمانی 

عوامل فردی )روانی و  دربرگیرندهاستخراج شد که این عوامل 
و  عدالتیبیادراک  ،فیزیولوژیک(، عوامل سازمانی)محیط سازمانی

 .سازمانی( و عوامل محیطی)تغییرات محیطی( است فرایندهای
 

 های کليدیواژه
  .پارانویا، علل پارانویای سازمانی، نظریه داده بنیاد

 

 

 

 

 

Employees with high efficiency are the greatest 

competitive advantage for organizations in today's 

competitive world and Paranoia is the phenomena that 

prevent the realization of this issue for them. Paranoia 

is a psychological, psychiatric term. This implies that 

people with mental disturbance, which includes topics 

such suspicion, jealousy, grandiosity or harm and 

damage. Institutional paranoia suggests the issues 

which reduces employee productivity. Therefore, this 

study aimed to achieve organizational model of 

paranoia using the grounded theory. Based on this 

theory, the interviews were performed then the open 

coding phase of institutional paranoia was extracted. 

These factors include individual factors (psychological 

and physiological), organizational factors 

(organizational environment, perceived injustice and 

organizational processes) and environmental factors 

(environmental changes). 
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  مقدمه

با  یحرکت جوامع امروز یدر راستا یامروز یهاسازمان
 نیدرصدد ا هاسازمانروبرو هستند و  ییهایدگیچیپمسائل و 

که در آنها وجود دارد  یکردن مشکالتنکته هستند که با حل
از  یکی. بردارندبه اهداف  یابیدست یرا برا یگام بلند
ده یواضح د طوربه یامروز یهاسازمانکه در  یمعضالت

که  یاست. ارتباطات  یسازمان یِفرد نیارتباطات ب شودیم
 طوربه. کندیم فایا یو شکست سازمان تیرا موفق ینقش مهم

که باعث  گردندیم یلیدنبال کشف دالبه هاسازمان وستهیپ
شکل  یدرستبهدر سازمانشان  یفرد نیارتباطات ب گرددیم

گرفته شده  نجاما یعیوس قاتیموضوع تحق نیا رامونی. پردینگ
 ،یسازمان ینیهمانند بدب ینیبا عناو یاست و موضوعات

تعارضات  ،یسازمان یعدم رفتار شهروند ،یسازمان یتفاوتیب
 لیدال عنوانبهعوامل  نیاست. ا دهیمطرح گرد یفرد نیب

 یریگشکلکه در  اندشدهمطرحافراد  نیب یمعضالت ارتباط
نگرش و  نیب ةرابطافراد و  رشنگنحوه رفتار افراد در سازمان 

با  قاتیدر اکثر تحق ی. ولکندیم فایرا ا یارتباطات نقش مهم
. حال اندنبوده هادهیپد نیا یابیشهیردنبال موضوعات مذکور به

 یسازمان یایعلل پارانو یابیشهیردنبال پژوهش به نیدر ا
 . هستیم یسازمان یمادر اختالالت ارتباط عنوانبه

افراد وجود دارد که از  نیکه در ب ییهایراننگ اغلب
زودگذر و  عموماًو  ردیگیسرچشمه م یخصوصبه یهاتیموقع

و به  یراحتبهافراد  یبرخ یهستند. اما نگران رفعقابل یراحتبه
خود را  یزندگ شتریآنها ب درواقع. رودینم نیاز ب یآسان نیا

که  دکننیم ییهانشانه افتنی یبرا طیمح یصرف وارس
( 36، 6983کند. )فروم،  دییتأآنها را  یدئیپارانو یهااحساس

دارد، افراد  یاندک «دیئپارانو» یهاکه لحظه یبرخالف کارمند
همواره نسبت به  دیئپارانو تیمبتال به اختالل شخص

قادر به انجام  کهیدرحال، آنها اندبدگمان گرانید یهازهیانگ
 قیعم یاعتمادیتار بگرف هموارهخود هستند  فیدادن وظا
همانند موجودات  زین هاسازمان( . 384، 6981پور،نیهستند )آر

 نیاز ا ی. بخششوندیم یمختلف یهایماریبزنده دچار 
 عمدتاً هایماریب نیهستند که ا یروان یهایماریب ،هایماریب

ارشد سازمان آغاز  تیریمد ستمیس یعنیاز مغز سازمان 
 یدر تمام تواندیمآن  یهانشانهار و آث هرحالبه یول شودیم
 (.631، 6983 ،یمیشود. )ابراه دهید زیسازمان ن یهاهیال

 طورهمانو  استیپارانو  یماریب ،هایماریب نیاز ا یکی 
عنوان  هستند تحت یماریب نیکه دچار ا یکه ذکر شد افراد

. در سازمان همانند فرد، سن، شوندیمشناخته  دیافراد پارانوئ
بودن محدود و مختل یروابط اجتماع ،یو اجتماع یفرهنگ فقر

دگر  موضوعاست که با  یعوامل ازجمله یفرد نیروابط ب
 یارتباط دارد. موضوع سازمان هاانساندر  ایپارانو ای یهراس

سازمان است که هر  یریپ یسازمان یایمرتبط با پارانو گرید
و شدت شود احتمال  ترگسترده یدر سازمان دهیپد نیچه ا
 دیبا ریپ یهاسازماندر  گریدعبارتبه. شودیم شتریب ایپارانو

 یضیرا مشاهده کرد )عر یاسدگر هر دهیپد یخوببهبتوان 
با توجه به  ،نی(. بنابرا91، 6936 ،یصادق و یباجید ،یسامان
 یکارا یریکارگبهدرجهت  یسازمان یایموضوع پارانو تیاهم

با  قیتحق نیا ،یرقابت تیمز آن کسب دنبالبهو  یمنابع انسان
چه  یسازمان یایکه علل پارانو سؤال نیهدف پاسخ دادن به ا

 باشد صورت گرفت.  تواندیم
به  یابیدر دست یگام بلند یسازمان یایعلل پارانو کشف

و  رانیمد گرددیماست که باعث  یسازمان یایاز پارانو یمدل
اختالالت  یهاشهیراز  یبا آگاه یسازمان رندگانیگمیتصم

 تیکارکنان اقدامات الزم را اتخاذ کنند. اهم نیدر ب یارتباط
 سازمانعامل در هر  نیترمهم عنوانبه یانسان یروین

و شناخت از افراد  یرا به باالبردن آگاه رندگانیگمیتصم
مادر مشکالت  عنوانبه یسازمان یای. لذا پارانوکندیممجبور 

دارد و کشف علل  ییاالب تیکارکنان اهم نیدر ب یارتباط
 یایپارانو یامدهایپکشف  یاست برا یامقدمه ایپارانو

 یمعضل سازمان نیو حل ا یریجلوگ یبرا ییهاراهو  یسازمان
 ةینظر برساختنپژوهش تمرکز خود را  نیاست لذا محقق در ا

 .قرار داده است یسازمان یایعلل پارانو
 یوانگید یناخود، به مع یونانی لیاص یدر معنا ا،یپارانو

 نیبا استفاده از ا نیپلیعقل(. کر است )پارا: خارج و نوس:
وجود آورد به یافکار توهم صیتشخ یبرا ینام ،یلغو شهیر

است که  یعام، حالت فیدر تعر ا،ی(. پارانو64، 6931من،  ی)فر
که به  یااندازه ازو خارج  العادهفوق تیشخص در آن با اهم

. دهدیخود را شکنجه م دهد،یخود م یو مال یسالمت جان
 ،یانسان یفکر هستند که عوامل نیاز افراد مدام در ا گونهنیا

را  شانخانوادهو افراد  ییخودشان، دارا یعیماورا طب ای یعیطب
بر ضد آنها هستند.  ینیچتوطئهو همه، در فکر  کنندیم دیتهد

 رصددد گرانیفکر است که د نیبه ا دائم ایپارانو بهمبتال  ماریب
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، 6936 ،یزدن به او هستند )ساعتچصدمه ایو  میتجاوز به حر
در تالش  ،ی( روانشناس آلمان6316) نیپلیکر نی(. همچن654

از اصطالح  ،یروان یهایماریب یبنددسته یخود برا هیاول
کرد که  تفادهاس یحالت روان یشرح نوع یمطلق برا یایپارانو

 صدمه و چیه توهم نیآن است اما ا یتوهم، جزء اصل
به سالمت عقل شخص وارد نکند و نشانه  یزوال آشکار

 یمیچون جنون زودرس، که اصطالح قد یگرید یهایماریب
 (.51، 6938 ،ی)تهران است، در آن نباشد یزوفرنیش یماریب

 دآزارانه،بدون احساسات خو ،یهرگونه افکار توهم فیبنابه تعر
توهم  نیدچار ا که یمثال کس ی. براگنجندیمدسته  نیدر ا

است،  یادب ای یاسیمهم س تیشخص کیشده است که 
 مطلق بگنجد. یایبه پارانو انیدر دسته مبتال تواندیم

چندان استفاده  گریمطلق د یایکه اصطالح پارانو هرچند
 ،اًاخیرآن شده است  نیگزیندارد و اصطالح اختالل توهم  جا

شخص مبتال به  که رودیمکار به یحالتشرح یلغت برا نیاز ا
 نیا اول نکهیخاطر ابه ندیبیمآزار  اریآن، از توهمات خود بس

 درحال  آزاردهندهحادثه  ایکه صدمه  کندیمشخص تصور 
 کندیمشخص تصور  دوم،قرار است رخ دهد  ایدادن است رخ

 )ساویلویچ رساندن به او را داردقصد آزار و صدمه یکه شخص

که  ،یسازمان یایموضوع پارانو هازآنجاک (.3 ،3164،و فردمن
 قیتحق نیا زعمبهعلل است،  ییشناسا دنبالبه قیتحق نیا

و ابعاد آن روشن نشده است،  مطرح یطورجدبهتاکنون 
 یدر روانشناس شدهمطرحآن در حد موضوعات  اتیادب نیبنابرا

خاص توسط پژوهش حاضر،  طوربهآن  یسازمان یاست و مبان
 نیدر ا یادیند موضوعات مرتبط زمشاهده نشده است هرچ

تعارض  ،یسازمان ینیبدب ،یسازمان یتفاوتیب لیاز قب نهیزم
 طوربه قیتحق نیا یوجود دارد ول یانخشم سازم ،یسازمان

 پرداخته است. یسازمان یایعلل پارانو ییخاص بر شناسا
 

 قيتحق یشناسروش
این  در 9با توجه به موضوع مورد مطالعه از نظریه داده بنیاد

 بریا تئوری  روش داده بنیاد تحقیق استفاده شده است.
)نظریه بنیادی( یک روش پژوهشی استقرایی  هادادهاز  خواسته

موضوعی  هایحوزهو اکتشافی است که به پژوهشگر در 
موجود و  هایتئوریجای اتکا به هتا ب دهدمیگوناگون امکان 

                                                                     
1  . Kriplin 

. Savulich & Freeman 

3. Grounded Theory 

 

گزاره اقدام تئوری و  یک خود به تدوین شدهتدویناز پیش 
غنی و  هایدادهدست آوردن این روش جهت به نماید.
 فرایندهای اجتماعی نهفته در تعامالت انسانی  سازیروشن

 و  مندنظامبه شکلی  هاگزارهو  هانظریهاین  .رودمیکار به
. واژه گراندد در این شودمیواقعی تدوین  هایدادهبراساس 

اساس که بر ایگزارهی و موضوع نشانگر آن است که هر تئور
واقعی  هایدادهمستند از  ایزمینهبر  شودمیاین روش تدوین 

روشی است  داده بنیاد ةنظری درواقعبنیان نهاده شده است. 
برای کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه، و موضوع یا 

نشده  ایعمدهآنها تحقیق جامع و  بارةدر قبالًموضوعاتی که 
که در سه مرحله  محدود است ةا در آن زمیناست و دانش م

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام 
 .(665، 6333،)استراس و کوربین گیردمی

ماهیت کار بنیادی است و به همین دلیل است که از  
روش داده بنیاد استفاده گردیده است. جامعه آماری این 

یت هستند که از روش روانشناسی و مدیر استادانتحقیق 
 گلوله برفی استفاده شده است. گیرینمونه

برای این کار الزم به مصاحبه با کسانی است که 
متخصص در امور روانشناسی و مدیریت هستند. تالش شد که 

انجام  هستندبا افرادی که به هر دو امر مسلط  هامصاحبهاکثر 
ش اطالعات از رو آوریجمعشود. در این پژوهش برای 

و برای طراحی مدل از مصاحبه استفاده شده است  ایکتابخانه
تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافته است.  هامصاحبهو 

و  شناسیروان ةدانشگاه در حوز استادانتن از  61 مصاحبه با
 مدیریت انجام گرفته است.

 گیرینمونههدفمند شروع و با  گیرینمونهمطالعه با 
 گیرینمونهیرپذیری ادامه یافت. این نوع نظری با حداکثر تغی

ماهیت ابعاد  شودمیدست آوردن اطالعات متنوع موجب با به
 مختلف پدیده بهتر مورد تفحص قرار گیرد.

شیوه  به ایمقایسهاز روش  هادادهبرای تجزیه و تحلیل 
 استراس و کوربین استفاده شد.

معیار از چهار  هادادهجهت اطمینان از صحت و پایایی 
، اعتبار، تأییدپذیری، قابلیت Gubbaو  Linconبودن موثق

 .استفاده گردید پذیریانتقالاعتماد و 
( و روش تحقیق گراییتعامل) براساس فلسفه

در این مطالعه شامل  هاداده آوریجمع، شیوه شدهانتخاب
باز و  سؤاالتمصاحبه بدون ساختار عمیق با استفاده از 

                                                                     
4  .  Strauss & Corbin 
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بررسی مستندات بوده  منظوربه ایبخانهکتاهمچنین مطالعه 
 .است

 

 تحقيق یهاافتهی
یابی به دست در این بخش، ابتدا چگونگی تجزیه تحلیل و

 استادانبا  شدهضبط هایمصاحبه. شودمینتایج تحقیق بیان 
خوانده  هامتندانشگاه بدون هیچ تغییری تبدیل به متن شدند، 

با موضوع پژوهش و بازخوانی شده و تمام کدهای مرتبط 
استخراج شد که کدهای اولیه نام گرفتند برای نمونه، مصاحبه 

یت و روانشناسی در مدیر مشهور استادانقای الف که از با آ
هستند تبدیل به کدهای اولیه طباطبایی تهران  ةدانشگاه عالم

 .اندشدهدر جدول زبر درج  شدند و
 

 الف مربوط به مصاحبه با آقای ةکدهای اولی.1جدول 

 کدهای اولیه
دیگران درحال توهین به شخصیت آنها  کنندمیافراد پارانویا فکر 

 هستند.

 .دهندمیپرخاشگرانه و خشمگینانه  هایپاسخاین افراد 

 تهدیدکنندهپارانویا اتفاقات خوش را  هایویژگیافراد دارای 
 .بینندمی

 .برندمی سؤالوفاداری اطرافیان را زیر 

 .سازندمی از کاه، کوه

 در گفتار معطوف به هدف هستند.

 دارند. زدن به آنها رادیگران قصد ضربه کنندمیاحساس 

 هستند. نگرجزئیدارای حافظه عالی و 

 .اندقائلبرای قدرت و مقام اهمیت خاصی 

 
جداگانه کدهای اولیه استخراج  طوربه هامصاحبه همةبرای 

کدهای اولیه، کدهایی  ةهمشد. سپس، با خواندن و تأمل در 
ترکیب  باهمارتباط نزدیک داشتند،  باهمکه از نظر مفهومی 

 .را شکل دادند هامقولهوجود آوردند که مفاهیم را به شدند و

 

 نتایج تحقيق

 راهبرد: نظريه مبنايی
محقق در این تحقیق با توجه به اقتضای مبتنی بر ارائه نظریه 

کمی  هایروشاستفاده از  جایبهپارانویا سازمانی  درزمینة
مبنایی و سبک استراس و  نظریةکیفی  هایروشمعمول از 

کوربین بهره جسته است. نظریه مبنایی، امروزه یکی از 

 تحقیق در آموزش و علوم اجتماعی است هایروش مؤثرترین

واکنشی به  عنوانبهاین روش  (388، 3166،)هایز و وود
)ایدرس و  سعه یافتروش کارکردگرا و ساختارگراها تو

این روش برای اتخاذ قیاسی فهم  (683، 3166،واسکونلوس
از اینکه آزمون کمی صورت  بیشتر، هادادهنظری مستقیم از 
زمانی که هدف اصلی  (4، 3166،)برونک گیرد، سودمند است

 مؤثرترینپژوهشگر خلق نظریه است روش نظریه مبنایی جز 
تحقیقات کیفی  اجرای دره مورداستفاد هایمدل ترینوسیعو 

معرفی،  (. نظریه مبنایی در6،6983)استراس، کوربین،  باشدمی
شود میاستفاده ی هاکاوش و مطالعات تشریحی برای پدیده

، 3166، )الدیاباتاست،  شده انجامکه تحقیقات محدودی 
6113.) 

دانشگاه روش خود را آغاز  استادانمحقق با مصاحبه باز از 
بعدی کدگذاری  گام در باز و هایکدگذاریپس کرده است س

محوری ضمن پیش رفتن مصاحبه، ارتباطات مقوالت از 
کدهای مصاحبه تا حدودی مشخص شد در آخرین گام 

و مرحله تکمیلی با توجه به  شودمیکدگذاری انتخابی انجام 
عوامل تکمیل شد.  گذارینامادبیات علم مدیریت شرایط 

-مصاحبه م و روند طین مقایسه دائچو هاییتکنیکحقق از م

براساس استراس و کوربین  تردقیقو با هدف کدگذاری  ها
 بهره جسته است.

 

 کدگذاری باز

)از طریق خواندن متون و  هادادهبا شروع مرحله گردآوری 
. گرددمیمصاحبه( کار کدگذاری نیز آغاز  مخصوصاًاسناد و 

معنایی  واحدهایدر  هادادهکدگذاری باز، مراحل خردکردن 
خاصی را مشخص  هایپدیده، هادادهمجزاست. وقتی در 

 بندیگروهمفاهیم را بر محور آنها  توانیممیکردیم، آنگاه 
هستند.  هانظریهاساسی ساختن  هایپایهکنیم. مفاهیم 

کدگذاری باز در روش مبنایی، روندی است که در آن مفاهیم 
ابعادشان گسترش خصوصیات و  برحسبو  شوندمیشناسایی 

تحلیلی که بدان وسیله این کار انجام  هایروش. یابندمی
، مقایسه موارد، هاداده بارةدراز: پرسیدن  اند، عبارتشودمی

 هاتفاوتو  هامشابهتبرای کسب  هاپدیدهحوادث و دیگر 

                                                                     
. Hays & Wood 

. Idrees & Vasconcelos 

. Bronk 

. Aldiabat 
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 .(34و 15، 6983)استراس، کوربین، 
 

 کدگذاری بازپارانویای سازمانی. 2جدول

 مقوله مفهوم کد
 حجم زیاد کار 

ة جامع اقتصادیمشکالت سیاسی و  
 مشکالت خانوادگی

 
فشار 
 روانی

 
 روانی

توسط شدن و تنبیهتحقیرشدن 
 والدین

 تربیتی

 بدن 6کمبود دوپامین
 بدن 3کمبود سروتین

پیک 
 عصبی

 فیزیولوژیک

 کم شدن درآمد خانواده
 مشکالت زناشویی 

 تغییر سیاسی، فرهنگی جامعه
 ت دادن جایگاه سازمانیاز دس

تغییرات 
مهم 
 زندگی

 
تغییرات 

 شدید

 احساس خشم از محیط سازمان
 از محیط سازمان سرخوشیاحساس 

 داشتن باورهای منفی از محیط کار
 اضطراب ناشی از محیط کار

 
 هیجانات

 
 

 
 

محیط 
 سازمانی

 مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
 تغییر در شیوه ادراک دنیای اطراف

یع وقا
داخلی و 
خارجی 
 سازمان

 ، ناعادالنهحقوق ، پارتی بازی، تبعیض
 ناعادالنه هایانتصاب

 شرایط ناسالم رقابتی برای کارکنان
 ناعدالتی در تقسیم پاداش

 
 

 عدالتیبی

 
ادراک 

 عدالتیبی

 نامناسبپاداش ، نامناسبحقوق 
 نامناسبمزایای  

ضعف در 
سیستم 
حقوق و 
 پاداش

 
 
 

ضعف در 
های فرایند

 سازمانی
 شودنمیخدمات کارکنان دیده 

 به کارمندان الیق توجهیبی
 و پاداش عملکردعدم تناسب بین 

ضعف در 
سیستم 
سنجش 
 عملکرد

 عدم تناسب کار با علم کارمند
سنوات طوالنی در یک پست 

 سازمانی
 هابخشانتصاب ناصحیح مدیران 

ضعف در 
سیستم 

انتصاب و 
 ارتقا

                                                                     
1. Dopamine 

2  . serotonin 

  حذف پست سازمانی

 

 مدل علل پارانويای سازمانی

مدل علل  3 شمارةدر جدول  شدهآوریجمعبراساس اطالعات 
 .زیر خواهد بود صورتبهپارانویای سازمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 علل پارانویای سازمانی .1شکل

 

 یريگجهينتبحث و 
 نهایتاًکه  هامصاحبهپس از مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و 

 از شد. درنهایت نتایج زیر حاصل گردید:منجر به کدگذاری ب
به این  باشدمیعلل ایجاد پارانویا  ءفشار روانی که جز

افکار پارانویا زمانی اتفاق  افراد ازبسیاری  بارةمعنی است که در
 کههنگامیکه فرد دچار فشار روانی است برای مثال  افتدمی

این  یدآمیوجود خود مشکالتی به زیردستبا همکار، مافوق یا 
 چند. این وقایع ممکن است هر از یابندمیشکل  ترراحتافکار 
باعث فشار روانی  آنچهمتوالی اتفاق بیفتد البته  طوربهیا  گاهی

 رسدمیبه نظر  حالبااین .بود فردی وشخصی  کامالً شودمی
دی هم تجربیات ئیوجودآمدن افکار پارانوکه در به

 و دهدمیما را تشکیل رشد شخصیت  ةکه زمین آوریاسترس
 (. 61 ،6931دارند )فری من،  مداخلههم افراد دیگر در آن 

بحث فیزیولوژیک و هرمونی است که در اینجا  ،علت دوم
ژنتیکی بعضی از  هایعلتکه به  گرددمیبحث ژنتیک مطرح 

فرد کم  بدن درهرمونهای بدن همانند دوپامین و سروتین 
. اما شوندمیتفکرات  گونهنایکه درنهایت منجر به  باشدمی

سازمانی بیشتری به موضوع  جنبةکه  ایزمینهشرایط 

پارانویای 
 سازمانی

 

 تغییرات شدید

روانی        

 فیزیولوژیک 

 یعدالتیبادراک     

 محیط سازمانی     

 فرایند سازمانیضعف 
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. باشدمیمهم  بسیاری حیاتی و هاسازمانبرای  بخشدمی
محیط سازمانی یکی از این عوامل می باشد. در بحث محیط 

 هیجانات و وقایع شوندمیسازمانی عوامل بسیاری مطرح 
 طیمح یریگدر شکل هستند که یمیمفاه یو خارج یداخل

هستند.  لیاست دخ رگذاریتأث یسازمان یایکه بر پارانو یسازمان
است. عدالت  یانهیزم طیموارد شرا گریاز د یعدالتیادراک ب

 نیروابط متقابل در کار را مع تیفیاست که ک یاسازه یسازمان
عوامل  نیاز مؤثرتر یکی(. 653، 3166، پوریعلو  آذر) کندیم

موجود  تیبهبود ادراک کارکنان از وضع یسازمان یایدر پارانو
 یازهایاز ن یکیآن  یاست. عدالت و اجرا یعدالت سازمان

وجود  خیانسان است که همواره در طول تار یو فطر یاساس
فراهم کرده  یمناسب جهت توسعه جوامع انسان یآن بستر

 شرفتیگسترش و پ موازاتمربوط به عدالت به اتیاست. نظر
و  انیاد اتیو دامنه آن از نظر افتهیتکامل یبشرجامعه 

شده است. پس از انقالب  دهیکش یتجرب قاتیفالسفه به تحق
ها چنان بر سازمان ،یشدن جوامع بشر زهیو مکان یصنعت
اند که هر انسان از لحظه تولد تا افکنده طرهیبشر س یزندگ

ود بدون وج ،یو امروزه زندگ نهاستوابسته به آ ماًیمرگ مستق
عدالت در جامعه  یاجرا ن،ی. بنابراستیتصور نها قابلسازمان

 قاتیتحق ناولی. هاستسازمان در عدالت وجودمنوط به
. گرددیبرم 6311دهه لیها به اواعدالت در سازمان رامونیپ

 رامونیپ یاز مطالعات تجرب یدیفصل جد 6331پس از سال 
ت سه نوع که ماحصل آن شناخ شودیآغاز م یعدالت سازمان

در  یو عدالت تعامل یاهیعدالت رو ،یعیعدالت توز یعنیعدالت 
که  ی(. کارکنان86، 6985 ،یناصر زاده،نیهاست )حسسازمان

ازجمله امتناع  یمنف یهابا واکنش کنند،یم یاحساس نابرابر
و  یسازمان یشهروند فیضع یو رفتارها یکاراز تالش، کم

. دهندیپاسخ م ینابرابر نیا از کار به ییشکل حاد آن جدا در
متمرکز بر عدالت درک شده از  یبرابر هینظر ،یختاری لحاظبه

نوع عدالت  نیافراد است. ا نیب شدهعیتوز یهامقدار پاداش
داشته است و محققان،  یسازمان طیدر مح یادیز یکاربردها
و  تیفیهمچون ک یادیز یهاریعدالت را با متغ نیرابطه ا

 نی(. بنابرا68، 3114،نبرگیاند )گرکرده یکار بررس تیکم
 یبا بهبود عوامل مؤثر بر ادراک سازمان دیها باسازمان رانیمد

 کمک کند.  یسازمان یایپارانو تیریبه مد
که در  شوندیمحسوب م یسازماندرون انیمشتر کارکنان

                                                                     
. Azar & Alipour  

2  . Greenberg 

 ان،کشاورزی)بغز رسانندیارزش به سازمان سود م رةیزنج
 یسازماندرون یندهایفرا جهی(. درنت4، 6983 ا،یپو و یقیحق

حقوق و پاداش، سنجش عملکرد و انتصاب و  ستمیهمانند س
رگذار ینحوه تفکرات کارمندان تأث یریگدر شکل تواندیارتقا م

به کارکنان  دیکه سازمان با یحقوق و دستمزد نییباشد. تع
 یمنابع انسان تیریمد یهاجنبه نیتراز مهم یکیخود بپردازد، 

از آن  یپاداش که حقوق و دستمزد جزئ ستمیاول س رایاست، ز
کارکنان  تیدر جذب و رضا ییبسزا ریو تأث دهدیم لیرا تشک

پرداخت به کارکنان از  ومدر آنان دارد و د زهیانگ جادیو ا
 شبردیپ یبرا دیاست که هر سازمان با ییهانهیهز نیترنیسنگ

 ستمیس ن،یرااهداف خود متحمل شود. بناب کردنیو عمل
آن  یو اجرا شدهیکه با دقت طراح یحقوق و دستمزد

باشد در سالمت  حیصح یهایمشو خط هااستیبراساس س
درست و مؤثر  یریکارگبه نیسازمان و همچن یاقتصاد

خواهد داشت بعد  یموجود در سازمان، نقش مهم یروهاین
 لهیوسارزشیابی عملکرد است و آن فرایندی است که به گرید

طور رسمی، مورد ارزیابی آن کارکنان در فواصل معینی و به
. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و رندیگیقرار م

بهبود عملکرد آنان و سایر  ایاز این طریق، ایجاد انگیزه بر
النجنکر و کارکنان، ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. 

؛ سیستم ارزشیابی عملکرداند که (، بیان کرده6331نیکودیم  )
الف( بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد 

آورد، ب( الزامات کارآموزی کارمند را معین کارکنان فراهم می
کند، د( توسعة کارکنان را فراهم و تسهیل می زمینةکند ج( می

گیری پرسنلی و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار بین نتیجه
دهد وری کارکنان را افزایش میگیزش و بهرهنماید و هـ( انمی

 (.14، 3118، )نوِ و هولنبک
عادالنه و متناسب با  یهاستمیسازمان با اتخاذ س رانیمد

کنترل و  یخوبتفکرات افراد را به توانندیساختار سازمان م
افکار فرد را  تواندیافراد م رامونیبزرگ پ راتییشکل دهند. تغ

-ازجمله یاجتماع ،یاقتصاد ،یانوادگکند. مشکالت خ شانیپر

 طیدر عوامل مح راتییباشد. تغ تواندیم راتییتغ نیا ای
 رونیکه در ب یعنوان عاملبه شتریکه ب رندیگیم یجا یسازمان

 یراتییتغ حالنی. بااشوندیمطرح م افتدیسازمان اتفاق م
بزرگ  راتییهم، جزء تغ یسازمان گاهجای دادنهمانند از دست

 .است رگذاریتأث اریکه بس شودیم محسوب

                                                                     
3  . Noe   &  Hollenbeck 
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