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 چکیده

در  سازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانیعدالت بررسی تاثیر  حاضر به پژوهش در

جامعه آماری این تحقیق کارکنان شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای تعیین حجم شهرداری تهران پرداخته شد. 

به عنوان نمونه نفر  373نمونه  نمونه از جدول مورگان استفاده میشود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد

پیمایشی است. -انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی

 4.7پرسشنامه می باشد، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر ار  اطالعات این تحقیق گردآوری ابزار

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادالت  .. پرسشنامه از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار استمحاسبه شد

است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده براخالق سازمانی استفاده شده  Plsنرم افزار ساختاری و 

 ی تهران مورد تایید قرار داد.با نقش میانجی فرهنگ سازمانی را در شهردار

 

 عدالت سازمانی ادراک شده، اخالق سازمانی، فرهنگ سازمانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

 و کند می تضعیف را کارکنان سازمان، روحیه های ستاده و دستاوردها غیرمنصفانه توزیع و عدالتی بی.دهد می قرار الشعاع

 (. بنابراین9443، 1کوک و شود )لئو می سازمان کارایی کاهش همچنین، باعث.هدد می تنزل را آنها فعالیت و تالش روحیه

 توسط بار اولین سازمانی عدالت واژه است. آن کارکنان و سازمان پیشرفت و توسعه جریان پایداری و بقا رمز عدالت رعایت

 ادراک با سازمانی گرینبرگ، عدالت نظر به . شد مطرح 1397 سال در 2گرینبرگ
 مرتبط سازمان در کاری انصاف از نانکارک3

 می تشریح و بندی طبقه دیگران و خودشان با رفتار نحوه بودن منصفانه درباره را افراد احساس نظریه این دیگر بیانی به. است

 مجموعه یک درون ها تنبیه و ها پاداش توزیع چگونگی از است عبارت سازمانی (. عدالت1339همکاران،  کند )دهقانیان و

 این به بگیریم، بلکه نظر در افراد تمام برای واحدی استانداردهای اجبار به که نیست معنی این به، سازمانی اجتماعی.عدالت

 چه باید که کند می بیان سازمانی عدالت.کنیم عمل آن به منصفانه و بپذیریم معین شرایط با را ها مسئولیت که است معنی

 ادراک بیانگر سازمان در عدالت، عبارتی به.است شده رفتار آنها با عادالنه که کنند احساس ات شود رفتار کارکنان با هایی شیوه

 در عدالت اجرای مورد در دومنبع با حداقل (.کارکنان1333همکاران،  و است )بیدختی سازمانی منصفانه رفتار از کارکنان

 تشکیل را منابع این کل یک عنوان به سازمان خود و است فرد مستقیم مدیر یا سرپرست.هستند مواجه آن نقض یا سازمان

 چرایی تعیین در و دارد کارکنان سازمانی رفتار در بسزایی تاثیر سازمانی (. عدالت1339همکاران،  و اصفهانی دهند )نصر می

 عدالت احساس.تراهگشاس بسیار غیرعادالنه مراودات و نامناسب های رویه و غیرمنصفانه، فرایندها پیامدهای به افراد واکنش

 نفعان ذی با آنها برخورد نحوه در دارد، بلکه تاثیر سازمانی درون های رفتار و ها، عملکرد نگرش بر که تنها نه سازمان در

(. هر سازمانی با نیرو ی انسانی ایجاد و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد 9414، 4است )دکونیک موثر بیرونی

شناخت نیازها و انگیزها تمایالت و نگرش ها ابعاد شخصیت و عوامل رضایت و عدم رضایت کارکنان نه تنها الزم  بود، بنابراین

است بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبرد های مناسب و بر نامه های موثر ضروری می باشد فرهنگ سازمانی با آنکه 

در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی پیشینه ای دراز دارد، ولی موضوعی است که به تازگی 

راه یافته است. فرهنگ از دیر باز برای شرح کیفیت زندگی جامغه انسانی به کار برده شده و درباره آن سخن بسیار رفته است. 

(. فرهنگ 1334د بود )رحیمی، اگر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ در سازمان قوی باشد کارایی و اثربخشی آن باال خواه

سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان است که پدیده ملموس نبوده، بلکه نیروی پنهان است که در ورای امور ملموس و شهود 

فعالیت کرده به عنوان یک نیروی جمعی افراد را به فعالیت و عملیات مشابه وا می دارد. در این تحقیق به بررسی تاثیر عدالت 

 ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم. سازمانی

 

 بیان مسئله

 دارند تأکید آن بر و واقف بوده کشور توسعه عامل عنوان به انسانی نیروی نقش و اهمیت اندیشمندان بر و نظران صاحب امروزه

 به رسیدن راهبردی، در منبع مهمترین به عنوان انسانی می دانند و نیروی نآ نیروی انسانی را سازمان هر سرمایه ترین مهم و

(. از ساوی  1334شود )فاانی و همکااران،    می محسوب محرکه سازمان نیروی و نموده ایفاء را مهمی نقش های سازمانی هدف

                                                           
1 .Leo&Kok 
2 .Grinberg 
3 . Perception 
4 .Deconik 



فرهنگ و هنر مطالعات  

66 -73، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره  

69 

 

بود و می تواند نقشی تاثیرگذار بار   هدخوا و بوده مطرح نیاز یک عنوان به انسانی نیازهای مانند سایر به دیگر عدالت در سازمان

 درک باشاند  قادر هستند، باید سازمان در بهبود و پیشرفت به دنبال ها سازمان مدیران چه عملکرد کارکنان داشته باشد.چنان

انصااف،   و عادالت  ادراک بارای  مناساب  هاای  زمیناه  ایجااد  بدون .آورند وجود به کارکنان در خود را سازمان در عدالت وجود

 (.1333داشت )مرتضوی و نیک کار،  خواهند کارکنان هدایت و انگیزش در زیادی مشکالت ها ازمانس

سازمان های سرآمد، استعدادهای کارکنان خود را، بطور کامل در سطح فردی، گروهی و سازمانی مادیریت مای کنناد و بساتر     

ا عدالت و انصاف را ترویج مای دهناد و کارکناان خاود را     الزم را برای توانمندسازی کارکنانشان فراهم می آورند. این سازمان ه

( و نقاش اساسای   9443، 5توانمند می سازند. عدالت در سازمان یک مسئله اساسی برای همه کارکنان است. )اندرسون و شااین 

عادالت ساازمانی   در موفقیت سازمان و پیشبرد اهداف آن دارد. ارزیابی و ادراکات افراد از عدالت و انصاف، در محیط کااری کاه   

خوانده می شود از عواملی است که در ادراک کلی فرد از محیط و فعالیت های سازمانی و مادیریتی و کااری، ماوثر اسات. ایان      

 (.1331ادراکات ذهنیت و نگرش و رفتار فرد را در محیط کاری تحت تاثیر قرار می دهد. )شاه حیدری پور و کمالیان، 

اجتماع امروزین هستند و مدیریت، مهمترین عامل حمایت رشاد و بالنادگی و یاا مارگ ساازمان      سازمانها از شالوده های اصلی 

هاست و فرهنگ یکی از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت است و نادیده گرفتن آن عدم انسجام داخلی و عدم انطباق بیرونای را  

یت اسات و شخصایت ساازمان هام فرهناگ      .( یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصا 1334دنبال خواهد داشت )رحیمی، 

سازمانی می باشد. فرهنگ سازمانی در بر گیرنده عقاید ریشه دار عمیق ارزش ها، هنجارهای مشترک اعضاء یاک ساازمان مای    

(. امروزه فرهنگ سازماتی نیز یکی از موضوعات مورد بحث رفتار سازمانی است و اعتقاد بر این است که هر 1334باشد )مهدیه، 

نی دارای فرهنگی است که منظور همان فرهنگ غالب یا همگانی است که پذیرفته شده بین کلیه اعضای ساازمانی اسات   سازما

ولی در عین حال هر بخش برای خود دارای باورها وارزشهای خاصی است. فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان است و باا  

است عملکرد افراد در سازمان متاثر از فرهنگ سازمان می باشاد.در ایان    توجه به اینکه منبع اصلی هر سازمان منبع انسانی آن

تحقیق به بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران مای  

نی با نقش میانجی فرهنگ ساازمانی  پردازیم لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا عدالت سازمانی ادراک شده بر اخالق سازما

 در شهرداری تهران تاثیر دارد؟

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده:

بررسی ارتباط اخالق کاری اسالمی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار "( تحقیقی با عنوان 1339زمانی و طهماسبی )-

د. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین میانگین انجام داده ان"شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد

توان نتیجه  هاى پژوهش می نمره اخالق کاری اسالمی با عدالت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه وجود دارد..بر اساس یافته

توان اقدام  می گرفت که برای افزایش در میزان رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش اخالق کاری اسالمی و عدالت سازمانی

 .کرد

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک  "( تحقیقی با عنوان 1339خامسی )-

انجام داده است.. جهت آزمون فرضیات پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شده " شده )مورد مطالعه: دانشگاه یزد(

ای، تی  تک نمونه تی های ها از آزمون وهاست. همچنین برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و معناداری تفاوت بین گر

                                                           
5 Anderson & Shinew 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%87(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%3A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF)%26basicscope%3D1&type=0&id=10620479
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%87(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%3A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF)%26basicscope%3D1&type=0&id=10620479
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B4%D8%AF%D9%87(%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%3A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF)%26basicscope%3D1&type=0&id=10620479
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مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از تأثیر مستقیم و منفی فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی است. سایر فرضیات اصلی 

پژوهش مبنی بر تأثیر فرهنگ سازمانی بر ادراک از عدالت، و نیز تأثیر غیر مستقیم فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی از 

 .گری ادراک از عدالت تأیید شد طریق میانجی

نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول »(، پژوهشی تحت عنوان 1333مرتضوی و نیک کار )-

را ارائه نمودند. یافته های پژوهش نشان داد سبک رهبری تحول آفرین بر عدالت « آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان

و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضالب مشهد اثر معناداری دارد. همچنین نقش  سازمانی

میانجی گری متغیر عدالت سازمانی در روابط بین رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان این شرکت مورد تائید 

 قرار گرفت.

را « واسطه ای ابعاد عدالت سازمانی دررابطه سبک رهبری و رضایت شغلی نقش» ( پژوهشی تحت عنوان 9419) 6ال منصور-

ارائه نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین رهبری تحول گرا با رضایت شغلی رابطه منفی و بین رهبری تراکنشی و 

 رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد.

ه گری عدالت سازمانی در ارتباط میان رهبری تحولی و کیفیت نقش واسط»( پژوهشی تحت عنوان 9419) 7جیلت و همکاران-

و عدالت تعاملی به طور کامل واسطه را ارائه نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که عدالت توزیعی « زندگی کاری پرستاران

ارتباط میان رهبری تحولی و کیفیت زندگی کاری پرستاران می باشند. همچنین کیفیت زندگی کاری پرستاران با درگیری 

 کاری شان ارتباط مثبت داشت.

در میان ستاد آموزش  بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی"( پژوهشی با عنوان9411) 9اسالم و همکاران-

دانشکده آموزش عالی پنجاب پاستان  5نفزاز  154را مورد مطالعه قرار داده اند.جامعه آماری پژوهش شامل  "دانشگاه پنجاب 

 بوده است .نتایج پژوهش نشان داده است که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

 

 فرضیات تحقیق:

 فرضیه اصلی

 عدالت سازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر معنی داری دارد

 فرضیه های فرعی

 عدالت سازمانی ادراک شده بر فرهنگ سازمانی تاثیر معنی داری دارد -1

 فرهنگ سازمانی بر اخالق سازمانی تاثیر معنی داری دارد -9

 خالق سازمانی تاثیر معنی داری داردعدالت سازمانی ادراک شده بر ا -3

 

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر  پیمایشی است.-این تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری داده ها توصیفی 

مونه نفر میباشد که با استفاده از جدول مورگان نیز تعداد ن 95444کارکنان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها حدود 

                                                           
6 Almansour 
7Gillet et al  
8 Islam et al 
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و برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده میشود. ابزار  نفر به عنوان نمونه تعیین می شود 373

( محاسبه شد. 904/4گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه می باشد، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

ایید شده برخوردار است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت پرسشنامه از روایی و اعتبار ت

 ساختاری استفاده شده است. 

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESساختاری در حالت مدل معادالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 

 



فرهنگ و هنر مطالعات  

66 -73، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره  

71 

 

 

 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 عدالت سازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

 

 یانجی متغیر فرهنگ سازمانیبررسی نقش م -

در این بخش نقش میانجی متغیر فرهنگ سازمانی سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر 

 رود. وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می 3کاربرد به نام آزمون سوبل

 تایج حاصل از آزمون سوبل متغیر فرهنگ سازمانین-1جدول 

z-value Sb Sa b a 
0.65 4.403 4.453 4.031 4.993 

 

 

می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر فرهنگ سازمانی می باشد.  1.36باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

ازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی با نقش میانجی فرهنگ لذا در مجموع فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه عدالت س

 سازمانی تاثیر معنی داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد. 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -2جدول 

فرضیه های 

 فرعی
 T-VALUE ضریب مسیر فرضیات

نتیجه پیش 

 بینی

 اول
 عدالت سازمانی ادراک شده بار فرهناگ ساازمانی    -

 تاثیر معنی داری دارد
 تائید 33٪ 5.075 4.993

 دوم
فرهنگ سازمانی بار اخاالق ساازمانی تااثیر معنای      -

 داری دارد
 تائید 33٪ 9.903 4.031

 سوم
عدالت سازمانی ادراک شده بر اخالق سازمانی تاثیر -

 معنی داری دارد
 تائید 33٪ 0.650 4.939

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

یشنهاد می شود که شهرداری تهران این امکان را برای کارکنان به وجود ، فرضیه های تحقیق ج بدست آمده ازبا توجه به نتای-

آورد تا درمورد مسائل و شیوه های کاری مربوط به خود با مدیر مربوطه مشورت کنند و رفتار مدیران با کارکنان همواره توام با 

ک کارکنان برای مدیر با اهمیت تلقی گردد و کارکنان نیز این موضوع را درک ادب و احترام و بدون تبعیض باشد و حقوق یکای

                                                           
9 Sobel Test  
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کنند همچنین پیشنهاد می شود که مدیران درپرداخت پاداش و مزایا دقت کافی را داشته باشند تا پرداختی ها بنا بر میزان 

بر مبنای شایستگی و لیاقت آنها صورت پذیرد و تالش افراد در سازمان باشد نه بر اساس روابط با مدیرو ارتقاء و ترفیع کارکنان 

توزیع پاداش ها در سازمان عادالنه بوده و استاندارد و ضوابط خاصی برای ارتقای کارکنان در مسیر کاری تدوین شود و در 

 نهایت اینکه تشکیل سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
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