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 چکیده 

 
تبریز به  4ه ، معلمان مدارس منطقمطالعه مورد ی  بود. جامعه همبستگ -توصیفی ایمطالعهپژوهش،  این    

مورگان به تعداد  -جدول کرجسی وسیلهبهحجم نمونه  شدند. تصادفی انتخاب روش به که  هنفر بود 111تعداد 

 ,Denison) سازمانیفرهنگپرسشنامه استاندارد،  دو عدد از  هاداده آوریجمع نفر برآورد شد. جهت 68

از  با استفاده هاداده وتحلیلتجزیهاستفاده شد. ( Morman, 1995  & Nihoffو عدالت سازمانی )( 2000

، آنوا و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج همبستگی اینمونهتک   tضریب همبستگی پیرسون،  هایآزمون

 همبستگی پذیریانطباقه مؤلف جزبهو عدالت سازمانی  سازمانیفرهنگ هایمؤلفهپیرسون نشان داد که بین 

و عدالت سازمانی  مانیسازفرهنگواریانس )آنوا( نشان داد که بین  وتحلیلتجزیهداری وجود دارد. یمثبت و معن

تعهد به رگرسیون نشان داد که  ابعاد : نتایج سابقه خدمت و سطح تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد.  ازنظر

درصد از کل واریانس عدالت ادارک شده را تبیین  3/11ستند به میزان قادر ه مشارکت، سازگاری و رسالت

معلمان  ازنظرو ادراک عدالت  سازمانیفرهنگ. وضعیت باشدمینمایند که باالترین آن مربوط به تعهد به مشارکت 

ایش کارایی و مدیریت مدرسه باید در جهت تقویت ابعاد هر دو مؤلفه برای افز باشدمیاز حد متوسط   ترپایین

 مدرسه تالش نماید.  
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 مقدمه

توسعه  و رشد جهت در خود اهداف به تا بتوانند دارند نیاز کارا و اثربخش کارکنان به هاسازمان   

( وریبهرهبه کارایی و اثربخشی ) هاسازمانکارایی و اثربخشی  طورکلیبه و یابند دست جانبههمه

 & Yagoby, Sagaieyanzad, Abolgasemgorjy, Norozy) نیرروی انسرانی بسرتگی دارد   

Rezaie, 2012).  حفظ  برای و آیندشمار می به در عرصه  تربیتی مهم نهادهای از مدارس، یكی

 صحیح وریبهره . عدمکنندیم ایفا مهمی دانش آموزان،  نقش دانش ارزشمند و سالمت تربیتی

 خدمات خواهد شد. کیفیت و ارائه در باعث محدودیت انسانی نیروی خصوصبه مدارس   از منابع

 بلكه  شودمیزندگی  کیفیت کاهش باعث تنهانه ارتقاء دانش جهت در مؤثر و کارا خدمات فقدان

و  وریبهرهاهمیت  بنابراین .کندمی جلوگیری اقتصادی نیز دیگر هایبخش در وریبهره ارتقاء  از

کرردن   بررآورده  در جامعره و  مردم نیازهای برطرف کردن منظوربه تربیتی خدمات کیفیت بهبود

 هرای فعالیرت  و هرا گیریتصمیم اساس یک اولویت، عنوانبه و شده بیشتر روزروزبه هاآن توقعات

 اده اسرت کره تحقرق   تحقیقات نشران د  (Mosazadeh, 2008)است  قرارگرفته مدیران مدارس

 نمایرد مری ایفرا   سرازمان  وریبهرره  در تأثیرگرذاری  نقرش  متغیرر راهبرردی،   یک عنوانبه عدالت

.(Ahadynajad, 2015)   پیرامرون  مطالعره  بحرث و  .باشرند نمیمدارس نیز از این امر مستثنی 

در دهره   ز آدامر  نظریه  برابری  به آن منشأ و دارد ایدیرینه قدمت سازمانی هایمحیط در عدالت

 ، Grinberg & Colquitt (2005)اعتقاد به .(Charash & Spector, 2001) گرددبازمی 1681

 دارد اشراره  هرایی پاداشو  هابازده بودن منصفانه حد از فرد ادراک به شدهادراک سازمانی عدالت

 اسرت  میزانی یمعن به شدهادراکسازمانی  عدالت دیگرعبارتبه شودمی ارائه سازمان سوی از که

 & Devasagayam, 2013). گرددمیتلقی  منصفانه آن، کارکنان با رابطه در سازمان اقدامات که

Abu Elanain, 2010) - عردالت  پیرامرون  تجربری  مطالعرات  از جدیردی  ،  فصل1661  از سال 

 و اییهرو عدالت توزیعی، عدالت -یعنی عدالت نوع سه شناخت آن ماحصلکه   شد آغاز سازمانی

 عادالنه به توزیعی عدالت. (Hosseinzadeh, 2006) باشدمی      هاسازماندر   - تعاملی عدالت

 عردالت  .(Sjahruddin, 2013)دارد  اشاره ،کنندمی دریافت کارکنان که نتایجی و بودن پیامدها

 نتعیری  در مورداسرتفاده  هرای رویره و  هرا سرازمان رسرمی   هرای سیاسرت  برودن  عادالنه ،ایرویه

 عردالت  نروعی  نیرز  تعراملی  عدالت -(Blakely, Andrews & Moorman, 2005)پیامدهاست 

 ,Doll, et al) شرود مری اعمرال   سرازمان  در کارکنان فردی بین مورد روابط در که است ایرویه

 جمعی دارد روحیه کار بر مخربی اثرات ،عدالتیبی تحقیقات نشان داده است که  ادراک. (2004

 ,Bish, Bradley) دهرد مری قررار   ترأثیر  را تحرت  کارکنران  انگیزش و انسانی نیروی اهتمام زیرا
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Sargent, 2004 & Colquitt, & Klendauer,  Deller, 2009 Elovainio (2005)   معتقرد

 ,Yılmaz. باشرد مری کارمنردان   سرالمتی  بررای  تهدیدی عدالت سازمانی بودن پائین هست که 

Taşdan (2009)سرازمانی و  عردالت  از مثبتری  معلمان، درک که دادند ن، در پژوهش خود نشا 

  .اندداشته سازمانی شهروندی رفتار

 صرورت بره  کره  کنند احساس تا کرد رفتار معلمان با ایشیوه چه با که باید اینجاست مسئله حال

نشان داده  هابررسیاست و چه فرهنگی باید در مدارس حاکم باشد؟  شده برخورد آنان با عادالنه

و تبیرین نماینرد، یكری از     بینری پریش عردالت سرازمانی را    توانندمیت که متغیرهایی زیادی اس

 ،هاارزش از ایمجموعهاز  است  عبارت سازمانیفرهنگ. باشدمی سازمانیفرهنگمتغیرهای مهم، 

 رفترار  گیرری شركل  در و داده شركل  را سرازمان  ایهسته هویت که رفتاری الگوهای و اعتقادات

 -(Rashidy, Sambasivan, Johary, 2003 & Schein, 1992)دارد  بسرزایی  نقرش  کارکنران  

مطالعات نشان داده است که جو حاکم بر محیط سازمان در ادراک عدالت توسط کارکنران مهرم    

نشان داده است که جو نامطلوب سرازمانی برا عنروان    Ebrahimpur (2011) . تحقیقات باشدمی

 عردالتی بری سربب ادراک   توانرد می شودمینامطلوب ناشی  سازمانیفرهنگکه از  ایشیشهسقف 

عامل اصلی بررای اثربخشری    سازمانیفرهنگ دهدمیتوسط کارکنان شود. مطالعات تجربی نشان 

مختلفرری برررای   هررایمرردل. (Choong, Edward & Tioh, 2010) باشرردمرریسررازمانی 

(، یكری از   1، 2اسرت )شركل    شرده ارائه پردازاننظریهو عدالت سازمانی از سوی  سازمانیفرهنگ

و  پذیریانطباقبعد سازگاری، رسالت،   4که از  باشدمی دنسون ، مدل سازمانیفرهنگ هایمدل

بره مشرارکت شرامل سره      تعهرد است.  بعد  شدهتشكیلدرگیر شدن در کار ) تعهد به مشارکت( 

های بنیادین، شامل ارزش یسازگارها است. بعد مؤلفه توانمندسازی، تیم سازی و توسعه  قابلیت

سرازمانی   و یادگیری گراییمشتریشامل ایجاد تغییر،  پذیریانطباقتوافق و هماهنگی است. بعد 

 باشد.  می اندازچشمیک، اهداف، مقاصد و است. بعد رسالت شامل گرایش وجهت استراتژ



4 سازمانیهای فرهنگشده معلمان بر اساس مولفهبینی عدالت سازمانی ادراکپیش 

  

 
 سازمانیفرهنگ(: ابعاد 1شکل)

 (2011پور و همکاران، به نقل از ابراهیم  Denison, 2000منبع: )

 

 
 سازمانی(: ابعاد عدالت2شکل )
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 (Yılmaz, Tasdan  ،2009به نقل از  Morman, Nihoff  ،1993منبع: )

 

و عردالت   سرازمانی فرهنرگ به دلیل جامع و کامل برودن ابعراد    هامدلدر این پژوهش نیز از این 

 سازمانی استفاده گردیده است.

(2008) Yilmaz & Ergan هرا سازمان بر عملكرد را دنیسون سازمانیفرهنگ مدل ابعاد رو تأثی 

 و امتیاز بیشترین پذیریانطباق بعد برای که شد تحقیق مشخص این در ،اندداده قرار موردمطالعه

محققان معتقدند فرهنگری کره بره مقرام و      است. آمدهدستبه امتیاز کمترین سازگاری برای بعد

 ,Wendell) شرود مری ب تقویرت روحیره و عملكررد شرغل     شأن انسان ارزش قائل اسرت، موجر  

Fremont & Rosenzwing, 1995).  (2014) Gifford  در پررژوهش خررود برره ایررن نتیجرره

تحقیق و توسعه رابطه مثبرت و معنراداری    بخشیبازتوانکه بین فرهنگ بیمارستان و  یافتدست

نیرروی   نگهداشرت  و فرظ ح و بیمارسرتان  فرهنرگ  وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که بین

کرار   نیرروی  وریبهرره  موجرب   توانرد میهمبستگی   این و دارد وجود مثبتی همبستگی انسانی،

وضرع   برین  کره  داد نشران  نیرز  Ahmady (2009) نتایج تحقیق .(Zare, 2005)             گردد

 دموجرو  وضرعیت  و دارد معنراداری وجرود   تفاوت سازمانیفرهنگ عناصر مطلوب و وضع  موجود

 Coles (2000) دارد. اصرال   و نیراز بره برازنگری    اصفهان  علوم پزشكی دانشگاه سازمانیفرهنگ

 نگهداشرت  بررای  ترالش  در افرراد  که شودمی آن از مانع ضعیف سازمانیفرهنگمعتقد است که 

سرازند.   و منتشرر  کررده  تسرهیم  را خرود  هرای داشرته  خرویش،  کرارایی  و شخصری  قدرت پایگاه

Allameh, Zamani & Davoodi (2011)  موفرق   هرای سرازمان در تحقیق خود نشان دادند که

 در ،Beigy (2004). کننرد مری انتخراب   بافرهنگدر ابتكارات مدیریت، رویكرد خود را متناسب 

 81ایرن بیمارسرتان )   در بررسری  تحرت  افرراد  اکثریرت  که یافتدست این نتیجه به خود پژوهش

 نداشتند. بیمارستان سازمانیفرهنگ مورد در مثبتی دیدگاه درصد(،

   
 

 

 

 

 

 
 (: مدل مفهومی پژوهش 3شکل )

عدالت 

 تعاملی

 عدالت رویه

 ای

عدالت 

یتوزیع  

 سازگاری

 انطباق

 رسالت

تعهد به 

 مشارکت

عدالت 

 سازمانی

فرهنگ 

 سازمانی
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 است.   شدهارائهزیر از سوی محقق  هایفرضیهدر راستای پژوهش، سؤاالت و 

 بین سازگاری و ادراک عدالت سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 و معناداری وجود دارد.بین رسالت و ادراک عدالت سازمانی معلمان رابطه مثبت 

 عدالت سازمانی معلمان رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد. و ادارک پذیریانطباقبین 

 عدالت سازمانی معلمان رابطه  مثبت و معناداری وجود دارد. بین مشارکت به تعهد و ادارک

 از عدالت رابطه وجود دارد. بین سطح تحصیالت معلمان و ادارک

 ت معلمان و ادراک از عدالت رابطه وجود دارد.بین سابقه ی خدم

 دنیسون در مدارس چگونه است؟ سازمانیفرهنگوضعیت ابعاد 

 وضعیت ابعاد عدالت سازمانی در مدارس چگونه است؟

عردالت سرازمانی معلمران را     دنیسون به چه میزان قرادر اسرت کره ادارک    سازمانیفرهنگابعاد 

 نماید؟ بینیپیشتبیین و 

 

 هاوشمواد و ر

 

زمران، مقطعری    ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرهمبستگی،   -روش، توصیفی ازنظراین پژوهش    

نفرر   111تبریرز  بره تعرداد      4. جامعه  پژوهش شامل تمامی معلمران مردارس منطقره    باشدمی

تصرادفی سراده    صورتبه گیرینمونهمشغول به تدریس می باشند.  1364که در مهرماه  باشدمی

 نفر برآورد شد. 68مورگان  به تعداد   –گرفت. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی  انجام

 –الف   :  باشرد مری در ایرن پرژوهش شرامل دو عردد پرسشرنامه  اسرتاندارد        گیرری انردازه ابزار 

 قالرب  در و سرؤال  81 شرامل  این پرسشنامه  Denison (2000),سازمانیفرهنگپرسشنامه 

 .اسرت  شرده تدوین (5 نمره  موافق با کامالً تا 1 نمره  با مخالف کامالً) لیكرت ایدرجه 5 مقیاس

 (،هرا قابلیرت  توسعه  تیمسازی، ،توانمندسازی :)شامل تعهد به مشارکت مؤلفه  15 تا 1 سؤاالت

مؤلفره   45 ترا  31 همراهنگی(،  بنیرادین، توافرق،   هرای ارزش :)شرامل  مؤلفه سرازگاری  31تا  18

مؤلفره   81 ترا  48 سرازمانی(، و  یرادگیری  محروری،  مشرتری  تغییرر،  ایجاد :)شامل پذیریانطباق

  .دهنرد مری  قررار  موردسرنجش  را (انرداز چشرم  مقاصد، اهداف، جهت استراتژیک، :)شامل رسالت

ایرران   در کرونباخ آلفای روش با راپرسشنامه  این اعتبار خود پژوهشی پروژه  در (2112شیرین )

 (،14/1سرازگاری )  (،64/1بره مشرارکت )  تعهرد   پایرایی بررای شراخص    ضرریب  است، سنجیده

پرسشنامه  عفدالت   -ب .اسرت  آمدهدستبه( 65/1و رسالت ) (61/1ق پذیری ) پذیریانطباق
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 عردالت  عردالت تروزیعی،   حیطره   3 این پرسشنامه در - Morman., Nihoff (1995) سازمانی

 5 لیكررت  فطیر  در عبارت 24 قالب در پرسشنامه است. این شدهساخته تعاملی عدالت و ایرویه

– 2 – 3 – 4 -5  دارای کم، به ترتیرب  خیلی و کم متوسط، زیاد، زیاد، خیلی صورتبه ایدرجه

ایرران   در (2114همكرارش )  و نعرامی  توسرط   مرذکور   نامره پرسرش  .است شدهطراحی نمره  1

 شرو بره  نیرز  آن و پایرایی  اندکردهسازه  برآورد  روایی روش به را آن روایی که است شدهترجمه

است. همچنین مردانی حموله و همكاران نیز در سال  آمدهدستبه 65/1 به میزان کرونباخ آلفای

. در ایرن  انرد کررده بررآورد   68/1و پایرایی آن را   انرد کررده از این پرسشنامه اسرتفاده        2113

نبراخ  ضریب آلفای کرو وسیلهبهو عدالت سازمانی  سازمانیفرهنگپژوهش نیز،  پایایی متغیرهای 

روایری صروری و محتروایی     همچنرین است  هشدگزارش( 1محاسبه گردیده است که در جدول )

 است.   قرارگرفتهاساتید متخصص  تائیدپژوهش مورد  هایپرسشنامه

 
 (: پایایی متغیرهای پژوهش 1جدول )

 
 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 66/1 سازمانیفرهنگ

 61/1    عدالت سازمانی

 

، اینمونره ترک     tدر این پژوهش، ضریب همبسرتگی پیرسرون،    مورداستفادهاری آم هایآزمون

 افرزار نررم از  هرا داده وتحلیرل تجزیره . بررای  باشرد میتحلیل واریانس تک راهه )آنوا( و رگرسیون 

Spss20 .استفاده شد 

 

 هایافته

و  همچنرین   در این قسمت، ابتدا از آمار توصیفی برای بررسی نرمال برودن متغیرهرای پرژوهش   

اسرت و سر س از آمرار اسرتنباطی بررای       شدهاستفاده هاآزمودنیبررسی مشخصات دموگرافیكی 

 است.   شدهاستفادهپژوهش  هایفرضیهپاسخ به سؤاالت و 
 (: بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در نمونه  آماری2جدول )

 
 سطح معناداری                       zS -Kندارد            آماره متغیر                          میانگین       انحراف استا

   1/ 61                              46/1                      46/1                    11/3عدالت سازمانی          
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 66/1                                   41/1                     85/1                  14/3انطباق                       

 26/1             66/1                     16/1                  11/3سازگاری                   

 58/1            16/1                      11/1                 11/3رسالت                      

 81/1                                 18/1                  81/1                    13/3     تعهد به مشارکت    

 

نشان داد. در تمامی متغیرها سطح  اینمونهی حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک هایافته

راین ، بنراب شرود مری رد  هرا دادهاست که فرض عدم طبیعی بودن توزیرع   15/1معناداری بیش از 

پارامتریرک   هرای آزمونکه برای انجام  باشدمیتوزیع نرمال دارند. هدف از این جدول این  هاداده

 .باشدمینیاز  هادادهبه نرمال بودن توزیع 

 
 سن، تحصیالت و سابقه  خدمت ازلحاظنمونه  آماری  هایویژگی(: 3جدول )

 تعداد                    درصد فراوانی متغیر                     مقوله                     

 1/28                       23سال                   31تا  21             سن  

 5/53                       48سال                  41تا  31                     

 8/11                         11سال                  51تا  41                    

 1/6                         1             سال به باال 51       

 1/6                        1دی لم                                     تحصیالت

 1/15                      13               دی لمفوق                           

 2/51                       44کارشناسی                              

 1/14                      12کارشناسی ارشد                                           

 8/11                        11             دکتری                

 1/15                        13سال                  5تا  1     سابقه  خدمت

 1/43                        31          سال 11تا  8                       

 3/23                         21سال               15تا  11                       

 8/11                        11          سال 21تا  18                       

68 N=           21                 1/1                           8سال به باال 

 

کره   دهرد میی پژوهش هستند نشان  هاآزمودنی(، مشخصات دموگرافیكی معلمان که 3جدول )

تحصریالت، بیشرترین مقطرع،     ازلحراظ سال،  31-41سن، بیشترین بازه سنی مربوط به  ازلحاظ

. ارائه این جدول باشدمیسال  8-11شترین سابقه مربوط به سابقه خدمت، بی ازنظرکارشناسی و 

 .باشدمی)آنوا( ضروری  راههیکبرای انجام تحلیل واریانس 
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 و عدالت سازمانی  سازمانیفرهنگ(: ضریب همبستگی پیرسون ابعاد 7جدول )

  سازمانیفرهنگابعاد 

 

 

 عدالت سازمانی

r sig 

 11/1 28/1 تعهد به مشارکت

 11/1 14/1 سازگاری

 11/1 62/1 رسالت

 12/1 11/1 پذیریانطباق

10/1p < 

 

. با توجه بره  دهدمیرا با عدالت سازمانی نشان  سازمانیفرهنگ(، همبستگی بین ابعاد 4جدول ) 

استنباط کرد که رابطه  رسالت، سازگاری و تعهد بره   توانمی( sigنتایج فوق و سطح معناداری )

و عدالت سرازمانی   پذیریانطباق( اما بین = 11/1Pمانی مثبت و معنادار )مشارکت با عدالت ساز

 (.= 12/1Pرابطه  معنادار پیدا نشد )

 
 سطح تحصیالت و سابقه  خدمت )آنوا( ازنظر(: مقایسه  ادراک عدالت معلمان 5جدول )

 F          Sigمجذورات    متغیر       مجموع مجذورات    درجه آزادی    میانگین  منبع            آماره   

         4                                                      64/1       ادراک عدالت   تحصیالت  بین گروهی

21/1 

                 23/1                  61 15/16    گروهیدرون               

 65             56/16        کل          

          4/ 6                                                            61/1سرررابقه  خررردمت  برررین گروهررری                         

41/1 

                 23/1                   61             68/16       گروهیدرون  

 65              56/16     کل                                                               

(1011P < ) 

برای سرطح   باریک)آنوا( عدالت سازمانی در بین معلمان،  طرفهیک(، آنالیز واریانس 5در جدول )

تحصیالت و بار دیگر برای سابقه خدمت انجام گردید که نتایج نشان داد که برین ادراک عردالت   

( و سرابقه  خردمت تفراوت معنراداری     =p=4 F ,21/1سطح تحصیالت ) ازنظرسازمانی معلمان 

 (.  =p=6/4 F  ,41/1وجود ندارد )
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 سازمانیفرهنگ(: فراوانی و درصد فراوانی ابعاد 6جدول )

 متغیرها                          فراوانی               درصد فراوانی      

 8/54                   41       تعهد به مشارکت

 8/11                     11                   رسالت             

 2/23                    21سازگاری                                

 4/11                     6انطباق                                

 

تعهرد بره   : بعرد  باشرد مری بره شرر  لیرل     سرازمانی فرهنگ(، میزان ابعاد 8با توجه به جدول )   

و بعرد    2/23،  بعرد سرازگاری بره میرزان     8/11،  بعد رسالت به میرزان  8/54مشارکت به میزان 

مربوط به تعهد به مشارکت و انطبراق   سازمانیفرهنگاست. بعد غالب  شدهگزارش  4/11انطباق 

 ین امتیاز را دارد. ترپایین

 سازمانیفرهنگ اینمونهتک   t(: آزمون  7جدول )

 سطح معناداری          tتعداد       میانگین        انحراف معیار     درجه آزادی                       متغیرها 

   111/1           12/5                  65     51/11          18/21         68      سازمانیفرهنگ

                                                44/4          86/6رسالت                               

                          54/4          56/11سازگاری                            

                                      61/3          18/12          تعهد به مشارکت      

                                       51/4          41/5          انطباق                         

 ( بوده است.13میانگین مفهومی طی ، نمره )

اسرتفاده گردیرد.    اینمونهتک   tدر بین معلمان از آزمون  سازمانیفرهنگبرای بررسی وضعیت  

معنرادار   11/1از  ترر کوچککه در سطح  باشدمی 12/5برابر   t(، مقدار 1ی جدول )هادادهطبق 

در بین معلمان تفاوت معناداری دارد که براالترین   سازمانیفرهنگمیانگین متغیر یعنی  باشدمی

( 41/5) پرذیری انطبراق ین آن متعلق به ترپایین( و 18/12میانگین مربوط به تعهد به مشارکت )

 .  باشدمی
 (: فراوانی و درصد فراوانی ابعاد عدالت سازمانی8جدول )

 درصد فراوانی                 فراوانی                                    
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 8/11                             11عدالت توزیعی           

 2/23                        21           ایرویهعدالت 

 1/86                           81عدالت تعاملی             

:  بعد عردالت تروزیعی   باشدمیبه شر  لیل (، میزان ابعاد عدالت سازمانی 6با توجه به جدول )  

  1/86،  بعرد عردالت تعراملی بره میرزان      2/23بره میرزان    ایرویره ،  بعرد عردالت   8/11به میزان 

است.  بعرد غالرب عردالت سرازمانی مربروط بره عردالت تعراملی و عردالت تروزیعی            شدهگزارش

 ین امتیاز را دارد. ترپایین

 عدالت سازمانی اینمونهتک   t(: آزمون  1جدول )

 سطح معناداری           tآزادی             یدرجهمتغیرها                   تعداد    میانگین       انحراف معیار          

 111/1            14/8                     65                  11/ 12          43/8       68عدالت سازمانی       

                               44/4        86/1          عی          عدالت توزی

                               54/4        56/3              ایرویهعدالت 

                            61/3       18/4عدالت تعاملی                   

 ( بوده است.6میانگین مفهومی طی ، نمره  )

اسرتفاده گردیرد.    اینمونره تک   tی بررسی وضعیت عدالت سازمانی در بین معلمان از آزمون برا

معنرادار   11/1از  ترر ککوچر که در سطح  باشدمی 14/8برابر   t(، مقدار 8ی جدول )هادادهطبق 

یعنی میانگین متغیر عدالت سازمانی در بین معلمان تفاوت معناداری دارد کره براالترین    باشدمی

( 86/1ین آن متعلرق بره عردالت تروزیعی )    ترر پرایین ( و 18/4گین مربوط به عدالت تعاملی )میان

 .  باشدمی
 عدالت سازمانی در تعیین ادارک سازمانیفرهنگسهم ابعاد  بینیپیش(: 10جدول )

 رگرسیون

 سطح معناداری          Fمدل                  مجموع مجذورات    درجه آزادی      میانگین مجذورات         

 111/1           35/6              64/13135              4                26/52543    رگرسیون

 31/1414       116            12/251386    باقیمانده

 164            12/313613    کل

 سطح معناداری              rب استاندارد             مدل         ضریب غیراستاندارد   خطای استاندارد      ضری

 B                                         β 

 11/1                1/ 418                                           14/41        25/226       ثابت

 111/1                42/1                28/1                       62/1         51/3          تعهد به مشارکت
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              21/1                  22/1                15/1         43/2          سازگاری

112/1  

 685/1                 14/1                  113/1                       11/1        15/1    پذیریانطباق

 114/1                31/1                  21/1                   28/1       86/3سالت                          ر

157/0= Adj; 173/0= 2r; 716/0r =          ضفریب همبسفتگی چندگانفه       )متغیفر مفالک: ادراک عفدالت ،

 سازمانی(

 

 بینیپیشمعادله  =  57/3د به مشارکت( + )تعه 73/2+ )سازگاری(  61/3+ )رسالت( 25/221

عدالت سازمانی از تحلیل رگرسیون برا   بینیپیشدر  سازمانیفرهنگتعیین سهم ابعاد  منظوربه  

همزمران وارد   طوربه سازمانیفرهنگاستفاده از روش همزمان استفاده گردید. در این راستا ابعاد 

معنادار ادراک عدالت  بینپیش سازمانیفرهنگاد تحلیل شدند. نتایج رگرسیون نشان داد که  ابع

(.  بررا توجرره برره سررطح معنرراداری، از بررین ابعرراد  =P= 35/6F ,111/1) باشرردمرریسررازمانی 

عدالت سازمانی  بینیپیشقدرت  -رسالت، سازگاری و تعهد به مشارکت  -، ابعاد سازمانیفرهنگ

 باشرد مری عردالت سرازمانی ن   دارمعنری  برین پریش  پذیریانطباقرا در جهتی مثبت دارند اما بعد 

(685/1=P .)با توجه به ضریب  درواقعr  2و ضریب  باشدمی 418/1کهr   باشرد مری  113/1کره         ،

درصررد از واریررانس کررل تغییررر عرردالت سررازمانی از طریررق ابعرراد    3/11گفررت کرره  ترروانمرری

کره تعهرد بره     شرود مری هده . با توجه به ضریب بتا مشرا باشدمی بینیپیشقابل  سازمانیفرهنگ

(. برا توضریحات براال،    β = 28/1عدالت سرازمانی دارد )   بینیپیشمشارکت سهم بیشتری را در 

 :باشدمیزیر  صورتبهعدالت سازمانی  بینیپیشمعادله 

 بینیپیشمعادله  =  51/3+ )تعهد به مشارکت(  43/2+ )سازگاری(  86/3+ )رسالت( 25/226

 عدالت سازمانی

 بحث

 هررایمؤلفررهمعلمرران از روی  شرردهادراکعرردالت سررازمانی  بینرریپرریش باهرردفن پررژوهش ایرر

نشران داد کره برین     هرا یافتهشهر تبریز انجام گرفت. نتایج  4در مدارس منطقه  سازمانیفرهنگ

 هرای مؤلفره همبستگی مثبت و معناداری وجرود دارد. از برین    سازمانیفرهنگعدالت سازمانی و 

با عدالت سازمانی همبستگی مثبرت و    –لت، تعهد به مشارکت و سازگاری رسا -سازمانیفرهنگ

و عدالت سازمانی همبستگی معنراداری پیردا    پذیریانطباق( اما بین  > 11/1pمعناداری دارند )

)آنوا( نشان داد که بین ادراک عردالت سرازمانی    راههیک(. نتایج تحلیل واریانس = 12/1Pنشد )
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( و سابقه  خدمت تفاوت معناداری وجود نردارد  =p=4 F ,21/1یالت )سطح تحص ازنظرمعلمان 

(41/1,  p=6/4 F=  نتایج این یافته برا .) ی هرا یافترهAlzubi (2010)     ی هرا یافتره همسرو و برا

Khatiby (2010)  بعضی از تحقیقات رابطه  بین ادارک عدالت سرازمانی  و   کالً. باشدمیناهمسو

کردنرد. علرت ایرن     گیرری نتیجره  معنیبیو برخی    دارمعنیسطح تحصیالت و سابقه خدمت را 

مثرال در ایرن تحقیرق     طوربه. باشدمی مختلف هاینسازمامغایرت مربوط به انجام تحقیقات در 

 توانرد مری رابطه  معنادار پیدا نشرد علرت آن، ایرن     باشدمی وپرورشآموزش موردنظرکه سازمان 

را  پرذیر آسیببه دانش آموزان و اقشار  رسانیخدماتانی است که ، سازموپرورشآموزشباشد که 

  باسرابقه بر عهده دارد و این وظیفه  خطیر بر عهده افرادی از سطح تحصیالت دی لم تا دکتری و  

و هر کس چه دکترر   باشدمیی آماری تحقیق هایافتهتا بیست سال به باال مطابق  سالهیککاری 

خودشان را در این وظیفه  حساس به نحوی مهرم تلقری    هرکدامسرویس چه نگهبان و یا راننده  

برر ادراک عردالت سرازمانی در     توانرد میبرای همین سطح تحصیالت و سابقه  خدمت ن کنندمی

بره ادراک عردالت سرازمانی     نسربت  را مثبتی نگرش افراد کههنگامی کالًباشد.  تأثیرگذارمدارس 

تحقیقرات نیرز اهمیرت عردالت      .شودمیجام بهتر کار،  بیشتر  جهت ان آنان داشته باشند انگیزه 

 .(Deconinck & Dean, 2004) کنرد مری  تائیرد سازمانی را در تأثیرگذاری بر رفترار کارمنردان   

در برین معلمران تفراوت     سرازمانی فرهنرگ نشان داد کره میرانگین متغیرر     اینمونهتک  tآزمون 

ین آن ترر پرایین ( و   18/12بره تعهرد بره مشرارکت )    معناداری دارد که باالترین میانگین مربوط 

، Ahmady, et al (2009)ی هرا یافتره . ایرن یافتره برا    باشرد مری ( 41/5) پذیریانطباقمتعلق به 

Beigy (2009)  (2008)ی هایافتههمسو و با& Ergan Yilmaz   وضرعیت باشرد مری ناهمسو . 

. برر طبرق   باشرد مری  (>13M) ترپایین متوسط مقدار از موردمطالعه سازمان در سازمانیفرهنگ

، در این پژوهش، بعد درگیری )تعهد بره مشرارکت(   سازمانیفرهنگاز  Denison (2000)تعریف 

باالترین امتیاز و بعرد انطبراق کمتررین امتیراز را  داشرت. ایلمراز و ارگران در         سازمانیفرهنگاز 

شرکت تولیدی انجام دادنرد بره   دنیسون بر روی عملكرد  سازمانیفرهنگتحقیقی که برای تأثیر 

باالترین امتیاز و سازگاری کمترین امتیراز را دارد. علرت    پذیریانطباقاین نتیجه رسیدند که بعد 

سازمانی است کره در   وپرورشآموزشچرا که  باشدمیاین مغایرت نوع سازمان و جو حاکم بر آن 

بررای همرین    باشدمین سازمانیفرهنگآن تغییر پذیری و گرایش به جلب مشتری از الویت های 

معلمران امتیراز کمترری آورد امرا بعرد تعهرد بره مشرارکت کره شرامل            ازنظر پذیریانطباقبعد 

توانمندسازی، تیم سازی و توسعه  قابلیت ها است باالترین امتیاز را در این مردارس دارد و ابعراد   

میانگین  نشان داد که اینمونهتک   tرسالت و سازگاری نیز در حد متوسطی گزارش شد. آزمون 

متغیر عدالت سازمانی در بین معلمان تفاوت معنراداری دارد کره براالترین میرانگین مربروط بره       
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. نتایج این یافته باشدمی( 86/1ین آن متعلق به عدالت توزیعی )ترپایین( و 18/4عدالت تعاملی )

 Shapouramin, etو  Habiby & Saky (2009)- Golparvar & Nady (2011)ی هرا یافتهبا 

al (2010)  ی هایافتههمسو و با Bahloly, etal (2010)  باشدمیناهمسو . 

 بردین  . ایرن باشرد مری  ( >8M) ترر پرایین   متوسط مقدار از مدارس سازمانی در عدالت وضعیت

. کننرد مری  ادراک نامناسب حدودی تا سازمان را در موجود انصاف ،موردمطالعه افراد که معناست

 نمونره مرورد پرژوهش    برر  حاکم مدیریتی سبک بودن در متفاوت توانمیرا  نتایج اختالف تعل

دانرش   اقشرار  با کار ارائه خدمات و در مدارس خاص ویژگی که باورند بر این دانست. پژوهشگران

 به نتوانسته سازمان در حالی که برده باالتر را عدالت سازمانی از مدارس این معلمان توقع آموزان،

 متوسرط  حرد  از موردمطالعه سازمان در توزیعی عدالت تحقق دهد. میزان مناسب نیاز پاسخ ینا

 دریافرت  غیرر نقردی   و نقدی مزایای بر بیشتر عدالت از جنبه این که از آنجایی .باشدمی ترپایین

 عیتوزی عدالت از کم ادراک دالیل از یكی توانمی.  بنابراین،  کندمی تأکید کارکنان توسط شده

در حرد   ایویره رمیرزان عردالت    دانست. موردمطالعه سازمان در اعطایی مزایای مناسب نبودن را،

. عدالت تعاملی باالترین امتیاز را از  بین سه  بعد عدالت داشته است. تحقیقرات  باشدمیمتوسط 

ایرن  نشان داده است که عدالت تعاملی با استرس شغلی کارکنان رابطه  منفری معنرادار دارد بره    

مفهوم که هرگاه درک از عدالت سازمانی در حیطه  تعاملی برای کارکنان بیشتر باشرد، اسرترس   

 شرود مری و برا درک عردالت تعراملی براالتر از ایرن ترنش کاسرته         کنندمیشغلی کمتری تجربه 

(Hamoleh et al, 2013).  معنادار  بینپیش سازمانیفرهنگنتایج رگرسیون نشان داد که  ابعاد

با توجه به سطح معناداری، از برین ابعراد   (.   =P= 35/6F ,111/1) باشدمیعدالت سازمانی  ادراک

عدالت سازمانی  بینیپیشقدرت  -رسالت، سازگاری و تعهد به مشارکت  -، ابعاد سازمانیفرهنگ

 باشرد مری عردالت سرازمانی ن   دارمعنری  برین پیش پذیریانطباقرا در جهتی مثبت دارند اما بعد  

(685/1P=.)  عردالت سرازمانی دارد    بینری پیشتعهد به مشارکت سهم بیشتری را در (28/1= β  .)

یعنی معلمان  وقتی احساس کنند مشارکت پذیری و تیم سازی در مدارس شان وجرود دارد برر   

ارزشری در حرد    ازلحراظ تأثیر بیشتری  می گذارد امرا ایرن مقردار از تبیرین      هاآنادراک عدالت 

توانند عدالت سازمانی معلمان درصد می 11سازمانی به میزان ابعاد فرهنگ کالً .اشدبمیمتوسط 

که عوامل مهم ترر   دهدمیو این نشان  باشدمیبینی نمایند که این میزان تقریبا متوسط را پیش

 نمایند. بینیپیشعدالت سازمانی معلمان را  ادارک توانندمیدیگری 

 گیرینتیجه
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ت تعاملی از ادراک عدالت سازمانی مورمان و تعهد به مشارکت از با وجود باال بودن عدال

 سازمانیفرهنگعدالت سازمانی و  دنیسون در مدارس، اما میانگین کلی ادارک سازمانیفرهنگ

و عدالت سازمانی در  سازمانیفرهنگکمتر از میانگین مفهومی و ضعیف گزارش شد.  بنابراین 

  دارد. با توجه به اهمیت ادراک عدالت سازمانی و این مدارس نیاز به بازنگری و اصال

، عملكرد، استرس و ... وریبهرهبر ابعاد دیگر سازمانی مانند: انگیزه، رضایت،  سازمانیفرهنگ

عدالت  خصوصبهمدیریت مدارس باید راهكارهای الزم را برای تقویت ابعاد این دو مؤلفه، 

رد و ارتقاء بر اساس استانداردهای الزم و عادالنه توزیعی به عمل آورد و سیستم ارزیابی عملك

واضح  طوربهمدارس برای معلمان آن   اندازچشمانجام شود. در راستای فرهنگ باید رسالت و 

توضیح داده شود و سازگاری و یادگیری سازمانی در آن به جریان افتد. با وجود تأثیر فوق العاده  

مقدار ناچیزی از  سازمانیفرهنگر آن، در این تحقیق جو حاکم  بر هر سازمان بر ابعاد دیگ

معلمان عوامل  ازنظرکه  شودمیادراک عدالت سازمانی را تبیین کرد. بنابراین نتیجه گرفته 

، ادراک عدالت سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین سازمانیفرهنگدیگری به غیر از 

و عدالت سازمانی از سازمانی به سازمان دیگر  سازمانیفرهنگمعلوم شد که اولویت بندی ابعاد 

و هر  باشدمی   هاسازمانو این به دلیل سیستم مدیریتی متفاوت حاکم بر  باشدمیمتفاوت 

 4. این پژوهش در مدارس منطقه دهدمیسازمان یک بعد از فرهنگ را در اولویت کار خود قرار  

 هایسازمانت و در تعمیم نتایج آن به مدارس و تبریز و با شرایط آن مدارس صورت گرفته اس

دیگر باید احتیاط نمود. صداقت معلمان در پاسخ گویی به سؤاالت پرسشنامه و استفاده از ابزار 

. در راستای نتایج این پژوهش، باشدمیاز محدودیت های اصلی این پژوهش  نامهپرسش

 گرددمیپیشنهادهای زیر ارائه  
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