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 چکیده
. هدف از مهم است با متغیرهای دیگر استرس درک رابطه بنابراین،. و سازمان ها می شود کارمندان پیامدهای منفی برای استرس منجر به

 نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهشاین مقاله بررسی تاثیر عدالت سازمانی و جو اخالقی بر درک استرس شغلی است. 

معلمان ناحیه دو آموزش و پرورش شهر از  نفر 333 از استفاده مورد های داده است. پیمایشی-وصیفیت ها، داده گردآوری نحوه

 پیشنهادی مدل و شده آوری جمع ابزار پرسشنامه از استفاده با اند گردیده انتخاب در دسترس تصادفیغیر  صورت به که اراک

برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها از  .است گرفته قرار موردآزمون ساختاری، معادالت الگوسازی فن اساس بر

نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تاثیر منفی عدالت توزیعی و رویه ای و همچنین جو اخالقی بر 

 استرس شغلی است.

 

 استرس شغلیعدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، جو اخالقی،  لغات کلیدی:
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 پرورش و بهبود در ای جامعه هر شکوفایی است و انسانی منابع جامعه، کل نهایت در و ها سازمان در وری بهره عامل مهمترین

 به را توجه خاصی انسانی، منابع و رفتاری متخصصان یاری با ها که سازمان است سبب بدین .است نهفته آن انسانی منابع

 نقش توصیف برای که است اصطالحی 1سازمانی عدالت (.1331)آزادمرزآبادی و همکاران، دارند می مبذول کارکنان پرورش

 باید که شود می مطرح سازمانی عدالت در خصوص به .رود می کار به دارد شغلی ارتباط موقعیت با مستقیم طور به که عدالت

 شده است برخورد آنان با عادالنه صورت به که کنند احساس تا کرد رفتار کارکنان با هایی شیوه چه با

همکاران ، که توسط با پاداش آنها را دریافت می کنند،که پاداشی  مقایسه بینبه   به طور کلی کارمندان(.1333)نعامی و شکرکن،

  آیا قضاوت می کنند کههمچنین کارکنان   .(Adams, 1965; Leventhal, 1976)دریافت می شود، می پردازند خود

 در عدالت سازمانی نتایج تحقیقات. Sert et al, 2014)) است یا خیر منصفانهمی کند   تصمیم گیری که سازمان استفاده روش های 

  دهد را تحت تاثیر قرار کارکنان نگرش و رفتار دمی توان انصاف نشان داده اند که

(Greenberg, 2004; Cropanzano et al, 2001).  عواملی استرس زامنجر به  ممکن است ناعادالنه، توزیعروش و نتایج 

 بین کارکنان وزیادی  اثرات منفی باعثاسترس شغلی  کند. اینمی ایجاد برای کارکنان  "2شغلیاسترس ''  استرسی به نام شود که

و  سازمان 3جو اخالقی باکه  از جمله عواملیدر ارتباط هستند  استرس شغلی با محیط کار عوامل بسیاری درمی شود.  روابط کار

 دستمزدها نابرابری مانند توزیعی بی عدالتی .(Parker and DeCotiis,1983) مربوط است ساختار

عاملی  استرس می تواندبنابراین  .(Greenberg, 2006) شود مربوط به استرس اختالل خواب مانند روانی می تواند باعث مشکل 

و ، نارضایتی شغلی، غیبت قصد ترک شغل مانند نامطلوب نتایج سازمانی تعدادی از باعث و را تهدید کند کارکنان باشد که سالمت

 و غیراخالقی میزان کارهای افزایش و سازمان ها روزافزون شدن تر پیچیدهاز سویی . Sert et al, 2014)) عملکرد ضعیف شود

 کرده ضروری در همه سازمان ها اخالقی جوکاری حفظ و ایجاد به را رهبران و توجه مدیران کاری محیط های در غیرقانونی

 اعضای تصمیمات بر تأثیر اخالقیات نشانگر و رفتاری انتظارات و اخالقی ارزش های دهنده سازمان نشان اخالقی جو .است

 باشد می کارکنان عمل و انتخاب جهت اخالقی وجود گزینه های معنی به و بوده سازمان

 (.0931فرخانی،)رحیم نیا و نیکخواه  

 این سمت به محققان تا شده باعث افراد نگرش بر آن تأثیر و در سازمان عدالت رعایت میزان از کارکنان ادراکات اهمیت

بر  تواند می سازمان در و جو اخالقی عدالت رعایت میزان به نسبت کارکنان ادراک و نگرش آیا که پیدا کنند سوق موضوع

 باشد؟ تأثیرگذاراسترس شغلی 

 گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به استرس شغلی و مستقل متغیر عنوان به و جو اخالقی سازمانی عدالت حاضر تحقیق در

 و سازمان درای( و جواخالقی  رویه و توزیعی) عدالت رعایت میزان از کارکنان ادراکات بررسی تحقیق اصلی هدف و است شده

 است، نشده انجام ایران در پژوهشی چنین تاکنون اینکه و حاصله نتایج اهمیت به توجه با باشد. می استرس شغلی بر آن تأثیر

 .گرفت شکل حاضر تحقیق انجام ضرورت

 

 

 

 مروری بر ادبیات تحقیق

                                                           
1. Organizational Justice 

2. Work Stress 

3. Ethical Climate 
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 عدالت سازمانی

 مطرح را سازمانی عدالت از های مختلفی بندی طبقه نظران صاحب و دارد طوالنی تاریخ سازمانی عدالت زمینه در تحقیق

 عدالت سازمانی. Sert et al, 2014)) "کار در برابری مطالعه"صورت تعریف نمود  بدین توان می را سازمانی عدالت .اند نموده

مانی اشاره به حدی دارد که در و همچنین عدالت ساز است اجتماعی در محل کار کیفیت تعامل تعریف شده به عنوان یک مفهوم

 3فردی عدالت ،2رویه ای ، عدالت1عدالت توزیعی مانند ابعاد مختلف عدالت را در محققان می شود. محل کار با کارکنان منصفانه رفتار

 . این پژوهش بر ابعاد توزیعی و رویه ای عدالت سازمانی متمرکز است.  (Greenberg, 2005)می کنند  تقسیم  4اطالعاتی عدالت و

 عدالت توزیعی
 بخش دیگر برای یک چیز با ارزش هر بخش تبادل اجتماعی، با توجه به  نظریه .است اجتماعی تبادل بر نظریه عدالت توزیعی مبتنی

عرضه را به مافوق  و کار، مهارت ها، هوش، دانش، می کند. برای مثال، کارکنان دریافت یک چیز با ارزش فراهم می کند و در بازگشت

 برابری قضاوت به توزیعی عدالت. Sert et al, 2014)) می کنند دریافت مزایای دیگر، پاداش و آنها حقوق کند و در بازگشتمی 

 که کند می بیان تئوری این. دارد اشاره سازمانی بافت یک در ارتقا های و فرصت یا مقیاس پرداخت سطح مثل نتایج توزیع

 مقایسه می کنند. خود همکاران با را خود نسبی ستاده -داده و گیرند می نظر در را مطلوب نتایج تعادل نسبی افراد

 وجود انتظارات در نابرابری که زمانی وی های گفته طبق بر.کند می تشریح را عدالت تصورات دقیق طور به (1331رالز ) 

 که است این بدهد انجام باید سازمان که کاری تنها موقع این در .بشوند نیز بدتر ممکن است سازمان در ضعیف افراد دارد،

 آید عمل به آن جلوگیری از و شناسایی شود، می انجام نابرابر صورت به توزیع آن در که سازمان از هایی بخش 
 ((Cropanzano and Ambrose, 2001 .نتایج سازمانی تعدادی از اثرات آن بر به دلیل برای سازمان عدالت توزیعی آگاهی از 

 .Flint and Haley, 2013)) مهم است رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تعهد مانند عملکرد،

 عدالت رویه ای

بر روندی که برای  عدالت رویه ای. Sert et al, 2014)) است مربوط تصمیم گیری در مورد روند قضاوت انصاف عدالت رویه ای به

 مستلزم عدالت اجرای . (DeConinck,2003)و ارزیابی انصاف آن، متمرکز است استفاده می شود یا پاداش مقدار مجازات تعیین

 عدالت است قرار که فراگردی باشد، عادالنه باید قانون و محتوای اساس اینکه از نظر صرف یعنی. است عادالنه های رویه اتخاذ

 این از .فراهم آورد همگان برای مساوی فرصت باید اجرا رویه در انصاف و عدالت رعایت باشد؛ باید عادالنه نیز شود منتج آن از

 امکان که است عادالنه قوانین زمانی اجرای رویه و است قوانین صراحت مستلزم عدالت گفت توان می رو

 فرایند تصمیم گیریافراد از  درک اگر (.1333)حقیقی و همکاران،  دهد قرار همگان اختیار در سهولت به را قانون از مندی بهره 

 نتایج مورد دریافت که اگر مردم موفق به این بدان معنی نیستباشد، آنها در برابر پیامد های منفی، بیشتر موفق هستند.  عادالنه

همچنین هنگامی . Burke and Leben, 2007)) دارندوجود عدالت در تصمیم گیری اعتماد انتظار نشوند، خوشحال هستند، آنها به 

 د ناراضی هستن نسبتا مطلوب با نتایجحتی  پایین است، آنها ای رویه عدالت افراد از درک درجه که

(Bornstein and Dietrich, 2007). 

 

 

 جو اخالقی

 اخالقی رفتار بر و بوده مهم سازمان ها برای سازمان جو اخالقی باشند، می زیادی جوهای دربرگیرنده سازمان ها که درحالی

 هنجارهایی را بوده و سازمان کاری محیط در اشتباه و درست ادراک از برگیرنده در سازمان اخالقی جو است. مؤثر کارکنان

                                                           
1. Distributive Justice  

2. Procedural Justice  

3. Interpersonal justice 

4. Informational justice 
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 ن ها سازما در افراد (.0931)رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، نمایدی م ارائه سازمانی رفتارهای پذیرش عدم و پذیرش برای

 کاری جو آمدن به وجود باعث سازمان های مشی خط و ساختار در موجود قواعد سازمانی و ها هنجار که اند دریافته

 دارای و سیاست های سازمانی و ها روش ها، مشی خط ی کننده منعکس که کاری است جو نوعی اخالقی جو شوند. یم 

 (.1331)نادی و حاذقی،  باشد می اخالقی نتایج

 استرس شغلی

شغل فرد است. استرس شغلی را می توان  در زندگی افراد، استرس ممکن است از منابع متفاوتی ناشی شود. یکی از این منابع،

روی هم جمع شدن عوامل استرس زا و وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد در فشارزا بودن آنها اتفاق نظر 

 دارند. به بیان دیگر استرس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معین بر سر شغل معینی، دستخوش آن

 تبدیل شده کاری های محیط در پرهزینه و شایع ای مساله به امروزه شغلی استرس (.1333،)انصاری و همکاران می شود 

 حد از بیش وجود به را کار از جسمانی ناشی و روانی های بیماری از توجهی قابل درصد پزشکی علوم دانشمندان .است

 است توجه قابل نیز عملکرد روی بر آن آور زیان اثر بلکه ضرر نیست، تنها این اگرچه .دانند می مرتبط استرس

فشار های روانی شدید با کاهش بهره وری و انگیزه، کم کاری ها، اعتصابات، غیبت، جابه جایی   (.1333)کاظمی و همکاران،

 می کند کارکنان و آموزش نیروی جایگزین، هزینه های سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل

 (.1331)آزادمرزآبادی و غالمی فشارکی،  

 الت سازمانی و استرس شغلیعد

 در استرس ایجادکنندة عوامل از یکی سازمانی عدالت که داد شانن (Elovainio et al,2002) همکاران و انینوایلو های یافته

 می و روانی جسمی های واکنش باعث و دهد می قرار تأثیر تحت را ذهنی و بدنی انرژی شده، استرس تحمیل .است کارکنان

 .گردد

 خواب در اختالل به سازمانی منجر عدالت عواقب از ناشی استرس  (Elovainio et al,2003) همکاران و انینوایلو باور به 

 شود.  می افراد

 ای رویه عدالت با استرس از ناشی های واکنش بین داد که نشان (Elovainio et al,2005) همکاران و انینوایلو های یافته

 .دارد وجود رابطه

 .است بیشتر سازمان عدالت ابعاد دیگر به نسبت توزیعی عدالت در استرس بروز زمینۀ (Greenberg,2004) گرینبرگنظر  از

 .است ای رویه و توزیعی های مؤلفه شامل شده ادراک عدالتی بی بنابراین،

 از ناشی استرس بر معناداری تأثیر عدالت توزیعی که دهد می نشان ( Lambert et al,2007) همکاران و المبرت تحقیقات

 .است شغل از ناشی استرس سطح افزایش با مترادف در سازمان عدالتی بی جو دیگر، عبارت به .دارد شغل

 استرس با ای رویه نشان داد که عدالت (Judge and Colquitt,2004) ویتکوک و اجج توسط گرفته صورت پژوهش

 رفتار در مهمی نقش توزیعی و ای رویه عدالت که دهد می نشان مطالعات این تمام طورکلی، به .دارد معناداری رابطۀ کارکنان

 .دارد کارکنان

 

 

 اخالقی و استرس شغلیجو 

 روبرو اخالقی های چالش هنگامی که کارکنان در سازمان با (Levy and Dubinsky,1983) دوبینسکی و لوی نظر از

 مستقیمی اثر (Jaramillo et al,2013)همکاران  و هرچند جارامیلو یابد؛ می افزایش شغل از ناشی استرس سطح هستند،
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جو اخالقی تاثیر مثبت معناداری بر تجربه  که داد نشان ها آن های یافته ولی نکردند؛ پیدا استرس شغلی با  جو اخالقی ثیرتا از

 دارد که منجر به کاهش استرس می شود. 

 بر( Briggs et al,2012 ) همکاران و بریگز و  (Jaramillo et al,2013)همکاران و جارامیلو توسط شده انجام مطالعات

شغلی   استرس و نگرش بر اثر مستقیم شده ادراک اخالقی جو که داد نشان بازرگانی های شرکت از یکی فروش کارکنان روی

 دارد.

 مدل تحقیق

شکل به صورت  1ارتباط متغیر های تحقیق مدل مفهومیبا بررسی ادبیات تحقیقاتی مرتبط با موضوع و با در نظر گرفتن نحوه 

 انجام گرفته است: Sert et al, 2014))تحقیق حاضر بر اساس مدل سرت و همکاران  طراحی گردیده است. 0شماره 

 

 

            

 

 

 Sert et al,2014: مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 فرضیات تحقیق

 دارد. یشغلاسترس عدالت توزیعی تاثیر منفی بر  -1

 دارد. یشغلاسترس عدالت رویه ای تاثیر منفی بر  -2

 دارد. یشغلاسترس جو اخالقی تاثیر منفی بر  -3

 روش پژوهش

روش جمع آوری داده ها در  .است پیمایشی-توصیفی ها، داده گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش

معلم در ناحیه  0011این پژوهش از نوع میدانی است. جامعه آماری، معلمان ناحیه دو آموزش و پرورش شهر اراک می باشد. 

مول کوکران استفاده از فربه منظور برآورد حجم نمونه  .دو آموزش و پرورش شهر اراک به تدریس دانش آموزان می پردازند

 شده است:

𝑛 =
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(
𝑡2𝑝𝑞

𝑑2
−1)

=

1.9620.5×0.5

(0.05)2

1+
1

2600
(
1.9620.5×0.5

(0.05)2
−1)

= 334.81 ≈ 335                                                           

                                                                                                                                                        

نیز  qو  pو مقادیر  t= 30/0  ،30/1ضریب اطمینان  ، 10/1( معادل dمعموالٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز ) کوکراندر فرمول 

 P=  0/1شود. زیرا اگر در نظر گرفته می 0/1برابر با  Pشود. مقدار در نظر گرفته می N=و حجم جامعه  0/1هرکدام معادل 

 .شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشدکند و این امر سبب میحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می nباشد 

                                                           
1. Conceptual  Model 

 عدالت توزیعی

 عدالت رویه ای

اخالقیجو   

 استرس شغلی

H1 

H2 

H3 

  عدالت سازمانی
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جهت آزمون  استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها در دسترستصادفی غیر از روش نمونه گیری  در این پژوهش 

، برای سنجش این متغیر ها تدوین (Sert et al,2014)پرسشنامه ای استفاده شده که توسط سرت و همکاران فرضیات از 

شده است. این پرسشنامه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت سنجیده شده است، روایی پرسشنامه توسط جمعی از متخصصین 

جامعه آماری و صاحب نظران مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اصالحی لحاظ گردید و پایایی آن توسط ضریب آلفای 

 مورد تایید قرار گرفته است. کرونباخ 

 ها سؤال کرونباخ آلفای ضریب و مکنون متغیر سنجش هر برای شده طراحی های سؤال تعداد :1جدول

 آلفای کرونباخ ها تعداد سؤال مقیاس نوع متغیر

 323/1 3 پنج درجه ای لیکرت عدالت توزیعی

 322/1 3 پنج درجه ای لیکرت عدالت رویه ای

 312/1 3 درجه ای لیکرتپنج  جو اخالقی

 312/1 3 پنج درجه ای لیکرت استرس شغلی

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 مدل یابی .است شده استفاده 1ساختاری معادالت مدل یابی از روش تحقیق فرضیه های آزمون و داده ها تحلیل منظور به

 خطی مدل بسط بیان دقیق تر به و متغیری چند رگرسیون خانواده از و نیرومند متغیری چند تکنیک یک ساختاری معادالت

  .دهد قرار آزمون مورد گونه ای همزمان به را رگرسیون معادالت از مجموعه ای امکان می دهد پژوهشگر به که است کلی

 و شده مشاهده متغیرهای بین درباره روابط فرضیه هایی آزمون برای جامع آماری رویکرد ساختاری یک معادالت مدل یابی

 غالب اصطالح اما .است شده نامیده لیزرل و همچنین علی مدل یابی کوواریانس، ساختاری تحلیل به عنوان که است، مکنون

 معادالت مدل یابی از مدل اجزاء بین روابط بررسی برای تحقیق این در .باشد می SEM))خالصه  طور به معادله ساختاری یا

 علی ساختار یک مکنون، متغیرهای از مجموعه هایی در میان که است آن بر فرض مدل این در .است شده استفاده ساختاری

 مدل (2 و اندازه گیری (:مدل1بخش دو شامل مدل این ترتیب، بدین .آنهاست نشانگر شده مشاهده متغیرهای و دارد وجود

 .است ساختاری معادالت

متغیرهای  با چگونه فرضی سازه های درون زا( یا و ) برون زا 2مکنون متغیرهای که می کند مشخص اندازه گیری مدل

ضرایب  )یعنی اندازه گیری خاص های ویژگی دیگر، بیان به .می شوند سنجیده آنها طریق از یا و مرتبط اند پذیر مشاهده

 روابط معادالت ساختاری، مدل اما می شود. توصیف مکنون سوی متغیرهای از چگونه شده مشاهده متغیرهای روایی( و اعتبار

 حاضر، پژوهش مدل .می سازد مشخص را نشده تبیین و شده تبیین واریانس و میزان علّی آثار مکنون، متغیرهای میان علّی

 طریق از مکنون متغیرهای این از هر یک .است آنها میان علّی روابط و مکنون متغیر شامل تعدادی که است ساختاری مدلی

 (.1332)جمشیدیان،می شود  می شوند، توصیف اندازه گیری معلمان از پرسش و ممیزی از طریق که گویه هایی

 :می شود برآورد مکنون بین متغیرهای ضرایب دسته دو ساختاری معادالت متدولوژی در

 ( که معرف ضریب مسیر بین یک متغیر مکنون برون زا و یک متغیر مکنون دورن زا است. γاول: گاما)

 .یک متغیر مکنون درون زا و یک متغیر درون زای دیگر است( که معرف مسیر بین βدوم: بتا)

 نمودار ضرایب مسیر

 ضرایب زیر نمودار در نشان می دهد، مدل یک در یکدیگر با را غیرمکنون و مکنون متغیرهای بین کلی ارتباط نمودار، این

 با که می باشد متغیرها بین مربوطه مسیر ضرایب دهنده فلش ها، نشان روی اعداد .است شده داده نشان موجود، تحقیق مسیر

                                                           
1. Structural Equation Models (SEM) 

2. Latent Variables 
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متغیرها  این به مربوط سواالت دهنده نشان مربع ها و متغیرها نشانگر دایره ها، .است آمده به دست لیزرل افزار نرم از استفاده

 .می باشند

 

 
 : مقدار تخمین زده شده هر یک از ضرایب مسیر2شکل

 Tنمودار مقادیر آماره 

 شده، مشاهده Tدر مدل یک مقدار  پارامتر هر برای اینجا، در می دهد. نشان ضریب هر برای را آزمون آماره مقادیر زیر نمودار

مشاهده شده بیشتر  Tباشد و  عدد 31 از بیشتر نمونه تعداد زمانی که که کرد تفسیر گونه این می توان و می آید دست به

 درصد اطمینان ، رابطه بدست آمده معنی دار است. 33باشد با بیش از  31/1
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 برای هر یک از ضرایب مسیر t: مقدار آماره 3شکل

 آزمون های نیکویی برازش
با داده هایی وقتی یک مدل از پشتوانه نظری مناسبی بر خوردار باشد در مرحله بعد نوبت به آن می رسد که تناسب این مدل 

که محقق جمع آوری کرده است بررسی گردد از این رو برخی از آزمون های نیکویی برازش در اینجا برای داده های این 

 تحقیق و مدل استفاده شده انجام می پذیرد تا این تناسب بررسی گردد.

 ساختاری مدل برازش نتیجه و برازش های شاخص مقدار :2جدول

 نتیجه برازش مقدار مدل مقدار قابل قبول شاخص برازش ردیف

1 x2
df⁄  

 عالی 2کمتر از 

 مناسب 3کمتر از 
 مناسب 33/2

2 RMSEA 
 عالی 11/1کمتر از 

 مناسب 13/1کمتر از 
 عالی 33/1

3 NNF1  مناسب 33/1 3/1بیشتراز 

2 CFI  مناسب 31/1 3/1بیشتراز 

3 GFI  مناسب 33/1 3/1بیشتراز 

1 NFI  مناسب 33/1 3/1بیشتراز 
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 خالصه و نتایج مدل ساختاری

مکنون مستقل و متغیر مکنون بین متغیرهای  مسیری که در 3از بین  نشان می دهند  Tخروجی معادالت ساختاری و آزمون

 بطور خالصه نتایج آزمون فرضیات را نشان می دهد. ذیل . جدولمسیر معنی دار هستند هر سه ، دوابسته وجود دار

 ساختاری مدل نتایج و خالصه :3جدول

 روابط
 ضریب

 ساختاری
T 

 مقایسه با

 مقدار بحرانی
 نتیجه آزمون

 قبول 22/2>31/1 -22/2 -32/1 استرس شغلی ←عدالت توزیعی

 قبول 11/2>31/1 -11/2 -13/1 استرس شغلی ← عدالت رویه ای

 قبول 33/2>31/1 -33/2 -33/1 استرس شغلی ←جو اخالقی 

 

 ها تجزیه و تحلیل یافته

 و گرفته قرار مورد آزمون فرضیات 3جدول  با مطابق آمده دست به و نتایج گرفته انجام تحلیل های و تجزیه از استفاده با اکنون

 :است گردیده حاصل زیر نتایج

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه بین  .دارد یشغلاسترس بر  منفیتاثیر  فرضیه اول پژوهش، عدالت توزیعی

( و مقدار تی بدست آمده برای این -32/1می توان گفت ضریب مسیر  برابر است با ) یشغلاسترس و  عدالت توزیعیمتغیر 

واقع شده مورد تایید معنادار می باشد در نتیجه ادعای محقق  13/1می باشد که این مقدار در سطح  22/2>31/1ضریب 

و به ازای یک واحد  نداردارتباط مثبت وجود  یشغلاسترس و عدالت توزیعی میان  می توان گفت %33با اطمینان  است و

 می یابد. کاهشواحد  32/1 یشغلاسترس ، عدالت توزیعی افزایش در

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه بین . دارد یشغلاسترس بر  منفیتاثیر  عدالت رویه ای فرضیه دوم پژوهش،

( و مقدار تی بدست آمده برای این -13/1می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ) یشغلاسترس و  عدالت رویه ایمتغیر 

قع شده وامورد تایید معنادار می باشد در نتیجه ادعای محقق  13/1می باشد که این مقدار در سطح  11/2>31/1ضریب 

و به ازای یک واحد ندارد ارتباط مثبت وجود  یشغلاسترس  و عدالت رویه ای میان گفتمی توان  %33با اطمینان  است و

 می یابد. کاهشواحد  13/1 یشغلاسترس ، عدلت رویه ای افزایش در

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب رابطه بین . دارد یشغلاسترس بر  منفیتاثیر  جو اخالقیفرضیه سوم پژوهش، 

( و مقدار تی بدست آمده برای این ضریب -33/1می توان گفت ضریب مسیر برابر است با ) یشغلاسترس و  جو اخالقیمتغیر 

با  شده است وواقع مورد تایید معنادار می باشد در نتیجه ادعای محقق  13/1می باشد که این مقدار در سطح  33/2>31/1

جو و به ازای یک واحد افزایش در  نداردارتباط مثبت وجود  یشغلاسترس و  جو اخالقیمیان  می توان گفت %33اطمینان 

 می یابد. کاهشواحد  33/1 یشغلاسترس ،  اخالقی

 نتیجه گیریبحث و 

زمانی که آنها  ، وبه اعتقاد آنها ناعادالنه اند که های سازمانی شوند سیاست ها و رویه اطاعت از قوانین، مجبور به هنگامی که کارمندان

رو به رو خواهند شد. نتایج این تحقیق با  در محیط کار مشکالت جدی با، داردنوجود  در درون سازمان اخالقی که محیط کنند درک

و همچنین جو اخالقی تاثیر منفی بر استرس شغلی ادبیات تحقیق همسو می باشد و نشان می دهد که عدالت توزیعی و  عدالت رویه ای 

 توسط شده مطالعات انجام با تحقیق های یافتهدارند. 

 (Babin et al.,2000; Jaramillo et al., 2006; Mulki et al., 2006).عدالت نقش تبیین در همسو می باشد 

 برای را زمینه عدالتی بی طریق  آن از که سازوکاری اولین گفت، باید گرینبرگ تأکیدات با سو هم شغلی بر استرس ای رویه 

 و ناکامی خشم، نظیر منفی هیجانی حاالت ایجاد کند، سازوکار می فراهم افراد در شغلی استرس به معطوف احساسات
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 را ارزش بودن بی و شدن گرفته نادیده نبودن، توجه مورد پیام افراد به عدالتی، بی تجربۀ این تبیین، مبنای بر .است ارزشی بی

 نیز آینده در و شده گرفته نادیده فرد که حقوق است پیام این حاوی ای، رویه عدالتی بی تجربه دیگر طرف از .کند می منتقل

 گرفتن نادیده تداوم دلیل آینده )به از نگرانی و برانگیختگی خشم، دچار لحظه، فرد در بنابراین شد؛ خواهد گرفته نادیده

 پیوند چرایی برای تبیین بنابراین اولین بود؛ خواهد آفرین استرس هرکسی برای تردید بدون حاالتی چنین .شود حقوق( می

 دست افراد به ها عدالتی بی خالل در که گردد بازمی و شناختی هیجانی حاالت تجربه به استرس و عدالتی بی بین

 حال درعین .شود عمل می وارد عدالتی بی تجربه از پس زمانی اندک یا آغازین مراحل در زیاد با احتمال تبیین این .دهد می

 ای مرحله چند ارزیابی فرآیندهای درگیر کنند، پیدا می بیشتری فرصت که مواقعی در عدالتی، بی تجربه از پس افراد

 پژوهش های یافته .دارد معکوس ای رابطه شغلی استرس با ای رویه عدالت که نشان داد ها داده تحلیل و تجزیه .شوند می 

 .دارد سازگاری (Lucas et al,2008)همکاران  و لوکاس توسط شده انجام مطالعات با حاضر

 مدت باشند، داشته سازمان رضایت آن از توانند می باشند، داشته سازمان اخالقی جو از مثبتی درک که کارکنان درصورتی

  آن، از آمده دست به نتایج و پژوهش این انجام از .باشند را شاهد کمتری استرس با محیطی و بگذرانند آن در را بیشتری

 این چنین هم .شود می اخالقی رفتارهای به منجر سازمان در اخالقی های ارزش شناخت و جو اخالقی که دریافت توان می

 دارد؛ اساسی نقش تعامالت، و برخوردها سازمانی، های تصمیم و ها رویه اجرای سازمانی، مزایای و ها پاداش دریافت در جو

 کمتری از غیراخالقی کارهای و هستند مناسب بازدهی دارای کنند، می کار اخالق از محیطی آکنده در که کارکنانی بنابراین،

 احساس داشت؛ خواهند بیشتری رضایت شغلی احساس کنند، می شرکت بیشتری گروهی کارهای در و دهند می بروز خود

 به کار محل در اخالقی جو ایجاد (Newman,1993) نیومن باور به .خواهند داشت سازمان به نسبت خود از بیشتری تعهد

 هر عدالت و اخالقی جو که کرد بیان (Gilligan,1982) گلیگان.است کار محل در شده ای ادراک رویه عدالت بهبود مثابه

 که سازمانی بنابراین، دارند؛ تکیهکارکنان  حقوق شمردن محترم و افراد بین اجتماعی روابط وجود مسئولیت، احساس دو بر

 بندی جمع در .است برداشته شغلی ساستر خصوص کاهش در مهم گامی باشد، داشته هایی ویژگی چنین

 بهره افزایش ازجمله سازمانی مناسبی درون و مستقیم نتایج تنها نه ها سازمان در مناسب اخالقی جو اعمال که گفت توان می

 بلکه دارد، دنبال به را سازمانی فرهنگ تحول و جدید های اخالقی ارزش شدن نهادی و تولید جمعی، کار وجدان تقویت وری،

با  .روند می شمار به ها سازمان عملکرد ارزیابی مهم های شاخص ازجمله سازمان های اجتماعی مسئولیت و اخالقی مدیریت

 توجه به نتایج موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

 و طراحی کار محیط استرس و رضایت شغلی اخالقی، جو میزان گیری اندازه برای مناسب نظام یک که گردد می پیشنهاد

 نقاط و پایش، اخالقی مبانی لحاظ به سازمان سالیانۀ و ماهانه روزانه، تا وضعیت گردد اجرا مطالعه مورد جامعه مدیران توسط

 .گردد مرتفع راهبردی برنامۀ یک قالب آن در ضعف

 مدیران، و سازمان به اعتماد تعامالت، و هاه روی ها، پاداش بودن عادالنه از معلمان بر درک را خود تالشمدیران این ناحیه باید 

 .نمایند متمرکز شود، می کمتر خدمت ترک بیشتر و رضایت و تعهد به منجر که

 استرس کاهش را کاهش دهد. معلمان شغلی استرس سطح آموزش های ضمن خدمت  با برگزاری توانند می ها سازمان

 .گردید خواهد سازمان عملکرد افزایش نتیجه در و آنان عملکرد افزایش منجر به خود نوبه به نیز افراد شغلی

 محدودیت های تحقیق

این پژوهش در ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان اراک انجام شده است و این محدودیت در تعمیم و تفسیر نتایج باید مد 

 نظر قرار گیرد.

 پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

 انجام این تحقیق در بخش خصوصی و مقایسه نتایج با نتایج این پژوهش   -
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