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Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of impression management 
techniques in the effect of organizational climate on the perception of organizational justice 
in one of the writing media organizations in Tehran. This study is applied and descriptive-
correlational in terms of objective and method, respectively. The research population 
includes all employees of the media organization in Tehran (365 subjects) and the statistical 
sample included 172 subjects who were selected by simple random sampling method. 
Three standardized questionnaires were used to collect date: Litwin and Stringer 
organizational climate questionnaire, Bolino and Turnley imagery management techniques 
questionnaire, and Niehoff and Moorman organizational justice questionnaire. The research 
data were analyzed using structural equation modeling technique. The results showed that 
organizational climate affects the perception of organizational justice and the use of 
impression management techniques and also use of impression management techniques has 
an effect on the perception of organizational justice and plays a mediating role in the effect 
of organizational climate on perception of organizational justice. 
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 چکیده
 از ادراک بر سازمانی جو تأثیر در دیگران ذهنی تصویرپردازی ونفن نقش میانجی بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هدف، ازنظر پژوهش این. گرفت تهران صورت شهر نوشتاری ایرسانه هایسازمان از یکی سازمانی در عدالت
 رشه در موردنظر ایسازمان رسانه کارکنان کلیه پژوهش این آماری جامعه. است همبستگی -توصیفی نوع از و کاربردی
. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که بوده نفر 716 شامل آماری نمونه و( نفر 624)است  تهران
 مدیریت فنون پرسشنامه استرینجر، و لیتوین سازمانی جو استاندارد پرسشنامه سه از ها داده آوری جمع برای همچنین

 با پژوهش هایداده درنهایت. شد استفاده مورمن و نیهوف سازمانی التعد پرسشنامه و ترنلی و بولینو تصویرپردازی
 و سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی جو داد، نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد ساختاری معادالت مدل از استفاده
 بر تصویرپردازی دیریتم فنون کارگیری به همچنین و دارد تأثیر دیگران ذهنی تصویرپردازی مدیریت فنون کارگیری به

 .کند می ایفا میانجی نقش سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی جو تأثیر در و دارد اثر سازمانی عدالت از ادراک
 

 ای های رسانه سازمان سازمانی؛ عدالت تصویرپردازی؛ مدیریت فنون سازمانی؛ جو :کلیدواژه
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 مقدمه
 واقعیدات  از یکدی  کدار  محدیط  هدای  سیاسدت  کده  عقیدده  ینا با کاری، هایمحیط در افراد بیشتر امروزه

 دردسدتر   هدای  گزینده  از یکدی  سیاسی اقدامات و رفتارها این اینکه و است سازمانی زندگی ناپذیر جدایی

 هدای  سیاست از (. ادراک6997، 7موافقند )پون هاست، گیری تصمیم قراردادن تأثیر تحت برای سازمان افراد

 آگداهی  دهندده  نشدان  موضدوع  آیدد. ایدن   مدی  وجدود  بده  سازمانی محیط از کارکنان ارزیابی دلیل به سازمانی

افدراد در  و  (61: 6979، 6شدود )لدین و سدان    شدناخته مدی   افراد وسیله به که است محیطی اتتأثیر از سازمانی

 تصدویرپردازی  مددیرت  رساندن آن درگیر استفاده از فندون کثرحدا ها جهت حفظ منافع خود و یا به سازمان

 اثدرات  کنترل و تحریک برای تالش خود، از تصویرپردازی مدیریت (.6997شده اند )پون،  دیگران هنیذ

 ،تصدویرپردازی  (. مددیریت 69: 6974، 6ماسدت )گدوال   رفتدار  حضور و به های دیگران پاسخ و ها ارزیابی و

 فدر  . ندد دیگران ادراکدات  کنتدرل  و حفدظ  و نگهداشت خلق، دنبال به افراد آن وسیله به که است فرایندی

 نحدوه  کنتدرل  بده  مندد عالقده  ذاتدی  طدور  بده  افدراد  کده  اسدت  ایدن  تصویرپردازی مدیریت ادبیات در اساسی

 مهدارت  ایدن  از گیریبهره با تا شوند می برانگیخته خاص هایی موقعیت در و یکدیگرند سمت از پذیرششان

 نمدایش بده  حدداقل  طدور بده  را دخدو  ضدع   نقداط  و حدداکثر  طوربه را خود قوت نقاط دیگران دیدگاه در

 افدراد  بدرای  دیگدران  روی پدیش  خدود  دادن جلوه . مثبت(617 :6974 همکاران، و 5چونگ مینگ) بگذارند

 از پد   کدرده،  کمک آنان به دلخواه شغل آوردن دستبه در آنکه نخست ،مثال برای. دارد مزایایی سازمان

 در و آوردمدی  ارمغدان  بده  را تر سریع یارتقا و برتر حقوق ه،شد آنان از مثبت ارزشیابی موجب نیز استخدام

 نابجدا  اسدتفاده  گداه  امدا (. 44: 7607 رضداییان، ) دشو آنان سود به مزایا چرخش باعث تواندمی سیاسی بافت

 :7607 سداکی،  و حبیبدی ) شودمی کارکنان سایر در عدالتیبی احسا  به منجر فنون این از کارکنان برخی

 در تصویرپردازی مدیریت فنون از استفاده گسترش به عدالتی،بی احسا  این خود تاس ممکن البته و( 41

                                                                                                                                                    

1. Poon 
2. Lin & Sun 

3. Gwal 

4. Ming Chung  



 سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی جو تأثیر دیگران در ذهنی تصویرپردازی فنون میانجی نقش بررسی

572 

 برابری نظریه طبق چراکه ؛دشومنجر  ،اندعدالتی داشتهاحسا  بی که کارکنانی در عدالتیبی کاهش جهت

 احسدا   کدار  محدیط  در افدراد  کده  هنگدامی  و شدود  برخدورد  منصدفانه  آنهدا  بدا  کده  خواهندمی افراد آدامز،

 .(769 :7694رضدداییان، ) داد خواهنددد نشددان خددود از نددابرابری بدده نسددبت هدداییواکددنش کننددد، عدددالتی بددی

 و سدازمان  در تصدویرپردازی  مددیریت  فندون  کدارگیری  بده  یعندی  سیاسی رفتارهای این مطالعه، دلیل همین به

 .هست مهم بسیار سازمانی، عدالت از کارکنان ادراک بر هاآن تأثیر بررسی

 تابعی هرک  رفتار زیرا گیرند،نمی شکل خأل در رفتارها که نمود توجه نکته این به باید ،یگرد ازسوی

 رفتدار  و رفتداری  علدوم  حدوزه  در آمدده  عمل به مطالعات در .(722 :7692 امیری، نقی) محیط و فرد از است

 و احساسات رفتارها، دهی شکل در مؤثر عوامل از یکی عنوان به هاسازمان فضای و جو به همواره سازمانی،

 بدر  بلکده  اسدت؛  مدؤثر  افدراد  تالش میزان بر تنها نه کار محیط و شغل. است شده تأکید کارکنان های نگرش

 اهمیدت  حدایز  نیدز  دهدد،  می ارایه دیگران و خود از فرد که تصویری و تعری  افراد، احساسات گیری شکل

 بروز به منجر که شرایطی و محیط مطالعه ،راینبناب .(46 :7605 همکاران، و گیالنی دوست نوع همتی) است

 «سدازمانی  جدو » حوزه این در جدید مفاهیم از یکی ،میان دراین و است مهم ،شوندمی سیاسی رفتارهای این

 بسدیار  تواندد مدی  دیگدران،  ذهندی  تصویرپردازی مدیریت رفتارهای گیریشکل در آن تأثیر است و بررسی

 . باشد بااهمیت و مفید

هدف از این مقاله بررسی تأثیر جوّ سازمانی بر بکارگیری فنون مدیریت تصدویرپردازی ذهندی    بنابراین

، تا به این ای نوشتاری مورد نظر است دیگران و همچنین تأثیر این فنون بر عدالت سازمانی در سازمان رسانه

عنددوان  ی بددهطریددق مدددیران و کارکنددان از اهمیددت مدددیریت تصددویرپردازی ذهنددی دیگددران و جددوّ سددازمان 

ن جدزو  ازآنجاکده فندون تصدویرپردازی ذهندی دیگدرا     موضوعاتی مهم در حوزه رفتار سازمانی آگاه شوند. 

 شود. تحقیق ذکر نمیاین پژوهش نام سازمان مورد در روند شمار می رفتارهای سیاسی سازمانی به
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 پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی
 مبانی نظری

( 7046) 6گافمن توسط بار اولین برای ،خود از تصویرپردازی : مدیریت5ذهنی یرپردازیتصو مدیریت

تدأثیر  بخشی بده هویدت خدود     طبق نظر گافمن، افراد برای شکل. (755 :7601 همکاران، و غفاری) شد مطرح

دیگر، مدیریت تصویرپردازی تالش برای تحریدک   عبارت کنند. به موردنظر خود بر دیگران را مدیریت می

(. مددیریت  69: 6974هدای دیگدران بده حضدور و رفتدار ماسدت )گدوال،        ها و پاسخ بیار و ارزیاو کنترل آث

که جدزو شدرح شدغل فدرد نیسدتند و کارکندان از آن بدرای ایجداد، یدا           تصویرپردازی شامل رفتارهایی است

هدای   رنامهبتوانند اهداف و  طریق می کنند و بدینمحافظت از تصویری که دیگران از آنها دارند استفاده می

 6خود را برای رسیدن به موفقیت تعیین و نتایج مطلوب را حداکثر و نتایج نامطلوب را حداقل نمایند )بولینو

 (. 622: 6976و همکاران، 

 

 1دیگران یرپردازیتصو مدیریت یها کیتاکت

: 7096و همکداران،   4از )جدونز ندد  عبارت دهندد  یمقرار استفاده  مورد بیشتر افراد تاکتیک مهمی که پنج

666):  

 محبوبیدت  افزایش و کردن جلوه خوب برای کارهایی انجام یامعن به خشنودسازی: ینیریخودش تاکتیک

)دامغانیدان و همکداران،    هاسدت آن رفتدار  قراردادن تأثیر تحت برای دیگران نگاه در خود هایجذابیت و

7604 :762.) 

 و شایسدته  تدا  پدردازد مدی  کماالتش و ها ییتوانا شخصی، یها تیموفق بیان به فرد: خودارتقایی تاکتیک

   .(7096 ، همکاران و جونز)برسد  نظر به الیق

کدوش   منظدور سدخت   به اداری وقت از خارج کردن کار و ماندن انجام رفتارهایی مانند: تظاهر تاکتیک

 (.2: 6975و همکاران،  2دیگران )برویر نگاه در شدن دیده
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 مسدئولیت  و همددردی  حد   تدا  کندد مدی  اعدالم  را خدود  ضدع   نقاط و هاکاستی فرد: تضرع تاکتیک

 را خدود  افدراد  ایدن . دارند نیاز کمکشان بهآنها  که شود استنباط چنین و برانگیزاند را دیگران اجتماعی

 (.6976، 7کنند )سوران و بالکان استفاده دیگران کمک از تا کنندمی توصی  درمانده

)سدوران و   برسدد  نظدر  بده  خطرنداک  تا دهد یم شانن خود از تهدیدآمیز رفتارهای فرد: ارعاب تاکتیک

 (.6976بالکان، 

 

 ذهنی تصویرپردازی مدیریت و رابطه آن با 2سازمانی جو

 رسمی، سازمان از متأثر شده و اطالق سازمان در کار عمومی محیط از کارکنان ادراک به سازمانی جو

 جدو  5اسدترینجر  و ندین لیتدوین  همچ (.6975، 6اسدت )هدوی   سدازمانی  رهبدری  و افدراد  شخصیت غیررسمی،

برحسدب   سازمان به نسبت او احسا  و کند یم کار آن در که سازمانی نوع از فرد که ادراکاتی را سازمانی

 تعرید   ،برخدورد  و خطدر  قبدول  ، هویدت  ، حمایدت  صدمیمیت،  مسدئولیت،  پداداش،  سداختار،  چون ابعادی

 (.57 :7697 گمینیان، و گودرزیاند ) کرده

پیامددهایی   ،ایدن رفتارهدا   تبدع  دهند، بهی از کارکنان در سازمان رفتارهای منفی بروز میکه عده ا زمانی

شدود و مددیران   عنوان لبه تاریک رفتارهای سازمانی یاد مدی  دهد که از آنها بهمنفی نیز برای سازمان رخ می

فتارهدا در خدأل شدکل    که ایدن ر ؛ چرابینی، کنترل و مدیریت این رفتارها بزنند د دست به پیشبایسازمان می

صدورت   صدورت مسدتقیم و چده بده     و نگرش و رفتار کارکندان را چده بده   جو سازمان بوده از نگرفته و متأثر 

دزدی اموال سازمان، رفتارهای سیاسی مخرب و دهند. قرار می تأثیرمستقیم، چه مثبت و چه منفی تحت غیر

 هدای سدازمان محسدوب شدده کده هزینده      تصویرپردازی جزو رفتارهای تاریک مدیریت نامناسب رفتارهای

ارتبداط   زمینده  های دیگری در پژوهش (.2-4: 7602آورند )زارع و همکاران، می بار به سازمان برای گزافی

 از بخشدی  دیگدران  ذهنی تصویرپردازی مدیریت یها کیتاکت که سازمانی سیاسی رفتارهای و سازمانی جو

سدازمانی و   کده نشدان از وجدود رابطده بدین جدو      اسدت   شده مانجا روند،می شمار به سیاسی یها مهارت این
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( 6971) 7اسماسدرانوند  و نایانانوندت  ،مثال برای .باشدمی دیگران ذهنی تصویرپردازی مدیریت های تاکتیک

 مقامدات  شدغلی  رضدایت  و اخالقدی  رهبدری  سیاسدی،  رفتدار  و اخالقی جو بین روابط» عنوان با پژوهشی در

 بدا  اخالقدی  جدو  کده  رسدیدند  نتیجده  ایدن  بده  «بانکوک شهری منطقه یفروش عمده شرکت یک در عملیاتی

 د:شورو فرضیه زیر مطرح می ازاین .دارد مثبتی رابطه سیاسی رفتارهای کاهش

 .دارد تأثیر دیگران ذهنی تصویرپردازی مدیریت فنون کارگیری به بر سازمانی جو :فرضیه

 

 دیگران ذهنی تصویرپردازی  تمدیری با و رابطه آن 2سازمانی  ادراک از عدالت

 رضداییان، ) اسدت  کدار  در منصدفانه  برخوردهدای  از کارکندان  ادراک بیانگر سازمانی ادراک از عدالت

 و ایرویده  تدوزیعی،  دسدته  سده  بده  واژه ایدن  ،شدود  یمد  درک عددالت  از که مفهومی به (. باتوجه57: 7695

 توجه سازمانی عدالتعنوان  به فرایندی و توزیعی عدالت (. به7695 رضاییان،) شود یم یبند طبقه یا مراوده

تعداملی   عددالت  کده  ی. درحدال هسدتند  مدرتبط  سدازمانی  نتدایج  بده  بیشتر نوع دو این که دلیل این به ،شود یم

 .(6972 همکاران، و 6اکسو) است سرپرستان ازسوی عدالت از شکلی ی(،ا مراوده)

پدژوهش   هدای ادراک از عددالت سدازمانی یافتده    در ارتباط با رابطه میان فندون تصدویرپردازی ذهندی و   

کارگیری فنون تصویرپردازی ذهنی بر ادراک از عدالت  هدهد که ب می نشان (7606همکاران ) و نژاد هادوی

زعم ایشان در ابتدا گروهی از کارکنان در سازمان که میل شدیدی به انجام رفتارهای  بهدارد.  تأثیرسازمانی 

لحاظ رفتار ماکیاولیسدم  میان از رپردازی ذهنی دیگران داشتند و دراینریت تصویهای مدیسیاسی و تاکتیک

ها وجود نداشت، شدروع بده انجدام رفتارهدای     ای هم بر سر راه آنهم در سطح باالیی بوده و عامل بازدارنده

شددن هدم آموختده بودندد کده       نی نموده و ازآنجاکده براسدا  شدرطی   تاکتیک خودشیری اًمنافقانه مخصوص

زدند. گروهی دیگدر   ند، دست به تکرار این رفتارها میتوانند دامنه این رفتارها را در سازمان توسعه بخش می

که دستیابی به قدرت و مندافع مطلدوب در   را از کارکنان که شاهد این رفتارها بوده و نتایج رفتار گروه اول 

آنهدا نیدز    عددالتی نمدوده و   ، ادراک بیکردندها بود، مشاهده می ها و شایستگی مهارت سازمان بدون نیاز به

این رفتارها منجر به دستیابی به اهدداف شخصدی    ،آموختاسا  پدیده یادگیری اجتماعی که به آنها میبر

                                                                                                                                                    

1. Naiyananont & Smuthranond 

2. Perception of organizational Justice 

3. Xu 
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(. 62: 7606ندژاد و همکداران،    )هدادوی  زدندد.  گونه رفتارهای سیاسی دسدت مدی   شود، به ایندر سازمان می

 هرچده  که دادند نشان «سازمانی سیاست از ادراک» عنوان با یتحقیق در( 7006) 7کاکمار و همچنین فری 

 در سازمان در برابری و انصاف عدالت،ها آن ازنظر باشد، بیشتر سازمانی شناسی سیاست از کارکنان انگاشت

 شود که:به مباحث فوق فر  می توجهبا .دارد وجود یتر نییپا سطوح

 تدأثیر  سدازمانی  عددالت  از ادراک بدر  دیگدران  ندی ذه تصویرپردازی مدیریت فنون کارگیری فرضیه: به

 دارد.

 

 رابطه جو سازمانی با ادراک از عدالت سازمانی

هدایی  توان چنین بیان نمود کده سدازمان  سازمانی می عدالت از ادراک و سازمانی در ارتباط با رابطه جو

های موجود در سدازمان  داراییترین نگرند و آنها را جزو مهمعنوان مزیت رقابتی می کارکنان خود به که به

هدای پداداش و جبدران    دنبال جذب، حفظ و نگهداری آنها بوده و در درجه اول از برنامه دبایپندارند میمی

 ،میدان  درایدن (. 7602خدمات مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان خود استفاده نمایند )زارع و همکاران، 

، 6عدالت سازمان در جبدران خددمات خدود داشدته باشدند )ملدو      درک درستی از انصاف و  دبایکارکنان می

هایشدان را   ارزش و دانش مهارت، آنها، بازدهی که کنند احسا  ،به جو سازمان باتوجه که اگرچرا ؛(6996

 ییها پژوهش بررسی سایر (. در6991، 6کنند )ارتی می عدالتی بی ادراک کند،نمی در محیط کار منعک 

 مثبت روابط سازمانی عدالت از ادراک و سازمانی جو بین که دهد یم نشان ها افتهی ز،است نی دهش انجام که

 در( 6975) لبددادی و علیخددانی ،(6970) 5همکدداران و هانددگ ،مثددال بددرای .اسددت شددده ییدددأت داری یمعندد

 مثبدت  رابطده  سدازمانی  عددالت  از ادراک و سدازمانی  جدو  بدین  کده  رسدیدند  نتیجه این به های خود پژوهش

 شود که: بنابر مباحث فوق فر  می. دارد وجود داری یمعن

 .دارد تأثیر سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی فرضیه: جو

عددالت سدازمانی در    از به روابط پیشینه میان جو سازمانی و تصدویرپردازی و ادارک  و درنهایت باتوجه

                                                                                                                                                    

1. Ferris & Kacmar 
2. Mello 

3. Artis 

4. Huang 
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 از ادراک بدر  سدازمانی  جدو  ثیرتدأ  در دیگدران  ذهندی  تصدویرپردازی  فنون میانجی این پژوهش فرضیه نقش

 د:شوصورت زیر مطرح می سازمانی مطرح به عدالت

جدو سدازمانی بدر ادراک از     تدأثیر ی ذهنی دیگران نقش میدانجی در  رپردازیتصوفرضیه: فنون مدیریت 

 عدالت سازمانی دارد.

 

 پیشینه تجربی پژوهش
ذهندی دیگدران صدورت گرفتده      های مدیریت تصویرپردازی هایی که در زمینه تاکتیک ازجمله پژوهش

 تصدویرپردازی  مددیریت  های تاکتیک»با عنوان  (6970) همکاران و 7بانوآ است عبارتند از پژوهش ویجای

که در مطالعده خدود بده ایدن نتیجده      « اطالعات فناوری کارکنان ارتباطات برای شناختی روان حامی عنوان به

 و شدغلی  یارتقدا  سدازمان،  در فدرد  نمودن جلوه بتمث برای تصویرپردازی های مدیریترسیدند که تاکتیک

 و داخدل  در اجتمداعی  تعدامالت  طدول  در کارکندان،  به کمک برای دفاعی سازوکار یک عنوان به همچنین

 اخدالق  از متأثر سازمانی نفاق» عنوان با پژوهشی در( 7609) نیا رستم و غفاری .رودمی کار به سازمان خارج

 و نفدوذ  هدای  روش بدر  مددیران  ماکیاولی اخالق که رسیدند نتیجه این به «یرانمد نفوذ ابزارهای و ماکیاولی

 از تصدویرپردازی  مددیریت  و نفدوذ  های روش و دارد دار یمعن و مثبت تأثیر خود از تصویرپردازی مدیریت

 مددیریت  و نفدوذ  هدای  روش متغیرهدای  همچندین، . دارد دار یمعند  و مثبدت  تدأثیر  سدازمانی  نفداق  بر نیز خود

 در .کندد  مدی  ایفا میانجی نقش سازمانی نفاق و مدیران ماکیاولی اخالق بین رابطة در خود از رپردازیتصوی

 هدا  افتده ی اسدت،  دهش انجام سازمانی عدالت از ادراک و سازمانی جو بین رابطه در که ییها پژوهش بررسی

 .اسدت  شدده  ییدد أت داری یمعند  مثبت روابط سازمانی عدالت از ادراک و سازمانی جو بین که دهند یم نشان

 در( 6991) جدرارد  -روی و اپلبداایوم  و (6975) لبدادی  و علیخدانی  ،(6970) همکداران  و هاندگ  ،مثال برای

 مثبدت  رابطده  سدازمانی  عددالت  از ادراک و سدازمانی  جدو  بدین  کده  رسدیدند  نتیجه این به های خود پژوهش

 مددیریت  یهدا  کید تاکت با سازمانی عدالت از ادراک و سازمانی جو رابطه زمینه در. دارد وجود داری یمعن

 سیاسدی  رفتارهدای  و سدازمانی  جدو  رابطده  در امدا  ،نشدد  یافت خاصی پژوهش دیگران ذهنی تصویرپردازی

 تصدویرپردازی  مددیریت  یهدا  کید تاکت که سازمانی عدالت از ادراک با سیاسی رفتارهای رابطه و سازمانی

                                                                                                                                                    

1 . Vijayabanu 
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 نایانانوندت  .است شده انجام هاییپژوهش روند،می شمار به سیاسی یها مهارت این از بخشی دیگران ذهنی

 و اخالقدی  رهبدری  سیاسدی،  رفتدار  و اخالقدی  جدو  بدین  روابط» عنوان با پژوهشی در( 6971) اسماسرانوند و

 رسدیدند  نتیجده  این به «بانکوک شهری منطقه یفروش عمده شرکت یک در عملیاتی مقامات شغلی رضایت

 .دارد مثبتی رابطه سیاسی هایرفتار کاهش با اخالقی جو که

 «سازمان فردی بین ارتباطات در منافقانه رفتارهای»در پژوهشی با عنوان  (7606) همکاران و نژاد هادوی

 عددالتی  بدی  از ادراک بدر  ذهندی توسدط کارکندان    تصدویرپردازی  فنون کارگیری هجمله اینکه ببه نتایجی از

 بررسی» عنوان با خود پژوهش در( 7604) همکاران وبخش  فرح همچنین. دارد، دست یافتند تأثیر سازمانی

 نتیجده  این به «لرستان دانشگاه در سازمانی عدالت یگرلیتعد با سازمانی تعهد و مدیران سیاسی رفتار رابطه

چراکده   کنندد،  کنتدرل را  سیاسدی  رفتارهای باید ،رندیگ یم قرار که سازمانی هر در مدیران که داشتند اشاره

 و پیامددها  کده  کنندد  احسدا   افراد اگر و داشت خواهد دنبال به را یعدالت یب سیاسی، رفتارهای کنترل عدم

 .داشت خواهند بدتری عملکرد ،است رمنصفانهیغ سازمانی یها هیرو

 

 مفهومی مدل

 ترسدیم  (7) شکل صورت به وابسته و میانجی مستقل، متغیر دسته سه شامل پژوهش حاضر مفهومی مدل

 ادراک از عددالت  و (7029)استرینجر  و لیتوین مدل براسا  مستقل متغیرعنوان  به زمانیسا جو. است شده

 مددیریت  فندون  میان دراین و باشند یم وابسته متغیرعنوان  به( 7006) مورمن و نیهوف مدل براسا  سازمانی

 نقدش  ایفدای  ،میدانجی  متغیدر عندوان   به (7096) همکاران و جونزمدل  براسا  دیگران ذهنی یرپردازیتصو

 :کنند یم

 :از ندعبارت ها هیفرضبراسا  پیشینه و مدل مفهومی پژوهش 

 دارد. تأثیرجو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی . 7

 دارد.تأثیر ی ذهنی دیگران رپردازیتصوی فنون مدیریت ریکارگ بهجو سازمانی بر . 6

 دارد. تأثیرراک از عدالت سازمانی ی ذهنی دیگران بر ادرپردازیتصوی فنون مدیریت ریکارگ به. 6

جو سازمانی بدر ادراک از عددالت    تأثیری ذهنی دیگران نقش میانجی در رپردازیتصوفنون مدیریت . 5

 سازمانی دارد.
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 پژوهش مفهومی مدل .5 شکل

 

 شناسی پژوهش روش

 از یتوصدیف  یهدا  پژوهش جزو ،اطالعات گردآوری ازنظر و کاربردی ،هدف دید از رو پیش پژوهش

یکی  کارکنان کلیه شامل آماری جامعه. است ساختاری معادالت یابی مدل مشخصطور  به و همبستگی نوع

 یرید گ نمونده  روش از اسدتفاده  با که است نفر 642 تعداد به تهران شهر در نوشتاری ایهای رسانه از سازمان

 716 تعداد ،ها پرسشنامهتوزیع  از پ  که شدند انتخاب نمونه نفر 702 مورگان جدول طبق و ساده تصادفی

 جدو  اسدتاندارد  پرسشدنامه  سده  از پدژوهش  موردنیداز  اطالعات یآور جمع برای. شد داده برگشت پرسشنامه

( 7000) ترنلدی  و بولیندو  ذهندی  یرپردازیتصو مدیریت فنون ،سؤال 62( 7029) استرینجر و لیتوین سازمانی

 اسدتفاده  بدا  محتوا روایی. است شده استفادهسؤال  77 (7006) مورمن و نیهوف سازمانی و عدالتسؤال  72

 کده  پذیرفتم انجا ساختاری معادالت مدل از استفاده با سازه روایی و یید شدأخبرگان ت و اساتید نظرات از

 پدژوهش  سدازه  بدود. اعتبدار  ها  پرسشنامه روایی بیانگر که بوده 9.4 باالی عاملی بارهای تمام داد نشان نتایج

 شدده  اسدتخراج  واریدان   میانگین شاخص شد. ازآنجاکه ییدأت نیز همگرا روایی شاخص ررسیب با همچنین
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 پایدایی  از اطمینان کسببرای شد.  ییدأت همگرا روایی ،بودند 4/9 از باالتر موردمطالعه های سازه تمام برای

 مناسدب  پایدایی  از نشدان  شدد کده نتدایج    اسدتفاده  کرونبداخ و پایدایی ترکیبدی    آلفای روش از نیز، پرسشنامه

 هددا لیددتحل انجددام بددرای کدده اسددت گفتنددی. اسددتقابددل مشدداهده  (7) جدددول نتددایج در. داردهددا  پرسشددنامه

 .است شده استفاده lisre و spss آماری یافزارها نرم از
 

 پایایی پژوهش . گزارش5جدول 

 متغیرها
ضریب آلفای 

 کرونباخ
(Alpha ≥ 0/7)

ضریب پایایی 

 ترکیبی
(CR ≥ 0/7)

ین واریانس میانگ

 استخراجی
(AVE ≥ 0/5)

 17/9 04/9 01/9 سازمانی جو

 22/9 06/9 02/9 یرپردازیتصو مدیریت فنون

 20/9 06/9 07/9 سازمانی عدالت

 

 های پژوهش یافته
 آزمدون  هدای پدژوهش از   ( بدودن داده نرمالبهنجار )بررسی  برای: اسمیرنف – کلموگروف آزمون

 تمدام  داری یمعند  سطح مقادیر ،(6) جدول نتایج براسا . شد استفاده ای نمونه تک اسمیرن  د کلموگروف

 شد تأیید ها داده توزیع بودنبهنجار فر  لذا. بود 9.94 از بزرگتر پژوهش، های مؤلفه
 

  . نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف2جدول 

 سازمانی عدالت تصویرپردازی مدیریت فنون سازمانی جو 

 716 716 716 تعداد

 6.5421 6.5166 6.6960 یانگینم

 9.42459 9.96962 9.20929 انحراف معیار

 9.200 7.766 9.246 اسمینرف -مقادیر کلموگروف

 9.176 9.745 9.190 سطح معناداری
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 روابدط  سدنجش  بدرای  پیرسدون  همبستگی آزمون تحلیل نتایج :تحقیق متغیرهای همبستگی تحلیل

 بدا  ذهندی  تصدویرپردازی  مددیریت  فندون  و سدازمانی  جو بین که ددا نشان پژوهش یرهایمتغ بین همبستگی

 تصدویرپردازی  مددیریت  فندون  و سدازمانی  جدو  بدین  و 656/9 و 129/9 ضرایب با ترتیب به سازمانی عدالت

 .دارد وجود داری یمعن و مثبت رابطه ،97/9 از تر کم خطای سطح در 404/9 همبستگی ضریب با ذهنی
 

 پژوهش یرهایمتغ رسونپی همبستگی . ضرایب2جدول 

 عدالت سازمانی تصویرپردازی جو سازمانی متغیرهای پژوهش

 - - 7 سازمانی جو

 - 7 404/9 ** یرپردازیتصو

 7 656/9 ** 129/9 ** سازمانی عدالت

 

 اسدتفاده  ساختاری معادالت مدل از تحقیق های هفرضی آزمون برای :ساختاری معادالت یساز مدل

 و وابسته متغیرعنوان  به سازمانی عدالت متغیر و مستقل متغیرعنوان  به سازمانی جو غیرمت آن در که است شده

 بررسدی  نتدایج اندد.   شدده  گرفتده  درنظدر  میدانجی  متغیدر عندوان   به دیگران ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون

 نشان اعداد (7) شکل در. است مشاهده قابل (6) و (7) های شکل در نیز و (5) جدول در تحقیق های هفرضی

 فدر   و شدوند  یم داده نشان قرمز رنگ به ،باشند( -02/7و 02/7) بازه در اگر که بوده T-value شده داده

 .باشند یم استاندارد ضرایب شده داده نشان اعداد (6) شکل در. شد خواهد رد صورت این در تحقیق
 ها هنتایج آزمون فرضی. 1جدول 

 ها تحقیق فرضیه
میزان 

 تأثیر

عدد 

 داری  یمعن

نتیجه آزمون 

 فرضیه

 تأیید 26/79 19/9 .دارد تأثیر سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی جو 7

6 
 دیگدران  ذهندی  یرپردازیتصو مدیریت فنون یریکارگ به بر سازمانی جو

 .دارد تأثیر
 تأیید 76/9 26/9

6 
 از ادراک بدر  دیگدران  ذهندی  یرپردازیتصدو  مددیریت  فنون یریکارگ به

 .دارد تأثیر ازمانیس عدالت
 تأیید -70/6 -66/9

5 
 جدو  تدأثیر  در میدانجی  نقدش  دیگران ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون

 .دارد سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی

 19/9اثر مستقیم 

 -74/9یرمستقیم غاثر 
 تأیید
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 T-value مقادیر با لیزرلافزار  نرم داد برون مدل .5نمودار 

 

 
 استاندارد ضرایب مقادیر با لیزرلافزار  نرم داد رونب مدل .2شکل 
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 :است آمدهدست  به زیر نتایج مدل اجزای بین روابط درمورد خالصهطور  به

 ضدریب  و 26/9 دیگدران  ذهندی  یرپردازیتصدو  مددیریت  فندون  یریکارگ به بر سازمانی جو تأثیر میزان

 ضدریب  و 19/9 سدازمانی از عددالت   دراکا بدر  سدازمانی  جدو  تدأثیر  میدزان . باشدد  یمد  76/9 آن داری یمعن

 ادراک بدر  دیگدران  ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون یریکارگ به تأثیر میزان. است 26/79 آن داری یمعن

 پدژوهش  یهدا  هیفرضد  تمامی ،بیترت نیا . بهاست -70/6 آن داری یمعن ضریب و -66/9 سازمانی عدالت از

 و GFI و RMSEA و df/6 X، P value    :از عبدارت  مددل  بدرازش  بدودن  خدوب  هدای  شاخص. شدند تأیید

AGFI لیزرلافزار  نرم در.  باشند می df/2X، (آزادی درجه به دو کای )باشد 6مقداری کوچکتر از  دبای می .

 سداخته  مددل  خطاهای براسا  شاخص این. است مدل خطاهای مجذور میانگین همان ،RMSEA شاخص

 خیلدی  باشدد  4/9 زیدر  اگدر  اسدت، قبول  قابل باشد 9/9 زیر اگر یعنی ؛است9/9 مقدار این مجاز حد. شود می

 بدرازش  از یرید گ انددازه  مددل  ،باشد یم 0/9 مقدار از باالتر AGFI و GFI مقادیر اگر همچنین. است خوب

 تأییدد  را تحقیدق  مفهدومی  مددل  مناسدب  بدرازش  (4) جددول  درآمدده   دست به نتایج. است برخوردار خوبی

 . کنند یم

 
 ی برازش مدلها شاخص. 1جدول 

 مقادیر شاخص

RMSEA 941/9 

GFI 05/9 

df/6 X 50/6 

AGFI 06/9 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
 ذهندی  تصدویرپردازی  مددیریت  فندون  یریگرکدا  هبد  بدر  سدازمانی  جو تأثیر بررسی هدف با پژوهش این

 شده انجام شهر تهران نوشتاری ایرسانه هاییکی از سازمان در سازمانی عدالت بر فنون این تأثیر و دیگران

 و دیگران ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون سازمانی، جو یرهایمتغ منظور، پ  از بررسی این برای. است
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 قدرار  تأیید مورد ها هیفرض شده، ارایهی ها لیتحل و  هیتجز براسا . سازمانی چهار فرضیه مطرح گشت عدالت

 :دشون یم بیان زیر شرح به که گرفتند

 یا رسدانه  سدازمان  در سدازمانی،  عدالت از ادراک بر سازمانی جو که داد نشان اول فرضیه بررسی تایجن

 ادراک و بر احسا  سازمانی جو که است آن از حاکی نتیجه این ،گرید عبارت . بهدارد مثبت تأثیرموردنظر 

 کارکنان، مثبت ادراک ایجاد جهت سازمان مدیران ،بنابراین. دارد مثبتی اثر سازمان در عدالت از کارکنان

 ایجداد  درراسدتای . نمایندد  تدالش  و سدعی  سدالم  سدازمانی  جدو  ایجاد در دیبا یم سازمان در عدالت وجود از

 به اهداف، از برخی انجام جهت شود یم پیشنهاد ،باشد یم نیز سازمان شخصیت نشانه که سالم جو با محیطی

 داده افدزایش  ،باشدد  شدرایط  مناسدب  که تاحدی ختیارشانا میزان و شود داده فردی یها تیمسئول کارکنان

 جهدت  مناسدبی  معیدار  و شدود  داده مثبدت  و صدحیح  عملکدرد  بر مبتنی یها پاداش کارکنان به همچنین شود.

 ،شدود  یمد  پیشدنهاد  سدازمان  در مناسدب  جدو  ایجاد جهت درادامه. باشد داشته وجود ترفیع، و پاداش اعطای

 هنگدام  و سدازمان  در مشکالت حل برای و گیرد انجام مدیران توسط تسخ شرایط در کارکنان از حمایت

 و مشدخص کدامالً  هدای سدازمانی    هدای فعالیدت   و شدیوه  دشدو  برخدورد  یکسدان  همه با کارکنان نظر دریافت

 در موجدود  یهدا  هید رو و مقدررات  وهدا   نقش درمورد ابهامی گونه چیه کارکنان و باشد استانداردها براسا 

 و عددالت  از کارکندان  مثبت ادراک و سازمانی عدالت ایجاد در بتوان ،بیترت نیا به تا شندبا نداشته سازمان

 لبدادی  و علیخدانی  ،(6970) همکداران  و این نتیجه با نتدایج تحقیدق هاندک    .برداشت گام سازمان در برابری

 .باشد یم همسو( 6991) جرارد -روی و و اپلباایوم( 6975)

کارگیری فنون مددیریت تصدویرپردازی ذهندی     اد که جو سازمانی بر بهنتایج بررسی فرضیه دوم نشان د

جهت کاهش رفتارهای خودشدیرینی و چاپلوسدی و تعرید  زیداد کارکندان از       ،دارد. بنابراین تأثیردیگران 

هدا و   کده بده رویده   شدود تاآنجا  خود و دیگران و همچندین کداهش تضدرع و تظداهر و ارعداب، پیشدنهاد مدی       

های  ای وارد نشود، به کارکنان آزادی عمل بیشتری داده شود و از کنترل زمان خدشههای اساسی سا فعالیت

کدارگیری فندون    افدزایش داد تدا کارکندان مجبدور بده بده       ،شدید کاسته و اختیار آندان را در انجدام ویدای    

زمان د در ارزیابی عملکرد کارکنان ساشو پیشنهاد میتصویرپردازی جهت دریافت اختیارات بیشتر نگردند. 

د کارکندان را  شدو  شود. به مدیران سازمان توصیه می فردی استفاده جای به گروهی عملکرد ارزیابی نظاماز 

در جمع تحقیر نکرده و در برخورد با آنان به اقتضای شدرایط بداز و راحدت بدوده و بده نظدرات مخدال  در        

همچندین مددیران    .واج پیدا نکندد سازمان توجه نموده تا رفتارهای منفی فنون تصویرپردازی بین کارکنان ر
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مزاج نباشند و کارکنان را اسیر خشم و اضطراب خود  ثبات رفتار داشته، دمدمی کارکنان با برخورد در باید

گونه ننمایندد.   ی بپرهیزند و جو سازمان را ارعابحد مقراراتاز ه و از برخورد های بسیارخشک و بیشننمود

هدای رهبدری حمدایتی،    قت نموده و سدعی نمایندد کده از سدبک    توصیه می شود در انتخاب سبک رهبری د

مدیران سازمان بایدد بده ایدن نکتده توجده       ،دیگر گزار بهره گیرند. ازسوی مدار و خدمت آفرین، رابطه تحول

های بیجا و کورکورانه کارکنان بکاهند و فقط در موارد معقول و منطقدی بده نیازهدای     نمایند که از حمایت

د و بددا تدددبیر و دوراندیشددی و رعایددت اسددتاندارهای اخالقددی، رفتارهددای صددمیمانه و  کارکنددان پاسددخ دهندد

د و شدو غیررسمی کارکنان را کنترل نمایند و سعی نمایند حد و حدود در روابدط مددیر و کارمندد رعایدت     

 کدارگیری  د. زیرا حمایت زیاد خود به بهشوطلب  استفاده افراد فرصتذارند روابط دوستانه منجر به سوءنگ

شدوند و دسدتورات   وضوح تشریح  های سازمانی به ها و دستورالعمل شود. سیاست بیشتر این رفتارها منجر می

ممکن جلدوگیری  ا از بروز این رفتارهای سیاسی تاحدقرمزها در حداقل ممکن باشند ت خشک اداری و خط

بدر عملکدرد    ایدن مبندا مبتندی    اداش را بدانندد و شود. نکته دیگر اینکه افراد در سازمان باید مبنای دریافدت پد  

اسا  صالحیت و شایستگی بوده و به کارهای سازمان باید نظام ترفیع رتبه بر مناسب و مثبت افراد باشد، در

های بیجدا   ودشیرینی، تعری ترتیب از بروز رفتارهایی مانند خ این خوب و ارزنده افراد پاداش داده شود تا به

کوشدی و همچندین رفتارهدای    ها، التما ، تظداهر بده تعهدد و سخت    ناتوانی ود و یا بیانحد افراد از خو زیاداز

( و 6971و اسماسدرانوند )  نایانانوندت  شود. نتیجده ایدن فرضدیه بدا نتیجده تحقیدق      تهدیدآمیز کارکنان کاسته 

 باشد. ( همسو می7602( و زارع و همکاران )7601زاده و فریدونی ) تبرک

 ادراک بدر  دیگدران  ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون یریکارگ به ،داد نشان سوم فرضیه بررسی نتایج

 یهدا  یرپردازیتصو و سیاسی یرفتارها از باید سازمان مدیران ،بنابراین دارد. معکو  تأثیر سازمانی عدالت

 مورداسدتفاده  یها هیرو همچنین و کارکنان با رفتار و برخورد طرز عملکرد، ازها آن ارزیابی در که کارکنان

 رفتارهددای زیددرا ،نشددوند گرفتددار رفتارهددا ایددن دام در و باشددند آگدداه اسددت،مددؤثر  تصددمیمات خدداذات بددرای

 و مندابع  عادالنده  توزیدع  و هدا  یابید ارز دقدت  تواندد  یم ارعاب و تضرع تظاهر، خود، از تعری  خودشیرینی،

 یعدالت یب ادراک همچنین و یعدالت یب به منجر و داده قرار تأثیر تحت را کارکنان به رفتاری توجه همچنین

 و داناترین جزو که ندشو انتخاب سازمان در مدیرانی شود یم توصیه راستا دراین لذا.  دشو کارکنان ازسوی

 رعایدت  همچندین  و پداداش  و ترفیدع  و ارتقدا  دادن و منابع توزیع و ارزیابی مقام در و باشند افراد نیباتقواتر

 و ادب رعایدت  و برخدورد  طدرز  در کارکندان  همده  بده  انیکسد  توجه و منابع توزیع جهت عادالنه یها هیرو
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 وبخدش   فدرح تحقیق  نتیجه با یافته این. نشوند گمراه و نگیرند قرار سیاسی رفتارهای این تأثیر تحت احترام،

 .باشد یم همسو( 7006) کاکمار و و فری  (7607) ساکی و حبیبی ،(7604) همکاران

 در میدانجی  نقدش  دیگدران  ذهنی یرپردازیتصو مدیریت ونفن که داد نشان چهارم فرضیه بررسی نتایج

 بده  کده  شدود  یمد  توصدیه  سدازمان  مددیران  به ،بنابراین. دارد سازمانی عدالت از ادراک بر سازمانی جو تأثیر

 سازمانی عدالت از ادراک در رفتارها این تأثیر و دیگران ذهنی یرپردازیتصو مدیریت یها کیتاکت تمامی

باشند.  کوشا سالم سازمانی جو و مناسب فضای ایجاد با سیاسی رفتارهای این کاهش درجهت و باشند آگاه

پژوهش دیگری در زمینه نقش میانجی فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران در رابطه جو سازمانی و 

 ادراک از عدالت سازمانی یافت نشد و مقایسه این نتیجه با نتایج دیگر قابل انجام نیست. 

 تدا  شدود  داده آمدوزش  کارکندان  بده  سدازمان  در مناسدب  یسداز  فرهندگ  بدا  شدود  یمد  یشنهادپ تیدرنها

نمایند و با برگزاری دوه های خوشناسی و خودآگاهی به کارکنان در این  رعایت را اخالقی استانداردهای

 نیدز  افدراد  شخیصدت  بلکده  ،باشدد  ینمد  محدیط  ازمتدأثر   تنهدا  تصویرپردازی رفتارهای زیرا ،امر یاری رسانند

 بدر  آن تدأثیر  و( سدازمانی  جدو ) محیطدی  عامل نقش بررسی به تنها پژوهش این در که دارد تأثیر میان دراین

 پیشدنهاد  محققدان  سایر به راستا دراین و شد پرداخته دیگران ذهنی یرپردازیتصو مدیریت فنون یریکارگ به

 دیگدران  ذهندی  یرپردازیتصو یتمدیر فنون یریکارگ به در افراد شخصیتی صفات تأثیر بررسی به دشو یم

 .بپردازند
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 منابع

 یدا  موفدق  بدازیگران : سدازمانی  عدالت و خود از تصویر مدیریت ،(7607) محمدرضا ساکی، یا وؤر حبیبی،

 دوم، شدماره  چهدارم،  سدال  ،آموزشـی  مـدیریت  تحقیقـات  پژوهشـی  –علمـی   فصلنامه ،موفدق  مدیران

 .46-12 :(75)مسلسل

 تددأثیر ،(7604) الرضددا یموسدد قنبددری، محمددد و زیددارت، یزدانددی عباسددعلی؛ رسددتگار، حسددین؛ دامغانیددان،

 رفتـار  مطالعـات  فصلنامه ،خشنودسازی یا واسطه اثر: کارکنان منفی روانی فشار بر سیاسی یها مهارت

 .756-767 :(71 پیاپی شماره) 7 شماره پنجم، سال ،سازمانی

 سدمت،  تهران: ،(پیشرفته سازمانی رفتار مدیریت) انسازم در عدالت و عدالت انتظار ،(7695)علی  رضاییان،

 انسانی، چاپ اول. علوم توسعه و تحقیق مرکز

 .هفتم چاپ ،سمت تهران: ،سازمانی رفتار تیمدیر مبانی ،(7694) دددددددددددددددد 

 .ششم چاپ ،سمت تهران: ،سازمان در سیاسی رفتارهای مدیریت ،(7607)دددددددددددددددد  

 عوامدل  بندیرتبه و شناسایی ،(7602) مجید رمضان، و میمحمدابراه سنجقی، مسیح؛ ابراهیمی، امین؛ زارع،

 رفتـار  مطالعـات  فصـلنامه  ،سازمانی مسموم فرهنگ پیشایندعنوان  به سازمانی مسموم جو ایجاد بر مؤثر

 .7-66 :(67 پیاپی شماره) 7 شماره ششم، سال ،سازمانی

 فرسدودگی  و تصدویرپردازی  مددیریت  رابطه بررسی ،(7606)منصوره  کربکندی، معینی غالمعلی و طبرسا،
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