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 چکیده

امروزه توجه به مقوالت سازمانی از جمله اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی به عنوان یکی از فنون مهم و کلیدی برای رسیدن 

ب سازمان سبها را به خود مشغول کرده است. با توجه به اینکه کارآفرینی در یک موفقیت در یک سازمان ذهن مدیران سازمان

تغییر در نوع نگرش یک سازمان خواهد شد، تاثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر ایجاد کارآفرینی در یک سازمان مورد 

 تحقیق قرار گرفته است.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی عنوان تحقیق پیش روست که در  

 مین و تصفیه آب و فاضالب تهران صورت گرفته است.شرکت تا

پیمایشی، در  –های توصیفی ها زیرمجموعه پژوهشآوری دادهاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع 

گردد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شاغل در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضالب زمره تحقیقات میدانی محسوب می

( سنجش کارآفرینی درون سازمانی، نیهوف و مورمن 0991باشد. در این تحقیق از سه پرسشنامه کورنوال و پرلمن )یتهران م

ها از آزمون ( اعتماد سازمانی استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده0991( عدالت سازمانی و کامینگ و برمیلی )0991)

 است.میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده 

نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی دارای رابطه  

نی ها برای بدست آوردن کارآفریگونه از سازمانشود که مدیران اینهای این پژوهش، پیشنهاد میمعناداری است. با توجه به یافته

 یت عدالت و اعتماد در سازمان توجه بیشتری داشته باشند.ها به وضعبیشتر در سازمان

 های کلیدی: عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، کارآفرینی سازمانیواژه 

 

 



 

 

Abstract 

Today, organizational categories such as organizational justice and organizational trust as 

important and key techniques in achieving success in an organization, have occupied the 

manager's mind. Since entrepreneurship in an organization will change it`s attitude, the impact 

of organizational justice and trust on organizational entrepreneurship is studied. 

Exploring the impact of organizational justice on organizational entrepreneurship, with the 

mediating role of organizational trust is the title of this study done in Tehran water and 

wastewater company. 

This research is practical in terms of purpose, and in terms of data collection, is a subset of 

descriptive- survey research in field studies. 

The statistical population of this research is the staff employed by Tehran water and wastewater 

company. 

There questionnaires of exploring liter organizational entrepreneurship by Cornwall and 

Perlman (1990), organizational justice by Nebhof and Morman (1993), and trust by Coming 

and Bermailey (1996) are used in this study and mean and standard deviation tests are used for 

data analysis. 

The results showed that there is a significant relation for the impact of organizational justice on 

organizational entrepreneurship with the mediating role or organizational trust. 

According to the findings, managers are recommended to pay more attention to justice and trust 

in the organization to achieve more entrepreneurship. 

Key word: organizational justice, organizational trust, organizational entrepreneurship  
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