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Abstract
The purpose of the present research is to investigate
the relationships between the employee’s perception
levels of organizational justice and organizational
citizenship behavior. The method the present research
is relational and the structural equation modeling is
used, and also the measuring tool in this research is
closed questionnaire. Statistical population of study
includes all of 148 employees of the SAMEN
Institutes of Mazandaran Province from which 114
employees were selected by simple random sampling
method as a sample. Findings showed that there is
significant and positive relationship between
perceived Organizational Justice and Organizational
Citizenship Behavior and its dimensions such as
altruism, sportsmanship, conscientiousness, courtesy,
and civic virtue (P˂0/01). Also, after the investigation
and test, the existence of relationship between
distributive justice, procedural justice, and intractional
justice with organizational citizenship behavior is
suported.
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان سطوح ادراک
.از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است
روش پژوهش رابطهای و از نوع مدلسازی معادالت ساختاری
 جامعۀ.و ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامۀ بسته است
آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان مؤسسات مالی ثامن استان
 نفر تشکیل میدهند که از این تعداد841 مازندران به تعداد
 نفر به شیوة نمونهگیری تصادفی ساده و به عنوان نمونه884
 یافتهها نشان داد که میان عدالت سازمانی.انتخاب شدهاند
ادراکشده و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن شامل
 تواضع و ادب اجتماعی، وظیفهشناسی، جوانمردی،نوعدوستی
 همچنین پس از.)P<1/18( ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد
، وجود ارتباط مثبت میان عدالت توزیعی،بررسی و آزمون
عدالت رویهای و عدالت مراودهای با رفتار شهروندی سازمانی
.نیز مورد تأیید قرار گرفت
، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی:واژههاي كلیدي
 عدالت مراودهای، عدالت رویهای،عدالت توزیعی
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مقدمه

وابسته است که فراتر از نقش و وظایف خود عمل میکنند.

امروزه با توجه به شرایط رقابتی موجود و در محیطی که

همانگونه که بیان شد به این تالشهای فراتر از نقش و

تغییرات پیدرپی و نوآوریهای مداوم اصلیترین ویژگی آن

انتظار در ادبیات سازمان و مدیریت ،رفتارهای فرانقشی یا

است ،تنها سازمانهایی سرآمد خواهند شد که نقش

رفتار شهروندی سازمانی نیز اطالق میشود (

استراتژیك منابع انسانی خود را درك نموده و دارای منابع

.)Tschannen-Moran, 2001

Dipaola,

انسانی ماهر ،دانشمحور ،شایسته ،نخبه و توانمند باشند

 )1988( Organرفتار شهروندی سازمانی را اینگونه

( .)Armestrang, 2008درواقع سازمانهای موفق ،کارکنانی

تعریف کرده است« :رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار مرتبط

دارند که به مسئولیتهای رسمی بسنده نمیکنند ،وقت و

کاری است که ماهیت دلبخواهی (بصیرتی) دارد ،که به طور

انرژی خود را بدون محدودیت ،وقف شغل و سازمانشان

مستقیم و آشكار در ارتباط با سیستم پاداش رسمی سازمانی

میکنند .چنین رفتارهای نوعدوستانه که نه تجویزی است و

شناخته نمیشود و در مجموع عملكرد اثربخش سازمان را

نه درخواستی ،موجب تسریع فعالیتهای سازمانی میشود

ارتقا میبخشد( ».

( .)Jahangir et al. 2004این رفتارهای خودجوش که از آن

;Saepung, Siengthai, 2001; Rafferty, Griffin, 2004

به عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد میشود ،به عنوان

 .)Zeidan, 2006این تعریف اُرگان از رفتار شهروندی

«رفتارهایی که از طریق نسخههای شغلی تعیین نشدهاند؛ اما

سازمانی نیازمند آن است که به صورت مستقیم و رسمی با

دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل میکنند» تعریف شده

سیستم پاداش سازمانی جبران نشود؛ یعنی اینكه رفتار

است (.)Katz, Kahn 1966

شهروندی سازمانی باید محدود به رفتارهایی باشد که مطلقاً

از طرف دیگر رفتار منصفانه ،خواستهای است که همۀ

و دائماً فاقد هر نوع بازگشت محسوسی به افراد باشد .رفتار

کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یك سازمان صرف

شهروندی سازمانی تنها باید شامل رفتارهایی باشد که هر

میکنند ،از سازمان انتظار دارند .این انتظارات باعث میشود

زمان و همۀ افراد ،در مجموع برای اثربخشی سازمانی در آن

که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته

مشارکت کنند (.)Organ, 1997

;Organ, 1997; Podsakoff et al. 2000

باشند (.)Samadi-Miarkolaei, Samadi-Miarkolaei, 2015

محققان معتقدند که ارتباطات متفاوتی میان رفتار

باید گفت نگرش نسبت به شغل ،ادراك سیاستهای سازمان،

شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی به نسبت

رفتار سرپرست و فرهنگ سازمان ،مشارکت همكاران،

پیشینههای نگرشی ،تمایلی ،انگیزشی و ترکیبی وجود دارد

چشمانداز و مأموریت مدیریت عالی ،صالحیتها ،تجربه و

( .)Spitzmuller et al. 2008از آنجا که رفتار شهروندی

عملكرد یك صنعت نیز به عنوان یك مجموعه ،بر این

سازمانی دلبخواهی است ،بهشدت تحت تأثیر عوامل

رفتارها مؤثرند (.)Philip et al. 2012

شخصیتی و نگرشی است تا آنكه تحت تأثیر توانایی ،دانش

رفتارهای شهروندی سازمانی ،رفتارهای کاری کارکنان از

و آموزش باشد؛ بهویژه سازگاری و وظیفهشناسی ،جنبههای

قبیل کمك کردن به دیگران ،تا دیروقت ماندن یا آخر هفتهها

تمایلی شخصیتند که عملكرد رفتار شهروندی سازمانی را در

کار کردن ،عمل کردن در سطوحی که متجاوز از

محیطهای گستردة متنوع پیشبینی میکنند (

استانداردهای قابلاجرا هستند ،تحمل تكالیف یا دشواریهای

 ،)al. 2000و اثرات مثبت دولت از دیگر بنیانهای شناختی و

مربوط به شغل و فعاالنه در امور شرکت درگیر شدنند .اگر

اثربخش مرتبط با رفتار شهروندی سازمانیاند

( Ilies, Judge,

بتوانیم مفاهیمی چون رفتار شهروندی سازمانی را بهبود

 .)2006اکثر رویكردهای انگیزشی به رفتار شهروندی متمایز

ببخشیم ،میتوانیم به این اهداف سازمانی دست یابیم

از رویكردهایی است که مقدمتاً متمرکز بر پیشینۀ نگرشیاند.

Paine, Organ, 2000; Wang, Wong, 2011; Cho, Ryu,

تحقیقات بر روی نگرشها و رفتار شهروندی سازمانی نوعاً

 .)2009امروزه موفقیت سازمانها به عملكرد کارکنان آنها

مبتنی بر تئوری تبادل اجتماعی و این فرض است که افراد به

(

Podsakoff et
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عنوان واکنشی مثبت نسبت به رفتار مثبت در محیط کار به

رفتار سازمانی را تحت نفوذ قرار میدهد (

رفتار شهروندی سازمانی دست میزنند .در مقابل ،تحقیقات

 .)2012تحقیقات نشان میدهند که پاداشهای منصفانه

در انگیزشهای فردی به عنوان پیشینهای برای وضعیتهای

میتوانند رفتارهای کاری مثبت از قبیل عملكرد کار را ارتقا

رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهای دلبخواهی به عنوان

بخشند (

تالشهای فعاالنۀ هدایتشده به سمت ارضای نیازهای

 .)1987به اعتقاد محققان عدالت عملكرد شغلی را بهبود،

اساسی انسانیاند .محققان معتقدند که ویژگیهای شغلی

رفتار شهروندی سازمانی را پرورش ،و رضایت و وفاداری

(مانند استقالل شغلی و درخواستهای وظیفهای) و

مشتری را به وجود میآورد.

Philip et al.

Cropanzano, Greenberg, 1997; Greenberg,

ارتباطات اجتماعی (کیفیت روابط بین فردی و روابط

برای توصیف عدالت سازمانی ،در ابتدا صاحبنظرانی

کارکنان با سرپرستان و همكاران ،تبادل نظر رهبر با اعضا) در

چون  Adams, Homansتئوری عدالت اجتماعی را مطرح

Spitzmuller et al.

کردند .آنها بیان کردند که مبادالت اجتماعی که افراد

رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است (
.)2008

دریافت میکنند باید عادالنه باشد .پس از آن محققان برابری

مزایای رفتار شهروندی سازمانی را میتوان اینگونه

ادراكشده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی

برشمرد .1 :ارتقای بهرهوری؛  .2آزادسازی منابع؛  .3جذب و

به شخص و تخصیص بودجه به یك بخش را مورد توجه

حفظ کارکنان خوب ،و  .4خَلق سرمایۀ اجتماعی از طریق

قراردادند .عدالت توزیعی نتیجۀ تئوری برابری بود که شامل

شبكههای ارتباطی بهتر و قویتر (.)Organ et al. 2006

تخصیص یا توزیع منابع است .محققان بعدی نشان دادند که

از طرفی صرف آگاهی از پیامدهای رفتار شهروندی

افراد حد معینی از نابرابری را میپذیرند؛ چنانچه رویههایی

سازمانی و آگاهی از وضعیت آن میان کارکنان ،نمیتوان

که تصمیمات توزیع بر آن اساس انجام شدهاند عادالنه باشد

برنامۀ مدونی برای توسعۀ رفتار شهروندی سازمانی پیاده

که بر اساس آن ،عدالت رویهای برای توصیف این

کرد .در واقع شناخت از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر رفتار

پدیدههاست (

شهروندی سازمانی در میان کارکنان است که میتواند سازمان

.)2015

Samadi-Miarkolaei, Samadi-Miarkolaei,

را به سرمنزل مقصود ،که همان بهرهوری کامل است ،برساند.

محققان تاکنون برای عدالت سازمانی ابعاد مختلفی را

بر این اساس یكی از عواملی که میتواند تأثیر شگرفی بر

متصور شدهاند .در این پژوهش ،این ابعاد با توجه به ابعاد

رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد ،ادراك کارکنان از سطح

ارائهشده توسط  ،)1991( Moormanمورد بررسی قرارگرفته

عدالت در سازمان است؛ بدین معنا که کارکنانی که این

که از سه بعُد عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت

احساس را دارند که با آنها در سازمان عادالنه برخورد

مراودهای تشكیل شده است.

نمیشود ،نمیتوانند از خود رفتارهای فرانقشی (رفتار

«عدالت توزیعی» به ادراك انصاف از تخصیص منابع به

شهروندی) بروز دهند ،همچنین برای دستیابی به اهداف

وسیلۀ سازمان اشاره میکند (

سازمانی تالش چشمگیری از خود نشان دهند و به اهداف

 .)1997; Blakely et al. 2005ادراك از عدالت توزیعی،

سازمانی اعتماد و اعتقاد قوی داشته باشند.

مبتنی بر مقایسۀ کارکنان است .در این مقایسهها کارکنان خود

Cropanzano, Greenberg,

«عدالت سازمانی» نیز اصطالحی است که برای تعریف

را با سایر کارکنان شاغل در سازمانشان مقایسه میکنند

نقش انصاف درون یك سازمان استفاده میشود ،به دلیل

(ارزیابی برابری درونی) و با کارکنانی که در شغلهای مشابه

اینكه مستقیماً مرتبط با سازمان است .گرینبرگ ضمن اشاره

در سازمانهای دیگر اشتغال دارند (ارزیابی برابری بیرونی).

به اینكه عدالت سازمانی میتواند بسیاری از پیامدهای

نتیجۀ مقایسهها (مثبت یا منفی) شدیداً مرتبط با ادراك

رفتارهای سازمانی را تشریح کند ،میگوید مردم عالقهمند به

کارکنان از سیستم و واکنش نسبت به آن است (

موضوعات مربوط به عدالتند و این عدالت ،نگرش شغلی و

.)Alomaim, 2011

Elamin,
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«عدالت رویه» عبارت از ادراك عدالت در فرآیندهای

 )2003( Tepper, Taylorدر تحقیقی با عنوان «روابط

تصمیمگیری است .مفهوم عدالت رویهای منوط به ارزیابی

میان عدالت رویهای سرپرستان و فرودستان و رفتارهای

فرد دربارة درستی یا نادرستی رویهها و روشهایی است که

شهروندی سازمانی» دریافتند که میان عدالت رویهای و

در اخذ تصمیمات به او و دیگران مربوط است .کارکنان از

رفتارهای شهروندی فرودستان رابطۀ معناداری وجود ندارد؛

اطالعات

اما میان عدالت رویهای و رفتار ناصحانۀ فرودستان ،عدالت

جمعآوریشده ،تعداد گروههای وابستهای که صدایی در

رویهای فرودستان و عدالت رویهای ،رفتار ناصحانه و

تصمیمات دارند ،استانداردهای اخالقی کاربردی و سازگاری

رفتارهای شهروندی سرپرستان ،رفتارهای شهروندی

و جامعیت پیادهسازی تصمیمات ،انصاف در دستورالعملها

فرودستان و رفتارهای شهروندی فرا دستان ،میان رفتار

Elamin,

ناصحانۀ فرودستان و عدالت رویهای ،رفتار ناصحانه و

 .)Alomaim, 2011عدالت رویهای با رضایت از سیستم

رفتارهای شهروندی سرپرستان رابطۀ مثبت و معناداری وجود

پیوند یافته است؛ جایی که عدالت توزیعی با رضایت از نتایج

دارد.

طریق

میزان

تعصب،

وسعت

صحت

(رویهها) را مورد قضاوت قرار میدهند (

و پیامدها در ارتباط است (

Cropanzano, Greenberg,

.)1997; Greenberg, 1990

 )2009( Yilmaz, Tasdanنیز در تحقیقی با عنوان «رفتار
شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در مدارس ابتدایی

«عدالت تعاملی» شامل روشی است که عدالت سازمانی

ترکیه» ،دریافتند که میان ادراکات تعهد سازمانی معلمان

توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود .این نوع

مدارس ابتدائی و مؤلفههای آن (شامل تعهد عاطفی و

عدالت ،مرتبط با جنبههای فرآیند ارتباطات (همچون ادب،

مستمر) و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری

صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرندة عدالت است زیرا

وجود دارد .همچنین این ارتباط میان عدالت سازمانی و

عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین میشود؛ این نوع

مؤلفههای آن با رفتار شهروندی سازمانی نیز دیده میشد.

عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی ،احساسی و رفتاری

 )2012( Wan, Semarakدر تحقیقی با عنوان «عدالت

نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است؛ بنابراین

سازمانی به عنوان تعیینکنندة رفتار شهروندی سازمانی» به

زمانی که کارمندی احساس بیعدالتی تعاملی میکند به

بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی

احتمال زیاد این کارمند واکنش منفیای به سرپرستش به

سازمانی پرداختهاند .نتایج تحقیق فوق نشان داد که میان

(Samadi-Miarkolaei, Samadi-

عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی و

جای سازمان نشان میدهد
.)Miarkolaei, 2013

برخی از ابعاد آن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

امروزه در بیشتر تحقیقات انجام شده در بستر رفتار

همچنین ،نتایج بیانگر عدم ارتباط مثبت و معنادار میان

شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی ،محققان بر تأثیر ادراك

عدالت سازمانی و برخی از ابعاد آن با رفتار شهروندی

کارکنان از عدالت در سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی

سازمانی و برخی از ابعاد آن بوده است.

تأکید دارند .در واقع کارکنان زمانی که احساس کنند در

 )2018( Yuen et al.تحقیقی را با موضوع «اثر واسطۀ

سازمان با آنها به صورت عادالنه برخورد و حقوق آنها

اعتماد در ارتباط ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی

رعایت میشود ،حاضرند بدون هیچ توقع و انتظاری،

سازمانی میان معلمان در مالزی» ،انجام دادند؛ یافتهها نشان

فعالیتهای خود در سطح سازمان را که در شرح شغل آنها

داد که میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی

نمیگنجد ،انجام دهند ( .)Podsakoff et al. 2000تاکنون

سازمانی با درجات مختلف ارتباط مثبت و معناداری وجود

تعدادی از محققان به انجام تحقیقاتی در این باره اقدام

دارد و اثر واسطهای مورد سؤال نیز مورد تأیید قرار گرفت.

نمودهاند .در این قسمت محققان برآنند تا به ارائۀ نتایج
برخی از این تحقیقات بپردازند.

با نگاه به تحقیقات انجامشده در سالهای اخیر در دنیا و
با توجه به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی بهعنوان
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رفتارهای برتر و عامل موفقیت و برتری در سازمانهای

سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است .این پژوهش در

امروز و نیز بررسی عدالت سازمانی به عنوان یكی از عوامل

پی توسعۀ مطالعات مورد اشاره است؛ این محققان نیز

مهم و مؤثر بر رفتارهای بروز شدة کارکنان و اثربخشی

دریافتند که عدالت سازمانی و مؤلفههای آن به طور مستقیم

سازمانها ،در این رابطه نیازمند انجام تحقیقات و مطالعات

و یا غیرمستقیم به واسطه اثرگذاری بر مؤلفههایی چون

بیشتر در کشور است .در واقع هدف از انجام این تحقیق

رضایت شغلی ،جو سازمانی و تعهد سازمانی بر رفتار

سنجش رفتار شهروندی سازمانی و مهمتر از آن ،پیدا کردن

شهروندی سازمانی مؤثرند و ارتباط معناداری با آن دارند .با

دالیلی دال بر وجود ارتباط میان عدالت ادراكشده در

نظر به این روابط و پیشینۀ نظری -تجربی و هدف پژوهش؛

سازمان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.

مدل مفهومی تحقیق ،اینگونه ترسیم میگردد:

با توجه به رابطۀ مفهومی فوق و تحقیقات انجام شده در
موضوع ،پژوهش حاضر درصدد تبیین ارتباط میان عدالت

عدالت توزیعی

نوع دوستی
وظیفه شناسی
جوانمردی

رفتار شهروندی

عدالت سازمانی

عدالت رویهای

تواضع
عدالت مراودهای

عفت اجتماعی

نمودار  .1مدل پیشنهادی پژوهش

بر اساس الگوی مفهومی و هدف تحقیق ،فرضیۀ اصلی
پژوهش چنین است:
میان ادراك از عدالت سازمانی و ابعاد سهگانۀ آن (عدالت

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است و برای تجزیه و
تحلیل دادههای جمعیتشناختی از آمارههای توصیفی استفاده
شده است.

توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای) با رفتار

جامعۀ آماری تحقیق کارکنان مؤسسۀ مالی و اعتبار ثامن

شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود

به عنوان شاهدی تجربی را شامل میشود که در زمان تحقیق

دارد.

 148نفر بودهاند .بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران ،نمونۀ
آماری تحقیق حاضر برابر با  101نفر از کارکنان بوده با این

روش

وجود برای اطمینان از میزان مناسب برگشت پرسشنامه،

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :تحقیق حاضر به

پرسشنامهها میان همۀ کارکنان توزیع و درنهایت 114

لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش کار توصیفی است.

پرسشنامه جمعآوری شد .در جدول زیر نیز مشخصات

راهبرد جمعآوری دادهها در این پژوهش از نوع پیمایشی و

جمعیتشناختی پاسخگویان آمده است.
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جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی پاسخگویان
متغیر

n

%

تأهل

متغیر

n

%

تحصیالت

متغیر

%

n

سابقه کاری

مجرد

18

16

دیپلم

11

10

1-4

36

32

متأهل

96

84

کاردانی

34

30

5-8

36

32

کارشناسی

60

52

9-12

31

28

25-30

31

32

فوقلیسانس

9

8

13-16

11

10

31-35

43

31

-

-

-

-

-

-

36-40

26

23

-

-

-

-

-

-

41-45

8

8

-

-

-

-

-

-

سن

ابزار سنجش

قبل از انجام اقدامات ،دیگران را آگاه میکنید؟  .5چه قدر از

مقیاس ادراک از عدالت سازمانی :برای سنجش عدالت

تغییرات سازمانی حمایت میکنید؟

سازمانی ادراكشده از پرسشنامۀ 18سؤالی عدالت سازمانی

روایی و پایایی :میزان پایایی ابزار اندازهگیری را میتوان

 5( ،)1991( Moormanسؤال برای سنجش عدالت توزیعی،

با هفت روش اندازهگیری کرد؛ ولی در این پژوهش از میان

هفت سؤال برای سنجش عدالت رویهای و شش سؤال برای

این روشها ،از روش آلفای کرونباخ که مهمترین و

عدالت تعاملی) استفاده گردید .مقیاس پاسخگویی پرسشنامۀ

پرکاربردترین روش میزان پایایی ابزار اندازهگیری در نرمافزار

پنج گزینهای (کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= )5بوده است.

 SPSSاست ،استفاده شد .چنانچه مقدار حاصل شده بیشتر

یك نمونه از سؤاالت پرسشنامه ادراك عدالت توزیعی،

از  0/10باشد ،میتوان دریافت که ابزار مورداستفاده دارای

رویهای و تعاملی چنین است:

پایایی بسیاری هستند؛ با این وجود میزان آلفای محاسبهشده

 .1با در نظر گرفتن مسئولیتها ،پاداشهای منصفانهای

برای پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی  0/92و پرسشنامۀ

اعطا میگردد .2 ،دستورالعملهای طراحیشده ،نظرات همۀ

عدالت سازمانی  0/84به دست آمد .این اعداد مؤید آن است

کسانی را که متأثر از تصمیمند در برمیگیرد ،و  .3سرپرست

که پرسشنامه از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار بوده و این

نظر کارکنان را مورد توجه و مالحظه قرار میدهد.

طرح از لحاظ علمی پذیرفته است .باید اشاره کرد که برای

مقیاس رفتار شهروندی سازمانی :این پرسشنامه را

تعیین روایی ،این پرسشنامهها مورد سنجش سازه و تحلیل

 ،)1993( Niehoff, Moormanتهیه و تدوین کرده است4( ،

عاملی تأییدی قرارگرفته است؛ یعنی شاخص  GFIکه به

سؤال برای هر مؤلفه :نوعدوستی ،جوانمردی ،وظیفهشناسی،

عنوان یكی از معیارهای سنجش روایی است (

تواضع و ادب اجتماعی) .مقیاس پاسخگویی به این

)2008؛ روایی در این تحقیق بیش از  0/90به دست آمده

پرسشنامه پنجگزینهای کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم=5

است .همچنین پرسشنامهها ابتدا در اختیار چند تن از

بوده است .نمونهای از سؤاالت این پرسشنامه برای هر مؤلفه

خبرگان قرار گرفت ،آنگاه پس از گرفتن نظرات و تعدیل

به ترتیب زیر است:

مواردی از آنها ،در اختیار  18نفر از اعضای جامعۀ آماری

Hair et al.

 .1چه قدر به افرادی که بار کاری (وظایف) سنگینی را

به عنوان نمونۀ مقدماتی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها

بر عهده دارند ،کمك میکنید؟ « .2از کاه کوه نمیسازید»

نیز اخذ و از مرتبط بودن سؤاالت با توجه به جامعۀ آماری

(مسائل را بزرگتر ازآنچه هست نشان نمیدهید)؟  .3چه قدر

موردمطالعه اطمینان حاصل شد .آنگاه پرسشنامۀ نهایی برای

از ایجاد وقفههای اضافی در زمان کار پرهیز میکنید؟ .4آیا

جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

رابطۀ ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مؤسسۀ مالی اعتباری ثامن استان مازندران 181 /

یافتهها

به آن در جدول شماره ( )2منعكس شده است .درواقع

همانگونه که اشاره شد ،برای بررسی ارتباط و نیز میزان آن،

مقادیر منعكسشده و ضرایب آن نشان از معناداری

میان متغیرها از آزمون همبستگی استفاده شد .از آنجا که در

همبستگی و ارتباط میان بیشتر متغیرهای اصلی تحقیق و ابعاد

این پژوهش متغیرها رتبهای و در سطح نرمال قرار دارند ،از

آنها با یكدیگر با سطح اطمینان  99و  95درصد پذیرفته

آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج مختص

است.

جدول  .1ماتریس همبستگی درونی میان متغیرهای پژوهش
-

متغیرها

M

SD

1

1

1

عدالت توزیعی

2/83

0/85

2

عدالت رویهای

2/12

0/86

**

3

عدالت تعاملی

2/81

0/53

** 0/812

** 0/100

4

عدالت سازمانی

2/18

0/68

**

**

4

1

1
0/128
0/823

1
0/823

1
**

1

0/135

5

نوعدوستی

4/00

0/44

* 0/119

** 0/280

** 0/312

** 0/286

6

وظیفهشناسی

3/85

0/68

*

0/199

**

0/259

*

0/235

**

0/250

1

جوانمردی

3/88

0/48

**

0/362

**

0/318

**

0/452

**

0/423

0/149

8

تواضع

3/11

0/41

9

عفت اجتماعی

3/82

0/69

*

0/223

10

رفتار شهروندی سازمانی

3/86

0/42

**

0/289

* 0/223

* 0/218

* 0/209

**

0/441

**

0/316

**

0/314

**

0/423

**

0/428

**

0/405

** P <0/01

*P < 0/05

چنانکه در جدول ( ،)2مشاهده میشود ،بیشترین میانگین

اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت ،انطباق دارند.

مؤلفههای عدالت سازمانی مربوط به متغیر عدالت توزیعی

بسیاری از متخصصان بر این باورند که تحلیل عاملی تأییدی

(،)2/83کمترین میانگین مربوط به متغیر عدالت رویهای (،)2/12

بر تحلیل عاملی اکتشافی برتری دارد؛ زیرا تحلیل عاملی

میانگین عدالت سازمانی ( )2/18بوده و میانگین رفتار شهروندی

تأییدی فرضیهها را مورد آزمون قرار میدهد و این آزمون

سازمانی ( )3/86کمترین میانگین را در میان متغیرهای رفتار

فرضیه ،برای هر روش علمی امری اساسی است.

شهروندی سازمانی ،تواضع ( )3/11به خود اختصاص داده است.

شایان به ذکر است برای اینكه مدل ساختاری یا همان

چنانکه مشاهده میشود رابطۀ مثبت و معناداری بین متغیرهای

نمودار مسیر تأیید شود ،در ابتدا باید شاخصهای آن دارای

اصلی مستقل و وابستۀ پژوهش وجود دارد (.)P≤ 0/01

برازش مناسب و همچنین مقادیر  T-Valueو ضرایب استاندارد

برای سنجش رابطۀ علّی فرضیۀ اصلی ارائهشده ،از مدل

معنادار باشند .اگر مقدار  χ2کم ،نسبت  χ2به درجۀ آزادی (،)df

معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.

کوچكتر از  RMSEA ،3کوچكتر از  0/10و نیز  GFIو

درواقع مهمترین هدف تحلیل عاملی تأییدی ،تعیین میزان توان

بزرگتر از  90درصد باشد ،همچنین  NFIو  NNFIهم بزرگتر از

مدل عامل از قبل تعریفشده با مجموعهای از دادههای

 90درصد باشند ،میتوان دریافت که مدل مفهومی ارائهشده

مشاهدهشده است؛ به عبارت دیگر تحلیل عاملی تأییدی،

دارای برازشی مناسب و مطلوب است .همچنین مقادیر

درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد بارها و عاملهای

 Valueنیز اگر کمتر از  -1/96و یا بیشتر از  1/96باشد ،در

متغیرهایی که روی این عاملها اندازهگیری شدهاند ،یا آنچه بر

سطح  95درصد میتوان به معناداری آن یقین داشت.

AGFI

T-
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جدول  .1شاخصهای برازش مدل ساختاری
مطلوبیت

مقدار

نام کامل

شاخصها

تأیید مدل

34/52

Chi-square Divided

کای دو ()χ2

تأیید مدل

18

Degrees of Freedom

()df

تأیید مدل

1/91

Chi-square Divided to Degrees of Freedom

χ2/df

تأیید مدل

0/09

Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تأیید مدل

0/92

Non-Normed Fit Index

NNFI

تأیید مدل

0/91

Normed Fit Index

NFI

تأیید مدل

0/86

Adjusted Goodness of Fit Index

AGFI

تأیید مدل

0/93

Goodness of Fit Index

GFI

تأیید مدل

0/95

Comparative Fit Index

CFI

تأیید مدل

0/95

Incremental Fit Index

IFI

تأیید مدل

0/028

Root Mean Square Residual

RMR

تأیید مدل

0/46

Parsimony Goodness of Fit Index

PGFI

با توجه به نمودار ارائهشده و جدول شمارة ( ،)3اعتبار و

در حد مطلوب بوده است .از طرفی  P-valueمدل نیز که

برازندگی مناسب مدلها تأیید میشود زیرا نسبت  χ2به درجۀ

حكم سطح معناداری را در آزمون تحلیل مسیر دارد ،کوچكتر

آزادی ( ،)dfکوچكتر از  3است .همچنین در مدل ارائهشده

از  0/05بوده و میزان  RMSEAنیز از  0/10کمتر است.

تمامی T-valueها بیشتر از  1/96هستند (در سطح اطمینان

درنهایت اینكه  GFIمدل نیز باالی  90درصد است.

 95درصد معنادارند) ،میزان  χ2بهدستآمده برای آزمون نیز
ضرایب استاندارد (تخمین استاندارد) و ضرایب ( T Valueعدد معناداری)
نوع دوستی

*** =t
= 0. 30

وظیفه شناسی

t= 2.35
= 0. 60

جوانمردی

t= 2.85
= 0. 53

تواضع

عفت اجتماعی

t= 11.02
= 0. 85
t= 2.47
= 0. 73
رفتار شهروندی

عدالت سازمانی

t= 10.80
= 0. 84

عدالت توزیعی

عدالت رویهای

t= 1.54
= 0. 21
t= 1.68
= 0. 25

t= 13.24
= 0. 96

عدالت مراودهای

نمودار  .1مدلسازی معادالت ساختاری میان متغیرها (ضرائب استاندارد و عدد معناداری)

برای بررسی معنادار بودن تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار

مدل استاندارد و عدد معناداری استفاده میشود .در مورد

شهروندی سازمانی ،ارزیابی چگونگی و میزان این تأثیر از

معنادار بودن اعداد بهدستآمدة مدل میتوان گفت که ازآنجا
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که آزمون فرضیات در سطح  0/95انجام میشود ،اعدادی

از طرفی نیز ادراك کارکنان از عدالت مراودهای بر سطح

معنادار خواهند بود که بین  -1/96و  1/96نباشند؛ یعنی اگر

رفتار شهروندی سازمانی ،تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ یعنی

عددی بین  1996و  1996باشد ،رابطۀ علّی بیمعنا خواهد بود.

چنانچه کارکنان مؤسسات ثامن استان مازندران ،ادراك کنند که

بر اساس نمودار ( )2و با توجه به نتایج آزمون تحلیل مسیر،

سطح عدالت مراودهای در سازمان مناسب است ،رفتار

فرضیۀ اصلی پژوهش ،اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی

شهروندی سازمانی و تعهد بیشتر و عملكرد بهتری نشان

سازمانی معنادار است و ارتباط علّی آن تأیید میشود.

میدهند و در جهت رسیدن به اهداف سازمانی تالش فراوانی
مینمایند .نتایج بهدستآمده از این فرضیات با تحقیقات

بحث و نتیجهگیري

(

این پژوهش با هدف تبیین اثرات ادراك از عدالت سازمانی و

 ،)Semarak, 2012; Yuen et al. 2018همخوانی دارد.

Tepper, Taylor, 2003; Yilmaz, Tasdan, 2009; Wan,

مؤلفههای آن بر سطح رفتار شهروندی سازمانی در محیط-

از دیگر یافتههای این پژوهش آن است که میان ابعاد

های کاری سازمانی (مؤسسات ثامن استان مازندران) صورت

عدالت سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

پذیرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد

ارتباط مثبت و معنادار ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی،

ادراك از عدالت سازمانی در هر سه بُعد آن (عدالت توزیعی،

رویهای و مراودهای) در سازمان از اهمیت بهسزایی برخوردار

رویهای و مراودهای) ،با رفتار شهروندی سازمانی دارای

است؛ زیرا وجود هریك از ابعاد عدالت سازمانی موجب

ارتباط مثبتی است و از طرفی نیز بر سطح رفتار شهروندی

میشود کارکنان نسبت به سایر ابعاد عدالت سازمانی نیز نظر

سازمانی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.

مثبتی داشته باشند و سایر ابعاد عدالت را نیز منصفانه تلقی

بر اساس یافتۀ پژوهش ،آزمون فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی

نمایند که این خود منجر به بهبود سطح رفتار شهروندی

بر وجود رابطۀ مثبت و معناداری بین ادراك از عدالت

سازمانی و ارائۀ رفتارهای باثبات و فراتر از شرح شغل و

سازمانی و سطح رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات ثامن

بدون چشمداشت میشود.

استان مازندران ،مورد تأیید قرار گرفت .به طورکلی میتوان

باید اشاره کرد ،سازمانهایی که به اهمیت عدالت در

چنین نتیجه گرفت که کارکنان مؤسسات ثامن استان

سازمان کمتوجهی میکنند ،با افزایش ریسك مخاطرات

مازندران ،عدالت سازمانی را بر سطح رفتار شهروندی

پیامدهای منفی تصمیمات ،عدم پذیرش قوانین و

سازمانی خود اثرگذار میدانند (رابطۀ علّی).

دستورالعملها ،موجب کاهش رضایت شغلی کارکنان می-

با توجه به آزمون فرضیات فرعی انجامشده ،وجود ادراك

شوند؛ بنابراین ،ترویج حس عدالت سازمانی در کارکنان،

از عدالت توزیعی نیز موجب بهبود سطح رفتار شهروندی

کلیدی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی است .با این

سازمانی کارکنان میشود؛ یعنی چنانچه ادراك از عدالت

بیان ،در این مجال محققان به ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود

توزیعی مؤسسات ثامن استان مازندران بهبود یابد ،سطح

وضعیت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی افراد نیز به طور متوسطی افزایش

میپردازند.

خواهد یافت.

در صورت نارضایتی کارکنان از ابعاد عدالت سازمانی

همچنین کارکنان مؤسسات ثامن استان مازندران ،ادراك

باید (مانند نتایج تحقیق حاضر) یك بازنگری جدی در توزیع

از عدالت رویهای را بر سطح رفتار شهروندی سازمانی دارای

نتایج سازمانی ،رویههای توزیع نتایج و نحوة ارتباطات

اثر مثبت و معناداری میدانند؛ به این معنا که چنانچه ادراك

مدیران با کارکنان صورت گیرد .همانطور که بیان شد ادراك

از عدالت رویهای کارکنان مؤسسات ثامن استان مازندران

از عدالت سازمانی از مفاهیم نوینی است که در راستای توجه

بهبود یابد ،سطح رفتار شهروندی سازمانی افراد نیز بهبود

به نیروی انسانی شكلگرفته و مزایای حاصل از آن در

خواهد یافت.

تحقیقات زیادی مطالعه شده است؛ از این رو پیشنهاد
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میگردد توجه بسیاری به این مفهوم مبذول گردد تا مزایای

کارکنان .4 ،نحوة تغییر دیدگاه مدیران در ایجاد ساختاری

حاصل برای سازمان نمایان گردد.

مناسب در بهبود رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی

پیشنهاد میشود که در تصمیمگیریها از تعصب و

و  .5بهکارگیری متغیرهای میانجی برای بررسی ارتباط و

تبعیض اجتناب گردد .سازمان باید برنامههایی را برای توجه

تأثیرگذاری آنها بر رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار

به گزارشها و انتقادهای کارکنانشان طراحی کند ،همچنین

شهروندی سازمانی مانند سالمت سازمانی ،استرس شغلی،

سازمانها میتوانند امكان استینافی برای کارکنانی که به شكل

هوش هیجانی ،عملكرد سازمانی و . ....

نامنصفانهای با آنها رفتار شده فراهم آورند؛ در تصمیمهای
مرتبط با کارکنان استانداردهای اخالقی را رعایت نموده و
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