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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در تحقيق حاضر عدالت سازماني به مثابه متغير مستقل ،و رفتار شهروندي سازماني به مثابه
متغير وابسته در نظر گرفته شده است با نظر داشت مطالب بيان شده و با عنايت به عدم توجه الزم به اين موضوع
مشكالت وكاستيهاي فراواني در ارائه خدمات به مشتريان ،تعهد كاركنان ،مشاركت فعال آنان و در نتيجه عملكرد
مثبت كاركنان ايجاد نموده است كه در نتيجه ما در اين تحقيق بر آنيم كه بررسي نماييم آيا عدالت سازماني بر رفتار
شهروندي سازماني از ديدگاه كاركنان سازمانهاي فرهنگي تاثير دارد؟
روش پژوهش :تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي ،از نظر روش گردآوري دادهها ،توصيفي و از حيث تاثير بين
متغيرهاي تحقيق از نوع همبستگي است .روش انجام تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده و با استفاده از دو عدد
پرسشنامه استاندارد شده در خصوص موضوعات رفتار شهروندي سارماني (پرسشنامه  22سوالي ارگان) و عدالت
سازماني (پرسشنامه 22سوالي نيهوف و مورمن) اطالعات مورد نياز از بين  232نفر از کارکنان معاونت هنري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال به عنوان نمونه آماري
جمعآوري گرديده است.
يافتهها :با توجه به ضرايب همبستگي اسپيرمن بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارشهروندي كاركنان ،شاخص
عدالت توزيعي با داشتن باالترين ضريب همبستگي با متغير رفتار شهروندي سازماني يعني 2/527باالترين اولويت
را در تاثير بر اين متغير به خود اختصاص داده است .شاخصهاي عدالت مراودهاي با ضريب همبستگي  2/123و
عدالت رويهاي با ضريب همبستگي  2/233به ترتيب در اولويتهاي دوم و سوم قرار دارند.
نتيجه گيري :باتوجه به نتايج آزمون فرضيهها ،عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان سازمانهاي
فرهنگي تاثير گذار است .يعني تمام فرضيههاي مطرح شده مورد تأييد قرار گرفت.
واژگان كليدي :رفتار شهروندي سازماني ،عدالت سازماني ،سازمانهاي فرهنگي

عباسعلي قيومي ،ابراهيم حاجياني و سيده سيمين مرعشي شوشتري

برخورد با كاركنان از منظر عدالت عموماً منجر بهتعهد

مقدمه
امروزه در سازمانها نيروي انساني به عنوان

باالتر آنها نسبت بهسازمان و رفتار شهروندي فرا نقش

ارزشمند ترين دارايي سازمان مطرح شده است و هر

آنها ميشود .از سوي ديگر افرادي كه احساس

سازمان بدون وجود اين منبع ارزشمند قادر به ادامه ي

بيعدالتي كنند بهاحتمال بيشتر سازمان را رها ميكنند

حيات نخواهد بود .لذا شناخت نيازها ،انگيزهها،

يا سطوح پاييني از تعهد سازماني را از خود نشان

تمايالت و عوامل موجد رضايت و عدم رضايت نه تنها

ميدهند و حتي ممكن است شروع بهرفتارهاي ناهنجار

شرط الزم براي ادامه ي طريق است بلكه جهت اتخاذ

مثل انتقامجويي روي آورند.

سياستهاي صحيح و راهبردهاي مناسب ضروري

با توجه به اهميت رفتارهاي شهروندي سازماني در

ميباشد .رفتار شهروندي سازماني اگرچه جزء نقش

كشورهاي پيشرفته و بهدليل تأثيراتي كه اينگونه

كارمندان در سازمان نمي باشد ولي اين رفتارها به

رفتارهاي

دارند،

عملكرد مؤثر سازمان كمك ميكند .واژه رفتار

ضروريست اقدامات سازماني موجد اين قبيل رفتارها

شهروندي سازماني اولين بار توسط بتمن و ارگان

در سازمان شناسايي گردد .از سوي ديگر تحقيقات

( )3921مطرح شد ولي اين مفهوم از نوشتههاي برنارد

انجام شده در خصوص عدالت سازماني نيز حاكي از

( )3921در مورد تمايل بههمكاري و مطالعات كاتز و

آن است كه احساس كاركنان از «عدالت «در همه روش

كان 3993( 1و  )3999در مورد عملكرد و رفتارهاي

و فرآيندهاي كاري و سازماني مؤثر است .در ضمن

خودجوش و فراتر از انتظارات نقش ناشي شده است.

بيشترين توجه و رغبت به مساله» رفتار شهروندي

منظور از رفتار شهروندي سازماني ،آن دسته از

سازماني «درپانزده سال گذشته رخ داده است و سوالي

فعاليتهاي مرتبط با نقش افراد در سازمان است .كه

كه ممكن است در اين رابطه مطرح گردد اين است كه

فراتر از انتظارات وظيفه و شرح شغل توسط افراد انجام

آيا اين امر بر تداوم حيات سازمان همچنين بهبود

ميشود.

عملكرد و افزايش اثربخشي كاركنان سازمانهاي

«عدالت سازماني» با توجه به پويايي و دگرگوني

كاركنان

درعملكرد

سازمانها

فرهنگي مؤثر است.

محيط به عنوان حوزه مطالعاتي جديد اهميت ويژهاي

در تحقيق حاضر عدالت سازماني به مثابه متغير

براي مديران و كاركنان پيدا نموده است .عدالت در

مستقل ،و رفتار شهروندي سازماني به مثابه متغير

سازمان بيانگر برابري و لحاظ كردن رفتار اخالقي در

وابسته در نظر گرفته شده است با نظر داشت مطالب

يك سازمان ميباشد (گرينبرگ  )25:3991گرينبرگ

بيان شده و با عنايت به عدم توجه الزم به اين موضوع

طي مطالعاتش نشان داد كه مديراني كه هنجارهاي

مشكالت وكاستيهاي فراواني در ارائه خدمات به

سازمان را با رفتارهاي غير منصفانه و ناعادالنه نقض

مشتريان ،تعهد كاركنان ،مشاركت فعال آنان و در نتيجه

ميكنند ،باعث ميشوند كاركنان واكنش منفي نسبت به

عملكرد مثبت كاركنان ايجاد نموده است كه در نتيجه

اين رفتارها نشان دهند بنابراين انعكاس عدالت

ما در اين تحقيق بر آنيم كه بررسي نماييم آيا عدالت

سازماني در رفتار مديران باعث ميشود تا شرايط خوبي

سازماني بر رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه كاركنان

هم براي سازمان و هم كاركنان به وجود آيد (گرينبرگ

سازمانهاي فرهنگي تاثير دارد؟

 .)371:2222ازطرفي فرايندهاي «عدالت» نقش مهمي
در عوامل ذكرشده فوق درسازمان ايفا ميكنند و نحوه
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بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي فرهنگي

چارچوب نظري تحقيق
واژه «رفتار شهروندي سازماني» را براي اولين بار

فراتر از شرح شغل كاركنان ميباشند و به صورت
داوطلبانه و اختياري توسط افراد جهت بهبود فعاليتها

«ارگان» و همكارانش در سال  3921بكار گرفتند گرچه

و كسب اهداف سازماني انجام ميشوند .تعريف

قبل از آنها افرادي همچون» كاتز» و «كان»  2با تمايز

مطروحه بيانگر اين است كه ،رفتار شهروندي سازماني

قائل شدن بين عملكرد نقش و «رفتارهاي خودجوش»

بايد در درجه اول داوطلبانه باشد يعني نه يك وظيفه از

در دهه هفتاد و هشتاد ميالدي و نيز قبل از آنها «چستر

پيش تعيين شده و نه بخشي از وظايف رسمي فرد است.

بارنارد» با بيان مفهوم تمايل به همكاري در سال 3912

همچنين مزيتهاي رفتار شهروندي سازماني ،جنبه

ميالدي به اين موضوع توجه نموده بودند .رفتار
شهروندي سازماني آن دسته از فعاليتهاي مرتبط با
نقش افراد در سازمان است كه فراتر از انتظارات وظيفه و
شرح شغل ،توسط فرد انجام ميشود و هرچند كه
سيستم پاداش رسمي سازمان اين رفتارها را شناسايي
نمي كند ولي براي عملكرد خوب سازمان مؤثر هستند.
تحقيقات اوليه در زمينه رفتار شهروندي سازماني بيشتر
براي شناسايي مسؤوليتها و يا رفتارهاي كاركنان بود
اما اغلب توسط ارزيابيهاي رسمي ناديده گرفته ميشد.
با وجود اينكه اين رفتارها در ارزيابيهاي سنتي عملكرد
شغلي به طور ناقص اندازه گيري ميشدند و يا حتي

سازماني دارد يعني اين مزيتها به نفع سازمان هستند و
رفتار شهروندي سازماني ماهيتي چندوجهي دارد؛ يعني
به صورتهاي مختلفي ممكن است خود را نشان دهد.
با اين تعاريف ،از انسان به عنوان شهروند سازماني
انتظار ميرود بيش از الزامات نقش خود و فراتر از
وظايف رسمي ،در خدمت اهداف سازمان فعاليت كند.
به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماني به
دنبال شناسايي ،اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش
كاركناني است كه در سازمان فعاليت ميكنند و در اثر
اين رفتار اثربخشي سازماني بهبود مييابد.
گراهام 3معتقد است رفتار شهروندي به سه نوع

گاهي اوقات مورد غفلت قرار ميگرفتند ،امادر بهبود

مختلف خود را نشان ميدهند كه شامل اطاعت

اثربخشي سازماني مؤثر بودند.

سازماني ،وفاداري سازماني و مشاركت سازماني ميشود

ارگان معتقد است رفتار شهروندي سازماني،
رفتاري فردي و داوطلبانه و تحت اختيار فرد است كه

كه در اين اينجا هر يك به ا ختصار توضيح داده ميشود.
اطاعت سازماني :نوعي خويشتنداري شامل

مستقيماً به وسيله سيستمهاي رسمي پاداش در سازمان

پذيرش قوانين ،مقررات و رويههاي سازماني حتي در

طراحي نشده است ،اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر

حالت عدم مهار خارجي.

بخشي و كارايي عملكرد سازمان ميشود ،واژه اختياري

وفاداري سازماني :بيان كننده ميزان فداكاري

بودن بيانگر آن است كه اين رفتارها ،شامل رفتارهاي

كاركنان در راه منافع سازماني و حمايت و دفاع از

مورد انتظار در نيازمنديهاي نقش و يا شرح شغل

سازمان است.

نيست (كاخكي و قليپور  )337:3127به عنوان مثال

مشاركت سازماني :اين واژه با مشاركت فعال

يك كارگر ممكن است نيازي به اضافه كاري و تا دير

كاركنان در اداره امور سازمان معني پيدا ميكند به

وقت در محل كار ماندن نداشته باشد ،اما با وجود اين

حضوردرجلسات ،به اشتراك گذاشتن عقايد خود با

براي بهبود امور جاري و تسهيل جريان كاري سازمان،

ديگران و آگاهي به مسائل جاري سازمان داللت ميكند.

بيشتر از ساعت كار رسمي خود در سازمان بماند و به

(بينستوك « )193:2221ارگان» پنج بعد زير را به عنوان

ديگران كمك كند (كروپانزو .)25:2223اين رفتارها

ابعاد رفتارشهروندي سازماني بيان كرد:
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وظيفه شناسي :بعد وظيفه شناسي حالتي است كه

 .2اين نوع وظايف در شرح شغل افراد پيشبيني نشده

در آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را انجام ميدهند

و به همين دليل است كه از طريق سيستم

و يا به فراتر از حداقل سطح وظيفه ي مورد نياز براي

پاداشدهي رسمي سازماني ،مورد تقدير قرار

انجام آن كار فعاليت مينمايند (اسالمي .)57:3127

نميگيرند.

نوع دوستي :به رفتارهاي مفيد و سودبخشي از قبيل
ايجاد صميميت ،همدلي و دلسوزي ميان همكاران اشاره

 .1در بلندمدت ،تكرار اين رفتارها منجر بهافزايش
كارايي و اثربخشي سازماني خواهد شد.

دارد كه خواه به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم به

 .3انجام و بروز اين دسته از رفتارها از سوي كاركنان

كاركناني كه داراي مشكالت كاري هستند كمك ميكند.

سازمان ،منجر بهايجاد نوعي جو مثبت سازماني و

(اسالمي )57:3127

همچنين شيوع اقدامات نوع دوستانه در سازمان

فضيلت مدني :شامل رفتارهايي از قبيل حضور در

ميشود.

فعاليتهاي فوق برنامه و اضافي آن هم زماني كه اين

 .5اين رفتارها منشأ درون فردي داشته و پاداشهاي

حضور الزم نباشد ،حمايت از توسعه و تغييرات ارائه

دروني همچون؛ احساس رضايت و خشنودي

شده توسط مديران سازمان( .ارگان )9:3922

شخصي را در پي خواهند داشت .بهعالوه تشويق

جوانمردي :به شكيبايي در برابر موقعيتهاي
مطلوب و مساعد ،بدون اعتراض ،نارضايتي و گاليه
مندي ،اشاره ميكند.
احترام و تكريم :اين بعد بيان كننده نحوه ي رفتار
افراد با همكاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است.
افرادي كه در سازمان با احترام و تكريم با ديگران رفتار
ميكنند داراي رفتار شهروندي مترقي هستند.
ارگان بعد از برشمردن اين ابعاد ،يادآوري ميكند

اين رفتارها از طرف سازمان ،احتمال ظهور
رفتارهاي مذكور را از طرف كاركنان ،ارتقاء خواهد
داد.
 .9افراد در صورت عدم انجام اين گونه رفتارها از
طرف سازمان مورد مواخذه قرار نميگيرند.
 .7رفتارهاي مذكور عمدتاً بهمنظور حمايت از انواع
منابع سازماني (انساني ،مادي و مالي) صورت
ميگيرند (ابيلي و همكاران)3127 ،

كه هر پنج بعد رفتار شهروندي ممكن است هم زمان
ظهور پيدا نكنند ،مثالً افرادي كه ما فكر ميكنيم داراي
بعد وظيفه شناسي هستند ممكن است هميشه نوع

عدالت سازماني
«عدالت» واالترين ارزش انساني و گوهري گرانبها

دوست و فداكار نباشند و يا اين كه برخي از اين ابعاد،

در راه تحقق حقوق بشر است .آرمان اصلي انسانها

مانند نوع دوستي و وظيفه شناسي تاكتيكي براي تحت

رسيدن به عدالت است .افالطون ميگويد عدالت يعني

فشار قرار دادن مديران سازمان باشد( .كاسترو

قرار گرفتن هر چيز در جاي خودش( .ناصر كاتوزيان

)12:2223

 )33:3127همچنين «عدالت سازماني» را ميتوان بدين

در مجموع ميتوان اذعان داشت؛ رفتار شهروندي
سازماني داراي ويژگيهايي از اين قبيل ميباشد:
 .3نوعي تمايل دروني باعث انجام اين گونه رفتارها
شده و بهواقع خودجوش و آگاهانه هستند.

صورت تعريف نمود :مطالعه برابري در كارتعريف
نمود( .كروپانزو )332:2223
در ابتدا صاحب نظراني چون آدام و هومانز تئوري»
عدالت اجتماعي» رامطرح كردند .آنها بيان كردند كه
مبادالت اجتماعي كه افراد دريافت ميكنند بايد عادالنه

4
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باشد .پس از آن محققان برابري ادراك شده از

رويههاي مورد استفاده غير منصفانه است واكنش منفي

تصميمات تخصيص منابع مثل سطح پرداختي به شخص

از خود نشان ميدهند.

و تخصيص بودجه به يك بخش را مورد توجه قرار

عالوه بر عدالت توزيعي و رويه اي ،سومين شكل

دادند .محققان بعدي نشان دادند كه افراد يك حد معيني

عدالت بيان ميكند كيفيت رفتار بين شخصي در طول

از نابرابري را ميپذيرند( .كروپانزو )317:3993

تصويب فرآيندهاي ساز ماني و توزيع نتايج سازماني،

از طرفي بر اساس نظريه برابري اگر افراد احسااس

عامل مهم ادراك از برابري است (بيز  )3927اين بعد

كنند با آنان ناعادالناه برخاورد شاده اسات برانگيختاه

عدالت سازماني را عدالت مراودهاي ناميده اند كه شامل

مي شوند تا عدالت را در ميان خودشان برقرار سازند .از

جنبه ي بين شخصي عدالت رويهاي ميباشد كه از ابعاد

اين رو مديواني كه براي برخورد با مساله «احساس باي

رويهاي و توزيعي مجزا ميشود( .اسكارليك

عدالتي» از راه هاي موقت استفاده ميكنند باا مشاكالت

 )312:3997مطالعه عدالت مراودهاي بر چگونگي

جدي مواجه ميشوند .گسترش نقاش نظرياه برتاري و

برخورد نمايندگان سازمان با كساني است كه موضوع

تشااريح نگاارشهااا و رفتااار كاركنااان از برخوردهاااي

اختيارات و تصميمات و اعمال آنها ميباشند( .كوب

منصفانه در كار است كاه خاود باهشناساايي ساه جازء

 )3995مطالعات اوليه عدالت مراودهاي بر جنبههاي

متفاوت از عدالت سازماني يعني عدالت رويهاي عدالت

اجتماعي يا انتظاراتي كه نمايندگان سازمان در مورد

توزيعي مراودهاي منجر گرديد( .رضائيان )97:3123

تصميمها و اعمالشان به افراد ميدادند تأكيد مينمود .و

تحقيقات زيادي در زمينه عدالت رويهاي و توزيعي

به طور فزايندهاي اين موضوع مورد توجه قرار گرفت كه

انجام شده است .بيشتر تحقيقات بر كار «تيبت و واكر»

چگونه رهبران رويهها را وضع ميكنند و با زيردست

متكي بوده است كه در زمينه عكس العملهاي كاركنان،

هايشان رفتار ميكنند و روشي را كه آن ها (كاركنان) به

تكنيكهاي مختلف حل مباحثات را مورد بررسي قرار

منصفانه بودن يا غير منصفانه بودن رفتار رهبران ،پاسخ

دادند .تأكيد اوليه» تيبت و واكر» بر ميزان نفوذ يك فرد

ميدهند (تيلور  )332:3992در مجموع ،محققان عدالت

در تصميمات اتخاذ شده و فرآيند هايي كه منجر به اخذ

سازماني بر اين موضوع توافق دارند كه عدالت سازماني

اين تصميمات ميشود بود .فرصت براي ارائه اطالعات

متشكل از سه بعد به شرح زير است:

مرتبط با يك تصميم ميتواند قضاوت در مورد عدالت

 عدالت توزيعي :به برابري نتايج يك تصميم خاص

در فرآيندهاي تصميم گيري را ارتقا بخشد .تيبت و و
اكر اين پديده را اثر كنترل فرآيند نام گذاري كردند .اثر
كنترل فرآيند ممكن است بهترين پديده مستند در زمينه
تحقيق در عدالت رويهاي باشد( .ليند )995:3992
تحقيقات به وسيله لونتال ادامه يافت .وي بحث عدالت
توزيعي و رويهاي را فراتر ازكنترل فرآيندها مورد
بررسي قرار داد .اگر افراد تشخيص دهند رويههاي مورد

تأكيد دارد.
 عدالت رويه اي :به برابري فرآيندهايي كه به يك
نتيجه خاص منتهي ميشود تأكيد دارد.
 عدالت مراوده اي :به برابري برخورد متقابل شخصي
در ارتباط با رويههاي سازماني تأكيد دارد.
عدالت توزيعي

استفاده براي دستيابي به نتايج منصفانه است واكنش

عدالت توزيعي به قضاوت منصفانه از توزيع نتايج

مثبت از خود نشان ميدهند و اگر احساس كنند

اشاره دارد .مثل سطح پرداخت يا فرصتهاي ارتقا در
يك بافت سازماني .منشاءاين تئوري ،نظريه برابري آدامز
4است .آدامز در اين كار بر انصاف درك شده از پيامدها
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كه همان عدالت توزيعي است ،تأكيد مينمود( .كوهن
)279:2223

تحقيقات انجام شده در ايران و جهان
قلي پور وحسني کاخکي ( )3129در پژوهشي با

فرض اساسي عدالت توزيعي اين است كه توزيع

عنوان «رفتار شهروندي سازماني ،گامي ديگر در جهت

منابع اساساً بر ادراك از عدالت تعهد واعتماد سازماني

بهبود عملکرد سازمانها در قبال مشتري» با هدف تعيين

تأثير ميگذارد .عدالت سازماني يك پيش بيني كننده

روابط تجربي ميان رفتار شهروندي سازماني و ادراک

مهم نتايج شخصي مثل رضايت از شغل و پرداخت و

مشتري از کيفيت خدمات ،رضايت و وفاداري مشتري

همچنين نتايج سازماني مثل تعهد سازماني و ارزيابي

و افزودن به دانش کاربردي در اين زمينه به اين نتيجه

زيردست از سرپرست ميباشد( .مك فارلين

رسيدند که رفتارهاي شهروندي در ادراک مشتري از

)929:3992

کيفيت خدمات ،رضايت ،نيات رفتاري و وفاداري
اهميت خاصي دارد.
«رامين مهر و همكاران» در سال  3122در تحقيقي

عدالت رويهاي
اجراي عدالت مستلزم اتخاذ رويههاي عادالنه است.

با عنوان «بررسي رابطه بين ادراک از عدالت سازماني و

يعني صرف نظر از اينكه اساس و محتواي قانون بايد

رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه :شرکت ملي

عادالنه باشد ،فرآيندي كه قرار است عدالت از آن منتج

پخش فرآوردههاي نفتي ستاد تهران» همبستگي ابعاد

شود نيز بايد عادالنه باشد .از اينرو عدالت رويهاي

ادراک از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني را

عبارت است از برابري ادراك شده از وسايل مورد

مورد بررسي قرار داده و نتيجه تحقيق نشان داد که

استفاده براي توزيع جبران حقوق و مزايا( .كونوسكي

رابطه بين ادراک از عدالت سازماني با رفتار شهروندي

)723:3991

سازماني معني دار است .از بين ابعاد عدالت ،عدالت
مراودهاي از همبستگي قوي تري نسبت به دو بعد ديگر
برخوردار است و سه بعد عدالت سازماني نيز با

عدالت مراودهاي
عدالت مراودهاي بر جنبه بين شخصي تصميم

يکديگر همبستگي دارند.
5

گيري ،بخصوص برابري رفتار تصميم گيرندگان در

«راجر كومار» و همكاران در سال  2232طي

فرآيندهاي تصميم گيري تأكيد دارد .رفتار بين شخصي

پژوهشي با عنوان «رابطه بين رفتار شهروندي سازماني

شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام

و عدالت سازماني در محل كار» تاثير رفتار شهروندي

ميباشد .وضع مناسب رويهها به وسيله پنج رفتار :توجه

سازماني و عدالت سازماني در افزايش ميزان اثر بخشي

ناكافي به دادههاي كاركنان ،جلوگيري از تعصب

سازمان را مورد بررسي قرار دادند .نتايج حاصله بيانگر

شخصي ،استفاده سازگار از معيار تصميم گيري ،بازخور

آن بود كه كاركنان زماني حداكثر رفتار شهروندي

به موقع ،توجيه يك تصميم تعريف ميشود .اين عوامل

سازماني را دارند و اثربخشي را افزايش ميدهند كه

نقش مهمي را در ادراك كاركنان از برابري ،پذيرش

احساس نمايند كه عدالت سازماني در مورد آنها

تصميمات و گرايش به سمت سازمان دارد( .كروپانزو

رعايت ميگردد.

)317:3993

6

«مک فارلين و سويني» در سال  1991دريافتند که
عدالت توزيعي پيش بيني کننده ارزيابيها در سطح
فردي ميباشند (بطور مثال رضايت از حقوق و
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دستمزد) .در حالي که عدالت رويهاي بر ارزيابيهايي که

عدالت مراودهاي را به عنوان ابعاد عدالت سازماني بيان

در سطح سازماني صورت ميگيرد ،تاثير ميگذارد.

كرده اند.

فرضيههاي تحقيق:

روش تحقيق و ابزار گردآوري دادهها

فرضيه اصلي« :عدالت سازماني» بر «رفتار شهروندي

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي ،از نظر روش
گردآوري دادهها ،توصيفي و از حيث تاثير بين

سازماني» تاثير دارد.

متغيرهاي تحقيق از نوع همبستگي است .روش انجام
فرضيههاي فرعي

تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده كه از مهمترين

« .1عدالت توزيعي» بر«رفتار شهروندي سازماني» تاثير

مزاياي آن قابليت تعميم نتايج است .متغيرهاي تحقيق
عبارتند از :عدالت سازماني به مثابه متغير مستقل ،و

دارد.
« .2عدالت رويهاي» بر«رفتار شهروندي سازماني» تاثير

رفتار شهروندي سازماني به مثابه متغير وابسته.
مطالعات کتابخانه اي :جهت گردآوري اطالعات در

دارد.
« .1عدالت مراودهاي» بر«رفتار شهروندي سازماني»

زمينه مباني نظري و ادبيات موضوع ،از منابع کتابخانه
اي ،مقاالت ،کتب و از شبکه جهاني اينترنت استفاده

تاثير دارد.

شده است.
مدل مفهومي تحقيق

تحقيقات ميداني :روش کار ميداني ،نمونه گيري

در اين پژوهش متغير عدالت سازماني به عنوان متغير

تصادفي ساده و ابزار سنجش شامل دو عدد پرسشنامه

مستقل و متغير رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير

استاندارد شده در خصوص موضوعات رفتار شهروندي

وابسته در نظر گرفته شده است .ارگان وظيفه شناسي،

سارماني (پرسشنامه  22سوالي ارگان) و عدالت

نوع دوستي ،فضيلت شهروندي ،جوانمردي ،احترام و

سازماني (پرسشنامه 22سوالي نيهوف و مورمن)

تكريم را به عنوان ابعاد رفتارشهروندي سازماني و

ميباشد.

نيهوف و مورمن عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي و

به نقل از نيهوف و مورمن ( )1991عدالت سازماني و الگوي ارگان ( )1911رفتار شهروندي سازماني
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را زنان ( 21نفر) تشکيل داده اند .در ميان پاسخ دهنده

جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق را دو گروه کارکنان

 33/37درصد داراي مدرک فوق ليسانس و دکتري (25

معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و

نفر) 19/35 ،درصد پاسخگويان داراي مدرک ليسانس

همچنين مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانههاي

( 29نفر) 23/13 ،درصد داراي مدرک فوق ديپلم (51

ديجيتال تشکيل ميدهند .تعداد کارکنان معاونت هنري

نفر) و  23/13درصد بقيه نيز مدرک ديپلم ( 53نفر)

 222و بخش مرکز توسعه فناوري  122نفر ميباشد.

داشته اند .ضمنا توزيع سني پاسخ دهندگان بدين شرح

و نمونه آماري به صورت تصادفي ساده و بر

است  32/29درصد پاسخگويان کمتر از  12سال (22

اساس فرمول کوکران  211نفر تعيين ميشود .در

نفر)  77/29 ،درصد بين  12تا  52سال ( 392نفر)،

فرمول كوكران n :نشان دهنده حجم نمونه و Nحجم

 32/23درصد بيش از  52سال ( 22نفر) سن داشته اند.

جمعيت آماري (حجم جمعيت شهر ,سازمان و) . . . . .
و  αسطح اطمينان p ،نسبتي از جمعيت داراي صفت
معين 1-p ،نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين،

d

درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب به شرح زير:

)nz 2 / 2 p(1 p
n
)(n 1)d 2  z 2 / 2 p(1 p
روش تجزيه و تحليل آماري
به منظور تجزيه و تحليل دادههاي به دست آمده از
پرسشنامههاي جمع آوري شده ،از روشهاي آماري
توصيفي و استنباطي استفاده شده است .بدين ترتيب
که براي توصيف پاسخهاي داده شده به سواالت
پرسشنامه تحقيق از جدولهاي توزيع فراواني و درصد
پاسخهاي مربوط به هر يک از سواالت استفاده شده و
در سطح استنباطي براي آزمون فرضيهها و رتبه بندي
اولويت تاثير ابعاد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني ،از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده گرديده
است.

نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي
فرضيه اصلي« :عدالت سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني تاثير دارد» .
جدول ( )3بررسي کلي مدل عدالت سازماني و
رفتار شهروندي سازماني
سطح معني

آماره

دوربين

ضريب

داري

آزمون

واتسون

تعيين

0.030

5,93

3.08

2,223

با توجه به سطح معني داري آزمون و آماره آزمون گه
مقدار  5,61محاسبه شده است ميتوان بيان نمود که
مدل کلي تحقيق تاييد ميشود .مقدار دوربين واتسون
 1,16محاسبه شده است که نشان از استقالل خطاها
دارد.در بررسي استقالل خطاها بايد بيان نمود که در
صورتيکه اين مقدار بين  1,5الي  2,5باشد ،ميتوان بيان
نمود که بين خطاهاي متغير وابسته و مستقل همبستگي
معني داري وجود ندارد .ضريب تعيين  2,221محاسبه
شده است که بدين معني است متغير مستقل عدالت
سازماني  2,1درصد تغييرات رفتار شهروندي سازماني

يافتههاي پژوهش

را تبيين مينمايد.

آمارهاي توصيفي
از  232نفر پاسخ دهنده  9مورد بي پاسخ93/91 ،
درصد پاسخگويان ( 315نفر) را مردان و  12/27درصد
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نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي فرعي

فرضيه سوم« :عدالت مراودهاي بر رفتار شهروندي

فرضيه اول« :عدالت توزيعي بر رفتار شهروندي

سازماني تاثير دارد».

سازماني تاثير دارد».
با توجه به سطح معني داري آزمون و آماره آزمون گه

جدول ( )3بررسي کلي مدل عدالت مراودهاي و
رفتار شهروندي سازماني

مقدار  2,262محاسبه شده است ميتوان بيان نمود که
مدل کلي تحقيق تاييد نمي شود.مقدار دوربين واتسون

سطح

آماره

دوربين

ضريب

 1,12محاسبه شده است که نشان از استقالل خطاها

معنيداري

آزمون

واتسون

تعيين

0.008

9,93

3.08

2,219

دارد.
جدول ( )2بررسي کلي مدل عدالت توزيعي و

با توجه به سطح معني داري آزمون و آماره آزمون

رفتار شهروندي سازماني
سطح

آماره

دوربين

ضريب

گه مقدار  9,93محاسبه شده است ميتوان بيان نمود

معنيداري

آزمون

واتسون

تعيين

که مدل کلي تحقيق تاييد ميشود.مقدار دوربين

0.008

2,292

3.08

2,222

واتسون  3,29محاسبه شده است که نشان از استقالل
خطاها دارد .ضريب تعيين  2,219محاسبه شده است
که بدين معني است متغير مستقل عدالت مراودهاي 1,9

فرضيه دوم« :عدالت رويهاي بر رفتار شهروندي

درصد تغييرات رفتار شهروندي سازماني را تبيين

سازماني تاثير دارد».

مينمايد.

جدول ( )1بررسي کلي مدل عدالت رويهاي و
رفتار شهروندي سازماني

نتيجه گيري
باتوجه به نتايج آزمون فرضيهها ،عدالت سازماني

سطح

آماره

دوربين

ضريب

معني داري

آزمون

واتسون

تعيين

0.030

5,93

3.08

2,223

بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان سازمانهاي
فرهنگي تاثير گذار است .يعني تمام فرضيههاي مطرح
شده مورد تأييد قرار گرفت و همچنين تجزيه و

با توجه به سطح معني داري آزمون و آماره آزمون

تحليلهاي بدست آمده فرض صفر رد و فرض مقابل

گه مقدار  5,93محاسبه شده است ميتوان بيان نمود

تأييد ميشود .با توجه به ضرايب همبستگي اسپيرمن

که مدل کلي تحقيق تاييد ميشود .مقدار دوربين

بين ابعاد عدالت سازماني و رفتارشهروندي كاركنان،

واتسون  3,27محاسبه شده است که نشان از استقالل

شاخص عدالت توزيعي با داشتن باالترين ضريب

خطاها دارد.ضريب تعيين  2,223محاسبه شده است که

همبستگي با متغير رفتار شهروندي سازماني

بدين معني است متغير مستقل عدالت رويهاي 2,3

يعني 2/527باالترين اولويت را در تاثير بر اين متغير به

درصد تغييرات رفتار شهروندي سازماني را تبيين

خود اختصاص داده است .شاخصهاي عدالت

مينمايد.

مراودهاي با ضريب همبستگي  2/123و عدالت رويهاي
با ضريب همبستگي  2/233به ترتيب در اولويتهاي دوم
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و سوم قرار دارند .در ضمن براي مطالعه و تحقيق

 )5هاديزاده مقدم و همكاران «بررسي رابطه ي بين

بيشتر تاثير ابعاد عدالت سازماني بر ابعاد رفتار

ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي

شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گرفت كه با

سازماني» پژوهش نامه مديريت تحول سال اول،

توجه به ضرايب همبستگي اسپيرمن تمام ابعاد عدالت

شمارة .)3122( 2

سازماني بر رفتارشهروندي كاركنان تاثير دارند .در آخر

 )6امامي ،سيد مجتبي و همكاران «پيش درآمدي بر

پيشنهاد ميگردد جهت حفظ و تقويت رفتار شهروندي

مطالعات عدالت سازماني در اسالم» ،فلصنامه

سازماني كاركنان با آموزشهاي مختلف مهارتي كاركنان

برداشت دوم ،سال پنجم شماره 1

نسبت به حفظ وضع موجود عدالت سازماني اقدام و

 )3پور عزت ،علي اصغر«طراحي سيستم خط مشي

در زمان اعطاي پاداش و مزايا ميزان بهره وري كاركنان،

گذاري دولتي براي تحقق عدالت اجتماعي بر

تحصيالت ،دانش و داشتن روابط عمومي خوب و

مبناي مدل حکومت حق مدار علوي در نهج

شايسته مد نظر قرار گيرد .همچنين با توجه به ضريب

البالغه» ،رساله دکتري ،مديريت سياستگذاري

همبستگي عدالت رويهاي كه نسبت به ساير ابعاد

عمومي ،دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت

عدالت سازماني از درجه پايين تري برخوردار است

مدرس (.)1112

پيشنهاد ميگردد )3 :به كاركنان اجازه داده شود تا در

 )2حسن اسالمي و سيار ابوالقاسمي «رفتار شهروندي

مراحل مختلف تصميم گيريها ي سازمان مشاركت

سازماني و تعهد سازماني» مجله افق شماره 17

نمايند )2 .براي تمامي كاركنان شانس ارتقاي منصفانه

(.)3127

فراهم گردد )1 .مقررات و قوانين از ثبات نسبي
برخودار باشند و با تغيير مديران تغيير نكنند.

 )9كاخكي ،قلي پور «رفتار شهروندي سازماني و
بهبود عملكرد سازمان» مجله پژوهشنامه بازرگاني
شماره .)3129( 35
)32حسين زاده ،علي .ناصري ،محسن » .مفاهيم نوين

منابع و مآخذ
 )1اخوان كاظمي ،بهرام «عدالت در انديشههاي
سياسي اسالم“ ،قم انتشارات موسسه بوستان كتاب

در سازمانها » تدبير ،شماره  ،392سال هجدهم
)11خاکي غالمرضا «روش تحقيق در مديريت» تهران،
انتشارات بازتاب (.)1113

(.)1112
 )2استيفن ،پي .رابينز «رفتار سازماني :مفاهيم و

 )32مهدي سبحاني نژاد و عليرضا يوزباشي كتاب رفتار

نظريهها و کاربردها» علي پارسائيان و سيد محمد

شهروندي سازماني (مباني نظري ،همبستهها و

اعرابي ،چاپ دوم ،تهران ،دفتر پژوهشهاي

ابزارهاي سنجش) انتشارات يسطرون (.)3129
 )31نادر بهلولي زيناب و همكاران «بررسي تاثير عدالت

فرهنگي (.)1131
 )1اسمعيلي گيوي ،محمدرضا «كاركردهاي درون

سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان

سازماني و برون سازماني عدالت» ،فصلنامه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز» فراسوي مديريت

برداشت دوم ،سال پنجم شماره 1

سال چهارم شماره 33

 )3افجه سيد علي اکبر« ،مباني فلسي و تئوريهاي
رهبري و رفتار سازماني» ،تهران ،سازمان مطالعه و

 )14رضائيان ،علي «اصول مديريت»؛ تهران ،انتشارات
سمت (.)1112

تدوين کتب علوم انساني (.)3125
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بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان هاي فرهنگي

 )15رضائيان ،علي «انتظار عدالت و عدالت در سازمان»

)21قلي پور و پيروان نژاد » بررسي اثرهاي عدالت در

تهران ،سازمان مطالعه و تدوين علوم انساني

ايجاد و ارتقاي خودباوري .پژوهشنامه علوم

دانشگاهها ،چاپ دوم (.)1111

انساني» (.)3129

)39سيدجوادين ،سيدرضا و همكاران در مقالهاي با

 )24مختاريان پور ،مجيد «بررسي موانع ادراكي تحقق

عنوان «شناخت نحوه تاثيرگذاري ابعاد عدالت

عدالت در سازمان:تحليلي منطقي» ،فلصنامه

سازماني بر جنبههاي گوناگون رضايت شغلي و

برداشت دوم ،سال پنجم شماره 1

سازماني» نشريه مديريت بازرگاني ،دوره  ،3شماره
 ،3پاييز و زمستان (.)3127
 )37شرف جوادي ،محمدحسين .محمدرضا ولوي،

)25ناصر كاتوزيان «عدالت و حقوق بشر» مجله حقوق
و علوم سياسي شماره .)3127( 1
)29ياراحمدي خراساني ،مهدي » ،عدالت اجتماعي و

عبدالمجيد عبدالباقي «عدالت سازماني در سايه

ساختار قدرت در جامعه» ،ماهنامه زائر شماره 372

عدالت علوي» ،نشريه مديريت فردا شماره  35و

(.)3127

.)3125( 39
 )32شعله زكياني بررسي تقويت رفتار شهروندي
سازماني بررسي نقش عدالت و شخصيت سالم
پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه
تربيت مدرس تهران (.)3127
)39شكركن و نعامي بررسي روابط ساده و چندگانه
عدالت سازماني با خشنودي شغلي مجله علوم
تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
دوره سوم ،سال يازدهم شماره 3و.)3121( 2
 )22طبرسا ،غالمعلي و حميد رامين مهر در مقالهاي
تحت عنوان «ارائه مدل رفتار شهروندي سازماني»،
چشم انداز مديريت دولتي شماره  1پاييز (.)3129
)23عادل آذر ،علي پور درويشي زهرادر مقالهاي با
عنوان «طراحي الگوي ارتباط فرهنگ سازماني و
فرهنگ فردي با ادراك عدالت كاركنان» فصلنامه
اخالقي در علوم و فناوري ،سال پنجم ،شمارههاي
 1و )3129( 3
 )22فريدون احمدي» شناسايي عوامل موثر بر توسعه
رفتار شهروندي سازماني و ارايه الگويي براي
شركت ملي نفت ايران» رساله دكتري (.)3122
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