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چكيده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان دانشگاه عالمه
طباطبائی صورت گرفته است .روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست .جامعه آماری آن شامل
تمام کارمندان دانشگاه عالمه طباطبائی هست که در سال  1394مشغول به کار بودند .حجم نمونه  000نفر
از کارمندان دانشگاه عالمه طباطبائی که به روش طبقهای انتخابشده بودند .دادهها با استفاده از دو
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار شهروندی سازمانی توره جمعآوری گردید .برای تحلیل
دادهها از روشهای همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره ،معادالت ساختاری ANOVA،و  Tمستقل
استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  Spss-00و  Lisrel-8/75انجام گرفت .نتایج
نشان داد که بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ،وفاداری ،مشارکت و جوانمردی ()p≤0/001
و با وظیفهشناسی ( )p≤0/05رابطه معنادار وجود دارد .همچنین مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مطلوبی
برخوردار بوده و ضریب رگرسیون استاندارد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  0/30به دست
آمد .از بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی و رویهای قادر به پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی بودند
( .)p≤0/05با مقایسه متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطوح مختلف متغیرهای
جمعیت شناختی ،تفاوت معناداری در اکثر ابعاد مشاهده نگردید .پژوهش حاضر تصدیقی بر رابطه عدالت
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان هست .لذا با انجام و اتخاذ استراتژیهایی در راستای بهبود
عدالت سازمانی ،میتوان گامهای مؤثری در جهت نیل به اهداف متعالی سازمان برداشت.

واژگان كليدي :رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی ،عدالت رویهای،
عدالت تعاملی
 .1استاد سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول،
)M.taghinasab90@gmail.com

فصلنامه سال اول ،شماره  ،4تابستان 94

2

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مقدمه
عدالت بهعنوان یك نیاز اساسی بررای زنردگی اجتمراعی انسرانهرا همیشره در طرول تراریخ
مطرح بوده و امروزه با توجه بره نقرش همرهجانبره آمروزش عرالی و دانشرگاههرا در زنردگی
اجتماعی انسانها نقش عدالت در این سازمانها بیشازپیش آشكارتر شده است .دانشگاههرا
در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن بهمنزلره تحقرق عردالت در
سطح جامعه هست (الوانی و پور عزت1380 ،؛ نقرل از بهلرولی زینراب ،علروی و مهربرانی،
.)1389
واژه عدالت سازمانی 1اولین بار توسط گرینبرگ 0در دهه  1970بیان شد .عدالت در
سازمان بیانگر ادراك کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی
سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی عدالت توزیعی ،3عدالت رویهای 4و عدالت
تعاملی 5منجر گردیده است  .عدالت توزیعی بیانگر ادراك فرد از میزان رعایت عدالت در
توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست .بهبیاندیگر حدی که افراد پاداشها را با عملكرد
مرتبط میدانند ،عدالت توزیعی گویند (رضائیان .)1384 ،عدالت رویهای به انصاف
ادراكشده از رویهها و فرا گردهایی که توسط آنها ،پیامدها تخصیص مییابند ،اشاره
دارد .عدالت تعاملی بر مبنای انصاف ادراكشده از ارتباطات بین شخصی تعریف میشود
که این نوع عدالت سازمانی منصفانه بودن رفتار تصمیمگیرندگان را در فراگرد تصمیم-
گیری سازمانی مدنظر قرار میدهد (سید جوادین ،فراحی و طاهری.)1387 ،
رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارمندان احساسات ،نگرشها و رفتار آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد و درکل منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی
فرانقش آنها میشود .بنابراین درك اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان

1. Organizational justice
2. Greenberg
3. Distributive justice
4. Procedural justice
5. Interactional justice
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قضاوت میکنند و چطور آنها به عدالت یا بیعدالتی درك شده پاسخ میدهند ،از
مباحث اساسی برای درك رفتار سازمانی است (باس.)0001 ،1
زمانی که کارکنان دریابند سازمان به آنها بهعنوان داراییهای باارزش مینگرد ،تعهد
بیشتری به سازمان پیدا میکنند و کارکنان به سازمان تعهد پیداکرده ،رفتارهایی مانند
کمك به همكاران ،ابراز نظر برای پیشرفت کار ،توجه زیاد به کار و وفاداری به مدیران را
از خود نشان میدهند (میستی و جتنسون.)0009 ،0
رفتار شهروندی سازمانی (OCB) 3یكی از مهمترین پیامدهای سازمان است که اخیراً
موردتوجه بیشتر محققان قرارگرفته است .سازمانها برای دوام و پیشرفت نیاز به این دارند
که اعضایشان بهعنوان افرادی خوب ،طوری در آن سازمان رفتار کنند که در تمام
رفتارهای مثبت مرتبط به سازمان متعهد باشند به همین دلیل درك ماهیت و منابع رفتار
شهروندی سازمانی برای رؤسای سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است .رفتارهای
کارکنان ،منافع کلی سازمان را اشاعه میدهد اینگونه رفتارها بهصراحت در شرح وظایف
شغلی آنها ذکر نشده است (حقیقتجو .)1384 ،در محیطهای کاری پویای امروز که
کارها اغلب توسط تیمهای کاری انجام میشود و انعطافپذیری بیشتری دارند ،سازمانها
نیازمند کارکنانی هستند که دارای رفتار شهروندی سازمانی مناسب مانند ارائه پیشنهادهای
سازنده در گروه کاری باشند .در این سازمانها کمك به دیگران ،داوطلبشدن برای
فعالیتهای شغلی اضافی ،اجتناب از تعارضات غیرضروری ،مراقبت از اموال و داراییهای
سازمان ،احترام به روح قوانین و مقررات و تحمل مؤدبانه مزاحمتها و دردسرهای مربوط
به شغل تحمل میشود (رابینز.)0001 ،4
انتظارات خاصی از انسان بهعنوان شهروند سازمانی وجود دارد ،ازجمله اینكه رفتار
کارمند بهگونهای باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت
اهداف سازمان فعالیت کند .رفتار شهروندی سازمانی ،اثربخشی در کار را بهبود میبخشد،
1. Bos
2. Misty, & Johanson
3. Organizational citizenship behavior
4. Robbins
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زیرا منابعی را که برای رسیدن به اهداف مثمرثمرتر هستند ،فعال مینماید و به هماهنگی
فعالیتها در تیم کمك میکند و افراد را قادر میسازد که با شیوهی مؤثرتری با تغییرات
محیطی انطباق پیدا کنند (پودساکف و مكنزی .)1994،1مورمن )1991( 0چنین بیان میکند
که اگر سرپرستان خواهان افزایش رفتار شهروندی سازمانی میان کارکنان خود هستند ،باید
در جهت افزایش عدالت در تعامالت خویش با کارکنانشان تالش کنند .سازمانهایی که
منصفانه ادراك میشوند و با کارکنان خود رفتارهای مطلوبی دارا هستند ،مزایای دستیابی
به کارکنانی را خواهند داشت که این کارکنان در فعالیتهای شهروندی بیشتر مشارکت
خواهند داشت .یكی از موارد مهم در ظهور رفتارهای شهروندی سازمانی برابری
دركشده از طرف کارکنان است .ارگان )1988( 3بیان میکند که کارمندان نسبت به بی-
عدالتی با افزایش یا کاهش شهروندی سازمانی پاسخ میدهند .بهاینترتیب کاهش این
رفتارها میتواند در پاسخ به بیعدالتی در سازمان منجر شود .ازآنجاییکه رفتار شهروندی
سازمانی جزء وظایف نسخهپیچی شدهی نقش نیستند ،کاهش این رفتارها نسبت به عدم
انجام رفتارهای رسمی نقش ،از دیدگاه امنیت شغلی بسیار منطقیتر است.
بنابراین تمرکز این تحقیق بر روی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی هست .با توجه به نوآوری موضوع حاضر و نتایج حاصله
از کاربرد آن در سازمان و با توجه به این مطلب که در دانشگاه عالمه طباطبائی تاکنون
چنین پژوهشی انجامنشده ضرورت انجام این تحقیق منطقی به نظر میرسد.

روش تحقيق
روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی هست .جامعه آماری شامل تمام
کارمندان دانشگاه عالمه طباطبائی میشود که در سال  1394مشغول به کار میباشند .حجم
نمونه شامل  000نفر هست که به روش طبقهای صورت گرفته است.

1. Podsakoff & Mackenzie
2. Moorman
3. Organ
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در این پژوهش از دو پرسشنامه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین
پرسشنامه اطالعات فردی استفادهشده است.
پرسشنامه اطالعات فردي :شامل پرسشهای جنست ،سن ،تحصیالت ،وضعیت
تأهل ،سنوات خدمت و وضعیت استخدام (رسمی ،پیمانی ،قراردادی) هست.
پرسشنامه عدالت سازماني :این پرسشنامه توسط نیهوف و مورمن 1در سال
1993طراحی گردیده که شامل 3خرده مقیاس عدالت توزیعی با  7سؤال ،عدالت رویهای با
 6سؤال و عدالت تعاملی با  7سؤال است .نحوه نمرهگذاری طیف لیكرت از خیلی کم تا
خیلی زیاد (1تا  )5هست .مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/90بهدستآمده است
(مورمن ،بلكی ،0و نیهوف .)1998 ،رامین مهر ،هادی زاده و احمدی ( )1388در پژوهش
خود برای عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای به ترتیب آلفای کرنباخ
 0/76 ،0/89 ،0/87را به دست آوردند که نشاندهنده پایایی باال هست .پایایی این
پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/930به دست آمد.
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني :پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توره ( )1385دارای
 09سؤال و  6بعد وفاداری ،وظیفهشناسی ،مشارکت ،فداکاری (نوعدوستی) ،نزاکت
(توجه) و جوانمردی (تحملپذیری) هست .ابعاد وفاداری ،وظیفهشناسی ،مشارکت،
نوعدوستی ،و نزاکت هرکدام دارای  5سؤال و بعد جوانمردی نیز دارای  4سؤال هست.
گزینههای پاسخ بهصورت طیف لیكرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف (1تا )5هست.
ضریب آلفای کرنباخ این پرسشنامه در پژوهش زارعی ،جندقی و توره ( 0/83 )1385به
دست آمد .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/884به دست آمد.
برای بررسی رابطه متغیرها از همبستگی و رگرسیون و برای بررسی برازش مدل
پیشنهادی روابط متغیرها و ابعاد آن از مدل معادالت ساختاری و برای بررسی تفاوت
متغیرها در متغیرهای جمعیت شناختی از آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس یكراهه

1. Niehoff & Moorman
2. Blakely
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استفادهشده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  Spss-00و Lisrel-8/75
استفادهشده است.

یافتهها
از بین شرکتکنندگان در پژوهش ،نیمی زن و نیم دیگر مرد بودند .همچنین  74درصد
کارکنان متأهل 54 ،درصد آنها بهصورت قراردادی 14 ،درصد پیمانی ،و  30درصد
بهصورت رسمی بودند .حدود  60درصد کارکنان دارای کمتر از  15سال سابقه و 40
درصد آنها نیز بیشتر از  15سال سابقه کاردارند .دوسوم شرکتکنندگان در طبقه سنی
 06-45قرار دارند 60 .درصد گروه نمونه دارای تحصیالت حداقل کارشناسی و  05درصد
نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد میباشند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی عدالت سازمانی و ابعاد آن
شاخص
آماری
عدالت
سازمانی
عدالت
توزیعی
عدالت
رویهای
عدالت تعاملی

میانگین

انحراف
استاندارد

50/17

10/86

17/86

4/77

15/34

4/60

18/97

5/03

میانگین در واحد مقیاس
0/60
0/54
0/56
0/71

در جدول باال میانگین ،و انحراف استاندارد متغیر عدالت سازمانی ادراكشده و ابعاد
آن و همچنین میانگین نمرات دریافت شده در واحد مقیاس که بین  1تا  5هست
گزارششده است .مشاهده میشود که میزان عدالت سازمانی ادراكشده ،عدالت توزیعی،
رویهای و تعاملی در حدود  0/5هست ،درواقع میتوان گفت که کارمندان میزان عدالت
سازمانی و انواع آن را نسبتاً پایین و کمی کمتر از میزان متوسط ادراك کردهاند.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن
شاخص آماری

انحراف

میانگین

رفتار شهروندی

استاندارد

میانگین در واحد مقیاس
3/80

110/05

10/80

وفاداری

15/64

3/73

3/13

وظیفهشناسی

19/87

3/00

3/97

مشارکت

19

0/77

3/80

نوعدوستی

00/34

0/73

4/07

نزاکت

00/79

0/77

4/16

جوانمردی

14/59

0/55

3/65

سازمانی

میانگین نمرات دریافت شده در واحد مقیاس پاسخدهی رفتار شهروندی سازمانی بین
یك تا  5قرار دارد که به ترتیب نمره  4 ،3 ،0 ،1و  5نشاندهندهی میزان رفتار خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد هست .همانطور که مشاهده میشود ،میزان انجام
رفتارهای نزاکت (توجه و احترام) ،وظیفهشناسی و نوعدوستی ،در حدود ( 4زیاد)
گزارششده است و میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کل ،مشارکت و جوانمردی
بهاندازه نسبتاً زیاد و میزان انجام رفتارهای وفاداری در حد متوسط گزارششده است.
جدول  .3آزمون توزیع نرمال متغیرهای پژوهش

1/101

0/800

1/354

0/177

0/544

0/054

متغیرها

عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عدالت تعاملی
0/158
0/137

0/701

0/071

0/050

0/084

0/107

0/060

0/081

سازمانی

0/706

1/091

1/361

1/057

1/185

1/318

1/086

Sig

رفتار شهروندی

وفاداری

وظیفهشناسی

مشارکت

نوعدوستی

نزاکت

جوانمردی

k-s

ابتدا مفروضه نرمال بودن تمام متغیرها بررسیشده است .همانطور که در جدول زیر
مشاهده میشود با توجه به ابن که سطح معناداری آزمون کالموگروف اسمیرنف برای تمام
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متغیرها بزرگتر از  0/05هست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت توزیع نمونه تمام متغیرها
نرمال هست.

جدول  .4ماتریس همبستگی متغیرها
متغیرها

عدالت سازمانی

وفاداری

وظیفهشناسی

عدالت سازمانی

1
عدالت توزیعی

**0/834

عدالت رویهای

**0/890

عدالت تعاملی

**0/913

**0/600

سازمانی

رفتار شهروندی

**0/097

**0/450

*0/140

عدالت توزیعی

1

**0/589

**0/079

**0/460

0/130

عدالت رویهای

1

0/135

عدالت تعاملی

سازمانی

**0/770

**0/077

**0/349

**0/380

0/110

**0/704
1

**0/030

1

**0/707

1

**0/483

رفتار شهروندی

وفاداری

وظیفهشناسی

1

مشارکت

نوعدوستی

نزاکت

جوانمردی
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مشارکت

**0/086

**0/043

**0/086

**0/030

**0/708

**0/470

**0/341

1

نوعدوستی

0/089

0/073

0/101

0/074

**0/759

**0/305

**0/408

**0/568

1

نزاکت

-0/030

-0/040

-0/018

-0/005

**0/697

**0/036

**0/491

**0/355

**0/611

1

جوانمردی

**0/096

**0/078

**0/300

**0/010

**0/746

**0/490

**0/410

**0/488

**0/494

**0/450

1

**p≤0/00* - p≤0/000

همانطور که مشاهده میشود ابعاد عدالت سازمانی با یكدیگر رابطه مثبت و معناداری
دارند( .) p≤0/001همچنین بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یكدیگر رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ( .) p≤0/001ضریب همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی با نمره کل
و همچنین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با نمره کل بسیار باال هست.
بین رفتار شهروندی سازمانی کل و عدالت سازمانی کل ( )0/097و عدالت توزیعی
( ،)0/079عدالت رویهای ( ،)0/077و عدالت تعاملی ( )0/030رابطه معنادار وجود دارد
( .)p≤0/001و بین متغیر عدالت سازمانی کل با ابعاد وفاداری ( ،)0/450مشارکت ()0/086
و جوانمردی ( )p≤0/001( )0/096و با خرده مقیاس وظیفهشناسی ( )0/140رابطه معنادار
وجود دارد ( .)p≤0/05در ارتباط با رابطه بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد عدالت
سازمانی باید گفته شود که ابعاد وفاداری ،مشارکت و جوانمردی با همه ابعاد عدالت
سازمانی رابطه معنادار دارند ( .)p≤0/001اما ابعاد نوعدوستی ،وظیفهشناسی و نزاکت با
هیچکدام از ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار ندارند.
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برای بررسی نقش پیشبینی کنندگی متغیرهای عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی روش
رگرسیون گامبهگام بهکاربرده شد .مقدار دوربین واتسون  1/985به دست آمد ،که
نشاندهنده این است که فرض استقالل خطاها برقرار هست.
جدول  .5تحلیل واریانس و ضرایب مربوط به تحلیل رگرسیون
مدل

مدل

F

Sig

R

R0

 R0تصحیحشده

Se

1

عدالت توزیعی

16/717

0/0001

0/079

0/073

-0/019

10/340

0

عدالت توزیعی * عدالت رویهای

10/604

0/0001

0/310

0/097

0/089

10/041

در مدل اول تنها متغیر عدالت توزیعی وارد تحلیلشده است .در مدل دوم عدالت
رویهای نیز به مدل اضافه گردیده است که مشاهده میشود میزان ضریب همبستگی
چندگانه از  0/079به  0/310افزایشیافته و میزان مجذور همبستگی چندگانه نیز از 0/073
به  0/097افزایشیافته است .متغیر عدالت توزیعی به همراه عدالت رویهای توانسته است
میزان  0/097از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیشبینی نماید .همچنین الزم به ذکر
است که متغیر عدالت تعاملی چون قادر به پیشبینی متغیر مالك نبوده است ،از مدل
خارجشده است.
جدول  .6ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین رفتار شهروندی سازمانی
مدل

0

متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد
Beta

مقدار ثابت

B
94/370

Se
3/574

عدالت توزیعی

0/478

0/005

0/178

عدالت رویهای

0/479

0/033

0/170

T

sig

06/400

0/0001

01/101

0/035

0/054

0/041

در جدول باال برای بررسی مدل دوم ،که کاملتر است ،ضرایب مربوطه شده است.
هرچقدر ضریب رگرسیون استاندارد یا بتا بزرگتر باشد ،نشانه تأثیر بیشتر آن متغیر در مدل
رگرسیون هست .مشاهده می شود که در این مدل ضرایب رگرسیون استاندارد عدالت
توزیعی  0/178و عدالت رویهای  0/170هست و هر دو در سطح  0/05معنادار هست.
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بنابراین با داشتن ضرایب رگرسیون میتوان معادله پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی را بر
اساس عدالت توزیعی و رویهای به این صورت بیان کرد:
 ( + 49/073عدالت رویه¬اي) ( + 3/974عدالت توزیعي)  = 3/974رفتار شهروندي سازماني

برای بررسی رابطه بین مجموعه متغیرهای پژوهش و همچنین میزان برازش مدل
پیشنهادی پژوهش از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .در شكل زیر متغیر
عدالت سازمانی بهعنوان متغیر نهفته برونزاد (یا متغیر پیشبین) هست و دارای  3متغیر
مشاهدهشده شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی هست .متغیر رفتار
شهروندی سازمانی نیز بهعنوان متغیر نهفته درونزاد (یا متغیر مالك) که دارای  6متغیر
مشاهدهشده شامل وفاداری ،وظیفهشناسی ،مشارکت ،نوعدوستی ،نزاکت (توجه و احترام)،
و جوانمردی پذیری هست.

شکل  .1الگوی مدل ساختاری آزمون شده (ضرایب رگرسیون استانداردشده)
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در جدول زیر شاخصهای برازش مدل مذکور گزارششده است.
جدول  .7شاخصهای نیکوئی برازش مدل
مجذور خی

درجه آزادی

نسبت خی دو به

تقریب

میانگین مجذورات

ریشه خطای

برازش

شاخص نیكویی

نیكویی برازش

بهدستآمده

شاخص تعدیلشده

مقدار

57/90

تطبیقی

حد مطلوب

شاخص نیكویی

عنوان آماری

Χ2

بهنجار

برازش

شاخص نیكویی

شاخص

Χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

≤2

≥0/1

≥0/9

≥0/9

≥0/9

≥0/9

1/80

0/06

0/94

0/91

0/93

0/96

در جدول باال شاخصهای برازش مدل با معیارهای مطلوب برازش مدل ارائهشده است.
همانطور که مشاهده میشود شاخصهای بهدستآمده مؤید برازش مطلوب مدل

موردبررسی هست.
جدول  .8آزمون تی مستقل عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس جنسیت و وضعیت
تأهل
عاملها

گروهها

n

mean

Se

عدالت

زن

104

51/17

10/86

سازمانی

مرد

96

53/06

10/80

رفتار شهروندی

زن

104

109/60

13/40

سازمانی

مرد

96

110/90

10/18

عدالت

مجرد

50

49/05

13/45

سازمانی

متأهل

148

53/00

10/50

رفتار شهروندی

مجرد

50

108/04

13/77

سازمانی

متأهل

148

111/03

10/40

آزمون لوین

آزمون تی مستقل

F

Sig

t

sig

0/067

0/796

1/148

0/050

0/114

0/736

0/717

0/474

0/918

0/339

-0/005

0/048

0/000

0/887

-1/450

0/149

برای بررسی تفاوت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بین زن و مرد و
همچنین مجرد و متأهل از آزمون تی مستقل استفادهشده است .قبل از آن مفروضه همگنی
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واریانسها در گروههای موردنظر بررسیشده است .همانطور که در جدول  8مشاهده
میشود بین متغیرهای پژوهش بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد اما با مقایسه
متغیرها در دو گروه مجرد و متأهل میتوان گفت عدالت سازمانی ادراكشده توسط
متأهلین بهطور معناداری بیشتر از مجردها هست ( )p≤0/05و در رفتار شهروندی سازمانی
بر اساس وضعیت تأهل تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
جدول  .9تحلیل واریانس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس سطح تحصیالت،
وضعیت استخدام و سنوات خدمت
گروهها

n

mean

Se

عاملها

فوقدیپلم و کمتر

49

55/67

11/36

عدالت

کارشناسی

76

51/01

10/06

سازمانی

کارشناسیارشد و

75

51/06

14/00

فوقدیپلم و کمتر

49

110/34

18/35

کارشناسی

76

109/19

10/81

باالتر
رفتار
شهروندی
سازمانی

کارشناسیارشد و

75

111/05

10/55

قراردادی

108

50/75

11/79

پیمانی

08

51

14/51

رسمی

64

51/70

13/93

رفتار

قراردادی

108

110/45

13/58

شهروندی

پیمانی

08

109/50

10/73

سازمانی

رسمی

64

110/03

11/66

کمتر از  10سال

75

50/88

11/68

 10-00سال

80

50/08

10/34

بیشتر از  00سال

43

51/11

15/69

رفتار

کمتر از  10سال

75

110/093

14/67

شهروندی

 10-00سال

80

110/53

11/30

سازمانی

بیشتر از  00سال

43

109/60

10/33

عدالت
سازمانی

عدالت
سازمانی

باالتر

آزمون لوین
F

0/417

0/370

1/030

1/410

0/449

0/939

Sig

0/090

0/690

0/046

0/089

0/089

0/055

آزمون تحلیل واریانس
F

0/438

0/617

0/941

0/770

0/770

0/930

sig

0/090

0/485

0/061

0/059

0/050

0/071
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در جدول  9با توجه به اینكه متغیرهای پژوهش در چندطبقه مقایسه میشوند ،از آزمون
تحلیل واریانس یكراهه بهکاربرده شده است .قبل از انجام آزمون نتایج آزمون همگنی
واریانس متغیرها در طبقات مورد مقایسه گزارششده است .با توجه به اینكه سطح
معناداری آماره  Fکوچكتر از  0/05هست ،باید گفت که بین عدالت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی بر اساس سطوح مختلف تحصیالت ،وضعیت استخدام ،و سنوات
خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتيجهگيري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی با یكدیگر و با عردالت
سازمانی کل ،همبستگی معناداری دارند .درواقع تقویت هر بعد عردالت سرازمانی منجرر بره
تقویت عدالت سازمانی ادراكشده در کارکنان میشود .رابینز ،سامرز ،و میلرر )0000( 1و
هوشی سادات ( )1389در پژوهشهای خود به نتایج مشابه دست یافتنرد .رابینرز و همكراران
( )0000در بررسی رابطه بین عدالت توزیعی و رویه ای به ایرن نتیجره رسریدند کره در طرول
زمان قضاوت در خصوص عدالترویرهای ممكرن اسرت ادراك عردالت تروزیعی را تحرت
تأثیر قرار دهد .یعنی کارکنانی که احساس میکنند عدالت رویهای در سازمان وجود نردارد
حتی در صورت حضور عدالت تروزیعی در سرازمان احساسری مشرابه نسربت بره وجرود آن
خواهند داشت.
مشخص گردید که ضریب همبستگی خرده مقیراسهرای رفترار شرهروندی سرازمانی برا
نمره کل آن بسیار باال و معنادار هست .بنابراین تقویت هر بعد از رفتار شرهروندی سرازمانی
سایر ابعاد را تحت تأثیر قرار داده و فضای مطلوب را برای انجرام وظرایف فرراهم مریآورد.
یافتههای این پژوهش با پژوهشهای کراظمی ( )1384و سرهرابی و خرانلری ( )1388تطرابق
دارد .کاظمی ( )1384در تحقیق خود نشان داد که هر یك از ابعاد رفتار شرهروندی اگرچره
دارای ماهیتی جدا از ماهیت دیگر ابعاد هست اما همگی مكمل هم بوده و هردف مشرترکی
دنبال میکنند.
1. Robbins, Summers & Miller
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همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرر رفترار شرهروندی سرازمانی کرل برا متغیرر عردالت
سازمانی کل و عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی رابطه معنادار وجرود دارد،
و بین متغیر عدالت سازمانی کل با ابعاد وفاداری ،مشارکت و تحمل و وظیفرهشناسری رابطره
معنادار وجود دارد .این نترایج برا یافترههرای پرژوهشهرای فرولگر و کونووسركی،)1989( 1
دنیس و رایان ،)1995( 0نعامی ( ،)1385سالجقه و همكاران ( ،)1390اعتباریران ( ،)1389و
صفوی و همكاران ( )1393همسو اما با پژوهش محررم زاده و همكراران ( ،)1391طبرسرا و
همكاران ( )1389ناهمسو هست.
بر اساس نظریه مبادله اجتماعی افراد در مقابل کسانی که به آنها سود برسانند احسراس
دین کرده و درصدد عمل متقابل برمیآیند .کارمندانی که رابطه خود را با سازمان بر اساس
رابطه اجتماعی درك میکنند تا رابطه اقتصرادی ،احتمراالً رفتارهرای شرهروندی بیشرتری را
بروز می دهند ،چراکه افراد بره قراردادهرای اجتمراعی تعهرد بیشرتری دارنرد ترا قراردادهرای
اقتصادی .بنابراین کیفیت تبادل اجتماعی با افزایش احساس تعلق و تمایل به جبران متقابرل،
کارمندان را به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی ترغیب میکنند (ارگان.)1990 ،
بر اساس نظریه عدالت سازمانی کارمندان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سرازمانی
در محل کار واکنش نشان میدهند .یكی از این واکنشها افزایش یا کاهش برونداد است.
به این معنا که اگر کارمندان مشاهده کننرد کره در سرازمان عردالت اجررا نمریشرود ،دچرار
نوعی تنش منفی میشوند ،درنتیجه برای کاهش این تنش سعی میکنند میزان درونردادها و
مشارکت هرای خرود را در سرازمان کراهش دهنرد .در چنرین مرواردی ممكرن اسرت ،رفترار
شهروندی سازمانی آنها کاهش یابد (نعامی و شكرکن.)1385 ،
همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد عدالت سازمانی ،متغیر عدالت توزیعی بره همرراه
عدالت رویهای توانایی پیشبینی رفتار شرهروندی سرازمانی را داشرتند .ارتبراط برین عردالت
توزیعی و رفتار شهروندی سرازمانی برا اسرتفاده از نظریره برابرری آدامرز قابرل تبیرین اسرت.
براین اساس ،اگر خردمات کارمنردان منصرفانه جبرران نشرود ،ایرن احتمرال وجرود دارد کره
1. Folger & Konovsky
2. Dennis & Ryan
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رفتارهای شهروندی سازمانی کمتری از خود نشان دهنرد ،چراکره ایرن رفتارهرا داوطلبانره و
خارج از الزامات شغلی فرد هستند .فرد در پاسخ بره درك بریعردالتی ،از انجرام رفتارهرای
داوطلبانه خودداری میکند تا نسبت ورودیهایش به انصراف درك شرده را همسران کنرد.
براین اساس عملكررد شرغلی افرراد مطرابق برا درك آنران از منصرفانه یرا غیرمنصرفانه برودن
پاداشها در سازمان ممكن است افزایش یا کاهش یابد (مرادی و همكاران.)1390،
از طرفی ،رویههای منصفانه باعث میشود ،افرراد وقرت کمترری را صررف شركایت در
مورد مسائل جزئی کنند ،مشكالت کاری را بزرگ جلوه ندهند ،تصویری مثبت از سرازمان
خود داشته باشند ،به همكاران خود کمك کننرد و هنگرام مواجهره برا پیامردهای نرامطلوب
احساس نارضرایتی کمترری کننرد ،ادراك غیرمنصرفانه برودن ایرن رویرههرا بیشرتر از نترایج
غیرعادالنه ،موجب رنجش و خشم کارمندان میشود (مورمن.)1991 ،
همچنین نتایج نشان داد که عدالت سازمانی ادراكشده و رفتار شرهروندی سرازمانی برر
اسرراس سررطوح مختلررف متغیرهررای جنسرریت ،وضررعیت تأهررل ،سررطح تحصرریالت ،وضررعیت
استخدام و سنوات خدمت کارمندان تفاوت معناداری وجود ندارد ،و تنها عردالت سرازمانی
کارمندان متأهل بهطور معناداری بیشتر از کارمندان مجرد هست .این نتایج با نتایج پرژوهش
ظریفرری و همكرراران ( ،)1391اسررمعیلی و همكرراران ( ،)1390صررفوی و همكرراران ()1393
همسررو هسررت .آنهررا در پررژوهش خررود برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره بررین عرردالت سررازمانی
ادراكشده و ابعاد آن برر اسراس متغیرهرای جنسریت ،سرابقه خردمت و وضرعیت اسرتخدام
تفاوت معناداری وجود ندارد.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر الزم است مدیران بخشهرای مختلرف دانشرگاه
شرایط الزم برای برروز و افرزایش عردالت سرازمانی فرراهم آوردنرد ترا برا افرزایش ادراك
کارمندان از عدالت موجود در سازمان ،زمینههای الزم برای بروز رفتار شهروندی سرازمانی
و درنتیجه پویایی و عملكرد بهتر دانشگاه فراهم آید .بنابراین پیشنهاد مریشرود در توزیرع و
تخصیص منابع و بازدهها برهصرورت عادالنره برخرورد شرود .سیاسرتهرا و خرطمشریهرای
مورداستفاده در دانشرگاه عادالنره و منصرفانه باشرد .مردیران بخرشهرای مختلرف ،در اخرذ
تصمیمات مهم در خصوص کارمندان ،به درخواستها و نیازهرای آنهرا نیرز توجره شرود و
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توضیحات شفاف و روشنى در خصوص دالیل تصمیمات اخذشده بیان شود ،ترا کارمنردان
به اهمیت و عادالنه بودن این تصمیمها پی برده و درنتیجره انگیرزه بیشرتر و عملكررد بهترری
داشته باشند .برای تمامی کارمندان شانس ارتقاء منصفانه و عادالنه در سازمان فرراهم گرردد
و ارتقاء کارمندان متناسب با عملكرد آنها باشد ترا از ایرن طریرق ادراك عردالت سرازمانی
کارمندان افزایش یابد.
همچنین با توجه به اهمیت نقش رفتار شهروندی سازمانی و نتایج حاصرل از آن پیشرنهاد
میگردد کارکنانی که سطح باالتری از رفتار شهروندی سرازمانی از خرود نشران مریدهنرد،
مورد تشویق قرارگرفته و بهعنوان الگو معرفی گردند و کارمندانی که به همكاران خرود در
فعالیتهای شغلی کمرك مریکننرد و باوجردان و فراترر از الزامرات رسرمی کرار مریکننرد
موردحمایت قرار گیرند .و درنهایت پیشنهاد میشود در دانشگاه بررای مردیران بخرشهرا و
همچنین کارمندان ،کارگاههای آموزشری درزمینرهٔ عردالت سرازمانی و رفترار شرهروندی
سازمانی برگزار گردد .همچنین پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی بره بررسری متغیرهرای
میانجی در رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شود.
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