
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   و روانشناسي  تربيتي  مجله علوم      ۲۴/۳/۸۴:  مقاله  دريافت  تاريخ
 ١٣٨٥اهواز،   شهيد چمران  دانشگاه     ٨/١٢/٨٤: مقاله  بررسيتاريخ 
  ، شماره سيزدهم  ، سال دوره سوم      ١٥/٨/٨٥:  مقاله  پذيرشتاريخ 

١ 
  ٧٩-٩٢:   ص ص

   
   

  با رفتار مدني  سازماني  لتعدا  و چندگانه  ساده  رابطه  بررسي

 در شهر اهواز  صنعتي  سازمان  يك  در كاركنان  سازماني
   

   ∗∗∗∗دكتر عبدالزهرا نعامي

 * شكركن  دكتر حسين
   

   چكيده

  سازمان  يك  در كاركنان  سازماني  با رفتار مدني  سازماني  عدالت  رابطه  بررسي  پژوهش  از اين  هدف   

  رفتار شود تا احساس  با كاركنان  هايي شيوه  چه  بايد به  شود كه مي  مطرح  سازماني  ر عدالتد. باشد مي  صنعتي

و   اي ، رويه توزيعي  عدالت  حيطه  سه  شامل  سازماني  عدالت.  است  با آنها رفتار شده  عادالنه  صورت  كنند به

  فرد انجام  يك  وسيله  به  يا سازمان  همكاران  به  قصد كمك  به  كه  است  ، رفتاري سازماني  رفتار مدني.  است  تعاملي

  در اين. گنجد نمي  شغل  يك  رسمي  وظايف  در حيطه  كه  است  ، رفتاري عملكرد شغلي  گيرد و بر عكس مي

. دارد  ثبتم  رابطه  سازماني  با رفتار مدني  كلي  سازماني  عدالت) ١: (عبارتند از  مورد بررسي  هاي فرضيه  پژوهش

  رابطه  سازماني  با رفتار مدني  اي رويه  عدالت) ٣. (دارد  مثبت  رابطه  سازماني  با رفتار مدني  توزيعي  عدالت) ٢(

  سازماني  عدالت  گانه  سه  هاي حيطه) ٥. (دارد  مثبت  رابطه  سازماني  با رفتار مدني  تعاملي  عدالت) ٤. (دارد  مثبت

  با روش  باشد كه مي  نفر از كاركنان ٢٠٠  شامل  تحقيق  نمونه. دارند  چندگانه  همبستگي  مانيساز  با رفتار مدني

و   تجزيه  براي  و چندگانه  ساده  همبستگي  ضريب  آماري  روشهاي. اند شده  انتخاب  اي طبقه  تصادفي  گيري نمونه

  همبستگي  آن  حيطه  و سه  سازماني  متغير عدالت  دند كهدا  نشان  نتايج. قرار گرفتند  ها مورد استفاده داده  تحليل

،  دوستي  ، نوع و مهرباني  ، ادب شناسي وظيفه  يعني  آن  هاي و حيطه  سازماني  با رفتار مدني  داري معني  مثبت

با   سازماني  عدالت  نوع  سه  دهند كه مي  نشان  چندگانه  رگرسيون  تحليل  نتايج. دارند  خويي  و خوش  مردانگي

  .دار دارند معني  چندگانه  همبستگي  سازماني  رفتار مدني

   
   سازماني  ، رفتار مدني تعاملي  ، عدالت اي رويه  ، عدالت توزيعي  ، عدالت سازماني  عدالت:  كليد واژگان
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   مقدمه

دو متغير   بين  رابطه  پژوهش  در اين   

و   صنعتي  سيشنا روان  جديد در حيطه  سازماني

  عدالت.  است  قرار گرفته  مورد بررسي  سازماني

  و رفتار مدني  بين متغير پيش  عنوان  به  ١سازماني

  در نظر گرفته  متغير مالك  عنوان  به٢  سازماني

از مدتها   اجتماعي  علوم  متخصصان. اند شده

  اساسي  اي پايه  عنوان  به  عدالت  اهميت  به  پيش

  كنشها و كاركردهاي  اثربخشي  براي  و ضروري

، ٤؛ مور١٩٧٥، ٣اوكان(اند  برده  سازمانها پي

در   در مورد عدالت  توجهي  چنين). ١٩٧٨

ادعا   ، چون نيست  اي سازمانها امر غيرمنتظره

  سالمتي  عامل  اولين  عدالت  شود كه مي

شود  مي  محسوب  اجتماعي  مؤسسات

  در يك) ١٩٩٠(, ٦ گرينبرگ). ١٩٧١، ٥ راولس(

و   ، حال در گذشته  تحقيق  وضعيت  كه  مقاله

قرار   را مورد ارزيابي  سازماني  در عدالت  آينده

  به  مربوط  تحقيقات  كه  است  كرده  ، مطرح داده

  طور بالقوه  به  است  ممكن  سازماني  عدالت

  رفتار سازماني  به  مربوط  از متغيرهاي  بسياري

  .نندك  را تبيين

  براي  كه  است  اصطالحي  سازماني  عدالت   

با   طور مستقيم  به  كه  عدالت  نقش  توصيف

                                                 
1 - organizational justice 
2 - organizational citizenship behavior 
3 - Okun 
4 - Moor 
5 - Rawles 
6 - Greenberg 

. رود كار مي  دارد به  ارتباط  شغلي  موقعيتهاي

  مطرح  سازماني  در عدالت  الخصوص  علي

  با كاركنان  هايي شيوه  بايد با چه  شود كه مي

  عادالنه  صورت  كنند به  رفتار شود تا احساس

 ).١٩٩١، ٧مورمن(  است  با آنها برخورد شده

  ٨توزيعي  ، عدالت سازماني  عدالت  از انواع  يكي

  كه  پيامدها و نتايجي  بودن  عادالنه  به  ، كه است

،  مورمن(كند  مي  كنند اشاره مي  دريافت  كاركنان

در   ريشه  سازماني  عدالت  نوع  اين). ١٩٩١

  نظريه  اين. دارد) ١٩٦٥( ٩امزآد  برابري  نظريه

ها و  مداخله  به  افراد نسبت  دهي  نحوه پاسخ  به

در   و سرپرستان  مديران  ناعادالنه  رفتارهاي

  و پاداشها در سازمانها توجه  امكانات  توزيع

  آشنايي  بيشترين  سازماني  احتماالً محققان. دارد

  بر عدالت  عالوه. دارند  نظريه  را با اين

  اخيراً در بحث  كه  ديگري  ، مفهوم توزيعي

  ، عدالت است  شده  مطرح  سازماني  عدالت

  . است )١٩٨٧، ١١و واكر  تيبات( ١٠ اي رويه

  بودن  ، عادالنه توزيعي  عدالت  كه  در حالي   

كنند  مي  دريافت  كاركنان  را كه  پيامدهايي

  نبود  عادالنه  اي رويه  كند، عدالت مي  توصيف

پيامدها   اين  تعيين  براي  مورد استفاده  روشهاي

). ١٩٨٥،  و گرينبرگ ١٢فولگر(كند  مي  را بيان

                                                 
7 - Moorman 
8 - distributional justice 
9 - Adams 
10 - procedural 
11 - Thibout & Walker 
12 - follger 
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  بودن  عادالنه  به  توزيعي  ديگر عدالت  عبارت

  دارد، اما عدالت  توجه  و امكانات  منابع  توزيع

  مورد استفاده  روشهاي  بودن  عادالنه  به  اي رويه

  در مورد نحوه توزيع  ريگي تصميم  براي

جديد   تحقيقات. كند مي  اشاره  و منابع  امكانات

  دهند كه مي  نشان  اي رويه  در مورد عدالت

  تعيين  يك  و امكانات  منابع  توزيع  روشهاي

  در سازمانها محسوب  عدالت  مهم  كننده

،  ؛ گرينبرگ١٩٨٥،  فولگر و گرينبرگ(شود  مي

و   ، آمبروس ثالم  عنوان  به). ١٩٨٧

را مورد   نفر از كاركنان ٢٨٠٠) ١٩٩١(١هارلند

  كاركنان  توجه  قرار دادند و دريافتند كه  بررسي

  نقش  درآمدشان  تعيين  در مورد چگونگي

درآمد در   با سطح  در مقايسه  بسيار مهمتري

آنها   شغلي  و خشنودي  عملكرد شغلي  تعيين

را   اي رويه  توزيع  چيزي  چه.  است  داشته

  كرده  مطرح )۱۹۸۰(  ٢سازد؟ لونتال مي  عادالنه

  وسيله  به  عادالنه  هاي رويه  كه  است

  توزيع: شود مي  زير مشخص  خصوصيات

  يكسان  زمان  افراد، در طول  همه  براي  امكانات

  اطالعات  باشد، بر اساس  سوگيري  و بدون

باشد   حيحتص  گيرد، قابل  انجام  و دقيق  صحيح

  و معنوي  اخالقي  هنجارهاي  و بر اساس

 ٣تعاملي  ، عدالت عدالت  سومين. استوار باشد

  و اشاره  است  اي رويه  عدالت  نوعي  كه  است

                                                 
1 - Ambros & harland 
2 - Leventhal 
3 - interactional justice 

فرد   در مورد يك  دارد كه  اي برخورد عادالنه  به

  شده  تصويب  رسمي  روشهاي  در قالب  شاغل

، ٥و مواگ  ؛ بيس۱۹۸۷،  ٤بيس(شود  مي  اعمال

،  و بيس ٧؛ تيلر١٩٨٧، ٦و شاپيرو  ؛ بيس١٩٨٧

از   كه  اي از موارد شيوه  در بسياري). ١٩٩٠

شود،  رفتار مي  فرد شاغل  با يك  آن  طريق

. دهد تأثير قرار مي  تحت  او را از عدالت  ادراك

او را   ديدگاه  اندازه  تا چه  سرپرست  مثالً، اينكه

  اندازه  تا چه  رستگيرد يا سرپ در نظر مي

خود را در برخورد با او   شخصي  مشكالت

و   با احترام  اندازه  كند و تا چه مي  لحاظ

  .كند با او رفتار مي  مالحظه

  رفتار مدني  دوم  متغير مورد بررسي   

  كه  معتقد است) ١٩٩١(٨ اشنيك.  است  سازماني

  به  كه  است  رفتاري  سازماني  رفتار مدني  كه

  وسيله  به  يا سازمان  همكاران  به  كمك قصد

  وظايف  گيرد و در حيطه مي  فرد انجام  يك

. گيرد قرار نمي  شغل  يك  رسمي

  عنوان  را به  رفتار مدني  )۱۹۹۱(٩اسميت

  رسمي  جزو وظايف  كند كه مي  تعريف  رفتاري

  سازمان  شود، اما براي نمي  محسوب  كاركنان

،  شناسي ، وقت از قبيل  و مفيد است  مطلوب

  انجام  براي  شدن  ، داوطلب همكاران  به  كمك

  پيشرفت  براي  ابتكاري  پيشنهادهاي  كارها، ارائه

                                                 
4 - Bies 
5 - Moag 
6 - Shapiro 
7 - Tyler 
8 - Schnake 
9 - Smith 
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  سازماني  رفتار مدني.  وقت  نكردن  كار و تلف

  :عبارتند از  دارد كه  حيطه  پنج

فرد   هستند كه  رفتارهايي :١یشناس وظيفه. ۱

باالتر از   خود در حدي  وظايف  را در انجام

مثالً، فرد (كنند  مي  مورد انتظار هدايت  سطوح

دهد يا جز در  نمي  خود را طول  ناهار خوردن

  ).كند نمي  را تعطيل  كارش  موارد ضروري

  اي مؤدبانه  رفتارهاي:  ٢و مهرباني  ادب. ٢

  در محل  و مشكل  از ايجاد مسأله  هستند كه

كند  مي  مثالً، فرد تالش(كنند  مي  كار جلوگيري

  اجتناب  همكارانش  براي  تا از ايجاد مشكالت

  امور با ديگران  انجام  به  از اقدام  كند يا پيش

 ).كند مي  مشورت

  اي دهنده  ياري  رفتارهاي : ٣دوستي  نوع .٣

  به  منظور كمك  فرد به  يك  توسط  هستند كه

 و  با وظايف  در ارتباط  مشخص  كاركنان

  كه  كساني  مثالً، فرد به(  معين  سازماني  مسايل

و   كند، با ميل مي  كمك  است  سنگين  كارشان

  كساني  به  كمك  خود را در جهت  وقت  رغبت

  انجام) كند مي  دارند صرف  كاري  مشكالت  كه

  .گيرند مي

از   كه  اي رفتار جوانمردانه  :٤مردانگي .٤

  كار جلوگيري  حلزياد در م  و شكايت  شكوه

را   زيادي  مثالً، فرد وقت(آورد  مي  عمل  به

  در مورد موضوعات  غرولند كردن  صرف

                                                 
1 - conscientiousness 
2 - courtesy 
3 - Altruism 
4 - sportsmanship 

  كند يا هرگز از سازمان نمي  اهميت  و بي  جزئي

 ).كند نمي  جويي  عيب

  نشان  هستند كه  رفتارهايي  :٥خويي  خوش. ٥

فرد در   مسئوالنه  مشاركت  دهنده  نشان

مثالً، فرد (هستند   سازمان  به  مربوط  فعاليتهاي

  هماهنگ  سازمان  خود را با رويدادهاي

  در حيطه  دهد كه مي  انجام  سازد يا كارهايي مي

را باال   نيستند، اما وجهه سازمان  وظايفش

  ها رفتار مدني حيطه  اين  از جمع). برند مي

  .شود مي  حاصل  كلي  سازماني

  دهند كه مي  نشان  شده  انجام  پژوهشهاي   

  بيني پيش  كه  است  متغيري  سازماني  عدالت

  به.  است  سازماني  از متغيرهاي  بسياري  كننده

  عدالت  دهند كه مي  نشان  ، تحقيقات مثال  عنوان

، ٦براكنر و ويزنفلد(  با عملكرد شغلي  سازماني

، )٢٠٠٠چ ن،و همكارا   ٧؛ ماسترسون١٩٩٦

و ) ١٩٧٨و شاپيرو،   بيس(  سرپرستان  اعتماد به

،  ٨ آگهو، مالر و پرايس(  شغلي  خشنودي

  پيامدهاي  از مهمترين  دارد، يكي  ارتباط) ١٩٩٣

قرار   اخيراً مورد توجه  كه  سازماني  عدالت

  هاي و حيطه  سازماني  رفتار مدني  است  گرفته

  به  و تعاملي  اي رويه  عدالت.  است  آن  مختلف

  رفتار مدني  پيشايندهاي  نمهمتري  عنوان

؛ ١٩٩١،  مورمن(اند  شده  معرفي  سازماني

                                                 
5 - civic virtue 
6 - Brockner & Wiesnfeld 
7 - Masterson 
8 - Ago, Muller & Price 
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، آيزنبرگر  ؛ لينچ١،١٩٩٨ و نيهف  ، بالكلي مورمن

) ١٩٩٧(  ٣و التام  اسكارليكي). ١٩٩٩،  ٢و آرملي

  و سرپرستان  مديران  اند كه داده  نشان) ١٩٩٧(

  را طي  سازماني  عدالت  اصول  كه  واحدهايي

اند، از نظر  فراگرفته  يآموزش  هاي دوره

و   عادل  افرادي  عنوان  بيشتر به  زيردستان

  ارزيابي  نوع  اند و همين شده  ارزيابي  منصف

  رفتار مدني  زير دستان  كه  است  شده  باعث

خود   و همكاران  واحد كاري  به  نسبت  بيشتري

در  )۲۰۰۱( ٤و اسپكتور  كوهن. ابراز نمايند

  ميانگين  دادند كه  اننش  فراتحليل  يك

  با رفتار مدني  توزيعي  عدالت  بين  همبستگي

و با  ١٦/٠  ، با نوعدوستي٣٧/۰  سازماني

  ، ضريب همچنين.  است ٢٠/٠  شناسي وظيفه

  با رفتار مدني  اي رويه  عدالت  بين  همبستگي

و با  ١٨/٠  ، با نوعدوستي٤٠/٠  سازماني

  ٥رگسونما. باشد مي ٢٣/٠  شناسي وظيفه

  داد كه  نشان  فرا تحليل  نيز در يك) ١٩٩٩(

  رفتار مدني  پيشايند مهم  يك  اي رويه  عدالت

  .شود مي  محسوب  سازماني

   تحقيق  هاي فرضيه

  با رفتار مدني  كلي  سازماني  عدالت. ۱

  آن  مختلف  هاي و حيطه  كلي  سازماني

  .دارد  مثبت  همبستگي

                                                 
1 - Blakely & Niehoff 
2 - Lynch, Eisenberger, & Armeli 
3 - Skarlicki & Latham 
4 - Chohen & Spector 
5 - Margson 

  سازماني  با رفتار مدني  توزيعي  عدالت. ٢

  مثبت  همبستگي  آن  مختلف  هاي و حيطه  كلي

  .دارد

  سازماني  با رفتار مدني  اي رويه  عدالت. ٣

  مثبت  همبستگي  آن  مختلف  هاي و حيطه  كلي

  .دارد

  كلي  سازماني  با رفتار مدني  تعاملي  عدالت. ٤

  .دارد  مثبت  همبستگي  آن  مختلف  هاي و حيطه

با   سازماني  عدالت  گانه  سه  هاي مؤلفه. ٥

  چندگانه  همبستگي  كلي  سازماني  رفتار مدني

  .دارند

   

   تحقيق  روش

از   توصيفي  پژوهش  در اين  تحقيق  روش   

  پژوهش  آماري  جامعه.  است  همبستگي  نوع

در شهر اهواز   صنعتي  شركت  يك  كاركنان  كليه

  آماري  جامعه  نفر از اين ٢٠٠تعداد . باشد مي

  گيري نمونه  با روش  تحقيق  نمونه  عنوان  به

  جمع  جهت. شدند  انتخاب  اي طبقه  تصادفي

زير   شرح  به  پرسشنامه  از سه  اطالعات  آوري

  :گرديد  استفاده

  پرسشنامه  اين.  سازماني  عدالت  پرسشنامه. ١

و   شده  هساخت) ١٩٩٣(  و مورمن  نيهوف  توسط

  استفاده  براي) ١٣٨١(  و نعامي  شكركن  توسط

  پرسشنامه  اين.  است  شده  آماده  فارسي  در زبان

  ، عدالت توزيعي  عدالت  شامل  حيطه  از سه

از .  است  شده  تشكيل  تعاملي  و عدالت  اي رويه
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  به  كلي  سازماني  ، عدالت حيطه  سه  اين  جمع

  .آيد مي  دست

اعتبار   ضرايب) ١٣٨٣(  و شكركن  عامين   

  اين  كرونباخ  آلفاي  با روش  و پايايي  اي سازه

  ترتيب  به  اند كه كرده  را محاسبه  پرسشنامه

  ، براي٨٥/٠و  ٤٢/٠  كلي  سازماني  عدالت  براي

  عدالت  ، براي٧٨/٠و  ٤٦/٠  توزيعي  عدالت

  ليتعام  عدالت  و براي ٨٢/٠و  ٥٧/٠  اي رويه

  پايايي  ضرايب. اند شده  گزارش ٦٤/٠و  ٤٠/٠

  اعتبار از لحاظ  و ضرايب  قبول  قابل  در سطح

  .دارند معني  آماري

اعتبار و   حاضر نيز ضرايب  در پژوهش   

  سازماني  عدالت  براي  پرسشنامه  اين  پايايي

 ٤١/٠  توزيعي  عدالت  ، براي٩٠/٠و  ٦٥/٠  كلي

و  ٨٠/٠و  ٤٥/٠  اي رويه  لتعدا  ، براي٨٦/٠و 

. باشند مي ٧٠/٠و  ٦٠/٠  تعاملي  عدالت  براي

  در اين  پرسشنامه  و اعتبار اين  پايايي  ضرايب

   .دارند و معني  نيز مطلوب  تحقيق

 
   سازماني  رفتار مدني  سنجش  پرسشنامه

  رفتار مدني  سنجش  براي  كه  پرسشنامه  اين   

  قرار گرفته  د استفادهمور  كاركنان  سازماني

و   ، مورمن ، مكنزي پودساكف  وسيله  ، به است

بار،   اولين  و براي  شده  ساخته) ١٩٩١(فيتر 

  و شكركن  نعامي  ، توسط شدن  از آماده  پس

.  است  قرار گرفته  مورد استفاده) ١٣٨٠(

،  ، نوعدوستي و مهرباني  ، ادب شناسي وظيفه

  اين  هاي يطهح  خويي و خوش  مردانگي

اعتبار و   ضرايب. دهند مي  را تشكيل  پرسشنامه

و   نعامي  در تحقيق  پرسشنامه  اين  پايايي

  رفتار مدني  براي  ترتيب  به) ١٣٨٠(  شكركن

  ، براي٨٨/٠و  ٤٧/٠  كلي  سازماني

و   ادب  ، براي٨٩/٠و  ٤٥/٠  شناسي وظيفه

 ٤٨/٠  نوعدوستي  ، براي٩٠/٠و  ٥٠/٠  مهرباني

  و براي ٧٩/٠و  ٤٣/٠  مردانگي  ، براي٧٠/٠و 

در . شدند  محاسبه ٨٠/٠و  ٥٦/٠  خويي  خوش

و   اي اعتبار سازه  حاضر نيز ضرايب  تحقيق

  به  پرسشنامه  اين  كرونباخ  آلفاي  با روش  پايايي

  رفتار مدني  براي  ترتيب  به  اند كه آمده  دست

  ، براي٩٢/٠و  ٤٦/٠  كلي  سازماني

و   ادب  ، براي٨٢/٠و  ٤٠/٠  شناسي وظيفه

 ٤٢/٠  نوعدوستي  ، براي٧٥/٠و  ٣٥/٠  مهرباني

  و براي ٧٠/٠و  ٥١/٠  مردانگي  ، براي٦٥/٠و 

  .باشند مي ٦٥/٠و  ٤٩/٠  خويي  خوش

   

  
  آنها  ايه و حيطه  سازماني  ، رفتار مدني سازماني  عدالت  معيار متغيرهاي  و انحراف  ميانگين. ١  جدول

  معيار  انحراف  ميانگين  متغيرها  نام  معيار  انحراف  ميانگين  متغيرها  نام

  ٧٧/٣  ١٠/١٧  شناسي وظيفه  ٥٣/١٦  ٤٥/٥٩   كلي  سازماني  عدالت

  ١١/٣  ٥٩/١٨   و مهرباني  ادب  ٢٨/٢  ٦٥/١٤   توزيعي  عدالت

  ٧١/٣  ٩٦/١٠   نوعدوستي  ٦٢/٥  ١٧/١٧   اي رويه  عدالت
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  ٥٣/٣  ٨/١٨  مردانگي  ٩٤/٨  ٦١/٢٧   تعاملي  عدالت

  سازماني  رفتار مدني

   كلي

  ٢١/٢  ١٧/١٧  خويي خوش  ١١/٨  ٩٢/٨٠

 
   

   تحقيق  هاي يافته

  و انحراف  ميانگين ١  شماره  در جدول   

  .اند شده  ارائه  مورد مطالعه  معيار متغيرهاي

  وجود رابطه  ، يعني يك  با فرضيه  در ارتباط   

  با رفتار مدني  كلي  سازماني  دالتع  بين  مثبت

در   توان مي  آن  هاي و حيطه  كلي  سازماني

  عدالت  كرد كه  مالحظه ٢  شماره  جدول

  ضريب  سازماني  با رفتار مدني  كلي  سازماني

 ٠٠١/٠  در سطح  دارد كه ٤٨/٠  همبستگي

  همبستگي  ، ضرايب همچنين.  دار است معني

  حيطه  با پنج  كلي  سازماني  عدالت

،  دوستي  ، نوع و مهرباني  ، ادب شناسي وظيفه

 ٤٣/٠تا  ٢٣/٠  بين  خويي و خوش  مردانگي

. دارند و معني  مثبت  دامنه تغيير دارند و همگي

  . است  تأييد شده  يك  ، فرضيه سان  بدين

  وجود رابطه  يعني  دوم  با فرضيه  در رابطه   

  و رفتار مدني  توزيعي  عدالت  بين  مثبت

  دهد كه مي  نشان ٢  شماره  ، جدول سازماني

  كلي  سازماني  با رفتار مدني  توزيعي  عدالت

  در سطح  دارد كه ٣٦/٠  همبستگي  ضريب

  ، عدالت بر آن  افزون.  دار است معني ٠٠١/٠

  رفتار مدني  پنجگانه  هاي با حيطه  توزيعي

از   ر دارد كهدا و معني  مثبت  همبستگي  سازماني

،  اساس  بر اين. دامنه تغيير دارند ٣٢/٠تا  ١٨/٠

  . مورد تأييد قرار گرفت  دوم  فرضيه

  مالحظه  توان مي  سوم  با فرضيه  در ارتباط   

  سازماني  با رفتار مدني  اي رويه  عدالت  كرد كه

  در سطح  دارد كه ٤٣/٠  همبستگي  ضريب  كلي

  همبستگي  ايبضر.  دار است معني ٠٠١/٠

  رفتار مدني  حيطه  با پنج  اي رويه  عدالت

  اي دارند و در دامنه و معني  نيز مثبت  سازماني

،  ترتيب  بدين. اند قرار گرفته ٣٩/٠تا  ١٩/٠از 

  .گيرد مورد تأييد قرار مي  سوم  فرضيه

در   توان مي  چهارم  با فرضيه  در ارتباط   

  همبستگي  يبضر  كرد كه  مالحظه ٢  جدول

  كلي  سازماني  و رفتار مدني  تعاملي  عدالت  بين

دار  معني >٠٠١/٠P  در سطح  كه  است ٤٤/٠

  هاي حيطهبا   تعاملي  ، عدالت بر آن  عالوه.  است

  مثبت  همبستگي  سازماني  رفتار مدني  پنجگانه

 ٣٨/٠تا  ٢١/٠از   اي در دامنه  دار دارد كه و معني

مورد   چهارم  ، فرضيه اساس  ر اينب. قرار دارند

   .گيرد تأييد قرار مي

وجود   ، يعني پنجم  فرضيه  به  مربوط  نتايج   

  گانه  سه  هاي حيطه  بين  چندگانه  همبستگي

،  كلي  سازماني  و رفتار مدني  سازماني  عدالت

  .اند شده  ارائه ٣  شماره  در جدول
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   سازماني  و رفتار مدني  سازماني  عدالت  بين  ساده  همبستگي  ضرايب. ٢  جدول

  رفتار مدني

  

  

   

   سازماني  عدالت

ني
مد
ر 
فتا
ر

  
ي
مان
از
س

  
لي
ك

   

فه
ظي
و

 
ي
اس
شن

  

ب
اد

  
ي
ربان
مه
و 

   

وع
ن

  
ي
ست
دو

   

ي
نگ
ردا
م

   

ش
خو

 
ي
وي
خ

  

r p  r p  r p  r  p  r  p  r  p  
  سازماني  عدالت

   كلي
۴۸/۰  ٠٠١/٠  ٣٨/٠  ٠٠١/٠  ٢٣/٠  ٠٠١/٠  ٣٠/٠  ٠٠١/٠  ٤٣/٠  ٠٠١/٠  ٣٧/٠  ٠٠١/٠  

  ٠٠١/٠  ٢٧/٠  ٠٠١/٠  ١٨/٠  ٠٠١/٠  ٢٥/٠  ٠٠١/٠  ٣٢/٠  ٠٠١/٠  ٢٨/٠  ٠٠١/٠  ٣٦/٠   توزيعي  عدالت

  ٠٠١/٠  ٣٣/٠  ٠٠١/٠  ١٩/٠  ٠٠١/٠  ٢٦/٠  ٠٠١/٠  ٣٩/٠  ٠٠١/٠  ٣٣/٠  ٠٠١/٠  ٤٣/٠   اي رويه  عدالت

  ٠٠١/٠  ٣٧/٠  ٠٠١/٠  ٢١/٠  ٠٠١/٠  ٢٧/٠  ٠٠١/٠  ٣٨/٠  ٠٠١/٠  ٣٣/٠  ٠٠١/٠  ٤٤/٠   تعاملي  عدالت

 
   

  (enter) ورود مكرر  با روش  كلي  سازماني  با رفتار مدني  سازماني  عدالت  چندگانه  رگرسيون  تحليل  نتايج. ٣  جدول

   آماري  شاخص

  

   سازماني  عدالت

  همبستگي

  چندگانه

MR    

  ضريب

   تعيين 

RS  

  F  نسبت

  

  P  احتمال

   رگرسيون  ضرايب

  

٣  ٢  ١  

  عدالت

   توزيعي
١٣/٠  ٣٦/٠  

۴۱/۲۴=F 

۰۰۱/۰=P 

٣٦/٠=ββββ  

٩٤/٤=t  

٠٠١/٠=P  

    

  عدالت

   اي رويه
٢١/٠  ٤٦/٠  

٢٢=F  

٠٠١/٠=P  

١٨/٠=ββββ  

٢٠/٢= t  

٠٢٩/٠= P  

٣٤/٠=ββββ  

١٤/٤= t  

٠٠١/٠= P  

  

  عدالت

   تعاملي
٢٣/٠  ٤٨/٠  

٥٠/١٦=F  

٠٠١/٠=P  

١٦/٠=ββββ  

٩٣/١= t  

٠٤٩/٠= P  

٢٣/٠=ββββ  

٤٤/١= t  

٠٢١/٠= P  

١٧/٠=ββββ  

١٢/٢= t  

٠٣٥/٠= P  

 
   

  نوع  هر سه  دهد كه مي  نشان ٣  جدول   

  كلي  سازماني  با رفتار مدني  سازماني  عدالت

)١٦/٥F=  ٠/٠٠١وP=) چندگانه  همبستگي  

مورد   پنجم  ، فرضيه در نتيجه. دار دارند معني

  سه  كه  ذكر است  به  الزم. گيرد تأييد قرار مي

رفتار   هاي نيز با حيطه  سازماني  عدالت  حيطه
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دار  معني  چندگانه  همبستگي  سازماني  مدني

  جداول  اختصار از آوردن  جهت  دارند كه

  . است  شده  آنها خودداري  به  مربوط

هر   و اهميت  نقش  كردن  مشخص  براي   

در   سازماني  عدالت  مختلف  هاي از حيطه  كدام

  هاي و حيطه  كلي  سازماني  رفتار مدني  تبيين

  چندگانه  رگرسيون  آماري  از روش  آن  تلفمخ

  شده  استفاده (stepwise)  اي مرحله  با روش

 .  است

  داده  نشان ٤  تحليلها در جدول  اين  نتايج

  روش  به  رگرسيون  تحليل  نتايج. اند شده

  براي  دهند كه مي  نشان  جدول  در اين  اي مرحله

  و ادب  شناسي ، وظيفه كلي  سازماني  رفتار مدني

  در معادله  اي رويه  عدالت  فقط  و مهرباني

% ١١، %١٨  ترتيب  ماند و به مي  باقي  رگرسيون

  كند، در حالي مي  آنها را تبيين  واريانس% ١٥و 

  از معادله  و توزيعي  تعاملي  عدالت  كه

 ٤  ، جدول همچنين. اند شده  حذف  رگرسيون

،  دوستي نوع  واريانس  در تبيين  دهد كه مي  نشان

از   تعاملي  ، عدالت خويي  و خوش  مردانگي

 و   اي رويه  عدالت  به  نسبت  بيشتري  اهميت

    
 

 
 

  اي مرحله  روش  به  آن  پنجگانه  هاي و حيطه  سازماني  با رفتار مدني  سازماني  عدالت  چندگانه  رگرسيون  تحليل  نتايج. ٤  جدول

(stepwise) 

 MR  RS  F  های مالک متغير
P  

در   مانده  باقي  بين پيش  متغيرهاي/ متغير

   رگرسيون  معادله

  سازماني  رفتار مدني  

   كلي
١٨/٠  ٤٣/٠  

٩٢/٢٦  

٠٠١/٠  
   اي رويه  عدالت

١٦/٠=ββββ 

٩٣/١=t  

٠٤٩/٠=P  

  ١١/٠  ٣٣/٠  شناسي وظيفه
١٥/١٨  

٠٠١/٠  
   اي رويه  عدالت

٣٣/٠= ββββ  

٣٣/٤= t  

٠٠١/٠= P  

  ١٥/٠  ٣٩/٠   انيو مهرب  ادب
٨٣/٢٢  

٠٠١/٠  
   اي رويه  عدالت

٣٩/٠= ββββ  

٧٩/٤= t  

٠٠١/٠= P  

  ٠٧/٠  ٢٧/٠  دوستي نوع
٦٠/١٠  

٠٠١/٠  
   تعاملي  عدالت

٢٧/٠= ββββ  

٢٥/٣= t  

٠٠١/٠= P  

  ٠٤/٠  ٢١/٠  مردانگي
٨٠/٩  

٠٠١/٠  
   تعاملي  عدالت

٢١/٠= ββββ  

٣١/٣= t  

Archive of SID

www.SID.ir



 )اصول و روشها, هدافا(بررسي تطبييقي آراء تربيتي ژان ژاک روسو و اسالم 

  

٠٠١/٠= P  

  ١٣/٠  ٣٧/٠  خويي خوش
٩٢/١٩  

٠٠١/٠  
   تعاملي  عدالت

٣٧/٠= ββββ  

٤٦/٤= t  

٠٠١/٠= P  

 
 
 
، %٠٧  ترتيب  و به  برخوردار است  توزيعي 

. كند مي  آنها را تبيين  واريانس% ١٣و % ٠٤

  عدالت  كه  گرفت  نتيجه  توان مي  رفته  رويهم

  توزيعي  عدالت  به  نسبت  و تعاملي  اي رويه

  كلي  سازماني  رفتار مدني  در تبيين  مهمي  نقش

 .ددارن

   گيري و نتيجه  بحث

  مورد مطالعه  و اساسي  مهم  از مسايل  يكي   

  هاي و نيز رشته  و سازماني  صنعتي  شناسي روان

كار و   به  كاركنان  ديگر برانگيختن  وابسته

  و موضوعهاي  انگيزش.  بيشتر است  فعاليت

اند  پيدا كرده  كه  اهميتي  لحاظ  به  آن  به  مربوط

خود   را به  علمي  هاي مجله  از فضاي  سوم  يك

). ١٩٨٦، ١ كوپر و رابرستون(اند  داده  اختصاص

  مختلفي  رويكردهاي  انگيزش  مطالعه  براي

  امروزه  رويكردها كه  از اين  يكي. وجود دارد

  نظريه  است  قرار گرفته  ويژه  مورد توجه

و   سازماني  عدالت.  است  سازماني  عدالت

،  توزيعي  عدالت(  آن  مختلف  هاي حيطه

از   بسياري  كننده  بيني پيش)  و تعاملي  اي رويه

،  شغل  ، ترك مانند غيبت  سازماني  متغيرهاي

                                                 
1 - Cooper & Roberston 

  بين  اما رابطه. باشند مي... و  تعهد سازماني

از   سازماني  و رفتار مدني  سازماني  عدالت

  پژوهش  در اين  كه  است  جديدي  موضوعات

از   حاصل  نتايج.  است  قرار گرفته  سيمورد برر

  سازماني  عدالت  دادند كه  نشان  پژوهش  اين

  با رفتار مدني  آن  مختلف  هاي و حيطه  كلي

  مثبت  همبستگي  آن  هاي و حيطه  كلي  سازماني

  با پژوهشهاي  حاصل  نتايج. دارند  داري معني

  نتيجه. هماهنگند  تحقيق  در پيشينه  ذكر شده

در مورد   كه  ديگري  و پژوهشهاي  پژوهش  اين

،  و شكركن  نعامي(  سازماني  عدالت  نظريه

  و نقش  ، اهميت شده  در كشور انجام) ١٣٨٣

در   مهم  ابزار انگيزشي  يك  عنوان  را به  آن

  كند و جا دارد كه مي  بيان  سازماني  رفتارهاي

ظر قرار را مدن  سازمانها آن  و مديران  مسئوالن

  .دهند

  توان مي  سازماني  عدالت  نظريه  بر اساس   

وجود يا   در قبال  كاركنان  كرد كه  بيني پيش

كار   در محل  سازماني  وجود عدالت  عدم

واكنشها   از اين  يكي. دهند مي  نشان  واكنش

معنا   اين  به.  داد است  برون  يا كاهش  افزايش

،  در سازمان  كنند كه  مشاهده  ، اگر كاركنان كه

  منفي  تنش  شود دچار نوعي اجرا نمي  عدالت
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  سعي  تنش  اين  كاهش  براي  شوند، در نتيجه مي

خود را   دروندها و مشاركتهاي  كنند ميزان مي

،  مواردي  در چنين. دهند  كاهش  در سازمان

بر . يابد  آنها كاهش  رفتار مدني  است  ممكن

  در محل  كنند كه  احساس  ، اگر كاركنان عكس

  وجود دارد برانگيخته  سازماني  كار عدالت

  دهنده  ياري  رفتارهاي  شوند تا با انجام مي

دروندادها و   سازماني  مانند رفتار مدني

بر . دهند  افزايش  خود را در سازمان  مشاركت

  و ان  دو طرفه  قراردادي  رابطه  نظريه  اساس

  قراردادي  رابطه  يك  )۱۹۹۴(١و گراهام  داين

وجود . شود برقرار مي  و سازمان  كاركنان  بين

  كار بيانگر اهميت  در محل  سازماني  عدالت

  در چنين.  است  كاركنان  به  سازمان  دادن

متعهد   سازمان  به  نيز نسبت  كاركنان  شرايطي

و   كاركنان  بين  دو سويه  ميثاق  شوند و يك مي

بروز   منجر به  شود كه مي ايجاد  سازمان

  كاركنان  از سوي  سازماني  مدني  رفتارهاي

  .گردد مي

حاضر   پژوهش  جالب  ديگر از نتايج  يكي   

  به  نسبت  و تعاملي  اي رويه  عدالت  بود كه  اين

  با رفتار مدني  بيشتري  ارتباط  توزيعي  عدالت

  جامان  با تحقيقات  نتيجه  اين. دارند  سازماني

و ) ١٩٩٦(  و التام  اسكارليكي  توسط  شده

  اين  علت.  است  هماهنگ) ١٩٩٩(  مارگسون

  رفتاري  سازماني  رفتار مدني  كه  است  امر اين

  تأثير نحوه  و بيشتر تحت  است  داوطلبانه

                                                 
1 - Van dyne & Graham 

  ها و خط و رويه  سرپرستان  برخورد و تعامل

،  پودساكف. قرار دارد  سازمان  هاي مشي

  مطرح  )۲۰۰۰( ٢و پاچراك  ، پين زيمكن

در   با كاركنان  طور عادالنه  به  وقتي  اند كه كرده

  ارتباط  شود و سرپرستان سازمانها رفتار مي

  سازماني  رفتار مدني  با آنها دارند ميزان  خوبي

در   نتايجي  چنين. يابد مي  آنها افزايش

مثالً، . اند شده  نيز حاصل ديگر  كشورهاي

  چنين) ١٩٩٠(  وارگان  ، پودساكف ٣رثفا

  با ادراك  سازماني  رفتار مدني  يافتند كه

  در تايوان  سرپرستان  از رفتار حمايتي  كاركنان

  عدالت  و اهميت  نقش  به  با توجه. دارد  ارتباط

  رفتار مدني  بيني و پيش  در تبيين  سازماني

  خلدا  و هم  خارج  تحقيقات  هم  كه  سازماني

شود  گذارند، پيشنهاد مي مي  صحه  كشور بر آن

،  كاركنان  سازماني  رفتار مدني  افزايش  براي  كه

آشنا   جهت  و مناسب  كافي  آموزشي  هاي دوره

  سازماني  عدالت  و مباني  با اصول  مديران  شدن

  برگزار شود و در عين  آن  كارگيري  و نحوه به

با زير   تا در تعاملشوند   تشويق  مديران  حال

  نظريه  هاي و يافته  خود، عمالً از اصول  دستان

  .كنند  استفاده  سازماني  عدالت

   

                                                 
2 - Pine & Pachrak 
3 - Farth 
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  منابع

   فارسي

با   سازماني  عدالت  و چندگانه  ساده  روابط  بررسي). ١٣٨٣(  ، حسين ، عبدالزهرا، شكركن نعامي

  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم  دانشكده  جله، م صنعتي  شركت  يك  در كاركنان  شغلي  خشنودي

  .٢و  ١  هاي ، شماره يازدهم  ، سال سوم  اهواز، دوره  شهيد چمران

  رابطه  بررسي). ١٣٨٠(هنرمند، مهناز   زاده ؛ مهرابي ، عبدالكاظم ، عبدالزهرا؛ نيسي ؛ نعامي ، حسين شكركن

  مجله. اهواز  هاي از كارخانه  برخي  در كاركنان  عملكرد شغليو   سازماني  با رفتار مدني  شغلي  خشنودي

  .٤و  ٣  هاي شماره  هشتم  ، سال سوم  اهواز، دوره  شهيد چمران  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم

   

   التين
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