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 سرآغاز

، مفهـوم رفتـار سـازمانها موفقيـتو وري امروزه براي ارتقاء بهره

و انواع شهروندي سازماني مورد توجه محققان زيادي قرار گرفته

از اين نوع رفتارها توسط محققاني چون ارگان، نت مير،  مختلفي

و پودساكف شناسايي شده است  بـسياري از تحقيقـات. وان دينه

اي  بر پيامد و بهـره نيز ن رفتارها مانند ارتقـاء اثربخـشي، كـارايي

مـ توجه كرده سازمانهاوري و دسته ديگـر بـر عوامـل  در وثراند

از جمله فرهنگ سازماني، ساختار سازماني واعتماد بـه ارتقاء آنها

از. انـد مديران متمركـز شـده  در بـسياري عـدالت سـازماني نيـز

ا  در افـزايش و تحقيقات بـه عنـوان عـاملي مـوثر عتمـاد، تعهـد

و بررسـي. رضايت شغلي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  بحـث

برداشت كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهايتأثير

 شهروندي سازماني آنان

، ليال ميرزاده∗دكترعلي رضائيان

و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران گروه مديريت دولتي،  دانشكده مديريت

 چكيده

و مديران براي ارتقاء بهره در محيط جهاني بسيار رقابتي عمل مي كن سازمانها،امروزه: زمينه  مختلفـي از جملـه سـازوكارهاي يشان، سازمانهاوري ند

را سازمانهاكوچك سازي مي درحالي. مي گيرند كاربهو خودكار كردن امور م كه اين سازوكارها عوامـل، نيـروي ثر باشد اما يكـي از مهمتـرينؤتواند

و متعهد  در. استانساني كيفي مـورد توجـه قـرار آوردن تعهد كاركناندستبهبه عنوان عاملي موثر در طي چند سال اخيررفتار شهروندي سازماني

مانند هنجارهاي گروهي، ساختارو تحقيقات نسبتاً چشمگيري بر روي شناسايي عوامل موثر در ارتقاء اين رفتارها متمركز شده وعوامل مشتركيگرفته 

ز  و فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي از. اي جهت توسعه اين نوع رفتارها شناسايي شده اند مينهسازماني در اين تحقيق، تـأثير برداشـت كاركنـان

.عدالت سازماني به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در ارتقاء اين رفتارها در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي مورد مطالعه قرار گرفت

و: روش كار تحقيـق، عـدالت سـازماني در ايـن. پيمايشي اسـت-ها، توصيفي از لحاظ نحوه جمع آوري دادهروش تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي

و اطالعاتي اي، مراوده توزيعي، رويه(شامل چهار بعد عدالت  كا) اي ركنـان مـورد ونقش هر كدام در ارتقاء رفتارهـاي شـهروندي سـازماني از ديـدگاه

دوق پرسشنامه از كاركنان شركت مذكور، جمع از طري هاي مورد استفاده داده. سنجش قرار گرفت  و فرضيات تحقيـق بـر اسـاس آزمـون آوري گرديد

.اي مورد آزمون قرار گرفت جمله

نتايج تحقيق نشان داد كه برداشت كاركنان از عدالت سازماني شامل هر چهار بعد مذكور بر رفتارهاي شهروندي آنان در سازمان تأثيرگـذار:ها يافته

رت. است اط به بندي اين ابعاد، برداشت كاركنان از عدالت مراوده در و عـدالت اي در رتبه اول، عدالت توزيعي در رتبه دوم، عدالت العاتي در رتبه سـوم

. اي در رتبه چهارم قرار داشت رويه

ازميهاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه رفتارهاي شهروندي سازماني براساس يافته: گيري نتيجه برداشت كاركنان از عدالت سازماني تأثير تواند

. پذيرد

.اي، عدالت اطالعاتي اي، عدالت مراوده رفتار شهروندي سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه:كليد واژه
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و اجـراي و نيز نحوه تحقـق و چگونگي آن دربارة عدل، ماهيت

و در نفوس انساني از ضروريات اوليه زندگي  آن در جوامع بشري

از واالتـرين هـدفهاي اديـان  بشر محسوب شده تا آنجا كه يكي

در جوامع بشري  و پيامبران بـراي تحقـق الهي تحقق عدل  بوده

در جوامع آمده در).1(اند آن پس با توجه به اهميتي كه عـدالت

در افـزايش  و همچنين نقـش آن فرهنگ ما ازآن برخوردار است

و رضـايت شـغلي كـه جـز   عوامـل تأثيرگـذار بـرءاعتماد، تعهد

در ايـن تحقيـق رفتارهاي شهروندي شناخته شده بـا هـدف اند،

از عدالت سـازماني بـر تعيين ميزاني   كه ادراك كاركنان سازمان

و رفتارهاي شهروندي آنان تأثير مـي كمـك بـه مـديران گـذارد

در جهت ارتقـاء رفتارهـاي شـهروندي سـازماني، تـأثير  سازمان

از عدالت سازماني در ارتقـاء ايـن رفتارهـا  مـورد ادراك كاركنان

از منظور طبقـه بدين. گرفتبررسي قرار  عـدالت بنـدي جديـدي

3، مراوده اي2، رويه اي1توزيعي(سازماني شامل چهار بعد عدالت 

در ارتقـاء رفتارهـاي شـهروندي)4و اطالعاتي ونقش هـر كـدام

در شركت ملي پخـش فـراورده  هـاي سازماني از ديدگاه كاركنان

نفتي مورد سنجش قرار گرفت كه ابتدا به تدوين طـرح تحقيـق 

س وجمع پس با توجه به روش شناسي آوري مباني نظري پرداخته،

و مـورد تحقيق، داده هاي ميداني از طريق پرسشنامه جمع  آوري

و تحليل قرار گرفت ودر  نهايت به بحـث در مـورد نتـايج تجزيه

و پيشنهاد . ارائه گرديدهاييتحقيق پرداخته

و تعاريف رفتار شهروندي سازماني  تاريخچه

و را بــراي اولــي5واژه رفتــار شــهروندي ســازماني ــار ارگــان ن ب

در سال از آنهـا. گرفتنـد كـار بـه 1983همكارانش گرچـه قبـل

 بـا تمـايز قائـل شـدن بـين»كـاهن«و»كتز«افرادي همچون 

و و خودجوش«عملكرد نقش  در دهه هفتاد»6رفتارهاي نوآورانه

و نيز قبل از آنها  با بيان مفهـوم» چستربارنارد«و هشتاد ميالدي

س»تمايل به همكاري«  مـيالدي بـه ايـن موضـوع 1938الدر

 رفتـار شـهروندي، طبـق نظـر ارگـان.)10(نـده بود توجه نمـود

و بـه سازماني رفتاري است و اراده فـردي بـوده از روي ميل كه

و واضح از طريق   پاداش رسمي سازماني مورد نظامطور مستقيم

در مجموع كرد اثر بخش سـازمان عمل،تقدير قرار نمي گيرد، اما

از رفتارهـاي).7(دهدء مي را ارتقا  بـا توجـه بـه تعـاريف ارگـان

گرفت كه ايـن نـوع رفتارهـا، توان نتيجهمي شهروندي سازماني 

و اراده انجــام  از روي ميــل رفتارهــاي مثبتــي اســت كــه افــراد

و الزامـات رسـمي شـغل نيـستند مي و تحت اجبـار يعنـي. دهند

از طريـق  و ،ان رسـمي سـازم نظـام رفتاهاي فرانقـشي هـستند

تـوان انتظـار داشـت كـه توسـط پاداشي به دنبال ندارند اما مـي

بـ. هاي غيررسـمي تقويـت شـوند نظام  رايايـن رفتارهـا بيـشتر

.وري گروه يا سازمان انجام مي شوند بهره

 انواع رفتار هاي شهروندي

كه دسته بنديهاي مختلفي از رفتار هاي شهروندي صورت گرفته

ترين جامع. اند سي نوع شناسايي كرده محققان آنها را در بيشتر از 

از  را پودساكفطبقه بندي ر هفـتد است كه اين نـوع رفتارهـا

از آنها در زير توضيح داده نوع دسته بندي كرده است كه هركدام

).10(مي شود 

شكل مهمي از رفتارهاي شهروندي: رفتار هاي كمك كننده

از هاي داوطلبانـه بـه ديگـران يـا جلـو شامل كمك سازمان گيري

دوسـتي،، نوعدر مطالعـات ارگـان. مشكالت مربوط به كار است 

و تشويق سه بعداز اين نوع رفتارها هستند .ميانجيگري

و گذشت و تحمـل شـرايط:جوانمردي  نوعي خـوش بينـي

كه،ارگان. نامطلوب كاري بدون ابراز شكايت  اين نوع رفتارها را

ه آنهـا شـده نسبت به رفتارهاي كمك كننده توجـه بيـشتري بـ

به عنوان تمايل كاركنان به تحمل شرايط نامطلوب بـدون است،

).10(كند ابراز شكايت تعريف مي

و دفــاع از ســازمان در مقابــل:وفــاداري ســازماني حمايــت

در  و پايبنـدي بـه سـازمان حتـي و تعهد تهديدات خارجي، حفظ

شرايط نامطلوب را مي توان به عنوان وفاداري سـازماني تعريـف 

. كرد

خو:اطاعت سازماني  شامل پذيرش قـوانين، يشتنداري نوعي

و رويه در حالت عـدم مقررات . خـارجي مهـار هاي سازماني حتي

در تحقيقـات رفتارهـاي از رفتار كه داراي سابقه قديمي اين نوع

بـ بدان علت شهروندي است  حـسابه جزء رفتارهاي شـهروندي

و مقررات ساز  از قوانين از مي آيد كه اطاعت هر يك از ماني كه

از كاركنان به آسـاني آن  اعضاي سازمان انتظار مي رود، بسياري

از،بنابراين. را انجام نمي دهند   كاركناني كه به صـورت وجـداني
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در شـرايط عـدم و دستورالعملهاي سازمان حتـي تمامي مقررات

در رديف شـهروندان خـوب بـه  نظارت خارجي اطاعت مي كنند

.آيند حساب مي

قل رفتارهـاي فرانقـشي كـه مـاوراي حـدا: تكـار شخـصي اب

رفتارهــايي شــامل. هاي كلــي مــورد انتظــار قــرار داردنيازمنــدي

و داوطلبانـه، طراحـي نوآورانـه بـراي بهبـود  فعاليتهاي خالقانـه

و يـا عملكـرد سـازماني  ،و بـورمن موتوويلـدو. وظيفه شخـصي

و مــشتاقهــاي اصــلي ايــن ســازه را انجــام داوطلب لفــهؤم انه انــه

.اي عنوان مي كنند فعاليتهاي وظيفه

از عالقه يا تعهد به سـازمان: آداب اجتماعي يك سطح كالن

از رفتارهاي شهروندي. به عنوان يك كل   كه در تمايـل اين بعد

از فعاليتهـاي به مشاركت درفعاليت هاي حكومت به عنـوان يكـي

 عنـوان آداب اصلي شهروندي ريشه دارد، در مطالعات ارگـان بـه 

و در مطالعات گراهام به در اجتماعي عنـوان مـشاركت سـازماني

. شود نظر گرفته مي

به شماري توسعه شخصي آخرين بعد رفتارهاي شهروندي سازمان

و بريـف مـورد.آيد مي در مطالعـات كتـز، گئـورگ  اين بعد كـه

از رفتارهـاي داوطلبانـه شناسايي قـرار گرفـت شـامل آن دسـته

و افزايش دانـش، توانايي كاركنان است كه به منظ  و ور بهبود  هـا،

، هـاي چنـين رفتارهـايياز ويژگي. مهارتهايشان انجام مي دهنـد

و افـزايش يادگيري مجموعه جديدي از مهارت ها به منظور توسعه

در سازمان است  ).10(دامنه مشاركت

 عدالت سازماني

در سازمانها داده از تحقيقـات مطالعات عدالت هاي اوليه خـود را

 گرفته است ولي بلـوغ7 روي مفهوم برابري1965دامز در سالآ

از سال و اخيـراً بـه 1990اين مطالعات  به بعد اتفاق افتاده است

و رسد كـه عالقـه نظر مي منـدي بـه عـدالت سـازماني شـهرت

در مطالعات فراتحليل به اوج خود رسيده  و محبوبيت زيادي يافته

از. است بر عدالت توزيعي مطالعه عدالت به 1975تا قبل طوركلي

از منصفانه بـودن. متمركز بود  عدالت توزيعي به ادراك كاركنان

در سـازمان اشـاره دارد  و پيامـدها از ايـن. توزيع منابع بـسياري

در سال  بر كار اوليه آدامز مطالعات همان طور كه ذكر شد مبتني

 بود كه چارچوب تئوري مبادله اجتماعي را بـراي ارزيـابي 1965

با عي تحقيقات نخستين كـه بـر عـدالت تـوزي. كار گرفتهنصاف

و پيش  بيني واكـنش افـراد نـسبت بـه متمركز بود، توان تشريح

 تحقيقـات بـه سـمت، همين نقـصان علتعدالت را نداشتند، به 

از آن اسـت كـه. اي گرويدند عدالت رويه نتايج تحقيقات حـاكي

د بلكه نسبت به دهن افراد فقط به دريافتي خود واكنش نشان نمي 

شود نيـز واكـنش نـشان آنها مي هايي كه منجر به دريافتي رويه

از شرايط واكنش افـراد نـسبت بـه عـدالت مي در برخي و دهند

از عدالت تـوزيعي اسـت رويه و والكـر).3(اي بيشتر تـي بـاوت

هـاي آنها رويـه. ات عدالت معرفي كردند مطالعه فرايند را به ادبي 

ــل بحــث و تحلي ــه و تجزي و داوري ــد وســاطت و جــدل همانن

و مرحله تصميم را بيان نمودنـد آنهـا. همچنين دو مرحله فرايند

هر مرحله داشتند به عنوان8به ميزان تأثيري كه طرفهاي نزاع بر

و مهار شواهدي از تي باورت. فرايند اشاره داشتندبررسيتصميم

د فرايند را معادل عدالت رويه بررسيو والكر اين  بعـد. انستنداي

در سال  و موآگ  به ادبيات عـدالت 1986سوم عدالت را با ياس

بر توجه بـه اهميـت كيفيـت رفتارهـاي. معرفي كردند بـين آنها

و به اين بعـد. ها تمركز كردند شخصي افراد در طي اجراي رويه 

اي اشاره كردند كه اخيـراً ايـناز عدالت به عنوان عدالت مراوده

(شـود را شامل مي بعد عدالت، دو نوع  در سـال. مثـل گرينبـرگ

ناميـده شـده، نوع اول كه عدالت بين شخـصي)1993و 1990

و9كه بـا افـراد توسـط حاكمانـشان بـا احتـرام، ادبرااي درجه

و نـوع دوم عـدالت شـود مـنعكس مـي رفتار مـي 10بزرگي كنـد

بر توضيحاتي كـه بـراي افـراد فـراهم  اطالعاتي ناميده شده كه

ت مي در مورد شود هـا دريـك چرايي به كارگيري رويها اطالعاتي

اي خـاص منتقـل روش خاص يا چرايي توزيع پيامدها به شـيوه 

).8(كند، تمركز دارد 

 اهميت عدالت سازماني

از نظـر زمـان، در سـازمانها درون دادهـايي را  افراد با عـضويت

و و سازمان ...تالش آن به سازمان ارائه نموده  بـرون ها در قبـال

ا و دو گـروه اقتـصادي در حـساسي دادها يامزايـاي گونـاگون را

از چگـونگي توزيـ. نمايند اجتماعي به افراد ارائه مي  ع ايـن مزايـا

تحقيقات صورت گرفته بـر. اي برخوردار است اهميت فوق العاده

 افراد. دهنده اين موضوع استروي مبحث عدالت نشان
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وههايي كه اين مزايا توزيع گرديد روش ماهيت مزاياي توزيع شده

گيرد مـورد را كه با آنها صورت مي همچنين چگونگي رفتارهايي 

از عادالنه يـا ناعادالنـه بـودن آنهـا  و ادراكاتي ارزيابي قرار داده

بيني عادالنـه اي براي پيش آورند، كه اين خود زمينه مي دست به

م در آينده ).2(شودييا ناعادالنه بودن برخورد سازمان با افراد

و رفتارهاي شهروندي سازماني  عدالت سازماني

تحقيقات زيادي كه بـر روي عوامـل تـأثير گـذار مثـل رضـايت

و اعتماد به سرپرست بر رفتارهاي  شغلي، تعهد سازماني، فرهنگ

از عدالت مهم تلقـي شهروندي سازماني انجام شده، نقش ادراك

در. شده است  انتظار كه در زيـر عدالتي مورد الگوي بي همچنين

دا  از آثار فردي بـي نشان عـدالتي ادراك شـده، ده شده نيز، يكي

.1شكل( كاهش رفتار شهروندي سازماني ذكر شده است  (

 نشان مي دهد از آنجـا كـه دسـت كـم بخـشي از الگواين

انتظارهاي افراد از تجربه هاي گذشته آنان سرچشمه مي گيـرد،

 هـاي عـدالتي بـي مال تحـت تـأثير مورد انتظار به احت عدالتي بي

و معلـولي بـين. پيشين قرار مي گيرد در واقع يـك رابطـه علـي

و آثـار سـازماني نـشان مـي دهـد عدالتي بي ).2( تجربـه شـده

در اين  مشاهده مي كنيم رفتارهاي شـهروندي الگوهمانطور كه

 ادراك شده كاهش عدالتيبيدر اثر سازماني به عنوان آثار فردي

بر سازمان تـأثير منفـي برجـاي مـي مي يابد و اين به نوبه خود

ي تبيين بهترنقش عدالت درارتقاء اين رفتارها، درايـن. گذارد برا

تحقيق ،به بررسي تأثيرهر كـدام از ابعـاد عـدالت بـر رفتارهـاي 

رابطه بـين ايـن. شهروندي سازماني از ديدگاه كاركنان پرداختيم 

شدالگومتغيرها در قالب  ).2شكل(ه است زير بررسي

 روش تحقيق

از. كاربردي بود–تحقيق فوق از نوع نظري بدين صـورت كـه

 مربوط، ابتدا ابعاديهانظري، با مراجعه به نظريات، ديدگاه حيث 

از حيـث نظـري مـورد شناسـايي قـرارداده، آنگـاه بـه تحقيق را

شها آوري داده جمع در ركت مورد نظـر جهـت آزمـوني ميداني

در اين تحقيـق آزمون. تيمفرضيات پرداخ  هاي آماري استفاده شده

در: به شرح زير مي باشد  براي مقايسه ميانگينهاي ابعـاد عـدالت

از تحليل واريانس بخش هر، جهت رتبههاي مختلف سازمان بندي

از  كدام از ابعاد عدالت در تأثيرگـذاري بـر رفتارهـاي شـهروندي

بو،آزمون فريدمن   نرمـال بـودن دن يـا غيـر جهت آزمون نرمال

و-ها از آزمون كولموگروف توزيع پاسخ براي بررسـي اسميرنوف

از آزمون دوجمله شد فرضيات تحقيق .اي استفاده

 اهداف تحقيق

هدف اصلي تحقيـق تعيـين ميزانـي اسـت كـه ادراك كاركنـان

بر رفتارهاي شهروندي آنان تأثير مي  سازمان از عدالت سازماني

و در جهـت ارتقـاء رفتارهـاي كمك به مـديران سـا گذارد زمان

اهــداف فرعــي تحقيــق ارائــه. باشــد مــيشــهروندي ســازماني

و تقويــت  ي عــدالت بــراي ايجــاد در زمينــه اجــرا راهكارهــايي

:براي مثال

 كاهش تعهد سازماني

 رفتار شهروندي كمتر

 ورضايت خاطر كمتر

ــصيت شخــــــــ

سازماني محكوم

 به شكست

ي درعدالتتجربه بي

 گذشته

عدالتي ادراكبيعدالتي مورد انتظاربي

 شده
آثارآثارفردي

 سازماني

اطالعات بدون

 ابهام

عدالتي مورد انتظار الگوي بي.1شكل
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 بـا توجـه بـه فرهنـگ سازمانهارفتارهاي شهروندي سازماني در

ــديران ســازمان از اهميــت رفتارهــاي ــاه ســاختن م ــومي وآگ ب

ــدف  ــت وه ــازماني اس ــهروندي س ــه ش ــق نيزارائ ــايي تحقي غ

در ساير هايپيشنهاد  سازمانها الزم براي توسعه اين مفهوم جديد

.است

و نمونه آماري تحقيق  جامعه آمـاري شـامل تمـامي:جامعه

كاركنـان واحـدهاي شـركت ملـي پخـش فـراورده هـاي نفتـي

كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم بـه بـاال مـي)ستاد تهران(ايران

، باشند وتعداد آنها طبق  و توسـعه 773 استعالم از واحـد تحقيـق

از روش نمونـه گيـري تـصادفي طبقـه. نفر مي باشد با اسـتفاده

شد246بندي شده، از بين جامعه، نمونه  .نفري انتخاب

در با توجه به ضرورت صرفه:آوري اطالعات ابزار جمع جـويي

دو  از پرسشنامه استفاده شـده كـه و نيروي انساني، وقت، هزينه

اول.دبخش بو  سـن،(ي جمعيت شـناختي پرسشهاحاوي بخش

و واحـد  جنسيت، سطح تحصيالت، سنوات خدمت، نوع استخدام

و بخش دوم شامل)سازماني  و سؤال20،  كنترلـي سؤال1 اصلي

و ديـدگاهاز طريق اين. است در پرسشها، نظرات هاي كاركنـان

بر رفتارهاي شهروندي سـازماني آنـان  در مورد تأثير ابعاد عدالت

 260ازتعــداد. قالــب طيــف پــنج عــاملي ليكــرت ســنجيده شــد

كه242پرسشنامه توزيع شده، از آنها عودت داده شد  تـا 223 تا

و تحليل قرار گرفت . كه كامالً تكميل شده بود، مورد تجزيه

 راهنما محترم استادان توسط تحقيق ايندر:روايي پرسشنامه

 تحقيـق، مطالعـه بـه مربـوط مقـاالتو كتـب مطالعهو مشاور،

 ضعفو قوت نقاط تعيينو ها تحقيقو هاي مقاالت پرسشنامه

 اعمـالو ازكاركنـان تعـدادي بين پرسشنامه ابتدايي آنها، توزيع

.است شده تائيدو بررسي اصالحي، نظرات

و باز روش از تحقيق، اين:پرسشنامه پاياني  ضـريب آزمـايي

 صورت به آماري ازجامعه نفر9.است شده استفاده كرونباخ آلفاي

از.گرديد توزيع آنان ميان پرسشنامهو انتخاب تصادفي  دو پـس

9 همـان ميان پرسشنامه همان مجدداً قبلي اطالع بدونو هفته

در ايـن تحقيـق ضـريب آلفـاي.توزيع گرديـد دوم براي بار نفر

 درمراحل بازآزمايي برابربا.گرديد محاسبه SPSS،با كرونباخ كه

ودر89% دوم%92 مرحله اول  آمـد وضـريب دسـتبهدر مرحله

از جمع آوري همبستگي آنها مورد تأييد قرار گرفت همچنين بعد

 آمد كه دستبه%887كليه داده ها نيزضريب آلفا محاسبه گرديد

.قرارگرفت تاييد مورد پرسشنامه پايايي ضريب، اين به توجه با

 هاي تحقيق يافته

بر يافته هاي آماري به شرح جـداول زيـرس آزمون اساهاي تحقيق

:مي باشد

و ميانگين رتبه.1جدول از سطح معني داري ها براي هر كدام

 ابعاد عدالت با توجه به آزمون فريدمن

 رتبه ابعاد عدالت

 2064 عدالت توزيعي

 2037اي عدالت رويه

 2084اي عدالت مراوده

 2051 عدالت اطالعاتي

3= آزاديدرجه 50670= كاي مربع

 129= سطح معني داري

برداشت ازعدالت توزيعي�

اي� برداشت ازعدالت رويه

اي�  برداشت ازعدالت مراوده

 برداشت ازعدالت اطالعاتي�

رفتارهاي شهروندي سازماني

 الگو مفهومي تحقيق.2شكل
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و براي آزمون فريدمن، شامل سطح معنـي SPSSخروجي داري

در رتبـه با توجه به جدول، عدالت مراوده. هاست ميانگين رتبه  اي

در رتبه سـوم  در رتبه دوم، عدالت اطالعاتي اول، عدالت توزيعي

در رتبه چهارم قرار دارد اما با توجـه بـهو عدالت رويه  سـطح اي

از ســطح معنــي كــه بــزرگ) Sig=123(.داري معنــي داري تــر

امـا. دار نيـست است، اين تفاوت ميانگينها معنـي05/0معيارين 

و همچنين در مورد رتبه SPSSخروجي  بندي سؤاالت پرسشنامه

هر فرضيه نشان داد كه سـطح معنـي  در سؤاالت مربوط به داري

از سطح معني>Sig)0001/0(جدول  داري معيار اسـت، كوچكتر

و همچنين بنابراين، تفاوت ميانگين رتبه در سؤاالت پرسشنامه ها

هر فرضيه معني .دار است سؤاالت مربوط به

ت در بخش با وجود هاي مختلف وجـود فاوت ظاهري ميانگينها كه

دار دادكه ايـن تفـاوت ميانگينهـا معنـي نشان spssدارد خروجي 

ج نيست، زيرا سطح معني  دول براي همـه ابعـاد عـدالت داري در

اي(،)=sig.242توزيعي( اي(،)=Sig.277رويه .314مـراوده

sig=(،)ــاتي ــي داري  ) =sig. 979اطالع ــطح معن ــر از س بزرگت

-براي آزمون كولموگروف spssخروجي. باشدمي%)5(معيارين 

 محاسـبه شـده بـراي چهـار متغيـر sigاسميرنوف نشان داد كه

،عـدالت)p2=.019(اي، عـدالت رويـه)p1=.0(عدالت توزيعي(

از ) p4=.002(، وعدالت اطالعاتي)p3=.04(اي مراوده كـوچكتر

هاي مربـوط بـه باشد، بنابراين توزيع پاسـخمي%5سطح خطاي 

از آزمــون  و ــد ــال تبعيــت نمــي كن ــع نرم از توزي ــر  چهــار متغي

دو جمله در اين تحقيق با توجـه. اي استفاده نموديم ناپارامتريك

دو جملـه  اي، به مقياس پنج عاملي ليكرت، براي انجـام آزمـون

و با توجه به ايـن كـه3عدد   به عنوان نقطه تقسيم انتخاب شد

 نـسبت بـه كـل اعـضاي دو گـروه»p»2تعداد اعـضاي گـروه

در اين تحقيـق40%،»5« »%40«مي باشد، نسبت مورد آزمون

. در نظر گرفته شد

ف: فرض آماري هر چهار فرضيه فرض آماري براي و رضيه اصلي

.فرعي تحقيق به صورت زير مي باشد

40.:0 ≤PH40.:1 >PH
فرض صـفر بـدين معنـي اسـت كـه ادراك كاركنـان ازعـدالت

در فرضـيات  از ابعاد عـدالت و هركدام در فرضيه اصلي سازماني

بر ارتقاء رفتارهاي شهروندي سازماني  و. موثر نمـي باشـد فرعي

از عـدالت فرض يـك بـدين معنـي اسـت كـه ادراك كاركنـان

در فرضـيات  از ابعـاد عـدالت و هركدام سازماني درفرضيه اصلي

بر ارتقاء رفتارهاي شهروندي سازماني مـوثرمي باشـد  بـا. فرعي

) Sig=000/0(توجه به اينكه سطح معني داري محاسـبه شـده 

و هم  هر چهار فرضيه فرعي براي فرضيه اصلي، كـوچكتر براي

 مي باشد نمي توان فرض صفر را تأييد كـرد"%5"از سطح خطا 

و نتيجـه مـي گيـريم كـه ادراك و فرض يك تأييـد مـي شـود

و(عـدالت سـازماني كاركنـان از تـوزيعي، رويـه اي، مـراوده اي

بر ارتقاء رفتارهاي شهروندي سازماني آنان موثر مـي) اطالعاتي

.باشد

ب.2جدول ه آزمون مقايسه ميانگين ها مقايسه ميانگين ابعاد عدالت در بخش هاي مختلف سازمان با توجه

 واحدها عدالت توزيعياي عدالت رويهاي عدالت مراوده عدالت اطالعاتي

 اداري 3,8444 3,9481 3,8889 4,0074
 مالي 4,1273 4,0424 4,1636 4,1280
 ريزيهبرنام 3,9852 3,8889 3,8074 3,9630
 بازرگاني 4,0768 3,8733 3,9067 4,0267
 توزيعو تامين 4,1286 4,1929 4,929 3,9857
 عمليات 4,2800 4,0960 4,320 3,9573
و 3,9941 3,8647 4,0000 4,0059 هاطرح مهندسي
 ستادي 4,0737 4,0211 4,1053 4,0726
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در مقدمـه ذكـر طور همان:يريگ بحث ونتيجه كه قبال هـم

در دهه هاي اخير مورد توجه محققـان  كرديم مفهوم جديدي كه

قرار گرفته، رفتار شهروندي سازماني است كه تحقيقـات زيـادي 

و پيامدهاي آن صـورت گرفتـه  در رابطه با مفاهيم، عوامل موثر

بـه دليـل اهميـت ايـن موضـوع، در ايـن تحقيـق ادراك. است

نان ازعدالت سازماني به عنـوان يـك متغيـر تأثيرگـذار بـر كارك

در شركت ملـي پخـش فـراورده  هـاي رفتارهاي شهروندي آنان

بـر اسـاس نتـايج. مورد بررسي قرار گرفـت) تهران(نفتي ايران 

و تحليل داده  دو جمله تجزيه از آزمون اي، هاي تحقيق با استفاده

در تحقيقـاتي كـه. همه فرضيات تحقيق مورد تأييد واقع شـدند 

بر روي عوامل تأثيرگذارمثل رضـايت شـغلي، توسط سيلورتورنه

و اعتمـاد بـه سرپرسـت بـر رفتارهـاي  تعهد سازماني، فرهنـگ

شهروندي سازماني انجام شده نقش ادراك از عدالت مهم تلقـي 

نـشان جـامع دريك مطالعه تحليـل اپل بوم نيز).11(شده است 

رضايت شغلي، عدالت درك شده داده كه رفتارهاي شهروندي با 

و حمايت رهبر مرتبط است  ، طبـق نظـر رابينـز.و تعهد سازماني

و رفتارهاي شـهروندي سـازماني يك رابطه كلي  تري بين رضايت

اي شد، رضايت رابطه بررسي مي وجود داشت اما وقتي كه عدالت

ــت ــازماني نداش ــهروندي س ــاي ش ــا رفتاره و).6(ب ــانزانو كروپ

كهد نيز همكارانش عدالت رويه اي به طـور مـستقيم بـا ريافتند

هـاي تحقيـق يافتـه. مرتبط اسـت رفتارهاي شهروندي سازماني 

به رابطه مثبتي را بين عدالت مراوده توسط موريسن  اي با اعتماد

و توانمندســازي نــشان داده اســت  و).12(سرپرســت  كلكوئيــت

در سال نـد در مطالعات فراتحليـل خـود دريافت 2001همكارانش

و  كه عدالت اطالعاتي به طور قوي بـا اعتمـاد، رضـايت شـغلي

ارگـاندر تحقيقـي كـه توسـط).9(تعهد سازماني مرتبط اسـت 

و اهميت رفتارهاي شهروندي سازماني)2000( در در مورد كاربرد

در چند كشور انجام شده دو بعـد فرهنگـي از فرهنگ هاي مختلف

و اد  از رفتارهـاي طبقه بنـدي فرهنگـي هافـستد در ايجـاد راك

-فردگرايـي«: انـد شهروندي سازماني مورد بررسي قـرار گرفتـه 

يا»جمعگرايي بر فرد در مقابل گروه مي با تأكيد سازمان مرتبط

و و-، سلـسله مراتـب، رابطـه رهبـر»فاصله قـدرت«شود پيـرو

در مي  نتايج اين مطالعات نـشان داده اسـت كـه.گيرد برابري را

از رفتارهاي  هايي كه بيشتر در فرهنگ شهروندي سازماني انتظار

هايي كـه فاصـله قـدرتو در فرهنگ. جمعگرا هستند بيشتر است 

ادراك از انصاف در فرهنگهايي بـا فاصـله.تر است باال است، كم 

مي. قدرت پايين مهمتر است  دهـد كـه فرهنـگ مـي اين نشان

و رفتارهاي شهروندي سـازماني  تواند رابطه بين عدالت سازماني

را تعديل كند وبـافتي را ايجـاد مـي كنـد كـه درون آن عوامـل 

در انجام رفتارهاي شهروندي سـازماني، خاصي، بر تمايل كارمند

. تأثير مي گذارد

و همچنين همراستايي نتـايج ايـن با توجه به تاييد اين فرضيات

اين محققان انجام شده تحقيق با نتايج تحقيقاتي كه قبال توسط

ا  و بـهو با توجه به و فرهنگ اسالمي مـا در جامعه ينكه عدالت

از اهميت وااليي برخوردار هـست، مـي  تبع آن فرهنگ سازماني

از عـدالت سـازماني بـر  توان نتيجه گرفت كـه ادراك كاركنـان

همچنين نتايج آزمـون. رفتاهاي شهروندي آنان تأثير گذار است 

در مورد رتبه  تـ فريدمن أثير هـر بندي ابعاد عدالت نشان داد كـه

چهار بعد عدالت از نظر كاركنان بـر رفتارهـاي شـهروندي آنـان 

ون تحليــل واريــانس نيــز تفــاوت آزمــ. داراي اهميــت يكــسانند

در مورد ميانگين ابعاد عدالت در بخش هاي مختلـف معني داري

از ديـدگاه. سازمان نشان نـداد  بـه عبـارتي همـه ابعـاد عـدالت

و داراي اهميت يكسانند  براين بر اسـاس يافتـه بنا. كاركنان مهم

هاي تحقيق، جهت ارتقاء اين رفتارهابـه مـديران ايـن سـازمان 

:پيشنهاد مي شود كه

و سرپرستان بايد با ايجاد)1 در نظامهامديران ي جبران خدمات

در سازمان، هماننـد پرداخـت بـر اسـاس راستاي عدالت توزيعي

و شايـستگي  بر مبنـاي عملكـرد و ارائه پاداش و عملكرد  افـراد

در جهـت مـسؤوليت ها با متناسب بودن پيامد و عملكـرد افـراد، ها

در نتيجــه بــروز رفتارهــاي شــهروندي  و درك عــدالت تــوزيعي

. سازماني گام بردارند

و مزايا براي همه افراد)2 ي تخصيص حقوق و رويه ها معيارها

و ايـن رويـه هـا براسـاس  سازماني به طور يكسان اعمال شـود

بر اطالعات دقيق باشند هاي اخ معيار و مبتني به كاركنـان. القي

از تـص  در مـورد ميماجازه داده شود كه قبـل گيـري نظرشـان را

بر رويه رويه و همچنين از. ها تـأثير بگذارنـد ها بيان كنند يكـي

و  عوامل مهمي كه در ايجاد اختالف، تـضعيف روحيـه كاركنـان
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بر نقش دارد، فقدان نظام ارتقاء عدالتيبيدرك و انتصاب مبتني

و پيشنهاد مي شود كه با ايجاد نظام شايسته ساالري است، لذا ها

و ترفيع افراد گامي اساسـي جهـت  معيارهاي منصفانه براي ارتقا

در نتيجــه برخــورداري از و  افــزايش ادراك از عــدالت ســازماني

.كاركناني با ويژگي رفتارهاي شهروندي سازماني برداشته شود

و مــديران)3 و سرپرســتان در طــي رفتارهــاي بــين شخــصي

و خوشـرويي مراوداتي كه با كاركنان دارنـد بـا آنهـا بـا احتـرام

در  در ارائـه اطالعـات و رفتاركنند، به نظرات آنها احترام بگذارند

مورد تصميمات، رويه هاي سازماني كه به آنها مربوط مـي شـود 

سر؛صادقانه برخورد كنند  از پرست به عنوان زيرا ادراك كاركنان

و منزلـت آنهـا در فراينـد تعامـل،  و احترام گذار بـه شـأن حامي

و به طور مثبت بر  از عدالت مراوده اي را ارتقاء خواهد داد ادراك

اعتماد آنها به سرپرست تأثير مي گذارد كـه اعتمـاد نيـز محـيط 

ي  شـهروند امني را براي كاركنان جهت درگير شدن دررفتار هـا

. هم مي كندي سازماني فرا

و سرپرستان بايستي اطالعاتي كه به كاركنـان مـي)4 مديران

و قابــل فهــم باشــد همچنــين اطالعــات. دهنــد كــافي، دقيــق

و ادراك  خصوصي افراد را بايد حفظ كنند تا باعث ايجـاد اعتمـاد

و بالطبع در آنان،از عدالت شده  آن رفتارهاي شهروندي سازماني

تو. ارتقا يابد از عـدالت همچنين بـا جـه بـه اينكـه نقـش ادراك

ــر در تأثيرگــذاري ب متغيرهــايي ماننــد اعتمــاد، تعهــد ســازماني

در  و رفتارهـاي شـهروندي سـازماني سازماني، رضايت سازماني

 سـازمانها تحقيقات ديگر مورد تأييد قرار گرفته به مديران سـاير 

در جهت اجراي عدالت سـازماني تـالش شودز پيشنهاد مي ني كه

و سـازوكارهايي بـراي ارتقـاء ادراك كاركنـان از بيشتر ي نمايند

در سازمان .گيرندكاربهعدالت

 هايي براي تحقيقات آيندهپيشنهاد

و رفتارهاي شهروندي سازماني در بررسي رابطه عدالت سازماني

و توليدي سازمانهاساير  اين كار سبب مي شـود كـه.ي خدماتي

از ايـن تحقيـق افـزايشآمدستبهقدرت تعميم پذيري نتايج  ده

؛يابد

ش و مطالعــه در جهـت ناســايي عوامـل ديگــر مـوثر بــر بررسـي

؛ي سازماني به غير از عدالت سازمانيرفتارهاي شهروند

و شناسايي پيامدهاي رفتار شهروندي ؛ بررسي

وري، بررسي تأثير عدالت سازماني بر مقوله هاي ديگر مانند بهره

و رضايت شغلي .غيبت

 زاريسپاسگ

و ارزشمند جناب آقاي از زحمات بي شائبه در پايان شايسته است

، اسـتاد مـشاور، سـركار خـانم آرزو شـفي،دكتر غالمعلي طبرسا 

و جناب آقاي مهندس احمدي مشاو رئـيس بخـش، ژادنر صنعتي

و توسعه شـركت ملـي نفـت، آقـاي عـسكري  و ديگـر پژوهش

از حمايت و م هايهمكاران ايشان لـي نفـت تـشكر مالي شـركت

.نماييم

 واژه نامه

 Distributive Justice -1 عدالت توزيعي

 Procedural Justice -2اي عدالت رويه

 Interactional Justice -3اي عدالت مراوده

 Informational Justice -4 عدالت اطالعاتي

 رفتار شهروندي سازماني
5- Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

و خودجوش  رفتارهاي نوآورانه
6- Spontaneous and Innovative Behavior (OCB) 

 Equity -7 برابري

 Disputants -8 نزاع

 Politenes -9 ادب

 Dignity -10 بزرگي

 نابعم

نظريه عدالت از ديدگاه فارابي، امام خميني. جمشيدي محمدحسين-1

، معاونت پژوهشي انتـش.و شهيد صدر  ارات پژوهـشكده چاپ اول

و انقالب اسالمي 12: 1385تهران،.امام خميني

و عدا لت در سازمان مديريت رفتـار. رضائيان علي-2 انتظاراز عدالت

1384:69تهران،. چاپ اول، انتشارات سمت. سازماني پيشرفته
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