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رفتار شهروندی سازمانی فرهنگ سازمانی بر عدالت سازمانی و  تاثیر ابعادبررسی 

 کارکنان گروه صنعتی پاکشو

 

 (فاطمه زيدینام و نام خانوادگی نويسنده اول )
 (سرپرست منابع انسانی) وابستگی سازمانی نویسنده
 zarfam54@yahoo.com) آدرس پست الكترونيك نویسنده ) 

 

 

 چکیده

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی فرهنگ سازمانی بر عدالت سازمانی و  تاثيربررسی ، جام این پژوهشهدف از ان

 آوریع جم باشد.ی مقطعی م پيمایشی-هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصيفی لحاظحاضر از  پژوهشباشد. میپاکشو 

 ،(4995کانوسكی ) و اورگان  رفتار شهروندی سازمانیای استاندارد های و پرسشنامه اطالعات، از طریق مطالعات کتابخانه

صورت گرفته است.  (4991عدالت سازمانی از پرسشنامه نيهوف و مورمن )و ( 4005دنيسون ) فرهنگ سازمانی پرسشنامه

ی روای .اندهبه سواالت پرسشنامه پاسخ داد باشدنفر می 441باشد که تعداد آنها پرسنل دفتر مرکزی شرکت پاکشو می

برآورد و  94/0 معادل آلفای کرونباخ از استفاده با آن نيز پایایی گرفت. خبرگان، مورد تایيد قرار نظرات از استفاده با پرسشنامه

حاصل از نتایج  پذیرفت. انجام spssافزار از طریق نرم و استنباطی و توصيفی آمار سطح دو در هاداده د. تحليلگردیتایيد 

و فرهنگ سازمانی و رفتار  چندگانه، نشان داد بين عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانیخطی و سيون تحليل رگر

 رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد. شهروندی سازمانی،

 عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانیواژگان کلیدی: 
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دهنده آن است پایداری آن وابسته به وجود پيوندی قوی، ميان اجزا و عناصر تشكيل سازمان، نظامی اجتماعی است که حيات و

شود )طاهری، کند، زیرا عدم رعایت عدالت، موجب جدایی این اجزا از یكدیگر میبخش را ایفا میو عدالت، نقش یك انسجام

گيری کارکنان های تصميمکه آن شامل روش طرفی در محيط کار اشاره داردبه نقش انصاف و بی ،در عدالت سازمانی (.4131

ها را شامل گيری بر رفتار کاری آنها بطور منصفانه در شعلشان برخورد شده و نيز تأثيرات این تصميمدر رابطه با اینكه با آن

 مورد ،اناز کارکن نقش از فراتر رفتارهای جدید، روانشناختی قراردادهای در ،(.  ,5002Moorman and Blakelyد )شومی

رفتاری  سازمانی، شهروندی رفتار. کنند عمل رسمی هاینقش حد در تا رفتمی انتظار آنها از که گذشته، خالف بر. است انتظار

 پذیریتواند موجب انعطافمی کاری، زندگی کيفيت بهبود بيشتر و وریبهره همچون منافعی ایجاد ضمن که است فرانقش

 استاز جمله موضوعات مهم رفتاری  نيزسازمانی  فرهنگ. (4133شود )غفاری و کهن،  رقبا با مواجهه و موفقيت برایسازمان، 

به  با رفتار شهروندی سازمانی باشد و پيوند آنای برخوردار میهای مدیریت رفتار سازمانی از اهميت ویژهکه در حوزه تئوری

در پژوهش حاضر تاثير  .(4194)زارع و همكاران،  شدارتقاء وضعيت دیگری خواهد  ای است که تقویت یكی منجر بهگونه

 عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو بررسی خواهد شد.

 بیان مسئله

 که سازند همفرا ایگونهبه را زمينه بایستی توسعه از جمله ایران حال در و نيافتهتوسعه کشورهای در ویژهبه ها،سازمان

 کاربه سازمانی اهداف رسيدن به جهت در را خود هایظرفيت و هاتوانایی تجربيات، تمامی ،رضایت با شانمدیران کارکنان و

که به -تواند در بروز یا عدم بروز این رفتارها برای این منظور الزم است عواملی که می (.4139اخالق و همكاران، گيرند )ملك

یكی از این عواملی که ممكن  ها شناسایی شود.اثرگذار باشد، توسط سازمان -شودروندی سازمانی شناخته میعنوان رفتار شه

یكی از مسایل اصلی و کانونی فرهنگ سازمانی،  باشد.فرهنگ سازمانی می است بر رفتار شهروندی سازمانی تاثير داشته باشد،

 سازمان، در را چيز همه تقریباًاست. فرهنگ سازمانی،  شده شناخته آن پيشرفت عوامل مؤثرترین باشد که ازهر سازمان، می
 ها،شيوه خاص، زبان رسوم، و آداب و رفتار الگوی اخالق، ها، هنجارها،ارزش ها،نگرش اساسی، اعتقادات و مفروضات شامل

بخش و انسجام های وحدترین عاملتو در زمره مهم دهدمی پوشش فناوری، و دانش مصنوعات، نمادها، هنر، و هاایده عادات،

  (.Livari, 5000) رودشمار میهای سازمانی بهآفرین در عرصه فعاليت

عدالت سازمانی عبارت است از انصاف ادراك شده از  تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی موثر باشد.عدالت سازمانی نيز می

تعامالت اقتصاد اجتماعی و همچنين در برگيرنده روابط فرد با روسا،  تواند شاملتعامالت صورت گرفته در سازمان، که می

ها ن در سازمانهنگامی که کارکنا(.  ,0991Biogaryد )عنوان یك سيستم اجتماعی باشهزیردستان، همكاران و سازمان ب

تعهد کمتر( و هم در قالب  هم در قالب تمایالت احساسی )با .ها به طور غير منصفانه رفتار شده استآن احساس کنند که با

 (. ,5000Pareke and Susetyo) دهندهای رفتاری پاسخ میکنش

این رفتار شهروندی کارکنان شرکت پاکشو بررسی خواهد شد.  حاضر، تاثير عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی بردر پژوهش 

باشد که در این صنعت، در میی و آرایشی بخش خصوصی ایران در زمينه مواد شوینده، بهداشت شرکتچندین یكی از شرکت 

با گردد. حال رقابت با یكدیگرند. در این رقابت شدید، وجود رفتار شهروندی سازمانی ميان کارکنان، مزیت رقابتی محسوب می

ارائه  های خارج از وظایف خود و یااین وجود، در این شرکت، برخی از کارکنان، تمایلی به داوطلب شدن برای انجام فعاليت

باشد، در واقع رفتار شهروندی پيشنهاد برای بهبود سازمان ندارند و رعایت حقوق همكارانشان برای آنها دارای اهميت نمی

شد این شرکت جایگاه و سبب خواهد  بگذاردتواند بر عملكرد سازمان تاثير دهند که این مسئله میسازمانی از خود بروز نمی

آن، برای این شرکت دارای اهميت  مرتبط بادست دهد. لذا بررسی رفتار شهروندی کارکنان و عوامل خود را در ميان رقيبان از 

 باشد.می

 اهمیت موضوع
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 دهدای سازمان را شكل میها، اعتقادات و الگوهای رفتاری که هویت هستهای از ارزشعبارتست از مجموعه فرهنگ سازمانی

(5002Rashid et al., ) سازد و های موفق را برجسته میسازمانفرهنگ، بخشد. زمانی هویتی سازمانی میبه کارکنان سا و

)سيدی و ایزدی،  گيری رفتار کارکنان نقش بسزایی دارددر شكل ا فرهنگ قویبکند. سازمان ز دیگران متمایز میآنها را ا

 استانداردهای به دستيابی منظور است، به آن دارایی ارزشمندترین و ترینمهم سازمانی هر انسانی نيروی که آنجایی زا(. 4194

 ضمن که باشند منعطف و پویا انسانی نيروی دارای هاسازمان باید تغييری، هر از قبل شرایط، این با شدن روروبه برای الزم

 دادن نشان یبرا درونی، خواست و ميل عبارتیبه یا و انگيزه دارای تغييرات، این با خود انطباق برای الزم توانایی داشتن

 این باشند. به رسمی شده تعریف وظایف از بيشتر حتی خود، هایشایستگی ابراز و سازمان در خود هایتوانمندی حداکثر

 راستای در سازمان به کمك دليل به تنها و داشتیچشم هيچ بدون که افراد رسمی نقش بر اضافه وظایف انجام و رفتارها

  (.4194)موسوی و اسماعيلی،  گویندمی سازمانی شهروندی رفتارهای د،گيرمی انجام اهدافش به دستيابی

 افراد دهدمی نشان هاسازمان در مبحث ها تحقيق بر روی اینعدالت نيز یكی دیگر از مباحث مهم در روابط انسانی است و سال

 با که و رفتارهایی یابندمی تخصيص پيامدها، آن موجب به که هاییرویه و پيامدها تخصيص در عدالت شدت نسبت به رعایتبه

 منصفانه بودن در خصوص را افراد ادراك سازمانی، عدالت(. 4191هستند )ظریفی و همكاران،  حساس گيرد،می صورت هاآن

 (.Nadiri and Tanova, 5000) کندمی توصيف ادراکی چنين به هاآن رفتاری هایواکنش کارمندان و با سازمان برخورد

آورد. توجه خاص به های اجتماعی را فراهم مینای پایداری هر سيستم اجتماعی است و موجبات تعادل در سيستمعدالت، مب

سزا در رفتار کارکنان و برداشت مثبت مخاطبين و جامعه از سازمان، بسيار ضروری است )زینالی، رعایت آن با توجه به تاثير به

4131.) 

 پژوهش ادبیات

 عدالت سازمانی

آورد. رعایت عدالت با های اجتماعی را فراهم میمبنای پایداری هر سيستم اجتماعی است و موجبات تعادل در سيستمعدالت، 

کند و با توجه به تاثير بسزای رفتار کارکنان بر پذیر میبينی رفتار سازمانی، آن را تا حدودی کنترلفراهم آوردن قابليت پيش

 (.4191سازد )ظریفی و همكاران، ه از آن سازمان، توجه خاص را به آن ضروری میرضایت و برداشت مثبت مخاطبين و جامع

 که شودمی اطالق هاسازمان مدیریت در اجتماعی هنجارهای و قوانين به هاسازمان در عدالت (،4994) تریپ و بيز نظر از

 :است زیر موارد شامل

 سازمان؛ در هاستاده تخصيص گونگیچ -

 شوند؛ گرفته کاربه گيریتصميم برای ستیبای که هاییرویه -

 .سازمان( کارکنان با رفتار و برخورد چگونگی)سازمان  در فردی بين هایرفتار چگونگی -

تعاملی )سيدجوادین و  عدالت و ایرویه عدالت توزیعی، عدالت: کندمی داللت عدالت برای بعد سه وجود بر تعریف این

 .(4194همكاران، 

 افراد تئوری این براساس. است بوده عدالت بحث به مدیریت متخصصان توجه اصلی دليل آدامز، برابری تئوری ،تاریخی طور به 

 مقایسه سازمان به همكارانشان ستاده و داده نسبت با سازمان از خود هایستاده نسبت با را سازمان به خود هایداده نسبت

 (. 4194)سيدجوادین و همكاران،  کندمی عدالتیبی احساس فرد باشد، نابرابر نسبت این اگر و کنندمی

 .(Mcnabb, 4009دارد ) اشاره کنند،می دریافت کارکنان که نتایجی و پيامدها بودن منصفانه به توزیعی عدالت

ها به یهبه رو ها نقش مهمی دارند و واکنش افراد جامعه نسبتای نيز مانند نظریه برابری، ادراکات انساندر بحث عدالت رویه

ها بر اساس واقعيات رفتار شناختی، انسانها، نه ماهيت واقعی آنها، بستگی دارد. زیرا از نظر روانچگونگی ادراکشان از رویه

 (.59: 4191دهند )رضائيان، کنند، بلكه بر اساس ادراك خود از واقعيت، واکنش نشان مینمی
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. عدالت تعاملی به انصاف در شودمی منتقل زیردستان به سرپرستان سطتو سازمانی عدالت که است روشی شامل تعاملی عدالت

 (.Martinez et al., 4002فردی اشاره دارد )رفتار بين

 

 رفتار شهروندی سازمانی

 رسمی طور به سازمان کارمندان برای که آنچه از فراتر است، رفتاری نوع یك، رفتار شهروندی سازمانی، 4بنابر تعریف کاسترو

 یا و ندارد دنبال به پاداشی رسمی طورباشد. بهمی فردی اراده اساس بر و اختياری صورتبه که است است. رفتاری شده تشریح

 سازمان عمليات موفقيت و سازمان عملكرد در که است رفتاری گيرد.نمی قرار تقدیر مورد سازمانی رسمی ساختار طریق از

 (.4135است )مقيمی،  مهم بسيار

وری و همبستگی و انسجام در محيط کاری که به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره سازمانی دیشهرون رفتار

 رسمی سيستم توسط مستقيماً و آنها نيست رسمی وظایف جزء که است کارکنان اختياری رفتارهای شامل شود،محسوب می

اثربخشی کل سازمان را  های سازمان نقش موثری دارد و ميزانفعاليت ولی در انجام شودنمی گرفته نظر در سازمان پاداش

 .(Hodson, 5002) دهدافزایش می

 باشد.( می4933) 4شده توسط ارگانبعد بيان4ابعاد در نظر گرفته شده در این پژوهش، 

قل سطح وظيفه مورد دهند و فراتر از حدا: حالتی است که در آن، اعضای سازمان، رفتارهای خاصی را انجام می1وجدان کاری

شده نقش های تعيينای فراتر از الزامکنند. وجدان کاری، شامل رفتارهایی است که به شيوهنياز، برای انجام آن کار، فعاليت می

دهد. مانند کار بعد از ساعات کاری برای سود رساندن رود، از طرف کارمند در انجام وظایف، روی میسازمانی، یا آنچه انتظار می

های اضافی، خودداری نماید و از زمان، استفاده بهينه را ببرد ه سازمان و یا اینكه کارمند از درخواست استراحت و مرخصیب

(Castro, 5002.) 

 اینكه بدون کار، محيط هایناسازگاری و هاسختی با خود دادن وفق در کارمند توانایی عنوان تحت جوانمردی، بعد: 5جوانمردی

(. جوانمردی، عبارتست از تمایل Kernodle, 5002) شودمی تعریف باشد، داشته شكایتی یا اعتراض رسمی ای شفاهی طور به

: 4190های کاری، بدون اینكه گله و شكایتی صورت گيرد )مقيمی، ناپذیر و اجحافهای اجتناببه شكيبایی در مقابل مزاحمت

411.) 

که در شرایط غير معمولی همكاران در عملكرد مربوط به وظایفشان، زمانیدوستی عبارتست از کمك کردن به : نوع4دوستینوع

منظور کمك به صورت کامال داوطلبانه و بهدهنده افراد، بهدوستی، به رفتار یاری(. نوعCastro et al., 5002قرار دارند )

 (. 4133همكاران و یا کمك در انجام وظایف مربوط به آنها، اشاره دارد )احمدی، 

منظور جلوگيری از وقوع مشكالت کاری، در ارتباط با دیگر کارکنان، صورت : شامل رفتارهایی است که از طرف فرد به2اکتنز

گيرد مانند احترام به حقوق دیگران و یا مشورت با کسانی که ممكن است تحت تاثير تصميم یا اقدام فرد، قرار بگيرند می

 (. 4139)مرزوقی و همكاران، 

                                                           
1  Castro  
5  Organ  
2 Conscientiousness 
2  Sportsmanship  
2  Altruism 
2  Courtesy or gestures 
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 فرایندهای در مشارکت عنوانبه تواندمی سازمانی، شهروندی رفتار دیگر بعد عنوانبه: 1عی )فضيلت شهروندی(آداب اجتما

-جلسه در حضور سازمان، رویدادهای در مشارکت شخصی، هایوقت در کاری مسائل به پرداختن عقيده، ابراز سازمان، سياسی

 (.Kernodle, 5002شود ) گرفته نظر در ...و سازمانی مسائل شدن با درگير و ها

  

 فرهنگ سازمانی

گيرد که در نبود یك قانون یا دستورالعمل ها، فرضيات و انتظارات مشترکی را دربر میفرهنگ یك سازمان باورها، نگرش

 Armstrang)پذیر باشد تواند منبع نيرومندی از هویت، هدف مشترك و رهنمود انعطافکند و میصریح، رفتارها را هدایت می

and Baron, 5005.)   فرهنگ سازمانی: سيستمی از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به یك سازمان دارند و همين

 (.4190)رابينز،  دهدو در واقع به سازمان شخصيت منحصر به فردی میشود ویژگی موجب تفكيك دو سازمان از یكدیگر می

 رفتاری ارهاینجه به که است کرده تعریف سازمان افراد مشترك ایباوره و هاارزش از نظامی را سازمان فرهنگ 3شاین

 (.Jing et al,. 5001) کندمی تعيين را افراد از انتظار مورد رفتارهای حتی زچي همه ها،ارزش و ارهاجهن این و شودمیجر من

 است. سازمانی از فرهنگ قیعمي و کامل ابعاد شامل که سازمانی است فرهنگ های الگو از یكی 9دنيسون سازمانی فرهنگ 
انطباق ،44سازگاری ، 40کار )مشارکت( در درگيرشدن شامل اصلی محور در چهار هاسازمان برای را فرهنگ ابعاد الگو، این

 گيرد:می در نظر 41رسالت و 44پذیری

 افراد .دارند توجه کاری هایگروه بر و سازندمی توانمند را خود کارکنان هاییسازمان چنين)مشارکت(:  کار در شدن درگير -

 د.شومی توجه انسانی منابع هایقابليت توسعه به همچنين ،دارند مشارکت تصميمات در

 و باشند ثبات دارای بایدمی ،کنند فعاليت بتوانند اثربخش طوربه کهاین برای هاسازمان(: یكپارچگی و ثبات) سازگاری -

 .دباش شده یكپارچه خوبیبه سازمان هایفعاليت

 و مشتریان نيازهای به خوبیبه توانندمی ،باالست آنها پذیریانطباق ميزان که هاییسازمانپذیری(: )انعطاف پذیریانطباق -

  .دهند پاسخ محيطی تغييرات

 به خواهندیم  و چيست آنها رسالت دانندنمی که هاییسازمان و است آن رسالت سازمانی فرهنگ ویژگی مهمترین: رسالت -

 بایدمی نيز سازمان استراتژی و فرهنگ و ساختار آن تبع به، کند تغيير سازمان رسالت گاه هرد. خورنمی شكست بروند جاک

 (.Denison, 5000) دکن تغيير

 پیشینه پژوهش

 جو سازمانی، شهروندی رفتار شغلی، فرسودگی ميان رابطة بررسی»ای با عنوان مقاله 4194آقایی و همكاران در سال  -

 سازمانی، شهروندی رفتار شغلی، فرسودگی ميان ارتباط بررسی مطالعه این از ارائه کردند. هدف« سازمانی فرهنگ و سازمانی

 در انسانی منابع مدیریت خبرة و کارشناس ده نظر از استفاده با تحقيق، این در .است سازمانی بوده فرهنگ و سازمانی جو

 که است آن از تحقيق حاکی هاییافته از حاصل نتایج. شد بررسی مذکور غيرهایمت ميان رابطة دیزل خودرو شرکت ایران

 سازمانی، شهروندی رفتار و شغلی فرسودگی سازمانی بر جو سازمانی، جو و سازمانی شهروندی رفتار بر شغلی فرسودگی
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 شهروندی رفتار دیگر، طرف از. تأثيرگذارند سازمانی جو و سازمانی رفتار شهروندی شغلی، فرسودگی بر سازمانی فرهنگ

 متغيرها هستند. تأثيرگذارترین سازمانی فرهنگ و سازمانی تأثيرپذیرترین

توسط ‹ ای عدالت سازمانی در رابطه بين فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در شرکت هواپيمایی ایراننقش واسطه›پژوهش  -

الت سازمانی در رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در با هدف تبيين نقش واسطه ای عد 4194اميریان و همكاران در سال 

شرکت هواپيمایی جمهوری اسالمی ایران درشعبه شيراز انجام شده است.روش بررسی این پژوهش از نوع تحقيقات همبستگی 

ت که و جامعه آماری آن کليه کارکنان واحدهای مختلف شرکت هواپيمایی جمهوری اسالمی ایران در شعبه شيراز بوده اس

 فرهنگ پرسشنامه سه پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای. شدند انتخاب نفر 434 ای، طبقه -بصورت نمونه گيری تصادفی

غلی اسميت و همكاران و پرسشنامه عدالت سازمانی نيهوف ومورمن بودند. نتایج نشان داد که بين ش رضایت ، هافستد سازمانی

ضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد و بين هر جفت از متغيرهای فوق نيز رابطه مستقيم فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و ر

 ای معناداری در سطح یك درصد برای متغيرهای فرهنگ سازمانی و رضایتعدالت سازمانی نقش واسطه معنا دار وجود دارد.

  .کندشغلی ایفا می

عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان و اعتماد به سرپرست و رفتار  ارتباط بين»ای با عنوان مقاله 4001در سال  45پوالت -

است. هدف از این تحقيق، نشان دادن تاثير عدالت سازمانی بر اعتماد  ارائه داده« شهروندی سازمانی معلمان مدرسه در ترکيه

ازمان بر رفتار شهروندی سازمانی سازمانی، اعتماد به سرپرست و رفتار شهروندی سازمانی و تاثير اعتماد سرپرست و اعتماد س

دهنده اند. نتایج، نشانشهر ترکيه انتخاب شده45معلم دبيرستان است که از 4434معلمان مدرسه است. نمونه پژوهش شامل 

 تاثير عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی، و تاثير اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی هستند.

ارائه « شده، اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی کارگران چينیعدالت درك»ای با عنوان ( مقاله4005و همكاران ) 44ونگ -

اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت، اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی بوده است. تعداد نمونه در این داده

ای بر اعتماد سازمانی تاثير ت توزیعی و عدالت رویهدهد عدالزیردست بوده است. نتایج نشان می 445سرپرست و  494تحقيق، 

 دارد و اعتماد سازمانی نيز بر رفتار شهروندی سازمانی اثر دارد.

 

 اهداف پژوهش

 اهداف اصلی

 کارکنان گروه صنعتی پاکشو بررسی تاثير عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی .4

 گروه صنعتی پاکشو بررسی تاثير عدالت سازمانی بر فرهنگ سازمانی. 4

 کارکنان گروه صنعتی پاکشو بررسی تاثير فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی .1

 اهداف فرعی

 بررسی تاثير عدالت توزیعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو. 4-4

 ای بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشوهبررسی تاثير عدالت روی. 4-4

 بررسی تاثير عدالت تعاملی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو. 4-1

 سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو فرهنگ. بررسی تاثير عدالت توزیعی بر 4-4

 ارکنان گروه صنعتی پاکشوسازمانی ک فرهنگای بر بررسی تاثير عدالت رویه. 4-4
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 سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو فرهنگبررسی تاثير عدالت تعاملی بر . 4-1

 بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشوبررسی تاثير مشارکت سازمانی . 1-4

 اکشوبر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پ. بررسی تاثير سازگاری سازمانی 1-4

 بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشوپذیری . بررسی تاثير انطباق1-1

 بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گروه صنعتی پاکشو. بررسی تاثير رسالت سازمانی 1-5

 

 فرضیات پژوهش

 فرضیات اصلی

 دارد.. عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثير مثبت و معناداری 4

 . عدالت سازمانی بر فرهنگ سازمانی تاثير مثبت و معناداری دارد.4

 . فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثير مثبت و معناداری دارد.1

 فرضیات فرعی

 تاثير مثبت و معناداری دارد.عدالت توزیعی بر رفتار شهروندی سازمانی . 4-4

 تاثير مثبت و معناداری دارد.سازمانی  ای بر رفتار شهروندیعدالت رویه. 4-4

 تاثير مثبت و معناداری دارد.عدالت تعاملی بر رفتار شهروندی سازمانی . 4-1

 تاثير مثبت و معناداری دارد.سازمانی  فرهنگ. عدالت توزیعی بر 4-4

 تاثير مثبت و معناداری دارد.سازمانی  فرهنگای بر عدالت رویه. 4-4

 تاثير مثبت و معناداری دارد.سازمانی  فرهنگعدالت تعاملی بر . 4-1

 تاثير مثبت و معناداری دارد.بر رفتار شهروندی سازمانی مشارکت سازمانی . 1-4

 تاثير مثبت و معناداری دارد.بر رفتار شهروندی سازمانی . سازگاری سازمانی 1-4

 رد.تاثير مثبت و معناداری دابر رفتار شهروندی سازمانی پذیری . انطباق1-1

 تاثير مثبت و معناداری دارد.بر رفتار شهروندی سازمانی . رسالت سازمانی 1-5

 

 روش تحقیق

 باشد.پيمایشی مقطعی می-ها از نوع توصيفیآوری دادهحاضر از نظر ماهيت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع پژوهش

 ده است:ای و ميدانی استفاده شها، از دو روش کتابخانهآوری دادهبرای جمع

-های علمی اینترنتی و مطالعات ميدانی از طریق پرسشنامهای شامل مطالعه کتب، مجالت، مقاالت و پایگاهمطالعات کتابخانه

 های استاندارد زیر صورت گرفته است:

 برای سنجش عدالت سازمانی (4991) 42پرسشنامه نيهوف و مورمن

 ( برای سنجش فرهنگ سازمانی4005) 41پرسشنامه دنيسون

   رفتار شهروندی سازمانیاستاندارد برای سنجش  (4995)43کانوسكی و اورگان پرسشنامه
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 جامعه آماری

 باشد.نفر می 441باشد که تعداد آنها جامعه تحقيق، پرسنل دفتر مرکزی شرکت پاکشو می

 شده است.به دليل محدود بودن جامعه تحقيق، از روش سرشماری استفاده  

 پايايی و روايی

 هاپرسشنامه محتوایی اعتبار تضمين منظوربه اند،بوده استاندارد هایپرسشنامه حاضر پژوهش پرسشنامه طراحی مبنای اگرچه

 گردید. استفاده پژوهش سواالت از برخی تعدیل و حذف راستای در دانشگاه اساتيد نظرات از

 اند:ل زیر نمایش داده شدهبرای بررسی پایایی نيز از آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج در جدو

 . آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق1جدول

 

 عامل

 

تعداد 

 سواالت

 

 آلفای کرونباخ

 31/0 49 عدالت سازمانی

 94/0 12 فرهنگ سازمانی

 39/0 44 رفتار شهروندی سازمانی

 94/0 10 کل

 

 روش تجزيه و تحلیل داده

برای   09spssافزار نرم از، آماری نياز با متناسب پرسشنامه، از حاصل ایهداده تحليل و تجزیه منظور به حاضر، پژوهش در

کار گرفته های رگرسيون خطی و چندگانه برای بررسی فرضيات بهآزمون بررسی آمار توصيفی و استنباطی استفاده شده است.

 اندشده

 هايافته

 :بررسی متغيرهای جمعيت شناختی نشان داد -

 دهند.ها تشكيل میخانم دهندگان رادرصد پاسخ 43

 سال سن دارند. 54درصد آنها بيش از  49سال سن دارند و تنها  54-10درصد آنها 54دهندگان معادل بيشتر پاسخ
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 دهندگان مجرد هستند.درصد پاسخ 24

دیپلم  تر ازکدام مدرك پایينباشند و هيچدرصد آنها دارای مدرك تحصيلی ليسانس می 13بيشتر پاسخ دهندگان معادل 

 اند.نداشته

سال سابقه کار در  40درصد آنها بيش از  2سال سابقه کاری دارند و تنها  40-4درصد آنها  14دهندگان معادل بيشتر پاسخ

 گروه صنعتی پاکشو را دارند.

پژوهش را  دهندگان اینتوان به این نتيجه رسيد که بيشتر پاسخدر نتيجه از بررسی اطالعات جمعيت شناختی این پژوهش می

سال سابقه کار در گروه صنعتی پاکشو  40تا  4ساله، مجرد، با مدرك تحصيلی ليسانس و سابقه  54تا  10ها، افراد خانم

 دهند.تشكيل می

 نشان داد: خطیبررسی نتایج تحليل رگرسيون   -
 آورده شده است.  ازمانیفرهنگ سضرایب رگرسيون و مقدار ثابت در ارتباط با تاثير عدالت سازمانی بر  4در جدول 

 

 

 

 

 .ضرايب رگرسیون و مقدار ثابت2جدول 

 
 ضريب همبستگی  استاندارد ضريب همبستگی غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 0044/ 4/424  0425/ 0111/ مقدار ثابت

 0000/ 40/304 0115/ 0021/ 0234/ عدالت سازمانی

باشد، بنابراین فرضيه درصد می 4تر از کوچك،ضریب رگرسيون عدالت سازمانی با مقدار صفر آزمون تساوی sig جایی کهاز آن

 شود.تاثير عدالت سازمانی بر فرهنگ سازمانی تایيد می

 آورده شده است.  رفتار شهروندی سازمانیضرایب رگرسيون و مقدار ثابت در ارتباط با تاثير عدالت سازمانی بر  1در جدول 

 ايب رگرسیون و مقدار ثابت.ضر3جدول 

 
 ضريب همبستگی  استاندارد ضريب همبستگی غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 0/045 4/415  0/444 0/420 مقدار ثابت

 0/000 41/440 0/314 0/041 0/100 عدالت سازمانی

باشد، بنابراین فرضيه درصد می 4تر از کوچك،صفر آزمون تساوی ضریب رگرسيون عدالت سازمانی با مقدار sig جایی کهاز آن

 شود.سازمانی تایيد می رفتار شهروندیتاثير عدالت سازمانی بر 

 آورده شده است.  رفتار شهروندی سازمانیسازمانی بر  فرهنگضرایب رگرسيون و مقدار ثابت در ارتباط با تاثير  5در جدول 

 .ضرايب رگرسیون و مقدار ثابت4جدول

 
 ضريب همبستگی  استاندارد يب همبستگی غیر استانداردضر

T Sig. 
B Std. Error Beta 
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 0/000 1/914  0/493 4/414 مقدار ثابت

 0/000 2/144 0/202 0/014 0/530 فرهنگ سازمانی

شد، بنابراین فرضيه بادرصد می 4تر از کوچك،آزمون تساوی ضریب رگرسيون عدالت سازمانی با مقدار صفر sig جایی کهاز آن

 شود.سازمانی تایيد می رفتار شهروندیسازمانی بر  فرهنگتاثير 

 بررسی نتایج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد: -

 آورده شده است. بر فرهنگ سازمانیبه ترتيب ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت تاثير ابعاد عدالت سازمانی  4در جدول 

 ر ثابت. ضرايب رگرسیون و مقدا5جدول 

 
 ضريب همبستگی  استاندارد ضريب همبستگی غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 0/050 4/350  0/454 0/554 مقدار ثابت

 0/000 4/101 0/431 0/445 0/453 عدالت توزيعی

 0/000 5/041 4/109 0/414 4/400 ایعدالت رويه

 0/004 351/ 0/143 0/141 0/491 عدالت تعاملی

باشد در درصد می 4تر از با مقدار صفرکوچكو تعاملی ای رویهتوزیعی، آزمون تساوی ضریب رگرسيون عدالت  sigاز آنجایيكه 

 شود.فرضيات تاثير ابعاد عدالت سازمانی بر فرهنگ سازمانی تایيد می نتيجه

 آورده شده است. سازمانی رفتار شهروندیبر ی به ترتيب ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت تاثير ابعاد عدالت سازمان 2در جدول 

 . ضرايب رگرسیون و مقدار ثابت6جدول 

 
 ضريب همبستگی  استاندارد ضريب همبستگی غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 0/044 4/154  0/439 0/554 مقدار ثابت

 0/049 4/194 0/431 0/024 0/453 عدالت توزيعی

 0/000 9/244 0/113 0/044 0/443 ایعدالت رويه

 0/000 144/ 0/544 0/441 0/434 عدالت تعاملی

باشد در درصد می 4تر از با مقدار صفرکوچكو تعاملی ای رویهتوزیعی، آزمون تساوی ضریب رگرسيون عدالت  sigاز آنجایيكه 

 شود.میفرضيات تاثير ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایيد  نتيجه

 آورده شده است. سازمانی رفتار شهروندیبر سازمانی  فرهنگبه ترتيب ضرایب رگرسيون و مقدار ثابت تاثير ابعاد  1در جدول 

 . ضرايب رگرسیون و مقدار ثابت7جدول 

 
 ضريب همبستگی  استاندارد ضريب همبستگی غیر استاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 0/054 4/154  0/413 0/154 مقدار ثابت

 0/004 5/134 0/431 0/024 0/453 مشارکت

 0/000 1/254 0/113 0/044 0/143 سازگاری

 041/0 1/445 0/443 0/054 441/0 انطباق پذيری

 0/000 152/1 0/440 0/443 0/444 رسالت

فرضيات تاثير ابعاد  در نتيجهباشد درصد می 4تر از آزمون تساوی ضریب رگرسيون با مقدار صفرکوچك sigاز آنجایيكه 

 شود.فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایيد می
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 گیریبحث و نتیجه

بعد رفتار شهروندی سازمانی شامل از خود گذشتگی، با  5( نشان داد که عدالت سازمانی بر 4004) 40مطالعات مورمن و بلكلی

مطالعات متعدد گذشته در پيشينه تحقيق ای ندارد. رفتار مدنی رابطه وجدان بودن، احترام و جوانمردی( تاثير دارد ولی با

دهد که مدیران سازمانها باید در پی ( نشان می4190(، مرادی چالشتری و همكاران )4009و همكاران ) 44همچون دیكينسون

بهبود بخشند، در غير اینصورت  افزایش ادراك کارکنان از عدالت باشند تا بتوانند رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان را

( تاثير فرهنگ 4194( و آقایی و همكاران )4999) 44کار و تواری .ممكن است رفتار ضد شهروندی در سازمان شایع گردد

( نيز ارتباط بين عدالت سازمانی و رفنار 4044) 41سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی را در پژوهش خود تایيد کردند. ارکوتولو

 سازمانی را با در نظر گرفتن نقش ميانجی فرهنگ سازمانی تایيد کرد. شهروندی

 شود:بنا بر تایيد تمام فرضيات پيشنهاد می

به حقوق، مزایا و پاداش کارکنان  برای ایجاد، تشویق و نهادینه سازی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، مدیریت سازمان

ادقانه، مودبانه و با احترام رفتار کنند. نظام ارتقا و انتصاب مبتنی بر شایسته سازمان توجه خاص داشته باشند. با کارکنان، ص

های جبران خدمات و سيستم عادالنه ساالری ایجاد کنند و از ارتقای کارکنان بر اساس عالیق فردی خودداری شود. سيستم

ها نظر گيریشود و از کارکنان در تصميم طور وسيع به اشتراك گذاشتهبایستی در سازمان، اطالعات بهپرداخت ایجاد شود. 

خواهی شود. اگر کارکنان به تمام اطالعات مربوط به کار خود آگاهی داشته باشند و به آنها اجازه داده شود در امور مربوط به 

وجود انسجام و دیدگاه مشترك در ميان واحدهای مختلف سازمان برای . همچنين حيطه تخصصی خود اظهار نظر کنند

 ان باید فرهنگ موجود در سازمانمدیرهمچنين  .شود تعارض ميان کارکنان کاهش یابديدن به اهداف سازمانی، موجب میرس

های مناسبی که اهداف آنها را خود را تجزیه و تحليل کنند، سازمان مطلوب و مورد نظر خود را تعریف کرده و فرهنگ و ارزش

های رایج سازمانی راه مواقع مورد لزوم برای طرد و یا اصالح بعضی از فرهنگ حمایت کند مشخص و سپس ایجاد نمایند. و در

 .های مناسبی را انتخاب نمایندحل

 منابع

(. شناسایی عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگو برای شرکت ملی نفت ایران. رساله 4133احمدی، ف. ) -

 ه تهران.دکترای رشته مدیریت دولتی، دانشگا

 و سازمانی جو سازمانی، شهروندی رفتار شغلی، فرسودگی ميان رابطة بررسی (.4194) آقایی، ر.، آقایی، م. و آقایی، ا. -

 .4-43 (:5)4سازمانی. مدیریت دولتی،  فرهنگ

 ر.فر، حسن. تهران: انتشارات صفا(. تئوری سازمان. ترجمه الوانی، سيد مهدی. و دانایی4190. )ا رابينز، -

 انتشارات سمت. :تهران .انتظار عدالت و عدالت در سازمان(. 4191) .رضائيان، ع -

ای (. بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. اولين همایش منطقه4194زارع، ا.، معلق، م. و روحانی، س. ) -

 ها و راهكارهای نوین در حسابداری و مدیریت.پژوهش

                                                           
20  Moorman & Blakely 
21  Dickinson 
22  Kar & Tewari 
52  Erkutulu  
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-های خدماتی برای جلب رضایت مشتریان. پایان(. بررسی تاثير رعایت عدالت بر اثربخشی سازمان4131پ. ) زینالی صومعه، -

  نامه کارشناسی ارشد، دانشكده علوم انسانی، دانشگاه تربيت مدرس.

 بين رابطه رد تعهدسازمانی و اعتماد ميانجی نقش (. بررسی4194سيدجوادین، س.، عابدی، ا.، یزدانی، ح. و پورولی، ب. ) -

 .404-443(: 4)4ها. مدیریت بازرگانی، بيمارستان در سازمانی شهروندی رفتارهای و سازمانیعدالت

 (. فرهنگ سازمانی و تاثير آن بر عملكرد رفتار شهروندی. پایگاه مقاالت علمی مدیریت.4194سيدی، ا. و ایزدی، س. ) -

 .2-43 :404وری و منابع انسانی، شماره سسه مطالعات بهره(. عدالت سازمانی. مو4113طاهری عطار، غزاله. ) -

(. ارائه مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی 4191ظریفی، ف.، یوسفی، ب. و صادقی بروجردی، س. ) -

 .444-410: 41شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت ورزشی، 

(، رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در 4190) ج.چالشتری، مرادی. و عفری، اج .،چالشتری، ممرادی -

 (.41)پياپی  4سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه المپيك، سال نوزدهم، شماره 

غلی و رفتار شهروندی سازمانی (. بررسی رابطه بين رضایت ش4139.، اسمی، ك.، چوپانی، ح. و حيات، ع. )مرزوقی، ر -

 .415-442(: 4)4کارشناسان دانشگاه تهران. مجله مطالعات آموزش و یادگيری، 

 (. سازمان و مدیریت رویكردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.4190مقيمی، س. ) -

 .49-53(: 44)1عمل. فرهنگ مدیریت،  تا تئوری از سازمانی، شهروندی (. رفتار4135مقيمی، س. ) -

مثابه پيشایند رفتارهای شهروندی سازمانی. فصلنامه توسعه، (. تعهد سازمانی کارکنان به4194موسوی، م. و اسماعيلی، ا. ) -

3(49 :)442-441. 
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