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در بهبود عملکرد کارکنان با  یسازمان یبر رفتار شهروند یعدالت سازمان ریتاث یبررس

شهرستان  ی: ادارات دولت یمورد ی)مطالعه  یمعادالت ساختار یابیمدل  کردیرو

 مهاباد(
 

 
 مهران مولوی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباداستادیار و عضو هیات علمی
 molavi1967@yahoo.com-Dr  

 رحیم بیابانی

 مهاباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه، دولتیمدیریت  کارشناس ارشد
 rahimbiabani8@gmail.com 

 
 چکیده 

 یابیمدل  کردیدر بهبود عملکرد کارکنان با رو یسازمان یبر رفتار شهروند یعدالت سازمان ریتاث یحاضر با هدف بررس قیتحق

باتوجه ابعاد  نیبوده همچن یشهرستان مهاباد انجام شده است. از نظر هدف هدف کاربرد یدر ادارات دولت یمعادالت ساختار

نفر از  7722شامل  قیتحق نیا یآمار ی. جامعه باشدیم یشیمایو از نوع پ یفیوصت قیاطالعات تحق یمساله وروش گرداور

 یحاضر براساس فرمول کوکران و در سطح خطا قیباشد. حجم نمونه در تحق یتان مهاباد مشهرس یکارکنان ادارات دولت هیکل

در دسترس  یطبقه ا یرینمونه گ زا یامار یاست. با توجه به همگن بودن جامعه  دهینفر محاسبه گرد 433برابر  07. 0

 یسازمان یو مورمن، رفتار شهروند هوفین یناستاندارد عدالت سازما یاطالعات پرسشنامه ها یاستفاده شده است. ابزار گردآور

معادالت ساختار شامل  یابیدر روش مدل  ییایو پا ییپودساکف و همکاران و عملکرد کارکنان جاهد و همکاران بوده است. روا

ستاندارد ا ریمس بیآزمون ضر یها افتهیقرار گرفته است. با توجه به  دییسازه مورد تا ییایو پا یصیتشخ ییهمگرا، روا ییارو

 49 یانجیم یرهایآن است که مدل با احتساب متغ انگریعدد ب نیباشد. ا یم یشده که مقدار نسبتا قو 493/0شده برابر 

 .بوده است یو رفتارشهروند یعدالت سازمان یانجیمستقل وم یها ریاز متغ یناش ندر بهبود عملکرد کارکنا راتییدرصد از تغ

 بهبود عملکرد کارکنان. ،یسازمان یرفتار شهروند ،ی: عدالت سازمانیدیکل یهاواژه
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 مقدمه

. گرچه سازمانها دهندیم لیامروز را تشک نینو یایدن ریها وجه انکار ناپذسازمان یاز دانشمندان علوم رفتار یاریبه اعتقاد بس

تالش  هیآنها بر پا یتمام دیون تردشوند اما بد یم      یو سازمانده سیگوناگون تاس یهدف ها هیمختلف و بر پا یبه شکل ها

از  یکیآن  ی. عدالت و اجراگردندیم تیاداره و هدا د،یآیآن به حساب م یکه ارکان اصل یانسان یروین یو جسمان یروان یها

فراهم کرده  یمناسب جهت توسعه جوامع انسان یوجود آن بستر خیانسان است که همواره در طول تار یو فطر یاساس یازهاین

از  یکیبه عنوان  یانسان یرویامور محوله است. ن نجامدر ا یانسان یروین ییتوانا یبه اهداف سازمان در گرو دنیت. رساس

 .شودیسازمان ها محسوب م یوربهره یاهداف و ارتقا شبردیعوامل در پ نیمهمتر

 یابیدست یبرا یعملکرد ابزار تیریاست و مد سازمانها یبرا یریانکارناپذ ازین یانسان یروین یبهبود عملکرد و بهساز نیبنابرا 

 یاهداف کارکنان و اهداف سازمان م نیب ییکارکنان و همسو نیب یهمدل جادیا قیعملکرد از طر تیریهدف است. مد نیبه ا

 شیفزاکل سازمان را ا یورو بالطبع بهره یانسان یروین یوربهره ،یبه اهداف سازمان یابیکارکنان در دست تیکوشد تا با هدا

و استمرار  تیموفق جهیدر نت افتهی شیافزا زین یوربه اهداف مذکور موفقتر باشد، بهره لیعملکرد در ن تیریدهد. هر چه مد

 .خواهد شد نیسازمان تضم

عملکرد کارکنان و سازمان به  یارتقا یبرا یاست و ابزار مناسب کیاستراتژ یمنابع انسان تیریمد ژهیاز مباحث و یکی عملکرد

از  یتواند بخش یو اجرا شود، م یآن در سازمان طراح ازین شیعملکرد با ملزومات و پ تیریکه مد ی. در صورتدیآ یاب محس

به  یعملکرد نگرش جامع تیریارائه کند، مد یعمل یو در جهت حل آنها راهکارها ییمسائل و مشکالت سازمان را شناسا

 کند. یمــ جـادیا ییافزاهم یو سازمان یعملکرد فـرد نیشخص بم ییعملکرد افراد و سازمان دارد و با سازوکارها

 مساله بیان

را با  امبرانیاشاره دارند که پ یاله اتیعدالت است. آ زیاصول ن یتمام یبنا ریاسالم، مبنا و ز یاسیس یها شهیاند یدر تمام

به منظور  انیاد عیو تشر امبرانیارند. بعثت پتا عدالت را بر پا د میداد زانیو به آنها کتاب و م میفرستاد تیهدا یها مشعل

کشور »انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا )ص(نقل شده است:  اتیکلمه در نظام ح عیقسط و عدل با مفهوم وس حققت

 یبرا ازین کیشود که عدالت و استقرار آن به عنوان  یمالحظه م بیترت نی. به ا«ستین یظلم ماندن ماند اما با یبا کفر م

 یازهایاز ن یسلسله مراتب زش،یروانشناس در حوزه انگ نیبوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته تر رحمط یجوامع انسان

آن آگاه بوده و نسبت  تیحال مازلو از اهم نیندارد، اما با ا ییسلسله مراتب جا نیرا مطرح کرد که اگر چه عدالت در ا یانسان

مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف،  یاساس ازین کی بای. مازلو عدالت راتقرتهشدار داده اس یعدالت یاز ب یناش یامدهایبه پ

)اخوان  کرده است ادی ازهاین یارضا یبرا یاساس یهاشرط شیگروه قرارداده است وازآنها به عنوان پ کیصداقت ونظم در

 (.24، ص2447 ،یکاظم

 تیفیاست که ک یهر سازمان یها هیسرما نیاز مهمتر یکی کنندی م ادی یانسان هیرمان به عنوان سآکه امروزه از  یانسان یروین

در  یان مبا حث مختلف در ابعاد رفتار یهایدگیچیداشته باشد و با توجه به پ ییسازمان نقش بسزا یتواند در رشد وتعال ین مآ

 یرفتار شهروند یباشد که به طور کل یم یسازمان یموضوع رفتار شهروند ریاخ یدر سالها نهاآاز  یکیباشد که  یحال ظهور م

مطالعه و  بیترت نیدهند به ا ین را به صورت دلخواه و داو طلبانه از خود بروز مآاست که افراد  دینوع رفتار ارزشمند و مف کی

 .است افتهیشهرت  یسازمان یرفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروند نگونهیا یبررس

هایی که سازمان ها با آن مواجه هستند، رعایت عدالت سازمانی و ارتقای عملکرد کارکنان، از جمله نیازهای با توجه به چالش

رسانی، موفقیت و بقا در بلند مدت است. با دستیابی به شناخت مناسب از نحوة تأثیرگذاری عدالت راهبردی برای خدمت
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یابند های مؤثر بر تعهد سازمانی، مدیران و مسئوالن این امکان را میسازمانی بر تعهد سازمانی و نیز شناسایی عوامل و مؤلفه

 ریزی و مدیریت نمایند.تری در جهت ارتقای تعهد سازمانی در سازمان، برنامهکه اقدامهای مناسب

شهرستان  یبهبود عملکرد کارکنان ادارات دولتراستای در  یسازمان یبر رفتار شهروند یعدالت سازمان ریتاث سوال آغازین:

 ست؟یمهاباد چ

 تحقیق ضرورت و اهمیت

مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش  خیدر طول تار شهیانسانها هم یجمع یزندگ یبرا یاساس ازین کیعدالت به عنوان 

 آشکارتر شده است. شیاز پ شینقش عدالت در ســازمانها ب ،ها انسان یاجتماع یو همه جانبه سازمانها در زندگ ریفراگ

بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به  عهاز جام یاتورینیدر واقع م یامروز یسازمانها

 یشغل تیو رضا یمنجمله تعهد سازمان یمهم در رفتار سازمان یرهایمتغ ریبه مانند سا یامروزه عدالت سازمان لیدل نیهم

و  دهدیرا نشان م یرو به رشد گحوزه آهن نیو مطالعات در ا قاتیرده است. تحقک دایپ تیریرا در متون مد یخاص گاهیجا

توانند نسبت به  ینم یامروز یدر سازمانها رانیحوزه بوده است. مع الوصف مد نیدر ا دیجد یدستاوردها قاتیتحق نیحاصل ا

 رانیمطرح بوده و هست. چنانچه مد ازین کی به عنوان یانسان یازهاین ریباشند چرا که عدالت به مانند سا تفاوتیموضع ب نیا

قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان  یستیو بهبود در سازمان هستند با شرفتیبه دنبال پ زمانهاسا

 بوجود آورند.

بر  یا هیرو یلتعدا یب که یمثال زمان یبگذارد. برا ریاثر بر نگرشها، برعملکرد تاث قیممکن است از طر یا هیعدالت رو

 رخواهندیبر عملکرد تاث یمنف ینگرشها نیا ادیگذارد، به احتمال ز یم ینسبت به سازمان و مسئوالنش اثر منف یکل ینگرشها

( است، در یگروه ی)هماهنگ یبرجسته است که هدف نظم گروه یزمان یا هیرو تادعا شده است که عدال قتیگذارد. در حق

ممکن است،  یکانون توجه هستند، برجسته است. درموردعدالت تعامل ییو کارا یبهره ور که  یزمان یعیکه عدالت توز یحال

 میاز سرپرست مستق یتینا رضا یعنیدرمورد سرپرست، با عملکرد مرتبط است؛  ییرابطه اش با نگرشها قینوع عدالت از طر نیا

 منجر شود. فیتواند به عملکرد ضع یم

 اصلی هیفرض

 ریشهرستان مهاباد تأث یبهبود عملکرد کارکنان ادارات دولت یدر راستا یسازمان یفتار شهروندبر ر یعدالت سازمان .2

 دارد.

 فرضیه های فرعی

 دارد. ریشهرستان مهاباد تاث یکارکنان ادارات دولت یسازمان یبر رفتارشهروند یعیعدالت توز .2

 دارد. ریستان مهاباد تاثشهر یکارکنان ادارات دولت یسازمان یبر رفتارشهروند یمراوده ا عدالت .7

 دارد. ریشهرستان مهاباد تاث یکارکنان ادارات دولت یسازمان یبر رفتارشهروند یتعامل عدالت .4
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 مبانی نظری تحقیق

 

 عدالت سازمانی

 عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود.

به خصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت 

ادراکات انصاف در سازمان صرفا تحت تأثیر نتایج نیست،  (.44، ص 2447عادالنه با آنان برخورد شده است )نعامی و شکرکن، 

ای تحقق نتایج نیز هست. نظریه عدالت رویه ای  مطرح می کند افراد می توانند نگاهی بلکه تحت تأثیر فراگرد مورد استفاده بر

فراتر از نتایج تصمیم کوتاه مدت داشته باشند. بنابراین نتایج نامطلوب قابل قبول به نظر می رسد، زمانی که تصور این است که 

 (.27، ص 2942فراگرد مورد استفاده منصفانه بوده است )گرینبرگ، 

به کار برده شد. آن ها  2941اژه عدالت مراوده ای برای نخستین بار توسط دو پژوهشگر به نام های بایس و موگ در سال و

معتقد بودند که عدالت مراوده ای نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویه ای است و به 

نسبت به کیفیت برخورد با آن ها در روابط متقابل شخصی و هم چنین جنبه های عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. افراد 

 (. 79، ص 2443ساس اند )رضاییان، ساختاری فراگرد تصمیم گیری ح

و مقررات، تخصیص ها و رفتارهای منصفانه و عادالنه است که به طور  نیها، قوان میاز تصم یعدالت سازمانی مجموعه ا

سازمان منجر  شرفتیو پ ایییتواند به بقاء، انسجام، پو یآن م تیسازمان نفوذ دارد و وجود و رعا یابر تمام جنبه ه میمستق

 (. 7007از هم گسیختگی و متالشی شدن سازمان گردد )آریی، پاون و زن،  اعثتواند ب یو وجود آن م تیگردد و عدم رعا

 عدالت و قرآن

آن قرآن است که مسلمانان  نیو مهم تر نیوجود دارد که اول یاسالم یاخالق کسب و کار در آموزش ها یبرا یدو منبع اصل

شود که  یم دهینام ثیحد ایسنت  یمنبع اصل نینازل شده است و دوم امبریاند که بر پ رفتهیاز اهلل پذ یآن را به عنوان کالم

به  قرآن کند. یرا ارائه م یاسالم یزندگ تیهدا یاصول گسترده و خطوط راهنما برا نبعم نیاست که هر دو ا امبریاز پ یکالم

 یاعط یربّنا الّذ"کند:  یم یاست، عادالنه معرف داریپا یرا که بر سنن ثابت اله نینظام تکو ،یعنوان منبع قواعد و اصول فقه

خلقت انسان را  تینها زیو ن ."میالعل عیو تمّت کلمه ربکَ صدقاً و عدالً ال مبدُل لکلماته و هو السّم"؛ "یخلقه ثم هد ءٍیکلّ ش

به  میباشد که در قرآن کر یاصل عدالت م یجمله اصول ثابت انسان از ."فعدلک کیخَلَقک فسوّ یالّذ" کند: یم مبه عدالت خت

 .(42 :دیاصل اشاره شده است )گلپان قرآن،دوره جد نیاز ا یمختلف یموارد و جنبه ها

 

  یشهروند رفتار

قبل از او  یبه کار گرفته شد ول (2944)و همکارانش در سال  2رگانوا ةلیوسه ب یازمانس یرفتار شهروند واژه بار نیچند اول هر

ورانه و خود جوش در دهه هفتاد و آ نو یعملکرد نقش و رفتارها نیشدن ب لیقا زیبا تما 4کاهن و 7هم همچون کتز یافراد

موضوع را مورد  نیا یالدیم (2944)در سال  یبه همکار لیمفهوم تما انیبا ب 3ها چستر برنارد نآو قبل از  یالدیهشتاد م

                                                 

1. Organ 

2. Katz 
3. Kahn 
4. Chester Bernard 
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 و هم یوره بهبود بهر یاز کارکنان برا یکارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخش یتوجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروند

 یروندرفتار شه معتقد است که نیچن اورگان هم. است یالزامات سازمان یوراماداند که  یم یکار طیو انسجام در مح یبستگ

 .شود یعملکرد سازمان م ییو کارا یاثربخش یوجود باعث ارتقا نیو داوطلبانه است اما با ا یرفتار فرد یسازمان

 یسازمان یگذار بر رفتار شهروند ریعوامل تاث

ر موث یبر رفتار شهروند ریبه شرح ز یرهبر یهای ژگی، ویسازمان یهای ژگی، ویشغل یهای ژگیکارکنان، و یفرد یهای ژگیو

عامل  نیکه ا متمرکز است اوالَ یدو محور اصل دهد بر یرا مورد توجه قرار م یفرد یها یژگیکه و هیاول یها پژوهش هستند.

، اداراکات از عدالت و یکارکنان، تعهد سازمان تیرضا یبنا ری( به عنوان زیالدیم 2997) 2انیرا اورگان و ر هیموثر بر روح یکل

 یها با رفتار شهروند نآمحققان نشانگر ارتباط معنا دار  قاتیتحق اَیو ثان کنند یم یتلق یرهبر یگر تیادراکات از حما

 انگریب جیبوده که نتا یرهبر یها نیجانش یورئحول مبحث ت عمدتاَ قاتیتحق یشغل یرهایخصوص متغ در. است یسازمان

 تیبودن شغل،رضا یتکرار ،یباز خوز شغل) یرهبر ینیگزیجا یتئور اتیادب رندهیدربر گ یشغل یهای ژگیارتباط مستمر و

داب آو  ی، جوانمردی، نزاکت، وجدان کارینوع دوست یمختلف رفتار شهرند یبا مولفه ها یمعنادار شغل( به طور یدرون یمند

 (.2449، سام بند) ارتباط داشته اند یاجتماع

 یو اسالم ینید یهاه موزآدر  یسازمان یرفتار شهروند

 یو اصطالحات نیما تحت عناو یو اسالم ینید یهاه موزآشود در  یذکر م یسازمان یوان رفتار شهروندکه تحت عن ییرفتارها

و  یدر روابط اجتماع یخواه گریو د ی، مردم نگرینواز میتی، ی، مهرورزیبرادر ، اخوت وی، جوانمردثاریمشابه مانند انفاق، ا

است  یاز موضوعات یکیو بخشش  احسان. میپرداز یموضوعات م نیطور مختصر به شرح ا هبوده است که ب دیکأجامعه مورد ت

و به پدر و  ورزیدو به او شرک ن دیمتصل شده است ))عبادت خدا کن مانیمورد توجه قرار گرفته و به کلمه ا مین کرآکه در قر

 چنان، که خداوند هم زین شتنیو در راه مانده و مملوک خو کینزد قیدور و رف هیو همسا شاوندانیبه خو و دیکن یکیمادر ن

من المروه الربح  سی))ل :دیفرما یاکرم م امبریپ یجوانمرد نهیزم در. (42-41)نساء  ،پسند را دوست ندارد(( کشان خود گردن

و  یبر برابر یکه در جامعه مبتن ستا نیمنظور ا .به دور است(( ی))از برادران سود بردن از مروت و جوانمرد ،االخوان(( یعل

شود بلکه  یم نیمأت زین گرانیدن منافع آباشد و تصور کند که در پناه  شیتواند به دنبال منافع خو یر کس نمه یبرادر

 .(2449ی، قیحق) شدیندیخود به مصالح عامه ب یبه منافع شخص دنیشیاند یکه هر کس به جا ابدی یم یمعن یزمان یبرادر

شد.  یبررس مارستانیکارمند ب 327 نیمبادله ب یوتئور یسازمان یوندو مورمن به مطالعه رفتار شهر 7هوفین یگریدر مطالعه د

 یدر بحث از مبنا 4رگانوا دارد. یسازمان یو رفتار شهروند یدر عدالت سازمان یکه اعتماد چه نقش نندیخواستند بب یها م آن

 دارد یسازمان یتار شهروندرف یدر ارتقا یمعتقد است که احساس عدالت نقش مهم یسازمان یرفتار شهروند یبرا یزشیانگ

 (.2442ی، اسالم)

 عملکرد کارکنان

برای درک مفهوم عملکرد بایستی ابتدا مفهوم عملکرد را دریابیم. عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را 

یک شغل را به انجام دهد که چگونه یک کارمند الزامات (. و نشان می721:ص 7004، 4کند اشاره دارد )بایرز و روتکمیل می

ها شود، اما عملکرد براساس نتایج فعالیتکه اشاره به صرف انرژی دارد یکسان تلقی می« تالش»رساند. عملکرد اغلب با می

                                                 

1. Organ & Rayan, 1995 

3. Nihouf 

4. Organ 
4.Byars and Rue 
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شود. برای مثال یک دانشجو ممکن است تالش زیادی را در آماده شدن برای آزمون بکار گیرد اما نمره کمی گیری میاندازه

(. عملکرد 722ص7004ین مورد تالش زیادی صورت گرفته اما عملکرد پایین بوده است. به عقیده بایرز ورو )دریافت کند در ا

ها و ج(ادراکات نقش تلقی شود. تواند به عنوان نتیجه ارتباط متقابل بین: الف( تالش، ب( تواناییافراد در یک موقعیت می

کند ان انرژی )فیریکی یا ذهنی( که یک فرد در انجام وظیفه استفاده میگیرد اشاره به میزتالش، که از برانگیختگی نشأت می

ها، ویژگیهای شخصی مورد استفاده درانجام یک شغل هستند و اداراکات نقش به مسیرهایی که افراد باور دارند دارد. توانایی

عملکرد را ناشی از ویژگیهای شخصی،  1کند.نو و دیگرانبایستی تالشهایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت کنند، اشاره می

 .(437، ص 7004لیان، دانند )ها و نظیر آن میمهارت

 روش پژوهش

 یابیمدل  کردیدر بهبود عملکرد کارکنان با رو یسازمان یبر رفتار شهروند یعدالت سازمان ریتاث یبررستحقیق حاضر با هدف 

این تحقیق با توجه به مزایای آن و جامعه ی هدف . ام شده استانج شهرستان مهاباد یادارات دولت در یمعادالت ساختار

 یشیمایو از نوع پ یفیتوص قیروش تحقبنابراین  کاربردی بوده و به منظور انجام آن از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

 .باشدیم

 جامعه پژوهش

مهاباد می باشد. این افراد با توجه به دانش و تجربه  جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی شهرستان

ی کاری صالحیت پاسخ به سواالت پرسشنامه های الزم را دارند. با توجه به اطالعات کسب شده از طریق معاونت نیروی 

ی در ادارات افراد جامعه ی آمار نفر می باشد. 7722انسانی فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد افراد جامعه ی آماری برابر 

مختلف شهرستان به عنوان کارکنان دولتی )کارمند( اشتغال دارند. این افراد به صورت رسمی و قراردادی دارای سابقه ی 

 کارگزینی هستند. 

 حجم نمونه و جامعه ی آماریجدول 

 نسبت به جامعه آماری تعداد افراد جامعه ی آماری نام جامعه

 17 372 شهرداری

 1 74 ثبت احوال

 2 37 راه وشهرسازی

 1 24 ثبت و اسناد

 2 31 اداره ی آب و فاضالب

 2 32 شرکت توزیع برق

 2 49 شرکت مخابرات

 1 74 شرکت گاز

 2 77 دادگستری

 68 2279 ادارات تحت پوشش فرمانداری

                                                 
1.Noe and et al 
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 2 12 آموزش و پرورش

 100 7722 جمع کل

 

 حجم نمونه و روش محاسبه آن

ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و  از افراد جامعه که صفات آن یدست از تعداا نمونه عبارت

نامعلوم دو  ایحجم جامعه معلوم باشد  که نیحجم نمونه بسته به ا نییتع یدر کل برا. با افراد جامعه برخوردار باشند یهمگن

حجم نمونه استفاده  نییتع یبرا )فرمول کوکران( ریاز فرمول ز که حجم جامعه معلوم باشد ی. در حالتردوجود دا یفرمول کل

 شود.  یم
N=2577 

p =0/5  
1-p=0/5 

ε=0/01 

Z a/2=1. 96 

344
)1/0(

5/05/0)96/1(

12577

2577

)ε(

)1()2/α(

1-

22










ppZ

N

N
n

 
 نفر محاسبه گردیده است.  433برابر  07. 0حجم نمونه در تحقیق حاضر براساس فرمول کوکران و در سطح خطای 

 

 روش نمونه گیری

ابزار گردآوری و همچنین همگن بودن جامعه ی آماری از نمونه گیری طبقه ای در گیری پژوهش حاضر با توجه به روش نمونه 

 دسترس استفاده شده است.

 پرسشنامه

 شد. یو طراح هیته یعدالت سازمان یابیو مورمن با هدف ارز هوفیتوسط ن 2994در سال  یعدالت سازمان استاندارد رسشنامهپ

  باشد. یسه مولفه م یو دارا ردیگ یسوال را دربر م 70پرسشنامه مذکور 

ابعاد و مولفه های متغیر میانجی ( 2990پودساکف و همکاران) یسازمان یرفتار شهرونداستاندارد پرسشنامه  قیاز طر

ری استفاده رفتارشهروندی مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه با توجه به اینکه از رویکرد مدل یابی معادالت ساختا

 می گردد اصالح و مورد بازبینی قرار گرفته است.

بوده  (2447عملکرد کارکنان جاهد و همکاران )براساس پرسشنامه استاندارد  سواالت پرسش نامه عملکرد کارکنانو  مولفه ها

 است.

 روایی و پایایی ابزار

روایی تشخیصی و پایایی سازه مورد بحث قرار خواهد  روایی همگرا، روایی و پایایی در روش مدل یابی معادالت ساختار شامل

 گرفت:

 روایی همگرا

روایی همگرا به این معناست که سواالتی که مرتبط به یک متغیر هستند تا چه اندازه متغیر مورد نظر را می سنجند. جهت 

 بررسی روایی همگرا دو شرط اساسی وجود دارد:
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البته بایستی ذکر شود  باشد 2/0یا ایده ال بیشتر از  7/0ت آمده باید بیشتر از شرط اول اینکه بار عاملی سواالت به دس-2 

( مورد توجه قرار داده اند. در تحقیق 47/0منابع مختلفی برای بارهای عاملی نیز وجود دارد که مقدار کمتری را ) بار عامل 

باشد سوال مورد  7/0چه بارعاملی سوالی کمتر از در نظر گرفته شده است؛ بدین معنا که چنان 7/0حاضر بارعاملی استاندارد 

 نظر حذف می گردد. 

به معنای میانگین واریانس های استخراجی  AVEباشد.  7/0هر مولفه نیز باید بزرگتر از  2AVEشرط دوم اینکه میزان  -7

از  AVEآید. میزان  است. میانگین واریانس های استخراجی از میانگین مجموع مجذورات تک تک بارهای عاملی بدست می

 رابطه زیر محاسبه می شود.

 

 

 روایی تشخیصی

روایی تشخیصی حدی است که یک سازه خود را از بقیه سازه ها مجزا می سازد. عدم وجود روایی تشخیصی بدان مفهوم است 

ی چنانچه میزان وجود دارد. برای محاسبه روایی تشخیص 7که یک شاخص به دو سازه تعلق دارد و در اصطالح بار متقاطع

( بیشتر از به توان دوم ارتباط میان دو متغیر مکنون باشد روایی تشخیصی وجود دارد. AVEمیانگین واریانس استخراج شده )

 در ادامه نتایج روایی تشخیصی در قالب جدول گزارش خواهد شد.

 پایایی ترکیبی )پایایی سازه(

نی متغیرهای آشکار. به این معنی که اگر عدد بزرگی برای آن محاسبه شود پایایی سازه معیاری است برای تعیین سازگاری درو

 4به این معنی است که تمام معیارها به طور سازگاری نشان دهنده موضوع واحدی هستند. این معیار به مفهوم آلفای کرونباخ

( این مقدار بر اساس 2492)رامین مهر،نیز شباهت دارد. پایایی بر مبنای مربع مجموع بارهای عاملی یک سازه بیان می گردد. 

از رابطه زیر  CRشاخص  باشد تا بتوان ادعا کرد سازگاری درونی میان داده ها وجود دارد. 2/0منابع معتبر باید بزرگتر از 

 محاسبه می گردد. 

 λi =بار عاملی ام

iδ= خطای متغیر آشکار ام 
و ثانیاً میزان میانگین واریانس هاس  7/0ای عاملی بزرگتر از نشان می دهند اوالً تمامی باره 1-4همانطور که جداول 

 هستند که نشان دهنده روایی از نوع همگرا است. 7/0در متغیرها بزرگتر از  (AVEاستخراجی )

می باشد که  2/0( در تمامی متغیرها بزرگتر از CRنشان می دهد میزان پایایی ترکیبی ) 1-4همچنین همانطور که جدول 

 ده پایایی از نوع پایایی ترکیبی است.نشان دهن

 

 

 

 

 

                                                 
1 -Average Variance Extracted 
2 - Cross Loading 
3 - Cronbach 's Alpha 
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AVE 

Composite 

Reliability 
R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy 

عدالت مراوده 

 ای
0.556050 0.918344 

 
0.899751 0.556050  

عملکرد 

 کارکنان
0.537388 0.947722 0.798833 0.939550 0.537389 0.417354 

 0.939386 0.756338 یعدالت توزیع
 

0.919069 0.756338  

 0.903261 0.609072 عدالت رویه ای
 

0.871304 0.609072  

 0.261612 0.423185 0.904201 0.794093 0.916043 0.423185 رفتار شهروندی

 

 روش تحلیل داده ها

با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده  به منظور آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحقیق از رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری

است که منعکس  یبخش ساختار یرادا زین یمدل حداقل مربعات جزئ ،یمعادالت ساختار یها مدل ریهمانند ساشده است. 

 است. یریجزء اندازه گ کیپنهان )مکنون( و  یرهایمتغ نیکننده ارتباط ب

 آزمون فرضیه اصلی 

 .دارد تأثیر مهاباد شهرستان دولتی کارکنان ادارات عملکرد بهبود در راستای ازمانیس شهروندی رفتار بر سازمانی عدالت
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شده که مقدار نسبتا قوی می باشد. این عدد بیانگر آن  493/0با توجه به یافته های آزمون ضریب مسیر استاندارد شده برابر 

ود عملکرد کارکنان ناشی از متغیر های مستقل درصد از تغییرات در بهب 49است که مدل با احتساب متغیرهای میانجی 

 ومیانجی عدالت سازمانی و رفتارشهروندی بوده است.

بین صفر و یک قرار می گیرند هرچند مقادیر بدست آمده به یک نزدیک تر گردد می توان انتظار  2Rمقدایر ضریب تاثیر یا 

تری برخوردار بوده و نتایج بدست آمده از قدرت و اعتبار داشت که مدل بدست آمده و سازه های آن از قدرت تبیین گری باال

معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر برون زا بر یک   2Rبیشتری در راستای مفاهیم بررسی شده بر خوردار بوده است.

وی در نظر گرفته به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و ق 0112و  0144، 0129متغیر درون زا دارد و سه مقدار 

 شده است.

 

 مدل tمقادیر آماره 

 کی چیه نیبوده است بنابر ا 91/2درصد بیشتر از  97بدست آمده در سطح اطمینان  t ریدر نمودار فوق مقاد نکهیبا توجه به ا

 شده در مدل مورد نظر است. نییتب ریمس بیبرابر ضرا لیگردد نمودار ذ یاز سواالت مطرح شده حذف نم
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 2fیار اندازه تاثر مع

، 07/0 آمده بدست مقدار اگر ودر مدل هایی کاربرد دارد که بیش از یک متغیر برونزا متغیر درونزا را مورد تاثیر قرار می دهد 

جدول ذیل جز خروجی های مدل نبوده و  .است یقو و متوسط ف،یضع سازه قدرت نشانگر بیترت به باشد 47/0 و 27/0

 ر این مدل فقط یک متغیر برونزا داریم.محاسبه گردیده است. د

 

 0.444808 عدالت مراوده ای

 0.409359 عملکرد کارکنان

 0.627062 عدالت توزیعی

 0.450200 عدالت رویه ای

 0.296728 رفتار شهروندی

 

 (Q2) 1جیسر -معیار استون  1.1.1

ها درست تعریف شده باشد سازه ها تاثیر کافی این معیار قدرت پیش بینی مدل را نشان می دهد. اگر در مدل روابط بین سازه 

برای کلیه سازه های درونزا و تنها برای  2Qبر شاخص های یکدیگر داشته و فرضیه ها به درستی تایید خواهند شد. مقادیر 

ی باشد به ترتیب نشانگر قدرت    پیش بین 47/0و  27/0، 07/0سازه های انعکاسی محاسبه شده و اگر مقدار بدست آمده 

 ضعیف، متوسط و قوی است.

Total SSO SSE 1-SSE/SSO 

 0.444808 694.545188 1251.000000 عدالت مراوده ای

 0.466118 1187.353010 2224.000000 عملکرد کارکنان

 0.627062 259.191861 695.000000 عدالت توزیعی

 0.450200 458.532955 834.000000 عدالت رویه ای

 0.345546 1364.536038 2085.000000 رفتار شهروندی

 

 

شده است، نشان از قدرت پیش بینی قوی مدل در خصوص این سازه دارد و برازش  0.509967از آنجایی که مقدار این معیار 

 مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تایید می سازد.

 

 

 

                                                 
1 Stone - geisser 
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 معیار افزونگی

ا یا سازه ی درونزا است که از یک یا چند سازه ی برونزا تاثیر می پذیرد و از این معیار نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخص ه

 مربوط به آن به دست می آید .  2Rحاصلضرب مقادیر اشتراکی یک سازه ی درونزا در مقدار 

  communality 

 0.556145 عدالت مراوده ای

 0.512090 عملکرد کارکنان

 0.756275 عدالت توزیعی

 0.422271 عدالت رویه ای

 0.609093 رفتار شهروندی

 

 
0.792=0.334 ×= 0.422  R.Shahrvandi 2R  × R.Shahrvandi= Communlity  a. sazmainRed  

 

 

 GOFبرازش مدل کلی  1.1.7

با شد می تواند ادعا نمود که مدل از برازش کلی مناسبی بر خوردار است.  41/0و  77/0، 02/0اگر این مقدار بزرگتر از مقادیر 

ها جمع نموده و میانگین آن  2Rدین منظور مقادیر اشتراکی متغیر های پنهان محاسبه خواهد شد و سپس آن را با میانگین ب

 را محاسبه می نماییم. عدد حاصل شاخص مورد نظر    می باشد.

 

  communality 

 0.556145 عدالت مراوده ای

 0.512090 عملکرد کارکنان

 0.756275 عدالت توزیعی

 0.422271 دالت رویه ایع

 0.609093 رفتار شهروندی

 

 
Mean of Communalities = 0.571 

GOF = 0.452 
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 گیری نتیجه

های مختلف مهارتی کارکنان نسبت به  پیشنهاد می گردد جهت حفظ و تقویت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با آموزش

بهره وری کارکنان، تحصیالت، دانش و     اعطای پاداش و مزایا میزان  حفظ وضع موجود عدالت سازمانی اقدام و در زمان

 داشتن روابط عمومی خوب و شایسته مد نظر قرار گیرد. 

( برای 7( به کارکنان اجازه داده شود تا در مراحل مختلف تصمیم گیری های سازمان مشارکت نمایند. 2پیشنهاد می گردد: 

( مقررات و قوانین از ثبات نسبی برخودار باشند و با تغییر مدیران تغییر 4ه فراهم گردد. تمامی کارکنان شانس ارتقای منصفان

 نکنند.

کارها با مشورت با افراد با تجربه  و با توجه به  یشود و تمام یریشود که اگر در سازمان از بروز مشکالت جلوگ یم شنهادیپ

تواند داشته  یدر سازمان م یانسان یروین کیکه  یاد و آداب مدننوع اعتم کی جهیدر نت ردیو مقررات حاکم صورت گ نیقوان

 باشد . یبا ارزش م یلیسازمان خ یتواند به وجود آورد که برا یباشد را م

دادن راه کار  هیو ارا انیمثبت کار و توانا بودن کارکنان در حل مشکالت مشتر یشود که با تمرکز بر جنبه ها یم شنهادیپ

در اسرع وقت و در زمان مناسب و بدون بزرگ نشان دادن  نو اشتباهات و اصالح کردن آ تیقبول مسئول مناسب به آنها و با

 اهداف سازمان تالش نمود . شبردیمشکالت موجود در جهت پ

 یکه دارا یکارکنان هب میمستق ریغ ایو  می، به شکل مستقیو دلسوز ی، همدلتیمیصم جادیشود کارمندان با ا یم شنهادیپ

کنند به  یدارند کمک کنند و سع ادیکه کار ز ییرا انجام دهند و آنها بیهستند کمک کنند و کار افراد غا یت کارمشکال

 کنند. یاریکه بتوانند در کارشان موفق و خود را با آن وفق دهند، آنها را  یتا زمان دیکارکنان جد

مشکل  جادیمشورت کنند و با ا رندیاعمالش قرار گ و ماتیتصم ریشود با همکاران خود که ممکن است تحت تأث یم شنهادیپ

 نکنند . عیباشند را ضا یبا آن در ارتباط م ینوع بهکه  گریشود و حق و حقوق اشخاص د یریجلوگ گریبا همکاران د

ند و باش باینامطلوب و نامساعد، شک یها تیمشکالت نپردازند، و در برابر موقع ییشود که کارکنان به بزرگ نما یم شنهادیپ

 باشند. تهداش دیمثبت توجه داشته و به آن تأک یبر جنبه ها شهیهم
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