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 کرمان شهر ملی بانک شعب کارکنان سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی عدالت بین ی رابطه بررسی

 

 

 :نام نویسندگان
1مهدی کاظمی -1

 

 2عبدالمهدی ترابیان -2

 چکیده

سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی بررسی رابطه ی بین عدالت این تحقیق با هدف 

کلیه کارکنان شعب تحقیق  این  جامعه آماری . شده استانجام همبستگی  -به روش توصیفی و شهر کرمان

 543بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه . نفر می باشند 245به تعداد   4931بانک ملی شهر کرمان در سال 

از دو برای گردآوری اطالعات . نفر می باشد که بصورت تصادفی طبقه ای از شعب مختلف بانک انتخاب شده اند

 و همکارانپودساکف رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه و ( 5004) و مورمن نیهوف عدالت سازمانیپرسشنامه 

استفاده گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار  و  (5000)

یافته های پژوهش حاکی از آن بود . استفاده شد SPSSآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون با  نرم افزار 

عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعب بانک ملی شهر کرمان رابطه مستقیم و  بینکه 

ای و تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در عدالت توزیعی، رویه همچنین بین. معنی داری وجود دارد

 .شعب بانک ملی شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد

 بانک ملی ، رفتار شهروندی سازمانیعدالت سازمانی، : یواژگان کلید
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 :مقدمه

با ظهور رشته  و بوده است تیریعلوم مد شمندانیاز دیرباز مورد توجه اند یهای کار رفتار افراد در محیط مطالعه

از  یاریبس .افتی یشتریب تیامر جد نیا 4390نخست دهه  یها در سال ی و مدیریت اجراییرفتار سازمان

 ریکه در دو دهه اخ یبحث .ها داشته اند رفتارها و علل بروز آن یبند میدر تقس یمطالعات صورت گرفته سع

است،  کرده به خود جلب زیشناسان را ن شده است و عالوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه مطرح

 شیاست که در افزا یا فهیوظ و فرا یاریاخت ی، رفتاریسازمان یرفتار شهروند. نام دارد یسازمان یرفتار شهروند

سازمان  یپاداش رسم ستمیس یلهبه وس میمستق ریغ ای میعملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستق

در نظام بوروکراتیک تمام تالش مدیران در جهت کسب (. 405: 4933طبرسا و همکاران، ) شودینم یسازمانده

به همین جهت مناسبات سطحی و غیر قابل  و سازمان بوده استکارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی 

قابل اطمینان در  اما در نظام ارزشی انسانی و دموکراتیک مناسباتی درست و بین افراد وجود دارد یاطمینان

که تا حد توان پیش  در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود. آید میان مردم به وجود می

اکنون که اهمیت . کراتیک رو به افزایش استوبر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دم .روند

اهمیت  ر باشهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درك شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیا

به طور کلی رفتار  .تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند

. دهندمفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و

افراد درسازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است،  بررسی اینگونه رفتار به این ترتیب مطالعه و

 .(95: 4933مقدم، احسانی) می رسد بسیار مهم و ضروری به نظر

توجه به بروز رفتارهای داوطلبانه از سوی کارکنان سازمان که نمونه بارز آن رفتارهای شهروندی سازمانی 

ای برای سازمان و صرفاً بر  ینههزباشد، از آن جهت است که چنین رفتارهایی داوطلبانه بوده و بدون اعمال  یم

بدیهی است که عدم بروز . گردد یمی در سازمان ور بهرهاساس تمایل کارکنان صورت گرفته و موجب ارتقاء 

باشد، به دالیلی همچون  یمف کارکنان چنین رفتارهایی و صرفاً بروز رفتارهایی که در چارچوب قانونی وظای

گردد  یمموجب  لکهبی سازمان گردیده، ور بهرهنه تنها موجب کاهش ... کاهش انگیزه افراد به مشارکت در کار و 

با توجه به اهمیت  ی خدماتی کاهش یابد وها سازمانکه رضایت مشتریان از خدمات سازمان نیز باالخص در 

تی و در محیط رقابتی امروزی، مسلم است که این کاهش رضایت منجر به مشتریان در سازمان های خدما

 (. 5:4933دیواندری و همکاران، )های سنگینی برای سازمان خواهد گردید  ینههزتحمیل 

نماید، بنابراین ای ایفا میو اجتماعی نقش ویژه رفتار شهروندی سازمانی در تحقق اهداف سازمانی، سالمت فردی

در هر سازمانی، . شوندترین مباحث قابل بررسی و تحقیق در مطالعات سازمانی تلقی میمهمترین و شایعیکی از 
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ار کارکنان سازمان با مراجعین و عاملی که بر انگیزه کاری و موفقیت کارکنان تأثیرگذار خواهد بود، برخورد و رفت

ار شهروندی سازمانی همانند یک شهروند متعهد کارکنان برخوردار از رفت. ا سایر افراد همکار در سازمان استی

به طور طبیعی در صورتی که . در جهت اعتالی سازمان حاضرند که بدون هیچ چشم داشتی تالش کنند

 ها سازمان

 خاطر به فکر  توانند در عرصه رقابت با فراغمند از چنین کارکنانی باشند، دغدغه اثربخشی ندارند و میبهره

 (. 1: 4935شاهی و همکاران، )های دیگر باشند عرصهگذاری در سرمایه

ارگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم 

های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد 

اول این که این رفتار باید : بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تاکید داردمفاههیم این . سازمان می شود

دوم این که  .داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است

هیتی چندوجهی مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ما

 (.479: 4932مقیمی، ) دارد

شکل ازابعادی پنجگانه تم مدلاین . چند بعدی از رفتارشهروندی سازمانی ارائه کرد مدل( 39:5005) 9ارگان

 :بعد عبارتنداز 2را تشکیل می دهد، این رفتار شهروندی سازمانی  است که ساختار

 یتمورد انتظار هدا سطوح باالتر از یخود در حد یفدر انجام وظا را هستند که فرد ییرفتارها: 1یشناس یفهوظ

 (.کند ینم یلکارش را تعط یضرور موارد جز در یادهد  یخوردن خود را طول نم ناهار مثال، فرد)کنند  یم

مثال، )کنند  یم یریکار جلوگ مسأله و مشکل در محل یجادهستند که از ای مؤدبانه ا یرفتارها :2یادب و مهربان

یگران از اقدام به انجام امور با د یشپ یاکند  همکارانش اجتناب یمشکالت برا یجاداز ا تا کند یفرد تالش م

 (.کند یم مشورت

کارکنان مشخص در  فرد به منظور کمک به یکهستند که توسط ی دهنده ا یاری یرفتارها: 9ینوع دوست

 و یلکند، با م یاست کمک م ینکارشان سنگ که یال، فرد به کسانمث) ینمع یسازمان یلمسا و یفارتباط با وظا

 .گیرند یم انجام( کند یدارند صرف م یکه مشکالت کاری وقت خود را در جهت کمک به کسان رغبت

مثال، فرد )آورد  یه عمل مبیری در محل کار جلوگ یادز یتشکوه و شکا که از یرفتار جوانمردانه ا: 7یمردانگ

 یبع هرگز از سازمان یاکند  ینم یتاهم یو ب یجزئ غرولند کردن در مورد موضوعات صرف را یادیوقت ز

 (.کند ینم ییجو
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5 courtesy 
6 Altruism 
7 sportsmanship 
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مربوط به سازمان  های یتفعال نشان دهنده مشارکت مسئوالنه فرد درن هستند که ییرفتارها: 3ییخوش خو

یطه دهد که در ح یانجام م ییکارها یاسازد  یم سازمان هماهنگ یدادهایخود را با رو مثال، فرد)هستند 

 . (35:4932نعامی و شکرکن،) برند یم ، اما وجهه سازمان را باالاند یستن یفشوظا

یکی از عاملهای اثر گذار در رفتار شهروندی سازمانی عدالت سازمانی می تواند باشد بطوری که نتایج مطالعات 

 عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نشان داد که بین(  4933)و جمالی و همکاران ( 4934)خراسانی 

 رابطه معنی داری وجود دارد

تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طوالنی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی 

ه در مطالع.«مطالعه برابری در کار»عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود . را مطرح نموده اند

آدامز در این کار بر انصاف درك شده از . بر روی تئوری برابری آغاز شد( 4399) 3مورد عدالت با کار آدامز

پس از آن محققان (. 74: 5004، 40کوهن و اسپکتور)پیامدها که همان عدالت توزیعی است، تأکید می نمود 

خص و تخصیص بودجه به یک بخش برابری ادراك شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح پرداختی به ش

محققان . نتیجه تئوری برابری، عدالت توزیعی بود که شامل تخصیص یا توزیع منابع بود. را مورد توجه قرار دادند

بعدی نشان دادند که افراد یک حد معینی از نابرابری را می پذیرند اگر درك کنند که رویه هایی که تصمیمات 

عالوه . عدالت رویه ای برای توصیف این پدیده به وجود آمد. اند عادالنه بوده استتوزیع بر آن اساس انجام شده 

بر عدالت توزیعی و رویه ای، سومین شکل عدالت بیان می کند کیفیت رفتار بین شخصی در طول تصویب 

باشد این فرایندی های سازمانی و توزیع نتایج سازمانی، به عنوان یک کمک کننده مهم به ادراك از برابری می 

نامیده شده است که شامل جنبه بین شخصی عدالت رویه ای می باشد  "عدالت مراوده ای"بعد عدالت سازمانی 

 (.199: 4337و فولگر،  44اسکارلیسکی)که از ابعاد رویه ای و توزیعی مجزا می باشد 

 یجرا یفرهنگ هر باور در ینا. دارد حضور یزندگ یها جنبه یشتربا جامعه است و در ب یختهمفهوم آم یکعدالت 

و با عنوان  یابد یمفهوم م یزعدالت اغلب در سازمان ن. باشد با عدالت همراه یدبا یهر کار یامدهایاست که پ

 یا یهعدالت به عنوان پا یتبه اهم یشپ ها از مدت یمتخصصان علوم اجتماع. شود یم یاد از آن یعدالت سازمان

 در مورد عدالت در یتوجه ینچن. رده اندب یها پ ، سازمانیو کارکردها ها کنش یاثربخش یبرا یو ضروری اساس

 یمؤسسات اجتماعی عامل سالمت ینشود که عدالت اول یم ، چون ادعایستن یا یرمنتظرهها امر غ سازمان

و  یاتاست که ح یاجتماع یستمیسازمان ساز آنجایی که (. 40:4933براتی و همکاران،)شود  یمحسوب م

اثرات  یعدالت یادراك ب. دهندة آن وابسته است یلاجزا و عناصر تشکین ب یقو یوندیآن به وجود پ یداریپا
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 یکارکنان را تحت الشعاع خود قرار م یزشو انگ یانسان یرویاهتمام ن یرادارد، ز یجمع کار یةبر روح یمخرب

کند و  یمیف کارکنان را تضع ةیسازمان، روح یمنصفانة دستاوردها و ستاده ها یرغ یعو توز یعدالت یب .دهد

 یشرفتتوسعه و پ یانجر یداریپا عدالت رمز بقا و یت، رعاینبنا برا. دهد یها را تنزل م آن یتتالش و فعال یةروح

 (.19: 4937و همکاران،  ینجواد یدس) سازمان و کارکنان آن است

عدالت در کارکنان  عادالنه و احساس یحفظ و توسعة رفتارها یریت،مد یاصل یفوظاپر واضح است که یکی از 

، ارتقاءها و یها، روابط سرپرست پاداشیع توز) با کارکنان یریتمد یرفتارها یدر برخ یژهعدالت به و یترعا. است

عادالنه و مهم تر از آن شکل دادن احساس  یتوسعة رفتارهایند در فرا. است قابل توجهکارکنان  یبرا( انتصاب

 و از آن جمله یسازمان یبر عدالت بر رفتارها یمبتن یرفتارها یرگذاریتأث یچگونگ عدالت در کارکنان، شناخت

یرگذاری به شناخت مناسب از نحوة تأث یابیلذا با دست  .رفتارهای شهروندی سازمانی باید مورد توجه قرار بگیرد

را در  یاقدامات مناسب تر که یابند یامکان را م ینا یران، مدیعدالت سازمانسازمانی بر  رفتارهای شهروندی

در ( 445: 4933)در این زمینه رضائیان و همکاران  .ها به عمل آورند جهت توسعة احساس عدالت در سازمان

ی سازمانی فتارشهروندر یک بررسی در بیمارستان های شهر تهران به این نتیجه رسید که بین عدالت سازمانی و

 . رابطه وجود دارد

را مورد  یدر عدالت سازمان یندهآ در گذشته، حال و یقتحق یتمقاله که وضع یکدر ( 32:4330) 45ینبرگگر

از  یاریبس ممکن است به طور بالقوه یعدالت سازمان مربوط به یقاتداده، مطرح کرده است که تحق قرار یابیارز

   .(30:4932 ،شکرکن و نعامی) کنند یینرا تبی مربوط به رفتار سازمان یرهایمتغ

که دارای سه بعد  شود یماستفاده ( 4339)ومورمن  49یهوفندر این تحقیق برای بررسی عدالت سازمانی از مدل 

 : است

 کند یم یفتوص کنند یم یافترا که کارکنان در یامدهاییپ ، عادالنه بودنیعیعدالت توز. 

  کند یمیامدها را بیان پ ینا یینتع یمورد استفاده برا یها روش عادالنه بودن یا یهروعدالت. 

 فردشاغل در قالب  یکدارد که در مورد  یبه برخورد عادالنه ا اشاره کهاست  یا یهعدالت رو ینوع یعدالت تعامل

 .(73:4932نعامی و شکرکن،) گردد یماعمال  شده یبتصو یرسم یها روش

بینی کننده بسیاری از  یشپ( ای و تعاملی یهروعدالت توزیعی، )های مختلف آن  یطهحعدالت سازمانی و 

پودساکف مطرح کرده . هستند... متغیرهای سازمانی مانند غیبت، ترك شغل، تعهد سازمانی، انگیزش شغلی و 

ها دارند میزان  ن ارتباط خوبی با آنشود و سرپرستا یمرفتار  ها سازمانکه وقتی به طور عادالنه با کارکنان در 

 41مورمان. چنین نتایجی در کشورهای دیگر نیز حاصل شده است. یابد یمها افزایش  رفتار شهروندی سازمانی آن
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ای و رفتار شهروندی را  یهرووقتی رابطه بین عدالت . اولین کسی بود که رابطه این دو را بررسی کرد( 4334)

در بحث از مبنای انگیزشی برای رفتار شهروندی سازمانی معتقد است که ( 92:5005)ارگان . بررسی کرد

بر اساس مبادله اجتماعی ( 4330)ارگان . احساس عدالت نقش مهمی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی دارد

. دهند یمز تبیینی ارائه داد که در آن کارکنان برای جبران رفتار عادالنه سازمان، رفتار شهروندی را از خود برو

دلیل اینکه عدالت . ای و رفتار شهروندی سازمانی نشان دادند یهرومحققان رابطه قوی بین احساس عدالت 

گذارد این است که احساس عدالت باعث احساس ارزشمند بودن از  یمای بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر  یهرو

بطه ی بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی بررسی رااین تحقیق با هدف  بنابراین .شود یمسوی سازمان 

 .سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان انجام گرفته است

 

 

 

 پیشینه تحقیق

 کارکنان یشغل یتو رضا یسازمان عدالت یانارتباط م"  طی پژوهشی به بررسی( 4937)سید جوادین و همکاران 

 یران، واقعا یپرداز داده  نفر از کارکنان شرکت 700پژوهش  یجامعه آمار .پرداختند "شرکت داده پردازی ایران

متفاوت  یها بر جنبه یابعاد گوناگون عدالت سازمان یرتاثدست آمده نشان دادند  نتایج به .اند در تهران بوده

حال همواره هرنوع احساس عدالت بر  یندر ع .متفاوت و با درجات گوناگون بوده است ی،و سازمان یشغل یترضا

 .داشته است معنا یراز سرپرستان تاث یترضا ی وشغل یکل ی، رضایتتعهد سازمان

 یشهروندرفتار  و یسازمان عدالت ازادراك  ینرابطه ب یبررسدر پژوهشی با عنوان ( 4933)مهر و همکاران  ینرام

 در این پژوهش به منظور. اند هپرداختتهران  ستاد ینفت یها فراورده پخش یشرکت مل: )مطالعه ی موردسازمان

 ساخته محقق نامه پرسش عدالت از سنجش یبرا و ارگان نامه پرسش از یسازمان یشهروند رفتار سنجش

 و گرفته است قرار ییدتأ مورد یسازمان عدالت از ادراك ییروا یعامل یلتحل با استفاده از .است شده استفاده

. شده است یدهسنجی سازمان یشهروند رفتار و عدالت ازادراك  یانم یر ارتباطمس یلتحلبا استفاده از  سپس

 از است، همچنین یسازمان یشهروند با رفتار یسازمان عدالت ازادراك  بیانگر ارتباط معنادار میان یقتحق یجهنت

 بعد سه و است برخوردار یگرد بعد دو به ی نسبتتر یقو یهمبستگ از یا مراوده عدالت عدالت، ابعاد میان

 .دارند یهمبستگ یکدیگر با یزن یسازمان عدالت

در تحقیقی تحت ( اسالمی آزاد دانشگاه یک منطقه های علمی واحد هیات اعضاء)( 4933)جمالی و همکاران 

 رضایت به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی و شغلی عوامل بین عنوان رابطه
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 منفی تاثیر سازمانی جو و شغلی فرسودگی و مثبت تاثیر سازمانی یشهروند رفتار سازمانی بروی تعهد شغلی،

 مزایا و حقوق میزان از رضایت و همکاران از رضایت کار، ماهیت های مولفه رضایت شغلی، های مولفه از. دارند

 یعنی شغلی فرسودگی گانه سه های مولفه از .دارند مثبت جهت در را سازمانی یشهروند رفتار بینی پیش قدرت

 در را سازمانی یشهروند رفتار بینی پیش قدرت سه هر عاطفی خستگی شخصیت و زوال فردی، عملکرد کاهش

 رفتار بینی پیش قدرت هنجاری، تعهد مولفه سازمانی،تنها گانه تعهد سه های مولفه از .دارند معکوس جهت

 .دارد مثبت جهت در را سازمانی یشهروند

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی »در پژوهشی با عنوان ( 4933)بهلولی و همکاران 

به بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و ابعاد مختلف رفتار شهروندی  «کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 یزتبر واحد یاسالم آزاد دانشگاه( یعلم یئته اعضاء وکارمندان )کارکنان یق تحق ینا نمونه. ندپرداختسازمانی 

 یها روش. نداهشد انتخاب یا طبقه یتصادف یریگ روش نمونه با داده ومیرا تشکیل  نفر 539 بودند که مجموعا

 موردبه منظور بررسی این ارتباط ( همزمان) یریمتغ چند یونرگرسآزمون  و یرسونپ یهمبستگ یبضر یآمار

 رفتار مختلف ابعاد از یک هر با یسازمانعدالت که یق حاکی از این بود که تحق یجنتا. گرفتند قرار استفاده

 .دارند یدار یمعن رابطه یسازمان یشهروند

ارتباط بین ادراك از عدالت و رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده "بررسی در پژوهشی به  (4930)پور سلطانی 

تباط مثبت نتایج بیانگر آن بود که بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی ار .پرداخت "علوم ورزشیتربیت بدنی و 

 هیچ گونه رابطه معنی داری بین سن و عدالت سازمانی  و بین سن و رضایت شغلی و و معنی داری وجود داشت

احساس رضایت از شغل،  همچنین، هیچ گونه تفاوت معنی داری بین ادراك از عدالت سازمانی و. به دست نیامد

نتایج تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که عدالت سازمانی می تواند رضایت . بر اساس جنسیت، مشاهده نگردید

 .شغلی را پیشگویی کند

رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ها در " تحقیقی تحت عنوانبه  (4934)خراسانی 

عمده ترین نتایج . پرداخت "شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشورپیش بینی میزان رضایت 

، متغیر رفتار شهروندی سازمانی با 93/9پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای عدالت سازمانی با میانگین 

. ر بوده استدر حد باالتر از متوسط به لحاظ آماری معنادا 53/9و متغیر رضایت شغلی با میانگین  91/9میانگین 

مبین، رابطه معنادار و مثبت بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی و هم چنین بین  نتایج

و هم چنین  999/0و نزاکت  993/0دوستی -متغیر نوع. عدالت سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی بود

بینی کننده رضایت شغلی کارکنان شرکت  پیش 579/0و عدالت رویه ای  203/0متغیرهای عدالت مراوده ای 

 .فرودگاه های کشور هستند
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در تحقیقی تحت عنوان تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ( 4934)شیرازی و همکاران

افقی، عمودی، )شرکت گازاستان خراسان شمالی به این نتیجه رسیدند که بین بعد های اعتماد  :موردمطالعه»

 .و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبتی وجوددارد( دی و سازمانینها

تعیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با توانمندسازی  "تحت عنوان  ی کهدر تحقیق( 4935) ناظمی

نشان داد میانگین  داده، طبق نتایج بدست آمدهانجام  "کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی 

ادراك عدالت سازمانی در حد متوسط است و بین عدالت سازمانی و ابعاد آن، با توانمندسازی کارکنان رابطه 

 .معنی دار و مستقیم وجود دارد

در مورد عدالت سازمانی اظهار داشتند که بین عدالت  یبا انجام فرا تحلیل( 5004)و همکاران  42کالکوئیت

تعاملی با برآیندهای سازمانی چون رضایت شغلی، رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی  توزیعی، رویه ای و

 .ارتباط منحصر به فردی وجود دارد

در یک فرا تحلیل بیان کردند که عدالت درك شده از سوی کارکنان با تعهد ( 5004)و همکاران  49کوهن

افرادی که ادراك مثبتی از . ه معنی داری داردسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد رابط

عدالت سازمانی دارند، نسبت به سازمانشان بیشتر متعهدند، کمتر غیبت می کنند، عملکرد عالی دارند، 

 . شهروندان سازمانی بهتری هستند و رضایتمندی بیشتری دارند

نشان داد که عدالت توزیعی و عدالت رویه ای ارتباط مثبتی با رضایت، ( 5005)و همکاران  47گننتایج تحقیق تان

 .ارتقای شغلی، عملکرد، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی دارد

ی سپار برونی ها سازماندر پژوهشی با عنوان استرس و رفتارهای شهروندی سازمانی در ( 5045) 43جین و کوپر

تأثیر مستقیم استرس و فشارهای روانی سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی تجاری در هند، به بررسی 

فرضیه . ی برون سپاری تجاری واقع در شمال هند بودندها سازماناپراتور از  105نمونه این پژوهش . اند پرداخت

پژوهش با نتایج . این پژوهش وجود ارتباط منفی میان استرس سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بود

 استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که استرس تأثیر منفی مشهودی بر رفتارهای سازمانی دارد

 (99:4930به نقل از طاهری دمنه، )

 

 : روش شناسی تحقیق
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از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد و  شده است وانجام همبستگی  -این تحقیق به روش توصیفی

شعب بانک کلیه کارکنان تحقیق  این  جامعه آماری . می پردازدبه شیوه تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها 

در این پژوهش، از نمونه گیری به روش طبقه ای . ندنفر می باش 245 به تعداد 4931ملی شهر کرمان در سال 

. نفر می باشد 543تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران و . حجم طبقه استفاده شده استتصادفی، متناسب با 

 50و مورمن 43نیهوف عدالت سازمانیپرسشنامه . آوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شده استجهت گرد

سئوال  9برای سنجش عدالت توزیعی، ( 2تا  4سواالت )سوال  2که سوال می باشد  43شامل  که ( 5004)

برای سنجش عدالت تعاملی می ( 43تا  45سواالت )سوال  3برای سنجش عدالت رویه ای و ( 44تا  9سواالت )

کامالً : هر سوال شامل عبارت  گزینه های .از جمع این سه حیطه عدالت سازمانی کلی به دست می آید. باشد

برای  امتیاز 2امتیاز دهی نیز به ترتیب از  نحوه. می باشد و کامال مخالفم موافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم

ز اسنجش رفتار شهروندی سازمانی و جهت . امتیاز برای گزینه کامالً مخالفم است 4گزینه کامالً موافقم تا 

 یفهوظ، (9تا  4سواالت )ینوع دوستکه . استفاده شده است (5000) و همکارانپودساکف سوالی  42پرسشنامه 

سواالت )یادب و مهربانو  (45تا  40سواالت )یی ورخوش ، (3تا  7سواالت )ی مردانگ، (9تا  1سواالت )ی شناس

، 2ها به صورت کامالً موافقم نمره  و امتیازبندی پرسش دهند یم یلپرسشنامه را تشکین ا های یطهح( 42تا  49

روایی ( 4934)بارانی  .باشد می 4لفم نمره ، کامالً مخا5، مخالفم نمره 9، نسبتاً موافقم نمره 1موافقم نمره 

 31/0روایی پرسشنامه عدالت سازمانی را ( 415:4933)غفوری و همکارانو  37/0پرسشنامه رفتار شهروندی را 

رفتار برای بررسی همسانی درونی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه . ذکر کرده است

تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم  . بدست آمد 35/0 عدالت سازمانیو پرسشنامه  71/0سازمانی شهروندی 

خواهد  α=02/0سطح معنی داری برای تایید فرضیه های تحقیق  .صورت گرفته است 54ویراست  spssافزار 

داده ها از روشهای آماری  با  توجه به مقیاسهای اندازه گیری و داده های موجود، برای تجزیه و تحلیل .بود

 .استفاده شد( پیرسونضریب همبستگی )و استنباطی ( شامل میانگین و انحراف معیار)توصیفی 

 

 یافته های تحقیق

 بررسی توزیع فراوانی مشخصات عمومی پاسخگویان 

 9/92و  سال 90کمتر از  درصد 4/94باتوجه به بررسی های انجام شده، از بین کارکنان مورد بررسی  :سن

 .سال و بیشتر سن داشته اند 14درصد  9/99سال و  10تا  94درصد بین 

                                                           
1- Niehoff  
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درصد فوق دیپلم،  7/51باتوجه به بررسی های انجام شده، از بین کارکنان مورد بررسی  :میزان تحصیالت

 .و باالتر بوده انددرصد دارای مدرك فوق لیسانس  50درصد لیسانس و  9/22

کمتر از درصد دارای سابقه کار  5/51باتوجه به بررسی های انجام شده، از بین کارکنان مورد بررسی  :سابقه کار

 سابقه کار داشته اندسال  50درصد بیشتراز  7/91و  سال 50تا  40درصد بین  4/14، سال 40

 توزیع فروانی پاسخگویان به تفکیک هریک از متغیرهای فردی:  4جدول

 درصد فراوانی تعداد ویژگی های فردی

 سن

 4/94 93 سال 90کمتر از 

 9/92 73 سال 10تا  94بین 

 9/99 79 سال و بیشتر 14

 

 میزان تحصیالت

 7/51 21 فوق دیپلم

 9/22 454 لیسانس

 0/50 11 فوق لیسانس و باالتر

 

 سابقه کار

 5/51 29 سال 40کمتر از 

 4/14 30 سال 50تا  40بین 

 7/91 79 سال 50بیشتراز 

 

 آماره های توصیفی
 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق -5جدول 

 متغیر

 آماره

عدالت 

 سازمانی

عدالت 

 توزیعی

عدالت 

 رویه ای

عدالت 

 تعاملی

رفتار 

 شهروندی
 ینوع دوست

 یفهوظ

 یشناس
 یمردانگ

خوش 

 ییور

ادب و 

 یمهربان

 74/93/923/979/931/903/1 72/9 79/9 97/9 34/9 میانگین

 22/094/099/099/090/092/0 79/0 72/0 72/0 97/0 انحراف معیار
 

 یافته های استنباطی

بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعب بانک ملی شهر کرمان رابطه : فرضیه اصلی

 .وجود دارد

عدالت سازمانی و متغیر تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی آزمون  پیرسون بین دو 

و کوچکتر از سطح معنی  004/0برابر  (معنی داری)مقدار  -pبا  197/0برابر کارکنان رفتار شهروندی سازمانی 

، لذا در این سطح فرضاست =α 02/0 داری
0H عدالت  عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بینیعنی
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مثبت . رابطه معنی داری وجود دارد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعب بانک ملی شهر کرمان

 (9جدول ) داردبودن ضرایب همبستگی نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر 
 

 عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  رابطه بینآماره های آزمون همبستگی پیرسون : 9جدول  

 رفتار شهروندی سازمانی متغیر

عدالت 

 سازمانی

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد معنی داری ضریب همبستگی

 مستقیم دارد 543 004/0 591/0

 

کارکنان در شعب بانک ملی شهر ای و تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی بین عدالت توزیعی، رویه: فرضیه فرعی 

 کرمان رابطه وجود دارد

ای و عدالت توزیعی، رویهتجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی آزمون  پیرسون بین 

و  004/0معنی داری با  992/0و  149/0، 123/0برابر کارکنان به ترتیب تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی 

، لذا در این سطح فرضمی باشد =α 02/0 ی داریکوچکتر از سطح معن
0H یعنی عدم وجود رابطه رد می شود

و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعب بانک ملی شهر ای و تعاملی توزیعی، رویهعدالت  و در نتیجه بین

مثبت بودن ضرایب همبستگی نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر . رابطه معنی داری وجود دارد کرمان

 (1جدول ) دارد

و رفتار شهروندی  ای و تعاملیتوزیعی، رویهعدالت  آماره های آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین: 1جدول  

 سازمانی کارکنان 

 

 متغیر

 رفتار شهروندی سازمانی

ضریب 

 همبستگی

معنی 

 داری
 نوع رابطه رابطه وجود تعداد

 مستقیم دارد 543 004/0 123/0 عدالت توزیعی

 مستقیم دارد 543 004/0 149/0 ایعدالت رویه

 مستقیم دارد 543 004/0 992/0 عدالت تعاملی

 

 نتیجه گیری

عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شعب بانک ملی  بیننتایج فرضیه اصلی نشان داد که 

یعنی هرچقدر عدالت سازمانی دربانک بیشتر باشد رفتار . شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد
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، (4933)مهر و همکاران  ینرامشهروندی سازمانی کارکنان هم بیشتر می شود، که این نتایج با یافته های 

که ( 5004)، کوهن و همکاران (5004)، کالکوئیت و همکاران (4934)، خراسانی (4933)لولی و همکاران به

 بویژه عدالت رعایت.  نشان دادند بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد همسو است

 حائز کارکنان برای (انتصاب و ارتقاهاسرپرستی،  ها، روابط پاداش  توزیع)کارکنان با مدیریت رفتارهای برخی در

  کارکنان، شناخت در عدالت احساس دادن  شکل آن از تر مهم و عادالنه رفتارهای توسعه فراگرد در .است اهمیت

 با .است اهمیت حائز کارکنان انگیزش و رضایت ابعاد از هریک بر عدالت بر مبتنی رفتارهای تاثیرگذاری چگونگی

رفتار شهروندی سازمانی،  گوناگون ابعاد بر سازمانی عدالت ابعاد تاثیرگذاری نحوه از مناسب شناخت به یابی دست

و به دنبال  سازمان عدالت در احساس توسعه جهت در را تری مناسب  اقدامات که بایند می را امکان این مدیران

 ادراك عدالت سازمانیعمده نظریه  (.95: 4937سید جوادین، )انجام دهند  آن افزایش رفتار شهروندی سازمانی

برای مدیران در این نکته نهفته است که نظریه مورد بحث، اهمیت فراگردهای مقایسه اجتماعی را برجسته می 

از این رو . سازد و تأکید می کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران، ارزیابی می کنند

د با مسئله احساس بی عدالتی، از راه حل های موقت استفاده می کنند، با مشکالتی مدیرانی که برای برخور

این است که مدیران را متوجه این امر می سازد که اگر عدالت دیگر سودمندی نظریه . جدی مواجه خواهند شد

اختیار کارکنان قرار  اطالعات دقیق درباره آورده ها و دریافتی های هر فرد، و آورده ها و دریافتی های دیگران در

البته باید توجه شود که اگر کارکنان به اطالعات . گیرد، ارزیابی های صحیح تری از وضع موجود خواهند داشت

 .دقیق درباره دیگران دست یابند، دیگر نمی توانند احساس بی عدالتی را با دلیل تراشی برای خود، کاهش دهند

احساس کنند که در سازمان عدالت حاکم است، و به هرکسی بر اساس  بنابراین می توان گفت وقتی که کارکنان

مبنای مقایسه کارکنان عملکرد آنها است نه روابط،  دهند و توانایی و استعدادش پست سازمانی و پاداش می

در  شرایط ارتقاء شغلی و ترفیع را عادالنه بدانند، ر یافتی را منصفانه ارزیابی کنند و همچنینحقوق و مزایای د

 از قوانین و مقررارت پیروی می کنند ن مشتاقانه به فعالیت می پردازند وآنصورت کارکنا

ای و تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی عدالت توزیعی، رویه بینکه نتایج حاصل از فرضیه فرعی تحقیق نشان داد

عدالت توزیعی، یعنی هرچقدر  ،کارکنان در شعب بانک ملی شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد

که این نتایج با  .ای و تعاملی در سازمان بیشتر باشد، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هم بیشتر می شودرویه

، کالکوئیت و همکاران (4934)، خراسانی (4933)، بهلولی و همکاران (4933)مهر و همکاران  ینرامیافته های 

که نشان دادند بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود  (5004)، کوهن و همکاران (5004)

های جاری در تصمیم گیری برای رداشت افراد از عادالنه بودن رویهعدالت رویه ای با ب.دارد، همسو می باشد

ا و جبران خدمتشان و نه با توزیع واقعی درآمدها سروکار دارد و به عنوان انصاف ادراك شده از رویه ه

عدالت رویه ای بیانگر انصاف مدیران و . فراگردهایی که توسط آن ها، پیامدها تخصیص می یابند تعریف می شود
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عدالت رویه ای به ایجاد فرصت های کاری یکسان و برابر برای همه . رهبران در فرآیند تصمیم گیری است

ده از فرآیندی است که برای توزیع و تخصیص به بیان دیگر، عدالت رویه ای، عدالت درك ش. کارکنان اشاره دارد

عدالت تعاملی در مراودات میان افراد معنا می یابد و وجود عدالت را در تعامالت . پرداخت ها استفاده می شود

بین فردی مورد تأکید قرار می دهد و به کیفیت رفتار میان اشخاص که به وسیله هر فردی احساس می شود، باز 

رفتار منصفانه و مناسب، باید . ء شکل دهنده عدالت تعاملی، حساسیت میان فردی استاولین جز. می گردد

گیری مراوده از یک سو لذا جهت درك و فهم بهتر این جزء، ضرورت مطالعه نحوه شکل. مؤدبانه و محترمانه باشد

لت توزیعی برگیرنده ی های رفتار در محیط سازمانی از سوی دیگر اجتناب ناپذیر خواهد بود عداه و تحلیل مراود

در واقع، این نوع عدالت بیان می کند که افراد مایلند . انصاف ادراك شده در مورد پرداخت ها در سازمان است

عدالت توزیعی در پاسخ به اجرای مساوات و . ی دریافت کننداکار، حقوق و پاداش های منصفانه در قبال انجام

ی را به ضایتهائاز این رو با گذشت اندك زمانی از کاربرد آن، نار. لد گردیدبرابری در سازمان ها پایه گذاری و متو

بر اساس نتایج بدست امده از این تحقیق می توان گفت وقتی که در سازمان بر اساس شایستگی . وجود آورد

کارکنان کنان ارزش قائل شوند، تسهیالت اعطایی به رشایستگی های برجسته کا برای افراد به آنها توجه شود و

، عادالنه و منطبق با شرایط کاری و پست سازمانی آنها باشد، و در برابر تخلفات اداری کارکنان عادالنه رفتار شود

کارکنان احساس کنند از احترام الزم در سازمان برخوردار هستند و مسئولین و مدیران به یک اندازه به کارکنان 

برای کارکنان مطلوب باشد و آنها شرایط کاری را منصفانه تلقی  و نظرات آنها ارزش قائل هستند، شرایط کاری

شرایط فیزیکی و محیطی برای همه انه و یکسان باشد و نهایتاً کنند، و ارتباطات مدیران و کارکنان منصف

کارکنان یکسان باشد، در آنصورت کارکنان برای جلب رضایت مشتریان و همکاران فعالیت هایی بیشتر از وظیفه 

 .ق اهداف آن تالش می کنندداده و برای توسعه سازمان و تحقنی خود انجام قانو

 

 پیشنهادات

بر اساس توانایی و استعدادشان  کارمندانبه مسئولین بانک تالش کنند عدالت سازمانی در بانک حاکم باشد، 

 آنها باشد نه چیز دیگرداده شود، مبنای مقایسه و ارزیابی کارکنان عملکرد و توانایی پست سازمانی و پاداش 

کنان ارزش رشایستگی های برجسته کا برای و ،بر اساس شایستگی افراد به آنها توجه شودپیشنهاد می شود 

قائل شوند، تسهیالت اعطایی به کارکنان عادالنه و منطبق با شرایط کاری و پست سازمانی آنها باشد، و در برابر 

 .دتخلفات اداری کارکنان عادالنه رفتار شو

به یک اندازه به کارکنان و نظرات  ه کارکنان بانک احترام قائل شوند وهم رایپیشنهاد می شود، مدیران ب -

 . توجه شودآنها 
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ارتباطات مدیران و کارکنان منصفانه و یکسان باشد، شرایط  ،کار برای کارکنان مطلوب باشد سازمانی شرایط -

   .گرفته شود در نظرفیزیکی و محیطی برای همه کارکنان یکسان 

 

 :منابع
 .92-90صص  ،42شماره  ،مجله مدیریت ،، درآمدی بر رفتار شهروندی سازمانی4933، .احسانی مقدم، ن .4

، رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان، 4933 .الف نوری،. ح عریضی،. ه براتی، .5

 .53-3ص ص  ،4933 زمستان ،99شماره  چشم انداز مدیریت،

، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 4933 .مهربانی، ع درخشان. متین، ی علوی. زیناب، ن بهلولی .9

، ص ص 4933 پائیز _ 41 شماره _ چهارم کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، پژوهش نامه فراسوی مدیریت، سال

403- 79. 

، ارتباط بین ادراك از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکده تربیت 4930، .، زارعیان، ح.، میرزائی، ف.پورسلطانی، ح .1

 ، صص4دیریت ورزشی و علوم حرکتی، شمارهنشریه پژوهش های مبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

23-75. 

، رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیات علمی 4933، .، صالحی، م.، تقی پورظهیر، ع.جمالی، ا .2

مسلسل ) 5)ره، شما9 واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی به منظور ارایه مدل مناسب، رهبری و مدیریت آموزشی،دوره

 .409- 37صص : ((3

، بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان 4934، .، کنعانی نیری، پ.خراسانی، ا .9

 .32-73صص  ،45شغلی و سازمانی، شماره  مشاورهشرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، 

، طراحی و استقرار رضایتمندی مشتریان بانک ملت 4933. م کیماسی،. الف عباس محسن،. م پورزرندی،.ع دیواندری، .7

 .اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی رویکردی کاربردی برای بهینه سازی رفتار شهروندی،

بین ادراك از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی  ی بررسی رابطه ،4933، .احمدی، الف ،.هادیزاده مقدم، ا ،.رامین مهر، ح .3

 .5 شمارة ،4، دورهتحول مدیریت نامه ، پژوهش(های نفتی ستاد تهران شرکت ملی پخش فراورده: )سازمانی مورد مطالعه

پیام )ای بر رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت  ، بررسی تأثیرگذاری عدالت رویه4933 .رحیمی، ف. رضاییان، ع .3

 .4937، زمستان (مدیریت

شناخت نحوه ی تاثیر گذاری ابعاد عدالت (. 4937. )سید جوادین، سیدرضا و فراحی، محمد مهدی و طاهری عطار، غزاله .40

 .22-70:(4)4نشریه مدیریت بازرگانی، . سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی

رانس فدومین کن ،، بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان4935 ،.حسینی، س ،.مهنی، ا ،.شاهی، س .44

 .قم ،بین المللی مدیریت و کارآفرینی

شرکت : مطالعهمورد )تاثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی  ،4934، .، نعیمی، م.، خداوردیان، ا.شیرازی،ع .45

 .499 ص: 7سال چهارم، شماره . پژوهش نامه مدیریت تحول(. گاز استان خراسان شمالی

نشریه ، اخالق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی 4930،نقش ، .، نجاتیان قاسمیه، م.، زنجیرچی، م.طاهری دمنه، م .49

 .93-90، صص 5، شماره9اخالق در علوم و فناوری، دوره
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 سازمانی، چشم انداز شهروندی رفتار بر مؤثر عوامل تبیین برای مدلی ، ارائه4933 .گر، ع کشته .هادیزاده، الف .طبرسا، غ .41

 .404-441 ص ، ص4933 بهار 4 دولتی، شماره مدیریت

بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی با تعهد (. 4933. )محسن غفوری، محمد رضا و سفاردانی، ورنو و گل پرور، .42

 .493-413(: 1)2فصلنامه مطالعات روانشناختی، .  سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان

 .انتشارات ترمه، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، تهران، 4932، .م.مقیمی، س .49

، تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان 4935، .چیان، ه، کوزه .، علیزاده گلریزی، ا.ناظمی، م .47

 .433-472، صص 43، شماره 2در اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 

دنی سازمانی در کارکنان یک سازمان بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار م ،4932.شکرکن، ح. نعامی، ع .43

. یازدهمسال  -27.دورة سوم، ،(روانشناسی ویژه)چمران  شهیددانشگاه  روانشناسیو  تربیتیعلوم  مجلةصنعتی در شهر اهواز، 

 .70، صص 5 و 4 های شماره
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