
 

 

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


 

 

A
b

s
tr

a
c

t 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده از سوی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی 

 سازمان تامین اجتماعی :مطالعه موردی

 
 چهره محمدی رامین خوش

 صنعتی ، واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، گروه مدیریت 
R.Khoshchehreh@ttbank.ir 

 

 (نویسنده مسئول) زهره موسوی کاشیخانم 
 استاد راهنما ، استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ، ایران

Zohreh_mousavi_k@yahoo.com 

 

 ماهرخ مختاران خانم
 ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد فیروزکوه،دانشگاه آزاد اسالمی ، فیروزکوه، ایراناستادیار  ،استاد مشاور 

M_mokhtaran@yahoo.com 
  

 
 

 چکیده 

 انسانی نیروی در تأثیرگذار عوامل مهمترین سازمانی از شهروندی رفتار و سازمانی عدالت اینكه به توجه با

باشد بنابراین پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده در  می سازمانی هر

دوره . سازمان با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران میباشد

نحوه  تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر. در نظر گرفته می شود 4931زمانی این تحقیق سال 

پرسشنامه عدالت سازمانی در این تحقیق به وسیله . گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیماشی  می باشد

سنجیده می شود، همچنین  سوأل است 02نوسط نیهوف و مورمن تهیه شده و شامل  که  عدالت سازمانی

  نت میر و همكارانش دساکف و همكارانش واتوسط پای که  پرسشنامهبه وسیله  رفتار شهروندی سازمانی

روش های آماری مورد استفاده در این . است، سنجیده خواهد شد گویه 01شامل و طراحی شده است 

 یآمار جامعه. اسمیرنف و ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد -تحقیق آزمون کولموگروف 

نفر می  4022سازمان تامین اجتماعی استان تهران است که تعداد آنها  کارکنان کلیه شامل حاضر قیتحق

همانطور که مالحظه شد متغیر مستقل  .نفر انتخاب شد 034جدول مورگان  که تعداد نمونه بر اساس. باشد

 .این تحقیق توانست بخشی از تغییرات متغیر وابسته رفتار شهروندی نیروی انسانی را بیش بینی کند
 

 سازمانی ، سازمان تامین اجتماعیرفتار شهروندی سازمانی، عدالت  :لیدیواژگان ک
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 مقدمه

صینعتی  /در دهه های اخیر توجه پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و حوزه تحقیقاتی در روانشناسیی سیازمانی  

ایین مفیاهیم بیه    .زمینه ی قانونی ظهور یافته اسیت در حالیكه بیشتر توسعه اخیر در تئوری های عدالت در . ،افزایش یافته است

 . (0222، 0و بینگهام 4نباتچی) سرعت زمین پر حاصلی در میان پژوهشگران سازمانی پیدا کرد

رفتیار منصیفانه بع یی از چیزهیایی اسیت کیه       . عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و اخالقی افراد درون سازمان برمی گردند

این انتطارات نگرانیی رهبیران   . کسانی که زمان و انرژی شان را در سازمان سرمایه گذاری کردند ؛انتظار دارندکارکنان به عنوان 

از جمله وظیایف اصیلی    (4214 ،0222، 1و ایبرلین 9توتام.)دهد می برای تمرکز برانصاف دریافتی بوسیله کارکنانشان را افزایش

رعاییت عیدالت بیویژه در برخیی     . دیران ، واحساس عدالت در کارکنیان اسیت   مدیریت ،حفظ و توسعه ی رفتارهای عادالنه در م

در فراگرد . برای کارکنان حائز اهمیت است ( توزیع پاداش ها ،روابط سرپرستی ،ارتقاها و انتصاب )رفتارهای مدیریت با کارکنان 

ناخت چگیونگی تأثیرگیذاری رفتارهیای    رفتارهای عادالنه و مهم تر از آن شكل دادن احساس عدالت در کارکنیان ،شی   ی توسعه

 .(4932، و همكارانسید جوادین . )مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد انگیزش حائز اهمیت است

 بیان مسئله

از ضروریات کارکنان ، فعالیت فراتر از وظایف رسمی امروزیهای ها در سازمانتوجه به پیچیدگی، وسعت و تنوع فعالیت با 

ی اثربخشی خود نیستند، تفاوت همكاری خودجوش و اجباری از دون تمایل افراد به همكاری قادر به توسعهها بسازمان. است

در حالت اجباری فرد وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای تعیین شده . اهمیت فراوان برخوردار است

ها، انرژی و حالی که در همكاری خودجوش و آگاهانه افراد کوششدهد، در سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می

امروزه در ادبیات نوین مدیریت از رفتارهای . گیرندبصیرت خود را برای شكوفایی توانایی خود به نفع سازمان به کار می

جمله متغیرهای تاثیر گذار  شود که ازنام برده می 2خودجوش و آگاهانه افراد در سازمان تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی

 (.4932، زارعی متین و همكاران. )برای افزایش این تمایل ها برقراری عدالت سازمانی می باشد

های نامشهود سازمانی چندان در کانون توجه قرار نداشتند اما به تازگی ارزشهای افزوده سازمانها تا چندی پیش این سرمایه

اند به همین جهت تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است، با عنایت به گرفتهشوند و مورد توجه قرار محسوب می

و رفتار شهروندی سازمانی  مسائل ذکر شده امید است یافته های این پژوهش با روشن کردن رابطه عدالت سازمانی ادراک شده

نش در این مقوله کمک کند چرا که کارکنان در بتواند خالء ناشی از کمبود تحقیقات در این زمینه را پر کرده و به توسعه دا

تمام سازمانها با انجام فعالیتهای فراتر از نقش، سهم بسزایی در موفقیت و پیشرفت سازمانشان دارند و اثربخشی سازمان بدون 

 .شودکارکنان شایسته و مسئول محقق نمی

عدالت سازمانی ادراک شده در سازمان با رفتار شهروندی با عنایت به موارد ذکر شده پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بین 

 .سازمانی کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان تهران میباشد

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 می سازمانی هر انسانی نیروی در تأثیرگذار عوامل مهمترین سازمانی از شهروندی رفتار و سازمانی عدالت اینكه به توجه با

 تدابیر و اقدامات به دست خود، کارکنان در اثربخش کار و فعالیت انگیزه ایجاد منظور به ها سازمان خاطر همین به .شدبا

 آن اهداف به نیل و پیشرفت با سازمانی هر در مهم امر این به دستیابی که زیرا زنند، می زیادی تمهیدی های شیوه و مدیریتی

 که اهمیتی به نظر .باشد می مؤثر سازمانها در کارکنان عملكرد فرآیند و رفتار نحوه در موارد این به توجه . دارد ارتباط سازمان

                                                           
1 Nabatchi 
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 اثربخشی سازمان، عملكرد بر کارکنان رفتارهای گونه این تأثیر دلیل به پیشرفته، کشورهای در سازمانی شهروندی رفتار

 اقدامات است الزم است، برخوردار آن از ... و خدمات کیفیت و مشتری وفاداری مشتری، رضایت سازمان، موفقیت سازمان،

 گرفته انجام تحقیقات بر تأمل کمی با . شوند شناسایی شوند می در کارکنان رفتارهایی چنین آمدن بوجود موجب که سازمانی

 سازمانی شهروندی رفتار موجب عوامل از یكی عنوان به سازمانی عدالت شد، خواهیم متوجه سازمانی شهروندی رفتار روی بر

 تاکنون ولی باشد شده اشاره رفتارهایی چنین ایجاد در الت عد نقش به تحقیقات بع ی در شاید و گرفته قرار مهری کم مورد

 همچنین . است نگرفته صورت ، کارکنان سازمانی در شهروندی رفتار ابعاد از یک هر بر عدالت تأٌثیر که این مورد در پژوهشی

 با خارجی سازمانهای در سازمانی شهروندی رفتار زمینه در گرفته صورت تحقیقات اکثر که موضوع این سازی نشان خاطر با

 این انجام ضرورت بر است دلیلی خود ملی فرهنگ با داخلی سازمانهای در تحقیق این انجام لزوم بوده، خود خاص فرهنگ

 (4933بهلولی بناب و همكاران، ).است تحقیق

 :با درنظر گرفتن چنین ویژگیهایی می توان موارد زیر را بیانگر اهمیت تحقیق دانست و  مواردبا توجه به این 

اگر رفتار شهروندی . رفتار شهروندی سازمانی بر بیشتر جنبه های بنیادی سازمانی تأثیر دارد  از نظر بسیاری از پژوهشگران،

ورت باید به نحو احسن مدیریت شود و مدیریت آن نیاز به درک و سازمانی را بعنوان عاملی ضروری در سازمان بدانیم، در این ص

بنابراین تحقیق حاضر می تواند پشتوانه ای ارزنده برای درک رفتار شهروندی سازمانی و متعاقب آن . شناختی روشن از آن دارد

 .باشدسازمان تامین اجتماعی استان تهران مدیریت صحیح جهت بهبود محیطی مناسب در 

 حقیقپیشینه ت

دریافتند که  بررسی اثرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برکارآفرینی سازمانیدر تحقیقی تحت عنوان  4934توکلی و رجبی 

سازمانی است زیرا برخورد با افراد درسازمان ها باورها احساسات  عدالت بر کارآفرینی، یكی از مهمترین عوامل محیطی اثرگذار

باید اذعان داشت نگرش افراد درسازمان تاحدزیادی متاثر ازادراکات بنابراین . ر قرارمیدهدنگرش و رفتارکارکنان را تحت تاثی

 .آنان نسبت به میزان رعایت عدالت درسازمان است

بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در تحقیقی تحت عنوان  4933هادیزاده و همكاران 

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای . به نتایج زیر دست یافتند( ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهرانشرکت : )مورد مطالعه

فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح 

ه بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنی که رابطهمچنین بررسی آنها نشان داد . شغل خود عمل نمایند

از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده ای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت . دار است

 .سازمانی نیز با یكدیگر همبستگی دارند

رسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بردر تحقیقی تحت عنوان  4933علوی متین و همكاران، 

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و  .به نتایج زیر دست یافتند دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

ت کامال داوطلبانه فراتر اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بصور

که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار  دادنتایج تحقیق نشان . از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند

 .شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند

: بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی، در تحقیقی تحت عنوان 4930فانی و همكاران 

این تحقیق به . به نتایج زیر دست یافتند ارومیه( ع)کادر درمانی بیمارستان امام رضا  تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی

نتایج حاصل  .است پرداخته و سپس شخصیت سالم سازمانی بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی

به عبارتی هر چه تصور مثبت تری از  .بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود داردثابت کرد که 

 .عدالت سازمانی در ذهن کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد
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تحت عنوان بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، و قصد ترک  0249ن مطالعه مالیی فر و همكارا

شغل نشان داد، روابط معنی داری بین ق ات دیوان عالی سازمانی با نوع دوستی ، حسن نیت ، ف یلت مدنی و سن، جنس، 

نی و عوامل سازمانی تمایل به ترک شغل و وظیفه بنابراین، ارتباط معنی داری بین عدالت سازما. آموزش و پرورش وجود نداشت

 .شناسی وجود دارد

در مطالعه ای تحت عنوان تحقیقات تجربی در رابطه با عدالت سازمانی، به اشتراک  0249نتایج مطالعه یسیل و درلی 

ر مثبت به اشتراک گذاری گذاری دانش و قابلیت نوآوری، تاییدی بر فرضیه تاثیر عدالت سازمانی در اشتراک دانش و فرضیه تاثی

 . دانش در قابلیت نوآوری تشكیل یافته بود

در پژوهشی به بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ( 0249)کاپلن و همكاران

بر ابعاد وجدان کاری و بر اساس نتایج این پژوهش، حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم و معناداری تنها . پرداختند

 .آداب اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است

در مطالعه ای تحت عنوان ارتباط بین ابعاد سازمان عدالت و رفتار نوآورانه در جامعه عرب ، بر  0240المنصور و مینای 

جزای عدالت سازمان ارتباط معنی داری با ااز  یتنها یك اساس مدارک و شواهدی از وزارت دولت اردن به این نتیجه رسیدند که

عدالت )دو جزء دیگر ی بین ارتباط معنی دار نشان داد کهها  دادهدر این مطالعه، نتایج تجزیه و تحلیل  .داردرفتار نوآورانه 

برای توسعه یک مدل  ادعا کرد که این نتایج می تواندمی توان در اینجا  وجود ندارد و با رفتار نوآورانه( ای توزیعی و عدالت رویه

استفاده  این مطالعه در کشورهای مختلف عربی و زمینه جدید از عدالت سازمانی با تكنیک های اجرای جدید با تكرار مفید

 .شود

تحت عنوان بررسی رابطه بین حس کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  0244نتایج مطالعه گوانگلینگ 

شناسایی سازمانی و ترویج رفتار . عدالت سازمانی نقش پیش بینی کننده مثبت در کارکنان دارد نشان داد که احساس

شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبت خواهد داشت و شناسایی سازمانی نقش واسطه در ارتباط بین سازمانی عدالت و رفتار 

 .شهروندی سازمانی بازی می کند

 اهداف تحقیق

 اهداف اصلی

می توان گامی در جهت شناسایی فاکتورهای ایجاد  شدن ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندیبا مشخص  .4

کننده رفتارهای شهروندی و عوامل اثرگذار بر آن و در نتیجه طراحی برنامه هایی برای بهبود کیفیت عملكرد مدیران 

 و مسئولین در جامعه برداشت 

 .می باشد سازمان های مشابههای مشابه در سایر این پژوهش الگویی برای انجام پژوهش  .0

 هدف کاربردی 

در سازمان تامین اجتماعی که نتایج این می تواند مورد استفاده دانشگاهی  ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندیتبیین 

ارائه خواهد شد برای سازمان تامین همچنین نتایج و راهكارهایی که درپایان این تحقیق . برای دانشجویان و اساتید قرار بگیرد

 .اجتماعی و سایر سازمان های مشابه می تواند سومند باشد
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 فرضیه های تحقیق

 .عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر معنی دار دارد: فرضیه اصلی
 

 فرضیات فرعی

 .عدالت سازمانی بر نوع دوستی کارکنان تاثیر معنی دار دارد .4

 .وجدان کاری کارکنان تاثیر معنی دار دارد عدالت سازمانی .0

 .عدالت سازمانی بر نزاکت کارکنان تاثیر معنی دار دارد .9

 .عدالت سازمانی بر جوانمردی کارکنان تاثیر معنی دار دارد .1

 .عدالت سازمانی بر آداب اجتماعی کارکنان تاثیر معنی دار دارد .2
 

فرآیند روش تحقیق و مطالعه در بخش آتی مورد بحث قرار گرفته  با توجه به مشخص شدن سواالت و اهداف تحقیق، چگونگی

 . است

 روش تحقیق

از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب 

دف از تحقیق دسترسی دقیق روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد نحقیق و امكانات اجرایی بستگی دارد و ه

در واقع برای درک و دستیابی به علم یا هر واقعیت دیگری، هر فردی به فراخور . و آسان به پاسخ به پرسش های تحقیق است

امكانات، ماهیت و موضوع هدفش، از روش هایی استفاده می کند، اما این روش ها هستند که می توانند در نهایت چگونگی 

 .ین علوم یا واقعیت ها را تحت الشعاع قرار دهنددستیابی ما به ا

 روش انجام تحقیق

تحقیقات علمی را بر اساس ماهیت و روش انجام تحقیق و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز می توان به مواردی 

در ادامه تحقیق توصیفی که روش اصلی این پژوهش برای . همچون تحقیقات تاریخی، توصیفی، تجربی، علی تقسیم نمود

 . گردآوری داده ها می باشد، شرح داده می شود

 صیفی تحقیق تو

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است در 

به . تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است

د و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کن

اجزای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای . و صفات آن را در مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید

هم جنبه کاربردی و هم جنبه  تحقیقات توصیفی. شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد

 . مبنایی دارد

 : تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود

 تحقیق پیمایشی  

 2تحقیق همبستگی 

  3اقدام پژوهشی 
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 Survey research 

7
 Correlation research 

8
 Action research 
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 3بررسی موردی 

  (4932بازرگان، سرمد، حجازی، ) 42رویدادی –تحقیق پس 

 : پژوهشهای توصیفی که داده ها را به گونه ای معنا دار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند هستند

 شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه  -4

 کمک به تفكر نظام گرا درباره یک وضعیت -0

 ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر -9

 ( 4934ران، سكا. )کمک به اخذ تصمیم های خاص -1

 

به دلیل اینكه نتایج این تحقیق با هدف ارتقا و بهتر شدن سازمان استفاده خواهد شد این تحقیق در زمره تحقیقات 

کاربردی قرار خواهد گرفت و از لحاظ ماهیت و روش انجام تحقیق و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیقات را می 

تحقیق توصیفی روش اصلی این پژوهش برای . اریخی، توصیفی، تجربی، علی تقسیم نمودتوان به مواردی همچون تحقیقات ت

این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می . گردآوری داده ها می باشد 

 . ا بررسی می نمایدپردازد و ویژگی ها و صفات آن را در مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها ر

بنابراین تحقیق حاضر، از آنجایی که هدف مطالعه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی می باشد و 

تالش دارد که این رابطه را شناسایی و توصیف نماید، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و چون 

 . جامعه بزرگتر تعمیم داد ، از نوع پیماشی می باشد می توان نتایج را از جامعه کوچكتر به

 روشهای جمع آوری داده ها 

از آنجا که جمع آوری داده ها یكی از مهم ترین مراحل در تحقیق است در حین جمع آوری داده ها باید سعی نمود تا داده 

ری در فرآیند جمع آوری اطالعات می شود های مورد نیاز با کمترین خطا به دست آیند، زیرا عواملی نظیر تعصب موجب سوگی

در این پژوهش جمع . از این رو انتخاب ابزار مناسب برای جمع آوری اطالعات به ماهیت هدف و روشن شدن تحقیق می شود

آوری اطالعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و دیگری روش میدانی و استفاده از پرسش نامه 

 .جام گرفته استان

 : مهم ترین روشهای گردآوری داده ها در این تحقیق به شرح زیر است

مطالعات کتابخانه ای؛ در این قسمت جهت گردآوری داده ها در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیقی موضوع، از منابع  (4

عنوان داده ه اطالعاتی که باید ب. است استفاده شده( اینترنت)کتابخانه ای، مقاالت، کتب و همچنین شبكه جهانی اطالعات 

نسبت به  یمبلكه می توانیم دنبال اطالعات جدید نیسته بد و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستن

محسوب می کنیم از نوع کتابخانه ای موجود است اقدام ی که جمع آوری اطالعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده های

 .می شود

در . تحقیقات میدانی؛ در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است (0

 . واقع استفاده از پرسشنامه برای انجام تحقیق میدانی در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد

 

 پرسشنامه از دو بخش تشكیل شده است که شامل؛ 

ه؛ که در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همكاری پاسخ دهندگان نامه همرا .4

 . بیان شده است

 . این بخش هم از دو قسمت تشكیل شده است: سواالت پرسشنامه .0

                                                           
9
 Case study 
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 در این بخش اطالعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان مورد پرسش قرار : سواالت عمومی

 . سوال می باشد 2ست و شامل گرفته ا

 این بخش از طیف پنج گزینه ای لیكرت استفاده گردیده است که یكی از رایج ترین مقیاسهای : سواالت تخصصی

 . اندازه گیری به شمار می رود

 : شكل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سواالت به صورت ذیل می باشد

 
 نوع امتیاز بندی سواالت پرسشنامه: 1جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم : شكل کلی

 2 1 9 0 4 : امتیاز بندی

 . در جدول تقسیم بندی سواالت بر اساس متغیرها ارائه گردیده است

 
 ترکیب سواالت پرسشنامه: 2جدول 

 تعداد سواالت متغیرها

 2-1-9-0- 4 عدالت توزیعی

 44-42-3-3-2-  عدالت رویه ای

 02-43-43-42- 4-42-41-49-40 عدالت مراوده ای

 92-91-99-90-94-92-03-03-2-0- 0-02-01-09-00-04 رفتار شهروندی سازمانی

 تجزیه و تحلیل داده ها

-بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت شناسی شرکت. شودپردازیم که در دو مرحله انجام میبه بررسی و تحلیل یافته ها می

و در بخش بعدی که به تحلیل های آماری استنباطی  صیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفتآمار توکنندگان است، که تحت عنوان 

 .اختصاص یافته است، به جواب سوال های تحقیق خواهیم رسید

 آمار توصیفی

ی آماری های آمار توصیفی نظیر ایجاد جداول فراوانی و ترسیم نمودارها ها از تكنیک در این بخش جهت تجزیه و تحلیل داده   

برای بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی نظیر جنسیت، سن، تحصیالت، سابقه کاری در سازمان، و منصب 

 . شودشغلی در سازمان پرداخته می

 جنسیت بررسی ویژگی نمونه از لحاظ 

مرد می % 32نفر معادل  099شرکت کنندگان زن و بقیه یعنی % 02نفر معادل  034نفر از  23همانطور که مالحظه می شود،   

 . باشند
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 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت:  3 جدول

  درصد فراوانی

 زن 0202 23

 مرد 3202 099

 کل 42202 034

 یافته های تحقیق: منبع

 نمونه از لحاظ وضعیت تاهلبررسی ویژگی 

 . نفر متاهل می باشند 002بقیه یعنی % 23نفر مجرد و  1 پاسخگویان یعنی % 00همانطوری که در جدول دیده می شود    

 
 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تاهل:  4 جدول

  درصد فراوانی

 خیر 0002 1 

 بله 2302 002

 کل 42202 034

 یافته های تحقیق: منبع

 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن

سال و  12الی  94بین % 12و  92الی  02بین % 92سال نبود ،  02همانطوری که در جدول دیده می شود، فردی کمتر از   

 .سال سن دارند 12باقیمانده بیشتر از % 02

 
 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن:  5جدول

  درصد فراوانی

22کمتر از  202 2  

32 9202 22 - 32  

442 1202 31 – 42  

42بیشتر از  9202 32  

 کل 42202 034

 یافته های تحقیق: منبع

 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سطح تحصیالت

نفر یعنی  422نفر، دیپلم و کمتر،  9از شرکت کنندگان یعنی % 4همانطوری که در جدول دیده می شود، سطح تحصیالت   

از شرکت کنندگان دکتری % 4نفر یعنی  9کارشناسی ارشد و % 93نفر یعنی  442شرکت کنندگان کاردانی و کارشناسی، % 2 

 . بودند
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 ح تحصیالتبررسی ویژگی نمونه از لحاظ سط: 6 جدول

  درصد فراوانی

 دیپلم و کمتر 402 9

 کاردانی و کارشناسی 202  422

 کارشناسی ارشد 9302 442

 دکترا و باالتر 402 9

 کل 42202 034

 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ منصب شغلی

%  1نفر یعنی 491منصب شغلی مدیر، % 1نفر از شرکت کنندگان یعنی  40همانطوری که در جدول دیده می شود،    

 .متصدی می باشند% 12نفر باقیمانده یعنی   44سرپرست و % 42نفر یعنی 03کارشناس، 

 
 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ منصب شغلی: 7جدول

  درصد فراوانی

 مدیر 102 40

 کارشناس 02 1 491

 سرپرست 4202 03

 متصدی 1202  44

 کل 42202 034

 یافته های تحقیق: منبع

 بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سابقه سازمانی

سال در سازمان سابقه دارند،  2کمتر از % 42نفر از شرکت کنندگان یعنی  03همانطوریكه در جدول و نمودار دیده می شود،    

سال در سازمان  42بیشتر از % 92نفر بقیه یعنی  32سال و  42الی  44نفر بین   41سال،  42الی  2بین % 42نفر یعنی  03

 .  سابقه دارند

 

 نمونه از لحاظ سابقه سازمانی بررسی ویژگی: 8جدول

  درصد فراوانی

 سال 5کمتر از  4202 03

 سال12 - 5 4202 03

 سال 15 – 11 2202  41

سال 15بیشتر از  9202 32  

 کل 42202 034

 یافته های تحقیق: منبع
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 آمار استنباطی

در این قسمت، برای بررسی رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد، سپس    

متغیرهایی که دارای رابطه معنی دار هستند را با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار دادیم تا قویترین متغیر ها 

با استفاده از رگرسیون چند متغیره، می توانیم رابطه خطی . دارند را، مشخص نماییم که بیشترین شدت را با متغیرهای وابسته

ای مطالعه کنیم که در آن، روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقلمان نیز موجود بین متغیرهای مستقل و وابسته را به شیوه

 . مورد مالحظه قرار گیرد

 (11اسمیرنف -کولموگروف )آزمون نرمال بودن 

برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از این آزمون استفاده می کنیم، اگر نتیجه نشان دهد که توزیع داده ها نرمال    

است از آزمون همبستگی پیرسون و اگر نشان داده شود که غیر نرمال است از آزمون همبستگی اسپیرمن که معادل ناپارامتریک 

 .پیرسون است استفاده می کنیم

 . که نتایج آن در جدولی به صورت زیر خالصه شده است

 
 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف:  9جدول 

 معنی داری Zاسمیرنف  –کولموگروف  متغیر وابسته

 20442 40022 رفتار شهروندی
 یافته های تحقیق: منبع

 

می باشد که این نشان  2022معنی داری باالی همانطور که مالحظه می شود نتایج برای تمامی متغیرهای وابسته دارای سطح 

 .دهد که توزیع این متغیرها نرمال بوده و باید از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده کنیممی

  پیرسونضریب همبستگی 

شود، ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می 

این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای . توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است

چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه . یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود

 .ی این ضریب تعریف نمود

 :حاسبه با استفاده از اعداد خام روش م

 

بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است، رایطه ی  r = 1اگر .تغییر می کند 4و  4-ضریب همبستگی پیرسون بین 

نیز  r = -1. می یابد( کاهش)یابد، دیگری نیز افزایش ( کاهش)مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یكی از متغیرها افزایش 

رابطه ی معكوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر . وجود یک رابطه ی معكوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد

زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر  .افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعكس

 .رابطه خطی وجود ندارد
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 .تحلیل های این تحقیق در جدول زیر آورده شده استنتایج بدست آمده از 

 نتایج آزمون همبستگی:  12جدول 

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 یافته های تحقیق: منبع

 

بدست آمده است که گواه از وجود ( p˂0.05)برای تمامی متغیرها در سطح قابل قبول  42 سطح معنی داری در جدول    

نیز برای نشان دادن جهت رابطه استفاده می شود که  rرابطه بین متغیر های مستقل و دیگر متغیرهای تحقیق دارد از شاخص 

 . دیده می شود جهت رابطه همگی مثبت بدست آمده است 42 همانطور که در جدول 

به عبارتی، آیا متغیرهای مستقل . سیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیرنشان دهنده آن است که آیا مدل رگر Fمقدار    

در سطح خطای کوچكتر یا  Fتشخیص این موضوع با معنی داری . قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر

بدست آمده که نشان  90333 9له دوم و برای معاد  2010در این برای معادله اول  Fکه عدد . امكان پذیر است 2022بزرگتر از 

می دهد این آماره با مقدار بدست آمده معنادار است و گواه از قدرت متغیرهای مستقل تحقیق در تبیین میزان تغییرات و 

 .واریانس متغیر وابسته می باشد

 آزمون فرضیه اصلی تحقیق    

  .تاثیر ندارد کارکنانرفتار شهروندی سازمانی  برعدالت سازمانی  یبرگزار: H0فرضیه 

 .تاثیر دارد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار: Haفرضیه 

 42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

( p˂0.05, r = 0.646) نشان داده شد، تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام . افزایش می یابد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان عدالت سازمانی یبرگزارکه با تقویت 

خواهد  قادر بر تبیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنانعدالت سازمانی  یرگزاربدادیم تا آزمون کنیم آیا میزان بكارگیری 

درصد قدرت پیش  1 ،  1 20 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یبرگزارنشان داده شد متغیر  40همانطور که در جدول . بود یا نه

برین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول می بنا. را دارد بینی تغییرات متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

 .تاثیر دارد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزاریعنی . باشد

 

 

ضریب  متغیرهای وابسته متغیر مستقل

 همبستگی

r p 

 عدالت سازمانی

 

 رفتار شهروندی

 پیرسون

 

**20222 20222 

 20223 2 204** نوع دوستی کارکنان

 20222 3 200 ** وجدان کاری کارکنان

 20222  3 20 ** کارکناننزاکت 

 20222    20** جوانمردی کارکنان

 20222 20210 ** آداب اجتماعی کارکنان
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 نتایج تحلیل رگرسیونی:  11جدول 

F R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته
2

adj 

رفتار شهروندی 

 سازمانی

 20142 0220221 40231 * 1 20 20249 عدالت سازمانی

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 یافته های تحقیق: منبع

 آزمون فرضیه شماره یک 

  .تاثیر ندارد نوع دوستی کارکنان کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار: H01فرضیه 

 .تاثیر دارد نوع دوستی کارکنان کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار: Ha1فرضیه 

نشان  42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد نوع دوستی کارکنان کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

که با ( p˂0.01, r = 0.631) داده شد، تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم تا . افزایش می یابد نوع دوستی کارکنان کارکنان عدالت سازمانی یبرگزارتقویت 

. خواهد بود یا نه قادر بر تبیین میزان نوع دوستی کارکنان کارکنانعدالت سازمانی  یبرگزارآزمون کنیم آیا میزان بكارگیری 

درصد قدرت پیش بینی  9 ، 94 20 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یبرگزارنشان داده شد متغیر  40همانطور که در جدول 

یعنی . بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول می باشد. را دارد تغییرات متغیر وابسته نوع دوستی کارکنان کارکنان

 .تاثیر دارد نوع دوستی کارکنان کارکنان بری عدالت سازمان یبرگزار

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی: 12جدول 

F R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته
2

adj 

 20209  034  40323 **2 204 20223 عدالت سازمانی نوع دوستی کارکنان

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 یافته های تحقیق: منبع

 آزمون فرضیه شماره دو

 تاثیر ندارد وجدان کاری برعدالت سازمانی  یبرگزار :H02فرضیه 

 .تاثیر دارد وجدان کاری برعدالت سازمانی  یبرگزار :Ha2فرضیه 

نشان داده شد، تحلیل  42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد وجدان کاری برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

 یبرگزارکه با تقویت ( p˂0.01, r = 0.550) همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم تا آزمون کنیم آیا میزان بكارگیری . افزایش می یابد وجدان کاری عدالت سازمانی

نشان داده شد متغیر  49همانطور که در جدول . خواهد بود یا نه قادر بر تبیین میزان وجدان کاریعدالت سازمانی  یبرگزار

بنابرین . را دارد پیش بینی تغییرات متغیر وابسته وجدان کاریدرصد قدرت  22، 20222 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یبرگزار

 .تاثیر دارد وجدان کاری برعدالت سازمانی  یبرگزاریعنی . فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول می باشد
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 نتایج تحلیل رگرسیونی: 13جدول 

F R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته
2
adj 

 3 202 430022 9 403 **3 200 20222 عدالت سازمانی وجدان کاری

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 یافته های تحقیق: منبع

 آزمون فرضیه شماره سه

 .تاثیر ندارد نزاکت کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار :H03فرضیه 

 .تاثیر دارد نزاکت کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار :Ha3فرضیه 

نشان داده شد،  42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد نزاکت کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

که با تقویت ( p˂0.01, r = 0.557) تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم تا آزمون کنیم آیا میزان . افزایش می یابد نزاکت کارکنان عدالت سازمانی یبرگزار

نشان داده  49-1همانطور که در جدول . خواهد بود یا نه قادر بر تبیین میزان نزاکت کارکنانعدالت سازمانی  یبرگزاربكارگیری 

را  درصد قدرت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته نزاکت کارکنان 22، 20222 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یبرگزارشد متغیر 

 .تاثیر دارد نزاکت کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزاریعنی . بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول می باشد. دارد

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی: 14جدول 

R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل وابستهمتغیر 
2

adj F 

 0020223 3 201  4029 ** 3 20 20222 عدالت سازمانی نزاکت کارکنان

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 یافته های تحقیق: منبع

 آزمون فرضیه شماره چهار

 ..تاثیر ندارد جوانمردی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار :H04فرضیه 

 .تاثیر دارد جوانمردی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزار :Ha4فرضیه 

نشان داده شد،  42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد جوانمردی کارکنان برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

که با تقویت ( p˂0.01, r = 0.516) تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام دادیم تا آزمون کنیم آیا . افزایش می یابد جوانمردی کارکنان عدالت سازمانی یبرگزار

 41-1همانطور که در جدول . خواهد بود یا نه قادر بر تبیین میزان جوانمردی کارکنانسازمانی عدالت  یبرگزارمیزان بكارگیری 

درصد قدرت پیش بینی تغییرات متغیر وابسته  24،  2024 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یبرگزارنشان داده شد متغیر 

 برعدالت سازمانی  یبرگزاریعنی . بول می باشدبنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد ق. را دارد جوانمردی کارکنان

 .تاثیر دارد جوانمردی کارکنان

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی: 15جدول 
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F R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته
2

adj 

 20114 4320020  3 40 **   20 20222 عدالت سازمانی جوانمردی کارکنان

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح :  **
 یافته های تحقیق: منبع

 

 .تاثیر ندارد عملكرد آداب اجتماعی کارکناند برعدالت سازمانی  یبرگزار :H05فرضیه 

 .تاثیر دارد عملكرد آداب اجتماعی کارکناند برعدالت سازمانی  یبرگزار :Ha5فرضیه 

 42 همانطور که در جدول . تاثیر دارد عملكرد آداب اجتماعی کارکناند برعدالت سازمانی  یبرگزارما چنین فرض کردیم که 

( p˂0.01, r = 0.595) نشان داده شد، تحلیل همبستگی بین این دو متغیر یک رابطه آماری مثبت را نشان می دهد

عالوه بر این رگرسیون خطی نیز انجام . افزایش می یابد عملكرد آداب اجتماعی کارکناند عدالت سازمانی یبرگزارکه با تقویت 

خواهد  عملكرد قادر بر تبیین میزان آداب اجتماعی کارکناندعدالت سازمانی  یبرگزاردادیم تا آزمون کنیم آیا میزان بكارگیری 

درصد قدرت  23، 20232 با ضریب بتایعدالت سازمانی  یربرگزانشان داده شد متغیر  42-1همانطور که در جدول . بود یا نه

بنابرین فرض صفر باطل است و فرض یک مورد قبول . را دارد عملكرد پیش بینی تغییرات متغیر وابسته آداب اجتماعی کارکناند

 .تاثیر دارد عملكرد آداب اجتماعی کارکناند برعدالت سازمانی  یبرگزاریعنی . می باشد

 

 نتایج تحلیل رگرسیونی: 16جدول 

F R واتسون -دوربین  ضریب رگرسیونی بتا سطح معنی داری متغیر مستقل متغیر وابسته
2
adj 

آداب اجتماعی 

 کارکنان

 20924 9210232 34 40 **20210 20222 عدالت سازمانی

 خطا 2022معنی داری در سطح : *خطا     2024معنی داری در سطح:   **
 تحقیقیافته های : منبع

همانطور که مالحظه شد متغیر مستقل این تحقیق توانست بخشی از تغییرات متغیر وابسته رفتار شهروندی نیروی انسانی را 

 .بیش بینی کند

  گیرینتیجه

 از یكی عنوان به سازمانی عدالت شد، خواهیم متوجه سازمانی شهروندی رفتار روی بر گرفته انجام تحقیقات بر تأمل کمی با

 چنین ایجاد در عدالت نقش به تحقیقات بع ی در شاید و گرفته قرار مهری کم مورد سازمانی شهروندی رفتار موجب عوامل

 سازمانی در شهروندی رفتار ابعاد از یک هر بر عدالت تأٌثیر که این مورد در پژوهشی تاکنون ولی باشد شده اشاره رفتارهایی

  . است نگرفته صورت ، کارکنان

آن ها بیان کردند که مبادالت اجتماعی که . تئوری عدالت اجتماعی رامطرح کردند 40ابتدا صاحب نظرانی چون آدام و هومانزدر 

پس از آن محققان برابری ادراک شده از تصمیمات تخصیص منابع مثل سطح . کنند باید عادالنه باشد افراد دریافت می

ی تئوری برابری بود که  عدالت توزیعی نتیجه. مورد توجه قرار دادندپرداختی به شخص و تخصیص بودجه به یک بخش را 

پذیرند، چنانچه  محققان بعدی نشان دادند که افراد یک حد معینی از نابرابری را می. شامل تخصیص یا توزیع منابع است

لت رویه ای برای توصیف این هایی را که تصمیمات توزیع بر آن اساس انجام شده اند عادالنه باشد که بر اساس آن عدا رویه

                                                           

12- smadA & Hada  
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متكی 49بیشتر تحقیقات بر کار تیبت و واکر. پدیده است تحقیقات زیادی در زمینه عدالت رویه ای و توزیعی انجام شده است

تحقیقات به . های مختلف حل مباحثات را مورد بررسی قرار دادند های کارکنان، تكنیک العمل بوده است که در زمینه عكس

عدالت توزیعی . وی بحث عدالت توزیعی و رویه ای را فراتر ازکنترل فرآیندها مورد بررسی قرار داد. ادامه یافت 41وسیله لونتال

منشاء این تئوری، . های ارتقا در یک بافت سازمانی به ق اوت منصفانه از توزیع نتایج اشاره دارد، مثل سطح پرداخت یا فرصت

 .نمود ر بر انصاف درک شده از پیامدها که همان عدالت توزیعی است، تأکید میآدامز در این کا. نظریه برابری آدامز است

های مورد استفاده  ی نتایج تصمیمات نیستند بلكه آن ها همچنین به رویه محققان دریافته اند که افراد تنها نگران توزیع عادالنه

ه عدالت مراوده ای به علت توصیف تعامالت برخی از محققین معتقدند ک. دهند برای اتخاذ این تصمیمات نیز اهمیت می

اجتماعی بین افراد و دیگران در سازمان، با تئوری تغییر اجتماعی مرتبط است محققان مختلف پیامدهای فردی و سازمانی 

ی رفتار شهروندی سازمانی بهره وری کارکنان و گروه ها. ذکر کرده اند 42نسبتاً زیادی را بزای رفتارهای شهروندی سازمانی

کار تیمی را تشویق می کند، ارتباطات، همكاری و کمک های کارکنان به یكدیگر را افزایش می  کاری را افزایش می دهد، 

دهد، نرخ اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان درسازمان را ارتقاء می دهد و بطور کلی جو سازمانی 

  .مناسبی را فراهم می کند

 :منابع

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی  ،4933؛ عادل ،درخشان مهربانی؛ یعقوب ،علوی متین؛ نادر ،لی زیناببهلو .4
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