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ارتباط عدالت سازمانی با رفتار شهروندي سازماني درکارکنان اداره کل ورزش و 
جوانان استان سمنان

مریم ملك، مهدي باي، شهرام علم 
کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه آزاد سمنان

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرج
استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري

چکیده 
عدالت و اجرای آن یكی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب 
جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری 
تكامل یافته و دامنه آن نظریات ادیان و فالسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. پژوهش های انجام شده نشان 
می دهند که عدالت سازمانی1، پیش بینی کننده برای بسیاری از متغیرهای دیگر سازمانی است که یكی از مهمترین 
پیامدهای عدالت سازمانی که اخیرا« مورد توجه قرار گرفته است، رفتارشهروندی سازمانی2 و حیطه های مختلف آن 
درکارکنان است. هدف کلی این پژوهش، ارتباط عدالت سازمانی با رفتار شهروندي سازماني در کارکنان اداره کل 
ورزش وجوانان استان سمنان می باشد. اهداف اختصاصی این پژوهش ،تعیین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن در 
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان و تعیین رفتار شهروندي سازماني و مؤلفه های آن در کارکنان اداره 
کل ورزش و جوانان استان سمنان می باشد. جامعه آماری را کارکنان شاغل در اداره ورزش و جوانان استان سمنان 

.)125=N(تشكیل می دهند. حجم جامعه آماری 125 نفر بوده است
که با توجه به جدول کرجسی و مورگان و محاسبات آماری، حجم نمونه مدنظر 83 نفر بدست آمد. لذا از روش 
نمونه گیری طبقه ای استفاده شده و پس از تهیه و آماده شدن پرسشنامه ها با حضور در ادارات ورزش و جوانان 

)83=n( .استان سمنان، پرسشنامه ها بین کارکنان توزیع گردید
کلید واژه ها: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی 

مقدمه
عدالت به عنوان بنیادی ترین خواسته بشر در هر سرزمین و اقلیمی، انگیزه ی جنبش های خرد و کالن بوده و 
هست که هر روز در گوشه و کنار دنیا شاهد و ناظر آن هستیم. دانشمندان عرصه های گوناگون علم نیز به واسطه 
همراهی با چنین جنبش هایی به پژوهش و تفحص در عدالت و نمودهای آن در محیط های گوناگون، از جمله محیط 

های کار توجه و عالقه نشان داده اند) آمبروز، 2007(.
ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه ی کار جمعی دارد، زیرا احتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را 
قرار می دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دست آوردهای سازمان، موجب تضعیف روحیه ی  الشعاع  تحت 
کارکنان و تنزل روحیه ی تالش و فعالیت می شود، بنابراین رعایت عدالت سازمانی رمز بقاء و پایداری جریان توسعه 
و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. در سازمان های ورزشی مفهوم ارائه شده از اهمیت باالیی برخوردار است، 
رعایت عدالت به ویژه در برخی از رفتارهای مدیر برای کارکنان حائز اهمیت است مانند توزیع پاداش ها، روابط 

سرپرستی، ارتقاء و انتصاب) ارتارک، 2007(3.
از مهم ترین موضوعاتی که سازمان ها با آن مواجه هستند، چگونگی انگیزش کارکنان به این است که نقش و 
اثر بخشی خود را حفظ خواهد کرد.  وظایف خود را به خوبی انجام دهد تا این اطمینان حاصل شود که سازمان 
1	 .Organization	Justice	
2	 Organization	Citizenship	Behavior2.  
3  .Erturk
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در واقع مجموعه ای ویژه از رفتار کارکنان تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان دارد، بویژه رفتارهای داوطلبانه و 
اختیاری که کارکنان برای سازمان انجام می دهند. این رفتارها، رفتار شهروندی سازمانی )OCB( نامید میشوند که 
رفتارهای کاری داوطلبانه ای هستند که به طور مستقیم و آشكار توسط شرح شغل و  سیستم رسمی پاداش سازماندهی 

نشده اند و در مجموع عملكرد سازمان را بهبود می دهند)فات و تانگ، 2008(1.  
روش     

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه ای از نوع همبستگی می باشد. بیشتر تحقیقات علمی به طور اختصاصی در صدد 
برقراری روابط بین متغیرها هستند. این پژوهش از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می شود. هنگامی 
که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان و بهبود و به کمال رساندن رفتارها، 
روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات و ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی به تحقیق می پردازیم. این تحقیق 
کاربردی می باشد. حجم جامعه آماری 125 نفر مشخص گردیدکه با توجه به جدول کرجسی و مورگان و محاسبات 
آماری، حجم نمونه مدنظر 83 نفر بدست آمد. ابزار اندازه گیري این پ  ژوهش پرسشنامه مي باشد. روشهاي آماري مورد 
استفاده روشهاي آماري توصیفي مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل نمرات، ضریب همبستگي 
پیرسون، رگرسیون چند متغیري، آزمون  Tمستقل، واریانس یكطرفه)ANOVA(، روش آلفاي کرونباخ جهت محاسبه 
ضرایب پایایي، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتري  SPSSاستفاده شده است. براي کلیه فرضیه ها 

سطح معني داريα = 0.05 در نظر گرفته شده است.
یافته هاي تحقیق

بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان 
رابطه وجود دارد. برای آزمون فرضیه یاد شده، بین عدالت سازمانی و مؤلفه های بدست آمده برای هر کارمند، و 
رفتار شهروندی سازمانی آنها، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطای 0/05 صورت پذیرفت. در این آزمون مقدار 
سطح معناداری بدست آمده برای عدالت سازمانی، رویه ای، توزیعی، تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی بترتیب برابر 
با 0/001، 0/011، 0/063 و 0/002 بوده است. از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای عدالت سازمانی ، 
رویه ای و تعاملی  کوچكتر  از 0/05 می باشد، در نتیجه فرض H0 مبنی بر عدم وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر 
رد میگردد و فرض H1 مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر توزیعی با رفتار شهروندی سازمانی قبول می 
گردد. همچنین با توجه به سطح معناداری  بدست آمده برای متغیر توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی 0/063سطح 

معناداری و بزرگتر بودن آن از 0/05 ، در نتیجه فرض H0 مبنی بر نبود رابطه معنیدار بین دو متغیر، قبول میگردد.

جدول ضرایب ساده عدالت سازمانی و مؤلفه های آن  با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش 
و جوانان استان سمنان

متغیر
شاخص آماری

ضریب همبستگی متغیر                         
پیرسون

تعداد نمونهسطح معنی داری

0.3440.00183رفتار شهروندی سازمانیعدالت سازمانی

0.2760.01183رفتار شهروندی سازمانیرویه ای
0.2050.06383رفتار شهروندی سازمانیتوزیعی
0.3330.00283رفتار شهروندی سازمانیتعاملی

با رفتار  همان طوری که در جدول مشاهده میشود بین عدالت سازمانی و دو مولفه ی آن)رویه ای و تعاملی( 
شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان رابطه معنیداری وجود ندارد و همچنین بین متغیر 

توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .
بین مؤلفه های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان 
1  .Foote & tang
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رابطه چندگانه وجود دارد. برای آزمون فرضیه یاد شده، بین مولفه های عدالت سازمانی بدست آمده برای افراد در 
نمونه و رفتار شهروندی سازمانی آنها، رگرسیون خطی چندگانه، با احتمال خطای 0/05 برازش گردید. در این آزمون 
مقدار سطح معناداری بدست آمده برای مولفه های رویه ای، توزیعی، تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 
برابر با 0/786، 0/308 و 0/044 بوده است. از آنجا که مقدارسطح معناداری های بدست آمده برای متغیر رویه ای و 
توزیعی، بزرگتر از 0/05 می باشد، در نتیجه فرض H0 مبنی بر معنی دار بودن ضریب رگرسیون برازش شده، قبول 
می گردد و همچنین با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای متغیر تعاملی، فرض H1 مبنی بر معنی دار نبودن 

ضریب رگرسیون برازش شده می باشد.    
بحث و نتیجه گیري

ویژه  توجه  آن  به  امروزه  که  ها  رویكرد  این  از  یكي  دارد.  وجود  مختلفي  هاي  رویكرد  انگیزش  مطالعة  براي 
شده، نظریة عدالت سازماني است. عدالت سازماني و مؤلفه هاي مختلف آن)عدالت توزیعي، رویه اي و تعاملي( 
پیش بیني کننده ی بسیاري از متغیرهاي سازماني مانند غیبت، ترک شغل، تعهد سازماني و... با توجه به یافته ها بین 
عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی و مؤلفه های آن رابطه معناداری وجود دارد که این نتیجه با نتایج گیپ و 
همكاران)2005(، پارک) 2011(، نوروزي و همكاران )2011(، نجفي و همكاران ) 2011 (، شكرکن و نعامی )1383(، 
مطابقت دارد. نظریه برابری یک مدل انگیزشی است، که تالش افراد را برای دست یابی به عدالت و انصاف در مبادله 
های اجتماعی و روابط بده و بستانی تشریح می کند. نظریه برابری بر اساس نظریه عدم تجانس شناختی ارائه شده 
است. افراد برای حفظ سازگاری میان باورهای شناختی و رفتارهایشان برانگیخته می شوند. رفتار عادالنه مدیر، رفتار 
شهروندی سازمانی را مورد تأثیر قرار می دهد و این موضوع موجب خودانگیختی سازمانی در رفتار کارکنان می شود. 
رفتار شهروندی سازمانی اثرات مثبتی بر عملكرد و آزاد کردن منابع و در نتیجه استفاده از آنها برای اهداف سودمندی 
در جهت رسیدن به اهداف سازمان، افزایش ثبات در عملكرد سازمان که نشان دهنده تعهد کارکنان به سازمان است و 
در نهایت افزایش بهره وری همكاران و مدیریت می گردد. ارتباط مثبت و معني دار سه بعد عدالت سازماني )تعاملی، 
رویه اي و توزیعی( در سازمان از اهمیت بسزایي برخوردار است؛ زیرا وجود یكي از ابعاد عدالت سازماني موجب مي 
شود کارکنان نسبت به سایر ابعاد عدالت سازمانی نیز نظر مثبتي داشته باشند؛ و سایر ابعاد عدالت را نیز منصفانه تلقي 
نمایند که این خود منجر به بهبود رفتار شهروندي سازماني و ارائه رفتار فراتر از شرح شغل و بدون چشم داشت مي 
شود. همان طور که در ادبیات تحقیق نیز بیان شد رفتار شهروندي سازماني از مفاهیمي است که در نهایت موجب بهره 
وري باالتر نیروي انساني مي گردد،که در نتیجه توجه به زیر ساخت ها و عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني مهم 
تلقي مي شوند. در این راستا، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توجه و تأکید بر ابعاد عدالت سازماني موجب مي شود 
افراد ساختار سازماني را بپذیرند و به قوانین و مقررات سازماني احترام بگذارند و در راه منافع سازماني و حمایت و 
دفاع از منابع سازماني فداکاري کنند و همچنین در اداره امور سازمان مشارکت فعال داشته باشند. در تبیین این نتیجه 
گیري باید گفت از آنجا که عدالت رویه اي بیشتر در ارتباط با سازمان و خط مشي هاي سازماني است در حالي که 
عدالت تعاملي بیشتر با سرپرست مرتبط است، مي توان انتظار داشت که به واسطة وجود عدالت تعاملي کارکنان با 
اعتماد به سرپرستان خود آن ها را عادل ارزیابي خواهندکرد و لذا به کار کردن در کنار آن ها تمایل بیشتري داشته 
و بدین ترتیب به سازمان مذکور تعهد بیشتري نشان خواهند داد. از طرف دیگر، رفتار شهروندي به سازمان رفتاري 
داوطلبانه است و بیشتر تحت تأثیر نحوۀ برخورد و تعامل سرپرستان و رویه ها و خط مشي هاي سازمان قراردارد، به 
عبارت دیگر وقتي در سازمان ها با کارکنان به طور عادالنه رفتار مي شود و سرپرستان ارتباط خوبي با آن ها دارند 

در نتیجه میزان رفتار شهروندي سازماني آن ها افزایش مي یابد.
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