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تاریخ دریافت1331/8/8:
تاریخ پذیرش1331/11/11:
چکیده

هدف اصلی این تحقیق ،تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی میباشد .فرضیه های پژوهش با توجه به ابعااد عادالت ساازمانی
( عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی) و مؤلفه های رفتار شهروندی ساازمانی (فاداکاری  ،وفیفاه شیاسای  ،احتارا و
توجه  ،تحمل پذیری و مشارکت مدنی ) تدوین گردید  .روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی و کارکیاان
دانشگاههای آزاد اسالمی استان اردبیل میباشد .با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران ،از بین  1601نفر ،تعداد  240نفر باه عیاوان حجام نموناه انت اا
گردید .برای جمع آوری اطالعات ،پرسشیامه ای مشتمل بر 24سؤال طراحی و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت  222پرسشایامه تممیال شاده
جمع آوری گردید .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشیامه محقق ساخته ای بود که بر اساس مقیاس لیمرت تدوین شده است .روایی پرسشیامه باه وسایله
خبرگان تقویت و ضریب پایایی پرسشیامه  6/34به دست آمد.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری است راج شده از نر افزار اس پی اس اس در قالب ضریب همبستگی و رگرسیون چید متغیره ،نشان مایدهاد باین عادالت
سازمانی و ابعاد آن( عدالت یعیی عدالت توزیعی  ،عدالت رویه ای  ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی ) و رفتاار شاهروندی ساازمانی کارکیاان ،رابطاه
معیی داری وجود دارد .همچیین مشاهده گردید که عدالت اطالعاتی از بین ابعاد عدالت سازمانی و فداکاری از بین ابعاد رفتاار شاهروندی ساازمانی ،دارای
بیشترین اهمیت میباشد.

واژگان کلیدی:عدالت سازمانی  ،عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای  ،عدالت مرااوه ای  ،عردالت االععراتی  ،راررار ورداوندی
سازمانی
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مقدمه

در طول تاریخ یمی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است .در این خصوص ممتابهاا
و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشیهاد کردهاند .ارسطو معتقد بود کاه
توده های مرد به این دلیل انقال میکیید که با آنان با بیعدالتی رفتار میشود .از دیدگاه توماس آکوییاس  ،عدالت واقعای
زمانی است که حاکم به هر کس مطابق شأن و شایستگی او امتیاز بدهد .از دید نظریه لیبرال ،عدالت به این معیای اسات کاه
دولت نباید با شهروندان با تبعیض رفتار کید مگر در صورتی که در زمییه ای مورد نظر میان خود آنها تفااوتهاایی وجاود
داشته باشد .در برداشت لیبرال از عدالت ،عمده توجه معطوف به توزیع عادالنه قدرت در جامعه است .عادالت در مفهاو
رادیمال آن در شعار و فرمول معروف مارکس«از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش» ،خالصه مایشاود.
مرکز ثقل عدالت در این مفهو  ،توزیع عادالنه ثروت است .در تمامی اندیشه های سیاسای اساال  ،مبیاا و زیربیاای تماامی
اصول نیز عدالت است .آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتا و میزان دادیم تاا
عدالت را بر پا دارند .بعثت پیامبران و تشریع ادیان به میظور تحقق قسط و عدل با مفهو وسیع کلمه در نظاا حیاات انساان
بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است« :کشور با کفر میماند اما با فلم مانادنی نیسات» .باه ایان ترتیاب
مالحظه میشود که عدالت و استقرار آن به عیوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است .آبراهاا ماازلو 4باه عیاوان
برجستهترین روانشیاس در حوزه انگیزش ،سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلساله
مراتب جایی ندارد ،اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشادار داده اسات .
مازلو عدالت را تقریباً یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن را به همراه انصاف ،صداقت و نظم دریک گروه قرار داده اسات و از
آنها به عیوان پیش شرطهای اساسی برای ارضای نیازها یاد کارده اسات .اماا در حاوزه ساازمان و مادیریت ،مطالعاات و
تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1306و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد (ناصري و حسين زاده.)63: 6831،

گرییبرگ 1در 1336در تحقیقی که وضعیت تحقیق در گذشته  ،حال و آییده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده ،
مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی مممن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار
سازمانی را تبیین کیید .عدالت سازمانی اصطالحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای
شغلی ارتباط دارد به کار میرود(نعامی و شکرشکن .)38:6838،ادراک بی عدالتی در سازمان مممن است میجر به استرسهای
-Abraham H. Maslow
-Greenberg

4
5

041

تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی :واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل)

روانی و بیماری در کارکیان شود که باعث غیبت از شغل و بروز حادثه میشود .به همین دلیل است که پیشیهاد میشود
عدالت در محیط کار مممن است یک پیشگویی کییده قوی برای بروز برخی رفتارها باشد(ماري و همکاران.)912:9888،

از حدود یک دهه قبل( ،)6229-6228روانشیاسان صیعتی اراده گرایی و مشارکت داوطلبانه را در سازمانها مورد بررسی قارار
دادهاند و آن را رفتار شهروند سازمانی نا گذاری کردهاند .این گونه رفتارها کامالً داوطلباناه و فاردی هساتید .یعیای افاراد در
اجرای این نوع رفتارها به صورت رسمی پاداش دریافت نمیکیید ونیز به علت عد اجرای آنهاا مجاازات نمایشاوند در
واقع رفتار شهروندی اقدامات ایثارگرایانه و تمایالت به از خود گذشتگی کارکیان را به میظور تأمین آسایش و رفااه دیگاران
تبیین میکید .به عالوه محیطهای کسبوکار امروزی به کارکیانی نیاز دارد که شهروندان خوبی باشید ،به شملی که کارکیاان
تمایل به گسترش همیاری و کمک به همماران ،کارفرمایان و اربا رجوع را از خود باروز دهیاد(عليزااده .)9: 6833 ،در ایان
تحقیق رابطه دو مفهو عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیارد .بار ایان اسااس ،در
ادامه به بررسی و مرور ادبیات تحقیق در خصوص عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته میشود.
مبانی نظری

الف -مفهو عدالت سازمانی
مت صصان علو اجتماعی(اوکان  6298 ،؛ مو )6293،از مدتها پیش به اهمیت عدالت به عیوان پایه ای اساسی و ضروری
برای اثرب شی کیشها و کارکردهای سازمانها پی بردهاند .چیین توجهی در مورد عدالت در سازمانها ،امر غیرمیتظره ای
نیست  ،چون ادعا میشود (راولس )6296،که عدالت اولین عامل سالمتی مؤسسه های اجتماعی محسو

میشود (نعامی و

شکرشکن.)38 : 6838،

چهار معیی یا کاربرد دیگر برای کلمه عدل عبارت است از :
 )1موزون بودن
 )2تساوی و نفی هر گونه تبعیض
 )3رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
 )4رعایت استحقاقها در افاضه وجود و رحمت به آنچه اممان وجود یا کمال وجود دارد (رضاييان . )89: 6831،

عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار میگیرد  .هیگامی که از این مفهو در محیط سازمانی
استفاده میشود ،اصطالح عدالت سازمانی به کار میرود (اميرخانی ،پور عات .)96:6839،در ادبیات سازمان و مدیریت ،واژه
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عدالت سازمانی ابتدا توسط گرییبرگ( )6239به کار گرفته شده است (سيد جوادين  . )81: 6839،گرییبرگ در  1336معتقد است
عدالت سازمانی نقش انصاف و م صوصاً ادراک از انصاف در محیط کار را بررسی میکید(ماهنوي .)26:9868،کول کویت

0

( )9886بر این باور است که عدالت سازمانی بر تصمیم گیری  ،برابری درک شده  ،اثرات عدالت و روابط بین فردی و
محیطی و توصیف ادراک افراد از انصاف در سازمان تاکید دارد .جیمز 1در  1333عدالت سازمانی را این گونه تعریف کرده
است :ادراک یک فرد یا گروهی از انصاف در رفتارهایی که در یک سازمان با آنها شده است و واکیش رفتاری نسبت به
اینگونه ادراکات(ناديري.)81:9868،

ابعاد عدالت
کارکیان میتوانید درباره میصفانه بودن تصمیمات یک مقا ذیصالح ،در چهار حوزه قضاوت نمایید :عدالت توزیعی،
عدالت رویه ای ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی .در ادامه هر یک از این ابعاد مورد بحث قرار میگیرد:
عدالت توزیعی
عدالت توزیعی 8انصاف درک شده از پیامدهای تصمیم گیری را میعمس مینماید .کارکیان عدالت توزیعی را با سؤالهایی
در مورد اییمه آیا پیامدهای تصمیم مثل پرداختها ،پاداشها ،ارزیابیها ،ترفیعها و محول نمودن وفایف مطابق هیجارهای
میاسب توزیع گردیدهاند یا خیر ،مورد ارزیابی قرار میدهید .در اغلب موقعیتهای کسب و کار ،قاعده میاسب توجه به
تئوری برابری 3میباشد که در آن پیامدهای بیشتر به کسانی اختصاص داده میشود که با داده های بیشتری مشارکت
نمودهاند .قاعده برابری معموالً میاسبترین و میصفانهترین انت ا در آن شرایطی است که هدف ،افزایش بهرهوری فردی
کارکیان میباشد .با این وجود قواعد ت صیصی دیگری غیر از قاعده برابری در موقعیتهای دیگری که سایر اهداف حیاتی
هستید میاسب میباشد ،در کار تیمی ،ایجاد هماهیگی و یمپارچگی در گروه های کاری میتواند اهمیتی برابر با بهرهوری
فردی کارکیان داشته باشد .در چیین مواردی ،قاعده یمسانی 16میتواند میصفانه تر قضاوت شود ،که در آن کل اعضای تیم
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مقدار مشابهی از پاداشهای مربوطه را دریافت نمایید .قاعده نیاز 11یا احتیاج قاعده دیگری است که در بعضی از اوقات
به صورت میصفانه قضاوت میگردد.
عدالت رویه ای
12

عدالت رویه ای انصاف درک شده درباره فرآیید تصمیم گیری میباشد .عدالت رویه ای زمانی ترویج پیدا میکید که
مقامات ذیصالح از قاعده و اصول فرآیید انصاف طرفداری نمایید .یمی از این قواعد ،شییدن صدای کارکیان و اهمیت دادن
به نظرات آنان است که کارکیان بتوانید از طریق فرصتهای ارائه شده نظریهها و دیدگاههای خود را در طول دوره
تصمیم گیری بیان نمایید .یک قاعده مرتبط دیگر قابلیت اصالح است که در آن به کارکیان شانس داده میشود تا رویه های
ناکارآمد را مورد انتقاد قرار دهید و یک رویه جدید را خواستار شوند .در کیار شییده شدن عقاید کارکیان و قابلیت اصالح،
عدالت رویه ای زمانی مورد تقویت قرار میگیرد که مقامات ذیصالح به طرفداری از چهار قاعده ای که فرصت برابر
است دا را ایجاد مینماید بپردازند .قوانین سازگاری ،جلوگیری از تعصب ،معرف بودن (نماییدگی) و صحت قواعدی
هستید که به ما اطمییان میدهید که رویهها و قوانین بی طرف و عییی هستید و در نقطه م الف تعصب یا جانب داری و
تبعیض قرار دارند .این مجموعه از قوانین و قواعد رویه ای با بسیاری از حوزه های زندگی کاری پیوند دارد(کلگيوت ؛لپين؛
وسون.)991-988 :9882،68

تشابه عدالت توزیعی و رویه ای
در پژوهشهای صورت پذیرفته در زمییه عدالت سازمانی ،میان عدالت توزیعی و عدالت رویه ای با این پیش فرض که دو
ساخت متمایز هستید ،تفاوت قائل شدهاند .در حالی که شواهد حاکی است این ساختها با هم تداخل دارند .یعیی عدالت
رویه ای و عدالت توزیعی میتوانید بر یمدیگر تأثیر بگذارند .افراد استیتاجهایی را درباره وجود عدالت رویه ای بر اساس
عدالت توزیعی و بر عمس صورت میدهید .از این جهت گفته میشود که این دو بیش از آنچه تصور میشود به هم
شباهت دارند .پژوهشگران اعتقاد دارند ادراکات حاکی از وجود عدالت توزیعی و رویه ای به نوعی از انتظارات فرد درباره
نتایج عملمرد سرچشمه میگیرند که گاهی گرایش اقتصادی دارند و گاهی احساسی  -اجتماعیاند(رضاييان .) 88 :6831،

-Need
-Procedural Justice
13
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11
12

143

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

عدالت مراوده ای
عالوه بر قضاوت درباره پیامد و فرآیید تصمیمات ،کارکیان مممن است چگونگی رفتار مقامات ذیصالح و اولیای امور را با
خودشان مورد مالحظه قرار دهید که این امر با چه رویه ای بوده و چگونه انجا میشود؟ عدالت مراوده ای 14میعمس
کییده انصاف درک شده درباره رفتار و طرز عملی است که کارکیان از جانب مقامات ذیصالح و اولیای امور با آن مواجه
میشوند .این عدالت زمانی تقویت میشود که مقامات ذی صالح از دو قاعده ویژه تبعیت نمایید .قاعده احترا  11بیانگر این
موضوع است که آیا مقامات ذی صالح و اولیای امور با کارکیان رفتاری موقر ،محترمانه و خالصانه دارند یا خیر؟ بحث
بعدی قاعده اد  10است و میعمس کییده این نمته میباشد که آیا افراد ذی صالح از بیانات و تذکرهای نامیاسب و اهانت
آمیز ،خود را میع مینمایید یا خیر؟ از این دیدگاه ،بی عدالتی مراوده ای زمانی اتفاق میافتد که میابع مد نظر برای اعتماد یا
مقامات ذی صالح نسبت به کارکیان ،بد رفتار و میتقد باشید ،پرخاشگری نموده و آنان را خجالت زده نمایید ،کارکیان را در
بین عمو تحقیر نمایید و یا به آن مقامات میتوان عیاوییی چون نژاد پرست و دارای گرایش به سمت جیسیتی خاص
میتسب نمود(کلگيوت ؛لپين؛ وسون.)986-986 :9882،

تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای
تفاوت عدالت رویه ای با عدالت تعاملی یا مراوده ای ،تمرکز بر عدالت یا بی عدالتی ادراک شده است  .با در نظر گرفتن
عدالت رویه ای ،ادراک بی عدالتی به سمت سازمان سوق مییابد .در حالی که ادراک بی عدالتی تعاملی به سمت سرپرست
سوق مییابد .با در نظر گرفتن عدالت تعاملی و عدالت رویه ای عدالت سازمانی به شمل گیری روابط مبادله اجتماعی و
تقویت آن کمک مینماید.
بالو نشان داد که ایجاد روابط مبادله ای موجب سرمایه گذاری در به وجود آوردن تعهد بیشتر در کارکیان سازمان میشود.
اگر کارکیان درک کیید که با آنها با انصاف رفتار شده است ،سطح تعهدشان باال میرود .بیابراین آنها حس تعهدی از
طریق نگرشهای شغلی مثبت جهت تالفی نسبت به سازمان خواهید داشت(ديکونيک .)8:9868،69به نظرمسترسون  ،لویز،
گولد من و تیلور 18در سال 2666عدالت تعاملی ارتباطی مستقیم بین تصمیم گیرندگان و افرادی که تحت تأثیر این تصمیم

- Interpersonal Justice
- Respect Rule
- Propriety rule
17
-Deconinck
18
-Masterson,Lewis,Goldman & Taylor
14
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قرار میگیرند برقرار میکید.در حالی که عدالت توزیعی پیوند نزدیمی با پیامدهای تصمیم دارد ،عدالت رویه ای پیوندی
نزدیک با سیستم تصمیم گیری دارد(کلگيوت.)198-118: 9886،

عدالت اطالعاتی
در نهایت ،کارکیان میتوانید نوعی از اطالعات را در نظر بگیرند که مقامات ذی صالح در طی دوره تصمیم گیری سازمانی
آن را ارائه میدهید .عدالت اطالعاتی ، 13انصاف درک شده از ارتباطاتی است که مقامات ذی صالح و اولیای امور آن را
برای کارکیان فراهم مینمایید .عدالت اطالعاتی زمانی تقویت میشود که مقامات ذی صالح از دو قاعده ویژه طرفداری و
تبعیت نمایید :قاعده توجیه یا متقاعدسازی بیانگر این است که مقامات ذی صالح رویهها و پیامدهای تصمیم گیری را با
یک شیوه جامع و میطقی تشریح مینمایید و قاعده صداقت ملز مینماید که ارتباطات صادقانه و بدون ریا باشد(کلگيوت
؛لپين؛ وسون.)989 :9882،

 رفتار شهروندی سازمانیشهروند سازمانی به کسی اطالق میشود که رفتارهای فراتر از نقش و فراتر از وفایف و شرح شغل رسمی از خویش
بروز میدهید .رفتار شهروندی سازمانی  ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستمهای رسمی پاداش در
سازمان طراحی نشده است ،اما با این وجود باعث ارتقای اثرب شی و کار آیی در سازمان میشود(کوهن و کول-989: 9881،
.)991

ممیزی 26و هممارانش ،رفتار شهروندی سازمانی را تحت عیوان رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه از جانب کارمید که به طور
مستقیم عملمرد مؤثر یک سازمان را ،جدا از بهرهوری کارمید ،افزایش میدهد تعریف کردهاند(جانگ و هانگ.)928:9883،

از نظر کاسترو و هممارانش ،رفتارهای شهروندی سازمانی کامالً داوطلبانه و فردی هستید و این بدان معیی است که افراد
برای انجا این رفتارها به طور رسمی پاداش دریافت نمیکیید ونیز به علت عد انجا آنها جریمه و تیبیه نمیشوند .در
واقع رفتار شهروندی سازمانی اقدامات ایثارگرایانه و تمایالت به از خود گذشتگی را به میظور تأمین آسایش و رفاه دیگران
تبیین میکید .عالوه بر این ،محیطهای رقابتی کسبوکار امروزی کارکیانی را میطلبد که شهروندان خوبی باشید ،به گونه
ای که کارکیان تمایل به گسترش همیاری و کمک به همماران ،کارفرمایان و اربا رجوع را از خود بروز دهید(مقيمی:6831،
.)62-18

-Informational Justice
-McKenzie

19
20
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علی محمد رفتار شهروند سازمانی را بیانگر فعالیتهای کاری مرتبط  ،داوطلبانه و اختیاری میداند و به طور غیر مستقیم و
ضمیی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستمهای پاداش سازماندهی شده و در نهایت کار آیی و اثرب شی وفایف
سازمان را ارتقا میدهد(زارعی و همکاران.)86:6838،

محققان نمونه های متیوع و گوناگون از رفتار شهروندی سازمانی را شیاسایی کردهاند و همه آنها من جمله ارگان در
خصوص مد نظر قرار دادن پیج بعد رفتار شهروندی اجماع نظر دارند.در این تحقیق نیز این پیج بعد به عیوان شاخصهای
رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شده است.
-1فداکاری :اولین بعد از رفتارهای شهروندی به رفتارهای مفید و سودب ش از قبیل ایجاد صمیمیت ،همدلی و دلسوزی
در میان همماران ،رفتارهای حمایت اجتماعی و رفتارهای کممی اشاره میکید .این بعد رفتاری خواه به شمل مستقیم یا غیر
مستقیم به کارکیان موجود که دارای مشمالت کاری هستید کمک میکید .رفتارهایی از قبیل کمک داوطلبانه به کارکیان
جدیدی که حجم کار سیگییی دارند ونیز افرادی که حجم کار سیگییی دارند ونیز کمک به افرادی که غیبت کردهاند تحت
ابعاد فداکاری طبقه بیدی میشوند.
 -2توجه و احترا  :دومین بعد به رفتارهایی اشاره میکید که دقیقاً به فداکاری مرتبط و وابسته هستید اما به شمل واضحی از
آن متمایز هستید .توجه به رفتارهایی اشاره میکید که از مشمالت کاری و شغلی همماران وهم قطاران که در حین کار در
حال وقوع هستید پیشگیری میکید و به ایجاد پیدآموزی و عبرت از شدت مشمالت مورد نظر کمک میکید .رفتارهایی از
قبیل دادن اخطار و تذکر (کتبی و شفاهی) ،یادآوری و برگزاری جلسات و ارائه مشاوره و ارائه اطالعات میاسب قبل از
هرگونه عمل یا تصمیمات به میظور پیشگیری از وقوع و تمرار مشمالت شغلی که در حین کار صورت میگیرند تحت
ابعاد توجه طبقه بیدی میشوند.
-3وفیفه شیاسی :این بعد رفتارهایی از قبیل وقت شیاسی  ،حفظ موقعیتهای بهتر به جای متوسط ،ثبت حضور فیزیمی
افراد (یعیی حضور در سرکار حتی وقتی که افراد مریض و ناتوان باشید ،یا خدمت در شرایط بد)  ،پیگیری و دنباله روی از
قواعد  ،مقررات و رویه های سازمانی و استفاده ساختارمید از زمان را در بر میگیرد.
-4پایداری یا تحمل پذیری :به نظر ارگان )6233( 21تحمل پذیری را میتوان به عیوان شمیبایی بیشتر در موقعیتهای
نامطلو بدون هیچ گونه اعتراض ،نارضایتی و گالیهمیدی تعریف کرد .این ابعاد رفتاری عبارت است از:

-Organ
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مدت زمان کمی جهت رسیدگی به گالیهمیدی  ،شمایت و نارضایتیهای کارکیان در خصوص موضوعات جزئی و پیش
پا افتاده صرف کیید.
تالش و کوشش زیادی جهت بررسی و نقد عملیات سازمان و کارهای صورت گرفته صرف کرده و زمان بیشتری به
تالش و کوششهای سازمانی اختصاص بدهید.
-1مشارکت مدنی  :مشارکت مسؤولیت آفرین افراد در چرخه حیات سازمانی را شامل میشود  .این ابعاد رفتاری عبارت
است از:
حضور در وفایف یا فعالیتهای اضافی زمانی که چیین حضوری الز نباشد.
حمایت از توسعه و تغییرات عمیق معرفی شده از طرف مدیران در سازمان،تمایل و عالقه به مطالعه کتا ،مجالت ،آگهیها
و افزایش میزان اطالعات عمومی و اهمیت دادن و حمایت از نصب پوستر و اعالمیه و هرگونه یادداشت نامه ای که افراد را
از وقوع هر گونه عملیات در سازمان مطلع میکیید.
خدمت داوطلبانه به کمیتهها به هیگا مشارکت
این ابعاد در شمل زیر مش ص شده است :
مشارکت مدنی

فداکاری

وظیفه شناسی

رفتار شهروند
سازمانی

تحمل پذیری و
شکیبایی

توجه

وکل  -1ابعاه رارار وداوندی سازمانی
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ارگان ( )6233یادآور میشود که هر پیج ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مممن است همزمان فهور پیدا نمیید .به عیوان مثال
افرادی که ما فمر میکییم وفیفه شیاس هستید ،همیشه نوع دوست و فداکار نیستید.

22

رفتار شهروندی به عیوان اقدامات داوطلبانه کارکیان که میجر به بهبود کیفیت مجموعه وفایف سازمان میشود ،تعریف شده
است .این نوع رفتارها مممن است مورد تقدیر و پاداش قرار گیرد و یا قرار نگیرد .اگرچه انواع بسیار م تلفی از رفتارهایی
وجود دارد که احتماالً متیاسب با تعریف رفتار شهروندی است ولی تحقیقات دو طبقهبیدی اصلی را پیشیهاد میدهد که بر
طبق گروههایی که از این فعالیتها نفع میبرند ،متفاوت میباشد :این گروهها همماران یا سازمان هستید .شمل زیر این
طبقات را نشان میدهد.

سازمانی
اظهار نظر
فضیلت مدنی
طرفداری

کمک رسانی
توجه
جوانمردی
بین فردی

وکل - 2انواع رارارهای وداوندی

اولین طبقه رفتار شهروندی ،رفتار شهروندی بین فردی است که همماران از چیین رفتارهایی نفع میبرند .این رفتارها شاامل
مساعدت ،پشتیبانی و رشد اعضای سازمان در مسیری که فراتر از انتظارات طبیعی شغل است ،میباشاد .باه عیاوان مثاال
کمک رسانی شامل یاری رساندن به هممارانی است که بار کاری زیاادی دارناد یاا کماک کاردن باه کارکیاانی کاه دارای
مشمالت و مسائل ش صی هستید و یا نشان دادن رویهها و روشها به کارکیانی که تازه است دا شدهاند همگای در ایان
طبقه قرار میگیرند .توجه 23مربوط به جریان مطلع کردن همماران در مورد مسائلی است که مربوط به آنها میباشد .برخی
- St.c.lai and etal
-Courtesy
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از کارکیان یک تمایل برای حفظ وقایع و رویدادهای محرمانه دارند .شهروندان خو به طور متضاد عمال مایکییاد .آنهاا
دیگران را در این محدوده نگه میدارند ،زیرا آنها نمیدانید که چه اطالعاتی مممن است برای فرد دیگری ساودمید باشاد.
روحیه جوانمردی ،شامل حفظ یک نگرش خو با همماران است ،حتی زمانی که آنها کارهای آزار دهیده انجا میدهیاد
و یا زمانی که واحد آنها به سمت کارهای س ت پیش میرود .نالیدن و شمایت کاردن سااری و پ اش شاونده اسات
شهروندان خو از افزودن مشمالت برای افرادی که به طور ممرر از کاه کوه میسازند ،خودداری میکییاد .اگرچاه رفتاار
شهروندی بین فردی در بسیاری از زمییههای م تلف شغلی حائز اهمیت است ولای احتمااالً در شارایطی کاه کارکیاان در
گروههای کوچک یا تیمهای کوچک کار میکیید ،حائز اهمیتتر است .اعضای یک تیم که تمایل باه مسااعدت ،احتارا و
نزاکت دارند ،احتماالً دارای یک جو تیمی مثبت هستید .در این شرایط اعضای تیم باا یمادیگر صاادق باوده و باه سامت
اهداف مشترک به جای اهداف فردی و ش صی حرکت میکیید .اگر شما در مورد رفتارهایی فمر کیید کاه تحات عیاوان
کار تیمی هستید ،شما خواهید دید که بیشتر نمونهها از رفتار شهروندی بین فردی در تیمها وجود دارد.
دومین طبقه از رفتار شهروندی ،رفتار شهروندی سازمانی 24است .این رفتارها سازمان را باه جهات حمایات و پشاتیبانی
کردن ،تالش کردن در بهبود عملیات و وفادار بودن به آن سودمید میسازند .به عیوان مثال افهارنظر شامل صحبت کاردن و
ارائه پیشیهادات سودمید و سازنده برای تغییر میباشد .شهروندان خو به قوانین و خط مشیهای غیر کاارا و نامیاساب باه
وسیله اقدامات سودمیدانه و انتقادات سازنده در جهت تغییر آنان واکایش نشاان مایدهیاد .فضایلت مادنی 21مرباوط باه
مشارکت در فعالیتهای شرکت در یک سطح وسایعتار از حالات طبیعای باه وسایله حضاور داوطلباناه در جلساات و
کیفرانسها ،مطالعه و نگهداری اطالعیههای سازمانی و کسب اطالعات جدید کاری مؤثر بر عملمرد میباشد .طرفداری نیز
به معیای مطرح کردن و بیان کردن سازمان با رویمردی مثبت زمانی که فرد خارج از سازمان و دور از محیط کار قرار گرفتاه
است میباشد .دو نمته مهم که باید در مورد رفتارهای شهروندی مورد تأکید قرار بگیرد :
اوالً رفتارهای شهروندی مرتبط با واقعیتهای هر شغل بدون توجه به ماهیت خاص آن مایباشاد و ایان رفتارهاا مزایاای
زیادی از جمله اثرب شی واحدهای کاری و سازمان را به همراه دارد .ثانیاً رفتار شهروندی در جریان بحارانهاای ساازمانی
زمانی که پیشیهادهای سازندهتر ،درگیری و مشارکت عمیق کارکیان و یک وجه عمومی مثبت مورد نیاز است ،مهمتر اسات
(کلگيوت،لپين و وسون.)88-18: 9882،
-Organizational Citizenship
)-Organizational Citizenship Behavior(OCB
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پیشینه تحقیق

تحقیقات نعامی وشمرشمن نشان داد بر اساس نظریه عدالت سازمانی میتوان پیش بییی کرد که کارکیان در قبال وجاود یاا
عد وجود عدالت سازمانی در محل کار واکیش نشان میدهید .یعیی اگر کارکیان مشاهده کیید که در سازمان عادالت اجارا
نمیشود دچار نوعی تیش میفی شده و رفتار شهروندی آنها کاهش پیدا میکید .برعمس اگر کارکیان احساس کیید کاه در
محل کار عدالت سازمانی وجود دارد برانگی ته شده وبا انجا رفتارهای شاهروند ساازمانی مشاارکت خاود را در ساازمان
افزایش میدهید(کليد بري  ،سليمی.)8-68 :6833،

طبق تحقیقات سامرز در سال  2663در بین  288پرستار بیمارستان نشان داد کارکیانی که تعهد عاطفی و هیجاری باال دارناد
تمایل زیاد به باقی ماندن در سازمان و سطح پاایییی از رفتارهاای کیمااش گراناه در شاغل و ساطح پاایییی از رفتارهاای
تالفیجویانه و ترک شغل و استرس پایین دارند(سامرز.)98-36 :9882،

در تحقیق دیگری که توسط عماد ملمی نیا و مهدی صادقی با عیوان بررسای وضاعیت رفتاار شاهروند ساازمانی کارکیاان
دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفته فرضیه هایی زیر مطرح گردیدهاند:
فرضیه :1بین وضعیت موجود و وضع مطلو رفتار شهروند سازمانی تفاوت وجود دارد.
فرضیه:2بین رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای جمعیت شیاختی رابطه وجود دارد.
فرضیه  :3مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی از اهمیت و اولویت یمسانی برخوردار نیستید.
برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش برآورد میانگین متغیرها ،آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده گردیاده
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که رفتار شهروند سازمانی در این سازمان وضعیت مطلوبی ندارد و فرضایه دو نیاز رد
شده و در پایان نتایج فرضیه سو به شمل زیر به ترتیب اهمیت رتبه بیدی شده است:
سطح اول:نوع دوستی
سطح دو :همماری و مشارکت-وفاداری و وجدان کاری
سطح سو :آدا اجتماعی(ملکی نيا،صادقی.)61 : 6833،

اسمار لیمی در سال  2661بر اساس مطالعاتی که طی سه دهه در آمریمای شمالی در مورد ادراک بین فرهیگی از ادراکاات
سازمانی انجا گرفته بود به این نتیجه رسید که عدالت و انصاف سازمانی پیش بییی کییدهی برون دادهای سازمانی اسات و
با وفاداری کارکیان  ،تعهد آنها و رفتارهای فرا نقش آنها تأثیر مثبت دارد (مهداد علی .)81-13 :6331 ،
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داود سلمانی و همماران در تحقیقی که در مجموعه کارکیان کانون جهانگردی و اتومبیل رانی که تعداد آنها بالغ بر  131نفار
بود به این نتیجه رسیدند که قوانین ناعادالنه و ساختار نامیاسب جبران خدمات باعث نادیده گرفتن قوانین و تمایل افاراد باه
رفتارهای انحرافی برای جبران بی عدالتی و کسب درآمد بیشتر و میصفانه تر میگردد (سلمانی و همکاران .)86-13 :6833 ،

بل و هممارانش ()6221تأثیر احساس مجازات ناعادالنه را بر رفتاار شاهروند ساازمانی مطالعاه کردناد.آنهاا از  83جفات
سرپرست -زیردست استفاده کردند که در آن هر سرپرست فقط یک زیر دست داشت .هر جفت حداقل یک مجاازات در
 0ماه گذشته تجربه کرده بودند.آنان دریافتید که وقتی زیر دستان احساس عدالت سازمانی باالیی داشتید،تمایل باه مشاارکت
در رفتار شهروندی باالتر بود.
اسمارلیگی و فولگر ()6229دریافته اند که رابطه میفی قوی بین رفتارهای انتقامی و عدالت سازمانی وجاود دارد.آنهاا نتیجاه
گرفتید که وقتی سرپرستان توجه و حساسیت کافی به کارکیانشان نشان دادند وبا آنها با احترا برخورد کردناد ،کارکیاان تاا
حدی ترکیبی از توزیع ناعادالنه پاداشها و رویه های انتقا جویانه را تحمل میکیید .اسمارلیمی والتاا  ،نشاان دادهاناد کاه
مدیران و سرپرستان واحدهایی که اصول عدالت سازمانی را طی دوره های آموزشی فرا گرفتهاند ،از نظر زیر دستان بیشتر باه
عیوان افرادی عادل و میصف ارزیابی گردیدهاند و همین نوع ارزیابی باعث شده که زیر دستان رفتار شهروندی بیشاتری را از
خود بروز دهید(کليد بري  ،سليمی.)8-68: 6833،
فرضیه های تحقیق

ااضیه اصلی:
بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
ااضیه های ااعی:
بین عدالت توزیعی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
بین عدالت رویه ای و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
بین عدالت اطالعاتی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
از بین متغیرهای عدالت سازمانی عدالت مراوده ای بیشترین اولویت را دارا است.

111

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی از اهمیت و اولویت یمسانی برخوردار نیستید.
روش تحقیق

جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکیان دانشگاه های آزاد اسالمی استان اردبیل اعم از اعضای هیأت علمی و کارکیان
غیر هیأت علمی میباشد .در گردآوری اطالعات ،از پرسشیامه محقق ساخته استفاده گردید که به صورت میدانی ،اطالعات
جمع آوری اطالعات شد .روش تحقیق حاضر ،روش همبستگی و هم خوانی است .در تحقیق هیگامی میتوان به این
روش روی آورد که رابطه بین متغیرها ،مورد نظر باشد .مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که انتظار میرود با یک
متغیر دیگر در ارتباط هستید ارزیابی میکید .جامعه آماری تحقیق برابر با  1601نفرمی باشد که با توجه به کیفی بودن متغیرها با
استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه (کوکران) حجم نمونه  240نفر برآورد گردید که فرمول آن به شرح زیر میباشد:
t 2 pq
d2
n 
1
t 2 pq
1
(
) 1
N
d2

روایی و پایایی ابزار گاهآوری االععات
محتوای پرسشیامهها که بر اساس مبانی نظری و تعاریف عملیاتی تیظیم شده بود مورد تأیید تعدادی از استادان دانشگاهی قرار
گرفت و روایی پرسشیامه تقویت گردید و برای پایایی پرسشیامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه گردید .بر اساس محاسبات
صورت گرفته آلفای کرونباخ پرسش نامه  6/34به دست آمد.
یافته های تحقیق

نتایج پیمایش بر اساس یک نمونه  240نفری به دست آمد .روش نمونه گیری  ،روش تصادفی طبقه ای میباشد .از بین پاسخ
دهیدگان  148نفر کارمید و  38نفر عضو هیأت علمی میباشید و از  240پرسشیامه توزیع شده  226پرسشیامه تممیل گردید.
به میظور تعیین نوع رابطه و میزان رابطه از روشهای آماری همبستگی استفاده گردید که تحلیل آماری فرضیه های تحقیق به
شرح زیر است:
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فرضیه فرعی  : 1بین عدالت توزیعی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد
جدول  -1همبسرگی عدالت توزیعی با رارار وداوندی سازمانی

عدالتتوزیعی

رفتارشهروندیسازمانی

عدالتتوزیعی

رفتارشهروندیسازمانی

PearsonCorrelation

1

**.536

)Sig.(2-tailed
N
PearsonCorrelation
)Sig.(2-tailed
N

222
**.536
.000
222

.000
222
1
222

*همبستگی در سطح  6/61معیی دار است

با در نظر گرفتن جدول فوق مشاهده میشود که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروند سازمانی یک رابطاه مساتقیم و مثبتای
وجود دارد و این همبستگی با احتمال اعتماد  6/33معیی دار میباشد.
فرضیه فرعی  : 2بین عدالت رویه ای و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
جدول  -2همبسرگی عدالت رویه ای با رارار وداوندی سازمانی
عدالترویهای

رفتارشهروندیسازمانی

عدالترویهای

رفتارشهروندیسازمانی

PearsonCorrelation

1

**.693

)Sig.(2-tailed
N

222

.000
222

PearsonCorrelation

**.693

1

)Sig.(2-tailed
N

.000
222

222

*همبستگی در سطح  6/61معیی داراست

با در نظر گرفتن جدول فوق مشاهده میشود که بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی یک رابطه مساتقیم و مثبتای
وجود دارد و این همبستگی با احتمال اعتماد  6/33معیی دار میباشد.
فرضیه فرعی  : 3بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
جدول -3همبسرگی عدالت مااوه ای با رارار وداوندی سازمانی
عدالتمراودهای

رفتارشهروندیسازمانی

PearsonCorrelation
)Sig. (2-tailed
N
PearsonCorrelation
)Sig. (2-tailed
N

عدالتمراودهای

رفتارشهروندیسازمانی

1

**.631
.000
222
1

222
**.631
.000
222

222

*همبستگی در سطح  6/61معیی دار است

با رجوع به جدول  3مشاهده میشود که بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی یک رابطاه مساتقیم و مثبتای وجاود
دارد و این همبستگی با احتمال اعتماد  6/33معیی دار میباشد.
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فرضیه فرعی  : 4بین عدالت اطالعاتی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
جدول -4همبسرگی عدالت مااوه ای با رارار وداوندی سازمانی
عدالتاطالعاتی
PearsonCorrelation
)Sig.(2-tailed
N
PearsonCorrelation
)Sig.(2-tailed
N

عدالتاطالعاتی

رفتارشهروندیسازمانی

رفتارشهروندیسازمانی
**.577
.000
222
1

1
222
**.577
.000
222

222

*همبستگی در سطح  6/61معیی داراست

با رجوع به جدول  4مشاهده میشود که بین عدالت اطالعاتی و رفتار شهروندی ساازمانی نیاز یاک رابطاه مساتقیم و مثبتای
وجود دارد و این همبستگی با احتمال اعتماد  6/33معیی دار میباشد.
حال پس از آزمون فرضیه های فرعی که تمامی آنها با احتمال اعتماد  6/33تأیید شدند  ،به آزمون فرضیه اهم میپردازیم.
فرضیه اهم :بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معیی داری وجود دارد.
جدول  - 5همبسرگی عدالت سازمانی با رارار وداوندی سازمانی
عدالتسازمانی

رفتارشهروندیسازمانی

عدالتسازمانی

رفتارشهروندیسازمانی

1

**.716
.000
222
1

PearsonCorrelation
)Sig.(2-tailed
N
PearsonCorrelation
)Sig.(2-tailed
N

222
**.716
.000
222

222

*همبستگی در سطح  6/61معیی دار است

با رجوع به جدول  1مشاهده میشود که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نیز یک رابطه مستقیم و مثبتی وجاود
دارد و همبستگی باالیی بین این دو متغیر مشاهده میشود و این همبستگی با احتمال اعتماد  6/33معیی دار میباشد.
در ضمن یک تحلیل رگرسیون چید متغیره نیز انجا گردید تا میزان اثرات خالص هر یک از متغیرها بر متغیر وابسته باه دسات
آید که نتایج تجزیه و تحلیل به شرح ذیل میباشد:
جدول -6رگاسیون چند مرغیا
Model

R

RSquare

AdjustedRSquare

Std.ErroroftheEstimate

1

.729a

.532

.523

.51303

پیش بییی کییدهها  :عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی
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نتایج ت مین نشان میدهد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معیی داری وجود دارد و ابعااد
عدالت سازمانی میتواند حدود  6/13تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را توضیح دهد.در ضامن جادول آناالیز واریاانس
نشان میدهد که این رابطه با حدود اطمییان  6/33معیی دار میباشد:
جدول -1آنالیز واریانس()ANOVAb
1

Model
Regression

SumofSquares
64.820

Df
4

MeanSquare
16.205

Residual

57.114

217

.263

Total

121.934

221

F
61.570

Sig.
.000a

الف -متغیرهای مستقل :عدالت توزیعی ،عدالت رویه ای ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی
ب -متغیر وابسته :رفتار شهروندی سازمانی

جدول شماره  8حاکی از آن است که تأثیر متغیر های عدالت رویه ای  ،عدالت مراوده ای و عدالت اطالعاتی بر روی
رفتار شهروندی سازمانی معیی دار است  .بتای به دست آمده نشان میدهد که عدالت رویه ای ،عدالت مراوده ای و
عدالت اطالعاتی به ترتیب بیشترین اثر خالص را بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد و تأثیر عدالت توزیعی بر روی
رفتار شهروندی سازمانی معیی دار نمیباشد.
جدول -8اثاات خالص مرغیاهای مسرقل با وابسره
T

Sig.

Model

7.428

.000

عدالتتوزیعی

.000

.056

-.001

-.015

.988

عدالترویهای

.425

.065

.466

6.536

.000

عدالتمراودهای

.137

.059

.192

2.341

.020

عدالتاطالعاتی

.118

.055

.153

2.168

.031

)(Constant
1

UnstandardizedCoefficients
Std.Error
B
.132
.978

StandardizedCoefficients
Beta

رفتارشهروندسازمانی:متغیروابسته a.

 -1از بین متغیرهای عدالت سازمانی عدالت مراوده ای بیشترین اولویت را دارا است.
برای آزمون این فرضیه از آزمون فریدمن برای رتبه بتدی متغیرهای عدالت استفاده گردید که نتیجه به شرح زیر میباشد:
جدول- 9رتبه مرغیاهای عدالت سازمانی
متغیر

میانگینرتبه

عدالتتوزیعی

1.90

عدالترویهای

2.63

عدالتمراودهای

2.33

عدالتاطالعاتی

3.14
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همان طوری که مشاهده میشود از دیدگاه پرسیل دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیال متغیرهاای عادالت اطالعااتی  ،عادالت
رویه ای  ،عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی به ترتیب بیشترین اولویت را دارا میباشید.
 -0مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی از اهمیت و اولویت یمسانی برخوردار نیستید.
برای آزمون این فرضیه نیز از آزمون فریدمن برای رتبه بتدی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیاد کاه نتیجاه باه
شرح زیر میباشد:
جدول  - 11رتبه مرغیاهای رارار وداوندی سازمانی
متغیر

میانگینرتبه

فداکاری

3.40

توجهواحترام

2.82

وظیفهشناسی

3.02

تحملپذیری

2.68

مشارکتمدنی

3.08

این فرضیه نیز با احتمال اعتماد  6/33تایید میشود و مؤلفه هاای رفتاار شاهروند ساازمانی از اهمیات و اولویات یمساانی
برخوردار نیستید .از دیدگاه پرسیل دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل اعم از عضو هیأت علمی و کارکیان متغیرهای فاداکاری
 ،توجه و احترا  ،وفیفه شیاسی  ،تحمل پذیری و مشارکت مدنی به ترتیب بیشترین اولویت را دارا میباشید.معیی داری
این آزمون نیز در جداول فوق قابل مشاهده است .نتایج به دست آمده در این تحقیق با پیشییه تحقیق و مطالعاتی که در ایان
راستا شمل گرفته  ،هم خوانی دارد که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره میشود.
یمی از مهمترین همبستگیهای مطالعه شده عدالت سازمانی  ،رفتار شهروندی و اجازایش مایباشاد .کارش و اساپمتور ،
عدالت رویه ای و تعاملی را پیش بییی کییده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی قلمداد کردهاند(چاراش و اسزپکوور-938: 9886،
.)993

در پژوهشی که در شرکتهای چییی انجا شد ،رابطه بین ادراک عدالت و بروز رفتار شهروندی ساازمانی از طریاق متغیار
میانجی اعتماد تأیید شد .در این پژوهش مش ص گردید که ادراک عدالت میجار باه افازایش اعتمااد باه ساازمان و مادیر
میگردد و این افزایش اعتماد بر روی رفتار شهروندی سازمانی میگردد(ونگ و همکاران.)811-888 :9881،

والومبوا و هممارانش ( ) 9883نیز دریافتید ادراک عدالت رویه ای در بین ساایر ابعااد عادالت بار روی رفتاار شاهروندی
بیشترین تأثیر را دارد(والومبوا و همکاران.)986-918 :9883،

در طی یک پژوهش میدانی نیز اثر مستقیم و متعامل ادراک عدالت رویه ای و تفااوتهاای فاردی روی رفتاار شاهروندی
سازمانی تأیید شده است(کامدار و همکاران.)316-388 :9881،
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تبیین نقش عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی :واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل)

چویی( ) 9883نیز در یک تحقیق پیمایشی که روی  201گروه از سرپرستان و کارکیانشان انجاا شاد باه ایان نتیجاه رساید
هیگامی که کارکیان ادراک عدالت سازمانی مینمایید عمسالعملهای ساازمانی آناان (تعهاد ساازمانی و رفتاار شاهروندی
سازمانی) مثبت خواهد بود(چويی .)9883،در پژوهشی دیگر که بین  114نفر از کارکیان صیایع و سازمانهاای م تلاف انجاا
شد ،بیان گردید که احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی هیگامی که کارکیاان احسااس رفتاار میصافانه و عادالناه توساط
مدیرشان بیمایید بیشتر خواهد شد(ويلياما و همکاران .)88-11 :9889،تپر و هممارانش ( )9886نیز در پژوهشی وجود رابطاه ادراک
عدالت و رفتار شهر وندی سازمانی را تأیید نمودند(تپر و همکاران .)932-921 :9889،ضمیاً ارگان و ماورمن ( )6228معتقدناد کاه
عدالت و انصاف به جای رضایت شغلی میتواند علت موجه رفتار شهروندی سازمانی باشد(ارگان و مورمن.)69-61 :6228،
پیشنهادها

با توجه به فرضیه فرعی اول پیشیهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
توزیع میصفانه پاداشهای سازمانی بین اعضا.
توزیع میصفانه اممانات تسهیالت سازمانی بین کارکیان.
تیاسب ستاده های افراد با کاری که انجا میدهید.
با توجه به فرضیه فرعی دو پیشیهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
ایجاد کانالهایی که اممان بیان نظرات و احساسات کارکیان را در هیگا اجرای رویهها میسر سازد.
متیاسب و سازگار کردن رویههای موجود با زمان و افراد
در نظر گرفتن نیازهای تما گروهها
اعمال رویه های سازمان به دور از جانب داری و تعصب رویهها
اعمال مقررات بر مبیای اطالعات درست و دقیق
با توجه به فرضیه فرعی سو پیشیهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
روراستی و صداقت با تمامی کارکیان توسط مدیران
تشریح کامل رویهها و قوانین برای همه کارکیان
با توجه به فرضیه فرعی چهار پیشیهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
ممانعت از افهارات و س یان نامیاسب توسط مقامات
ارتباطات صادقانه مقامات با کارکیان
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