
  

  

 
 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 

)30 یاپی(پ 1395زمستان ، دوم، شماره هشتمسال 
 

 

ارکنان ک یانسازمانی در م يبر رفتار شهروند یتاثیر عدالت سازمان یبررس

    ملی گاز ایران شرکتستاد 

  16 زاده ییود رضادکتر محم    

  

 چکیده

. این رفتارها موجب کنندیمختلفی به سازمان کمک م هايیوهرفتارهاي شهروندي سازمانی در ش

ا و عملکرد سازمان ر ییکیفیت خدمات را بهبود، کار آ شود،یدر منابع سازمان م ییجوافزایش صرفه

 اررفتو  یعدالت سازمان یتوضع یبه بررس یقتحق ین. در ادهدیرا نیز کاهش م هاینهافزایش و هز

. جامعه آماري این پژوهش را کارکنان پردازیمیم یشناخت یتمختلف جمع يهادر گروه يشهروند

 یقتحق یننفر هست. حجم نمونه ا 812ها دهند که تعداد آنتشکیل می یرانستادي شرکت ملی گاز ا

چند  یاو و د یانگینم یسهمقا يهاآزمون از یقتحق یرهايمتغ یسهمنظور مقااست. به شدهییننفر تع 261

 التیآماره آزمون در بحث تحص داريینشان داد که سطح معن یقتحق یج. نتاشودیجامعه استفاده م

هست؛  0,05 یارکمتر از مع یدر عدالت سازمان يو سابقه کار يسن در رفتار شهروند ی،عدالت سازمان

 ریوجود دارد. سا موردبررسیشده در جامعه ختلف مطرحم يهاگروه یندر ب داريیتفاوت معن ینبنابرا

  اند.نشان نداده یشناخت یتمختلف جمع يهارا در گروه داريیشده تفاوت معنمطرح یارهايمع

  

  یرانشرکت ملی گاز ا ي،رفتار شهروند ی،عدالت سازمان: هاکلیدواژه
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  :مقدمه

 ازمانیس اثربخشی و شغلی رفتارهاي بین رابطه بررسی جهت خود، مطالعات در محققان درگذشته

 رکنانکا شغلی رفتارهاي از دسته آن به نقش درون رفتارهاي. کردندمی توجه نقش درون رفتارهاي به

 بر کتز 1964 سال در. است شدهبیان سازمان رسمی يهانقش و وظایف شرح در که شودمی اطالق

 آشکار نیازهاي و الزامات از فراتر که مودن اشاره خودجوش و اختیاري رفتارهاي از دسته یک اهمیت

 را رفتارهایی چنین یک 1983 سال در اسمیت. هستند مؤثر سازمانی اثربخشی جهت در اما بوده، نقش

 رسمی پاداش سیستم وسیلهبه آشکار طوربه یا مستقیماً  و باشندمی اختیاري که فردي رفتاري عنوانبه

 بود وقعم الهمان تقریباً . نمود تعریف دهند،می ارتقاء را اثربخشی درمجموع ولی اندنشدهشناخته سازمان

 بهبود رد تواندمی نیز سازمان در افراد نقشی فرا عملکرد نقشی، درون عملکرد بر عالوه بردند پی که

 نقشی راف و نقشی درون عملکرد بین محققان راستا همین در و باشد مؤثر سازمان اثربخشی و عملکرد

 سپاسی، یرم)(مشود شناخته سازمانی شهروندي رفتار عنوانبه رفتارها این از یکی که( شدند قائل تمایز

1371، 65.(  

 وجبم رفتارها این. کنندمی کمک سازمان به مختلفی هايشیوه در سازمانی شهروندي رفتارهاي

 را انسازم کردعمل و آیی کار بهبود، را خدمات کیفیت شود،می سازمان منابع در جوییصرفه افزایش

 شانخود از باالیی سازمانی شهروندي رفتارهاي که کارکنانی. دهدمی کاهش نیز را هاهزینه و افزایش

  .دارند یزن بیشتري پذیريمسئولیت و همکاري و کنندمی مشارکت گیريتصمیم در دهند،می نشان

 نای ازجمله شوند، سازمانی شهروندي رفتار ایجاد باعث توانندمی که هستند متعددي عوامل

 اسد( کرد اشاره. .و شغلی رضایت سازمانی، تعهد سازمان، عدالت جوسازمانی، اعتماد، به توانمی عوامل

  ).123 ،1386 پور،

 عنوانهب را سازمانی شهروندي رفتار بر سازمانی عدالت تأثیر دارد سعی محقق حاضر، تحقیق در

  دهد. قرار موردبررسی انسازم وريبهره افزایش در مؤثر عوامل از یکی
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  ق:یان مسئله تحقیب

 ینب تفاوت نیستند، خود اثربخشی توسعه به قادر همکاري به افراد تمایل بدون هاسازمان

 در را خود وظایف فرد اجباري، حالت در. است برخوردار فراوانی اهمیت از اجباري و خودجوش همکاري

 دهد،یم انجام الزامات رعایت حد در صرفاً و سازمان شدهتعیین استانداردهاي و قوانین و مقررات راستاي

 شکوفایی براي را خود بصیرت و انرژي کوشش، افراد ،آگاهانه و خودجوش همکاري در کهدرحالی

 .گیرندمی بکار سازمان نفع به خود هايتوانایی

 یسازمان رونديشه رفتار عنوان تحت افراد آگاهانه رفتارهاي از مدیریت نوین ادبیات در امروزه

 .)31 ،1385 همکاران، و متین زارعی( باشدمی نقشی فرا عملکرد از نمونه یک که. شودمی بردهنام

 گیريتصمیم در دهند،می نشان خودشان از باالیی سازمانی شهروندي رفتارهاي که کارکنانی

 انیسازم ونديشهر رفتارهاي. دارند نیز بیشتري پذیريمسئولیت و همکاري و کنندمی مشارکت

 از فادهاست و جذب توانایی سازمانشان، به نسبت کارکنان در مطلوب احساسات ایجاد توسط همچنین

 سطح و شده کارکنان خدمت ترك و غیبت کاهش موجب همچنین و افزایش را سازمان کار يروین

  دهد.می کاهش نیز را مشتریان شکایت

 ثرمؤ و صحیح کارکرد و مدیریت نحوه به ايمالحظهقابل حد تا سازمان اثربخشی و آیی کار

 و کالتمش شوند ترمتنوع و یافتهگسترش مؤسسات و هاسازمان هراندازه. دارد بستگی انسانی منابع

 ترضای کاهش درنتیجه و کارکنان نیازهاي ارضاي عدم. گرددمی افزون عظیم نیروي این اداره اهمیت

 یفیتک کاهش پایین، سوددهی کم، بازدهی صورتبه مانیساز عدالت سطح بودن پایین و هاآن شغلی

 شود،می آشکار سازمان در وريبهره سطح کاهش درنهایت و سازمان نیافتهتحقق هايهدف خدمات،

 ،1381 ابطحی،( دارد قرار سازمان در عدالت رعایت میزان با تنگاتنگی ارتباط در کارکنان عملکرد زیرا

371(.  

 وند،ش سازمانی شهروندي رفتار ایجاد باعث توانندمی که هستند دديمتع عوامل دیگر طرف از

. .و شغلی رضایت سازمانی، تعهد سازمان، عدالت جوسازمانی، اعتماد، به توانمی عوامل این ازجمله

 ،است زیادي اهمیت داراي سازمانی شهروندي رفتار با مرتبط و مؤثر عوامل به بردن پی. نمود اشاره
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 جهت در هانآ کاريدست و تغییر با توانمی سازمانی شهروندي رفتار با عوامل این رابطه دانستن با زیرا

  ).123 ،1386 پور، اسد( برداشت گام سازمان وريبهره و رشد همچنین و سازمانی شهروندي رفتار بهبود

 ارسیب آسیا شرق نیز و منطقه کشورهاي با مقایسه در ایران در انسانی نیروي وريبهره شاخص

 است کرده مضاعف را فوق مشکل نیز قبلی ریزيبرنامه بدون جمعیت افزایش شدت و است پایین

  ).1383 (طاهري،

 کارکنان، نیازهاي ارضاي عدم از اعم انسانی منابع مشکالت و آیی کار ضعف حاضر حال در

 وددهیس خدمات، کیفیت کاهش سبب که. و. افراد آیی کار سطح بودن پایین شغلی، رضایت کاهش

 محسوب ما کشور هايسازمان عمده هايویژگی از شود،می سازمان نیافتهتحقق هايهدف و پایین

 محقق رداشتب طبق اساس، همین بر. نیست مستثنا قاعده این از نیز ایران گاز ملی شرکت که شوندمی

 از یناش عمدتاً ایران گاز ملی شرکت ستاد در ضعف این علت است ممکن شرکت کارکنان ازنظرات

 که لسؤا این به تا است آن دنبال به محقق تحقیق این در روازاین باشد، سازمانی عدالت رعایت عدم

 یکی وانعنبه ایران گاز ملی شرکت ستادي کارکنان سازمانی شهروندي رفتار بر سازمانی عدالت آیا«

 »خیر؟ ای دارد تأثیر سازمان وريبهره آن تبعبه و انسانی نیروي آیی کار و اثربخشی بر مؤثر عوامل از

 دهد. پاسخ

 

 چهارچوب نظري و مدل تحقیق:

 عدالت سازمانی

  )2010دیگران، و ونگ( دارد سازمان رفتار بودن منصفانه از کارکنان ادراك به اشاره سازمانی عدالت

 عاریفت زیر در که است تعاملی و ايرویه توزیعی، عدالت نوع سه شامل تحقیق این در سازمانی عدالت

  است. آمده
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  سازمانی: عدالت ابعاد

  توزیعی عدالت الف:

 بوده التعد بحث به مدیریت متخصصان توجه اصلی دلیل آدامز، برابري تئوري تاریخی، طوربه

 با انسازم از خود ستادهاي نسبت با را سازمان به خود هايداده نسبت افراد تئوري این اساس بر. است

 احساس ردف باشد نابرابر نسبت این اگر و کنندمی مقایسه سازمان به انشانهمکار ستاد و داده نسبت

 با سازمان رد کارکنان کههنگامی« که سؤال این به پاسخ يدرباره مختلفی مطالعات. کندمی عدالتیبی

 از قبل بایستی مدیران بنابراین، است؛ شدهانجام »کنند؟می رفتار چگونه شوندمی مواجه عدالتیبی

 سیستم ودبهب به مسائل این به خاص عنایت با حاکم عدالتیبی به نسبت کارکنان دادخواهی و عتراضا

 کارکنان با زآمی عدالت رفتار تأثیر متعددي پژوهشگران. بپردازند عدالتیبی رفع و کارکنان حقوق جبران

 مطالعه ار سرقت و رونديشه رفتار رهبر، به وفاداري اعتماد، شغلی، رضایت مانند سازمانی متغیرهاي بر

 شغلی ضایتر کارکنان، با عادالنه و برابر برخورد که است داده نشان مطالعات این بیشتر نتایج. اندکرده

 دموار و کرده تشویق را سازمانی شهروندي رفتار داده، بهبود را رهبر و پیرو يرابطه داده، افزایش را

  .داد خواهد کاهش را کارکنان سرقت

 و منابع تخصیص و توزیع در عدالت رعایت میزان از فرد ادراك بیانگر دالتع نوع این

  )1384،انیی(رضا هاستپاداش

 نانکارک پاداش و حقوق بودن منصفانه به اشاره توزیعی عدالت تحقیق این در :عملیاتی تعریف

 .دارد هاآن شغلی هاياسترس و تالش تجربه، ها،مسئولیت به توجه با

  ايرویه عدالت ب:

 و اختصاص در شدهگرفته کار به هايرویه و فرآیندها از کارکنان ادراك به اشاره ايرویه عدالت

  )2006 بال( دارد پاداش توزیع



114 1395زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی  -فصلنامه علمی  

 
 و نظرات بیان در کارکنان توانایی به ايرویه عدالت تحقیق این در :عملیاتی تعریف

 عصبت بدون مداوم، و همسان طوربه انیسازم هايرویه کارگیريبه سازمانی، هايرویه در هایشاندیدگاه

  .دارد اشاره سازمانی هايرویه اتخاذ در صحیح اطالعات از استفاده و غرض و

  تعاملی عدالت ج:

 که رديف میان رفتارهاي کیفیت به افراد توجه دهندهنشان تعاملی عدالت معتقدند، بیز و موگ

 اولین براي موگ و بیز. است شوندمی مواجه آن با سازمانی هايرویه اجراي و تصویب طول در هاآن

 یتحساس« از است عبارت تعاملی عدالت آنان ازنظر. کردند تعریف را »تعاملی عدالت« واژه بار

 نیسازما هايرویه اجراي و گذاريسیاست طول در هاآن که فردي میان رفتارهاي کیفیت به کارکنان

  »کنند.می دریافت

 ردف با اندازه چه تا رویهیک یا فرآیند یک اجراي طی در که دارد ینا به اشاره عدالت نوع این

  )2010 االناین،( است شده رفتار صادقانه و محترمانه

  .اردد خود کارمند با سرپرست محترمانه و عادالنه رفتار به اشاره تعاملی عدالت :عملیاتی تعریف

  سازمانی شهروندي رفتار

 به میالدي 1980 دهه اویل در ارگان و باتمن توسط بار ناولی سازمانی شهروندي رفتار مفهوم

 براي تربیش گرفت انجام سازمانی شهروندي رفتار درزمینه که اياولیه تحقیقات. شد ارائه علم دنیاي

. شدندمی رفتهگ نادیده اغلب ولی داشتند سازمان در کارکنان که بود رفتارهایی یا و هامسئولیت شناسایی

 گاهی تیح یا و گیري اندازه ناقص طوربه شغلی عملکرد سنتی هايارزیابی در رفتارها این باوجودآنکه

 در که رفتارها و اعمال این. بودند مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود در گرفتند، می قرار غفلت مورد اوقات

  کنند: می تعریف اینگونه را افتند می اتفاق کار محل

 با ماا نیستند، فرد رسمی وظایف از بخشی که اختیاري و داوطلبانه رفتارهاي از اي مجموعه «

 المث عنوانبه. » شوند می سازمان نقشهاي و وظایف مؤثر بهبود باعث و انجام وي توسط وجود این

 این با اام باشد، نداشته ماندن کار محل در وقت دیر تا و کاري اضافه به نیازي است ممکن کارگر یک
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 ودبهب باعث و کند می کمک دیگران به و مانده سازمان در خود رسمی يکار ساعت از بیشتر او وجود

  .)56 ،1386 اسالمی، و سیار( گردد می سازمان کاري جریان تسهیل و جاري امور

 هرهب بهبود براي کارکنان از بخشی مثبت اقدامات عنوانبه را کارکنان شهروندي رفتار ارگان

 فتارر است معتقد وي. است سازمانی الزامات وراي که اندد می کاري محیط انسجام و همبستگی و وري

 در اداشپ رسمی هاي سیستم مشمول مستقیماً  که است داوطلبانه و فردي رفتاري سازمانی، شهروندي

  شود.می سازمان عملکرد کارایی و اثربخشی ارتقاي باعث اما شود،نمی سازمان

 وظیفه نه اشد،ب داوطلبانه باید رفتار دارد: تأکید شهروندي رفتار اصلی ویژگی سه بر فوق تعریف

  دارد. بعدي چند ماهیتی سازمانی شهروندي رفتار دارد) سازمانی جنبه رفتار این (مزایاي مشخص

  شهروندي رفتار ابعاد

 رد زمینه این در. ندارد وجود نظر توافق محققان مابین سازمانی شهروندي رفتار ابعاد درباره

 یرويپ سازمانی، وفاداري گذشت، جوانمردي، کننده، کمک رفتارهاي نظیر ديابعا به مختلف تحقیقات

 دهش اشاره دوستی نوع و مدنی رفتار مالحظه، و ادب فردي، توسعه وجدان، فردي، نوآوري دستورات، از

  ).10 ص ،1387سلیمی، باقر و بري کلید رضایی ،1387نجابی، و (مستبصري است

 شهروندي رفتار هاي شاخص عنوانبه را زیر هاي مؤلفه يمیالد1980 دهه در ارگان و باتمن

  )منبع (همان میکنند: معرفی سازمانی

  مالحظه و ادب مدنی، رفتار گذشت، و جوانمردي کاري، وجدان دوستی، نوع

  تحقیق پیشینه چهارم: بخش

 گیريچشم رشد دیگر کشورهاي در سازمانی شهروندي رفتار ◌ٔ درزمینه گرفته صورت تحقیقات

 حقیقت چند به ادامه در که بوده جدیدي نسبتاً مباحث ازجمله ما کشور در موضوع این ولی است تهداش

  کنیم:می اشاره خصوص این در ارشد کارشناسی نامهپایان و

  داخلی: تحقیقات
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 میان رد سازمانی شهروندي رفتار با سازمانی عدالت بین رابطه بررسی«نامه با موضوع پایان الف:

 استاد راهنمایی به فاتحی طیب آقاي توسط» 90-91 تحصیلی سال در کامیاران ستانشهر معلمین

  گرفت. صورت غالمی خلیل

 میان در سازمانی شهروندي رفتار با سازمانی عدالت بین رابطه بررسی پژوهش این از هدف

 ارانامیک شهرستان سطح معلمین کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه و کامیاران شهرستان معلمین

 براي. است شده انتخاب نمونه حجم عنوانبه مورگان جدول از استفاده با نفر 278 تعداد این از که بود

 شهروندي رفتار گیري اندازه منظوربه و )1993( مورمن و نیهوف پرسشنامه از سازمانی عدالت گیرياندازه

 ،تحقیق روش. است شده دهاستفا )2000( همکارانش و پادساکف عاملی پنج پرسشنامه از سازمانی

 به ندگانهچ رگرسیون و همبستگی آزمون از استفاده با هاداده تحلیل است، همبستگی نوع از توصیفی

 ازمانیس عدالت ايمبادله بعد که دهندمی نشان پژوهش هايیافته. است گرفته صورت گام به گام روش

 ودهب معنادار کامیاران در سازمانی عدالت بعادا همه و بود برخوردار اهمیت بیشترین از معلمان میان در

 فتارر ابعاد همه. باالست به متوسط کامیاران شهرستان معلمین میان در سازمانی عدالت میزان. است

 و همیتا بیشترین از دوستی نوع ابعاد، این میان از و بوده معنادار شهرستان این در سازمانی شهروندي

 هرونديش رفتار و سازمانی عدالت هايمولفه بیشتر. هست برخوردار زانمی و اهمیت نکمتری از مردانگی

 به تواندمی عدالت این که دهدمی نشان رگرسیون نتایج و باشندمی همبستگی رابطه داراي سازمانی

 سازمانی ديشهرون رفتار کلی طوربه. باشد سازمانی شهروندي رفتار کننده بینی پیش داريامعن صورت

 عدالت و اعتماد رابطه گرفتن درنظر با لذا. است بینی پیش قابل آنان سازمانی عدالت يرو از معلمین

 افزایش جهت سازمانی، عدالت و اعتماد به توجه پژوهش این در سازمانی شهروندي رفتار با سازمانی

 .است اهمیت حائز سازمان در سازمانی شهروندي رفتار

 رهنگف و سازمانی شهروندي رفتار ارتباط بررسی« عنوان تحت سال همین در دیگري تحقیق ب:

 پردیس یتمدیر دانشکده استادیار مقیمی، محمد سید دکتر توسط که» دولتی سازمانهاي در کارآفرینی

  گرفت. انجام نفري 110 نمونه حجم با تهران نیرو وزارت مرکزي ستاد در تهران دانشگاه و قم
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  از: بود عبارت تحقیق این اصلی فرضیه

  .دارد وجود ارتباط کارآفرینانه سازمانی فرهنگ و سازمانی شهروندي فتارر بین

 و کارآفرینی فرهنگ و سازمانی شهروندي رفتار متغیر بین که دهدمی نشان تحقیق این نتایج

 با. گیرندمی قرار تایید مورد تحقیق فرضیات کلیه اینبنابر. دارد وجود ارتباط آن زیرمجموعه متغیرهاي

 أثیرپذیريت حسب بر کارآفرینانه سازمانی فرهنگ متغیرهاي آمده دست به همبستگی رایبض به توجه

  .اندشده بندي اولویت سازمانی شهروندي رفتار از

 رهبري پذیري،ریسک همچون کارآفرینانه، سازمانی فرهنگ هايمؤلفه برخی همبستگی چند هر

 تگی،همبس شدت ازنظر ینیکارآفر هنگفر ولی هست، متوسط سطح در کار شدن مفرح و کارآفرینانه

  .دارد زیادي خیلی همبستگی سازمانی شهروندي رفتار با

 ايرفتاره تقویت مستلزم کارآفرینانه سازمانی فرهنگ هايویژگی حاکمیت :دیگر عبارت به

 و داريا پاگیر و دست قواعد و قوانین از فارغ بتوانند که است مدیران و کارکنان در سازمانی شهروندي

 يیار است مواجه آن با که انگیزي چالش اهداف به دستیابی در را سازمان کامل تعهد و دلسوزي با

 سنتی هايچارچوب از فراتر که نمایند متقاعد طرقی به را خود کارکنان تا بکوشند باید هاسازمان و دهند

  .باشند سازمان خدمت در سازمانی شدهتعیین الزامات و بوروکراتیک

  خارجی: تحقیقات

 رفتار و زندگی منافع بین ارتباط عنوان تحت« )2000( درسال المبرت توسط که تحقیقی در الف:

 أییدت مورد سازمانی رفتارشهروندي و سازمانی حمایت بین رابطه هم گرفت انجام» شهروندي سازمانی

  .گرفت قرار

 هب کارکنان اعتماد رب رهبر عاطفی هوش تاثیرات« عنوان تحت خود تحقیق در )2004( 17سیتر ب:

 ماداعت رهبر، عاطفی هوش بین رابطه بررسی به» کارکنان سازمانی شهروندي رفتارهاي و رهبرشان

 که ددا نشان وي تحقیق نتیجه. پرداخت کارکنان سازمانی شهروندي رفتارهاي و رهبر به کارکنان

                                                 
١٧ Sitter 
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 توانایی. دکنمی کمک سازمانی شهروندي رفتارهاي در کارکنان عملکرد به رهبر توسط عاطفه از استفاده

 مندکار سوي از عاطفه بر مبتنی اعتماد ایجاد در احساسات و عواطف بیان و قدردانی ارزیابی، در رهبر

  .است مؤثر رهبر به

 رفتارهاي بر رابطه کیفیت و عدالت تأثیر« عنوان تحت خود تحقیق در )2005( شافر و وات ج:

 و عدالت رتأثی بررسی به »توانمندسازي سرپرست به اعتماد کننده تعدیل نقش سازمانی، شهروندي

 مدل آزمون و ایجاد تحقیق این در محققان هدف. پرداختند سازمانی شهروندي رفتارهاي بر اعتماد

 نی(یع اجتماعی بافت ویژگیهاي شامل که بود سازمانی شهروندي رفتار یافتهتوسعه اجتماعی تبادل

 (یعنی شهروندي رفتارهاي در مشارکت ظرفیت همچنین و )1عضو – رهبر تبادل و شده درك عدالت

 گذاريسرمایه هايبانک صنعت در هاآن تحقیق. بود روانشناختی) توانمندسازي و سرپرست به اعتماد

 مستقیم طورهب روانشناختی توانمندسازي و سرپرست به اعتماد که داد نشان هاآن تحقیق نتایج. شد انجام

 رب مستقیم طوربه نیز سازمانی عدالت ابعاد کلیه همچنین. گذاردتاثیرمی شهروندي تاررف ابعاد همه بر

  .گذارندمی تأثیر سرپرست به اعتماد

   منفی اثرات کاهش در عدالت تأثیر«عنوان  تحت خود تحقیق در نیز )2005( 2بایرن د:

 ینب ارتباط بررسی هب شغل »عملکرد و شهروندي رفتار خدمت، ترك نیت بر سازمانی هايمشیخط

 تعدال از ادراك که داد نشان وي تحقیق نتایج. پرداخت سازمانی شهروندي رفتار و سازمانی عدالت

  .دهندمیکاهش سازمانی شهروندي رفتارهاي بر را سازمانی هايمشیطخ تاثیرات ايمراوده و ايرویه

 عدالت شهروندي رفتار و عضو- برره رابطه بین رابطه« عنوان تحت خود تحقیق در )2006( 3بال ه:

 سازمانی شهروندي رفتار بر عضو- رهبر رابطه ابعاد تأثیر بررسی به» کننده تعدیل متغیر عنوانبه عدالت

 بیشتري احتمال به عاطفه بعد به نسبت عضو -رهبر رابطه بعد که داد نشان وي تحقیق نتیجه. پرداخت

                                                 
١ Leader-Member Exchange 
٢ Byrne 
٣ Bhal 
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 بطهرا کامل طوربه تعاملی و ايرویه عدالت این، بر هعالو. کندمی بینیپیش را سازمانی شهروندي رفتار

  .کندمی تعدیل را سازمانی شهروندي رفتار با شده درك کمک

 شده، درك سازمانی عدالت« عنوان تحت خود تحقیق در)2006 (همکاران و ونگ و:

 گذاريسرمایه شرکتهاي در چینی کارکنان از ايهمطالع »سازمانی شهروندي رفتار و اعتماد

 در ارکنانک سازمانی شهروندي رفتار و عدالت سازمانی، عدالت بین رابطه ایالتی، شرکتهاي و مشترك

 تحقیق ینا نتایج. دادند قرار موردبررسی نکپ در را ایالتی شرکتهاي و مشترك گذاريسرمایه شرکتهاي

 مشترك گذاريسرمایه يشرکتها کارکنان در سازمان به اعتماد بر توزیعی عدالت مثبت تأثیر که داد نشان

 کارکنان در سازمان به اعتماد بر ايرویه عدالت مثبت تأثیر. است ترقوي ایالتی شرکتهاي به نسبت

 تعاملی عدالت تأثیر همچنین. است ترقوي مشترك گذاريسرمایه شرکتهاي به نسبت ایالتی شرکتهاي

 ازمانس به اعتماد نیز شرکت نوع دو هر در. است یکسان هاتشرک نوع دو هر در سرپرست به اعتماد بر

 بر سرپرست به اعتماد مشترك، گذاريسرمایه شرکتهاي در و دارد تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بر

  .دارد تأثیر سازمانی شهروندي رفتار

ستفاده )1999 (ارگان بعدي پنچ مدل از سازمانی شهروندي رفتار با رابطه در تحقیق این در   ا

  .اند شدهگرفته قرار موردبررسی مدل این ابعاد از هریک زیر بخش در است شده

  

 )1999ارگان () و 2010دیگران (تلفیقی ازنظریات ونگ و تحقیق (مدل مفهومی  1شکل 
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  هاي تحقیق:فرضیه

  اصلی: فرضیه

  دارد. تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بروز بر سازمانی عدالت -1
 

  فرعی: فرضیات

 دارد. تأثیر سازمانی رونديشه رفتار بر توزیعی عدالت -1

 دارد. تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بر ايرویه عدالت -2

 دارد. تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بر اي) (مراوده تعاملی عدالت  -3

 عیتوض از ایران گاز ملی شرکت ستادي کارکنان میان در آن ابعاد و سازمانی شهروندي رفتار -4

 است. برخوردار مطلوبی

 لوبیمط وضعیت از ایران گاز ملی شرکت ستادي کارکنان میان در آن ابعاد و یسازمان عدالت -5

 است. برخوردار

  

 تحقیق: روش

 نوع از ،هاداده گردآوري روش لحاظ از و کاربردي تحقیقات نوع از هدف، ازنظر حاضر تحقیق

 شییمایپ تاقیتحق. شودمی محسوب همبستگی نوع از هاداده تحلیل روش ازنظر و پیمایشی تحقیقات

 از خاصی گروه از آن در که هاستداده آوريجمع روش کی فی،یتوص قاتیتحق از ايشاخه عنوانبه

 بر غیرهامت میان رابطه نیز همبستگی در. دهند پاسخ خاص سؤالهاي تعدادي به تا شودمی خواسته افراد

 ستفادها پیرسون ستگیهمب ضریب از تحقیق این در که ردگیمی قرار تحلیل مورد پژوهش هدف اساس

 تعداد هک دهندمی تشکیل ایران گاز ملی شرکت ستادي کارکنان را پژوهش این آماري جامعه. است شده

  دارد. وجود نمونه حجم برآورد براي آماري مالحظات اساس بر متفاوتی روشهاي. هست نفر 812 هاآن
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     است. شده استفاده زیر فرمول از تحقیق این در

  باال: فرمول در

n = نمونه حجم  

N = نفر) 812( جامعه اعضاي تعداد  

P = در 5/0 و کندمی ارائه را نمونه نیاز مورد اندازه حداکثرممکن مقدار (این است تیجمع نسبت 

  )است شدهگرفته نظر

d = 05/0( است شدهبیان نسبت دقت درجه d= است شدهگرفته نظر در(  

q= 5/0  

Z0/975 = 1/96  

  :شد خواهد محاسبه زیر صورت به نمونه حجم فوق، فرمول در مربوطه اعداد گذاريجاي با

  

n =

(1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)
(0.5)2

1+
1

812 (
(1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)

(0.5)2 + 1)
= 261 

  

. شودمی آوري جمع تکمیل از پس و توزیع کارکنان بین تصادفی صورت به پرسشنامه 261 بنابراین

. است دهش مشخص کرونباخ الفاي آزمون اساس بر آن پایایی و محتوي روایی طریق از هپرسشنام روایی

  است: شده ارائه1 شماره جدول قالب در آلفا ضریب مقدار بررسی این در

  )آلفا ضریب مقدار بررسی( 1 شماره جدول

  پایایی تایید/رد  آلفا ضریب  سواالت تعداد  شاخص نام

  تایید  0,84  44  سواالت کل

  تایید  0,92  20  سازمانی عدالت

  تایید  0,71  24  شهروندي رفتار
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  نتایج تحلیل اطالعات

  توصیفی بخش نتایج تحلیل

سی به ابتدا بخش این در   ضعیت برر سیت و شخص بخش دراین. پرداختیم افراد جن  که دگردی م

صد 59 تعداد با مردان صد 41 با زنان و در ستی توزیع در در شته قرار گروه این جن   بخش در .اند دا

شته را فراوانی بیشترین درصد 40,52 با دیپلم فوق افراد که که گردید مشخص نیز تحصیالت .  اند دا

سانس افراد چنین هم سانس فوق درصد، 37,66 لی  کل درصد 1,04 دکتري مدرك با افراد و14,29 لی

 وضعیت بررسی در .اندنداده سؤال این به پاسخی نیز درصد 6,49 چنین هم. اند داده تشکیل را نمونه

شخص نیز سنی صد 47,53 که که گردید م صد 40,78 سال، 45 الی 36 بین سن داراي افراد در   در

صد 23,12 سال، 35 الی 26 بین سن داراي   11,09 نهایت در و سال 25 الی 20 بین سن داراي در

صد شخص نیز کاري سابقه بخش در. اند بوده سال 46 باالي سن داراي در   با افراد که که گردید م

  24,1 سال، 15 الی 5 بین درصد، 13,8 سال، 5 زیر درصد، 18,4 سال 20 الی 15 بین استفاده سابقه

صد صد 43,7 سال 20 باالي و در شخص نیز تاهل بخش در. اند بوده در   مجرد افراد که که گردید م

 شوند. می شامل را تحقیق نمونه درصد 84 متاهل افراد و درصد 16
  

  یات تحقیقنتایج تحلیل فرض

 اسمیرنوف کولموگروف آزمون از استفاده با تحقیق شاخصهاي بودن نرمال وضعیت بررسی

  کنند.می پیروي نرمال توزیع از ها داده صفر: فرض

  کنند.نمی پیروي نرمال توزیع از ها داده مقابل: فرض

 ها شاخص هکلی داري معنی سطح که جایی آن از نمود بیان توان می 2شماره  جدول به توجه با

  .هست نرمال ها شاخص این توزیع باشند، می 0/05 معیار از بیشتر
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  2شماره جدول 

  

  

  

  دارد. تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بروز بر سازمانی عدالت اصلی: فرضیه

  

  3شماره ل جدو

 نتیجه داريمعنی سطح تعیین ضریب همبستگی ضریب

 یک فرض رد 0,567 0,001 0,036

سی در 3ماره ش جدول به توجه با سبه0,001 مقدار تعیین ضریب ارتباط این برر ست شده محا . ا

سته متغیر تغییرات درصد 0,1 رابطه این مستقل متغیر که معنی بدین   ینهمچن. نماید می تبیین را واب

ستقل متغیرهاي بین ارتباط داريمعنی سطح سته متغیر با م ست عیارم مقدار از االترب رابطه این واب  ؛ا

 شود.نمی تایید متغیر دو این بین رابطه بنابراین

  .دارد تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بروز بر توزیعی) بعد از( سازمانی عدالت :1 فرعی فرضیه

 4شماره جدول 

 نتیجه داريمعنی سطح تعیین ضریب همبستگی ضریب

 صفر فرض رد 0,005 0,030 0,174

سی در 4ماره ش جدول به توجه با سبه 0/03 مقدار تعیین ضریب ارتباط این برر ست شده محا . ا

ستقل متغیر که معنی بدین صد 3 رابطه این م سته متغیر تغییرات در   نهمچنی. نماید می تبیین را واب

 است؛ معیار دارمق از تر پایین رابطه این وابسته متغیر با مستقل متغیرهاي بین ارتباط داريمعنی سطح

 سطح معنی داري تعداد مقدار آماره آزمون متغیرها

 0,14 261 0,487 توزیعی

 0,24 261 0,124 رویه اي

 0,11 261 0,228 مراوده اي

 0,18 261 0,486 نوع دوستی

 0,15 261 0,358 وجدان کاري

 0,41 261 0,487 جوان مردي

 0,12 261 0,412 فضیلت مدنی

 0,32 261 0,124 احترام وتکریم

 0,87 261 0,879 عدالت سازمانی

 0,65 261 1,25 رفتار شهروندي
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  شود.می تایید متغیر دو این ینب رابطه بنابراین

  .دارد تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بروز بر اي) رویه بعد از( سازمانی عدالت :2 فرعی فرضیه

 5شماره دول ج

  

  بدین. است شده سبهمحا 0/002 مقدار تعیین ضریب ارتباط این بررسی در 5ماره ش جدول به توجه با

  طحس همچنین. نماید می تبیین را وابسته متغیر تغییرات درصد 0/2 رابطه این مستقل متغیر که معنی

  بنابراین ست؛ا معیار مقدار از تر باال رابطه این وابسته متغیر با مستقل متغیرهاي بین ارتباط داريمعنی

 شود.نمی تایید متغیر دو این بین رابطه

  .دارد تأثیر سازمانی شهروندي رفتار بروز بر اي) مراوده بعد از( سازمانی عدالت :3 فرعی فرضیه

 6شماره جدول 
 نتیجه داريمعنی سطح تعیین ضریب همبستگی ضریب

 یک فرض رد 0/791 0/000 0/016

سی در 6ماره ش جدول به توجه با سبه 0/000 مقدار تعیین ضریب ارتباط این برر ست شده محا . ا

  همچنین. نماید یم تبیین را وابسته متغیر تغییرات درصد صفر رابطه این مستقل متغیر که معنی بدین

ستقل متغیرهاي بین ارتباط داريمعنی سطح سته متغیر با م ست؛ عیارم مقدار از تر باال رابطه این واب  ا

 شود.نمی تایید متغیر دو این بین رابطه بنابراین

ضیه   گاز ملی شرکت ستادي کارکنان میان در آن ابعاد و سازمانی شهروندي رفتار :4 فرعی فر

  است. برخوردار مطلوبی وضعیت از ایران

 شهروندي رفتار شاخص وضعیت 7شماره جدول 
 3=  اي مقایسه ارزش 

 درصد 95 اطمینان درصد میانگین داريمعنی سطح آزادي درجه آرمون آماره

 باال حد پایین حد

 8323. 6712. 3,752 000. 260 18,374 دوستی نوع

 3687. 2597. 3,314 000. 260 11,350 کاري وجدان

 8021.- 9466.- 3,126 000. 260 23,824- مردي جوان

 8774. 7165. 3,797 000. 260 19,506 مدنی فضیلت

 0254.- 1681.- 2,903 008. 260 2,671- تکریم و احترام

 2213. 1354. 3,178 000. 260 8,175 شهروندي رفتار

 نتیجه داريمعنی سطح تعیین ضریب مبستگیه ضریب

 یک فرض رد 0/533 0/002 0,039
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  االب حدآورده شده است.  7که در جدول شماره  شهروندي رفتار شاخص وضعیت بررسی به توجه با

  ارکنانک دید از شاخص این مطلوب وضعیت از نشان که است شده محاسبه مثبت شاخص این پایین و

 یک) فرض (تایید. دارد

ضیه  از ایران گاز ملی شرکت ستادي کارکنان میان در آن ابعاد و سازمانی عدالت :5 فرعی فر

  است. برخوردار مطلوبی وضعیت

 سازمانی عدالت شاخص وضعیت  8شماره جدول 
 3  =اي مقایسه ارزش 

 درصد 95 اطمینان درصد میانگین داريمعنی سطح آزادي هدرج آرمون آماره

 باال حد حدپایین

 1425.- 3019.- 2,778  000. 260 5,492- توزیعی

 0041. 1931.- 2,905 060. 260 1,887- اي رویه

 0246.- 2402.- 2,868 016. 260 2,419- اي مرواده

 0722.- 2272.- 2,85 000. 260 3,803- سازمانی عدالت

سی به توجه با ضعیت برر شماره  سازمانی عدالت شاخص و شده،  8که در جدول   و باال حدآورده 

  ارکنانک دید از شاخص این مطلوب نا وضعیت از نشان که است شده محاسبه منفی شاخص این پایین

 صفر) فرض (تایید. دارد

  تحقیق هاي فرضیه بر مبتنی پیشنهادات

شان تحقیق این نتایج   ارکنانک شهروندي رفتار و عیتوزی عدالت بین داريمعنی ارتباط که داد ن

 گردد: می بیان زیر هاي توصیه شهروندي رفتار وضعیت بهبود منظوربه بنابراین دارد؛ وجود

  مدیریتی و فردي سطوح در هدفگذاري نظام یک ایجاد •

  اهداف بر مبتنی عملکرد ارزیابی نظام استقرار •

  دهی پاداش مناسب مکانیزم ایجاد •

 عملکرد یابیارز و پاداش نظام بین ارتباط •

شان تحقیق نتایج   بودبه منظوربه. شودمی ارزیابی ضعیفی سطح در اي مراوده عدالت که داد ن

 گردد: می ارائه زیر پیشنهادات بخش این در عدالت عملکرد

  توسعه و ارزیابی هاي کانون با سرپرستان و مدیران در رهبري توانمندیهاي ارتقاي •

  هیجانی هوش از استفاده با کارکنان با ارتباط خصوص در مدیران نگرش تغییر •
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 ساختار، فرهنگ، عناصر بین همترازي بررسی و ساختار و فرهنگ رهبري، سبک ارزیابی •

  مدیران رهبري سبک و استراتژي

 و سازمان ینب ارتباطی سیاستهاي و استراتژیها تعیین و کارکنان ارتباطی کانالهاي نیازسنجی •

  نیازسنجی نتایج اساس بر کارکنان

شان تحقیق نتایج   بهبود رمنظوبه. شودمی ارزیابی ضعیفی سطح در نیز اي رویه عدالت که داد ن

 گردد: می ارائه زیر پیشنهادات بخش این در عدالت عملکرد

  سازمان در مشارکت نظام تقویت •

  کیفیت) هاي حلقه (ازجمله پویا کاري هاي تیم ساختار ایجاد •

  ها دستورالعمل و ها رویه تدوین تجه مدیریتی استانداردهاي از استفاده •

  ها رویه اجراي از اطمینان جهت مستقل ممیزي سیستم یک ایجاد •

 قايارت هاي برنامه اجراي با پاسخگویی و پذیري مسئولیت حس ایجاد و افراد توانمندسازي •

 سازي، تصمیم در مشارکت آموزش، و..)، شغلی سازي غنی شغلی، (گردش عمودي و افقی

  و.. توسعه و ارزیابی يکانونها اجراي

  سازمان در نوآوري و خالقیت هاي شبکه ایجاد •

  نتایج سایر بر مبتنی پیشنهادات

 بین هک داد نشان توصیفی متغیرهاي و اصلی متغیرهاي بین ارتباطی هاي تحلیل نتایج •

 توصیه نبنابرای دارد؛ وجود داريمعنی ارتباط توزیعی عدالت با افراد کاري سابقه و سن جنسیت،

 شود. مبذول ویژه توجهی شدهمطرح متغیرهاي به سازمان منابع توزیع در تا شودمی

 افراد اريک سابقه و سن تاهل، توصیفی متغیرهاي بین که گردید مشخص اطالعات تحلیل در •

 ترعای منظوربه تا شودمی توصیه بنابراین دارد؛ وجود داريمعنی ارتباط اي رویه عدالت با

 توجه مورد شدهمطرح هاي تفاوت مسئله تا شود تالش سازمانی جاري يها رویه در عدالت

  گیرد. قرار

 ینب که گردید مشخص اي مراده عدالت و شناختی جمعیت متغیرهاي بین ارتباط زمینه در •

 هتوصی بنابراین دارد؛ وجود داريمعنی ارتباط اي مراوده عدالت با کاري سابقه و سن تاهل،

 هايگروه تا شود تالش کارکنان و مدیران بین ارتباطات در عدالت توسعه منظوربه شودمی

  .گیرد قرار اي ویژه توجه مورد افراد کاري سابقه و تاهل سنی، مختلف
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 محققین سایر براي پیشنهادات

 مردان زا بیشتر متاهلین و زنان میان در سازمانی عدالت از ادراك که داد نشان تحقیق نتایج •

 ورتص بعدي تحقیقات در موضوع این به اي ویژه توجه تا است الزم ینبنابرا هست؛ مجردان و

 گیرد. قرار دقیق تحلیل مورد زمینه این در دیگر هايگروه ادراکی ضعف دالیل و پذیرد

 سطح رد مطالعه مورد سازمان در آن ابعاد و سازمانی عدالت وضعیت که داد نشان تحقیق نتایج •

 اختاريس و اي زمینه علل بعدي تحقیقات در تا است الزم بنابراین شود؛می ارزیابی ضعیفی

  گیرد. قرار ارزیابی و موردبررسی سطوح این در عدالت از ادراك ضعف بر مؤثر

  منابع:

 پژوهش و آموزش عالی موسسه انتشارات:تهران مدیریت، در تحقیق روشهاي ،)1386( اوما ،نسکارا -

 .ریزيبرنامه مدیریت

 .بازتاب انتشارات :تهران نویسی، نامهپایان بر رویکردي با تحقیق روش ،) 1386( غالمرضا خاکی، -

 سال ،تمدیری فرهنگ مجله سازما، عملکرد در سازمانی شهروندي رفتار نقش ،)1383( حمید زارع، -

 6 شماره. دوم

سی )،1370( محمود ساعتچی، - شنا شارات :تهران دوم، چاپ مدیریت، و سازمان کار، در روان  انت

 .دولتی مدیریت مرکزآموزش

 .تهران سمت، انتشارات انسانی، علوم در تحقیق روش بر ايمقدمه ،)1384(محمدرضا نیا، حافظ -

 دولتی. مدیریت آموزش مرکز رفتارسازمانی، مدیریت )،1379( بهاءالدین برهانی، محمدعلی، حقیقی، -

  :تهران چهارم، اپچ اجتماعی، و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظري مبانی ،)1384( علی دالور، -

 .رشد انتشارات

 عملکرد با آن ارتباط بررسی و شهروندي رفتار عوامل )،شناخت1385( جندقی حسن، متین، زارعی، -

 12 شماره مدیري، فرهنگ سازمانی،

 راهکاري سازمانی) شهروندي (رفتار OCB ترویج ،)1387( غالمعباس قدسی، داریوش، ستایشگر، -

 سازمان در شغلی فرسودگی از جلوگیري جهت
  

 
 



128 1395زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی  -فصلنامه علمی  

 
   


