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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین راب هط بین عدالت س ینامزا با رفتار شهروندی س ینامزا و اعت دام س امزا ین در اک ر انک ن
دا هاگشن های دولتی شیراز به مرحله اجرا در مآ د .روش پژوهش وت صی یف

  

گتسبمه عونزا ی یرامآ هعماج و دوب  ار    

 1300نفر از اک ر انک ن مرد و زن دا هاگشن های دولتی شهر شیراز شت کیل دا ا هدافتسا اب هک ،دند ز شور ریگ هنومن ییی یی یییییییی
تص دا فی هشوخ ای  280نفر از بین نآ ها انتخ با

اهرازبا .دندش ی وآدرگ  ررر رررری اطال هس لماش شهوژپ نیا رد تاع

پرس همانش عدالت س ینامزا  ،رفتار شهروندی س ینامزا و اعت دام س ینامزا ب دو
گزارش شده است .از  280پرس همانش زوت یع شده  250عدد آن ب زا گ تش
استف هدا ازضریب همبست یگ پیرسون ،و رد یراتخاس تالداعم لدم

یاور هک ی و 

ایاپ یی نآ 

رد

دح

   

بولطم      

دا هد شد .دا هد های حاصل از پرس نش ام هههه ااا با

تسار ا یضرف یسررب ی هههههههههههههه ااا و پاس اوئس هب خ للل لللل

پژوهش بررسی گردید .یافتههای حاصل از این پژوهش اشن ن داد هک بین عدالت رویه ای و مؤلفههای رفتار س ینامزا
راب هط مع دان اری وج دو ندارد .بین عدالت س ینامزا و مؤلفههای آن با اعت دام س امزا نی طبار ه م  .دراد دوجو رادانع بببب ب ببببببین
عدالت س امزا نی یدنورهش راتفر اب      س امزا نننی (  )r=0/ 161در س حط

 p≤ 0/ 05رابط ههه معنی ییدار وج نیب و ؛دراد دو   

مؤلفههای رفتار شهروندی س ینامزا راب هط مع دان ار وج دو دارد .همچنین ال یوگ مع تالدا س خا تاری اشن ن داد هک اعت دام
صه یا برا نز دگی ثأت یر مس و دراد میقت
به مدیر ،عدالت زوت یعی و عدالت رویه ای بر اعت دام به س امزا ن بر حسب خاش 
بیشترین ثأت یر مربوط به اعت دام به مدیر است و بقیه مسیرها غیرمع دان ار ب هدو اند.
کلید واژهها :عدالت سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،اعتماد سازمانی ،کارکن اگشناد نا هه ههههاای
دولتی
دریافت اقم له94 31/3/1 :

پذیرش اقم له94 31/9/ 15 :

-1دا شن یار دا هاگشن زآ اد اسال یم واحد وخ راس اگ ن ( ون یسنده مسئول) mnadi@khuisf.ac.ir
-2دا شن ج یو

کد تری مدیریت ور یشز دا هاگشن زآ اد اسال یم واحد وخ راس اگ ن nafiseh_golshirazi@yahoo.com

 -3اک ر انش س ارشد روا انشن سی صنعتی س ینامزا
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مقدمه
در خآ رین دهه قرن بیستم اندی نمش دان و پژوه گش ران حول وحم ر عدالت س ینامزا به کی ناونع   
مفهوم مهم و وم ضوع اصلی قحت یق در روا انشن سی صنعتی و س ینامزا دیدگ ها وسیعتری داشته اند.
بدنبال این وم ضوع رسالت س مزا نا ها در ب تیساسح و تیمها زا هعماج دارفا تاراظتنا ندروآر

      

بیشتری بر وخ ردار شد .عدالت س ینامزا  1اصطالحی است هک برای وت صیف قن ش عدالت هک ب وط ر
مستقیم با قوم عیتهای شغلی ارتباط دارد بکار یم رود .در عدالت س امزا نی حرطم

می یی هک دوش   

باید با چه شی هو ای با اک ر انک ن رفتار دوش ات احساس ننک د به صورت هنالداع با نآ ها بر وخ رد هدش

است ( وم رمن .2) 1991 ،قحت ی تاق
مه یم بر گن رشهای فر ید

اشن ن دا هد است امزاس هنالداع راتفر هک ن انکراک اب اه ن ریثأت        

اک ر انک ن ،از قبی و یدونشخ ل

رب دهعت اتفر ر راتفر و تبیغ ،دارفا 

شهروندی دارد ( وک هن و همکاران .3)1002،بر اساس وش اهد پژوه یش
ون ع عدالت از ج بنا

      

وم ج دو ونکات ن حداقل سه

صاحبنظران و اققحم ن این ح هزو پذیرفته شده است ترابع هک ن تلادع زا د    

زوت یعی(4عدالت و برابری در ب هدزا ها ،نتایج و پی مآ ده یا بحث شده؛ مال ب تر  ،)3002،،تلادع

رویه ای(5عدالت ادراک شده ،در مز ی هن فرآیندها و روشهایی هک جهت تصمیم گیریهای مرتبط
با تخصیص انم بع اثر نآ ها استف هدا یم  دوش ؛ ؛ رابین ززز  ،)1002،لماعت تلادع ی یییی (6درک ف راتفر زا در   

دوم ب هنا و با احترام مدیر س امزا ن کسنیچوم ؛دوخ هب تبسن  ی  .)6002،،،،،، ،،،،،ب زا لقن ه    ی وا ززز ( ) 2010
عدالت زوت یعی مفه یمو است هک زوت یع کلیه ا ون اع وم ض تاعو ه ننام د وظایف ،الاک ها ،خد تام ،
فرصتها ،پ دا اشها ،نت بیهها ،قن شها ،جای هاگ ها ،دست دزم ها و ترفیع در میان اف لماش ار نامزاس دار    
یم  دوش ( یدان و همکاران .) 1389 ،و این بع هب رجنم تلادع زا د یاراک ی اس رد  ز نام        می یی دوش
(ابوال ان ین .)9002 ،اسکارلیکی و فولگر (  ) 1997اثآ ر مثب ادع ت لل لللت روی نامزاس دهعت ار یا ه ی،
نام دن در س امزا ن ،رفتار شهروندی س ینامزا  ،اعت دام به مدیر ،رضایت از تص ،هدش هتفرگ تامیم
تالش برای اک ر و انجام اک ر ونع ان کر ند د (مک دوال و فلیتچر .)3002،عدالت تع ما لی از دیدگ ها
چالدورای (  ) 1387ای هنوگن طم رح یم  دوش

هک اعض یا ی تقو نامزاس ک یی ی یییی تص یبت نآ تامیم ین   
1-Organizational justic
2- Moorman
3 -Cohen et.al
4- Distributional justice
5- Procedural justice
6- Interpersonal justice
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یم  دوش حتی ه یماگن

هک این تصمی تام برای نآ ها فایده ای نداشته ب شا د از آن استقبال یم  ؛دننک

حم توای چنین تصمی یتام از اهمیت بسی شادرب رد یدایز را تتتتتتته ااا ی مختل یلماعت تلادع زا ف   
ًال اک ر نم دان عدالت را در این فرای دن
بر وخ ردار است ،اگر چنین تبیی ین قان ص و اشتب ها ب شا د احت ام ًال
درک نخواهند کرد ( اط لب پ رذب لعل و رو ی  .) 1387 ،،،، ،،،همچنی وف رظن قبط رب ن ر و ت    
( )7002عدالت تع ما لی به میزان صدا تق

س والو

و حساسیت وم ج و راتفگ رد دو اب راتفر کراک ن ن نا یز     

ا اش ره دارد .یدان و گل شیرا یز ( ) 90 31در پژوهش دوخ به این نتیجه دست یافتند هک سبکهای
دلبست یگ در شکل دهی امت یالت افراد به رفتاره یا مد ین س ینامزا قن ش ثوم ر ی دارند .عالوه بر
نتجا ا یاپ یب ین  هدنیازف شقن  ای رد    

آن ادراک از عدالت تع ما لی و زوت یعی در افراد با دلبس یگت

گرایش به رفتار شهروندی س ینامزا  1ایفا کر هد اس علاطم دروم یاهریغتم زا یکی .ت ه نوماریپ        

  

عدالت س ینامزا  ،رفتارشهروندی س ینامزا و مؤلفههایش یم ب شا د .رفتار شهروندی س ینامزا جنبه
مه یم از رفتار اک ر انک ن یم ب شا د هک به اثربخ یش کلی س امزا ن مک ک یم  نک د (اسپکتور)6002،؛ و
پنج مؤلفه را در بردارد .این مؤلفهها عبار نت د از ،وظیفه انش سی(2حالتی هک در آن اعض زاس یا ممممم ان

رفتاره یا

اخ صی را هک فراتر از سطح وظیفه وم رد انتظار است انجام یم دهند) ،تسود عون ی یییی (3به

رفتاره یا مفید و س نمدو دی از قبیل ایج دا صمیمیت ،همدلی و دلس یزو میان همکاران ا اش ره دارد
هک فرد به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به اک ر ینانک

هک دارای کمک دنتسه یراک تالکشم     

یم  نک د؛ ایل زام  ،)8002،ادب و مهرب ینا ( 4رفتاره یا مؤدب  و هلئسم داجیا زا هک یا هنا م رد لکش   

  

ریگولج راک لحم ی        میی روتکپسا ؛دننک  ،)6002، ،،،،جاون درم ییی (5رفتارهای زا بانتجا هب هک ی      

  

شکای تا  ،اعتراضهای بدون جهت ،بدگویی و بزرگ امن یی دان رست شا نامزاس تالکشم ا هر   

دارد؛ ارگان ،) 998 1،،خ ووو ش یوخ ی یی(6رفتارهای هد ناشن هک ی ن تکراشم هد الوئسم نه رد درف             
فعالیتهای مربوط به س امزا ن است؛ یال ونس و نآ سل .)4002،از جمل اهریغتم ه ی هک یرگید 
عدالت س ینامزا پیشبی ین

ننک ده آن است اعت دام س ینامزا

7

یم ب عا .دشا ت نامزاس دام ی یا هدیدپ 

   
  

1- Organizational citizenship behavior
2- Conscientiousness
3- Altruism
4-Courtesy
5-Sportsmanship
6-Civic Virtue
7-Organizational trust
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است هک در آن همبست یگ هایی به مدیر ،اعت دام به س امزا ن و اعت ضعا ریاس هب دام ا دوجو ء       دارد
(رحی یم  .) 1385 ،در پژوهشهای ینونک اعت دام س ینامزا

اک نون  هجوت  م امزاس تاعلاط ن رارق ی     

گرفته است همچ نان که در این اطم لعه نیز راب هط بین و ینامزاس تلادع
شهروندی س ینامزا

امزاس دامتعا ن ب ی ا راتفر       

وم رد بررسی قرار یم گیرد .از سویی دیگر قن ش اعت دام بین کراک و ریدم نان   

و راب هط مت اق بل اعت دام پذیری مدیر بر رفتار شهروندی س ینامزا

اک ر انک ن وم ض یعو است ون ین هک

س نامزا ه یا امرو یز به آن اهمیت بسیاری یم دهند .اعت دام در ایج دا انسجام میان انس نا ها و س نامزا ها
قن ش مه یم ایفا یم  نک د .از نظر اققحم ن س ینامزا  ،اعت دام س ینامزا

قم د یعمج شنت یارب یا هم    

وم فقیت مآ یز در س نامزا ها و گسترش سر ام یه اجت یعام تلقی می یی و داجیا .دوش اب دامتعا ظفح    
ترویج فرهنگ مبت ین بر ارزشهای شم ترک و پذیرفته شده بین بخشه ااا آغ زا می یی عا .دوش ت دام   
س ینامزا

نم جر به وقت یت اک ر انک ن و افزایش کراشم تتت در تص و هدش اهیریگ میم لاعف یطیحم      

برای اک ر ،فراهم یم س دزا (قرب ینا  .) 1386 ،در پیکره یک س امزا ن ،مدیر و اک ر انک ن س یواسم مه   
در رشد و پیشرفت دارند و باید در ققحت سهم دوخ از هیچ یششوک فروگذار نک نن د و این مسئله
ه یماگن به اوج دوخ

وخ اهد رسید هک روابط ح کا م بر س امزا ن بر اساس اعت دام مت اق ب نب ل ا    گ ددر

(رحی یم  .) 1385 ،وج دو جو اعت دام وم جب قت سیم اطال تاع  ،تعهد به تصمی تام  ،رفتار یدنورهش
س ینامزا  ،بهب دو روحیه اک ر انک ن و افزایش آون وری یم  دوش و به امزاس شخب رثا تیریدم ن نن ننننننه ااا
  

مک ک یم  نک د؛ از این رو اندی نمش دان مدیریت ،اعت دام را رد یمهم لماع    همک ،ضراعت و یرا

ضه ااا ی کراک هب تبسن تیریدم نان ،نامزاس یگدنلاب و رییغت         ،
سبکهای رهبری ،پی رف ش ضض ضض
یم دا  دنن ((ال یناو ناد و ای ،درف ی      .) 1380اعت رد دام

اشم ر تک  ،ارتب تاطا و قرارداده یا اجت یعام

برگیرنده مفاهیم مه یم برای اطم لعه است و کلید اصلی برای وت سعه روابط بی  هب یدرف ن ششششششششش ام ر
یم رود .سطح پایین اعت دام ب عا ث یم گر دد

هک

اک ر انک ن جریان اطال فرحنم نامزاس رد ار تاع    

ننک د و سوء ظن و بدگ ینام در بین اک ر انک ن رواج پیدا نک د و ارتب تاطا ب زا و ص هناقدا در س امزا ن
از بین برود و تصمی تام س امزا ن از کیفیت طم لوبی بر وخ ردار نب نشا د (قلی پور و همکاران.)31 88 ،
پژوه گش ران بر این باورند هک اعت دام

اک ر انک ن به مدیریت ،امری ض و یدرف طباور یارب یرور   

اثربخ یش س ینامزا است ( یوم و هنیکن .)6002،اعت دام س ینامزا ب م رد الا ی امزاس یاضعا نا ن ،اه     
ب عا ث یم  دوش ات نآ ها در ه اگن م روبرو شدن با شم کالت س ینامزا امیدوارا هن ب مادقا ه ا یهورگ ت   
برای برطرف کردن آن زا نینچمه .دنزادرپب تالکشم ا جن ا صقان روما م نینچ رد هدوهیب و   
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س نامزا هایی جلوگیری یم  دوش  .وج دو اعت دام س ینامزا بر هوحن هب تامدخ هئارا

کراک ن وج ،نا       

اثآ ر مثبت و مهمی دارد (چ ،توتا

 .)7002میلی اگ ن

س ینامزا و یدونشخ شغلی و تعهد س ینامزا

در پژوهش دوخ اشن ن داد هک حم یطهای اک ری با اعت دام ب زفا هب رجنم الا ا ت یاهراک شی ی ،یم     
  

اک هش تعارض در س امزا ن و بهب دو مع لکرد و ا یربهر یشخب رث     می ییگ  ددر ((ایل ،یالاتآ و زام

 .)9002ب ان براین عدم اعت دام یکی از مسائلی است ککک ه ب  ثعا اایج دا کارک ان نننی ب ببی ا گن یی هز و ب ببی
تفاوت یم  دوش و سبب اجرای کند بر همان ها یم گر دد  .با وج دو اینکه در چند سال اخیر اطم لع یتا
در وم رد عدالت س ینامزا
ه زون اطم لع تا

هک متغیر اصلی و ثأت یرگذار در این پ ما هتفرگ تروص تسا شهوژ     ّاّا

اک فی برای بررسی راب هط بین عدالت س ینامزا و اعت دام س ینامزا با رفتار یدنورهش

س ینامزا صورت گن رفته است و لزوم وت جه آن بیش از پیش احساس یم  دوش  .راهکاره یا حاصل
از این پژوهش یم  وت اند افزاینده اعت دام

اک ر انک ن و در نتیجه رفتار شهروندی اک ر انک ننن نس هب تب   

س امزا ن ب شا د .همچنین با ار اقت ءاین وع امل ،اک رایی ،بالندگی و حت رک س ینامزا
یابد .همچنین ای هنوگن به نظر میرسد هک
ایج دا

یم  وت اند اف شیاز

اک هش اعت دام س ینامزا یکی از مسائلی است ثعاب هک   

اک ر ینانک بی ا گن ی هز و بی تفاوت یم  دوش و اجرای نک د بر همان ها را سبب یم گر دد  .به قن ل از

هوف و کلی ( )3002وم فقیت در ند یای ر اق بتی س امزا نها به وت ا ان یی وت سعه روابط مبتنی بر اعت دام
نی زا دارد .س امزا نها و کارک ان ن نی زا دارند که هم اشدوخ ن اق بل اعت و دنشاب دام
اعت دام

هب مه رگیدکی    

ننک د (مهداد .) 91 31 ،ضرورت پرداختن به اعت دام س امزا نی هب نآ زا هک تسا یدح ات

   

ماع ل حی یتا س امزا ن ی دا یم  ننک د (قرب ینا  .) 1386 ،پژوهش حاضر یم  وت اند در مز ی هن وحت ل و بهی هن
س یزا

زومآ ش اع لی قن ش اساسی داشته و با استف هدا از یافتههای آن از انم بع انس ینا اس هدافت هنیهب   

هدومن و نیروه یا نهفته اک ر انک ن را شکوفا س تخا

و رهب رد ار یلاع شزومآ ه  یرادرب  ا س ز ا ری      

انم بع و رسیدن به اهداف زومآ ش اع لی وشک ر وم فق س تخا

ب ان براین برای ش صخشم د طباور ن    

بین متغیره یا ذکر شده در اک ر انک ن زومآ ش اع لی شهر شیراز ،فرضیههای زیر مد نظر قرار گرفته
شد.
 -1بین عدالت س ینامزا و اعت دام س ینامزا با رفتار شهروندی س ینامزا

اک ر انک ن راب هط وج دو دارد.

 -2ال یوگ مع تالدا س خا تاری روابط بین عدالت س امزا ن عا ،ی ت نامزاس دام ی و  هش راتفر ر یدنو      
س ینامزا از خاش صهای برا نز دگی انم سبی بر وخ ردار است.
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روش پژوهش
پزوهش حاضر از ل اح ظ هدف اک ربر ید  ،بر حسب قوم عی م ت ی و یناد
دا هد ه ااا  ،وت صیفی یگتسبمه عونزا      

یروآدرگ هوحن رظن زا

یب ا یرامآ هعماج .دشاین اک هیلک ار شهوژپ  ر نانک     
می 

   
         

س ج هوک لود ن و 
دا هاگشن های دولتی شهر شیراز به تعداد  1300نفر شت کیل یم دا سا رب .دند اس سس سسس
همکاران ( )0002حجم هنومن  280نفر برآورد گردید هک از این تع هب داد     3 25پرس نش ا خساپ هم   
دا هد شد .ب ان براین نرخ پاسخ وگ یی  90 / 36درصد ب هدو است .در این پژوهش اشم ر تک
استف هدا از روش هشوخ ای چند مرحله ای هک در آن نسبت سه یم

ننک دگان با

نآ ه هاگشناد ره رد ا رد    نظر

گرفته شده ب دو انتخاب گردیدند .در مرحله اول به روش تص دا فی س هدا  3اگشناد زا دروم هههههه ااا ی
شه ااا ی اداری و
شهر شیراز انتخاب شدند .در مرحله دوم از بی گشناد نانکراک لک ن ا هههههههههه ااا بخش ش
زومآ ش را انتخاب و بع ون ان هشوخ در نظر گرفته شدند .در مرحله سوم با وت جه ب مامت هکنیا ه ی   
اک ر انک ن بخشهای انتخاب شده در مرحله قبل بایستی وم رد ومزآ ن قرار یم گرفتند نسبت سه یم
جنسیت هر دا هاگشن در کل هنومن در نظر گرفته شد و سپس با مراجعه ب اگشناد ه هههههه ااا ی انتخ با
شده پرس همانش بین اک ر انک ن اش غل و حاضر در امز ن مراجعه زوت یع شد .اب نیا رد یروآدرگ راز    
پژوهش عبارت ب ندو د از -1پرس همانش عدالت س نامزا ی ( 5سئوال عدالت زوت یعی 6 ،سئوال عدالت
رویه ای و  9سئوال عدالت تع ما لی)(نیهوف و وم لر )3 99 1،هک دارای طیف  5درجه ای لیکرت از
ًالمخالفم= 1ب دو و ضریب پایایی این پرس همانش در پژوهش حاضر  0/ 78و
ًال وم افقم= 5ات ماک ًال
ماک ًال
ضرایب اسپیرمن-براون و گ متا ن به ترتیب  0/ 86و  0/ 83به دست مآ د .همچنین همس ینا درونی
ای لقادح هنماد رد رازبا ن

 0/ 83و ح رثکاد     0/ 86تسا هدش هداد ناشن -2. ......پرس راتفر همانش     

     

شهروندی س نامزا ی ( 3سئوال وظیفه انش سی 3 ،سئوال عون دوستی 4،سئوال وخ ش وخ یی 3 ،سئوال
مردا گن ی،

 3س فوهین()بدا لاوئ     

و رلوم  ) 1991 ، ،،فیط رد هک     

 5درج ک زا ترکیل یا ه ام       ًالًال

ًال مخالفم=  1ب هدو اس ایاپ بیارض .ت یی ربرضاح شهوژپ رد همانشسرپ نیا         
وم افقم= 5ات ماک ًال
حسب آلف یا کرونباخ  0/18و ضرایب اسپیرمن -براون و گ متا ن به ترتیب  0/ 71و  0/37یم ب شا د.
به عالوه همس ینا درو ین این ابزار در دا هنم حداقل  0/ 53و حداکثر  0/ 54حاصل هدش .تسا
پرس همانش اعت دام س ینامزا

هک

   -3

ماش ل  4سئوال برای اعت دام س ینامزا و  5سئوال برای اعت دام به مدیر

یم ب شا د هک وت سط اسک تا تهیه و به وسیله رادر ( )3002جهت سنجش اعت دام به س امزا ن ب راک ه   
گرفته شده است .این پرس همانش وت سط شم فقی ( ) 38 18در ایران ترج هم و هدامآ گردیده است هک
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در طیف  5درجه ای لیک ماک زا تر ًالًال مقفاوم == === 5ماک ات ًالًال مفلاخم == === 1می ییب ایاپ بیارض .دشا یی   
پرس همانش اعت دام به س امزا ن در پژوهش حاضر بر حسب آلف یا کرونباخ ،اسپیرمن-براون و گ متا ن
برای هر سه  0/ 82و در پرس نش ا عا هم ت  بیارضریدم هب دام آآآآآآآآآ لف مریپسا ،خابنورک یا ننن نننن-ب و نوار
گ متا ن به ترتیب  0/ 75 ،0/37و  0/ 70و همس ینا درو ین این ابزار در دا هنم حداقل  0/ 70و حداکثر
 0/ 76ب هدو است.
یافتهها

ه وطنام ر هک یافتههای جدول ( )1اشن ن یم دهد ضریب همبست یگ بین عدالت تع ما لی و اعت دام به

س امزا ن (  )p≤0/ 01 ،=r0/ 643راب هط مع دان اری وج دو دارد .همچنین نتایج ح یکا

هک تسا نآ زا    

عدالت زوت یعی راب هط مع دان اری با اعت دام س امزا ن ((  )p≥0/ 01 ،=r 0/ 458دارد .ب والع ه ههههه یافت هههه ااا
اشن ن یم دهند هک راب هط بین عدالت رویه ای با اعت هب دام    س امزا ن ((  )p≤0/ 01 ، =r0/ 565مع رادان
است .همچنین بعضی از مؤلفههای رفتار شهروندی س ینامزا نظیر تسود عون ی ،و ییوخ شوخ

جوا من ر ید با اعت دام به س امزا ن روابط مع دان ار امآ ری دارند.
جدول  .1ماتریس همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه پژوهش
عدالت تع ما لی

عدالت رویه ای

عدالت زوت یعی

ادب و مهرب ینا

جوا من ر ید

وخ ش وخ یی

وظیفه انش سی

عون دوستی

اعت دام به مدیر

اعت دام به س امزا ن
** 0/ 180

اعت دام به مدیر

1

0/ 094

** 0/ 216

عون دوستی

1

**0/ 98 1

0/ 088

** 0/ 187

وظیفه انش سی

** 0/ 166

** 0/ 291

1

* 0/ 132

0/ 022

0/ 074

*0/ 44 1

** 0/ 220

** 0/ 211

** 0/ 276

1

-

1
1

1

متغیرها

1

اعت دام به س امزا ن

0/0
-0/ 071
0/ 05

*0/ 58 1
* 0/ 126
0/ 096

وخ ش وخ یی
جوا من ر ید
ادب و مهرب ینا

1

0/700

0/ 062

0/ 086

0/ 094

0/ 096

-0/ 122

** 0/ 458

عدالت زوت یعی

1

**0/706

0/600

0/ 035

0/101

0/ 081

0/ 094

-0/ 085

** 0/ 565

عدالت رویه ای

** 0/ 785

**0/206

0/700

0/ 037

*0/ 24 1

0/ 095

0/101

0/ 093

** 0/ 643

عدالت تع ما لی

یکی از خاش صهای برا نز دگی مدل خاش ص نیک یو ی  شزارب

(( ((( )GFIاس ارضاح لدم رد .ت ین    

خاش ص  0/ 96یم ب شا د هک بی گنا ر برازش وخ ب مدل است .خاش ص دی رگ  AGFIاس نیا هک ت    
خاش ص شکل تصحیح یافته  GFIیم ب شا د و میزان آن  0/ 84است.
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جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل
GFI
0/ 96

AGFI
0/ 84

جدول  .3الگوی معادالت ساختاری روابط بین عدالت سازمانی ،اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
ض بیر        
همبستگی
0/23

مقدار T

سوبل
4/ 98

خط یا    

استاندارد
0/ 069

ض بیر    
تأثیرβ
0/ 34

روابط
اعتماد به مدیر اعتماد به سازمان

2/ 84

0/ 064

0/81

عدالت توزیعی اعتماد به سازمان

0/ 0017

5/ 59

0/ 055

0/13

عدالت رویه ای اعتماد به سازمان

0/ 0017

0/ 66

0/ 026

-0/ 017

0/ 0084

1/ 44

0/ 15

0/ 21

اعتماد به سازمان رفتار شهروندی سازمانی

0/ 0084

-0/ 15

0/ 94

0/0 28

اعتماد به مدیر رفتار شهروندی سازمانی

0/23

عدالت تعاملی اعتماد به مدیر

بر اساس نتایج جدول ( )3اعت دام به مدیر بر اعت دام به س امزا ن میقتسم ریثأت    می ییگ تلادع .دراذ   
زوت یعی نیز اعت دام به س امزا ن را تحت

ثأت یر قرار یم دهد .عالوه ب ر تلادع نیا ر و ا هی ی زین  رب       

اعت دام به س امزا ن ثأت یر مستقیم دارد .همچنین نتایج جدول مذ وک ر گوی تلادع هک تسا نآ یا     
تع ما لی بر اعت دام به مدیر هیچ ثات یری ندارد .اعت دام به س امزا ن و اعت دام به مدیر هم هیچ ثات یری بر
رفتار شهروندی س ینامزا اشن ن ندا هد اند.

شکل  .1دیاگرام روابط بین متغیرها بر حسب ضریب تاثیر
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شکل  .2دیاگرام روابط متغیرها بر حسب  Tسوبل

بر اساس مدل نظری وونگ و وگن (  ،)6002هطبار یراتخاس تالداعم یبای لدم ب تلادع نی
س ینامزا با رفتار شهروندی س ینامزا و اعت دام س ینامزا را در دو لکش

      

می یی لکش .داد هئارا ناوت    

اول مدلی است هک روابط بین سه متغیر وم رد اطم لعه در پژوهش را بر حسب ضرایب مسیر معرفی
یم  نک د و شکل دوم نیز مدل را بر حسب  Tسوبل اشن ن یم دهد.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس فرضیه اول بین عدالت س نامزا ی و اعت دام به س امزا ن و ب ببین رفت نورهش را دد دددی س امزا نننی و
اعت دام به س امزا ن راب هط مع دان ار امآ ری وج دو دارد .راب هط مع دان ار بین عدالت تع ما للی و اعت هب دام   
س امزا ن بدین مع ان ست که در صورتیکه افراد صدا تق در گفتار را از طرف مدیر دوخ درک ک نن د
اعت دام و اتکاء بیشتری به س امزا ن یم ک نن د .این نتایج با پژوهش یوم و هنینکن ( )6002همخ ناو
یم ب شا د .بین عدالت زوت یعی با اعت دام به س امزا ن نیز راب هط مثبتی یم ب شا د .در نتیجه اگر خد تام و
بر همان ه یا

وم ج دو در س امزا ن به وط ر هنالداع در بین کارک ان ن زوت ی یع کراک ،دوش نان    می یی وت ا دنن

انتظارات مطم ئ ین نسبت به س امزا ن دوخ داشته ب نشا د .یافتههای بدست مآ ده این پژوهش با نت جیا
چ توتا ( )7002همخوان است .عدالت رویه ای با اعت دام به س امزا ن راب هط مع دان اری داشته اس .ت
ب ان براین اگر کارک ان ن درک  هنالداع اای از تص ممم ی تام گرفت ش ه د زا ،دنشاب هتشاد نامزاس رد ه      
اعت دام طم لوبی نسبت به س امزا ن دوخ بر وخ ردار یم  نوش د .نتایج حاصل از این پ تسد اب شهوژ    
یافتههای ایل زام و الاتآ ی ( )9002همخوان است .با وت جه به بخش دوم فرضیه اول مب ین بر وج دو
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راب هط مع دان ار بین رفتار شهروندی س ینامزا و اعت دام س ینامزا  ،نت ها بین عون دوستی ،وخ ش خ ووو یی
و جوا من ردی با اعت دام س نامزا ی روابط مع دان اری وج دو دارد .این بدددین مع ان ست

ککک ه در ص رو تتت ی

ضه یا بدون
که همدلی و دلس زو ی بین کارک ان ن و مدیران وج دو داشته ب شا د و از شکایتها واعترا 
جهت در س امزا ن جلوگیری دوش و اشم رکت مسئ هنالو بین نآ ها برقرار گر دد  ،مک نا یس یم دو طرفه
از اعت دام بین اک ر انک ن و س امزا ن ایج دا یم  دوش

هک این امر یم  وت اند وت ا ان یی اک ر انک ن را در انج ما

اک ر به صورت اثربخش افزایش دهد .یافت هههه ااا ی حاص اب شهوژپ نیا زا ل

علاطم ه لق  ی و روپ 

    
ککک ه

همکاران ( ) 388 1همخوان است .همچنین بر طبق فرضیه دوم ،دیاگرام روابط اشن ن می ییدهد
اعت دام به مدیر بر اعت دام به س امزا ن ثات یر مستقیم دارد .با وت جه به این ارتباط ،مدیران ب بلج یار
اعت دام

اک ر انک ن نسبت به س امزا ن باید در اولین گام سعی ننک د اک ر انک ن به اشدوخ ن اعت دام

ای هنوگن استنباط یم  دوش

هک

گش ردها و راهکارهایی هک مدیر برای جلب اعت دام

.دننک

اک ر انک ن ب راک ه   

یم گیرد باید در مع ل هم اق بل اجرا ب شا د ات بتواند اعت دام نآ ها را جلب نک د .نت نیا زا لصاح جیا    
یافته با اطم لع تا الوا ین و دا ان یی فرد (  ) 1380همخوان است .گ ام ن یم رود از ثات یر عدالت زوت یعی
بر اعت دام به س امزا ن هک اگر اک ر انک ن درک طم لوبی از زوت یع وظایف ،الاک ها ،خد تام  ،فرص ،اهت
پ دا اشها ،نت بیهها ،قن شها ،جای هاگ ها ،دست دزم ها و ترفی شاب هتشاد ع ند هب  ،دامتعا دوخ نامزاس        
یم  ننک د ،و مسئولیته یا

دوخ را در حد بهی هن انجام یم دهند .این یافته با دست یافتهه ااا ی ابوالن ااا ین

( )9002همخوان یم ب شا د .عدالت رویه ای نیز ثات یر اق بل قبولی ب عا ر ت امزاس هب دام ن هداد ناشن 

   

است .بر این اساس چ نان چه اک ر انک ن نسبت به وق اعد و وق انین و رویههای س ینامزا و راهکاره یا
استف هدا شده در تخصیص دهی پ دا اشها از درک نم صف هنا ای بر مزاس ،دنشاب رادروخ ااااااا ن ار دوخ
اق بل اعت دام یم پندارند .ب ان براین یم  وت ان انتظار دا و هزیگنا هک تش و هرهب ری در نیا  انکراک ن       
افزایش یابد .به نظر یم رسد اک ر انک ن هک دنراد راظتنا 
همکاری اش ن با س امزا ن و نی یزا

اداپ و عبانم شششششش شششششششه ااا ی س امزا ننن ب ساسا ر   

هک نآ ها دارند به وط ر یکسان زوت یع دوش و مدیران از راهکاره یا

نم صف هنا ای در این ارتباط استف هدا ننک د .نتایج این یافته با پ و لاود کم شهوژ

فلیتچررر ()3002

همخوان است .عدالت تع ما لی بر اعت  هب دام مدی سا هتشادن یریثات ر ت .ا تاعلاطم اب هتفای نی         
چالدورای (  ) 1387ان همخوان است .احت ام ل یم رود ب ظن دروم هعماج هکنیا تلع ه ر      گروهی
هستند هک با افراد حت صیل کر هد سرو اک ر دارند ارتب اشتاطا ن در حد طم لوب است و این ثات یری بر
درک نآ ها نسبت به عدالت تع ما لی ندارد .به نظر یم رسد نآ چه برای اک ر انک ن حائز اهمیت است
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مع لکرد مدیر در ارتباط با چ یگنوگ

زوت یع انم بع و تخصیص دهی نم ص اف ن نم ه ا تفر و تسا عب ااااااااا ر

دوم ب هنا مدیر چندان در اعت دام کردن افراد ثات یری ندارد .همچنین ثوم ر نب دو ن اعت دام به س امزا ن و 
اعت دام به مدیر بر رفتارشهروندی س ینامزا می یی وت ا هکنیا هب هجوت اب هک دشاب لیلد نیا هب دن           
رفتاره یا شهروندی س ینامزا رفتاره یا فرا قن ش فر ید  ،در حم یط اک ر هستند هک بصورت ص یر ح ح
ح
یا مستقیم از طریق نظام پ دا اش رس یم تعیین شن ده اند و بصورت گستر هد ای در ح هزو های اخال یق
وم رد بررسی قرار یم گیرند و این رفتارها اختیاری یم ب شا د ب ان براین افراد ب ان بر ح هزو اخال یق
به ای هنوگن

دوخ

اک رها مب دا رت یم ور نز د .با وت جه به تفسی تفای زا لصاح یاهر هههههههه ااا ی پ هوژ ششش حاضر

پی نش ه دا یم  دوش مدیران وم ار ید

هک یم  وت اند حس اعت دام

اک ر انک ن را ب و نامزاس ه

دم ی ا ر ر ءاقت     

دهد انش سایی کر هد و بر همان های دوخ را بر آن اساس انج شزرا یعون دامتعا هکارچ .دنهد ما     
انس ینا است هک باید در هر س ینامزا

وت سعه دا هد دوش و ایج دا اعت دام به نم ظور دستیابی به زم ای یا

بال هوق س امزا ن ،بسیار مهم و حی یتا است .در ارتب تاطا س ینامزا برای س امزا ن هب تردابم یارب اه

   

رفتار همکارا هن و س نمدو د امری زال م به نظر یم رسد ،و بدون اعت دام  ،س امزا ن وگچیه اه ن یسناش ه   
برای ققحت اهداف و استراتژیهای دوخ ندارند ،و ن یم  وت ا نن د پیشبینی یی اق ب بق ل ووووو لی از مع لک در
س امزا ن نسبت به دوخ داشته ب نشا د .در پ ا لیلد هب ،رضاح شهوژ ی خساپ هکن اگدنهد نننننن ننننننننن از بین
اک ر انک ن دا اگشن هه یا دولتی شهر شیراز ب هدو تن دنا ا نیا زا لصاح جی ع درواتسد لللللل لللللللمی ییرا نت ها
یم  وت ان به این گروه تعمیم داد.
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