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 50، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  

  ****نيا ، پروين رفيعي***حميدرضا عريضي، **ابوالقاسم نوري، *پرويز صباحي
  

در . وري سازمان است سازماني، از عوامل مهم در عملكرد و بهروه  رفتار شهروندي:مقدمه
هـاي شخـصيتي بـر     و هنجار سازماني و ويژگـي  شدهادراك هش حاضر، نقش عدالت   پژو

  .سازماني بررسي شد نگرش دربارة رفتار شهروندي
جامعة آماري شامل كاركنان مـرد شـركت        .  اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است       :روش
ارده گمـ هـا     صورت تصادفي ساده انتخاب و در گـروه           شركت كنندگان به  . افشان بود   عقاب
 گـروه  8 نفر بـرآورد شـد كـه شـامل          120با توجه به تحليل زيرگروه، حجم نمونه        . شدند

 پاسـخ داده و  IPIPنامة شخصيتي     صورت فردي به پرسش     شركت كنندگان به  . نفري بود 15
هـاي كوتـاه، مـورد دسـتكاري          سپس متغيرهاي عدالت و هنجار سازماني با استفاده از متن         

ركت كنندگان به فهرست وارسي رفتار شهروندي سازماني پاسـخ         قرار گرفتند و در انتها ش     
  .پراكنش چندمتغيره تحليل شد ها با استفاده از تحليل هم داده. دادند
تشويق (، هنجار سازماني    )فردي  اي يا بين    مؤسسه( نتايج پژوهش نشان داد عدالت       :ها  يافته

بر نگرش نسبت بـه    ) جويي شناسي يا توافق    وظيفه(هاي شخصيتي     و ويژگي ) تشويق  يا عدم 
نوع و ميزان اين تأثير، بسته به موقعيـت عـدالت       . رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير دارند    

و معطوف به سازمان يا افراد بودن رفتارهاي شهروندي متفـاوت           ) فردي  اي يا بين    مؤسسه(
  .است
. ماني باشـد   متغير عدالت سازماني متغيري كليدي و اثرگذار بر رفتار شهروندي ساز           :بحث

ها و الگوهاي نظري ارائه شده همچون نظريه برابري آدامـز همخـوان               اين يافته با پژوهش   
  . است

  

 .رفتار شهروندي سازماني، شخصيت، عدالت و هنجار سازماني: ها واژه كليد
  25/12/92: تاريخ پذيرش    18/02/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسنده مسئول (<p_sabahi@yahoo.com>. شناس، دانشگاه سمنان  دكتر روان*

 .شناس، دانشگاه اصفهان دكتر روان** 

 .شناس، دانشگاه اصفهان  دكتر روان***

 .شناس، دانشگاه سمنان  دكتر روان****

 و هنجار سازماني بر نگرششدهادراكنقش عدالت
نسبت به رفتار شهروندي سازماني، با توجه به 

 جويي شناسي و توافق  هاي شخصيتي وظيفه ويژگي
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  مقدمه
 .كنـد   مـي مدت ترسـيم      مدت و بلند    اهداف كوتاه از  اي    هر سازماني از بدو تأسيس، مجموعه     

دستيابي به اين اهداف، بدون پذيرش دروني و پايبندي جدي كاركنان به اصـول و اهـداف                 
منظـور نيـل بـه اهـداف          طي فرايند عملكرد سـازماني بـه      . مدنظر سازمان ميسر نخواهد بود    

ي افراد عالوه بر وظايفي براي نمونه، برخ. دهند كاركنان سازمان رفتارهاي متفاوتي نشان مي
نوعي دچار مشكل هـستند نيـز انجـام           طور رسمي دارند، وظايف بقية افرادي را كه به          كه به 
ايـن نـوع رفتـار سـازماني،        . ها نيستند   آن دادن   اين درحالي است كه ملزم به انجام      . دهند  مي

  . شود خوانده مي 1 سازماني رفتار شهروندي
سازماني صورت گرفته     بين رفتار شهروندي    عوامل پيش هايي كه دربارة      با مرور پژوهش  

ها، به تأثير عوامل محيطي بر رفتارهاي سازماني افراد اشاره شده و              است، در برخي پژوهش   
ها و     سازماني، مانند ادراك    دخيل در رفتار شهروندي   فردي    درون  در برخي ديگر، به عوامل      

فردي ناديده گرفتـه   مل محيطي و درون زمان عوا   طوركلي، نقش هم    به. هاي شخصيتي   ويژگي
  ).2006 و همكاران، 4؛ مانت2004، 3 و فاكس2اسپكتور(شده است 

شـدت تحـت تـأثير قـرار      هايي است كه ادراك و رفتار افراد را به     عدالت از جمله زمينه   
تر به رفتارهـاي   شده، بيش ها عادالنه رفتار  چنانچه برداشت افراد اين باشد كه با آن       . دهد  مي
ديگر، در  از سوي   . دهند  پردازند و رفتارهاي فرانقشي مثبتي بروز مي        هروندي سازماني مي  ش

رود   رابطه با رفتار سازماني كاركنان، هنجارها از جمله عوامل موقعيتي هستند كه انتظار مـي              
كاركنان به ديگـر    . احتمال اقدام يا اقدام نكردن به رفتار شهروندي را تحت تأثير قرار دهند            

. كننـد  مثابه الگوي رفتار مناسب و مقبول اسـتفاده مـي          ها به   ان خود نگاه كرده و از آن      همكار
هايي كه هنجار رفتار شهروندي سازماني دارند، مثل صرف وقـت بـراي هـدايت و                  سازمان

دهد، تشويق و  تري افرادي را كه چنين رفتارهايي انجام مي راهنمايي همكار، با احتمال بيش
  . كنند حمايت مي

                                                           
1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 2. Spector  3. Fox   4. Mount 
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دهد، افرادي    ها نشان مي    رسد مسئله به اين سادگي نباشد؛ زيرا برخي پژوهش          نظر مي   به
تـر هـستند، حتـي اگـر      جـويي قـوي   شناسي و توافق  هاي شخصيتي وظيفه    كه از نظر ويژگي   
كه در سازمان، هنجـار رفتـار شـهروندي سـازماني             ها رعايت نشود يا اين      عدالت دربارة آن  

  ). 2002 ،1هالند(دهند  هاي شهروندي سازماني را انجام ميتأكيد نشود، بازهم رفتار
با توجه به مقدمة گفته شده، هدف پژوهش حاضـر بررسـي تـأثير عـدالت سـازماني و               

  .هاي شخصيتي بر رفتار شهروندي سازماني است هنجارها و ويژگي
  

  مباني نظري و پژوهشي
كـار    تار شهروندي سازماني را بـه      مفهوم رف  3 و ارگان  2، باتمان 1980بار در اوايل دهة      اولين

از رفتارهـاي   اي    رفتار شهروندي سازماني مجموعـه    ). 1388زارعي متين و احمدي،     (بردند  
ايـن،   وجـود  شود كه جزو وظايف رسمي فرد نيست؛ اما با          داوطلبانه و اختياري تعريف مي    

 و 4آپلبوم(شود  ها و عملكرد سازمان را موجب مي       توسط وي انجام شده و بهبود مؤثر نقش       
دو جزء اساسي رفتار شـهروندي سـازماني، داوطلبانـه بـودن و نداشـتن               ). 2004همكاران،  

 بيـان   )1964 (5در رابطه بـا رفتارهـاي شـهروندي و اهميـت آن، كـاتز             . انتظار پاداش است  
در كنـار عملكـرد     ) رفتارهـاي شـهروندي سـازماني     (رسان    رفتارهاي فرانقشي ياري  كند    مي

 . كاركنان، سه عنصر ضروري بقاي سازمان هستندنقشي و جذب و حفظ 

 نـوع رفتـار شـهروندي سـازماني اشـاره           30به بيش از    ) 1388(زارعي متين و احمدي     
در . پوشـي و شـباهت وجـود دارد         هـا هـم     كنند تـا حـد زيـادي بـين آن           اند و بيان مي     كرده
لت شهروندي،  دوستي، فضي    مقولة وجدان كاري، نوع    پنجبندي كلي، رفتار شهروندي       تقسيم

  ).1388بارون و همكاران، (شود  جوانمردي و نزاكت در نظر گرفته مي
بندي كلي ديگر، رفتار شهروندي سـازماني را بـسته بـه هـدف، بـه دو طبقـة                     در تقسيم 

                                                           
1. Haaland   2. Bateman  3. Organ  4. Appelboum  5. Katz 
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 و رفتارهاي شهروندي معطوف به افـراد   1(OCBo) رفتارهاي شهروندي معطوف به سازمان    
(OCBp)2  در رفتارهاي معطوف به سـازمان،  ). 1991 ،4آندرسون و 3ويليامز(كنند   تقسيم مي

تر، در تالش براي كمك به سـازمان يـا مـديران              رفتارهاي فرانقشي بيش   دادن   افراد با انجام  
رفتـار   دادن   كـه در رفتارهـاي معطـوف بـه افـراد، هـدف از انجـام                 سازمان هـستند؛ درحـالي    

صورت كلي اين دو      به. سازمان است شهروندي، كمك به فرد يا افرادي از سازمان يا مرتبط با            
آيد كه در آن، فرد فقـط بـه نـوع             هايي پيش مي    بعد لزوماً مغاير با يكديگر نيستند؛ اما موقعيت       
دليـل     براي نمونه ممكن است، فردي بـه       .كند  ميخاصي از رفتارهاي شهروندي سازماني اقدام       

 وظـايف او نيـست، ماننـد        عدالتي توسط مديران، به رفتارهاي فرانقشي كـه جـزو           برداشت بي 
سازي يا زيباسازي محيط كار اقدام نكند؛ اما در صورت مشاهدة نياز همكـارش                كمك به پاك  

 .سرعت به او كمك كند كاري كه بيش از حد توانايي اوست، به دادن به كمك در انجام

مفهوم عدالت سازماني كه درطول سه دهة گذشـته، بـسيار مركـز توجـه پژوهـشگران                  
 5بـار، گرينبـرگ     اصطالح عدالت سازماني را اولين    . رار گرفته، مفهومي كلي است    سازماني ق 

سه جريـان اصـلي پژوهـشي را توصـيف      )1996 (7 و سيگل6كار برد؛ اما بروكنر  به) 1987(
افكنـده و در هريـك از ايـن            بر مفهوم عدالت سايه      1990 تا   1970هاي    كنند كه در دهه     مي

اولين جريـان پژوهـشي كـه بـه دهـة           . لت توجه شده است   ها، به بعد خاصي از عدا       جريان
عدالت توزيعي به توزيـع دسـتاوردها و        .  متمركز بود  8گردد، بر عدالت توزيعي      بازمي 1970

صـورت برابـر و       يا امكان ارتقا در بـين كاركنـان بـه         ها    منابع سازماني يا تخصيص پرداخت    
كانون توجه پژوهشگران قرار     1980جريان پژوهشي دوم كه در دهة       . منصفانه مربوط است  

شـود كــه در آن، برابــري افــراد در فراينــد توزيــع    خوانــده مــي9اي گرفـت، عــدالت رويــه 
سومين جريان پژوهشي، آثار تعاملي عدالت تـوزيعي و         . نظر است   دستاوردهاي سازماني مد  

                                                           
1. organizational citizenship behavior- organization direct 
2. organizational citizenship behavior- person direct  3. Williams  4. Anderson 
5. Greenberg   6. Brockner  7. Sigel   8. distributive 9. procedural 
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د، تحـت   اين بعـ  . گيرد  را در واكنش افراد به رفتارها و تصميمات سازماني در نظر مي           اي    رويه
بر برابري افراد در نحوة برخورد و تعامالت انـساني بـين سرپرسـتان و         1عنوان عدالت تعاملي  

طـور    كنند افراد به    بيان مي  )2008(و همكاران    نيا  طبيب. كاركنان در سطوح مختلف تأكيد دارد     
  . شان نگران هستند هاي روزمرة زندگي طبيعي، دربارة عادالنه بودن رويدادها و موقعيت

 و بعـدي تحـت      اي  با تركيب دو مؤلفة عدالت توزيعي و عـدالت رويـه          ) 2002 (2هالند
فردي، مفهـوم عـدالت       مثابه عدالت بين     و از نظر عدالت تعاملي به      3اي  عنوان عدالت مؤسسه  

رفتارهاي افـراد درون    : گويد  وي در توجيه اين رويه مي     . بندي كرده است    سازماني را مقوله  
بـر ايـن   . شـود  عطوف به سازمان و معطوف به افراد در نظر گرفته ميسازمان در دو مقولة م    

اي كه اعمال آن در      مؤسسه -1: توان در دو بعد لحاظ كرد       اساس، عدالت سازماني را نيز مي     
  . عدالت بين فردي كه افراد درون سازمان در قبال يكديگر دارند-2دست سازمان است؛ 

انگيزش كاركنان با توجـه بـه ادراك آنـان از           : ندك   بيان مي  )1965 (4نظرية برابري آدامز  
وقتـي كاركنـان    . گيـرد   ها عادالنه برخورد شده، تحت تأثير قرار مي         كه تا چه ميزان با آن       اين

دهند كه هدف     هايي را انجام مي     شود، فعاليت   حس كنند با آنان به طريقي ناعادالنه رفتار مي        
نظريـة برابـري، ادراك افـراد از ميـزان       تـرين جـزء       مهم. ها جبران وضعيت موجود است      آن

رسد اگر طبق انتظـارات مـا، در مقايـسه بـا ديگـران بـا مـا                    نظر مي   به. رعايت عدالت است  
. مانـد   مان در حد مطلوبي باقي مي       شويم و عملكرد شغلي     منصفانه رفتار شود، برانگيخته مي    

گزينند كه متناسب بـا       يمردم مقداري از تالش را در شغل برم       كند    مينظرية برابري پيشنهاد    
  .هاست ميزان عدالت ادراك شده توسط آن

هاي سازماني كليدي همچـون انگيـزش و رضـايت          داد  برونادراك عدالت ممكن است     
تبـع آن رفتارهـاي شـهروندي تحـت      و به) 2010 ،5زوبي آل(شغلي را تحت تأثير قرار دهد      

 علـوي متـين و درخـشان        ؛ بهلـولي زينـاب و     1385نعـامي و شـكركن،      (تأثير قرار گيرنـد     

                                                           
1. interactional  2. Haaland  3. corporative  4. Adams  5. Al-Zu’bi 
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 و  1همچنـين كـاريكر   ). 1389نيا و گودرزوند چگينـي و غفـارزاده،           ؛ گنجي 1389مهرباني،  
نشان دادند با بهبود عدالت، عملكرد و رفتار شهروندي سازماني پيشرفت           ) 2009 (2ويليامز

؛ 2011 ،4 و گـول 3آينس: نك( است    دست آمده   ها نيز به     يافتة فوق در ديگر پژوهش     .كند  مي
  .)2012 ،5؛ كاشيف اقبال و همكاران2012؛ فرهود و همكاران، 2011نوروزي و همكاران، 

، اگر محيط كاري رفتار شهروندي را تشويق كند، افـراد  )1998 (7 و اُلِري 6اعتقاد رابينسون   به
سـازند؛ بـراي مثـال،        چنين رفتارهايي عملي مي    دادن   تري قصد خود را در انجام       احتمال بيش   به

و در پي آن،    ) رعايت عدالت (خوبي با او رفتار كرده        است فردي احساس كند سازمان به     ممكن  
هـا كـار كنـد؛ امـا اگـر سـاير افـراد                تصميم بگيرد تا ديروقت در محل كار بماند و روي پروژه          

سازمان اين كار را خودشيريني تلقي كنند و به فرد مذكور بدبين شوند، ممكن است رفتارهـاي                 
كنـد    مي، هنجار اجتماعي تعيين     )1984 (8از نظر رست  . ي را از سر بيرون كند     شهروندي سازمان 

كننـد كـه قـدرت        گونه بيان مـي     اين) 1966 (10 و الكمن  9برگر. چه كار يا رفتاري اخالقي است     
  .شود ها مشخص مي وسيلة پذيرش دروني و كلي آن هنجارهاي اجتماعي، به

سي اجتماعي، بحث جديدي نيـست و در  شنا موضوع تأثير گروه بر رفتار اعضا در روان  
 براي مثال، نظرية جذب و گـزينش و فرسـايش         . اين زمينه، چندين نظريه مطرح شده است      

(ASA)11   افراد، بادقت محيط كاري خود را تحليل و مطابق با آن، رفتار خود را  كند    مي بيان
 از ايـن مفهـوم      ASAدر رابطه با رفتار سازماني، نظرية        ).1975 ،12اشنايدر(كنند    سازگار مي 

هـاي كـاري گـرايش        كه افراد متمايل به رفتار شهروندي، به جـذب محـيط          كند    ميحمايت  
چنانچه سازماني، هنجار اقدام به رفتارهـاي شـهروندي         . دارند كه رفتارهايشان تشويق شود    

لحـاظ   سازماني داشته باشد، كاركنان جديد، در صورت مشابهت و همخواني با سـازمان بـه             
  .مانند تري در سازمان باقي مي با احتمال بيشهنجارها 

                                                           
1. Karriker  2. Williams   3. İnce  4. Gül   5. Tasawar 
6. Robinson   7. OLeary   8. Rest   9. Berger   10. Luckmann 
11. attraction-selection-attrition Spector 12. Schneider 
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در ايـن   . شود  نيز بر نقش الگوها تأكيد مي     ) 1977 (1در نظرية يادگيري اجتماعي بندورا    
واردان، در  خـصوص تـازه   نظريه، رفتار ساير افراد سازمان الگويي براي عملكرد كاركنان بـه        

  ).2004، 3 و فاكس2اسپكتور(شود  نظر گرفته مي
سازند و عدالت ادراك شده نيز     موقعيتي براي بروز رفتارهاي شهروندي فراهم مي      هنجارها،  

با اين حال، همـة افـرادي كـه همكارانـشان رفتـار             . عامل برانگيزنده در رفتارهاي مذكور است     
كه برداشت عدالت دارند، مبادرت به رفتار شـهروندي           دهند يا اين    شهروندي سازماني نشان مي   

  . هاي شخصيتي افراد در اين ميان نقش اساسي دارد رسد ويژگي نظر مي به. كنند نمي
 6جـويي    و توافـق   5شناسـي   دو صـفت شخـصيتي وظيفـه      كنـد     مـي بيان  ) 1994 (4ارگان

ترتيب، با رفتارهاي شـهروندي سـازماني معطـوف بـه سـازمان و رفتارهـاي شـهروندي                    به
منـد   يي همچـون هـدف  هـا  شناسي به ويژگي    وظيفه. سازماني معطوف به افراد مرتبط هستند     

افـرادي كـه از نظـر       . يـافتگي اشـاره دارد     بودن، با اراده بودن، جبرگرايي، نظـم و سـازمان         
همچنـين  . شان تخطي كننـد    تر احتمال دارد از وظايف      اند هستند، بيش     ضعيف  شناسي  وظيفه

توان   يپذير نيستند و نم     گذاشتن قواعد بوده و چندان مسئوليت      تر آمادة زيرپا    اين افراد، بيش  
از ). 1993،  8 و اشـميت   7كـولينز (ها اتكا كرد و معموالً عملكرد شغلي ضعيفي دارنـد             به آن 

رف اجـراي درسـت وظـايف           شناس، تالش و انرژي بيش      سوي ديگر، افراد وظيفه    تري صـ
. دوسـتي اشـاره دارد      مثابه ويژگي شخصيتي، به نـوع       جويي به   توافق). 2000 ،9لوتر(كنند    مي

رسـان   هـا يـاري   ، افرادي همدل بوده و معتقدند كه ديگران در پاسخ بـه آن جو  افرادي توافق 
). 1995،  10ارگـان و لينگـل    (اند تـا بـه رقابـت          تر متمايل   اين افراد به همكاري بيش    . هستند

نشان داد صفت همدلي با ديگران و نگرانـي دربـارة    ) 1994 (12لنو   و مگ  11نلي  پژوهش مك 
  .  افراد مرتبط استآنان با رفتارهاي شهروندي معطوف به

بستگي، رابطة  صورت پژوهش هم ها و موضوعاتي كه در اين بخش بيان شد، به           پژوهش
                                                           
1. Bandura   2. Spector  3. Fox   4. Organ  5. conscientiousness 
    

6. agreeableness 7. Collins  8. Schmidt  9. Luther 10. Lingl 
    

11. McNeely  12. Meglono  
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هـاي    متغيرهايي همچون ادراك عدالت، هنجارهاي تشويق يا عدم تشويق و رابطـة ويژگـي             
پژوهش حاضـر، در تـالش اسـت تـا          . اند  شخصيتي با رفتارهاي شهروندي را بررسي كرده      

هـاي شخـصيتي را بـر     ايشي، اثر عدالت و هنجار سـازماني و ويژگـي        صورت طرحي آزم    به
  .رفتار شهروندي سازماني بررسي كند

  
 روش

متغيرهـاي عـدالت سـازماني و       . هـاي شـبه آزمايـشي اسـت         اين پژوهش از نـوع پـژوهش      
هاي شخـصيتي     كاري شد و ويژگي     مثابه متغيرهاي مستقل فعال دست      هنجارهاي سازماني به  

ها بـر نگـرش       مثابه متغيرهاي مستقل منفعل سنجيده و اثر آن         جويي به   وافقشناسي و ت    وظيفه
و    اسـتفاده    1اي  در اين پژوهش، از طرح آشيانه     . به رفتارهاي شهروندي سازماني بررسي شد     

جامعـة آمـاري پـژوهش      . شـد   گيـري     صورت بين آزمودني انـدازه      تمام متغيرهاي مستقل به   
، در 1389افشان بودند كه در سال    و صنعتي عقاب   حاضر، همة كاركنان مرد شركت توليدي     

گيـري   ها، نمونة ضروري با روش نمونه     آوري داده   منظور جمع   به. اين شركت اشتغال داشتند   
براي كنترل اثر متغير جنـسيت، فقـط از شـركت كننـدگان مـرد               . تصادفي ساده انتخاب شد   

تن حداقل دو مـاه سـابقة     داش -1: براي ورود به پژوهش، چند شرط لحاظ شد       . استفاده شد 
بـا توجـه بـه تعـداد        . پنجـاه  سن زير    -3 توانايي خواندن و نوشتن؛      -2خدمت در شركت؛    

 نفر در هر گـروه،      15گانه و تحليل زيرگروه در تعيين حجم نمونه، با لحاظ              هاي هشت   متن
 گانه بـا در نظـر گـرفتن      هشتهاي    گفتني است، گروه  .  نفر برآورد شد   120تعداد كل نمونه    

متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني، هنجار سازماني، عدالت سـازماني و ايـن موضـوع كـه        
 بـا انحـراف     15/29ميانگين سني شركت كنندگان برابر با       . بعد دارد، تشكيل شد   يك دو   هر

  . بود71/3 با انحراف معيار 23/42برابر با ) به ماه( و ميانگين سابقة خدمت 48/5معيار 

                                                           
1. nested design 
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شناسـي از دو   جويي و وظيفه هاي شخصيتي توافق منظور سنجش ويژگي   در پژوهش حاضر، به   
 1نامـة شخـصيتي     المللي پرسش   شناسي مجموعة بين    جويي و وظيفه    زيرمقياس مربوط به توافق   

)IPIP ( 2استفاده شد كه گلدبرگ) از شـركت كننـده   نامـه  پرسشدر اين . ساخته است) 1997 ،
 7ميـزان موافقـت خـود را در مقيـاس ليكـرت             شود تا پس از خواندن هر جمله،          خواسته مي 

طبق اين پـژوهش، ميـانگين پايـايي        . بيان كند ) كامالً موافق = 7كامالً مخالف تا    = 1(اي    درجه
جويي برابـر بـا        و براي توافق   78/0شناسي برابر با       در زيرمقياس وظيفه   IPIPبرآوردشده براي   

گرا براي    روايي هم . يي سازه است   روا IPIPشخصيتي موجود،   هاي    برمبناي سنجه .  است 77/0
 87/0ترتيـب، بـا    جويي به  شناسي و توافق     براي وظيفه  Neo-PS-R با استفاده از     نامه  پرسشاين  

در پـژوهش حاضـر، آلفـاي كرونبـاخ بـراي زيرمقيـاس       ). 2002،  3هالنـد ( برابر است    73/0و  
  . آمددست  به70/0شناسي برابر با   و براي وظيفه52/0جويي برابر با  توافق
هـاي    تايي متن   كاري برداشت افراد از عدالت سازماني، از مجموعة هشت          منظور دست   به

كوتاه، سازماني خيالي توصـيف     هاي    در اين متن  .  استفاده شد كه هالند ساخته بود      4كوتاهي
كننـده،   شـركت . لحاظ عدالت و هنجار سازماني در وضعيتي خاص قـرار دارد      شود كه به    مي

كه ماجراي آن متن براي او اتفاق افتاده است، بـه     متن كوتاه و تصور اين    پس از خواندن هر     
  . گويد نامة رفتار شهروندي سازماني پاسخ مي پرسش

  .هاي كوتاه دريافتي ها و نوع متن  طرح كلي گروه.1جدول 
 4گروه  3گروه  2گروه  1گروه   گروه متن كوتاه

 اي عدالت مؤسسه اي عدالت مؤسسه اي سسهعدالتي مؤ بياي عدالتي مؤسسه بي  لحاظ عدالت به

OCBهنجار عدم تشويق  OCBهنجار تشويق OCBهنجار عدم تشويق OCBهنجار تشويق   لحاظ هنجار به

 8گروه  7گروه  6گروه   5گروه   گروه متن كوتاه

 فردي عدالت بين فردي عدالت بين فردي عدالتي بين بي فردي عدالتي بين بي  لحاظ عدالت به

OCBهنجار عدم تشويق  OCBهنجار تشويق OCBهنجار عدم تشويق OCBهنجار تشويق   لحاظ هنجار  به

                                                           
1. international personality item pool 2. Goldberg  3. Haaland  4. vignette 
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براي مثال، در   .  آمده است  1هاي كوتاه دريافتي در جدول        ها و نوع متن     طرح كلي گروه  
اي و هنجـار تـشويق        عدالتي مؤسـسه     ارائه شده، متغيرهاي بي    1متن كوتاهي كه براي گروه      

شرح   به1منظور روشن شدن موضوع، متن كوتاه    به. كاري شده است    دسترفتار شهروندي،   
  :زير است

  )1براي گروه  (1متن كوتاه 
بـا وجـود    . تازگي حقوق چنـدنفر از كاركنـان را افـزايش داده اسـت              شركت، به : ماجرا. 1
ه تان افـزايش نيافتـ   كنيد، حقوق تر كار مي تر و بيش كه شما نسبت به برخي كاركنان، سخت     اين

از . است و معتقد هستيد شيوة تعيين و توزيع افزايش حقوق، سـوگيرانه و غيرمنـصفانه اسـت           
  .درستي ناراحت هستيد دست نياورديد، به كه افزايش حقوقي را كه حقتان بوده است به اين

ها رفتارهاي    آن. شناس باشند   كاركنان، تمايل دارند در كار خود كامالً وظيفه       : سازمان. 2
پوشي از استراحت  شان است، همچون چشم دهند كه فراتر از وظيفه  را انجام ميرساني ياري

كاركنـان،  . ماننـد  كارها مي دادن ها خواسته شود، تا ديروقت براي انجام كه از آن  و بدون اين  
كاركنـاني كـه    . دهنـد   هاي سازمان پيشنهادهايي مـي      جويي در هزينه    براي بهبود كار و صرفه    

ها اعـضاي     آن. نگرند  ها را با حسن نيت مي       د، سازمان و همكاران، آن    رفتارهاي اضافي دارن  
  .شوند كوش و متعهد تيم سازماني در نظر گرفته مي سخت
، )2010 (3 و فـاكس   2 و بـاوئر   1اسـپكتور : فهرست وارسي رفتار شهروندي سـازماني     . 3

تـار   دو بعـد رف    نامـه   پرسـش ايـن   .  را سـاختند   4فهرست وارسي رفتار شـهروندي سـازماني      
. كه شامل رفتارهاي معطوف به سازمان و افراد اسـت         كند    ميشهروندي سازماني را ارزيابي     

منظـور    سؤال به15 سؤال دارد كه 36در مجموع، فهرست وارسي رفتار شهروندي سازماني    
.  سؤال براي سنجش رفتار معطوف به همكاران است        8سنجش رفتار معطوف به سازمان و       

  . براي ارزيابي رفتارهاي شهروندي كلي استمانده نيز سؤاالت باقي
بـه    نمـرة اول،    . شـود   هـا اسـتفاده مـي       ، سه نمره دارد كه در تحليـل داده        نامه  پرسشاين  

                                                           
1. Spector  2. Bauer  3. Fox  4. organizational citizenship behavior checklist 
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. شـود  به رفتارهاي معطوف به افـراد مربـوط مـي    رفتارهاي معطوف به سازمان و نمرة دوم،   
فتارهـاي معطـوف بـه      نمرة سوم نيز كه از مجموع نمرات رفتارهاي معطوف به سازمان و ر            

بـراي  . شـود   آيد، نمرة كلّـي رفتارهـاي شـهروندي سـازماني خوانـده مـي               دست مي   افراد به 
، افراد در پاسخ به اين سـؤال كـه هريـك از ايـن رفتارهـا را                  نامه  پرسشيي به اين    گو  پاسخ

اي بين هرگز تا هر روز استفاده         درجه  دهيد، از مقياس ليكرت پنج      بار انجام مي    چندوقت يك 
هاي داخلي اسـتفاده نـشده اسـت تـا شـواهد              حال در پژوهش     تابه نامه  پرسشاين  . كنند  مي

، )2009(مربوط به روايي و پايايي آن گزارش شـود؛ امـا در پـژوهش فـاكس و همكـاران                    
هاي معطوف بـه سـازمان         و براي رفتار   97/0ضريب آلفا، همساني دروني، براي كل مقياس        

در پژوهش حاضر، مقدار آلفاي     . دست آمد    به 91/0ه افراد    و براي رفتارهاي معطوف ب     92/0
 و بـراي رفتـار      90/0كرونباخ براي زيرمقياس رفتار شهروندي سازماني معطوف به سازمان          

  .دست آمد  به80/0شهروندي سازماني معطوف به افراد 
هـاي    نامـه   پرسـش ابتـدا، شـركت كننـدگان       . صورت فردي بـود     اجراي اين پژوهش، به   

كاري برداشت افراد از عدالت سـازماني و          منظور دست   تكميل كرده و سپس به    شخصيت را   
صورت تـصادفي دريافـت       هنجار سازماني، هر شركت كننده يكي از هشت متن كوتاه را به           

هـاي كوتـاه را خواندنـد و تـصور كردنـد كـه آن                 كه، شركت كنندگان متن     پس از اين  . كرد
نامـة فهرسـت     ها خواسـته شـد بـه پرسـش          ز آن موقعيت براي خودشان اتفاق افتاده است، ا      

كـه شـركت كننـدگان        منظور اطمينان از اين     به. وارسي رفتار شهروندي سازماني پاسخ دهند     
ها گفته شد  اند، پيش از دادن متن به آن    درستي درك كرده    ها را با دقت مطالعه كرده و به         متن

هـا    ادامه سؤاالتي دربـارة مـتن از آن       ياد بسپارند؛ چراكه در       متن را با دقت مطالعه كنند و به       
  . پرسيده خواهد شد

  
  

  ها يافته
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 .دهد بستگي را نشان مي هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش و ضرايب هم ، شاخص2جدول 

  .بستگي هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش و ضرايب هم  شاخص.2جدول 

انحراف ميانگين متغير
 معيار

رفتار شهروندي 
 به سازمانمعطوف

رفتار شهروندي 
شناسي وظيفهمعطوف به افراد

   ۴۵٫۰۲۱۴٫۰۷رفتار شهروندي معطوف به سازمان
   ۰٫۷۲**۲۷٫۴۵۶٫۵۵ رفتار شهروندي معطوف به افراد

  ۰٫۱۵ ۰٫۲۱*۶۸٫۹۱۷٫۲۹ شناسي وظيفه
 ۰٫۰۴ ۰٫۰۵ ۴۹٫۳۷۷٫۰۸۰٫۰۳ جويي توافق

001/0p<
**  

05/0p<
*  

بستگي رفتار شهروندي معطوف بـه سـازمان، بـا            شود، هم    مشاهده مي  2چنانكه در جدول    
رابطـة بـين    ). <01/0p(دار اسـت       و معنـي   72/0رفتار شهروندي معطـوف بـه افـراد برابـر بـا             

  . )<05/0p(دار است   و معني21/0شناسي و رفتار شهروندي معطوف به سازمان برابر با  وظيفه
متغيره، سـه راه بـراي رفتارهـاي شـهروندي          پـراكنش چنـد     منظور اجراي تحليل هـم      به

منظـور بررسـي      ابتـدا بـه   . دسـت آمـده اسـت       شناسـي بـه     سازماني با كنترل اثر متغير وظيفه     
پراكنش، براي دو سطح سازماني و فردي آزمون باكس اجـرا             فرض برابري ماتريس هم     پيش

ايـن موضـوع    .  اسـت  35/0 و   34/0ترتيـب،     داري به   شده كه براي هر دو سطح، ميزان معني       
استفاده كرد كه   ) در اينجا المبداي ويلكز   (هاي چندمتغيره     توان از آزمون    دهد كه مي    نشان مي 

  . آمده است3نتايج آن در جدول 
 نتيجة آزمون كرويت بارتلت نيز در دو سطح سازماني و فـردي اجـرا شـد كـه ميـزان                    

 17/63طح فـردي     و در سـ    95/43 در سـطح سـازماني       2تقريبي مجذور كا با درجة آزادي       
فـرض نيـز تأييـد         و به نـوعي ايـن پـيش        )<001/0p(دار است     دست آمد كه هر دو معني       به
  .شود مي

راهه، براي رفتارهاي شهروندي سازماني با كنترل اثر  متغيرة سه پراكنش چندمتغيره و يك  تحليل هم.3جدول 
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 .شناسي متغير وظيفه
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پراكنش چندمتغيره، در مـوقعيتي        تحليل هم  شود، در بخش     مشاهده مي  3كه در جدول      چنان
دار اسـت   شود، اثر اصلي متغير عدالت معنـي     كاري مي   كه عدالت و هنجار در مؤسسه دست      

)001/0<p .(     در موقعيتي كه عدالت    . اي دارد   داري حاشيه   البته اثر اصلي متغير تشويق، معني
دار  غيـر عـدالت معنـي   شود، فقط اثـر اصـلي مت     كاري مي   و هنجار در سطح بين فردي دست      

  ).p>05/0(است 
مثابـه    رفتار شهروندي معطوف بـه سـازمان بـه        (متغيره    پراكنش يك   در بخش تحليل هم   

شـود، اثـر اصـلي     كاري مي ، در موقعيتي كه عدالت و هنجار در مؤسسه دست       )متغير وابسته 
 دار  معنـي ) p>05/0(جـويي     و توافـق  ) p>001/0(و عـدالت    ) p>05/0(متغيرهاي تـشويق    

شـود، فقـط اثـر        كاري مـي    فردي دست   در موقعيتي كه عدالت و هنجار در سطح بين          . است
  ).p>05/0(دار است  اصلي متغير عدالت معني
مثابة متغيـر     رفتار شهروندي معطوف به افراد به     (متغيره،    پراكنش يك   در بخش تحليل هم   

شود، اثـر اصـلي       كاري مي   ، در موقعيتي كه عدالت و هنجار در سطح مؤسسه دست          )وابسته
  .دار هستند معني) p>05/0(جويي  و توافق) p>01/0(متغيرهاي عدالت 

سازماني  پراكنش چندمتغيره، سه راه براي رفتارهاي شهروندي منظور اجراي تحليل هم    به
پـراكنش    فرض برابري ماتريس هم     منظور بررسي پيش    جويي ابتدا به    با كنترل اثر متغير توافق    

ني و فردي آزمون باكس اجرا شـده كـه بـراي هـر دو سـطح، ميـزان                   براي دو سطح سازما   
تـوان از     دهـد مـي     اين موضـوع نـشان مـي      . دست آمد    به 09/0 و   58/0ترتيب،    داري به   معني
 ارائـه  4استفاده كرد كه نتايج آن در جدول ) در اينجا المبداي ويلكز (هاي چندمتغيره     آزمون

 .شده است

ر دو سطح سـازماني و فـردي اجـرا شـد كـه مقـدار       نتيجة آزمون كرويت بارتلت نيز د  
 34/63 و در سـطح فـردي        95/44 در سـطح سـازماني       2تقريبي مجذور كا با درجة آزادي       

فـرض نيـز تأييـد        نـوعي ايـن پـيش       و به ) p>001/0(دار است     دست آمد كه هر دو معني       به
  .شود مي
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 رفتارهاي شهروندي سازماني با كنترل اثر راهه براي متغيرة سه پراكنش چندمتغيره و يك  تحليل هم.4جدول 
  .جويي متغير توافق
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پراكنش چندمتغيره، در مـوقعيتي       شود، در بخش تحليل هم       مشاهده مي  4كه در جدول      چنان
دار اسـت     شود، اثر اصـلي متغيـر عـدالت معنـي           كاري مي   كه عدالت و هنجار در مؤسسه دست      

)0001/0<p( اثر تعاملي تشويق و . اي دارد داري حاشيه شناسي، معني اصلي متغير وظيفه؛ البته اثر
در موقعيتي كه عدالت و هنجـار در        . اي دارد   داري حاشيه    نيز معني  )>p )06/0p عدالت با مقدار  

  ).p>05/0(دار است  شود، فقط اثر اصلي متغير عدالت معني كاري مي سطح بين فردي دست
مثابـه    رفتار شهروندي معطوف بـه سـازمان بـه        (متغيره    كپراكنش ي   در بخش تحليل هم   

شـود، اثـر اصـلي     كاري مي ، در موقعيتي كه عدالت و هنجار در مؤسسه دست       )متغير وابسته 
و تعامــل ) p>05/0(شناســي  ، وظيفــه)p>001/0(، عــدالت )p>05/0(متغيرهــاي تــشويق 

 هنجار در سـطح بـين       در موقعيتي كه عدالت و    . دار است   معني) p>05/0(تشويق و عدالت    
  ).p>05/0(دار است  شود، فقط اثر اصلي متغير عدالت معني كاري مي فردي دست

مثابـه متغيـر    رفتار شهروندي معطوف به افراد به(متغيره  پراكنش يك در بخش تحليل هم  
شـود، اثـر اصـلي        كـاري مـي     ، در موقعيتي كه عدالت و هنجـار در مؤسـسه دسـت            )وابسته

  .دار است معني) p>05/0(شناسي  و وظيفه) p>01/0(متغيرهاي عدالت 
لحاظ متغيرهاي عدالت  ها در گرايش به رفتار شهروندي به منظور بررسي تفاوت گروه به
اي و بين فردي و تشويق و عدم تشويق در دو موقعيت              عدالتي در دو موقعيت مؤسسه      و بي 

  .دهاي مستقل استفاده ش فردي، از آزمون تي گروه اي و بين مؤسسه
، با توجه به تشويق يا عدم تشويق رفتار شهروندي و عدالت يا ها زوجي گروههاي   مقايسه.5جدول 

  .سازماني و فرديهاي  عدالتي، در موقعيت بي
داري معنيتفاوت ميانگين ميانگين شده هاي مقايسه گروه موقعيت آمارة

 ۳۹٫۳۰ عدم تشويق رفتار شهروندي معطوف به سازمان
 ۰٫۰۲۰ -۷٫۵۴ ۴۸٫۸۵ تشويق رفتار شهروندي معطوف به سازمان

 ۲۶٫۰۸ عدم تشويق رفتار شهروندي معطوف به افراد و
 ۰٫۱۲۵ -۲٫۷۵ ۲۸٫۸۳ تشويق رفتار شهروندي معطوف به افراد

 ۳۴٫۰۳ اي و عدالتي مؤسسه بي
۰٫۰۰۰۱ -۱۸٫۰۹ ۵۲٫۱۲ اي عدالت مؤسسه

 ۲۵٫۱۰  وعدالتي بين فردي بي

 اي موقعيت مؤسسه

 ۰٫۰۱۰ -۴٫۷۱ ۲۹٫۸۱ فردي عدالت بين
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داري معنيتفاوت ميانگين ميانگين شده هاي مقايسه گروه موقعيت آمارة
 ۴۶٫۰۴عدم تشويق رفتار شهروندي معطوف به سازمان و

 ۰٫۸۳ ۰٫۶۸ ۴۶٫۷۳ تشويق رفتار شهروندي معطوف به سازمان
 ۲۶٫۵۸ عدم تشويق رفتار شهروندي معطوف به افراد و

 ۰٫۲۳ -۲٫۰۶ ۲۸٫۶۴ ه افرادتشويق رفتار شهروندي معطوف ب
 ۴۲٫۴۸  اي و عدالتي مؤسسه بي

 ۰٫۰۱۹ -۷٫۸۰ ۵۰٫۲۹ اي عدالت مؤسسه
 ۲۶٫۸۴ عدالتي بين فردي و بي

 فردي موقعيت بين

 ۰٫۳۵ -۱٫۵۳ ۲۸٫۳۸ فردي عدالت بين

شود، در مـوقعيتي كـه عـدالت و هنجـار در مؤسـسه                 مشاهده مي  5كه در جدول      چنان
تشويق، رفتار شهروندي معطـوف       عدمهاي    يتدر موقع ها    شود، تفاوت گروه    كاري مي   دست

عـدالتي    ، بـي  )p>05/0(به سازمان در برابر تشويق رفتار شـهروندي معطـوف بـه سـازمان               
عدالتي بين فردي در برابر عـدالت   و بي) p>0001/0(اي  در برابر عدالت مؤسسه  اي    مؤسسه

جار در سطح بين    همچنين در موقعيتي كه عدالت و هن      . دار است   معني) p>01/0(بين فردي   
اي در برابـر      عدالتي مؤسـسه    فقط در موقعيت بي   ها    شود، تفاوت گروه    كاري مي   فردي دست 

  ).p>05/0(دار است  اي معني عدالت مؤسسه
هاي هشت گانه در گرايش به رفتار شهروندي معطوف به            منظور بررسي تفاوت گروه     به

نتايج ايـن تحليـل نـشان       . اده شد سازمان و معطوف به افراد، از آزمون تحليل پراكنش استف         
دار    بود كه معنـي    44/1 براي رفتار شهروندي سازماني معطوف به افراد،         Fدهد كه مقدار      مي

 بـوده كـه در سـطح        79/6نيست و براي رفتار شهروندي سـازماني معطـوف بـه سـازمان،              
001/0<p شـد كـه   ها، آزمون تعقيبي توكي اجرا  منظور بررسي اين تفاوت به. دار است    معني

  . ارائه شده است6نتايج آن در جدول 
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  .هاي هشت گانه در رفتار شهروندي معطوف به سازمان منظور مقايسة گروه  آزمون تعقيبي توكي به.6جدول 

در مقايسه   گروه
  با گروه 

اختالف 
  ميانگين

مقدار 
در مقايسه  گروه  احتمال

  با گروه 
اختالف 
  ميانگين

مقدار 
 احتمال

  2  ۰٫۶۶- ۱٫۰۰   5  ۱۵٫۲۶ ۰٫۰۱۸
  3  ۲۳٫۵۳- ۰٫۰۰۱ 3  6  ۱۵٫۶۰ ۰٫۰۱۴
 ۰٫۸۰ ۶٫۶۶  7  )۵۷٫۸۶(ميانگين  ۰٫۱۶۷ -۱۱٫۵۳  4  
1  5  ۸٫۲۶- ۰٫۵۷   8  ۶٫۸۰ ۰٫۷۸ 
 ۰٫۹۹ ۳٫۲۶  5   ۰٫۶۳ -۷٫۹۳  6  )۳۴٫۳۳(ميانگين 

  7  ۱۶٫۸۶- ۰٫۰۰۶ 4  6  ۳٫۶۰ ۰٫۹۹ 
 ۰٫۹۳ -۵٫۳۳  7  )۴۵٫۸۶(ميانگين  ۰٫۰۰۶ -۱۶٫۷۳  8  
  3  ۲۲٫۸۶- ۰٫۰۰۱   8  ۵٫۲۰- ۰٫۹۳ 
  4  ۱۰٫۸۶- ۰٫۲۲   6  ۰٫۳۳ ۱٫۰۰ 
2  5  ۷٫۶۰- ۰٫۶۷ 5  7  ۸٫۶۰- ۰٫۵۲ 
 ۰٫۵۴ -۸٫۴۶  8  )۴۲٫۶۰(ميانگين  ۰٫۷۲ -۷٫۲۶  6  )۳۵٫۰۰(ميانگين 

  7  ۱۶٫۲۰- ۰٫۰۰۹ 6  7  ۸٫۹۳- ۰٫۴۷ 
 ۰٫۴۹ -۸٫۸۰  8  )۴۲٫۲۶(ميانگين  ۰٫۰۱۰ -۱۶٫۰۶  8  
3  4  ۱۲٫۰۰ ۰٫۱۳۲ 7  

 ۱٫۰۰ ۰٫۱۳۳  8  )۵۱٫۲۱(ميانگين 
8  
  )۵۱٫۰۶(ميانگين 

 3ترتيب، متعلـق بـه گـروه          ترين ميانگين به    شود، بيش    مشاهده مي  6كه در جدول      چنان
عـدالتي    بـي  (1به گـروه      ترين ميانگين     و كم ) اي و تشويق رفتار شهروندي      عدالتي مؤسسه (

اي و عـدم تـشويق رفتـار          عـدالتي مؤسـسه     بـي  (2و  ) اي و تشويق رفتار شهروندي      مؤسسه
  .مربوط است) رونديشه

  . مراجعه شود1ها، بسته به ماهيت مداخلة دريافتي به جدول  براي اطالع از نوع گروه* 
  

  بحث 
مثابه متغيرهاي مستقل فعال و       در پژوهش حاضر، اثر متغيرهاي عدالت سازماني و هنجار به         

، بـر  مثابـه متغيرهـاي مـستقل منفعـل      جويي بـه    شناسي و توافق    هاي شخصيتي وظيفه    ويژگي
هـاي    منظور كنترل اثر متغيـر جنـسيت، نمونـه          به. رفتارهاي شهروندي سازماني بررسي شد    
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 نيـز  2ها ذكر شـد و در جـدول    طوركه در بخش يافته همان. انتخاب شده همگي مرد بودند    
بستگي بين رفتارهـاي شـهروندي معطـوف بـه سـازمان و رفتارهـاي                 شود، هم   مشاهده مي 

. همخـوان اسـت   ) 2002(اين يافته با نتايج هالنـد       . دار است   نيمعطوف به افراد، مثبت و مع     
دار   شناسي و رفتار شهروندي معطوف به سازمان، مثبـت و معنـي             همچنين رابطة بين وظيفه   

يي همچـون   هـا   شـناس ويژگـي     افراد وظيفه . همخوان است ) 1994(است كه با نتايج ارگان      
 بــا نگــاهي بــه .)1993اشــميت،  و 1كــالينز(يــافتگي دارنــد  هدفمنــدي و نظــم و ســازمان

رسـد    نظر مـي    اند، منطقي به    شناس برشمرده   هايي كه كالينز و اشميت براي فرد وظيفه         ويژگي
 دادن  انجـام (اين فرد رفتارهايي شهروندي از خود نشان دهد كه معطوف به سازمان اسـت               

 ...)يافتگي و درست كارها، رعايت نظم، سازمان

شناسي در تحليل پراكنش چندمتغيره، اثر اصلي  ل اثر وظيفهكه بيان شد، با كنتر طور همان
در موقعيت سازماني با كنتـرل      . دار است   هاي سازماني و بين فردي معني       عدالت در موقعيت  

راهـه، اثـر اصـلي متغيرهـاي هنجـار            شناسي و اجراي آزمون تحليل پراكنش يـك         اثر وظيفه 
فـردي، فقـط اثـر اصـلي          وقعيت بـين  دار است و در م      جويي معني   تشويق و عدالت و توافق    

دار بود؛ اما در رابطه با رفتار شهروندي          عدالت بر رفتار شهروندي معطوف به سازمان معني       
  . دار بود معطوف به افراد در موقعيت سازماني، صرفاً اثر عدالت معني

رسد متغير عدالت سـازماني متغيـري كليـدي و            نظر مي   هاي فوق، به    بندي يافته   در جمع 
و همكاران  ) 2010(زوبي    اين يافته با پژوهش آل    . گذار بر رفتار شهروندي سازماني باشد     اثر
دربارة عـدالت ارائـه   ) 1965(همچنين با چارچوب نظري كه آدامز    . همخوان است ) 2009(

ذكر شده، رابطة بين عدالت و رفتار شهروندي سـازماني          هاي    پژوهش. كرده همخوان است  
در پـژوهش   . داري وجـود دارد     هـا رابطـة معنـي       دند كه بـين آن    را بررسي كردند و نشان دا     

حاضر، يافتة جالب توجه اين است كه ميزان تأثير عدالت بر رفتار شـهروندي معطـوف بـه                  
تـوان گفـت مـا        باره، مي   دراين. سازمان، بيش از رفتارهاي شهروندي معطوف به افراد است        

ـ       سازمان را عامل و مسئول عدالت مي       كـه نمـود عـدالت بـراي كاركنـان            ندانيم و ديگـر اي

                                                           
1. Collins 
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تر در قالب توزيع و نحوة توزيع دستاوردها و منابع سازماني است و چنانچـه                 سازمان، بيش 
عـدالتي كننـد، رفتارهـاي شـهروندي          افراد در زمينة توزيع يا نحوة توزيع منابع احساس بي         

  .گيرند  ميتر از رفتارهاي معطوف به افراد، تحت تأثير قرار معطوف به سازمان، بيش
هـاي    پراكنش چندمتغيره، اثر اصلي عدالت در موقعيـت         جويي در تحليل هم     با كنترل اثر توافق   

اي   داري حاشـيه    دار است، هرچند كه اثر تعاملي عدالت و تشويق، معني           سازماني و بين فردي معني    
جـويي و   توافـق با كنترل اثـر   . دار است   در موقعيت بين فردي نيز فقط اثر اصلي عدالت معني         . دارد

راهه در موقعيت سازماني، اثر اصلي متغيرهاي هنجار تـشويق   پراكنش يك  اجراي آزمون تحليل هم   
شناسي و اثر تعاملي تشويق و عدالت بر رفتار شهروندي معطـوف بـه سـازمان                  و عدالت و وظيفه   

عي در رفتـار  هايي همخوان است كه بر نقش هنجارهاي اجتمـا        ها با نظريه    اين يافته . دار است   معني
يي نيـز كـه بـر عـدالت تأكيـد دارنـد،             ها  طور پژوهش   همين). 1977بندورا،  (سازماني تأكيد دارند    

  ).2009 و كاريكر و ويليامز، 2010زوبي،  آل(كنند  مشابهي را گزارش ميهاي  يافته
داراي هنجـار تـشويق رفتـار شـهروندي و          هـاي     طوركه مشاهده شد، بـين گـروه        همان

دار وجـود     هنجار تشويق رفتار شهروندي در سطح سازماني، تفـاوت معنـي          فاقد  هاي    گروه
هـاي فاقـد    فـردي، بـا گـروه    اي و بـين  داراي عدالت مؤسـسه هاي   همچنين، بين گروه  . دارد

  . دار وجود دارد فردي، تفاوت معني اي و بين عدالت مؤسسه
ـ      2 و   1هـاي     گانه نيز گـروه     هاي هشت   لحاظ مقايسة گروه    به عـدالتي    ي كـه دسـتخوش ب
ترين   اي قرار گرفته بودند، بدون توجه به تشويق يا عدم تشويق رفتار شهروندي كم               مؤسسه

اي   كه با عدالت مؤسـسه     3گرايش را به رفتار شهروندي معطوف به سازمان داشتند و گروه            
ترين تمايل را به رفتار شـهروندي      و هنجار تشويق رفتار شهروندي مواجه شده بودند، بيش        

هايي است كه بر نقش عـدالت در          اين نتايج همخوان با پژوهش    . ه سازمان داشتند  معطوف ب 
  .كنند رفتار شهروندي سازماني تأكيد مي

شـدة عـدالت و      در پايان، بايد به اين نكته اشاره كرد كه در پژوهش حاضـر، نقـش ادراك               
گيـري    نتيجه. هنجار سازماني بر نگرش يا تمايل به رفتار شهروندي سازماني بررسي شده است            

 .هاي كنترل شده است هاي آزمايشي و پژوهش در اين خصوص، منوط به اجراي طرح
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