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 چکيده
 نندهک تعديل اثر به توجه با منافقانه رفتار بر شده ادراک سازمانی عدالت تاثیر پژوهش اين هدف

 هداد بررسی برای. بود( رفسنجان شهرستان اجرايی های دستگاه موردی مطالعه) سازمانی فرهنگ

 اين آماری جامعه.است شده فادهاست ساختاری معادالت سازی مدل و نسبت آزمون از تحقیق های

 که باشد می نفر 0303 آنها تعداد که بود رفسنجان شهرستان اجرايی های دستگاه کارکنان پژوهش

 سه از پژوهش اين در. گرديد تعیین نمونه حجم عنوان به نفر 083 کوکران فرمول از استفاده با

 يايیپا و روايی که. گرديد استفاده سازمانی فرهنگ و  منافقانه رفتار سازمانی، عدالت پرسشنامه

 به منافقانه رفتار پرسشنامه وپايايی روايی و 397/3 و 196/3 ترتیب به سازمانی عدالت پرسشنامه

 و 130/3 ترتیب به سازمانی فرهنگ پرسشنامه پايايی و روايی نهايت در و 311/3 و 133/3 ترتیب

 يافته. شد استفاده smart pls افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزيه برای. گرديد محاسبه 383/3

 قیممست تاثیر منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت که بود آن از حاکی پژوهش مهم های

 یم سازمانی فرهنگ متغیر. دارد مستقیم تاثیر منافقانه رفتار بر سازمانی فرهنگ همچنین. دارد

 .نمايد تعديل را منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت تاثیر تواند

 .سازمانی فرهنگ منافقانه، رفتار سازمانی، عدالت :يديکل واژگان
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  2تفضلی  رامين،  1  ضياالدینی محمد

 .ايران رفسنجان، اسالمی، آزاد دانشگاه رفسنجان، واحد دولتی، مديريت گروه استاديار، 6
 .ايران بندرجاسک، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرجاسک، واحد دولتی، مديريت گروه مربی، 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 ضياالدینی محمد

 به توجه با منافقانه رفتار بر شده ادراک سازمانی عدالت تاثير

 سازمانی فرهنگ کننده تعدیل اثر

 (رفسنجان شهرستان اجرایی هاي دستگاه موردي مطالعه)
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 مقدمه
 تارهایرف سازمان، نفعان ذی ديگر با فردی بین ارتباطی موقعیت دو کم دست در سازمان اعضای از عضوی سازمانی، رفتار از خاصی گونه در

 يک هیچ يا است سازگار او واقعی نگرش با ها آن از يكی تنها که کند می صادر خود از واحد نگرشی موضوع يک ربارةد متناقضی گاه و متفاوت

 الماالم سازمان در فردی بین ارتباطات که شود می رفتاری پديدة چنین دچار قدری به سازمان گاه. ندارد سازگاری وی واقعی نگرش با ها آن از

 می سعی همگان»که کند می اشاره اش مطالعه مورد سازمان کارکنان گفتة اين به خود، پژوهش گزارش خالل در  اسمیرسیچ. گردد می آن از

 رفتارهای که است سازمان در رفتارها گونه اين شدنی ادراک بروز بر روشن ای نمونه اين «بشنوند دارند دوست ديگران که بگويند را چیزی کنند

 اه واژه ترين عالی و مقدسترين و زيباترين از عدالت. است سازمان اخالقی بنیادهای از يكی عدالت(. Smircich,1983,p.50)دارد نام منافقانه

 طوريكه به آيد، می شمار به امور ترين ضروری از ای الفطره سلیم انسان هر ديدگاه از آن رعايت و گردد می محسوب بشری تمدن قاموس در

 رفتاری الگوی از است عبارت سازمانی فرهنگ(. 6086 دهقان،) دهد نمی قرار انكار مورد را موضوع اين دباش ستمكار خود چند هر انسانی، هیچ

 رتاثی تحت و گیرد می قرار افراد اکثريت حمايت مورد و آمده پديد افراد عادات اعتقادات، ها، ارزش اساس بر که سازمان يک افراد بین در غالب

 (.6093حسنلو،) دارد قرار آن نظاير و اجتماعی های ارزش رعايت همكاری، تعارض، مشارکت، ات،ارتباط کنترل، نظارت، چون عواملی
 

  مسأله بيان

 يک ضمن اغلب اند، پیچیده بسیار سازمان در منافقانه رفتارهای که است اهمیت دارای جهت آن از سازمان در منافقانه رفتار مطالعه

 اپلبام یرتعب به. نیست آگاه عامل فرد نیت از کسی که چرا است، پوشیده رفتاری نفاق رو اين از ذارندگ نمی جای بر خود از ردپايی واحد، ارتباط

 قابل قیقاًد میكند خودشیرينی که کسی حقیقی نیت زيرا بفهمد، را خود زيردستان رفتار واقعی معنای که است دشوار بسیار مدير برای هیوز، و

 . نیست درک

 ابستةو متغیرهای برخی در سازمانی های ناهمگونی ادراک اثر بررسی به که نتايج از ای پاره مطالعه به بايد يی،ادعا چنین تايید برای که

 در تعادل موجبات و است اجتماعی سیستم هر پايداری مبنای عدالت،.پرداخت سازمانی فرهنگ و سازمانی عدالت قبیل از سازمانی، رفتار

 نمايد می پذير کنترل حدودی تا را آن سازمانی، رفتار بینی پیش قابلیت آوردن فراهم با عدالت رعايت. دآور می فراهم را اجتماعی های¬سیستم

(. Zhang,et al.,2009,pp.43-52) است داشته گیری چشم رشد اخیر سالهای در کاری های  محیط در عدالت مطالعه(. 6080 زينالی،)

 ساساتاح و باورها که است ممكن افراد با برخورد چگونگی و کنند می ايفا سازمان در را مهمی نقش عدالت فرآيندهای که اند داده نشان تحقیقات

 یبسیار توجه سازمانها در عدالت از درک اثرات بررسی عدالت، رعايت پیامدهای گستردگی علت به. دهد قرار تاثیر  تحت را افراد های نگرش و

 (.Bish,et al.,2004,pp.241-391)است کرده جلب خود به را سازمانی شناسیروان و سازمانی رفتار انسانی، منابع محققان از

 بهبود ها، برنامه رشد باعث سازمان در عدالت وجود که کند¬می کفايت نكته همین سازمانی، عدالت اهمیت و ضرورت خصوص در  

 ررسیب بدون که است بديهی. شود¬می سازمانی تعالی های فرصت ايجاد و توسعه افزايی، هم جهت در عظیم نیرويی و سازمانها عملكرد مستمر

 یشناساي و شده تدوين های سیاست اجرای میزان از اطالع و بازخور کسب و سازمان اهداف به دستیابی سازمانی، عدالت میزان از آگاهی کسب و

 نگرش وجود(.6093 ديگران، و پورسلطانی)شد نخواهد میسر شغلی رضايت کسب و عملكرد مستمر بهبود دارند، نیاز جدی بازنگری به که مواردی

 توانمند ،انگیخته چقدر شما کارکنان اينكه از مستقل. است بخش اثر و ور بهره سازمانی فرهنگ تشخیص برای کلیدی و اصلی معیار يک کالن

 سازمان کالن اهداف درک. يافت واهدنخ دست عملكردی باالی سطوح به سازمانی، ديدگاه از جامع درک وجود بدون شما سازمان باشند، متعهد و

 می ايفا سخت، شرايط در را حمايت و قدرت از منبعی نقش شرايط اين و کنند ”تجمع“ آن حول که دهد می درکی و گاه تكیه کارکنان به

 (.661 ،ص6096 شريعت،)کند

 د،کاربر و بخشی اعتبار ايجاد، شكل به را التعد مداوم طور به که است ضروری فرهنگی ها، سازمان برای امروز، پیچیده و پويا محیط در

 سازمانی عدالت همان 26 قرن در ها سازمان موفقیت راز": گويد می دراکر پیتر زمینه همین در. گیرند کار به خود خدمات و محصوالت در

 رفتارهای بررسی با ازمانس که است اهمیت دارای جهت آن از عملی نظر از تحقیق اين انجام(.Probst&Stephen,2000,p.30. )"است

 فتارهار اينگونه با برخورد با سازمان مديران همچنین و بخشد می اعتال را سازمانی فرهنگ سطح رفتار اين بر موثر عوامل و سازمان در منافقانه

 .بخشند می اشاعه سازمان در بیشتر هرچه را عدالت
 

 تحقيق پيشينه و نظري مبانی
 :  میشود بحث سازمانی فرهنگ و سازمانی عدالت منافقانه رفتار ، جمله از پژوهش متغیرهای از يک هر ارةدرب خالصه طور به بخش اين در
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       منافقانه رفتار
 مانساز در سیاسی رفتارهای رفتارها اين به دارند؛ می مقدم سازمان منافع بر را خود منافع رفتارها برخی انجام با سازمان اعضای از بعضی

 رفتار» رفتارها اين انواع اين از يكی. اند برشمرده ها آن برای مختلفی های گونه که(. Kacmar,et al.,2004,pp.309-331) دشو می گفته

 می فتارر متناقضی گاهی و متفاوت سازمان، ذينفعان ديگر با فردی بین ارتباطی موقعیت دو کم دست در سازمان اعضای گاه. باشد می «منافقانه

 نژاد هادوی) ندارد تطبیق واقعیشان نگرش با ها آن از يک هیچ يا است سازگار ايشان واقعی نگرش با رفتارها آن از يكی تنها که نحوی به کنند،

 از و(. Festinger,1957) است متفاوت ها آن نگرش با ها انسان رفتار گاه شناختی ناهمگونی پديدة اساس بر سو، يک از(. 6089 ديگران، و

 هر ابراين،بن. کنند عمل متفاوتی های گونه به واقعیت يک مورد در قادرند که ای گونه به است، تغییرپذير ها انسان ارتباطی رفتار ديگر سوی

 (.6092 ، ،ديگران نژاد هادوی) دارد وجود افراد توسط چندگانه يا دوگانه رفتارهای وقوع امكان آينه

 رد کارکنان عملكردی ظرفیت کاهش برای عاملی کارکنان، در متعارض و غلط اتانتظار ايجاد دلیل به را سازمانی نفاق پازنر و کوزس

 منافقانه رفتار بروز بسترساز که عواملی از يكی شده انجام های پژوهش طبق      Applebaum&Hughes,1998)کردند شناسايی شغلشان

 حق یذ سازمان به نسبت را خود مطرود های قديمی. باشد می ای رويه و توزيعی عدالتی بی بر تاکید با عدالتی بی ادارک باشد، می سازمان در

 ردط را آنها بلكه دهد، نیم چندانی بهای آنها به تنها نه مديريت اما. دارند را خود گذشته خدمات جبران انتظار آن از زيادی میزان به و دانند می

 و گذشته در را خود وضعیت دائماً افراد اين نتیجه در. يابد می ختصاصا آنها به سازمانی مزايای و منافع از کمتری سهم نتیجه در و کند می

 با روهیگ پندارد می سیاست باالی ادراک با فردی که نحوی به کنند می درک را سازمان در عدالتی بی افراد اين و کنند می مقايسه فعلی زمان

 منافقانه ررفتا بروز باعث امر همین و کاهند می بقیه سهم از ناچار و کنند یم بیشتر سازمان منافع از را خود سهم طلبانه، نفع و سیاسی رفتارهای

 را سازمان کارايی و سازد می مخدوش را فردی بین اعتماد سازمان در رفتاری چنین وجود(.      Ferris,et al.,1996)گردد می سازمان در

 رنگ گوناگون های موقعیت در زيرا بود، امان در فردی چنین زبان و دست از توان نمی اينكه ضمن(. Salam,2000) دهد می قرار تاثیر تحت

 دارد حقیقت است، آن داشتن مدعی فرد که را تخصصی و مهارت واقعاً آيا شود نمی معلوم که است امر همین اثر در و گیرد می خود به جديدی

 می قرار خود الشعاع تحت را سازمان آن فرهنگ و سازمانی عدالت مانساز در منافقانه رفتار ترتیب اين به(. 6092 ديگران، و نژاد هادوی)خیر يا

 . دهد

 

 سازمانی عدالت  

 جهت در بايد هاحكومت و است، بوده مطرح تاريخ طول در همیشه ها¬انسان اجتماعی زندگی برای اساسی نیاز يک عنوان به عدالت  

 های¬سازمان در عدالت عینی ظهور بدون اجتماعی عدالت و هاست¬سازمان زا متشكل جامعه ديگر طرف از. نمايند تالش جامعه در آن تحقق

 نمود سازی ظرفیت آن در توان¬می اجتماع، در عدالت تحقق جهت که است منابعی ترينمهم از يكی ها¬سازمان واقع در. نیست ممكن جامعه

 (.633-30 ،صص6089 ديگران، و زيناب)

 يا ت؛اس شده رفتار آنها با عادالنه صورت به کنند احساس آنها که نحوی به پردازد، می کارکنان با رفتار های شیوه به سازمانی، عدالت   

 لیاص بعد سه قالب در سازمانی عدالت. شود می شناخته سازمانی عدالت عنوان به کار محیط در عدالت نقش توضیح و تشريح جهت در تالش

 . گیرد می قرار تحلیل و تجزيه مورد

 و کارکنان بین رفتار کیفیت عنوان به ایمراوده عدالت.يافت گسترش باعدالت مرتبط تحقیقات ،6993 دردهه:ایهمراود عدالت

 کارکنان قضاوت نوع بر ها،رويّه اجرای طول در شخصی بین رفتار کیفیت که کندمی بیان ایمراوده عدالت.شد معرفی سازمانی گیرندگانتصمیم

-Clay,et al.,2005,pp.391)دهدمی راافزايش گیریهايتصمیممنصفانهبودنرويّه واحتمال بوده مؤثر و مهم ،سازمان در وجودانصاف پیرامون

409.) 

 فرد هر. نامیممی سازمان نفعذی افراد را آنها ما که است افراد از شماری متقابل اجتماعی رفتارهای از سیستمی سازمان،: توزيعی عدالت  

 ادامه سازمان با خود مساعدت به زمانی تا و است سازمان به وی مساعدت دلیل به امر اين که کندمی هايی¬دريافت نسازما از نفعذی گروه هر و

 (.6033 وديگران، سلطانی پور) باشد او از شده خواسته های مساعدت ارزش از بیشتر يا برابر وی دريافتی هایانگیزه که دهدمی

 صرفاً سازمان در انصاف ادراکات.  است گیری تصمیم برای استفاده مورد های رويه از شده درک تعدال ای رويه عدالت: ای رويه عدالت  

 توانند می فرادا میگويد، ای رويه عدالت.  باشد می نیز نتايج تحقق برای استفاده مورد فراگرد انصاف تاثیر تحت بلكه نیست نتاج تاثیر تحت

 فراگرد که است ناي بر تصور که زمانی رسد، می نظر به قبول قابل نامطلوب نتايج بنابراين. باشد تهداش تصمیم مدت کوتاه نتايج از فراتر نگاهی

 (.Greenberg,1987,pp.9-22) است بوده منصفانه استفاده مورد
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 سازمانی فرهنگ
 ازمانس مشیخط که ایسفهفل يا. است شده توصیف, شودمی حمايت سازمان يک وسیله به که غالب های ارزش عنوان به سازمانی فرهنگ

 ،ص6096 شريعت،) پذيردمی انجام سازمان روزمره امور و کارها آنها کمک به که ارزشهايی يا, کندمی هدايت مشتريان و کارکنان سمت به را

 هک انديشیدن يا تفكر ایهشیوه و استنباط و درک باورها، ها،ارزش از ایمجموعه از عبارتست سازمانی فرهنگ که گفت توانمی مجموع در(. 99

 فرهنگ  شودمی داده آموزش وارد تازه اعضای به درست پديدة يک عنوان به که است چیزی همان و دارند مشترک وجوه آنها در سازمان اعضای

 آنان رد و بدهد هويت احساس سازمان اعضای به که است اين فرهنگ هدف. است سازمان ونامحسوس نانوشته بخش دهندة نشان سازمانی

 فرهنگ در اصلی زمینه که شود می درک تعاريف اين به دقیق بانگاهی(. 633 ،ص6096 شريعت،) کند ايجاد تعهد, هاارزش و  هاباور به نسبت

 و اانهداست شعائر، ها،سمبل ها،باور از الگويی سازمانی هر در. است سازمان اعضای میان در مشترک مفاهیم و معانی از سیستمی وجود سازمانی

 بايد اعضاء چگونه و چیست سازمان اينكه خصوص در که شوندمی باعث الگوها اين. اندآمده بوجود زمان مرور به که دارد وجود رسوم و آداب

 تاثیر گ،گرينبر و بارون نظر از(. 086 ،ص6031اعرابی، و پارسايیان ترجمه, رابینز. )آيد بوجود يكسانی و مشترک درک, کنند ابراز را خود رفتار

 نگرش و ها ديدگاه احساسات، رفتار، چگونگی به نسبت آن، زوايای بررسی با توان می که است حدی به سازمان اعضای بر سازمانی فرهنگ

 دگیسا به سازمانی، فرهنگ اهرم با. کرد هدايت و بینی پیش ارزيابی، نظر مورد تحوالت قبال در را آنان احتمالی واکنش و برد پی سازمان اعضای

 (.Baroon&Greenberg,2000,p.96) کرد پايدار سازمان در را جديد های گیری جهت و کرد تسهیل را تغییرات انجام توان می

 

 تحقيق مفهومی مدل

 رفتار بعد سه و مستقل متغییر بعنوان سازمانی عدالت بعد سه تحقیق اين در.است متغییرها بین روابط دهنده نشان تحقیق مفهومی مدل

 6 شكل رد تحقیق مفهومی مدل.است شده گزفته نظر در گر تعديل متغییر بعنوان سازمانی فرهنگ بعد چهار و وابسته متغییر بعنوان انهمنافق

 است شده ترسیم

 
 تحقيق مفهومی الگوي. 1 شکل

 

 تحقيق فرضيات
 .دارد تاثیر منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت.6

 کند. می تعديل را منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت تاثیر سازمانی فرهنگ.2

 عدالت سازمانی ادارک شده

 عدالت توزيعی -

 عدالت رويه ای -

 عدالت تعاملی-

 رفتارهای منافقانه

 خودشیرينی -

 نفاق سازمانی درونی -

 نفاق از دیدگاه روانشاسان -

 فرهنگ سازمانی

 فرهنگ درگیر شدن در کار-

 فرهنگ سازگاری -

 فرهنگ انطباق پذيری -
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 تحقيق روش
 علت به اخیر های سال در روشها اين. باشد می ساختاری معادالت الگويابی های روش از استفاده با همبستگی نوع از حاضر پژوهش

 آزمون و بررسی و گیری اندازه خطاهای کنترل و شناسايی وانايیت گانه، چند رگرسیون مانند تر قديمی های روش به نسبت باال پذيری انعطاف

 يابی والگ روش. اند نموده کسب زيادی محبوبیت اطالعات فناوری به مربوط های پژوهش در مستقل، و وابسته متغیر چندين با پیچیده روابط

 سیبرر به گیری اندازه الگوی.باشد می ساختاری و گیری دازهان الگوی آزمون شامل پردازد،که می الگو آزمون به مرحله دو در ساختاری معادالت

 .دهد می قرار آزمون مورد را ها متغیر روابط و ها فرضیه ساختاری الگوی و پردازد می پژوهش های سازه و گیری اندازه ابزارهای روايی و اعتبار

 

 تحقيق آماري نمونه و جامعه
 تحقیق اين در.  باشدمی نفر 0303 آنها تعداد که است رفسنجان شهرستان اجرايی های دستگاه کارکنان کلیه تحقیق اين آماری جامعه

 زا ،سپس شده تقسیم مختلف طبقات به جامعه روش اين در. است شده استفاده جامعه حجم با متناسب تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش از

 فرمول از استفاده با(. 77،ص6086، وطالقانی شريفی ترجمه بست،) است رديدهگ انتخاب جامعه افراد تعداد نسبت به تصادفی ای نمونه طبقه، هر

 .شوند می انتخاب نمونه حجم نفر 083 تعداد کوکران

(6) 𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑞𝑧2

𝑑2

1+
1

𝑁
[
𝑝𝑞𝑧2

𝑑2
−1]

=
384/16

1+
383/16

3037

 

   

 آوري جمع ابزار پایایی و روایی

 روش اه سازه ساير با سازه آن همبستگی مقابل در هايش شاخص با سازه يک همبستگی میزان مقايسه طريق از واگرا روايی بررسی برای

 .است شده استفاده( 6986)والرکر فورنل
 

 بررسی مورد هاي متغير براي واگرا روایی بررسی. 1 جدول
 

 رفتار منافقانه فرهنگسازمانی عدالت سازمانی متغیر

   196/3 انیعدالت سازم

  130/3 013/3 فرهنگ سازمانی

 133/3 -133/3 -721/3 رفتار منافقانه

 

 ،ص6087می،مقی)دهد می بدست يكسانی نتايج اندازه چه تا يكسان شرايط در گیری اندازه ابزار که دارد سرکار امر اين با قابلیت يا پايايی

07.) 
 

 بررسی مورد هاي متغير رايب ترکيبی پایایی و کرونباخ آلفاي مقادیر. 2 جدول
 

 AVE پايايی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر
 338/3 833/3 397/3 عدالت سازمانی

 373/3 821/3 383/3 فرهنگ سازمانی

 369/3 869/3 311/3 رفتار منافقانه

 0.4≤ 0.7≤ 0.7≤ مقدار قابل قبول
 

 ايجنت همچنین باشد می تحقیق های متغیر مناسب پايايی نشان که است، بیشتر 3/3 از تحقیق های متغیر ترکیبی پايايی و کرونباخ آلفای

 . دهد می نشان را مدل بودن مناسب واگرا روايی و همگرا روايی از حاکی

 

 ها داده تحليل و تجزیه روش
 جمع است قیقتح های فرضیه به مربوط سؤاالت و فردی مشخصات سؤاالت حاوی که پرسشنامه، 083 از تحقیق نیاز مورد های داده

 تحقیق فرضیات و دموگرافیک های شاخص وضعیت از توصیفی ستونی، نمودارهای و فراوانی های جدول از استفاده با ابتدا. است گرديده آوری
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 هایداده .شد خواهند آزمايش آنها بینی پیش و متغیرها ارتباط میزان آماری مناسب های-آزمون از استفاده با تحقیق اين در. است گرديده ارائه

 از پس و تحلیل، و تجزيه مورد Smart PLS و SPSS افزار نرم و مناسب آماری هایتكنیک از استفاده با آماری جامعه از آمده بدست خام

 .است شده ارائه اطالعات شكل به پردازش

 

 تحقيق ي ها داده آماري تحليل و تجزیه
 فتوصی قسمت در. است هاداده تحلیل و هاداده توصیف عمده قسمت دو شامل اين. است شده پرداخته هافرضیه بررسی به قسمت اين در

 و اهفرضیه بررسی به هاداده تحلیل قسمت در. شد پرداخته توصیفی هایآماره و فراوانی توزيع توسط پژوهش متغیرهای توصیف به هاداده

 نرمال بررسی برای همچنین  Smart PLS 2 افزار نرم با( PLS) جزئی مربعات حداقل رويكرد از کار اين برای شد پرداخته تحقیق سواالت

 و 69 ويراست SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزيه برای است شده ستفاده اینمونه يک اسمیرنوف -کولموگوروف آزمون از متغیرها بودن

Smart PLS 2 نفر 637 و مرد( درصد 1/36) نفر 237 بررسی مورد فرد 083 از. شد گرفته نظر در 37/3 داری معنی سطح و شد استفاده 

 .است شده آورده توصیفی آمار 0 جدول در. اند نكرده مشخص را خود جنسیت نفر 3 عالوه به. است بوده زن( درصد 3/23)
 

 شناختی جمعيت متغيرهاي توصيفی آمار..3 جدول
 

 درصد تعداد تاهل درصد تعداد جنسیت

 7/61 10 مجرد 3/23 637 زن

 2/83 038 متاهل 1/36 237 مرد

 درصد تعداد سابقه خدمت درصد تعداد تحصیالت

 8/26 83 سال 7تا 6 3/78 223 فوق ديپلم و پايینتر

 3/29 666 سال 63تا  1 3/00 623 لیسانس

 3/7 69 سال 67تا 66 1/1 27 فوق لیسانس و باالتر

 2/66 30 سال 23تا  61 درصد تعداد سن

 2/63 77 سال 27تا  26 2/9 07 سال 03تا  23

 2/67 78 سال03تا  21 3/73 223 سال 33تا 06

 1/0 63 سال به باالتر06 0/29 623 سال به باالتر 36

 

  ساختاري مدل برازش بررسی 

 و( f2) تاثیر اندازه ،معیار R2 مقادير ،Z معناداری ضرايب: از عبارتند که روند می کار به معیار چهار ساختاری مدل برازش بررسی برای

 .Q2 معیار

 

 Z معناداري ضرایب بررسی
 نشان 91/6 از بودن بیشتر دلیل به که است شده محاسبه 391/2 سازمانی، عدالت*سازمانی فرهنگ متغیر به مربوط Z داری معنا ضريب

 .ساخت ايیدت گر تعديل متغیر عنوان به را سازمانی فرهنگ متغیر تاثیر توان می %97 اطمینان سطح در که دهد می
 

 
 

 z. مدل ترسيم همراه با ضرایب معنا داري2شکل 
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 R Squares یا R2 معيار
.  است مدل( وابسته) زای درون پنهان متغیرهای به مربوط R2 ضرايب پژوهش اين در ساختاری مدل برازش بررسی برای معیار دومین

R2برای مالک مقدار عنوان به 13/3 و 00/3 ،69/3 مقدار سه و دارد زا وندر متغیر يک بر زا برون متغیر يک تاثیر از نشان که است معیاری 

 می قوی سطح که است شده محاسبه 138/3 منافقانه رفتار متغیر برای R2 مقدار. شود می گرفته نظر در R2 قوی و متوسط ضعیف، مقادير

 .          است ساختاری مدل مناسب برازش نشان که باشد
 

 f2 تاثير اندازه معيار

 حاسبهم معیار اين توان می لذا پذيرد می تاثیر( سازمانی فرهنگ و سازمانی عدالت) زا برون متغیر دو از منافقانه رفتار متغیر که آنجا از

 . نمود

 زای¬درون متغیرR2 مقدار که.کرد اجرا بايد را متغیر دو اين با همراه مدل منافقانه، رفتار بر سازمانی عدالت تاثیر اندازه معیار محاسبه برای

 حاصل منافقانه رفتار متغیرR2 مقدار تا کرد اجرا را مدل و حذف مدل از را سازمانی عدالت متغیر بايد حال.138/3 با است برابر منافقانه رفتار

 (. 0شكل)  739/3 با است برابر منافقانه رفتار زای¬درون متغیرR2 مقدار که. شود
 

 
 

 ير عدالت سازمانیبعد از حذف متغ  R2. مقدار 3شکل
 

 (3 شكل. )کنیم می محاسبه را منافقانه رفتار متغیر R2 مقدار و  کنیم می حذف را سازمانی فرهنگ متغیر حال

 

 
 

 بعد از حذف متغير فرهنگ سازمانی  R2. مقدار 4شکل 

 

 ستا نموده معرفی  ديگر سازه بر سازه يک بزرگ و متوسط کوچک، تاثیر اندازه از نشان ترتیب به را 07/3 و67/3 ،32/3 مقدار سه کوهن 

 زای درون متغیر بر سازمانی فرهنگ و سازمانی عدالت متغیر دو تاثیر اندازه برای 323/3 و 272/3 میزان توجه با(. 6092زاده، رضا و داوری)

 عدالت متغیر اثیرت و بزرگ خیلی منافقانه فتارر بر سازمانی فرهنگ متغیر تاثیر که. شود می تايید پژوهش زای برون متغیر دو تاثیر منافقانه رفتار

 .است باال به رو متوسط منافقانه رفتار بر سازمانی
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 Q2 (Stone-Geisser Criterion   ) تاثير اندازه معيار
 رایدا که هايی مدل آنها اعتقاد به. سازد می مشخص را مدل بینی پیش قدرت شد، معرفی( 6937) گیزر و استون توسط که معیار اين

 معنی نبدي. باشند داشته را مدل زای درون های سازه به مربوط های شاخص بینی پیش قابلیت بايد هستند، قبول قابل ساختاری بخش برازش

 مورد در مدل بینی پیش قدرت قوی و متوسط ضعیف، مقادير ترتیب به که 07/3و67/3 ،32/3مقدار سه ها سازه بین روابط مدل، يک در اگر که

 منافقانه رفتار زا درون متغیر برای 60-3جدول در Q2 166/0 مقدار به توجه با(. 6092زاده، رضا و داوری) دهد می نشان را زا درون یها سازه

 . دارد را خودش به مربوط سازه با بینی پیش
 

 منافقانه رفتار متغير براي Q2معيار مقادیر. 4 جدول
 

 SSO SSE 1-SSE/SSO متغیر

 611/3 73/3290 33/7676 رفتار منافقانه

 

 .شود می کامل مدل يک در برازش بررسی آن، برازش تايید با و شود می ساختاری و گیری اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل

 

 GOF (Goodness oF Fit) معيار
 بررسی از پس واندت می محقق معیار اين توسط که معنی بدين. است ساختاری معادالت های مدل کلی بخش به مربوط GOF معیار

 مكارانه و تننهاوس توسط معیارفوق. نمايد کنترل نیز را کلی بخش برازش خود، پژوهش کلی مدل ساختاری بخش و گیری اندازه بخش برازش

 است آمده زير در آن فرمول و گرديد ابداع(  2333)

 (2) . 𝐺𝑂𝐹 = √𝑅2̅̅̅̅ ∗ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

  

 مدل زاي درون هاي متغير براي Communality وR2 رمعيا مقادیر.5 جدول
 

 Communality R2 متغیر
 138/3 369/3 رفتار منافقانه

 138/3 369/3 میانگین

 

 مقدار حصول و است شده معرفی GOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادير عنوان به که 01/3 و 27/3 ،36/3 مقدار سه به توجه با

 .دارد را مدل قوی خیلی زشبرا از نشان GOF برای 733/3

 .دارد تاثیر منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت: 6 اصلی فرضیه

 می 339/63 منافقانه رفتارهای و شده ادارک سازمانی عدالت متغیر میان Z داری معنی ضريب است مشخص 2 شكل در که همانطور

 ضريب داد نشان فوق شكل که همانطور. است منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت تاثیر از نشان که است 91/6 از بیشتر که باشد

 همچنین و متغیر دو اين معكوس رابطه دهنده نشان -069/3 منافقانه رفتارهای و شده ادارک سازمانی عدالت متغیر میان مسیر شده استاندارد

 .کند می تبیین  معكوس طور به را منافقانه رفتارهای تغییرات از درصد 06 میزان به شده ادارک سازمانی عدالت است مطلب اين بیانگر

 .کند می تعديل را منافقانه رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت تاثیر سازمانی فرهنگ: 2 اصلی فرضیه

 است شده محاسبه 391/2 سازمانی، فرهنگ سازمانی عدالت متغیر به مربوط Z داری معنی ضريب است مشخص 2 شكل در که همانطور 

 گر تعديل متغیر عنوان به را سازمانی فرهنگ متغیر تاثیر توان می %97 اطمینان سطح در که دهد می نشان 91/6 از بودن بیشتر دلیل به که

 و شده ادارک یسازمان عدالت میان رابطه سازمانی، فرهنگ متغیر که نمود تايید توان می %97 اطمینان سطح در ديگر عبارت به. ساخت تايید

 و سازمانی فرهنگ سازمانی عدالت میان مسیر شده استاندارد ضريب داديم نشان باال در که همانطور. کند می تعديل را منافقانه رفتارهای

 را قانهمناف رفتارهای و شده ادارک سازمانی عدالت میان رابطه سازمانی، فرهنگ متغیر که است مطلب اين بیانگر 687/3 منافقانه رفتارهای

 .دهد می افزايش
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 گيرينتيجه و بحث
 مطالعه) سازمانی فرهنگ کننده تعديل اثر به توجه با منافقانه رفتار بر شده ادراک سازمانی عدالت تاثیر مطالعه تحقیق اين اصلی هدف

 عنوان هب منافقانه های رفتار و بین پیش متغیر عنوان به  شده ادراک سازمانی عدالت. باشد می( رفسنجان شهرستان اجرايی های دستگاه موردی

 و ررسیب نتايج.داشت وجود اصلی فرضیه دو تحقیق در. است شده گرفته نظر در کننده تعديل متغیر عنوان به سازمانی فرهنگ و مالک متغیر

 .است شده داده نشان زير جدول در فرضیات اجمالی نتايج. داشت شدن تأيید از نشان فرضیات آزمون

 

 نتیجه نوان فرضیهع رديف

 تايید عدالت سازمانی ادارک شده بر رفتارهای منافقانه تاثیر دارد. فرضیه اول

 تايید فرهنگ سازمانی تاثیر عدالت سازمانی ادارک شده بر رفتارهای منافقانه را تعديل می کند فرضیه دوم

 

 است متوسط حد از بیشتر سازمانی فرهنگ و سازمانی عدالت متغیرهای میانگین که دهدمی نشان اینمونه يک t آزمون از حاصل نتايج

 الگويابی آزمون از حاصل نتايج(. p<37/3) باشد می مطلوب که است متوسط حد از کمتر منافقانه رفتار متغیر میانگین و باشد می مطلوب که

 شتربی عدالت از ادراک هرچه آن طی و دارد تاثیر  ستقیمم طور به منافقانه رفتار بر شده ادراک سازمانی عدالت که داد نشان ساختاری معادالت

 تاکید با لتیعدا بی ادراک»شود، می کارکنان در منافقانه رفتارهای بروزی سازی بستر که عواملی از يكی. شود می بیشتر نیز منافقانه رفتار شود

 افع،من تخصیص، در عدالت از فرد ادراک توزيعی عدالت از دمقصو آنكه توضیح است سازمان مديران ناحیه از ای رويه و توزيعی عدالتی بی بر

 خدمات جبران برای گیری تصمیم در جاری های رويه بودن عادالنه از فرد خود دريافت به ای رويه عدالت اينكه ضمن. باشد می مزايا و منافع

 خود تحقیقات در همكاران و نژاد هادوی. دارد همخوانی( 6089) همكاران و نژاد هادوی های يافته با اين که. دارد اشاره سازمان در کارکنان

 رويه و عیتوزي عدالت بر تاکید با «عدالتی بی ادراک» شود، می سازمانی در منافقانه رفتارهای بروز ساز بستر که عواملی از يكی که دادند نشان

 يافته با حقیقت اين نتايج ،که دارد تاثیر مستقیم طور به افقانهمن رفتار بر سازمانی فرهنگ که داد نشان تحقیق اين نتايج همچنین. باشد می ای

 نفاق از کارکنان ادراک در مؤثر عامل سه را پاداش و فرهنگ مديريت، های کنش از کارکنان ادراک براينكه مبنی( 2333) کولر و فیلیپه های

 نافقانهم رفتارهای بر شده ادارک سازمانی عدالت تاثیر سازمانی فرهنگ که دهد می نشان تحقیق نتايج.دارد همخوانی نمودند شناسايی سازمانی

 باشد، می  687/3 با برابر منافقانه رفتارهای و سازمانی فرهنگ سازمانی عدالت میان مسیر شده استاندارد ضريب که آنجا از و. کند می تعديل را

 توان یم يعنی. دهد می افزايش را منافقانه رفتارهای و شده ادارک انیسازم عدالت میان رابطه سازمانی، فرهنگ متغیر که است مطلب اين بیانگر

 ارهارفت و سازمانی عدالت رابطه مستقیم طور به تواند می سازمان يک فرهنگ اعتالی يا و افت و سازمان فرهنگ نوع که نمود استدالل چنین

 فرهنگ وعن به توجه با بنابراين باشد می گذار اثر سازمانی عدالت بر ممستقی طور به سازمان يک فرهنگ که آنجا از و. نمايد تعديل را منافقانه

 و باشد داشته کارکنان منافقانه رفتار بر مستقیم تاثیر تواند می هستند دارا سازمانی عدالت از کارکنان که ادراکی همچنین و سازمان در جاری

 .گردد کارکنان بین در رفتار نوع اين افزايش يا کاهش باعث

 

  نهاداتپيش
 رفتار مانیساز عدالت مسیر در قدم مهمترين و اولین که آنجايی از. دارد مستقیم تاثیر منافقانه رفتار بر سازمانی عدالت اينكه به توجه با

 قاطن از فرد که شود می موجب آگاهی کنند،اين پیدا آگاهی خود موقعیت از شودتا کمک کارکنان به بايد سازمانها ،در است سازمان در کارکنان

 در نانکارک صحیح رفتارهای سايه در اين که باشد داشته سازمانی عدالت حفظ به بیشتری وتمايل گردد مطلع خود بهبود قابل ونواحی قوت

 . است پذير امكان سازمان

 به توجه با سازمان در انکارکن.بگیرند  پاداش منصفانه دارند که مسئولیتی با مطابق سازمان در کارکنان: که گردد می پیشنهاد بنابراين

  اتخاذ رفانهط بی ای شیوه به مستقیم سرپرست توسط شغلی تصمیمات سازمان در.بگیرند پاداش منصفانه برند می کار به که تالشی میزان

 تصمیمات نپیرامو شود داده اجازه کارکنان به سازمان شوددر اجرا يكسان طور به کارکنان همه برای شغلی تصمیمات همه سازمان در.شود

 کارکنان های ديدگاه و نظر به مستقیم سرپرست سازمان در.کنند مخالفت آن با يا کنند بحث شده اتخاذ مستقیم سرپرست توسط که شغلی

 و. دارد اثیرت منافقانه رفتار بر سازمانی فرهنگ اينكه به توجه با کند جلوگیری شخصی های تعصب از مستقیم سرپرست سازمان در. کند توجه

 نقش که رندبب کار به را خدمتگزار رهبری فلسفه مديران ،اگر وکارفرماست کارمند بین دوطرفه ارتباطات نتیجه متعالی سازمانی فرهنگ مچنینه

 فرهنگ بهبود با ،همچنین شود می کارکنان اشتیاق مستعد کند،محیط می رهبری را ها آن که است کسانی به خدمت و حمايت مدير اصلی

 .گردد کارکنان بین در منافقانه رفتارهای کاهش باعث انسازم بر حاکم
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 لیهک سازمان در.شود انجام سهولت به نیاز، مورد ضروری اطالعات به کارکنان کلیه دسترسی سازمان در: که گردد می پیشنهاد بنابراين

 ارکنانک توسط سازمان اهداف با کارها بین ارتباط که شود دهی سازمان ای گونه به کارها سازمان در.باشند سهیم ريزی برنامه فرآيند در کارکنان

 سازمان ندهآي پیرامون اعضا، بین مشترکی انداز چشم.باشند پايبند گويد می که آنچه انجام به ارشد مديران سازمان در.باشد درک قابل آسانی به

 دارد جود و
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