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 چکيده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی 

احساس انصاف)عدالت( سازمانی در سازمانهای دولتی اجرا شده است. جامعه آماری این 

شامل زنان کارمند سازمانهای دولتی استان ایالم است. تعداد حداقل حجم نمونه  پژوهش

آوری اطالعات در ابزار جمع نفر در نظر گرفته شده است. 463با استفاده از جدول مورگان 

این پژوهش، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی با استفاده از ضریب 

یابی معادالت ساختاری استفاده شده قرار گرفته است، و از روشآلفای کرونباخ مورد تایید 

است. متغیرهای پژوهش شامل جوسازمانی، به عنوان متغیر مستقل، احساس 

انصاف)عدالت( سازمانی به مثابه متغیر میانجی و رفتار شهروندی سازمانی به مثابه متغیر 

س نظر گرفتن نقش میانجی احساباشد. نتایج تحقیق نشان دادجوسازمانی با در وابسته می

 انصاف)عدالت( سازمانی  بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جو سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، احساس انصاف)عدالت(  :يديکل واژگان

 سازمانی، استان ایالم
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 3 ، علی یاسينی 2 ، اردشير شيري 1 جميله مهري

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه ایالم، ایالم 1
 .دانشیارگروه مدیریت ، دانشگاه ایالم، ایالم 2
 .استادیار گروه مدیریت، دانشگاه ایالم، ایالم 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 جميله مهري

بررسی تاثير جو سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی با نقش ميانجی 

 احساس انصاف)عدالت( سازمانی

 )مورد مطالعه: زنان کارمند ادارات دولتی استان ایالم(
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 مقدمه
 مشاغل رسمی وظایف بر عالوه که هستند خواهان کارکنانی مدیران بیشتر سازمانها، برای دنیا در موجود رقابتی عرصه به توجه با امروزه

 موفقیت واقع (. در1،1991رود)ارگان نمی شمار به شان رسمی وظایف جزء و است سازمانی انتظارات که فراسوی بزنند رفتارهای به دست خود،

 عنوان به سازمانی شهروندی رفتار .میکنند عمل خود وظایف و نقش از فراترکه  کارکنانی دارد عملکرد به زیادی وابستگی امروزه سازمانها

 پاداش آن به و نشده شناخته پاداش سیستم رسمی طریق از وضوح به و مستقیم طور به و است بصیرتی که شده، تعریف رفتارهای فردی ای

 (.2،2001شود)دیپاال،مورگان نمی داده

 باز جو چه هر .سازد غیرقابل تحمل و سرد یا صمیمی و گرم را آن است ممکن که است جوی با همراه سازمانی هر ازسوی دیگر، محیط

 ترك تر، کم شغلی انگیزش و رضایت باشد، منفی و بسته چه هر و بهتراست نیز فرد کارکرد و تر آسان انسانی روابط برقراری باشد، تر مثبت و

 رفته، هم روی .شود می سنجیده سازمان محیط از کارکنان ادراك اساس بر سازمانی شدجو خواهند هم دورتر از افراد و تر بیش خدمت

 گونه به سازمانی جو ساخت نشان توان خاطر می بنابراین، .شوند می استفاده مربوطه واحدهای و سازمان های ویژگی توصیف برای جوسازمانی

 (.1494است)مالزهی، یک سازمان بردارنده در و کننده احاطه خصوصیت یک نسبی

شده اند.  داده تشخیص همۀ بنگاهها بحث مورد داراییهای در کلیدی موقعیت یک امروزی سازمانهای انسانی به عبارت دیگر، منابع 

انسانی  منابع دهد، می شکل را آن نهایی ترکیب و میدهد انجام را کار که اصلیای تولیدی،عنصر فرآیندهای یا بودجه فروش، میزان از صرفنظر

 تحویل را نتیجه و مینماید ارائه سازمان به را کارمند خدماتش بنابراین . دارد معین نقش چند شغلی هر برای موقعیتی هر در کارگر یک .است

 عملکرد سطح .ریزی کرد برنامه خطا بدون را آن بتوان که نیست ماشین کارمند یک که کنیم درك تا مهم است واقع در اما .مینماید سازمان

 نسبت است. نگرش سازمانی عدالت ها آن مهمترین و میگذارند اثر اثربخش کارکنان کارکرد بر که است بسیاری عوامل نفوذ تحت کارمند یک

تجربه  صالحیتها، عالی، مدیریت مأموریت و چشم انداز همکاران، مشارکت سازمان، سرپرست،فرهنگ رفتار سازمان، های سیاست ادراك شغل، به

 که است خواستهای منصفانه (. رفتار2012ند)فیلیپ و همکاران، باش می اثرگذار عوامل این از نیز مجموعه، یک عنوان به صنعت یک عملکرد و

 تمایل که رهبران شود می باعث انتظارات این .دارند انتظار سامان از میکنند، صرف سازمان یک در خود را انرژی و وقت که کارکنانی همه ی

 .است ممکن اتفاقی چه ندارند توجهی انتظارات این به که مدیران زمانی است، این سؤال .باشند داشته انصاف رعایت بر تأکید به بیشتری

 منفی واکنش شوندکارکنانشان می باعث میکنند، نقض منصفانه غیر رفتارها وسیله به را هنجارها این که است مدیرانی گرفته نتیجه گرینبرگ

 وجود به کارکنان هم و سازمان برای هم خوبی شرایط که میشود باعث رفتار مدیران در عدالت انعکاس بنابراین .دهند نشان رفتار این به نسبت

 (.1493آید)میارکالئی و همکاران،

سازمانی بین درنظرگرفتن احساس انصاف)عدالت(  با سازمانی و رفتارشهروندی جوسازمانی بین رابطه تا است آن بر پژوهشگر بنابراین،

 کارمندان زن در سازمانهای دولتی استان ایالم را مورد بررسی قرار دهد.

 

 مروري بر مبانی نظري و تجربی پژوهش
 سازمانی جو

اعمال و رویه های سازمانی که می تواند بر متغیرهای دیگر سازمانی اثر بگذارد)اشنایدر  جو یعنی ادراك رسمی و غیر رسمی از سیاست ها،

داشتن جو خالق مرتبط با فرهنگ در  ( جوسازمانی می تواند در ارتقای خالقیت و نوآوری در بین افراد نقش حیاتی ایفا کند.2002)4همکارانو 

این ایده ای است که توسط چند تن از محققین ارائه شده  سازمان، موجد محیطی است که قدرت سازمانی را افزایش می دهد.

سازمانی مربوط به تعیین ویژگی های قابل اندازه گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی (. جو 3،1996است)آمابیل

همچنین به عنوان منبعی موثر و .که در این محیط کار می کنند درك شده است و فرض می شود که روی انگیزش و رفتارشان تاثیر می گذارد

کند.جو سازمانی بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط کسانی که درسازمان کار می کنند درك شده است نفوذ جهت شکل دهی رفتار عمل می  با

 رو روی انگیزش و رفتارشان تاثیر می گذارد. بنابراین در موفقیت یک سازمان و واحد صنعتی تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا مدیران بویژه د

درسازمان ایجاد کنند و با استفاده از تاثیری که بر بسیاری از رفتارهای کارکنان از جمله محیط حساس و متفاوت باید جو مطلوب و مناسبی 

 1(. جرج لیتوین1431انگیزش، روحیه، تعهد، رضایت، عملکرد و بهره وری دارد به نحو مطلوبی به اهداف و آرمان های سازمان دست یابند)کرمانی،

                                                           
1.  Organ 
2 . Dipaola & Moran 
3 . Schneider et al 
4 . Ambal 
5 . George Litwin 
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ی کند: ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که درآن کار می کند، دارد و احساس او نسبت به جو سازمانی راچنین تعریف م 6استرینجر و روبرت

 صراحت می باشد. منظور از جو سازمانی، حمایت و صمیمیت، مالحظه کاری ها، پاداش، ساختار سازمانی، سازمان برحسب ابعادی ماننداستقالل،

جام وظایف خود می پردازند.گاهی منظور از جو سازمانی نقطه نظرهایی می باشد که که اهمیت انسانی است که کار کنان یک سازمان درآن به ان

مجموعه  (. از1431قادری، )ملکی، در رابطه با شیوه رفتار کارکنان یک سازمان دربین بیشتر مدیران عالی آن سازمان وجود دارد بطور مشترك و

گرفت جو سازمانی پدیده ای در میان اعضای سازمان وحاصل درك وتجربه ی آنها از  تعاریف ارائه شده درباره ی جو سازمانی، می توان نتیجه

 رابعاد مختلف سازمان است.به همین دلیل،سازمان ها از جو یکسانی برخوردار نیستند و در واقع جو نشان دهنده ی تمایز سازمان ها از یکدیگ

سبک مدیریت و غیره در رابطه ای دو سویه  فناوری، مان ازجمله ساختار سازمانی،می گردد و به عنوان یک نظام روانشناختی با ابعاد دیگر ساز

 (.1492است)جعفری وهمکاران،

 

 رفتار شهروندي سازمانی
ای که میالدی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه1930مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان وارگان در اوایل دهه 

ها و با رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت

به  تمایل"سال گذشته تحقیقات زیادی در موضوع رفتار شهروندی صورت گرفته است. این واژه مفاهیمی از قبیل  20در شدند. ده گرفته مینادی

 ,، 10کاتز و خان؛ 1983 ,، 9برنارد)گیردرا در بر می "3رفتارهای نوآورانه و خود جوش"و نیز تمایز بین عملکرد قابل اعتماد نقش و  "1همکاری

 شغلی رضایت متوسط سطح:از عبارتندها شاخص این. است نموده ارائه شاخص سه سازمان در اجتماعی سرمایه بررسی برای هدسون(. 1978

 و برزکی و وانصاری اصفهانی نصر از نقل به 2005 )هدسون، همکاران میان در ناسالم شدید رقابت و سازمانی شهروندی رفتار کاری، گروه در

 11های اجتماعی گرایانهسایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشی که تشابه زیادی با رفتار شهروندی دارند عبارتند از: رفتار. (1439آقاحسینی،

های اخیر پیرامون مفهوم رفتار شهروندی عمدتا بر سه نوع تحقیقات صورت گرفته در سال. و رفتارهای فرانقشی،12رفتارهای خودجوش

سری از تحقیقات بر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی متمرکز بوده اند.در این زمینه عواملی از قبیل  باشند.یکمی

رفتار شهروندی به  اند.آموزش، تعهد و هویت ملی، عدالت، اعتماد، انواع حکمرانی و... به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی مطرح شده

ت بندی نظراای نبود که از ابتدا به شکل امروزی تدوین گردد. در این زمینه ابتدا به بیان نظرات روسو که خود جمعروزی خود پدیدهمعنای ام

های نظری در این باره را مورد بررسی قرار یکی از جدیدترین صورت بندی -پردازیم، سپس تئوری هابرماسباشد میمی 13و  11مطرح در قرون 

 (.1494یسی زاده، دهیم)عمی

 

 احساس انصاف سازمانی
 در انصاف وسیعتر مفهوم از بخشی اصول، صرفاً این .میکند تلطیف را قواعد سختی که است اصول از مجموعه ای از متشکل انصاف،

در لغت انصاف به معنای دادگری، عدل  .(1494است)محبی، امینی، آن بر مبتنی قوانین که کلیه است عدالت نمایه در به مثابه و عرفی اصطالح

(. انصاف حداقل در دو معنی به کار می رود. گاهی انصاف به مفهوم 1460و داد کردن، راستی کردن، به نیمه رسیدن و میانه روی است)عمید،

شکلی به کار می رود. انصاف در مفهوم  نیمه و میانه دور محور برابری می گردد. خواه برابری در مقدار باشد یا  نباشد. انصاف در مفهوم در حقوق

دوم، تصمیم گیری برابر وجدان و حق است. مانند انصاف در تعیین نرخ عادله.اعمال انصاف در رفتار به معنای عادل و منصف بودن است. هدف 

طرفی و همسو نمودن رفتار با  (. عدالت و انصاف با دو مشخصه بی14،2010اصلی تمام قواعد انصاف جلوگیری از رفتار غیر منصفانه است)فین

انتظارات جامعه از انصاف نمود می یابد.انصاف و مساوات به عنوان صفت مشخصه بی طرفی و صداقت در تصمیم گیری محسوب می گردد.دوری 

ود.در ناشی می ش از هرگونه اعمال منافع شخصی و سوگیری در تصمیم گیری، پرهیزاز پیش داوری،تعصب و جانبداری بی رویه از مفاهیم انصاف

 واقع ارائه تعریفی از انصاف که مورد توافق همگان باشد دشوار است، اما می توان اظهارداشت که انصاف بخشی از عدالت طبیعی است)خواجوی،

 می خاص موارد با آن کردن متناسب و وسیله تعدیل حقوق قواعد اجرای مقام در که است عدالت از مبهمی احساس (. انصاف1491منصوری،

 ناقص می خود کلی ماهیت مناسبت به که قاعده یک اصالح از است عبارت بکاهد. انصاف آن لغزش از است تا عدالت چوبدستی انصاف . گردد

                                                           
6 . Robert Stringer 
7 . Willingness too Cooperate 
8 . Innovative & Spontaneous Behaviors 
9-  Barnard 
10-  Katz & Kahn 
11 . Pro Social Behaviors 
12 . Spontaneous 
13 . Finn 
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 . بسیار است رفته کار به فراوان طور به عدالت با مترادف دارد. انصاف ترجیح عدل از نوعی بر و است عدالت از خاص صورتی انصاف . باشد

 تالیفات در نیز فقهی و حقوقی کند نویسندگان می اقتضاء چنین انصاف و عدالت که شود می گفته یاحقوقی اجتماعی مسائل در که ایم شنیده

(. 1439اند)وکیل زاده و همکاران، کرده تلقی انصاف مفهوم به را عدالت یعنی اند کرده استعمال رامترادف مفهوم دو این زیادی موارد در خود

انصاف،از یک سو تالش دارد درك درستی از هرچیز در جای خود داشته باشد؛ از سوی دیگر به این می اندیشد که رفتاری در پیش گیرد فرد با 

تبه رتا نه به خودش و نه به دیگری ستم یا زیانی نرسد. البته او می تواند در مواردی نفع)پسند( دیگری را بر نفع)پسند( ترجیح دهد که این م

است که از آن تعبیر به ایثار و بعضا نوع دوستی می شود و پدیده شوم نژادپرستی را محکوم و نامعقول می کند. اما در انصاف صرا ترجیحی باالتری 

 وجود ندارد و نوعی تعادل و تساوی در پسندها و ناپسندها حاکم است. این آن چیزی است که تعالی جامعه یا سازمان را تضمین کرده و فرهنگ

 (.1494نی را غنی از الگوهای رفتاری، ایده ها و تصمیمات سرنوشت ساز می داند)قرائی سلطان آبادی،نظری توکلی،سازما

 

 تحليل رفتار منصفانه در فرد وسازمان
اعضای  و ماهیت رفتار منصفانه در سازمان بسیار به نحوه شکل گیری آن در فرد یا افراد بستگی دارد. زیرا هویت سازمان یا جامعه به افراد

ف آن وصل است و چنانچه سازمانی بخواهد دربرنامه های اخالقی خود موفق باشد چاره ای از اخالق سازی نیروی انسانی خود ندارد.درمورد انصا

ره اورزی فرد و سازمان مهمترین مسئله درك شرایط انصاف ورزی و مولفه های اثرگذار برآن است.یعنی اگر کسی بخواهد انصاف داشته باشد چ

 ای از این ندارد که اوال خود را در موقعیت مشابه با دیگری فرض کند،سپس تصمیم بگیرد آنچه را برای دیگری می خواهد آیا همان چیزی است

که برای خود دوست دارد یا خیر؛ در صورت نخست آن در حق دیگری انجام دهد و در غیر این صورت باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. 

ت که هیچ انسان خردمندی دوست ندارد با او کاری را بدتر از آن کاری بکنند که او در حق دیگران کرده است. لذا انصاف ورزی خیلی روشن اس

ه  بزیاد به میزان توانایی افراد در قراردادن خویش در موقعیت های مشابه و یکسان با دیگران به همراه حس بی طرفی)یعنی درباره کارهای مشا

 (.1431ری های مشابه داشتن( بستگی دارد)گنسلر،ارزش گذا

البته الزمه انصاف وجدان بیدار و پذیرا هم هست چون شخص درموقعیتی قرار می گیرد که ممکن است خواسته های خود را بردیگری 

خود گوش فرا ندهد و حقوق ترجیح دهد و اصال هیچ احساسی نسبت به دیگران نداشته باشد. لذا از فرد منصف بعید است که به ندای وجدان 

دیگران را به قیمت منافع خویش پایمال نماید. در واقع فرد منصف نمی شود مگر اینکه بتواند در هر بخش از کنش و واکنش های خود دیگران 

ن دشان دوست دارند. بی شک ایرا به تصور آورد که چنانچه جای او می بودند با او چه می کردند.آیا آنگونه که او با دیگران کرده با آنگونه که خو

 حالت به تصمیم و رفتار انسان تعادل می بخشد و پندار خودخواهی و دگر ستیزی را از او دور می سازد. اینکه می شود همگان را در جامعه و

از خود و مطلوبیت های زندگی  سازمان مامور به انصاف ورزی کرد، در ابتدای امر ساده و بدیهی به نظر می رسد، اما در واقع تا فرد شناخت کافی

ل ماش نداشته باشد، و انگیزه برقراری ارتباط سالم و سودمند در او شکل نگرفته باشد در بخش اخالق فردی و نیز منافع سازمان خویش را در ع

خالق سازمانی، بعید است که به تعهدات اخالقی آن سازمان نبیند و از حمایت های متنوع و فراگیر مدیران سازمان برخوردار نباشد در بخش ا

 (.1494بتوان از چنین افرادی انتظار رفتار منصفانه داشت)قرائی سلطان آبادی،نظری توکلی،
 

 پيشنه تحقيق
ارائه مدل ارتباط انصاف سازمانی،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان » ( در تحقیق خود تحت عنوان1494ظریفی و دیگران)

به بررسی ارتباط انصاف سازمانی و تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان پرداختند « انوزارت ورزش و جوان

ارتباط مثبت و معناداری دارد. مدل ارائه شده براساس  شغلی دلبستگی و سازمانی تعهد سازمانی، انصاف بین که داد نشان تحقیق این نتایج

درصد تغییرات دلبستگی شغلی را تبیین می کرد و تعهد  31/0ژوهش نشان داد که تعهد سازمانی و انصاف سازمانی معادالت ساختاری در این پ

رابطه » (در تحقیق خود تحت عنوان1494سازمانی ضریب اثر بیشتری بر دلبستگی شغلی نسبت به انصاف سازمانی داشت. نادری و صفرزاده)

طه به بررسی راب« شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمانانصاف سازمانی، سالمت سازمانی، اشتیاق 

ازمان سانصاف سازمانی، سالمت سازمان، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک 

 19/0و 33/0نشان داده که دومجموعه متغیرهای مالك و پیش بین در دوبعد با ضرایب همبستگی کنونی  صنعتی در شهر اهواز پرداختند. نتایج

/ 11قوی ترین رابطه را با اولین متغیر کنونی داشت. سالمت سازمانی 99/0رابطه معناداری دارند. مطابق نتایج بدست آمده اشتیاق شغلی با ضریب

به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند و در بعد دوم قوی ترین حضور مربوط به سالمت 11/0مانی و جو نوآورانه ساز 11/0انصاف سازمانی 

در سلسله مراتب بعدی قرارداشتند. همچنین مطابق 3/0و اشتیاق شغلی -23/0/انصاف سازمانی40بود و جو نوآورانه سازمانی  -36/0سازمانی 

درصد و سپس با متغیر رفتار مدنی 93/0رابطه را با توانمند سازی روانشناختی  نتایج بدست آمده اولین متغیر کانونی، قوی ترین

در  -/20داشت و توانمند سازی روانشناختی با ضریب64/0داشت. دومین متغیر کانونی قوی ترین رابطه را با رفتار مدنی سازمانی 13/0سازمانی

http://www.joas.ir/


 091 -071، ص 0931، تابستان  01شماره  پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری،
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

بررسی ارتباط میان انصاف سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان »حت عنوان ( در تحقیق خود ت1492رتبه بعدی قرار گرفتند. )دوستی و دیگران

به بررسی انصاف سازمانی و اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و بررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی « اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

ه های انصاف سازمانی کارکنان با یکدیگر و با مولفه های تعهد سازمانی کارکنان پرداخت. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین برخی از مولف

ارتباط مثبت و معنی داری وجوددارد. تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد، نیز تحت تاثیر انصاف سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان 

نها نمی توانند بدون انصاف به حیات خود ادامه دهند و رعایت انصاف در مازندران قراردارد. و با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت سازما

 سازمان بخشی از مسئولیت های اخالقی مدیران است. 

انصاف سازمانی و عملکرد شغلی مدرسان در دانشگاههای فدرال بخش جنوبی » ( در تحقیق خود تحت عنوان 2011و دیگران) 13افانگا

به بررسی رابطه بین انصاف سازمانی و ابعاد آن با عملکرد شغلی مدرسان پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین « جنوب غربی نیجریه

تعیین تاثیرات انصاف » ( در تحقیق خود تحت عنوان2014)11با عملکرد شغلی مدرسان رابطه معناداری دارد..چین انصاف سازمانی و ابعاد آن و

مانی به بررسی تاثیرات انصاف ساز« سازمانی و ارزش های کاری بر عملکرد سازمانی: استفاده از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر

هروندی سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر دارد.همچنین دلبستگی شغلی کارکنان بطور مثبتی بر عملکرد درون و ارزش های کاری بر رفتار ش

تاثیر انصاف و کیفیت رابطه بر » ( در تحقیق خود تحت عنوان2001)16نقش و رفتار شهروندی سازمانی)عملکرد فرانقش( تاثیر دارد. وات و شفر

به بررسی تاثیر انصاف و اعتماد بر رفتارهای شهروندی « ل کننده اعتماد به سرپرست و توانمند سازیرفتارهای شهروندی سازمانی: نقش تعدی

سازمانی پرداختند. هدف محققان ایجاد آزمون تبادل اجتماعی توسعه یافته رفتار شهروندی سازمانی بود که شامل ویژگی های بافت اجتماعی) 

ظرفیت مشارکت در رفتارهای شهروندی سازمانی)یعنی اعتماد به سرپرست و توانمندسازی  عضو( و همچنین-انصاف درك شده و رابطه رهبر

ی زروانشناختی( بود. تحقیق آنها در صنعت بانک های سرمایه گذاری انجام شد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که احترام به سرپرست و توانمندسا

دی تاثیر می گذارد.همچنین کلیه ابعاد انصاف سازمانی نیز بطور مستقیم بر اعتماد به روانشناختی به طور مستقیمی بر همه ابعاد رفتار شهرون

تاثیر انصاف در کاهش اثرات منفی خط مشی های سازمانی بر نیت ترك »( در تحقیق خود تحت عنوان2001)11سرپرست تاثیر می گذارد. بایرن

رفتارشهروندی سازمانی پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که ادراك از  به بررسی انصاف سازمانی و« خدمت، رفتارشهروندی و عملکرد شغل

» ( در تحقیق خود تحت عنوان2003)13انصاف سازمانی تاثیرات خط مشی های سازمانی را بر رفتارشهروندی سازمانی کاهش می دهند. ریستیگ

ی انصاف در سازمان در شرکت های اسلحه سازی ایاالت متحده به بررسی پیش زمینه ها و پیامدها« پیش زمینه ها و پیامدهای انصاف سازمانی

پرداخت. اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی درك شده به عنوان پیش زمینه های انصاف سازمانی بررسی شدند. تعهد سازمانی، رفتارشفاهی، 

ر داد حمایت سازمانی درك شده و اعتماد پذیری بطو رفتار عقب نشینی به عنوان پیامدهای انصاف سازمانی بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان

 مثبتی با انصاف مرتبط هستند. 
 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 . الگوي مفروض پژوهش بر اساس مبانی نظري و تجربی1الگوي 

                                                           
14 . Efanga 
15 . Chien 
16 . Wat and Shaffer 
17 . Byrne 
18 . Ristig 
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 فرضيه هاي پژوهش
 .جوسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد 

  سازمانی)عدالت( تاثیر معناداری دارد.جو سازمانی بر احساس انصاف 

 .جوسازمانی از طریق احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر  رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد 

 

 روش تحقيق
 بررسی تاثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی احساس انصاف)عدالت( سازمانی در پژوهش این اصلی هدف

از سوی دیگر، از آنجا که نحوه و میزان تاثیرات متغیرها و همبستگی . تحلیلی است-توصیفی ماهیت و نوع لحاظ از است لذا دولتی سازمانهای

ی تآید. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان کارمند سازمانهای دولگیرد، تحقیق همبستگی نیز به شمار میآنها را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می

ای به عنوان نمونه نفر به شیوه تصادفی طبقه 463( تعداد 1991نفر با استفاده جدول کرجسی و مورگان ) 6300استان ایالم است که از بین 

 انتخاب شدند. 

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. با این حال شاخص مورد سنجش در پژوهش، در 

ها استفاده گردید. ض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری دادهمعر

سوال بسته به شیوه طیف پنجگانه لیکرت است. روایی صوری سواالت و ابعاد پرسشنامه توسط چند تن از متخصصان 13این پرسشنامه شامل 

های بار عرضی و آزمون (AVEها با استفاده از روش متوسط واریانس استخراج شده )اساتید دانشگاهی بررسی و تایید شد. روایی سازهسازمانی و 

ب گلدشتاین( بررسی گردیدند. مقادیر آلفای کرونباخ و ضری-ها با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب ترکیبی )دیلونتایید شدند. پایایی سازه

ی پایایی شان دهنده/. بود که ن333/.، احساس انصاف سازمانی31، رفتار شهروندی سازمانی16/0ها به ترتیب جوسازمانیترکیبی تمامی سازه

ها در روش حداقل مربعات جزئی، از آزمون بار عاملی استفاده شد. اکثر متغیرها دارای بار عاملی ها است. برای بررسی پایایی معرفمناسب سازه

لی و مدل سازی معادالت بودند. نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرونف بررسی شدند. تحلیل عام 1/0باالتر از مقدار 

 انجام شدند. SMART-PLSساختاری نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار 

 

 هاي تحقيقیافته
و طبق فرضیه ها، متغیرهای این پژوهش شامل جو سازمانی متغیر مستقل، رفتار شهروندی  1با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در شکل 

 میانگین هر یک از متغیرهای پژوهش به شرح زیر است: غیر وابسته، احساس انصاف)عدالت( سازمانی به عنوان متغیر میانجی هستند.سازمانی مت
 

 . آمار توصيفی ميانگين،انحراف معيار متغيرهاي تحقيق1جدول 

 شاخص ها            

 متغیرها

 وضعیت نرمال متغیرها آمار توصیفی متغیرها

 K-Sمقدار  K-S سطح معناداری میانگین انحراف معیار

 61/1 000/0 963/0 136/0 جوسازمانی

 69/1 231/0 136/0 993/0 رفتارشهروندی سازمانی

 43/2 101/0 193/0 143/0 احساس انصاف)عدالت( سازمانی

 

 01/0صورتی که سطح معناداری از اسمیرونف استفاده شده است. در  -جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگرف

باشد متغیرها نرمال نیستند. با توجه به اینکه سطح معناداری بعضی از  1/0باشد و اگر سطح معناداری کمتر از بیشتر باشد متغیر نرمال می

انصاف سازمانی بیشتر از  )غیر نرمال( و تعداد دیگری همچون رفتار شهروندی سازمانی و احساس  01/0متغیرها همچون جوسازمانی کمتر از 

)نرمال( است، بنابراین برای تحلیل مدل مفروض پژوهش از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است، چرا که حساسیتی به وضعیت 01/0

 نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرها ندارد.

 

 آزمون الگوي مفروض پژوهش
 داری دارد.جوسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معنا
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کند. دو شکل زیر نتایج بررسی فرضیه های اصلی فرضیه اول وجود تاثیر معنادار بین جوسازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی را تایید می

 دهد. مقادیر درون دایرهبین متغیرهای تحقیق را نشان می tآماره  4بین متغیرهای تحقیق و شکل  Betaضریب  2دهند. شکل یک را نشان می

 دهد.ها نیز ضریب تعیین را نشان می

 . تاثير جوسازمانی بر رفتارشهروندي سازمانی2جدول 

 شاخص ها          

 متغیر

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 613/0 632/13 جوسازمانی

 

می باشد،  96/1و  -96/1که در بازه  tکند. طبق آماره فرضیه اول این پژوهش تاثیر جوسازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی را آزمون می

 شود.بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه اول تحقیق تایید می 91/0جوسازمانی در سطح 

 
 متغيرهاي تحقيقt : آماره 3شکل                                    هاي تحقيق: ضریب مسير بين متغير2شکل

 

 جو سازمانی بر احساس انصاف سازمانی)عدالت( تاثیر معناداری دارد.

کند. دو شکل زیر نتایج بررسی فرضیه های فرضیه دوم وجود تاثیر معنادار بین جوسازمانی بر احساس انصاف)عدات( سازمانی را تایید می

دهد. مقادیر درون بین متغیرهای تحقیق را نشان می tآماره  4بین متغیرهای تحقیق و شکل  Betaضریب  2دهند. شکل اصلی یک را نشان می

 دهد.ز ضریب تعیین را نشان میدایره ها نی
 

 . تاثير جوسازمانی بر احساس انصاف)عدالت( سازمانی3جدول 

 شاخص ها        

 متغیر

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 116/0 131/23 احساس انصاف)عدالت( سازمانی

 

می  96/1و  -96/1که در بازه  tکند. طبق آماره فرضیه دوم این پژوهش تاثیر جوسازمانی بر احساس انصاف)عدالت( سازمانی را آزمون می

 شود.بر احساس انصاف سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می 91/0باشد، جوسازمانی در سطح 
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 بين متغيرهاي تحقيقt:آماره5شکل                                                    متغيرهاي تحقيق:ضریب مسير بين 4شکل

 

 جوسازمانی از طریق احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر  رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

اشد. نکته بگری احساس انصاف )عدالت(سازمانی دررابطه بین جوسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی میفرضیه سوم مرتبط با نقش میانجی

انی با ممهم در ارتباط با اثر غیر مستقیم )میانجی( این است که باید هر دو ارتباط )جوسازمانی با رفتارشهروندی سازمانی( و )رفتارشهروندی ساز

ررسی برای باس انصاف)عدالت(سازمانی( معنادار باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانجی را محاسبه نمود. الزم به ذکر است که احس

گری درصد باشد نقش میانجی 20کنیم. اگر مقدار شمول واریانس کمتر از استفاده می (VAFگری یک متغیر از شمول واریانس )نقش میانجی

گری درصد باشد نقش میانجی 20شود. در وضعیتی که شمول واریانس بیشتراز گری پذیرفته میدرصد باشد ادعای میانجی 30گر باالتر از رد و ا

 (.2011باشد: )جوزف و همکاران،باشد. فرمول شمول واریانس به شرح زیر میجزئی می

(1))13+p23*p12)/(p23*p12VAF=(p 

12P مستقل و متغیر میانجی: ضریب مسیر بین متغیر 

23Pضریب مسیر بین متغیر میانجی و متغیر وابسته : 

13Pضریب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر وابسته: : 
 

 . پارامترهاي الزم براي بررسی نقش ميانجی4جدول 

 شاخص ها                       

 نقش میانجی گری

 آمار توصیفی متغیرها

 نتیجه VAFآماره 

 تایید 341/0 رفتارشهروندی سازمانی    احساس انصاف سازمانی      جوسازمانی

 

گری احساس انصاف)عدالت( نقش میانجی 3با توجه به استنادات ذکر شده در باال و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول

 شود.سازمانی تایید می

 
 بين متغيرهاي تحقيقt:آماره7شکل                                  :ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق6شکل
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 بحث و نتيجه گيري
 فرضیه اول: جوسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

ادار است. به نشان داد که این رابطه معن   362/13بدست آمد. ضریب معناداری بین این دومتغیر 613/0ضریب استاندارشده بین دو متغیر

ا نتیجه ب این معنا که جوسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی درزنان کارمند سازمانهای دولتی استان ایالم تاثیر معناداری دارد. این نتیجه مطابق

 ( است.1490قلعه ای و همکاران)

 فرضیه دوم: جو سازمانی بر احساس انصاف سازمانی)عدالت( تاثیر معناداری دارد.

نشان داد که این رابطه معنادار است. به 131/23بدست آمد. ضریب معناداری بین این دومتغیر 116/0ستاندارشده بین دو متغیرضریب ا

طابق ماین معنا که جوسازمانی بر احساس انصاف)عدالت( سازمانی درزنان کارمند سازمانهای دولتی استان ایالم تاثیر معناداری دارد. این نتیجه 

 ( است.1494ی و همکاران)با نتیجه رحمت

 فرضیه سوم: جوسازمانی از طریق احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر  رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

بدست آمد و درنتیجه نقش میانجیگری احساس انصاف  VAF 341/0در رابطه با متغیر میانجی احساس انصاف)عدالت( سازمانی مقدار 

 سازمانی تایید می شود.

 باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می شود:

  باتوجه به تاثیر بدست آمده از رابطه جوسازمانی و احساس انصاف سازمانی در سازمانهای دولتی شهر ایالم پیشنهاد می گردد با اقدامات

 سعی در افزایش احساس انصاف سازمانی و ادراك از انصاف و عدالت و درنتیجه بهبود پیامدهای مثبت آن شوند.الزم 

  مدیران سازمانها ترتیبی اتخاذنمایند که کارکنان آنها در هریک از ابعاد جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی قادر به احساس و

 همچنین درك کردن انصاف باشند.

 ای اصلی برای عدالت آفرینی درسازمان،رفع هرگونه تبعیض است.اگرآیین نامه ها،مقررات و جهت گیری های سازمان یکی از روشه

 تبعیض آمیز باشد، کارکنان بی اعتماد و بدبین می شوند و احتمال انجام رفتارهای مخرب کاری افزایش می یابد.

 تم مبتنی بر انصاف و عدالت را توسعه دهند.یکی از روشهای اعتماد سازمانهای دولتی به منظور گسترش احساس انصاف و عدالت سیس

آفرینی بکارگیری روشهایی است که سازمان را پیش بینی پذیرترسازند و این درگرو دو امر مهم است:شفافیت و قانونمندی. آنچه به 

 است. شبکه ارتباطی سازمان شفافیت و قانونمندی می بخشد،نظام مندی درهمه زیرسیستم های آن
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