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 .1استادیار دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه سمنان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت21/21/30 :؛ تاریخ پذیرش)20/30/20 :

چکیده
یکی از موضوعهای محوری در سازمانها ،حفظ و توسعة احساس عدالت در کارکنان استت .بنتابرای ،،بتا اتنامت مناست ارتبتا ابعتاد
عدالت سازمانی با رفتارهای کارکنان ،برای مدیران ای ،امکان فراهم میاود تا اقدامات مناس تری را به منظور توسعة احستاس عتدالت
در سازمان برنامهریزی و مدیریت کنند .هدف ای ،پژوهش ،بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار اترروندی ستازمانی بتا میتان یگتری
کیفیت زندگی کاری بوده است .ای ،تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – همبستتیی ان تاگ گرفتته استت .جامعتة ممتاری
تحقیق همة کارمندان زن و مرد ( 922نفر) دانشیاه مازندران بودند که با بهکارگیری روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  251نفر از منتان
به عنوان ارکتکننده در پژوهش انتخاب ادند .ابزار تحقیق پرسشنامههای عدالت سازمانی ،کیفیتت زنتدگی کتاری و رفتتار اترروندی
سازمانی است .پایایی پرسشنامه ها به روش ملفای کرونباخ و روایی منهتا بتا بتهکتارگیری روش همستانی درونتی محاستبه اتد .بترای
ت زیهوتحلیل دادهها مدلسازی معادالت سامتاری اجرا اد .یافتهها نشان داد عدالت توزیعی و رویهای تأثیر معناداری بر رفتار ارروندی
سازمانی دارد .عدالت توزیعی و رویهای تأثیر معنادار بر کیفیت زندگی کاری دارد .عدالت توزیعی و رویهای به واسطة کیفیت زندگی کاری
بر رفتار ارروندی سازمانی تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژگان
رفتار سازمانی ،عدالت سازمانی ،کارکنان ،کیفیت زندگی کاری.
 نویسندة مسئول ،رایانامهsjafari.105@gmail.com :
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مقدمه
امروزه دانشگاه را نمیتوان با دانش ،ذهنیت ،الگوهاا و رو هاا دیاروز اداره کارد .تحاوت
دگرگونیها گسترده ،پویا و پیچیدة امروز ایجاا

و

مایکناد دانشاگاههاا هماواره نگار هاا و

الگوها جدید ذهنی و عملی را بیاموزند ،توسعه دهند و البته به درساتی باهکاار گیرناد

( Araste,

 .)Blanca, 2008; 2008از طرفی ،در عصر پویایی و پیچیدگی ،اکثر مدیران خواهان کارکنانیاند کاه
بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت کنند ،به فراسو انتظارا روند ،و به میل و خواسات خاود
به رفتارهایی دست بزنند که جزء وظایف رسمی شاغلیشاان نیسات ( .)Podsakoff et al., 2000باه
طور کلی ،آن دسته از رفتارها شغلی کارکنان که تأثیر زیاد بر اثربخشای عملیاا

ساازمان دارد،

توجه بسیار از محققان و مدیران را جلب کرده است .در گذشته ،محققان در مطالعا خاود بارا
بررسی رابطة رفتارها شغلی و اثربخشی سازمانی ،به عملکرد دروننقشی کارکنان توجه میکردند.
تقریباً از دو دهة قبل ،محققان بین عملکرد دروننقشی و عملکرد فرانقشی تفااو

قالال شادهاناد

( .)Hossam, 2008عملکرد فرانقشی به رفتارها شغلی فراتر از نقشهاا رسامی کارکناان اشااره
دارد که این رفتارها اختیار اند و معموتً در سیستم پادا

رسمی سازمان در نظر گرفته نمیشوند.

در واقع ،این رفتارها همان رفتارها شهروند سازمانی اسات .رفتاار شاهروند ساازمانی شاامل
رفتارها اختیار کارکنان است که در سیستم رسمی پادا

کارکنان طراحی نشدهاند و بخشای از

وظایف رسمی فرد نیستند ،اما و آنها را انجام میدهاد و باه عناوان اقاداما

مثباتش بخشای از

فعالیتها کارکنان برا بهبود و بهرهور  ،انساجام در محایط کاار ،و پیوناد و همبساتگی میاان
اعضا سازمان است .در مجموع ،باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشها سازمان و ارتقا اثربخشی
و عملکرد سازمانی میشود ( .)De Groot & Etal, 2005; Chrystine & Serroni, 2004ایان رفتارهاا
برا هر سازمانی مطلو

است زیرا با متغیرهایی مانند اثربخشی و بهرهور ارتباا دارد و عامال
1. In-Role Performance
2. Extra-Role Performance
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مؤثر بر همکار  ،تعهد سازمانی و عملکرد ساازمانی اسات ( .)Huff et al., 2008رفتاار شاهروند
سازمانی با ویژگیها مانند وظیفاهشناسای  ،ناوعدوساتی  ،فضایلت شاهروند  ،جاوانمرد
تواضع

و

( ;Chrystine & Serroni, 2003; Garg & Renu, 2006; Haigh & Pfau, 2006; Alicia, 2008

 )Soner, 2009شناخته شده است که میتواند با توجه به شرایط و اقتضالا
آموز

مؤسسا

متغیار محایط کناونی،

عالی را در راستا تحقق مطلوبیتها اساسای (چشاماناداز ،ارز  ،رساالت،

اهداف و جز آن) و ایجاد بستر مناسب برا ارتقا کیفیت زنادگی کاار ()Sheel et al., 2012
در جهات تارویع عادالت ساازمانی یاار رسااند

(Payne & Webber, Bettencourt et al., 2005

;.)2006

بروز رفتار شهروند سازمانی متأثر از ادراک افراد از میزان رعایات عادالت در ساازمان اسات
( .)Cole & Flint, 2004بدین معنی که آنها به برابر ادراکشده دربارة توزیع و تخصیص پیامادها
و ستادهها سازمان مثل سطح پرداختی به شخص (عدالت توزیعی)  ،فرایند که توزیع پادا هاا
بر آن اساس انجام میگیرد (عدالت رویها )  ،و برابر در رفتار با افراد در طول اجرا رویههاا و
کیفیت این رفتار (عدالت تعاملی) حساساناد و باه آن واکانش نشاان مایدهناد (

& McDowall

Fletcher, 2004؛ Forret & Sue Olson et al., 2006; Rego & Cunha, 2006; Colquitt et al., 2004
2008

 .)Love,عدالت سازمانی اصطالحی است برا توصیف نقش عدالت که بهطاور مساتقیم باا

موقعیت شغلی ارتبا دارد

(Elanain, 2010

 .(Abuبهویژه در عدالت سازمانی مطرح میشود که باا

چه شیوههایی با کارکنان باید رفتار کرد تا احساس کنند با آنان عادتنه برخورد شده اسات (نعاامی
و شکرکن،

) .با وجود این ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ادراکاا

کارکناان از میازان
1. Conscientious
2. Altruism
3. Civic virtue
4. Sportsmanship
5. Courtesy
6. Distributive justice
7. Procedural justice
8. Interactional justice
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رعایت عدالت سازمانی (توزیعی ،رویها  ،مراودها ) در دانشاگاه قلمارو پاژوهش و تاأثیر آن بار
رفتار شهروند سازمانی آنان است تا ضمن سنجش دیدگاه کارکنان درباارة موضاوع پاژوهش در
دانشگاه ،جهت توسعة این رویکرد در قلمرو تحقیق پیشنهادها کاربرد مطرح شود.
بیان مسئله
امروزه دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیاد در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان اسات.
این امر در سازمانها خدماتی مانند مراکز آموز

عاالی اهمیات بیشاتر دارد و کارآماد ایان

سازمانها پیوند نزدیک خود را با مقولهها ساازمانی مانناد عادالت ساازمانی حفار کارده اسات
( .)Ganjinya et al., 2010متخصصان از مد ها پیش به اهمیت عادالت ساازمانی باه عناوان پایاة
اساسی اثربخشی فرایندها سازمانی پی بردهاناد ( .)MardaniHamuleh & Heydari, 2008یکای از
موضوعها محور در سازمانها از جمله مراکز آموز

عالی ،حفر و توسعة رفتارهاا عادتناة

مدیران و رهبران ،و احساس عدالت در کارکنان است .در فرایناد شاکلدادن احسااس عادالت در
کارکنان ،توجه به رابطة ادراک از عدالت با هر یک از رفتارها کارکنان اهمیات دارد .باا شاناخت
مناسب ارتبا ابعاد عدالت سازمانی با رفتارها کارکنان ،برا مدیران این امکان فراهم میشود تاا
اقداما

مناسب تر را به منظور توسعة احساس عدالت در سازمان برنامهریز و مدیریت کنناد و

از این طریق زمینه را برا تقویت نیرو انسانی خود فراهم کنند

(.)Semsar et al., 2001

با توجه به تأثیر انکارنشدنی عدالت سازمانی بر ارتقا کیفیت و کارایی نظام آموزشی در سطح
دانشگاهها ،رهبران آموزشی باید انواع عدالت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن را در نظر بگیرناد و در
همة سطوح گامها اساسی را در جهت حرکت باه سامت بسترسااز اجارا عادالت ساازمانی
بردارند .بنابراین ،در شرایط رقابتی و متحول کناونی ،شاناخت و بهباود عادالت ساازمانی یکای از
نیازها آشکار سازمان و محایط آن اسات .بسایار از رفتارهاا از جملاه رعایاتنکاردن عادالت
سازمانی در سطوح مختلف سازمانها آموزشی باعث شاده اسات افاراد در ساازمان بایروحیاه،
بیاعتنا و بهطور کل ،غیرحساس نسبت به محیط اطراف خود باشند .در صورتی که بر اساس نظریة
عدالت سازمانی میتوان پیشبینی کرد کارکنان در قبال وجود یا نبود عدالت سازمانی در محل کار،
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واکنش نشان میدهند .یکی از این واکنشها ،افزایش یا کاهش بروندادهاست .اگر کارکنان مشاهده
کنند عدالت در سازمان رعایت نمیشود ،دچار نوعی تنش منفی میشوند .در نتیجه ،بارا کااهش
تنش ،میزان دروندادها و مشارکتها خود را کاهش میدهند .در چناین ماوارد  ،ممکان اسات
رفتار شهروند آنان کاهش یابد .برعکس ،اگر کارکنان احسااس کنناد کاه در محال کاار عادالت
سازمانی وجود دارد ،برانگیخته میشوند تا با انجامدادن رفتارها یار دهنده مانند رفتار شهروند
سازمانی ،دروندادها و مشارکت خود را افزایش دهند .به عبارتی ،عدالت ساازمانی در محال کاار،
بیانگر اهمیتدادن سازمان به کارکنان است ،که باعث ایجاد میثاقی دوسویه بین کارکنان و ساازمان
می شود و باه باروز رفتارهاا شاهروند از ساو کارکناان مایانجاماد

(Chu & Kessler, 2008

;.)Belcourt et al., 2008

تحقیقا مربو به عدالت سازمانی نشان میدهد بهطور بالقوه بسیار از متغیرهاا مرباو باه
رفتار شهروند سازمانی را عدالت سازمانی تبیین میکند و یکای از مهامتارین پیامادها عادالت
سازمانی که مورد توجه قرار گرفته است ،رفتار شهروند سازمانی و حیطههاا مختلاف آن اسات
(نعامی و شکرشکن،

) .عالوه بر عدالت سازمانی که بر باورهاا و احساساا و نگار هاا

افراد سازمان تأثیر میگذارد

(al., 2009

 )Zhang etو از طریق تسهیل روابط و افزایش سطح اعتماد

بین ذ نفعان ،افزایش یا کاهش رفتار شهروند سازمانی اعضا سازمان را در پی دارد و باه تباع،
بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد ،کیفیت زندگی کاار

کاه از آن باه عناوان نیازهاا اصالی در

سازمان یاد می شود ،نیز بر میزان افازایش رفتاار شاهروند ساازمانی در راساتا بهباود عملکارد
سازمان مؤثر خواهد بود ( .)Rethinam & Ismail, 2008طبق نظر والتون (  ،) 7کیفیات زنادگی
کار به عنوان راهی برا نجاا

ارز هاا انساانی اهمیات دارد .او کیفیات زنادگی کاار را

عکسالعمل کارکنان در برابر کار ،بهویژه پیامدها ضرور آن در ارضا نیازها شغلی و ساالمت
روحی ،تعریف میکند.
1. Organizational Citizenship Behavior
2. Walton
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از سو دیگر ،رفتار شهروند سازمانی میتواند نقش بسزایی در بهباود عملکارد و اثربخشای
آموز

عالی داشته باشد؛ با این حال ،در آموز

عالی نارساییهایی در توجه به این عامل وجاود

دارد .بر این اساس ،پژوهش حاضر به عنوان یک کار عملی ،کاربرد و تجربی میتواند تاا حاد
جوابگو بخشی از نارساییها موجود در این زمینه باشد .همچنین ،رابطة کیفیت زنادگی کاار
با رفتار شهروند سازمانی می تواند در جهات افازایش شاناخت مادیریت آماوز

عاالی درباارة

کیفیت زندگی کار و آثار که میتواند بر رفتار شهروند سازمانی داشته باشد ،مفید واقع شاود.
از سو دیگر ،وجود و رعایت عدالت سازمانی در سازمانها آموز
کار کارکنان آموز

عالی ،سطح کیفیت زندگی

عالی را ارتقا میبخشد و با مطرح کردن راهکارهاا صاحیح درباارة رو

برخورد مناسب با کارکنان باعث افزایش بازده رفتار شهروند سازمانی آنها مایشاود .از طرفای،
عدالت اقتضاء میکند رشد همهجانبه و همگانی برا افراد سازمان لحاظ شود تا هیچ کس در یاک
سطح نماند و زمینة شکوفایی استعدادها فراهم شود و با یکناواختی و کساالتآور شاغل مباارزه
شود ،و نیز از آنجا که افزایش عدالت و کیفیت زندگی کار به افزایش رفتار شهروند سازمانی و
عملکرد کارکنان و به تبع آن اثربخشی هر سیستمی ،از جملاه ساازمانهاا آماوز

عاالی منجار

می شود ،اهمیت آنها بهوضوح دیده میشود و عملکرد کارکنان زمانی سیر صعود ماییابناد کاه
عدالت و تعهد بین آنها بیشتر احساس شود.
در نهایت ،آموز
بیشتر برا گستر

عالی برا برخوردار از کیفیت بهتر ،ساختارها کارآمدتر و قابلیاتهاا
یادگیر  ،ترویع دانش ،توسعة پژوهش ،تولید علم و ارتباا ماؤثر باا جامعاه

برا بهساز مداوم فرایند آموز

دانشگاهی ،توانمندساز نیرو انسانی و خودنوساز  ،نیازمند

رعایت بیشتر عدالت سازمانی است که بتوانند به مدد خلق معانی و نقشهها شناختی ،تاوان نفاوذ
بات و چشمانداز وسیع ،تعهد و شور و حرار

تزم (رفتار شاهروند ساازمانی) را در زیردساتان

برا نهایت استفاده از استعداد و تالششان جهت تحقق مطلوبیتها اساسی سازمانی ایجاد کنند.
مرور متون پژوهش
هدف از مرور متون پژوهش تبیین و توصیف بهتر عدالت و پیامدها آن در سازمان است .از ایان
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رو ،در ادامه ،مفاهیم عدالت ،رفتار شهروند سازمانی و کیفیت زندگی کار بسط داده شده است.
رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروند سازمانی به فعالیتهایی اطالق میشود که از فرد خواسته نشدهاند ،ولای در کال ،از
سازمان حمایت میکنند و به آن سود میرسانند ،هر چند ممکن اسات باه شاخص ساود نرساانند
( .)Hossam, 2008به عبار

دیگر ،رفتار شهروند سازمانی رفتار است که اختیار (داوطلباناه)

و آگاهانه است و بهطور مستقیم و صریح به وسیلة سیساتمهاا پاادا

ساازمانی و سیساتمهاا

ارزیابی عملکرد سازمانی شناسایی نشده است ،ولی به عناوان اقاداما

مثبات بخشای از کارکناان

برا بهبود بهرهور  ،انسجام در محیط کار ،پیوند و همبستگی میان اعضا سازمان اسات کاه اثار
بسیار چشمگیر بار اثربخشای ساازمانی دارد ( .)Bolino & Turnley, 2004ارگاان (  ) 77ابعااد
رفتار شهروند سازمانی را در پنع بعد طبقهبند کارده اسات کاه عباار اناد از وظیفاهشناسای،
نوعدوستی ،فضیلت شهروند  ،جوانمرد و تواضع .در پژوهش حاضر بر این طبقاهبناد تأکیاد
شده است .بنابراین ،به نظر میرسد شهروندان خو  ،سازمانها را قادر میکنند توانایی همکاران و
مدیران را برا انجامدادن کار از طریق برنامهریز  ،زمانبند و حال مشاکل بهباود بخشاند و در
عرضة بهتر خدما

باکیفیت مشارکت کنند.

کیفیت زندگی کاری

مفهوم کیفیت زندگی کار در اواخر دهة پنجاه در محیط شغلی مطرح شد .والتون (  ) 7اعتقاد
دارد کیفیت زندگی کار به عنوان راهی برا نجا

ارز ها انساانی و محیطای کاه باه خااطر

پیشرفت فنآور در بهرهور و رشد اقتصاد  ،که مورد غفلت قرار گرفتاهاناد ،اهمیات دارد .او
کیفیت زندگی کار را واکنش کارکنان در برابار کاار ،باهویاژه پیامادها ضارور آن در ارضاا
نیازها شغلی و سالمت روحی ،تعریف میکند .والتون (  ) 7الگویی نظر را برا تبیین کیفیت
1. Walton
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زندگی کار تنظیم کرده است که شامل مؤلفهها پرداخت منصفانه و کافی  ،محایط کاار ایمان و
بهداشتی  ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  ،قانونگرایی در سازمان شغلی  ،وابساتگی اجتمااعی
زندگی شغلی  ،شغل و فضا کلی زندگی  ،یکپاارچگی و انساجام اجتمااعی در ساازمان شاغلی ،
فرصتها بیواسطه برا بهکارگیر و توسعة قابلیتها انسانی اسات

(Sheel Johnson, 2011

;.)et al., 2010
عدالت سازمانی

نخستین بار گرینبرگ 7در سال

 ، 7واژة عدالت سازمانی به عنوان ادراک عدالت در محل کاار را

به مثابة عاملی مهم در اثربخشی سازمانها مطرح کرد ،که میکوشد نقش عدالت و انصااف و تاأثیر
آن بر عملکرد سازمانها و رضایت شخصی افراد را نشان دهد ( .)Olson et al., 2006در این راستا،
از سال  771مطالعا

تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز شد که حاصل آن شاناخت ساه ناوع

عدالت یعنی عدالت توزیعی ،عدالت رویها و عدالت تعاملی در سازمانهاست .عدالت توزیعی به
عادتنه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنند ،اشاره میکند .این نوع عدالت ساازمانی
در نظریة برابر آدامز (  ) 7ریشه دارد .این نظریه به نحوة پاسا دهای افاراد باه مداخلاههاا و
رفتارها ناعادتنة مدیران و سرپرستان در توزیع امکانا

و پادا ها در سازمانهاا در ساازمانهاا

توجه دارد .عدالت رویها یعنی عدالت درکشده از فرایند توزیع پادا هاا .در اینجاا ایان ساؤال
مطرح است که آیا ممکن است کارمند که نسبت به دیگران پادا

کمتر را دریافات مایکناد،

اصالً احساس نابرابر یا بیعدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویها پاسا مثبات اسات .عادالت
1. Adequate and fair compensation
2. Safe and healthy working conditions
3. Opportunity for continued growth and security
4. Constitutionalism in the work organization
5. The social relevance of work life
6. Work and total life space
7. Social integration in the work organization
8. Immediate opportunity to use and develop human capabilities
9. Greenburg

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری کیفیت زندگی کاری
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تعاملی ،نوع سوم از عدالت سازمانها ،عدالت تعاملی نامیده میشود .عدالت تعاملی شاامل روشای
است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود .این نوع عادالت مارتبط باا
جنبه ها فرایند ارتباطا

(مانند اد  ،صداقت و احترام) باین فرساتنده و گیرناده عادالت اسات

( .)Forret & Sue Love, 2008در حوزة عدالت سازمانی ،کیفیت زندگی کاار و رفتاار شاهروند
سازمانی پژوهشها نسبتاً زیاد انجام گرفته است .اما تحقیق زیاد بهطور همزمان در این زمینه
در سیستمها و مؤسسا

آموز

عالی انجام نگرفته است .جدول برخی پژوهشهاا ساازمانی

انجامگرفته در این حوزه را نشان میدهد.
جدول  .1برخي تحقيقات انجامگرفته در حوزة پژوهش

رديف

نتايج پژوهش

پژوهشگران

با رعایت عدالت سازمانی از سو مدیران ،کارکنان رفتار
شهروند سازمانی را بخشی از شغل خود تعریف میکنند،

)Tepper & lockhart (2001

همچنین ،عدالت رویها با رفتار شهروند سازمانی رابطه دارد.
)Cohen-Charash & Spector (2002

رفتارها کار معین است.
عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی اثر مثبت دارد.

)Rego et al. (2006

منصف و عادلبودن کارگزاران سازمان میتواند مانع بروز

)Everton et al. (2007

رفتارها انحرافی کارکنان شود.
بین عدالت سازمانی با رفتار شهروند سازمانی رابطه وجود دارد.

)Ashajaa (2008

عدالت رویها و توزیعی موجب افزایش رفتارها شهروند

)Devonish & Greenidge (2010

7

نظرپور و همکاران ( ) 7

شهروند سازمانی باتتر منجر میشود.
ادراک کارکنان از عدالت سازمانی عاملی بسیار حیاتی برا

)Robinson (2004

ارشد و هاشمی شی شبانی (

وجود عدالت در سازمان و ادراک آن به عملکرد شغلی و رفتار

سازمانی میشوند.
)

عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار شهروند سازمانی
دارد.
عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان تأثیر مثبت دارد.

با توجه به مطالب یادشده و بررسی پیشینة پژوهش و اهمیت نقش عدالت سازمانی در موفقیت
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سازمانها آموزشی جهت دستیابی به مطلوبیتها آموزشی و سازمانی ،همچنین ،ایجاد شرایط
مطلو

در توسعة رفتار شهروند سازمانی و به تبع آن عملکرد سازمانی دانشگاه ،در این پژوهش

مدل فرضی از روابط ساختار بین عدالت ساازمانی ،کیفیات زنادگی کاار و رفتاار شاهروند
سازمانی در نظر گرفته شد .در مدل مفهومی طراحیشده عدالت سازمانی به عنوان متغیر برون زا بار
رفتار شهروند سازمانی اثر مستقیم دارد .همچنین ،فرض شاده اسات کیفیات زنادگی کاار در
رابطة ساختار عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی ایفا میکند (شکل ).
متغیر میانجی

متغیرهای مستقل
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت رویها
عدالت تعاملی

متغیر وابسته

کیفیت زندگی کاری
پرداخت منصفانه و کافی
محیط کار ایمن و بهداشتی
تأمین فرصت رشد
قانونگرایی در سازمان شغلی
شغل و فضا کلی زندگی
وابستگی اجتماعی زندگی شغلی
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
فرصت توسعة قابلیتها انسانی

رفتار شهروندی سازمانی
وظیفهشناسی
نوعدوستی
فضیلت شهروند
جوانمرد
تواضع

شکل  .1مدل مفهومي تحقيق

روش پژوهش
با توجه به اینکاه پاژوهش حاضار تاأثیر عادالت ساازمانی را بار رفتاار شاهروند ساازمانی باا
میانجیگر کیفیت زندگی کار بررسی میکند ،رو
رگرسیونی است .جامعة آمار 7

پژوهش از نوع همبستگی و جزء طرحها

نفر از کارمندان دانشگاه مازندران بودناد کاه باا باهکاارگیر

نمونهگیر تصادفی طبقها ( 1نفر کارمند زن و  1نفر کارمند مرد) انتخاا
پژوهش را تکمیل کردند و عود

دادند.

شاد و ابزارهاا
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ابزارهای اندازهگیری
الف) مقیاس عدالت سااممای  :در این پژوهش مقیاس عدالت سازمانی ( )Moorman, 1993باهکاار
گرفته شده است که مشتمل بر  1گویه است و به صور

پانعگزیناها از کاامالً

طیاف لیکار

مخالفم ( ) تا کامالً موافقم ( ) درجاهبناد شاده اسات .مقیااس عادالت ساازمانی مشاتمل بار
زیرمقیاسها عادالت تاوزیعی ،عادالت رویاها و عادالت تعااملی اسات .در ایان پاژوهش از
زیرمقیاس عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی ،عدالت رویه ا و عدالت تعااملی باه ترتیاب باا
ضریب آلفا کرونباخ ،1/ 7
عدالت توزیعی با نمرة کل

 1/و  1/7بهکار گرفته شاده اسات .دامناة همبساتگی گویاههاا
 ،1/ 1 -1/گویهها عادالت رویاها باا نمارة کال

گویهها عدالت تعاملی با نمرة کل

- 1/

 ،1/ 1 - 1/و

 1/به دست آمد.

ب) مقیاس کیفیت میدگ کاری :به منظور اندازهگیر کیفیت زندگی کار کارمندان مقیااس
کیفیت زندگی کار
صور

(1975

طیف لیکر

 )Walton,بهکار گرفته شده است که مشتمل بر

گویاه اسات و باه

پنعگزینها از خیلی کم ( ) تا خیلی زیاد ( ) درجهبند شده است .در این

پژوهش مقیاس کل کیفیت زندگی کار بهکار گرفته شده است .ضریب آلفا کرونباخ این مقیاس
 1/7و دامنة همبستگی گویهها با نمرة کل

- 1/

 1/به دست آمد.

ج) مقیاس رفتار شهرویدی ساممای  :در این پژوهش با توجه به هدف پاژوهش مقیااس رفتاار
شهروند سازمانی ( )Podsakoff et al., 2000بهکار گرفته شده است .که مشتمل بر گویه اسات و
به صور

طیف لیکر

پنعگزینها از کامالً مخالفم ( ) تا کاامالً ماوافقم ( ) درجاهبناد شاده

است .در این پژوهش مقیاس کل رفتار شهروند سازمانی بهکار گرفته شده است .ضاریب آلفاا
کرونباخ مقیاس یادشده

 1/و دامنة همبستگی گویهها آن با نمرة کل

- 1/

 1/به دست آمد.
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روش تحلیل دادهها
برا تحلیل دادهها بسته بند آمار برا تحلیل دادهها علوم اجتماعی نسخة  7بهکاار گرفتاه
شد .شاخصها توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی ،و شااخصهاا
استنباطی شامل تحلیل رگرسیون (برا بررسی مسیرها موجود در مدل) محاسبه شاد .همچناین،
برا تعیین کارایی مدل نرمافزار روابط خطی ساختار نسخة

/

بهکار گرفته شد.

یافتهها
برا تعیین میانگین متغیرها عدالت توزیعی ،رویاه ا  ،تعااملی ،کیفیات زنادگی کاار و رفتاار
شهروند سازمانی آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبساتگی باین متغیرهاا
پژوهش بهکار گرفته شد (جدول ) .در دانشگاه مورد مطالعه میانگین عدالت توزیعی (

/

= )M

در یک بازه پنعدرجها نشان میدهد شرکتکنندگان عدالت توزیعی را در سطح باتتر از متوساط
ارزیابی کردهاند .الگو مشابهی در مورد عدالت رویها و تعاملی مشاهده میشود .میاانگین رفتاار
شهروند سازمانی (

/

=  )Mنشان میدهد شرکتکنندگان رفتار شهروند سازمانی موجاود در

بین اعضا سازمان را در سطح متوسط ارزیابی کردهاند .اما میانگین کیفیت زندگی کار کارمنادان
با میانگین (

/

) پایینتر از سطح متوسط است .رفتاار شاهروند ساازمانی باا عادالت تاوزیعی،

رویه ا  ،تعاملی و کیفیت زندگی کار رابطة معنادار دارد .شد
با عدالت توزیعی بیشتر از متغیرها دیگر اسات ( P>1/1؛

رابطة رفتار شاهروند ساازمانی
 .)r =1/همچناین ،کیفیات زنادگی

کار با عدالت رویها و تعاملی رابطة منفی و معنادار دارد ،اما با عدالت توزیعی رابطه نادارد .باه
منظور پاسخگویی به سؤال پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی متغیرها موجود در مدل مورد نظار
و میزان قدر

پیشبینی متغیرها برونزا (عدالت توزیعی ،رویها و تعاملی) و متغیار واساطها

)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS19
)2. Linear Structural Relations (LISREL8.54

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری کیفیت زندگی کاری

(کیفیت زندگی کار ) رو متغیر درونزا (رفتار شهروند سازمانی) رو
رگرسیون چندگانه به رو
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آمار تحلیل مسیر و

متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی بهکار گرفته شد .بارا
زیر اجرا شد:

بررسی مسیرها موجود در مدل محاسبا

 .رگرسیون ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی؛
 .رگرسیون ابعاد عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کار ؛
 .رگرسیون همزماان متغیرهاا ابعااد عادالت ساازمانی و کیفیات زنادگی کاار بار رفتاار
شهروند سازمانی؛
 .برا تعیین میانجیگر کیفیت زندگی کار بین ابعاد عدالت ساازمانی و رفتاار شاهروند
سازمانی ،مرحلة با مقایسه شد.
جدولها

 ،و  ،نتایع مربو به این مراحل را نشان میدهد .براساس جادول  ،عادالت

توزیعی با ضریب رگرسیون ( P>1/1؛

 )β=1/و عدالت رویها با ضریب رگرسایون ( P>1/1؛

 )β=1/پیشبینیکنندة معنادار رفتار شهروند سازمانیاند .همانطور که یافتهها جادولهاا
و نشان میدهد ،عدالت توزیعی با ضریب رگرسایون ( P>1/1؛
ضریب رگرسیون ( P>1/1؛

 )β=1/و عادالت رویاها باا

 )β=1/پیشبینای کننادة معناادار کیفیات زنادگی کاار کارمنادان

هستند .همچنین ،عدالت توزیعی باا ضاریب رگرسایون ( P>1/1؛ )β=1/ 7؛ عادالت رویاها باا
ضریب رگرسیون ( P>1/1؛

 )β=1/و کیفیات زنادگی کاار باا ضاریب رگرسایون ( P>1/1؛

 )β=1/پیشبینی کنندة معناادار رفتاار شاهروند ساازمانیاناد .اماا عادالت تعااملی ،از قابلیات
پیشبینی برخوردار نبود .با بررسی و مقایسة میزان ضرایب رگرسیون از مرحلة اول تا مرحلة ساوم
نتایع زیر به دست آمد:
 .ضریب رگرسیون رابطة عدالت توزیعی با متغیار درونزا رفتاار شاهروند ساازمانی،

1/

1. Path Analysis
2. Sequential Simultaneous Regression Analyses
3. Baron & Kenny Steps
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بوده است که این ضریب در حالت تأثیر مستقیم به  1/ 7کاهش یافته است که نشااندهنادة نقاش
میانجیگر کیفیت زندگی کار در ارتبا بین عدالت توزیعی و رفتار شهروند سازمانی است.
 .ضریب رگرسیون رابطة عدالت رویها با متغیر درونزا رفتار شهروند سازمانی،
است ،که این ضریب در حالت تاأثیر مساتقیم

 1/بوده

 1/کااهش یافتاه اسات کاه نشااندهنادة نقاش

میانجیگر کیفیت زندگی کار در ارتبا بین عدالت رویها و رفتار شهروند سازمانی است.
 .ضریب رگرسیون رابطة عدالت تعاملی با متغیر درونزا رفتار شهروند سازمانی،
است که این ضریب در حالت تأثیر مستقیم به

 1/باوده

 1/افزایش یافته است که نشاندهندة این است که

کیفیت زندگی کار در ارتبا بین عدالت تعاملی و رفتار شهروند سازمانی نقاش میاانجیگار
ندارد.
جدول  .2ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي

متغیرها

عدالت

عدالت

عدالت

توزيعی

رويهای

تعاملی

کیفیت زندگی رفتار شهروندی
کاری

میانگین

سازمانی

عدالت توزیعی

1/

/

عدالت رویها

**

1/

عدالت تعاملی

**

1/

کیفیت زندگی کار
رفتار شهروند
سازمانی

انحراف
استاندارد

/
**
**

1/1
**

1/

1/

/
**

- 1/

**1/ 7

1/

1/

*

- 1/
*

1/

1/

/

1/

/

1/

*P<1/1 , **P<1/11
جدول  .3ميزان پيشبيني رفتار شهروندی سازماني بر اساس عدالت توزيعي ،رويهای و تعاملي

متغیرها
متغیر برونزا

متغیر درونزای نهايی :رفتار شهروندی سازمانی
R

R2

عدالت توزیعی
عدالت رویها
عدالت تعاملی

1/

1/1

F

/1

P<1/11

β

مقدار تی

سطح معنادار

1/

/

1/1

1/

/17

1/1

1/

/

1/1
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جدول  .4ميزان پيشبيني کيفيت زندگي کاری بر اساس عدالت توزيعي ،رويهای و تعاملي

متغیر واسطهای :کیفیت زندگی کاری

متغیرها
متغیر برونزا

R2

R

β

F

عدالت توزیعی
عدالت رویها

مقدار تی

1/
1/1

1/ 1

عدالت تعاملی

/

P<1/11

/

سطح معنادار
1/11

1/

/

1/1

1/

/

1/1

جدول  .5ميزان پيشبيني رفتار شهروندی سازماني بر اساس عدالت توزيعي ،رويهای و تعاملي و کيفيت زندگي کاری

متغیر درونزای نهايی :رفتار شهروندی سازمانی

متغیرها
متغیر برونزا

R

R2

F

عدالت توزیعی
عدالت رویها

1/

عدالت تعاملی

1/1

β

مقدار تی

سطح معنادار

1/ 7

/

1/1

/

1/

/

1/1

P<1/11

1/

/

1/1

1/

/

1/1

کیفیت زندگی کار

در نهایت ،به منظور اصالح مدل ،مسیرها غیرمعنادار (اثر عدالت تعاملی بر متغیرهاا دیگار)
از مدل حذف شد و برازندگی مدل بررسی شد .مدل اصالحشدة نهایی در شکل نشان داده شاده
است .برا تعیین براز

مدل ،با بهکارگیر نرمافزار  ،Liserlمقادیر مختلف براز

توجااه بااه باااتبودن شاااخصهااا بااراز
(معادل )1/7
یادشده براز

و GFI

(معادل

(NFIمعااادل ،)1/7

 )1/و پایینبودن شاخص خطاا

CFI

SRMR

محاسبه شد .با

(معااادل ،)1/ 7

IFI

(معاادل  ،)1/1مادل

مطلوبی دارد.
1. Normed Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Root Mean Squared Error of Approximation
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عدالت
توزیعی

*
**

1/

**

/

1
*

عدالت
رویها

*

1/ 7

*1/ 7
کیفیت
زندگی کار

*

رفتار
شهروند
سازمانی

1/

1/
1/

*

1/

شکل  .2مدل نهايي تحقيق
*ضرايب استاندارد (همة ضرايب در سطح اطمينان  55درصد معنادار است)

تعیین سهم میانجیگری متغیر کیفیت زندگی کاری
در مدل طراحیشده ،میزان سهم میانجیگر کیفیات زنادگی کاار در بررسای تاأثیر متغیرهاا
عدالت توزیعی و رویها بر رفتار شهروند سازمانی محاسبه شد ،بدین صور

که ابتدا در مادل

نهایی آثار مستقیم ،غیرمستقیم و آثار کل متغیرهاا بارونزا بار متغیرهاا درونزا سانجیده شاد.
سپس ،در هر یک از مدلها فرعی نیز میزان میانجیگر بررسی شد .سهم میانجیگار کیفیات
زندگی کار بهطور کلی مطابق با جدول است که مجموع آثار مستقیم ،غیرمساتقیم و کال بیاان
شده است.
جدول  .6آثار مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرها

عدالت توزيعی

عدالت رويهای

آثار مستقیم متغیرها برونزا بر متغیر درونزا
رفتار شهروند سازمانی

1/ 7

1/

آثار غیرمستقیم متغیرها برونزا بر متغیر درونزا با میانجیگر کیفیت زندگی کار
رفتار شهروند سازمانی

1/1

1/1

آثار کل متغیرها برونزا بر متغیر درونزا با میانجیگر کیفیت زندگی کار
رفتار شهروند سازمانی

1/

1/ 7

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری کیفیت زندگی کاری
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند ساازمانی باا میاانجیگار
کیفیت زندگی کار بود ،نخستین یافتة ایان پاژوهش حااکی از آن اسات کاه عادالت تاوزیعی و
رویها با رفتار شهروند سازمانی رابطة معنادار دارناد .ایان یافتاه باا برخای یافتاههاا پیشاین
هماهنا

اسات (

Organ, 2004; Ashajaa, 2008; Colquitt, 2001; Samuel, 2002; Piercy et al.,

; 2006نعامی و شکرشکن،

) .این یافتهها باا نظریاة برابار

؛ مردانی حموله و حیدر ،

آدامز نیز همسو است .نظریة برابر مدلی انگیزشی است که تال

افراد را برا دستیابی به عادالت

و انصاف در مبادلهها اجتماعی و روابط بدهبستانی تشریح میکند .در نظریة برابر گفته مایشاود
کارکنان و اعضا سازمان خود را با دیگران مقایسه میکنند .کارکنان نتایع کار خود به نهادههایشاان
در آن کار را با دیگران مقایسه میکنند .اگر آنان چنین پندارند که نسبت متعلق به آنان با نسبت افاراد
مشابه که خود را با آنها مقایسه کردهاند ،برابر است ،معتقدند هیچ اجحافی نشده است .اگر ایان
نسبتها نابرابر باشد ،در سازمان احساس اجحاف میشود .به بیانی دیگر ،عدالت رعایت نمیشود
( .)Francis & Baling, 2005هنگامی که در سازمان رخدادها ناعادتنه دیده شود ،افراد وفادار و
تال

کمتر نشان میدهند .وقتی اعضا سازمانی ،بیعدالتی را مشاهده میکنند ،تمایال کمتار

برا انجامدادن کار خواهند داشت .در چنین حالتی کارگریز و رفتارها ضد تولیاد افازایش و
مشارکت و رفتارها شهروند سازمانی کاهش مییابد (.)Aydin & Karaman-Kepenekci, 2008
احساس نابرابر موجب تنش و تعارض میشود و بر میزان کیفیت کار کارکنان و رضایت شغلی
آنها اثر میگذارد .در چنین سازمانهایی ،هنجارها مربو به کار کمتر درونی میشاود و حتای
بهتدریع ،تعهد افراد کاسته میشود ،در نتیجه ،وجدان کار افراد کاهش مییاباد (رحماانی،

).

همچنین ،تصمیم برا اعمال رفتار شهروند سازمانی تابع درجها است که فرد احساس کناد در
سازمان با و عادتنه رفتار میشود .یعنی ،کارکنان در صور
شهروند سازمانی خویش را کاهش دهند

(2004

ادراک بیعدالتی ،ممکن است رفتاار

 .)Organ,از سو دیگر ،کارکنانی کاه احسااس

کنند در سازمان با آنها عادتنه برخورد میشود به اعمال رفتارها شهروند ساازمانی باه عناوان
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مشارکتی منطقی در ساازمان ،اداماه مایدهناد ( .)Ashajaa, 2008عادالت ساازمانی نیاز بار رفتاار
شهروند سازمانی اثر میگذارد ،زیرا باعث بازتعریف مبادلة بین سازمان و کارکنان میشود ،یعنی،
تغییر از یک مبادلة اقتصاد به یک مبادلة اجتماعی .اگر کارکنان احساس عدالت کنند احتمال دارد
رفتار شهروند سازمانی را خارج از نقش تعریفشدة خویش بدانند و باه عناوان ابازار انگیزشای
مهم در رفتارها سازمانی خود بروز دهند .بر اسااس نظریاة عادالت ساازمانی ،کارکناان در قباال
وجود و نبود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان میدهند .به نظر میرساد احسااس رفتاار
عادتنه تأثیر مهم بر نگر ها و رفتار افراد دارد و آنان با ادراک عدالت ،انگیزه پیادا مایکنناد در
فعالیتها شهروند درگیر شوند تا با بروز رفتارها یار دهنده مانند رفتار شهروند ساازمانی،
مشارکت خود را برا بهبود عملکرد سازمان افزایش دهند.
یافتة دیگر این پژوهش بیان میکند از دیدگاه کارکنان عادالت تاوزیعی و رویاها باا کیفیات
زندگی کار رابطة مثبت و معنادار دارد ،این نتیجاه باا برخای یافتاههاا نظرپاور و همکااران
(  ) 7همسو است .این یافته بدان معناست کاه بارا بهباود و افازایش کیفیات زنادگی کاار
کارکنان باید میزان عدالت توزیعی و رویها را افزایش داد .کیفیت زنادگی کاار مجموعاها از
شرایط کار مساعد و مطلو

در یک سازمان مانند حقوق و مزایاا ،امکاناا

بهداشتی و ایمنی ،مشارکت در تصمیمگیر  ،رو

رفااهی ،مالحظاا

مدیریت ،تنوع و غنیباودن مشااغل اسات ،کاه

باعث حفر و افزایش رضایت ،امنیت شغلی و فرصتها رشد حرفها برا کارکناان مایشاود.
پژوهشگران بر این باورند که مفهوم کیفیت زندگی کار و حیطهها مختلف آن پایشبینایکنناده
بسیار از متغیرها سازمانی از قبیل نظاامهاا پاادا دهای  ،محایط فیزیکای کاار  ،مشاارکت
کارکنان  ،حقاوق و دساتمزد و نیااز باه احتارام  ،رضاایت شاغلی و بهارهور

کارکناان اسات

1. Reward systems
2. Physical work environment
3. Employee involvement
4. Rights
5. Esteem needs
6. Productivity
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( .)Cummings & Worley, 2005لذا با توجه به پیامدها مطلو

کیفیات زنادگی کاار و رابطاة

معنادار آن با عدالت توزیعی و رویها باید عدالت سازمانی از جملاه عادالت تاوزیعی و رویاها
ترویع و رعایت شود.
بررسی رابطة عدالت سازمانی با رفتار شهروند سازمانی با واساطة کیفیات زنادگی کاار در
مدل پیشنهاد نشاندهندة نقش میانجیگار معناادار کیفیات زنادگی کاار در رابطاه باا رفتاار
شهروند سازمانی بود .این یافته باا مطالعاا
هاشمی شی شبانی،

قبلای همساو اسات

(2010

Thurston,؛ ارشاد و

) .بر اساس نظریة عدالت سازمانی ،کارکنان در قبال وجود یا نبود عدالت

سازمانی در محیط کار واکنش نشان میدهند ،به عبار

دیگار ،افازایش وظیفاهشناسای و تواضاع

(ویژگیها رفتار شهروند سازمانی) و دلبستگی به سازمان از واکنشها افراد است .به این معنا
که اگر کارکنان مشاهده کنند در سازمان عدالت اجرا نمیشود ،به ناوعی تانش دچاار مایشاوند و
برا کاهش این تنش سعی میکنند میزان دلبستگی و وظیفاهشناسای و تعهاد خاود را نسابت باه
سازمان کاهش دهند .برعکس ،اگر کارکنان احساس کنند در محل کار عدالت سازمانی وجود دارد،
برانگیخته میشوند تا در شغل خود وظیفه ،تکلیف و مسئولیتپذیر بیشتر داشته باشند تا بدین
وسیله دین خود را به حرفة خود ادا کنند .لذا رفتار شهروند سازمانی آنها افزایش خواهد یافت.
عدالت سازمانی در محل کار نشاندهندة اهمیتدادن سازمان به کارکنان اسات .در چناین شارایطی
کارکنان نیز نسبت به سازمان متعهد مایشاوند و میثااقی دوساویه باین کارکناان و ساازمان ایجااد
میشود که به افزایش رفتار شهروند سازمانی از سو کارکنان منجر مایشاود

( Chu & Kessler,

 .)2008از سو دیگر ،بر اساس شواهد موجود ،توجه به کیفیت زندگی کار کارکنان در ساازمان
و فراهمکردن موارد از قبیل نظامها پادا دهی مناسب و صاادقانه ،محایط فیزیکای مناساب و
مطلو

کار  ،فراهمکردن بستر مناسب برا مشاارکت کارکناان در فعالیاتهاا ،طراحای سیساتم

حقوق و دستمزد متناسب با مهار ها و تواناییها افراد و احترامگذاشتن به عقایاد و ارز هاا
آنان میتواند موجب افزایش رفتار شهروند سازمانی و در نتیجاه ،افازایش اثاربخش و کارآماد
سازمان شود.
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هر چند دستیابی به اهداف آموزشی صرف ،منو باه اساتفادة بهیناه از مناابع انساانی ،ماالی و
تجهیزاتی است ،پویایی سیستمها آموزشی وابسته به عوامل مختلفی از جملاه داشاتن کارمنادانی
خشنود ،برخوردار از زندگی کار مطلو

و وظیفهشاناس ،ناوعدوسات و وفاادار باه ساازمان و

دلبسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با بهکارگیر همة تاوان خاویش بارا کاارایی
بیشتر و بهتر این سیستمها آموزشی و فرهنگی گام بردارند .در نهایت ،امروزه سازمانها از جملاه
سازمانها آموزشی ،به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهاداف خاود در جهات
رشد و توسعه دست یابند و بهطور کلی ،کارایی و اثربخشی سازمانها به کارایی و اثربخشی نیرو
انسانی در آن سازمانها بساتگی دارد ،از ایان رو ،حرکات باه سامت افازایش عادالت ساازمانی،
مطلوبیت زندگی کاار و رفتاار شاهروند ساازمانی در باین نیارو انساانی از وظاایف اصالی
سازمانها بوده و ضرور است .از سو دیگر ،مؤسسا

آموزشی باه دلیال نقاش و کارکردهاا

ویژه ا که در خدمت و بهساز و اثربخشی جامعه دارند ،جایگاه متمایز دارناد .لاذا هار گوناه
تال

آنان برا بهساز و ارتقا اثربخشی خود زمینة خدمت بهتر و مؤثرتر به اجتمااع و محایط

پیرامون خود را فراهم میکند .بر این اساس ،سازمانهاا آماوز

عاالی بایاد بکوشاد از طریاق

توسعة توانایی و ارتقا سطح سالمت سازمانی و اثربخشی خود نقش شایسته و بایستة خود را در
تحقق اثربخشی مطلو

و پاسخگویی به محیط پیرامون خود ایفا کند ،و تحقق این امر در راساتا

توجه ویژه به رعایت عدالت سازمانی ،توجه باه کیفیات زنادگی کاار کارکناان و تارویع رفتاار
شهروند سازمانی است.
نخستین محدودیت مطالعة حاضر مربو به نمونة شرکتکنندگان است .یافتاههاا حاصال از
این مطالعه به جامعة کارمندان دانشگاهها مازندران قابال تعمایم اسات ،از ایان رو ،پژوهشاگران
نسبت به هر گونه تعمیم غیرمجاز هشدار میدهند .محدودیت دیگر این مطالعه مربو به ابزارها
اندازه گیر است .ابزارها اندازهگیر پرسشنامها محدودیتهایی ذاتی (خطاها انادازهگیار ،
عدم خویشتننگر  ،پاس ها قابل پذیر
پیشنهاد میشود پژوهشگران در مطالعا

اجتماعی و جز آن) دارند.
آتی ،در جوامع دیگر مطالعة حاضر را تکرار کنناد تاا
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شواهد از بسط روابط مشاهده در کشاور فاراهم شاود .همچناین ،پیشانهاد مایشاود عاالوه بار
بهکارگیر ابزارها معتبرتر برا اندازهگیر سازهها ،رو ها دیگر اندازهگیار باهکاار گرفتاه
شود تا شواهد از بسط روابط مشاهدهشده از یک رو

به رو ها دیگر به دست آید .احتمال

دارد فرضها تدوینشده در مدل اولیه در این مطالعه در بعضی از دانشگاههاا پیشارو از لحااظ
عدالت تعاملی تأیید شود ،لذا پیشنهاد میشود ،پژوهشگران در مطالعا

آتی ابتدا دانشگاه هاا را در

یک طیف از لحاظ عدالت تعاملی از کمترین تا بیشترین درجه بند کنند .سپس ،مدل فرضی اولیاه
رواییسنجی میشود .به عالوه ،پیشنهاد میشاود باه منظاور افازایش عادالت تاوزیعی ،مؤسساا
آموز

عالی با احتسا

حساسیت و پیچیدگی کار و سطح تخصص فرد حقوق و مزایاا را تنظایم

کنند .مسئولیتها بر اساس میزان قابلیت و توانمند افراد به آنها واگاذار شاود و باا تقسایم کاار
مطلو

از فشار کار افراد کاست و با ارزیابی عملکارد کارکناان باا توجاه باه اهاداف مشاترک

کارکنان و سازمان بر حسب تخصص ،تجربه ،تحصیال
علمی و دقیق ،فرصت ها و امکانا

و نوع کار و باا باه کاارگیر رو

هاا

را برا کارکنان دانشگاه فراهم کند .به منظور افازایش عادالت

رویه ا  ،دانشگاه باید با برگزار جلسا

منظم و فراهم کردن موجبا

تشریک مسااعی کارکناان،

آنان را از دتیل و نتایع تصمیمها آگاه کنند مقررا  ،ضوابط و دستورالعملها ساازمانی متناساب
با ارز ها اخالقی و اعمال بدون تبعیض مقررا

تدوین کنند .بارا افازایش عادالت تعااملی،

برپایی دورهها آموزشی کافی و مناسب جهت آشناکردن کارکنان با تواناییها انساانی ضارور
است .بدیهی است تحقق این موارد همانطورکاه اشااره شاد ،مساتلزم درک مفهاوم ،کارکردهاا و
مزایا عدالت سازمانی توسط مدیریت ارشد دانشگاه و در نتیجه تمایل آناان باه رعایات عادالت
سازمانی در دانشگاه به منظور بهره گیر از مزایا ارزشمند آن بارا دانشاگاه اسات .باه عاالوه،
توسعة پندارة مفهومی مناسب دربارة موضوع در بدنة دانشگاه ،می تواناد زمیناه را بارا توساعه و
تحقق ابعاد ساختار و عملکرد رفتار شهروند سازمانی در دانشگاه قلمرو تحقیق فراهم کند.
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