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سازمانی مدیران گروه هاي آموزشی  رفتار مدنی و اعتماد سازمانیبا  عدالت سازمانیبررسی رابطه بین 
  واحد هاي منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی

  
  

  نورآباد ممسنی، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نورآباد ممسنی ،عضو هیت علمی ،1سیروس حدادنیا
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،استادیار حجت اله فانی،

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد ،استادیار، سید احمد هاشمی
  

  22/10/1391: تاریخ پذیرش         25/4/1391: تاریخ وصول
  

  :چکیده     
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمان و رفتار مدنی سازمانی می  

جامعه آماري، کلیه مدیران گروه هاي آموزشی . می باشد) پیمایشی(پژوهش به روش توصیفی . باشد
 که تعداد. می باشد 91-90نفر در سال  315واحد هاي منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی به تعداد 

نفر از آنها با بهره گیري از روش نمونه گیري تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماري تحقیق  118
ي عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی، به  پرسش نامهاز سه . انتخاب شدند

، 828/0، 831/0 ها به ترتیب  پرسش نامهعنوان ابزار پژوهش استفاده گردید که ضریب پایایی 
براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري ماتریس ضریب همبستگی، . بر آورد شدند 884/0

بین ابعاد عدالت . 1:  نتایج نشان داد که. رگرسیون ساده و چند گانه و تحلیل مسیر استفاده شد
ین عدالت ب. 2. سازمانی بر اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد

بین بعد نوع دوستی و . 3سازمانی، رفتار مدنی سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد،
احترام، وظیفه شناسی، فضیلت و جوانمردي از ابعاد رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی رابطه 

خواهی از ابعاد اعتماد بین بعد صالحیت و بعد قابلیت اعتماد و خیر . 4معنادار مثبت وجود دارد و 
 .سازمانی با ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد

  
  .عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، رفتار مدنی سازمانی، مدیران گروه: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
 سازمان هاي مختلفی توسط مادر در رحم و تولد از قبل ما. ما است زندگی نشدنی جدا جزء یافتگی سازمان و سازمان

 در موقع به و بینیم می آموزش متعدد سازمان هاي در گشاییم، می جهان به چشم پزشکی سازمان یک در شویم، می مراقبت
 مراسم با سازمان یک در نهایتا و داریم کار سر و رابطه متعدد سازمان هاي با هم زمان و شویم می کار مشغول سازمان یک

 با رابطه در یا سازمان ها در را عمرشان بیشتر بنابراین انسان ها کنیم، می ترك را جهانی نمایش صحنه تدفین، و تشییع خاص
 ناصري، و زاده حسین( تکنونی اس دنیاي در سازمان ها جایگاه اهمیت دهنده نشان موضوع این و کنند می سپري سازمان ها

 و اجزا بین قوي پیوندي وجود به آن پایداري و حیات که است اجتماعی سیستمی سازمان ).20، ص1386
 اهتمام زیرا دارد، جمعی کار روحیۀ بر مخربی اثرات عدالتی بی ادراك. است وابسته آن دهندة تشکیل عناصر
 منصفانۀ غیر توزیع و عدالتی بی. دهد می قرار خود الشعاع تحت را کارکنان انگیزش و انسانی نیروي
 تنزل را آنها فعالیت و تالش و روحیۀ کند می تضعیف را کارکنان روحیۀ سازمان، هاي ستاده و وردهاآ دست

است  آن کارکنان و سازمان پیشرفت و توسعه جریان و پایداري بقا رمز عدالت رعایت این، بنابر .دهد می
 سال از پس. گردد می بر 1960 دهه اوایل به ها سازمان در عدالت پیرامون تحقیقات اولین). 1387همکاران و جوادین سید(

 یعنی عدالت نوع شناخت چهار آن ماحصل که شود می آغاز 1سازمانی عدالت پیرامون تجربی مطالعات از جدیدي فصل 1990
مربوط می شود به عدالت دریافت (  3رویه اي عدالت ،)به انصاف درك شده از پیامدهاي سازمانی باز می گردد( ،2توزیعی عدالت

به کیفیت رفتار میان اشخاص ( 4تعاملی عدالت ،)شده از روش هاي استفاده شده براي تصمیم گیري در مورد اختصاص ها و نتایج
ادراك کارکنان در خصوص عادالنه رفتار کردن ( 5و عدالت سیستمی )که بوسیله هر فردي احساس  می شود بر  می گردد

عالوه بر چهار نوع عدالت فوق، ارشدي در تحقیق خود، از  ).26، ص 1388یعقوبی و همکاران، ( ها است سازمان در )همکاران
هاشمی . (نام می برد )تلقی فرد از منصفانه بودن نظام ها و کانال هاي ارتباطی( 6نوعی عدالت دیگر با عنوان عدالت اطالعاتی

مطالعه عدالت در محیط  هاي کاري و سازمان ها در سال هاي اخیر رشد چشم  ).236-219، ص 1388شیخ شبانی و همکاران 
 تا شود رفتار کارکنان با هایی ه شیو چه با باید که کند می بیان سازمانی عدالت ).2009، 7ژانگ و همکاران( گیري داشته است

عدالت سازمانی مربوط به دیدگاه کارکنان می  ).110ص  2004 ,8آریی(است  شده رفتار آنان با عادالنه صورت به کنند احساس
 و اساسی نیازهاي از یکی آن اجراي و عدالت ). 9،2010آبو ایالنین( شود که آیا سازمان با آنها با عدالت برخورد می کند یا نه؟

 نظریات . است کرده فراهم انسانی جوامع توسعه مناسب جهت بستري آن وجود تاریخ طول در همواره که است انسان فطري
 تحقیقات به فالسفه و ادیان نظریات از آن دامنه و یافته تکامل بشري جامعه پیشرفت و گسترش موازات به عدالت به مربوط
 عادالنه توزیع بر زیرا نهاده اند، نام عدالت گسترش نظریه را برابري نظریه نظران صاحب از برخی است، شده کشیده تجربی

 تحقیقات ).26، ص 1388همکاران،  و یعقوبی(دارد  تمرکز انگیزش از باالیی سطح به دستیابی براي انسان ها میان در درآمدها
 ممکن سازمان ها در افراد با برخورد چگونگی و کنند می ایفا سازمان در مهمی نقش عدالت یندهايآفر که است داده نشان
 در عدالت مورد در افراد چگونه اینکه درك بنابراین. دهد قرار تأثیر تحت را کارکنان رفتار و نگرش ها احساسات، باورها، است

 براي خصوصا اساسی مباحث از می دهند، پاسخ شده درك بی عدالتی یا عدالت به آنها چطور و کنند می قضاوت سازمانشان
  ).26،  ص1386 زاده، حسین(است  سازمانی رفتار درك

                                                             
1. Organizational justice  
2. Distributive Justice  
3. Procedural justice  
4. International Justice  
5. Systemic justics  
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8. Aryee 
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). 1048-1040، صص2005، 1ابرلین و تاتوم( خوبی ایجاد می کندانعکاس عدالت سازمانی در رفتارهاي سرپرست، حس 
). 95-77، صص2005، 2لی(این حس، حسی از اعتماد به سرپرست و متعاقب آن اعتماد به سازمان را در کارکنان شکل می دهد 

 پایین سطح .رود می رشما به فردي بین روابط توسعه براي اصلی کلید و ،است مطالعه براي مهمی مفاهیم برگیرنده در اعتماد
 پیدا رواج کارکنان بین در بدگمانی و ظن سوء و کنند منحرف سازمان در را اطالعات جریان کارکنان که گردد می باعث اعتماد

، 3بیرد و آماند( نباشند برخوردار مطلوبی کیفیت از سازمان تصمیمات و برود بین از سازمان در صادقانه و باز ارتباطات و کند
 می مربوط سازمانی درون سطوح و ها تیم ،همکاران گوناگون سطوح تعامالت به بوده، سطحی چند مفهومی اعتماد، ).1995

 و دهند انجام را اند بوده آن انجام به متعهد که را آنچه مدیران که آید می وجود به زمانی اعتماد جو). 2004 4دنیس(د شو
، 2005، 5ژوزف و همکاران( است خدمتگزار رهبري جوهره اعتماد که است معتقد" راسل". باشد بینی پیش قابل رفتارشان

اعتماد شخصی،  -1: سه نوع اعتماد در سازمان را شناسایی کرده اند) 259-250، صص2007( 6گالفور و درایپو ،)22-6صص
اعتماد استراتژیکی، اعتماد در  -2. اعتمادي که زیر دستان به مدیران نشان دارند تا عالقه آنان را بی طرفانه در نظر بگیرد

، اعتمادي که به موجب آن خط مشی هاي 7سازمانی اعتماد -3ماموریت، استراتژي سازمان و توانایی براي کسب موفقیت؛ 
امروزه، اندیشمندان فرآیندهاي اعتماد در محیط . سازمان، آن گونه که بیان شده است، به طور منصفانه اداره و انجام خواهد شد

، صص 2003، 8راتکینس و بوچه(هاي کاري و تجاري را به عنوان استراتژي مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند 
او اعتماد را باور داشتن درستی . وجود اعتماد در سازمان را از ویژگی هاي سازمان بالنده ذکر می کند) 2002(طوسی ). 284-304

. ویژگی عمده تیم هایی که عملکرد عالی دارند، اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است) 2006( 9از نظر رابینز. دیگران می داند
باور به انجام درست (  10ی بیشتر به انتظارات مثبت اشخاص و توقعاتی که اعضاي سازمان در باره صالحیتاعتماد سازمان

 رویه ثبات، انسجام، نظم، بر گروه یا و سازمان جامعه، یک که شود می مربوط میزانی به بعد این( 11، قابلیت اطمینان)وظایف
 اعتماد است معتقد کننده اعتماد که این بر مبنی است اعتقادي میزان( 12و خیر خواهی )کند می تکیه قوانین و رسمی هاي

، 13مایر و همکاران(شود  دارند اطالق می .)دهد انجام نیکی فردي، طلبی منفعت از فارغ کننده اعتماد براي خواهد می شونده
در اطالعات سازمانی، تعهد  اعتماد سازمانی موجب تقسیم اطالعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد). 34-709 ،صص1995

 ).2003، 14بیجیلسا و کپمان(سازمانی، تعهد به اداي وظیفه، رفتار شهروندي سازمانی و رضایت شغلی در سازمان می شود 
گیرد  می انجام فرد یک وسیله به سازمان یا همکاران به کمک قصد به که است عملکردي و رفتارها مجموعه مدنی رفتار

 .شد ارائه میالدي 1980 دهه اوایل در 16ارگان و باتمان توسط بار اولین سازمانی مدنی رفتار مفهوم ).111، ص2006  15چهن(
 و ها مسئولیت شناسایی براي بیشتر گرفت، انجام (OCB) 17شهروندي سازمانییا مدنی  رفتار زمینه در که اي اولیه تحقیقات

 هاي ارزیابی در که این وجود با رفتارها این. شد می گرفته نادیده اغلب اما داشتند سازمان در کارکنان که بود رفتارهایی یا
 اثر بهبود در اما گرفتند، می قرار غفلت مورد اوقات گاهی حتی یا و شدند می گیري ناقص اندازه طور به شغلی عملکرد سنتی

                                                             
1. Eberline & Tatum  
2. LiL  
3. Baired & Amand 
4. Dennis  
5. Joseph et al   
6. Galford & Drapeau  
7. Organizational Trust  
8. Atkinson & Butcher  
9. Robbins  
10. Competen    
11. Reliability  
12. Benevolence  
13. Mayer et al  
14. Bijilsma & Koopman  
15. Chohen  
16. Batham & Organ   
17. Organizational Behaviour Citizenship  
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 تعریف این گونه افتند، می اتفاق کار محل در که رفتارها و اعمال این ).2003 1بینستوك و همکاران(بودند  مؤثر سازمانی بخشی
 مؤثر عملکرد اما نیستند، فرد رسمی وظایف از بخشی که اختیاري و داوطلبانه رفتارهاي از اي مجموعه :شوند می تعریف

 از بیش رود می انتظار سازمانی شهروند عنوان به انسان از تعاریف، این با). 2009 2کرکمز و آرپکز(بخشند  می بهبود را سازمان
 شهروندي رفتار ساختار دیگر عبارت به .کند فعالیت سازمان اهداف خدمت در رسمی، وظایف از فراتر و خود نقش الزامات

 این اثر در و کنند می فعالیت سازمان در که است کارکنانی فرانقش رفتارهاي ارزیابی و اداره شناسایی، دنبال به سازمانی
  ).2003بینستوك و همکاران ( بهبود می یابد  سازمانی اثربخشی رفتارها،
 عمل خود شغلی وظایف از فراتر دیگران به کمک در که کارکنانی کرد، استنباط گونه این توان می فوق مطالب توجه به با

 بر نتیجه در و نموده کمک کار عمومی محیط شدن بهتر به کنند، می پیروي سازمان شده پذیرفته هاي سیاست از و کنند می
 شاید .ندارد وجود محققان میان واحدي توافقی هنوز سازمانی شهروندي رفتار ابعاد درباره .گذارند می مثبت تأثیر سازمان کل

 ارائه 1988 سال در ارگان توسط سازمانی مدنی رفتار هاي مؤلفه و ابعاد ي درباره شده ارائه بندي تقسیم ترین معتبر گفت بتوان
 داوطلبانه رفتاري(احترام نوع دوستی و  :این ابعاد عبارتند از .مختلف مورد استفاده قرار می گیرد هاي تحقیق در که است شده
 شناسی وظیفه باشد، می سازمانی روابط یا وظایف گرفتن نظر در با سازمان دیگر افراد به کمک آن اصلی هدف که باشد می

 الزامات حداقل از کارکنان آن، در که باشد می سازمان به کمک جهت در داوطلبانه رفتاري شناسی، وظیفه یا کاري وجدان(
 داراي که است شرایطی تحمل به کارکنان تمایل جوانمردي،( مدنی فضیلت جوانمردي و ،)روند می فراتر خود، وظیفه نیاز مورد

 هایی فعالیت یا فضیلت، شامل  نزاکتو  باشند داشته شکایتی که آن بدون باشد می ها آن نظر مورد آل ایده شرایط کمترین
  ).32005دنیسکولیز برگر و همکاران،) (نماید می دیگران،کمک با ارتباط در کاري مشکالت ایجاد از جلوگیري به که است

  پیشینه تحقیق
براي  در تحقیقی با عنوان ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی) 2011( شفیع پور مطلق و همکاران

با ورود . واریانس عدالت تعاملی را تبیین می کند% 5آموزش و پرورش به این نتیجه دست یافت که اعتماد به سازمان، به تنهایی 
روابط بین اعتماد به . افزایش می یابد% 18با ورود اعتماد به همکاران به  و% 13اعتماد به مدیر، میزان واریانس تبیین شده به 

  .معنی دار بوده است% 5 ه مدیر و اعتماد به همکاران با عدالت سازمانیسازمان، اعتماد ب
 سازمانی، هویت سازمانی، تعهد شغلی، رضایت قبیل از عواملی: در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که) 2000(4 پودساکف

 شهروندي رفتار ایجاد کننده عوامل به عنوان پیرو، و رهبر رابطه رهبري، انواع اعتماد سازمانی، سازمانی، عدالت انواع سازمانی،
   .شده اند مطرح سازمانی

 بیمارستان هاي در باید سازمانی اعتماد و )توزیعی عدالت به ویژه( کلی عدالت: به این نتیجه دست یافت که) 1389( طبرسا
 در کارکنان بیشتر مشارکت و حمایت جهت در الزم هاي باید تالش سازمانی اعتماد وضعیت بهبود براي .شود تقویت نظامی

 پرستاران و مدیران میان تفاهم و همسویی ایجاد براي اي دوره جلسات برگزاري نیز و سازمانی هاي گیري تصمیم و امور
  ).99-93،صص1389طبرسا، ( پذیرد صورت

 مشارکت در تصمیم گیري با اعتماد به سرپرست، رفتار: در پژوهشی حاکی از آن بود که) 1387(حاصل یافته هاي اشجع 
، اعتماد سازمانی با اعتماد به سرپرست، عدالت رویه اي، و عدالت )P>01/0(مدنی سازمانی، عدالت رویه اي، و عدالت توزیعی

). P>01/0(، اعتماد به سرپرست با رفتار مدنی سازمانی، هویت سازمانی، عدالت رویه اي، و عدالت توزیعی )P>01/0(توزیعی 
 .با مشارکت در تصمیم گیري، رفتار مدنی سازمانی و هویت سازمانی، معنادار نبود  ولی رابطه هاي بین اعتماد سازمانی

                                                             
1. Bienstock et al  
2. Korkmaz & Arpaci  
3. DeNicolis Bragger et al  
4.Podsakoff        
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ادراك کارکنان از عدالت به طور مثبتی با اعتماد به سرپرست و توانمندسازي : در تحقیقی نشان داد) 1388( جواهري کامل
ثبتی با اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان عضو نیز به طور م -ادراکات کارکنان از رابطه رهبر. روان شناختی رابطه دارد

هم چنین اعتماد به سرپرست و توانمندسازي روان شناختی به طور مثبتی با رفتارهاي شهروندي سازمانی . شناختی رابطه دارد
گرایی بین  نشان می دهد که رابطه مثبتی میان اجتناب از عدم اطمینان، جمع) 1388(نتایج تحقیق زارعی متین  .ارتباط دارد

از طرفی رابطه منفی میان فاصله قدرت و آینده گرایی با . گروهی، برابري جنسی، قاطعیت و نوع دوستی با اعتماد وجود دارد
زارعی .( اعتماد وجود دارد و در نهایت رابطه معناداري بین جمع گرایی درون گروهی و عملکردگرایی با اعتماد مشاهده نشده است

 بر رفتار مثبت تأثیر تعاملی عدالت تنهادر پژوهشی نشان دادند که ) 2012( 1فرحبد و همکاران). 178-145، صص1388متین، 
در ) 2010( 2االنین. سازمانی وجود دارد مدنیرفتار  و کارکنان ادراك بین رابطه مثبت یک ،هم چنین و. داشتهمدنی سازمانی 

در پژوهشی نشان ) 2007( 3ارتورك .نقش میانجی عدالت تعاملی رابطه داردرفتار مدنی سازمانی کارکنان با : تحقیقی نشان داد
می گذارد و این امر خود نیز بر رفتار هاي شهروندي سازمان  تأثیراعتماد به مدیر بر درك کارکنان از عدالت سازمانی مدیر : داد

که بین عدالت : در پژوهشی با این نتیجه دست یافتند) 2008( 4چو و کسلر .می گذارد تأثیرمدیر و نسبت به افراد  نسبت به
در تحقیقی ) 1389(بهلولی زیناب و همکاران  .توزیعی، رویه اي و تعاملی با رفتار هاي مدنی سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد

به این نتیجه دست  "واحد تبریز بررسی عدالت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی "با عنوان
اعتباریان و  .داري وجود داردبطه معنی رامانی زساي ندوشهرر فتارمختلف د بعااز امانی با هر یک زسا لتاعدکه بین یافتند 

 تأثیرسطح تحصیالت بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و وجدان کاري : در تحقیقی نشان داد که) 1389(همکارش 
 ی،صیلتحبر حسب  جنسیت، سابقه کار، مدرك ) رویه اي و ارتباطی توزیعی،(تفاوت معناداري بین مولفه هاي عدالت. داشت

عدالت سازمانی و رفتار شهروندي «تحقیقی با عنوان ) 2009( 5 تاسدان و ایلماز. دست نیامده نوع استخدام و حوزه کاري ب
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که معلمان داراي درك مثبتی از عدالت سازمانی، . انجام دادند» سازمانی در مدارس ابتدایی ترکیه
تنها سابقه بر . بود مؤثررفتار شهروندي سازمانی معلمان و سابقه، جنسیت، میزان تحصیالت بر  .رفتار شهروندي سازمانی داشتند

ه  بر اساس جنسیت و میزان تحصیالت تغییري نکرد بود اما عدالت سازمانی ادراك شد مؤثرعدالت سازمانی درك شده توسط آنها 
در پژوهشی ) 1388(مردانی و حیدري .ادراك عدالت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبتی وجود داشتبین  هم چنینو 

جزاي آن با رفتار به این نتیجه رسیدند که عدالت سازمانی و ا» بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی«با عنوان 
یعنی کاربرد عدالت سازمانی و نحوه  به کارگیري آن، جهت افزایش . همبستگی مثبت و معنی دار دارد مدنی سازمانی و اجزاي آن

در تحقیقی نشان دادند، که سه بعد عدالت توزیعی، رویه اي و ) 2009( 6 پارك و یون .رفتار مدنی سازمانی کارکنان، الزامی است
، )2005( 7و راپ لیو .زیادي داشته اند تأثیرتعاملی از ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان 

 مدنی رفتارهاي و شغلی خشنودي سازمانی، تعهد با مثبتی رابطۀ شده ادراك سازمانی عدالت دادند نشان
 و اي رویه عدالت بر مثبتی طور به سازمان اخالقی هاي ارزش که داد نشان در پژوهشی) 1389(بهاري فر  .دارد سازمانی

 تعهد سازمانی .دارد تأثیر کارکنان سازمانی تعهد بر مثبتی طور به نیز توزیعی عدالت و اي رویه عدالت .دارد تأثیر توزیعی عدالت
 نوع بعد و جوانمردي بعد بر مثبتی طور به نیز اخالقی رفتار چنین هم .گذارد می تأثیر کارکنان اخالقی رفتار بر مثبتی طور به

  .گذارد می تأثیر سازمانی شهروندي رفتارهاي دوستی

                                                             
1. farahbod & et al  
2. Elanain  
3. Erturk  
4. Chu & Kessler  
5. Yılmaz   &Taşdan  
6. Park & Yoon  
7. Liao & Rupp  
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 این در ولی هستند مؤثر سازمانی شهروندي رفتار بر متعددي متغیرهاي چه اگر :دهد می نشان) 2007( ارتوركمطالعات 
 بیشترین شغلی، رضایت و سازمانی تعهد اعتماد سازمانی، توزیعی، عدالت و اي مراوده عدالت اي، رویه متغیرهاي عدالت بین،

 سازمانی، شهروندي رفتارهاي و سازمانی عدالت بین رابطه در اعتماد سازمانی می دهد، نشان ها پژوهش برخی .دارند را فراوانی
 .است میانجی کامل نقش داراي

 خوشایندي و مطبوع احساس مجموع در رفتار مدنی و اعتماد سازمانی سازمانی، عدالت که گردید معلوم شد ذکر چه آن از
 ما کشور در که آید می بدست چنین آمار و ها گزارش از. گیرد بهره آنها از توانند می کارکنان و سازمان هی مختلف که هستند
 اي حرفه و کارشناسانه صورت به آنها به وابسته دیگر جوانب و رفتار شهروندي یا مدنی سازمانی، اعتماد سازمانی، عدالت مساله
 درخصوص که است این واقعیت از حاکی هاي گزارش و بررسی ها همین. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد کمتر

 تحقیق و مطالعه هیچ دانشگاه آزاد اسالمی به خصوص عالی آموزش قلمرو در رفتار مدنی و سازمانی اعتماد سازمانی، عدالت
 و نوپا اسالمی  -الهی نظام یک عنوان به ایران اسالمی جمهوري نظام که آنجایی از و است نگرفته صورت جامعی و مدون

 و اساتید محققان، است ضروري است، اجتماعی - انسانی عدالت کردن پیاده خواهان نیز و است مدعی جهان در فرد به منحصر
 با که گیرد می قرار توجه مورد جهت این از پژوهش این موضوع .پژوهش بپردازند و تحقیق به ها زمینه این در دانشجویان

 و مفید نتایج یافتن پی در بین اساتید در آن بررسی و رفتار مدنی سازمانی با واعتماد سازمانی سازمانی عدالت میزان سنجش
 را دانشگاه ها آموزش سطح و کار کیفیت طریق آن از تا بوده ها زمینه این در گر مداخله عوامل یافتن صدد در نیز و ارزشمند

 طرفی از و گردد آنها بهره وري افزایش باعث اساتید با مناسب برخورد نحوه مورد در صحیح راهکارهاي ارائه با و بخشیده ارتقاء
 زمینه و نماند حد یک در کس هیچ تا شود لحاظ سازمان افراد براي همگانی و جانبه همه رشد یک که کند می اقتضا عدالت

 تعهد و عدالت که کند می پیدا صعودي سیر زمانی کارکنان و عملکرد. شود مبارزه یکنواختی با و شود فراهم استعدادها شکوفایی
 با سازمانی واعتماد سازمانی عدالت رابطه بررسی به حاضر پژوهش امر این به توجه با. گردد احساس بیشتر روز هر آنها بین در

  .پرداخت خواهد دانشگاه آزاد اسالمی آموزشی منطقه یک مدیران گروهاي رفتار مدنی سازمانی
  پرسش هاي پژوهش

 در مدیران گروهاي آموزشی منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی؛
  رابطه وجود دارد؟آیا بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی  -1
  آیا بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟ -2
  آیا بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد؟ -3
  آیا بین ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد؟ -4
  لت سازمانی و ابعاد اعتماد  سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد؟آیا بین عدا -5
آیا مدل پیشنهادي ارائه شده جهت اندازه گیري رابطه بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی، قدرت  -6

  تبیین رابطه این متغیرها را دارد؟
 پژوهش روش
این تحقیق از نظر . است شده استفاده پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش روش از پژوهش این انجام جهت     

به این معنی که از یافته هاي  آن می توان در مسائل و مشکالت پیش روي واحد هاي منطقه یک . هدف کاربردي می باشد
  .دانشگاه آزاد اسالمی و دیگر مناطق استفاده نمود
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  جامعه آماري، نمونه گیري و روش نمونه گیري
مدیران گروه هاي آموزشی واحدهاي منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی در سال  را پژوهش آماري مورد ي جامعه     

 از نفر 118 تعداد آنها بین از که دهد می است، تشکیل نفر 315 بر بالغ آنها تعداد که 91-90تحصیلی 
  . شدند انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه راه

  ابزار اندازه گیري
براي سنجش عدالت سازمانی از مقیاس عدالت سازمانی  :است شده گرفته بهره پرسش نامه سه از داده ها جمع آوري جهت    

گویه اي که در طیف پنج درجه اي لیکرت تدوین شده است، چهار  20 پرسش نامهاین . استفاده شده است )2001(1 کولکوئیت
این . می سنجد) گویه4(، و عدالت تعاملی )گویه 5( ، اطالعاتی)گویه 7( ، رویه اي)گویه 4( نوع عدالت سازمانی را شامل توزیعی

براي سنجش نوع پنجم  هم چنین. به فارسی برگردانده شده است )1386( اولین بار توسط هاشمی شیخ شبانی پرسش نامه
 اعتماد پرسش نامه ي. تفاده شده استاس) 1998( 2بیوگري) گویه اي 6(پرسش نامهعدالت سازمانی یعنی عدالت سیستمی از 

خیر  و قابلیت اطمینان بعد صالحیت، سه مذکور پرسش نامه ي .اند ساخته) 1999(همکاران  و مایر را سازمانی
گویه می  8سهم هر یک از انواع تعهد . که در طیف پنج درجه اي لیکرت تدوین شده است سنجد می گویه 24 با را خواهی

 شده ساخته )1991(3فیتر و مورمن مکنزي، پودساکف، وسیله سازمانی به مدنی رفتار سنجش پرسش نامه .باشد
پرسش . است گرفته قرار استفاده مورد )1380(شکرکن  و نعامی توسط شدن، آماده از پس بار، اولین براي و

جوانمردي، براي آزمودنی ها تدارك دیده شده است که  فضیلت و ،وظیفه شناسی احترام،نوع دوستی و  :مذکور در سه حیطه نامه
ها، از نظرات  پرسش نامهجهت بررسی روایی  .که در طیف پنج درجه اي لیکرت تدوین شده است گویه می باشد 18جمعاً داراي 

پرسش ورد پایایی براي برآ .ها تایید شد پرسش نامهارزیابی هاي انجام شده روایی  با نظرسنجی و. متخصصان ذیربط استفاده شد
عدالت سازمانی، اعتماد  پرسش نامهها، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام محاسبات، ضریب پایایی  نامه

  .محاسبه شده است 884/0، 828/0، 831/0سازمانی و رفتار مدنی سازمانی به ترتیب برابر 
  روش تحلیل داده ها

با استفاده از ضریب همبستگی چندگانه، تحلیل رگرسیون ساده و گام به گام و تحلیل مسیر مورد آوري شده  داده هاي گرد     
براي تحلیل مسیر استفاده شده  AMOS5و SPSS تحلیل داده ها، از نرم افزارهاي  جهت تجزیه و. تحلیل قرار گرفته اند

 .است
 یافته هاي پژوهش

  ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد؟آیا بین عدالت سازمانی و : اول پژوهش سؤال
  )متغیر وابسته( با رفتار مدنی سازمانی) متغیر مستقل(ماتریس همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی  - 1جدول 

 عدالت سیستمی عدالت اطالعاتی عدالت تعاملی عدالت رویه اي عدالت توزیعی عدالت سازمانی متغیرها
 538/0** رفتار مدنی

**731/0 **532/0 **544/0 **375/0- 155/0 

  01/0معناداري در سطح **: 
و عدالت  بین رفتار مدنی سازمانی همبستگی ضریب است، شده داده نشان 1جدول  در که گونه همان     

 که معنی بدین باشد، می دار معنی معنی دار است، 01/0می باشد که در سطح  523/0برابر با ) به طور کلی( سازمانی

                                                             
1. Coulcoit  
2. Biuogeri  
3. Podsakf, Makenzi, Mourmon & Fiter  
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 بین هم چنین .یابد می افزایش نیز رفتار مدنی سازمانی میزان یابد، افزایش عدالت سازمانی ي نمره چه هر
 وجود داري معنی و مثبت همبستگی رفتار مدنی سازمانی، با عدالت تعاملی عدالت رویه اي، عدالت توزیعی، ابعاد
 دار معنی و منفی اي رابطه رفتار مدنی سازمانی، با ابعاد عدالت اطالعاتی بین و) 01/0سطح در همگی( دارد

 حال. ندارد وجود دار معنی اي رابطه رفتار مدنی سازمانی، با عدالت سیستمی بین ).01/0 سطح در( دارد وجود
پیش  را رفتار مدنی سازمانی ي نمره میزان عدالت سازمانی ي نمره راه از می توان آیا که است این پرسش

 نتایج 2 ي شماره جدول. دهیم می پاسخ پرسش این به ساده رگرسیون تحلیل از استفاده با. کرد بینی
 مقدار جدول فوق، به توجه با. دهد می نشان را عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی بین ساده رگرسیون تحلیل
بوده، به این معنی که متغیر  272/0می باشد و مقدار ضریب تعیین آن برابر با  538/0همبستگی بین دو متغیر برابر  ضریب

می باشد و با توجه به سطح  81/46برابر با  F چون مقدار. از تغیرات رفتار مدنی سازمانی را توجیه می کند 28/0عدالت سازمانی 
  :معادله پیش بینی به این صورت می باشد. معنی دار می باشد 01/0 معناداري آزمون نتیجه به دست آمده در سطح

  رفتار مدنی سازمانی= 01/48+  487/0)عدالت سازمانی( 
  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی  - 2جدول 

 538/0 ضریب همبستگی چندگانه
 272/0 ضریب تعیین

 F( 81/46(تحلیل واریانس

  0001/0  معنی داري
 01/48 مقدار ثابت

 487/0 نشدهضریب رگرسیون استاندارد 

 535/0 ضریب رگرسیون استاندارد شده

 T 11/6مقدار آماره ي آزمون 

  0001/0  معنی داري

رفتار مدنی  بینی پیش به قادر عدالت سازمانی ابعاد از یک کدام که پرسش این به پاسخ براي     
 جدول در آمده بدست نتایج و ) گام به گام روش( گانه چند رگرسیون تحلیل از استفاده با است، سازمانی

 کننده بینی پیش بهترین عنوان به عدالت تعاملی متغیر نخست گام در که شود می مشاهده 3 ي شماره
را بر زیر مقیاس رفتار مدنی  تأثیرابعاد، بیشترین  دیگر با مقایسه در عدالت تعاملی این بنابر است، شده وارد معادله

در مرحله دوم متغیر عدالت توزیعی، در تعامل با متغیر عدالت تعاملی . معنادار می باشد 01/0که در سطح . سازمانی داشته است
ت در مرحله سوم متغییر عدالت رویه اي، در تعامل با عدال. از واریانس رفتار مدنی سازمانی را پیش بینی می کنند 126/0تنها 

در مرحله چهارم، عدالت اطالعاتی، تنها . از واریانس رفتار مدنی سازمانی را پیش بینی می کند 333/0تعاملی و عدالت توزیعی
از واریانس متغییر رفتار مدنی سازمانی را پیش بینی می کند، که همگی این پیش بینی ها در سطح قوي معنی دار می  019/0
د عدالت سازمانی، چهار بعد مذکور نسبت به ابعاد دیگر به صورت ساده و ترکیبی بهتر قادر به پیش به این ترتیب از بین ابعا. باشد

  .بینی متغییر وابسته رفتار مدنی سازمانی می باشد
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  نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام بین ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی  - 3جدول 

 R R2 متغیرها گام
 

F 
 

 B Beta معناداري
 

T 
 

 معناداري

 0001/0 13/14 684/0 62/2 0001/0 100 467/0 684/0 عدالت تعاملی 1
 
 
2 

  عدالت تعاملی
 0001/0 14/83 593/0 77/0 عدالت توزیعی

94/1 506/0 57/7  
0001/0 
 

77/1 397/0 93/5 

  
3 

  عدالت تعاملی
 عدالت توزیعی
 عدالت رویه اي

 
 
 
792/0 
 

 
 
 
626/0 

 
 
 

17/63 

 
 
 
0001/0 

96/0 251/0 44/2  
 
 
0001/0 

72/1 386/0 99/5 

15/1 317/0 16/3 

  
  
4 

  عدالت تعاملی
 عدالت توزیعی
 عدالت رویه اي
 عدالت اطالعاتی

 
 
 
 
803/0 

 
 
 
 
645/0 
 

 
 
 

85/50  

 
 
 
0001/0 

854/0 22/0 19/2 03/0 
83/1 41/0 47/6 001/0 
07/1 29/0 97/2 004/0 

 538/0 - 14/0 - 14/2 - 018/0 
  

  آیا بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد؟: دوم پژوهش سؤال
  

  )متغیر وابسته(و اعتماد سازمانی) متغیر مستقل(ماتریس همبستگی بین عدالت سازمانی  - 4جدول 

 عدالت سیستمی عدالت اطالعاتی عدالت تعاملی عدالت رویه اي عدالت توزیعی سازمانیعدالت  متغیرها
 32/0** اعتماد سازمانی

**466/0 **284/0 *195/0 *205/0 - 063/0 

  05/0در سطح *: ،    01/0در سطح **: 
به  ( بین عدالت سازمانی همبستگی ضریب است، میزان  شده داده نشان 4جدول  در که گونه همان     

 ي نمره چه هر که معنی بدین  معنی دار است، 01/0می باشد که در سطح  32/0و اعتماد سازمانی برابر با ) طور کلی
 عدالت توزیعی، ابعاد بین هم چنین .یابد می افزایش نیز اعتماد سازمانی میزان یابد، افزایش عدالت سازمانی
 و براي بعد عدالت اطالعاتی دارد وجود و مثبت رابطه معنی داري اعتماد سازمانی، با عدالت تعاملی عدالت رویه اي،

است یعنی هرچه نمره متغیر اعتماد سازمانی افزایش یابد نمره متغیر ) همبستگی منفی( داري در جهت عکس معنی اي رابطه
رابطه معنی داري وجود  بین بعد عدالت سیستمی با اعتماد سازمانی هم چنین. هاي عدالت اطالعاتی کاهش می یابد و بالعکس

که آیا عدالت سازمانی قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی می باشد از روش آماري تحلیل رگرسیون  سؤالبراي پاسخ به این . ندارد
  .نتایج تحلیل رگراسیون را نشان می دهد 5جدول . ساده استفاده شده است
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  )متغیر وابسته(و اعتماد سازمانی ) متغیر مستقل(مانی نتایج آزمون تحلیل رگراسیون ساده عدالت ساز  -5جدول

 32/0 ضریب همبستگی چندگانه

 103/0 ضریب تعیین

 F( 27/13(تحلیل واریانس

  0001/0  معنی داري
 108/37 مقدار ثابت

 185/0 ضریب رگرسیون استاندارد نشده

 32/0 ضریب رگرسیون استاندارد شده

 T 64/3مقدار آماره ي آزمون 

  0001/0  معنی داري

می باشد، به این    R2=  103/0آنچه از این آزمون بدست می آید نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین بین دو متغیر     
، Fکه با توجه به مقدار . از تغیرات مربوط به متغیراعتماد سازمانی را پیش بینی می نماید% 10معنی که متغیر عدالت سازمانی 

معادله . این متغیر عدالت سازمانی قادر به پیش بینی متغیر اعتماد سازمانی می باشد بنابر. معنی دار می باشد 01/0آزمون در سطح 
  .اعتماد سازمانی=  108/37+    185/0) عدالت سازمانی: (رگرسیون ساده به صورت زیر می باشد

د متغیر عدالت سازمانی به تنهایی یا به صورت ترکیبی ال یعنی بررسی اینکه کدام یک از ابعاؤبراي پاسخ به قسمت دوم س     
  . قادر به پیش بینی متغیر اعتماد سازمانی می باشد از آزمون رگرسیون چند گانه و روش گام به گام استفاده می کنیم

  
  د سازمانینتایج تحلیل رگرسیون چند گانه با استفاده از روش گام به گام بین ابعاد عدالت سازمانی با اعتما  -6جدول

  
شود بعد عدالت توزیعی، اولین متغیري است که وارد معادله شده است و پس از آن متغیر هاي  همان گونه که که مشاهده می     

، نشان می دهد 6جدول. عدالت اطالعاتی بیشترین توانائی را به صورت ساده و تر کیبی در پیش بینی متغیر اعتماد سازمانی دارند
این عدالت توزیعی در  بنابر. ی کننده وارد معادله گردیده استکه در گام اول متغیر عدالت توزیعی به عنوان بهترین پیش بین

در مرحله . معنادار می باشد 01/0را بر زیر مقیاس اعتماد سازمانی داشته است، که در سطح  تأثیرمقایسه با دیگر ابعاد، بیشترین 
که . اعتماد سازمانی را پیش بینی می کننداز واریانس  051/0دوم متغیر عدالت اطالعاتی، در تعامل با متغیر عدالت توزیعی تنها 

این در بین ابعاد عدالت سازمانی تنها دو بعد عدالت توزیعی و عدالت  بنابر. این پیش بینی ها در سطح قوي معنادار می باشد
 . اطالعاتی قادر به پیش بینی متغیر وابسته اعتماد سازمانی می باشد

 
 
 
  

 معناداري  B Beta T معناداري R R2 F متغیرها گام
 0001/0 67/5 468/0 27/1 0001/0 18/32 219/0 468/0 عدالت توزیعی 1

  عدالت توزیعی 2
 عدالت اطالعاتی

77/0 593/0 14/83 0001/0 
28/1  
522/0
 - 

471/0  
228/0 - 

88/5  
85/2 - 

0001/0  
003/0 
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  سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد؟ اعتمادآیا بین عدالت سازمانی، : سوم پژوهش سؤال
 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي  عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی  -7جدول

  رفتار مدنی سازمانی  اعتماد سازمانی  عدالت سازمانی  متغیرها
      1  عدالت سازمانی
    1  32/0**  اعتماد سازمانی

  1  44/0**  53/0**  رفتار مدنی سازمانی
 01/0در سطح**: 

است، این  32/0سازمانی ضریب همبستگی پیرسون  همان طور که در جدول نشان داده شده است بین عدالت سازمانی با اعتماد  
معنی دار می باشد، و نشان می دهد که هر چه میزان متغیر عدالت سازمانی افزیش یابد میزان اعتماد  01/0مقدار در سطح 

برابر با بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی همبستگی مثبت بوده و مقدار آن  هم چنین. سازمانی نیز افزایش می یابد
معنی دار است، یعنی با افزایش نمره عدالت سازمانی نمره رفتار مدنی سازمانی نیز افزایش می  01/0می باشد که در سطح  532/0
برقرار است یعنی همبستگی بین دو  44/0همین نتیجه بین رفتار مدنی سازمانی و اعتماد سازمانی با مقدار ضریب همبستگی. یابد

  .معنی دار می باشد، که با افزایش اعتماد سازمانی میزان رفتار مدنی سازمانی نیز افزایش می یابد 01/0حمتغیر مثبت و در سط
، نتایج تحلیل رگراسیون چند گانه بین متغیر هاي مستقل عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی و متغیر وابسته رفتار 8جدول شماره 

  .مدنی سازمانی را نشان می دهد
  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی  - 8جدول 

 معناداري B Beta T معناداري R R2 F متغیر
 0001/0 54/5 436/0 407/0 0001/0 85/32 364/0 603/0 عدالت سازمانی
  0001/0  82/30  300/0  485/0          اعتماد سازمانی

  رفتار مدنی سازمانی: متغیر وابسته
همان طور که مشاهده می شود ضریب همبستگی چند گانه بین عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی برابر با     

603/0  =R   364/0و مقدار ضریب تعیین برابر با  =R2 به این معنی که متغیر هاي عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی . می باشد
و سطح معناداري آن،  Fاز تغیرات مربوط به متغیر رفتار مدنی سازمانی را پیش بینی نمایند، که با توجه به مقدار % 36 قادرند

  : معادله رگراسیون چند گانه به شرح زیر است. آزمون معنادار می باشد
  رفتار مدنی سازمانی=  03/29+  407/0)  عدالت سازمانی+ ( 485/0) اعتماد سازمانی(

  آیا بین ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد؟: چهارم پژوهش سؤال
از بین . آمده است 9از روش آماري ضریب همبستگی  پیرسون استفاده می کنیم که نتایج در جدول  سؤالجهت پاسخ به این      

بین نوع دوستی و احترام با تمامی ) فه شناسی، فضیلت و جوانمردينوع دوستی و احترام، وظی(ابعاد مربوط به رفتار مدنی سازمانی 
این همبستگی ها با ابعاد عدالت توزیعی، عدالت . ابعاد عدالت سازمانی به استثناي عدالت سیستمی رابطه معنی داري وجود دارد

و در ) همبستگی منفی( در جهت منفی معنادار می باشد و با ابعاد عدالت اطالعاتی01/0رویه اي و تعاملی مثبت بوده و در سطح 
بین فضیلت و  هم چنینما بین وظیفه شناسی وابعاد عدالت سازمانی به استثناي عدالت سیستمی و . معنادار است 05/0سطح 

  .جوانمردي با مابقی ابعاد عدالت سازمانی به استثناي عدالت سیستمی رابطه معناداري وجود دارد
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  ماتریس همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی  - 9جدول 

  نوع دوستی  متغیرها
  و احترام

وظیفه 
  شناسی

و فضیلت 
  جوانمردي

عدالت 
  توزیعی

عدالت 
  اطالعاتی

عدالت 
  تعاملی

عدالت 
  رویه اي

عدالت 
  سیستمی

                1  نوع دوستی و احترام
              1  66/0**  وظیفه شناسی

            1  671/0**  57/0**  جوانمرديفضیلت و 
          1  413/0**  633/0**  576/0**  عدالت توزیعی

        1  016/0  -272/0**  - 217/0*  - 229/0*  عدالت اطالعاتی
      1  -27/0**  439/0**  634/0**  703/0**  479/0**  عدالت تعاملی

    1  189/0**  -271/0**  389/0**  681/0**  723/0**  411/0**  عدالت رویه اي
  1  183/0*  - 015/0  222/0**  219/0*  154/0  107/0  153/0  عدالت سیستمی

  05/0وجود رابطه معنی دار در سطح *: ،           01/0وجود رابطه معنی دار در سطح **: 
 سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد؟  اعتمادآیا بین عدالت سازمانی و ابعاد : پنجم پژوهش سؤال
ماتریس همبستگی بین ابعاد دو متغیرعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی را از طریق آزمون همبستگی  سؤالبراي بررسی این      

مشاهده می شود رابطه معنی داري بین این ابعاد از طریق ضرایب  10همان طور که در جدول . پیرسون بدست می آوریم
صالحیت، قابلیت اطمینان و خیر ( بین ابعاد اعتماد سازمانی نتیجه بدست آمده به این شرح است که در. همبستگی قابل بیان است

وجود  01/0بعد خیرخواهی با ابعاد عدالت توزیعی، تعاملی و رویه اي از ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبتی در سطح ) خواهی
رابطه معناداري در  01/0العاتی در سطح بین بعد صالحیت با بعد عدالت اط. ي معنی دار وجود ندارد با مابقی ابعاد رابطه. دارد

بین بعد قابلیت اطمینان، . بین این بعد با دیگر ابعاد از عدالت سازمانی همبستگی معناداري وجود ندارد. جهت منفی بر قرار است
ارد، بین این بعد رابطه آماري معناداري وجود د 01/0سومین بعد اعتماد سازمانی با بعد عدالت توزیعی از عدالت سازمانی، در سطح

معنادار بودن رابطه آماري در جهت مثبت بین دو بعد به این معنا است که افزایش میزان یک . با ابعاد دیگر رابطه اي وجود ندارد
  .بعد موجب افزایش میزان در بعد دیگر می شود و بالعکس

  ماتریس همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی  -10جدول 

 صالحیت خیرخواهی رهامتغی
قابلیت 
 اطمینان

عدالت 
 توزیعی

عدالت 
 اطالعاتی

عدالت 
 تعاملی

  عدالت
 رویه اي

عدالت 
 سیستمی

        1 خیرخواهی
       1 521/0** صالحیت

      1 577/0** 697/0** قابلیت اطمینان
     1 481/0** 282/0** 429/0** عدالت توزیعی

    1 016/0 - 097/0 - 339/0* - 092/0* عدالت اطالعاتی
   1 -27/0** 439/0** 191/00 064/0 253/0** عدالت تعاملی

  1 189/0** -271/0** 389/0** 0- 097/0 139/0 295/0** عدالت رویه اي

 1 183/0* - 015/0 222/0** 219/0* 124/0 - 014/0 044/0 عدالت سیستمی

 05/0وجود رابطه معنی دار در سطح *:  ،          01/0وجود رابطه معنی دار در سطح **: 
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 تحلیل مسیر
هدف آن  بدست آوردن برآوردهاي کمی . کاربرد رگرسیون چند متغیري در ارتباط با تدوین بارز مدل هاي علی می باشد     

متمایزي در نظر روابط بین متغیرها در یک جهت جریان دارد و به عنوان مسیرهاي . روابط علی بین مجموعه اي از متغیرها است
مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق نمودار مسیر که روابط علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می . گرفته می شود

که در این تحلیل ) مستقل(متغیرهاي برون زا ) 1: براي تشکیل نمودار مسیر دو نوع متغیر باید تعریف شود. سازد، تبیین می شود
نمودار . سازمانی می باشد اعتمادکه در این تحلیل رفتار مدنی سازمانی و ) وابسته(متغیر درون زا) 2و  می باشد عدالت سازمانی

  .پیشنهادي جهت تحلیل مسیر به صورت زیر می باشد
 

 
 

می گذارد،  تأثیرگذاشته و اعتماد سازمانی بر رفتارمدنی سازمانی  تأثیردر نمودار فوق هریک از ابعاد شش گانه بر اعتماد سازمانی 
هر یک از ابعاد بر رفتار مدنی سازمانی اثر غیر مستقیم است و اثر اعتماد سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی اثر مستقیم  تأثیریعنی 

 .مورد تحلیل قرار گرفته است AMOS5، مسیر برون داد را نشان می دهد که از طریق نرم افزار 2نمودار . می باشد
 

 



 

66 
 

  ماتریس همبستگی بین ابعاد عدالت سازمانی در مدل پیشنهادي تایید شده  - 11جدول

 عدالت سیستمی عدالت تعاملی عدالت اطالعاتی رویه اي عدالت توزیعیعدالت  ابعاد عدالت سازمانی
 - 12/0 44/0 02/0 39/0 ................... عدالت توزیعی

 18/0 82/0 - 27/0 ................. 39/0 عدالت رویه اي

 22/0 - 27/0 .............. - 27/0 39/0 عدالت اطالعاتی

 14/0 ............... - 27/0 82/0 44/0 عدالت تعاملی

 ............... - 02/0 22/0 18/0 - 12/0 عدالت سیستمی
  

بجز متغیر ( همان گونه که از نمودار مشخص است مقدار بتا هر یک از ابعاد روي اعتماد سازمانی تقریباً همگی معنی دار می باشد
بر اعتماد ) بجز بعد عدالت سیستمی( مستقیم هر یک از ابعادیعنی اثر ) عدالت سیستمی که مقدار آن منفی و غیر معنی دار می باشد

  .سازمانی معنی دار می باشد
  اثر مستقیم هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی  - 12جدول

 عدالت توزیعی عدالت رویه اي عدالت اطالعاتی عدالت تعاملی عدالت سیستمی نام متغیر
 499/0 319/0 181/0 34/0 - 055/0 اثر مستقیم بر اعتماد سازمانی
 22/0 14/0 - 079/0 - 151/0 - 024/0 اثر غیر مستقیم بر رفتار مدنی

 ............ ............ ........... ............ ............... اثر غیر مستقیم براعتماد سازمانی
 ............. ........... .......... ........... ............... اثر مستقیم بررفتار مدنی

همان گونه که مشاهده می شود اثر غیر مستقیم هر یک از ابعاد بر روي رفتارمدنی سازمانی معنی دار نمی باشد و مقادیر بتا     
  .ضعیف می باشد ولی اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی معنی دار می باشد

  مقادیر شاخص هاي مربوط به مدل  -13جدول 

 GFI RMR تعداد پارامترها نام شاخص
 17/0 83/0 38 مقدار

واریانس براي هر  8(می باشد  38همان گونه که در جدول فوق نشان داده شده تعداد پارمترها موجود در مدل پیشنهادي برابر با      
که نشان دهنده نسبت واریانس توجیه شده   (GFI)مقدار شاخص خوبی برازندگی هم چنین). ضریب مسیر 30یک از متغیر ها و 

می باشد که این مقدار هر چه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده این است که مدل ما برازنده تر  83/0توسط مدل می باشد برابر با 
که نشان دهنده مقدار تفاوت بین واریانس برآورد شده در مدل   (RMR)مقدار ریشه میانگین مجذورات باقیمانده هم چنین. است

. هر چند این مقدار کمتر باشد بهتر است. (RMR=1-GFI)می باشد 17/0پیشنهادي ما و واریانس مشاهده شده می باشد برابر با 
ي موجود در مدل را توجیه این دو شاخص نشان دهنده این است که مدل پیشنهادي ما به طور نسبی قادر است مسیر علی متغیرها

  .نماید
  بحث و نتیجه گیري

 523/0، بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی با ضریب همبستگی پژوهشی اول سؤالطبق نتایج به دست آمده از       
معنی دار می باشد، به این معنی که هر چه نمره ي عدالت سازمانی افزایش یابد، میزان رفتار مدنی سازمانی نیز  01/0در سطح 
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ازمانی ، همبستگی مثبت و معنی داري وجود بین ابعاد عدالت توزیعی، رویه اي، تعاملی با رفتار مدنی س هم چنین .افزایش می یابد
و بین بعد عدالت اطالعاتی با رفتار مدنی سازمانی، . یعنی با افزایش نمره یکی از آنها رفتار مدنی سازمانی افراد افزایش می یابد. دارد

بین  .ی سازمانی افراد می شودرابطه اي منفی و معنی دار وجود دارد یعنی افزایش نمره بعد عدالت اطالعاتی باعث کاهش رفتار مدن
به این ترتیب از بین ابعاد عدالت سازمانی چهار بعد  بعد عدالت سیستمی با رفتار مدنی سازمانی، رابطه اي معنی دار وجود ندارد

بسته یعنی عدالت تعاملی، توزیعی، رویه اي و اطالعاتی نسبت به بعد دیگر به صورت ساده و ترکیبی بهتر قادر به پیش بینی متغیر وا
 ، ارتورك)2010( ، االنین)1391( همکاران این نتایج همسو است با نتایج تحقیقات فرحبد و .رفتار مدنی سازمانی می باشد

  ).1389( ، بهلولی زیناب و همکاران)2008( ، چو و کسلر)2007(
در  32/0سازمانی با ضریب همبستگی پژوهشی دوم، بین عدالت سازمانی و اعتماد  سؤالطبق نتایج به دست آمده از      

به این معنی که هر چه نمره ي عدالت سازمانی افزایش یابد، میزان اعتماد سازمانی نیز افزایش می  معنی دار می باشد، 01/0سطح 
نی با افزایش نمره یع. بین ابعاد عدالت توزیعی، رویه اي، تعاملی با اعتماد سازمانی، رابطه معنی داري مثبت وجود دارد هم چنین .یابد

بعد عدالت اطالعاتی با اعتماد سازمانی رابطه اي منفی معنی داري  هم چنینو . یکی از آنها باعث افزایش اعتماد سازمانی می شود
بین بعد عدالت سیستمی  هم چنین. وجود دارد، یعنی با افزایش نمره بعد عدالت اطالعاتی باعث کاهش نمره اعتماد سازمانی می شود

بنابراین از بین ابعاد عدالت سازمانی تنها دو بعد عدالت توزیعی وعدالت اطالعاتی قادر . اعتماد سازمانی رابطه معنی داري وجود نداردبا 
  ).1389(نتایج به دست آمده همسویی دارد با نتایج تحقیقات، طبرسا . به پیش بینی متغیر وابسته اعتماد سازمانی می باشد

و بین  32/0پژوهشی سوم، بین عدالت سازمانی و  اعتماد سازمانی با ضریب همبستگی  سؤالآمده از طبق نتایج بدست      
 44/0و بین رفتار مدنی سازمانی و اعتماد سازمانی با ضریب همبستگی  532/0عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی 

نتایج به . نمره یکی از آنها باعث افزایش نمره متغیر بعدي می شودیعنی افزایش . رابطه معناداري وجود دارد 01/0همگی در سطح
  ).2000( ، پودساکف)2007( ، ارتورك) 2009(دست آمده همسویی دارد با نتایج تحقیقات یون و پارك 

م، وظیفه نوع دوستی و احترا(بین ابعاد مربوط به رفتار مدنی سازمانی پژوهشی چهارم،  سؤالطبق نتایج به دست آمده از      
بین نوع دوستی و احترام با تمامی ابعاد عدالت سازمانی به جز عدالت سیستمی رابطه معنی داري وجود ) شناسی، فضیلت و جوانمردي

یعنی با افزایش نوع دوستی و احترام . معنادار می باشد01/0ولی با ابعاد عدالت توزیعی، تعاملی و رویه اي مثبت بوده و در سطح . دارد
. رابطه معنادار وجود دارد 05/0ولی با بعد عدالت اطالعاتی در جهت منفی و در سطح . کی از این چهار بعد افزایش می یابدنمره ی

بین وظیفه شناسی و ابعاد عدالت  هم چنینو . یعنی با افزایش به نوع دوستی و احترام نمره بعد عدالت اطالعاتی کاهش می یابد
بین فضیلت و جوانمردي با دیگر ابعاد  هم چنینو . می با مابقی ابعاد دیگر رابطه معنی دار وجود داردسازمانی به استثناي عدالت سیست

نتایج به دست آمده همسویی دارد با نتایج تحقیقات لیو و  .عدالت سازمانی به استثناي عدالت سیستمی رابطه معناداري وجود دارد
  ).2005(راپ

رابطه بین ابعاد اعتماد سازمانی، خیرخواهی با ابعاد عدالت توزیعی، پژوهشی پنجم،  سؤالدست آمده از ه طبق نتایج ب     
یعنی با افزایش بعد خیرخواهی از ابعاد اعتماد . وجود دارد 01/0تعاملی و رویه اي از ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبتی در سطح 

بعد صالحیت با بعد . ولی با مابقی ابعاد رابطه ي معنی دار وجود ندارد. ابدسازمانی یکی از این سه بعد عدالت سازمانی افزایش می ی
رابطه معنادار مثبت وجود دارد ولی بعد صالحیت با بعد دیگر عدالت سازمانی یعنی  01/0عدالت توزیعی از عدالت سازمانی در سطح 

افزایش نمره بعد خیر خواهی، بعد عدالت اطالعاتی از ابعاد یعنی با . رابطه منفی و معنی دار وجود دارد 05/0عدالت اطالعاتی در سطح 
 هم چنینو . بنابراین بین بعد خیرخواهی با دیگر بعد عدالت سازمانی رابطه معنی داري وجود ندارد. عدالت سازمانی کاهش می یابد

وجود  01/0بین بعد قابلیت اطمینان از اعتماد سازمانی با یکی از ابعاد عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی رابطه معناداري در سطح 
، )2009(تحقیقات تاسدان و ایلماز نتایج به دست آمده همسویی دارد با نتایج . و بین این بعد با دیگر ابعاد رابطه اي وجود ندارد. دارد

  ).1388(نزارع متی
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هویت و عدالت سازمانی در مجتمع  رابطه مشارکت در تصمیم گیري و اعتماد با رفتار مدنی سازمانی، .)1387(  .اشجع، آ
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   .تربیتی و روانشناسی اصفهان
رابطه بین عدالت سازمانی ادراك شده و وجدان کاري کارکنان دانشگاه آزاد  .)1389( .اعتباریان، ا و احمدي پناه، آ
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با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و (بررسی پیامدهاي ارزشی هاي اخالقی سازمان .)1389(فر، علیبهاري 

 .1389، فروردین 28دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره  ،)رفتار شهروندي سازمانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بررسی عدالت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کار کنان  .)1389( .بهلولی، ز

 .108-73. ص. 89پاییز . 14شماره . سال چهارم. مجله فراسوي مدیریت ،تبریز
عضو، اعتماد و توانمندسازي روان شناختی بر  - رابطه رهبر تاثیر عدالت سازمانی، .)1388(. جواهري کامل، م

  ) .24پیاپی ( 3شماره  دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم،رفتارهاي شهروندي سازمانی، 
 ، 86 ماه اسفند هجدهم، سال تدبیر، - .تهران آموزشی، علمی ماهنامه سازمانی، عدالت .)1386(. م ،ناصري ع و ،زاده حسین
 .23 – 18. ،ص 190 شماره

 بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب :نقش مولفه هاي فرهنگ سازمانی در اعتماد سازي .)1388( .زارعی متین، ح
)GLOBE(  و اعتماد سال چهارم)178-145 .ص, )15شماره .  

 عدالت ابعاد گذاري تأثیر نحوة شناخت .)1387( .غ عطار، طاهري و م. م ، حیفرا و ر سید جوادین،

 .1 شمارة ،1 دورة بازرگانی، مدیریت مجلۀ سازمانی، و شغلی رضایت گوناگون هاي جنبه بر سازمانی
، 12مجله طب نظامی، دوره نظامی،  بیمارستان یک در سازمانی شهروندي رفتار بر مؤثر عوامل .)1389( .ع. طبرسا، غ

 .99-93.، ص2شماره
مجله  ،بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی در کارکنان بیمارستان .)1388( .ه ،حیدري وم  ،مردانی حموله

 .47-58): 2(2اخالق وتاریخ پزشکی، 
 خشنودي با سازمانی عدالت چندگانه و ساده روابط بررسی .)1383( .ح شکرکن، ز و .ع نعامی،

 چمران شهید  دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده مجله صنعتی، شرکت یک کارکنان در شغلی
 .2 و 1 هاي شماره یازدهم، سال سوم، دوره اهواز،

و انگیزه هاي رفتار مدنی سازمانی با رفتار رابطه عدالت سازمانی اداراك شده  .)1388( .ا .هاشمی شیخ شبانی ، س
مجله دست آوردهاي روانشناختی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران  سازمانی در یک سازمان صنعتی، مدنی

 .236- 219. ، ص2، شماره 16-3وره چهارم، سال ، د1388اهواز، زمستان 
 هاي بیمارستان کارکنان بین در سازمانی تعهد و شغلی رضایت با سازمانی عدالت ي رابطه .)1388(. م یعقوبی،

 ، 88 بهار ، 35 شماره ، 12 دوره .سالمت، تهران مدیریت پژوهشی-علمی فصلنامه اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه منتخب
 . 25-32 .ص
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