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چکيده
هدف اصلي تحقيق حاضر سنجش تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني و غنيسازي
شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار ميباشد .اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است.
همچنين اين پژوهش بر اساس ماهيت گردآوري دادهها ،از نوع تحقيقات ميداني بوده و در زمرة تحقيقات توصيفي  -همبستگي
ميباشد .جامعة آماري اين تحقيق را كلية كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تشكيل ميدهند كه جمعاً به تعداد
 131نفر مي باشند .مطابق فرمول كوكران نمونهاي به حجم  79نفر به صورت نمونهگيري تصادفي ساده با قابليت اطمينان 78
 %و سطح خطاي  %8انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان داد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني
كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معناداري دارد .همچنين امنيت رواني كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني
كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير معناداري دارد .از سويي عدالت سازماني بر امنيت رواني كاركنان آموزش و
پرورش شهرستان شهريار تأثير معناداري دارد .در نهايت نتايج نشان داد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش
ميانجي امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.
واژههای كليدی :عدالت سازماني ،رفتار شهروندي سازماني ،امنيت رواني

85

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال اول ،شماره  ،1تابستان 1318

 .1مقدمه
يكي از مسائل قابل توجه براي رشد و پيشرفت و باال بردن راندمان كاري كاركنان هر سازماني ،كار و تالش مضاعف است .بدين
روش مي توان از منابع انساني موجود كه مهمترين منابع در دسترس هر سازماني مي باشد ،حداكثر استفاده كرد .توجه به نيازها
و نيز انتظاراتي كه كاركنان نسبت به سازمان خود دارند ،انگيزه كاري آنها را افزايش ميدهد .از اينرو كارآمدي و اثربخشي
آنها فزوني مي يابد .در چنين حالتي بين رفتار سازماني مورد انتظار و رفتار شخصي كاركنان ،فاصله تا حدود زيادي كاهش
مي يابد و در واقع كار كنان رفتار سازماني را رفتار خويش تلقي كرده و ارزشهاي سازماني در آنها نهادينه ميشود (زنگ و يه ،1
 .) 2112اين در صورتي است كه با كاركنان به عدالت رفتار شود .ادراک بي عدالتي در سازمانها موجب افزايش تناوب رفتارهاي
نامولد يا خود شكننده ميان اعضاي سازمان ميشود و رفتارهايي چون ابراز خستگي ،غيبت و افزايش مقاومت در برابر تغيير را
افزايش ميدهد (عظيم  2و همكاران .) 2118 ،در اين بين امنيت رواني به اعتقاد باندورا  ) 2111 ( 3فرايند تقويت احساس
خودكارآمدي كاركنان از طريق شناسايي و حذف آن دسته از شرايط سازماني است كه موجب بيقدرتي و ناتواني در آنها شده
است كه مديران با استفاده از مكانيزم رهبري و با استفاده از رويكردهاي حذف عوامل ايجاد كنندة بيقدرتي و ناتواني در منابع
انساني سرماية روانشناختي (مثبتگرايي و واقع بينانه بودن) را در سازمان تقويت نمايند (واليومبا  4و همكاران .) 2118 ،با اين
وجود نيروي انساني و رفتارهاي آنها را بايد بعنوان مهمترين سرماية يك سازمان دانست كه نقش كليدي و مهمي در دستيابي
سازمان به اهدافش دارد .امروزه سازمانها هزينه هاي بااليي جهت جذب و نگهداري منابع انساني صرف ميكنند تا در عرصة
رقابت از ساير رقيبان عقب نمانند .در عصر حاضر ،به دليل وجود رقابت بين سازمانها و شركتها در جهت كسب منافع بيشتر،
تسلط بر منابع موجود اهميت ويژهاي يافته است (گريگوري  8و همكاران . ) 2113 ،سازمانها اگر داراي بهترين تكنولوژي بوده و
از بهترين امكانات بهرهمند باشند ،ولي از نيروي انساني متخصص و كارآمد برخوردار نباشند و يا توانايي استفادة درست و
كارآمد از نيروهاي موجود را نداشته باشند ،قادر نخواهند بود بر محيط اثر گذاشته و در عرصة رقابت موفق و ديناميك عمل
نمايند و اين امر حادث نمي گردد مگر با رويكرد رفتاري مؤثر منابع انساني (گورام و گرک  .) 2113 ،2از طرفي حوزة رقابت
سازمانها را مجبور ميسازد كه با نياز به بهبود عملكرد كاركنان روبرو شوند و بهبود مستمر عملكرد كاركنان ،نيروي عظيم
همافزايي  9براي سازمان ايجاد ميكند كه اين نيروها ميتواند پشتيبان برنامة رشد و توسعه و ايجاد فرصتهاي تعالي سازماني
شود (علي نژاد و همكاران .) 1378 ،عملكرد كاركنان در يك عبارت ساده عبارت از مجموعه مكانيسمهاي سازماني است كه به
عنوان چراغ راه و هدايتگر كلية فعاليتهاي انساني و مديريت منابع انساني مطرح بوده و رشد و توسعة پايدار منابع انساني
سازمان مرهون سنجش ،اندازهگيري ،تجزيه و تحليل ،مقايسه و انجام اقدامات الزم و ضــروري در ايــن زمينــه است .سازمانها
تا زماني كه براي بقا تالش مي كنند و خود را نيازمند حضور در عرصة ملي و جهاني ميدانند ،بايد اصل بهبود عملكرد مستمر
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را در ابعاد منابع انساني خود سرلوحة فعاليت خود قرار دهند (كلمن  .) 2118 ،7دانشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان،
توانمندي رواني كاركنان را به عنوان راهبردي اثرگذار بر عملكرد نيروي انساني و درنتيجه بر عملكرد سازماني معرفي كردهاند
(كيتيكونچوتوت  .) 2119 ،11ايجاد و تقويت امنيت رواني به عنوان يكي از رويكردهاي توسعه منابع انساني در چند دهه اخير،
زمينه ساز تحوالت مثبت و فراواني در اجراي فعاليت هاي كاري كاركنان شده است .در شرايط متغير امروزي ،سازمانها چارهاي
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جز بهرهب رداري مناسب از نيروي انساني ندارند .بر اين اساس تنها عامل ايجادكننده تعادل در سازمان توانمندسازي رواني
كاركنان خواهد بود (نديري و تانوا  .) 2112 ،11در نتيجه وجود تواناييهايي چون تصميم گيري ،نوآوري و خالقيت ،نظارت بر
عملكرد خويش ،مسئوليت پذيري و صفات پسنديدهاي همچون فداكاري ،نوع دوستي ،جوانمردي ،وجدان كاري و  ...در كاركنان
به عنوان يك مزيت رقابتي منحصر به فرد شناخته شده كه باعث بروز رفتارهاي شايسته از سوي كاركنان و در نهايت موفقيت
سازمان ميشود (زنگ و يه .) 2112 ،در اين اثنا مفهوم رفتار شهروندي سازماني در چند سال اخير موضوع بسياري از تحقيقات
بوده و اهميت آن همچنان در حال افزايش است .پژوهشها نشان مي دهد كه سازمانهايي كه تأكيد بيشتري بر رفتار شهروندي
سازماني دارند نسبت به ديگر سازمانها ،سالمتر و موفقترند .اهميت كاربردي رفتار شهروندي سازماني اين است كه كارايي
سازماني ،نوآوري و مزيت رقابتي را ارتقا ميدهد .وجود رفتار شهروندي سازماني باعث كاهش ترک خدمت و غيبت كاركنان
ميشود (آقاجاني و همكاران . ) 1378 ،از لحاظ منطقي ميتوان گفت كه رفتار شهروندي سازماني يك محيط كاري بهتر درون
سازماني را ارتقاء دهد  .فضاي مشوق رفتارهاي شهروندي سازماني در سازمان ،موجبات ،جذب و نگهداري نيروهاي شايسته را
افزايش ميدهد (وان  .) 2119 ،12بنابراين از طريق ايجاد رفتارهاي شهروندي در محيط كار ميتوان مطمئن بود كه رضايت
شغلي كاركنان نيز باال مي رود .افزايش سطح رفتارهاي شهروندي در يك سازمان باعث مي گردد تا سازمان به محيطي جذاب
جهت كار و فعاليت تبديل گردد .به عبارت ديگر ميتوان اذعان داشت در سازمانهايي كه سطح بااليي از رفتارهاي شهروندي
وجود دارد ،ميتوان عملكرد بهتري را مشاهده نمود (فاني و همكاران .) 1378 ،از سويي با توجه به گزارش ارايه شده بخش
آموزش و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان شهريار ميتوان گفت كه با وجود اينكه موضوع عدالت سازماني و امنيت رواني
كاركنان در سطوح و اليههاي مختلف اين سازمان مطرح است و مديران بهبود اين دو متغير را دنبال ميكنند ،ولي آگاهي
كاملي از وجود ابعاد عدالت سازماني و حدود اثرگذاري آن ندارند  .همچنين برنامههاي بهبود و ارتقاء امنيت رواني كاركنان با
چالشهاي اس اسي در اين سازمان همچون ضعف برنامه ريزي برنامه بهبود منابع انساني ،ضعف در اجراي برنامه آموزشي مدون
انگيزه پايين منابع انساني بدليل شرايط از پيش تعيين شده مواجه است .هدف محقق از اين تحقيق نظم بخشي به اين
مؤلفههاست تا همه مديران به طور منظم در جهت پيشبرد اهداف اداره كل آموزش و پرورش از همه اين مؤلفهها استفاده
كنند .با توجه به ضرورتهاي اشاره شده فوق مسأله اصلي و اساسي در تحقيق حاضر اين است كه آيا عدالت سازماني بر رفتار
شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد؟
 .2مباني نظری تحقيق
فاني و همكاران (  ) 1378در تحقيقي با عنوان «بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و اعتماد سازماني» به
اين نتيجه رسيدند كه عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و اعتماد سازماني تأثير معناداري دارد .آقاجاني و همكاران
(  ) 1378در تحقيقي با عنوان «ارتباط رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي كاركنان با امنيت رواني كاركنان» به اين نتيجه
رسيدند كه بين رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي كاركنان رابطه مثبت و مستقيم و معناداري وجود دارد .علينژاد و
همكاران (  ) 1378در تحقيقي با عنوان «بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و امنيت رواني كاركنان» به اين نتيجه
رسيدند كه ميان رفتار شهروندي سازماني و عملكرد كاركنان رابطه معنيداري وجود دارد .جمالي و همكاران (  ) 1378در
تحقيقي با عنوان « رابطه بين امنيت رواني و سازماني با رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي منطقه  »1به اين نتيجه
رسيدند كه بين امنيت رواني و سازماني با رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي منطقه  1رابطه معناداري وجود دارد.
عظيم و همكاران (  ) 2118در تحقيقي با عنوان « تأثير عدالت سازماني و توانمندسازي رواني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي
رفتار شهروندي سازماني» به اين نتيجه رسيدند كه عدالت سازماني و توانمندسازي رواني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي
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رفتار شهروندي سازماني تأثير معناداري دارد .نديري و تانوا ( ) 2112در تحقيقي با موضوع « بررسي تأثير عدالت سازماني بر
رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني» به اين نتيجه رسيدند كه عدالت سازماني بر رضايت شغلي و رفتار شهروندي
سازماني تأثير معناداري دارد .يه ( ) 2112در تحقيقي با موضوع «تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني» به اين
نتيجه رسيدند كه عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تأثير معناداري به اندازه  37 /4درصد دارد .زنگ و يه ( ) 2112در
تحقيقي با موضوع « تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان» به اين نتيجه
رسيدند كه عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان تأثير م عناداري دارد.
كيتيكونچوتوت (  ) 2119در تحقيقي با موضوع «تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني» به اين نتيجه رسيدند كه
عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تأثير مثبت و مستقيم و معناداري دارد .وان (  ) 2119در تحقيقي با موضوع «تأثير
عدالت سازماني بر رفت ار شهروندي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي» به اين نتيجه رسيدند كه عدالت سازماني بر رفتار
شهروندي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي تأثير مثبت و مستقيم و معناداري دارد.
 .3روش تحقيق
اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است .همچنين اين پژوهش بر اساس ماهيت گردآوري دادهها ،از نوع
تحقيقات ميداني بوده و در زمرة تحقيقات توصيفي  -همبستگي ميباشد .جامعة آماري اين تحقيق را كلية كاركنان آموزش و
پرورش شهرستان شهريار تشكيل ميدهند كه جمعاً به تعداد  131نفر مي باشند .مطابق فرمول كوكران نمونهاي به حجم 79
نفر به صورت نمونه گيري تصادفي ساده با قابليت اطمينان  % 78و سطح خطاي  %8انتخاب و مورد مطالعه قرار ميگيرند .ابزار
گردآوري دادهها پرسشنامه بوده كه شامل پرسشنامههاي زير است؛
عدالت سازماني ؛ اين متغير در تحقيق حاضر با استفاده از سه شاخص عدالت توزيعي ،رويهاي و مراودهاي و با استفاده از
پرسشنامه استاندارد نيهوف و مورمن (  ) 1773و با استفاده از طيف  8گزينهاي ليكرت (كامالً مخالف ،مخالف ،نه موافق و نه
مخالف ،موافق و كامالً موافق) سنجيده ميشود.
امنيت رواني ؛ اين متغير با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد اسپريتزر (  ) 1778و با استفاده از طيف  8گزينهاي ليكرت
(كامالً مخالف ،مخالف ،نه موافق و نه مخالف ،موافق و كامالً موافق) سنجيده ميشود.
رفتار شهروندی سازماني ؛ اين متغير با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد مارلو و همكاران (  ) 2111و با استفاده از طيف 8
گزينهاي ليكرت (كامالً مخالف ،مخالف ،نه موافق و نه مخالف ،موافق و كامالً موافق) سنجيده ميشود.
به منظور تجزيه و تحليل دادههاي بدست آمده از پرسشنامههاي جمع آوري شده كه از مقياس طيف ليكرت پنج گزينهاي
استخراج مي گردد ،از روشهاي آمار توصيفي (به منظور برآورد توزيع فراواني  ،محاسبة ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي
استفاده مي شود .با توجه به اينكه در مقياس ليكرت اندازه گيري پاسخها به صورت كيفي است ،لذا براي تبديل آنها به پاسخهاي
كمي از گزينههاي اعداد  4 ،3 ،2 ،1و  8استفاده مي شود .همچنين در سطح استنباطي براي آزمون فرضيهها از فنون
همبستگي و نيز مدل معادالت ساختاري و روش بوت استرپ استفاده ميگردد .از مدلسازي معادلة ساختاري به اين دليل
استفاده ميشود كه با استفاده از اين مدل سازي و روش بيشينه درست نمايي با دقت بيشتري مشخص ميشود كه الگوي روابط
بين متغيرهاي تحقيق چگونه ا ست .همچنين در اين تحقيق از روش بوت استرپ استفاده گرديده است .روش بوت استرپ يك
روش محاسباتي -آماري -كامپيوتري است براي تعيين ميزان دقت برآوردگرهاي حاصل داده نمونه است .در اين تكنيك تنها با
يك روش خيلي ساده ميتوان تقريباً هر آمارهاي از توزيع دادههاي نمونه را تخمين زد .به طور عمومي اين روش از روشهاي

بازنمونه گيري به حساب ميآيد .روش بوت استرپ در واقع تخمين ويژگيهاي (مثل واريانس) يك برآوردگر است با استفاده
از اندازهگيري همين ويژگيها در يك توزيع تقريبي از كل داده هاي نمونه .اين روش براي تخمين خطاي استاندارد و بازه
اطمينان براي تخمين زنندههاي پيچيده پارامترهاي توزيع ،مثل نقطههاي صدكي ،نسبتها ،كسر برتري و ضرايب همبستگي سر
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راست است .بعالوه روش مناسبي براي كنترل و بررسي پايداري نتايج است .همچني ن كلية مراحل آزمون و تحليل فرضيهها با
استفاده از بستة نرمافزاري  SPSS V:2111و  AMOS V:15استفاده ميشود.
.4یافتهها
جدول ( :)1آزمون فرضيههاي تحقيق

عدالت سازماني بر رفتار شهروندی

ضریب همبستگي پيرسون

T

ضریب تأثير

سطح معناداری

نتيجة آزمون

1/899

11/731

1/332

1/111

قبول H1

سازماني
امنيت رواني كاركنان بر رفتار

9/154

1/412

1/193

1/111

قبول H1

شهروندی سازماني
عدالت سازماني بر امنيت رواني

2/358

1/351

1/148

1/111

قبول H1

كاركنان
عدالت سازماني بر رفتار شهروندی

2/111

1/185

1/128

1/112

قبول H1

سازماني با نقش ميانجي امنيت
رواني كاركنان

با توجه به سطح خطاي محاسبه شده كه كمتر از سطح خطاي محاسباتي (  ) 1 /18مي باشد و همچنين  tمحاسبه شده براي اين
فرضيه كه بين مقادير بحراني در سطح اطمينان  +1 /72( %78و  )- 1 /72قرار نميگيرد ميتوان چنين استنباط نمود كه؛
فرضية اصلي تحقيق :عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش
شهرستان شهريار تأثير دارد.
فرضيههاي فرعي تحقيق:
 .1عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.
 .2امنيت رواني كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.
 .3عدالت سازماني بر امنيت رواني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد.

 .5پيشنهادات
 .1با توجه به نتايج فرضيه اول كه نشان داد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهرستان
شهريار تأثير معناداري دارد ،پيشنهاد ميشود مديران و برنامهريزان جامعه مورد مطالعه عدالت سازماني به عنوان يك ارزش
تلقي شده و مقرراتي به منظور رعايت اين اصل مهم در سطوح مختلف سازماني تدوين گردد و همچنين به منظور ترويج
مصاديق رفتار شهروندي و ارزشگذاري آن تدابير الزم اتخاذ گردد كه در نهايت باعث عملكرد شغلي بيشتر و بهتر كاركنان
خواهد شد .براي اين كار در سازمان به منظور تقويت رفتار شهروندي سازماني ،بايد از طريق تجديدنظر در ساختار سازماني و
حركت به سوي عدم تمركز و دخيل دادن كاركنان در امور تصميمگيري ،تشويق كاركنان به آگاهي از مسائل روز در مورد
سازمان و آموزش راههاي افزايش وجهه و حسن شهرت براي سازمان و مديران ارشد و برنامه ريزان در سطوح باالي سازمان
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بايستي يك فرهنگ بر مبناي ارزشهاي مشترک طراحي كنند تا اين ارزشها و نگرشهاي مشترک در بين كاركنان باعث اطاعت
از قوانين و مقررات سازمان حتي در صورت عدم نظارت را پديد آورد.
 . 2با توجه به نتايج فرضيه دوم كه نشان داد امنيت رواني كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان سازمان آموزش و
پرورش شهرستان شهريار تأثير معناداري دارد ،مديران سازمان بايد اطالعات خودشان همواره به روز نگه داشته ،نسبت به
مسائل و مشكالت كاركنان نگاه و قضاوت درست و عميق داشته ،شرايط را براي ارتقاء اعتماد و عزت نفس كاركنان مهيا
سازند و نيز در سازمان بايد تدابيري انديشيده شود بخاطر اينكه كاركنان در جهت دستيابي به منافع مشترک ،به حقوق
ديگران تجاوز نكنند و آنان تشويق شوند با همكاران خود ارتباط صميمي داشته و در جهت حل مشكالت همكاران گامهايي
بردارند.
 . 3با توجه به نتايج فرضيه  3كه نشان داد عدالت سازماني بر امنيت رواني كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهريار
تأثير معناداري دارد پيشنهاد ميشود بحث عدالت سازماني و امنيت رواني كاركنان در كارگاههاي مختلف آموزش داده شود و
مديران به عنوان الگو عمالً رفتار شهروندي سازماني را رعايت كنند تا كاركنان تشويق به اين عمل شوند و خالصه اينكه
امنيت رواني كاركنان بر اساس عدالت محوري صورت گرفته و در برخورد با كاركنان و توزيع امكانات در ميان آنها كامالً

عدالت رعايت شود.
 .4با توجه به نتايج فرضيه اصلي كه نشان داد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان
آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد ،پيشنهاد ميشود مديران و برنامه ريزان جامعه مورد مطالعه پژوهشهايي در
راستاي شناسايي موانع رعايت عدالت سازماني ،شناخت سازمانهاي عدالت محور ،بررسي موانع ايجاد سازمان سالم ،عوامل
تضعيف كننده غناي شغلي و سوق دادن سازمان به سوي سازمان عدالتمحور صورت دهند.
 .8ب ا توجه به نتايج فرضيه اصلي كه نشان داد عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي امنيت رواني كاركنان
آموزش و پرورش شهرستان شهريار تأثير دارد ،پيشنهاد ميشود مديران و برنامهريزان جامعه مورد مطالعه به ايجاد تغيير در
ابعاد شغل ،شامل بررسي و تغيير درشرايط فيزيكي محل كار و وارسي وظايف محوله و اصالح آن بهمنظور افزايش رضايت
شغلي فردي كه مسئوليت اجراي وظايف را عهدهدار است ،بپردازند.
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