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 ˛پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ادراک عدالت اخلاقی

 جو اخلاقی و عاطفه مثبت 
 

 احمدی زاده ملک مائده ˛بت شکن ممری ˛* مهداد یدکتر عل

 ایران ˛اصفهان ˛دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ) خوراسگان( ˛گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی
 (71/71/89تاریخ پذیرش:، 71/71/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 های شیوه جستجوی در پیوسته سازمانها کنونی، رقابت پر دنیای در
از این  . هستند کارکنانشان تلاش و عملکرد کردن حداکثر برای جدیدی

 خواست و میل به که باشند می کارکنانی خواستار سازمانها مدیران ˛رو
 نمی شغلشان رسمی وظایف جز که زنند می دست رفتارهایی به خود،
 و مطالعه رو این از. بخشد می بهبود را سازمان عملکردهای اما باشد،
  1سازمانی شهروندی رفتار به که سازمان در افراد رفتار اینگونه بررسی
 می برخوردار خاصی اهمیت از است یافته ( شهرت 2فرانقشی )عملکرد

 و داوطلبانه ارهایرفت از ای به عنوان مجموعه این رفتار ها. باشد
  توسط وجود این با اما نیستند، ردـف رسمی وظایف از بخشی که اختیاری

 
 
 

 
شوند،  می سازمان نقشهای و وظایف موثر بهبود باعث و انجام وی

 رفتارهای هدف، مبنای بر تر و کلی بندی طبقه در(. 1)تعریف شده اند 
 به معطوف و 3سازمان به معطوف دسته دو به را سازمانی شهروندی

 معطوف سازمانی شهروندی رفتارهای کنند که در می بندی طبقه 4افراد
 شهروندی رفتارهای هدف ،(مراجعان یا همکاران، مشتریان) افراد به

رسانی به همکاران و خوشروئی با  یاری برای مثال،)افراد هستند 
 به معطوف سازمانی شهروندی رفتارهای در ولی ،(مراجعین و .....

مثل، زود تر از موقع آمدن، ترک سازمان ) است سازمان این ان،سازم
  که( اری، افتخار به عضو سازمان بودن و ....ـــــپس از اتمام ساعات ک

 
 

 چکیده
رفتار های اخلاقی به دلیل تاثیری که در رشد، پویائی و بالندگی سازمان ها دارد، تا حدی است که بسیاری از  توسعهامروزه ضرورت زمینه: 

 از سازمانی رفتارشهروندی بینی پیش، پژوهش حاضر سازمان ها را مجبور به تدوین سیاست های اخلاقی کرده است. بر این اساس، هدف
 مثبت می باشد. عاطفه ی واخلاق جو ˛اخلاقی عدالت ادراک طریق

با استفاده از روش در  که بودند اصفهان سپاهان پروفیل و لوله کارکنان نفر از 212 شامل آماری روش پژوهش همبستگی و جامعه  روش:

 خلاقی، جوا عدالت ˛سازمانی های شهروندی ابزار های پژوهش شامل چهار پرسشنامه رفتار. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 192 ˛دسترس
  spss 23 آماری نرم افزار  چندگانه به روش گام به گام و رگرسیون با استفاده از روش تحلیلبود. تحلیل داده ها  مثبت و عاطفه اخلاقی

 انجام گرفته است.

از واریانس رفتارهای درصد  4/8گام عاطفه مثبت و عدالت اخلاقی به ترتیب توانسته اند  یافته های پژوهش نشان داد که طی دو یافته ها:

درصد از واریانس  11اخلاقی به ترتیب توانسته اند تا  شهروندی سازمای معطوف به افراد و طی سه گام عدالت اخلاقی و عاطفه مثبت و جو
 رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان  را تبیین نمایند.

مثبت پیش بین های  عاطفه اخلاقی و اخلاقی، جو مود که  عدالتبر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری ننتیجه گیری: 

مثبت  عاطفه اخلاقی و جو، اخلاقی مهم رفتارهای شهروندی سازمانی هستند و به منظور بهبود این رفتارها، ضروری است که به توسعه عدالت
 در سازمان ها توجه شود .

 

 مثبت عاطفه، اخلاقی جو، یاخلاق عدالت، سازمانی شهروندی رفتارهای کلید واژگان:

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 alimahdad.am@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 از یکی(. 1) گیرد می قرار شهروندی رفتارهای هدف و موضوع
 سازمانی ادراک عدالت شهروندی رفتارهای در اثرگذار و مهم متغیرهای
 و روش بر است که 2سازمانی عدالت نوان شکلی از ادراکبه ع 1اخلاقی
 فرد پایبندی و شده بنا سازمان و فرد برای مناسب و درست اخلاقی عمل

 انجام مطالعات(. 2) دهد می نشان 7اخلاقی ارزشهای به را سازمان و
 مثبت رابطه دهنده ( نشان11، 11، 9، 8، 7، 2 ˛1 ˛4 ˛3) توسط گرفته
. است سازمانی شهروندی رفتارهای و شده ادراک یسازمان عدالت میان

 منصفانه آنها با که برسند نتیجه و شناخت این به کارکنان اگر بنابراین،
 مثبتی نگرشهای که دارد بالایی بسیار احتمال شود، می رفتار عادلانه و

 آنها در شهروندی رفتارهای و کنند پیدا سازمانشان و شغل به نسبت
 ارزشهای بین که داده نشان پژوهشی دیگر چنین،هم کند. پیدا بروز

علاوه (. 12دارد ) وجود معنادار رابطه سازمانی عدالت و سازمان اخلاقی
 رفتار و 7اخلاقی جو بین که است داده نشان شده انجام مطالعات براین،

 با اخلاقی جو های مولفه میان پیوند نحوه. دارد وجود رابطه شهروندی
 بخوبی شده انجام پژوهشهای و نظریات پیشینه رد شهروندی رفتارهای

 که است پژوهشی شواهد حوزه، این در نکته اولین. خورد می چشم به
 دهی شکل در مهم عاملی سازمانها بر حاکم کاری جو دهد، می نشان
 اندازه تا موجود پژوهشی شواهد ˛همچنین(. 13) است کارکنان رفتار
 (. 14) است شهروندی رفتار برای اخلاقی زیربنای وجود از حاکی زیادی

 سازمان بر حاکم اخلاقی جو با شهروندی رفتارهای که معنی این به
 رفتارهای و جواخلاقی بین که تعاملی به توجه دارد و با معنادار پیوندی

 به دستیابی برای مناسب شرایط به توان می دارد وجود شهروندی
 است ای اشاره سازمان، در جواخلاقی. نمود فراهم را 9سازمانی اثربخشی

 در سازمان یک اعضای که ثباتی با و روانشناختی معنادار ادراکات به
 و خودشان سازمان در موجود اخلاقی سیاستهای و ها رویه مورد

 رفتار که است الگوهایی شامل اخلاقی جو(. 11) دارند آن بخشهای
 می نشان را سازمان هر اخلاقی خصوصیات و کند می هدایت را کارکنان

 عملکردهای از عمومی ادراک عنوان به توان می را اخلاقی و جو دهد
 گرفت نظر در دارند، اخلاقی محتوای که هایی رویه و خاص سازمانی

پیش بین سوم در  متغیر عنوان به 11مثبت عاطفه پژوهش این در(. 12)
مورد مطالعه قرار  اخلاقی جو و اخلاقی عدالت ادراک کنار متغیر های

مثل رفتار های  مثبت بروز رفتارهای فته است که می تواند سببگر
 کنش هیجان، احساس میزان مثبت عاطفه. گردد سازمان در شهروندی

 انرژی با نزدیکی ارتباط بالا مثبت عاطفه. (17است ) فرد در هوشیاری و
 دهد، می پژوهش ها نشان. داراست مطلوب مشارکت و کامل تمرکز بالا،

 به رسانی خدمت و دوستی نوع از بالایی میزان مثبت، خلقیات گزارش
فراتحلیل  دیگر، سوی از (.18دارد ) پی در را کاری محیط در مشتری

 جهت به طریقی را مردم مثبت، عاطفه که انجام گرفته نشان داده است

 می افزایش شهروندی رفتارهای در آنان مشارکت احتمال که دهد می
 شده ارائه و پژوهشی نظری مبانی مرور اساس بر بنابراین،(. 19)یابد 
 و اخلاقی، جواخلاقی عدالت ادراک که نمود گیری چنین نتیجه توان می

از آن جا . سازمانی تاثیر دارد شهروندی رفتارهای بر بروز مثبت عاطفه
های انجام گرفته درمنابع معتبر علمی و پژوهشی داخل و که در جستجو 

ی این متغیرها را طور همزمان رابطه خارج از کشور، پژوهشی که به
مورد مطالعه قرارداده باشد یافت نشد و به دلیل اهمیت پرداختن به 

ی بسیار مهم و اثر رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان یک سازه
گذار بر  اثر بخشی سازمانها و شناسائی متغیر های اثرگذار بر این رفتار 

 هدف اساس، این برگردید.  ها، ضرورت انجام این پژوهش احساس
 متغیرهای از کدامیک که است سوال این به پاسخگویی حاضر پژوهش

 بینی پیش توان عاطفه مثبت و جو اخلاقی ˛ادراک عدالت اخلاقی
رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد و معطوف به سازمان را 

  دارند؟

 

 روش

ده اسـت. جامعـه روش پژوهش همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بو
نفـر بـه روش در  192 نفر بودند کـه تعـداد 212آماری پژوهش شامل 

دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شـامل 
 اخلاقی عدالت ˛(21آلن ) و لی سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه های

 ˛ارککلـ مثبت ( و عاطفه22کولن ) و ویکتور اخلاقی جو، (21بیوگری )
بودند که به استناد پـژوهش هـای متعـدد انجـام  ( 23واتسون و تلگر )

گرفتــه دارای روائــی و پایــائی مطلــوب هســتند. علــاوه بــراین، پایــائی 
پرسشنامه ها در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفـای کرونبـا   بـه 

ها با  داده تجزیه و تحلیل. بدست آمد 88/1 و 8/1 ˛92/1 ˛82/1ترتیب 
 چندگانه به روش گام به گام  و از طریق نرم رگرسیون اده از تحلیلاستف
 .انجام شده است spss 23  آماری افزار
 

 یافته ها
 این پژوهش دارای دو فرضیه به ترتیب زیر می باشد:

بین ادراک عدالت اخلاقی، جو اخلاقی و عاطفه مثبت با فرضیه اول: 
 وجود دارد. رابطه چندگانهرفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به افراد 

بین ادراک عدالت اخلاقی، جو اخلاقی و عاطفه مثبت با فرضیه دوم: 
وجود  رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان رابطه چندگانه

و  فرضیه دوم در  1نتایج تحلیل های فرضیه اول در جدول   دارد.
 . ارائه شده است 2جدول 
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بینی رفتارهای شهروندی معطوف به افراد از طریق عدالت اخلاقی، چندگانه گام به گام برای پیش تحلیل رگرسیون :  9جدول

 جو اخلاقی و عاطفه مثبت
مقدار ثابت و مقادیر  گام

 پیش بین

R 2R F b SE β t p 

 111/1 19/18 - 99/2 19/14 23/12** 121/1 247/1 مقدار ثابت 1

 111/1 11/3 21/1 19/1 32/1 عاطفه مثبت

 111/1 21/11 - 8/3 39/19 82/8** 184/1 289/1 مقدار ثابت 2

 111/1 77/3 22/1 19/1 33/1 عاطفه مثبت

 111/1 18/2 11/1 13/1 17/1 عدالت اخلاقی

11/1p<          **11/1p<               *     
 

اطفـه شود، طی دو گام به ترتیـب ع(  مشاهده می1که در جدول )چنان
درصـد از واریـانس رفتارهـای  4/8مثبت  و عدالت اخلاقی توانسته انـد 

 شهروندی معطوف به افراد را تبیین نمایند. 

شود، طی سه گام به ترتیـب عـدالت ( مشاهده می2که در جدول )چنان
درصد از واریانس  8/11اخلاقی، عاطفه مثبت و جو اخلاقی توانسته اند تا 

 ف به سازمان را تبیین نمایند. رفتارهای شهروندی معطو

 

بینی رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان از طریق عدالت تحلیل رگرسیون  چندگانه گام به گام برای پیش :  2جدول

 اخلاقی، جو اخلاقی و عاطفه مثبت
مقدددار ثابددت و مقددادیر  گام

 پیش بین

R 2R F b SE β t p 

 111/1 12/29 - 34/2 88/27 8/132** 412/1 24/1 مقدار ثابت 1

 111/1 12/11 24/1 14/1 42/1 عدالت اخلاقی

 111/1 33/21 - 94/3 17/81 18/78** 447/1 229/1 مقدار ثابت 2

 111/1 2/12 22/1 13/1 43/1 عدالت اخلاقی

 111/1 78/3 2/1 19/1 34/1 عاطفه مثبت

 111/1 42/11 - 31/1 32/21 12/22** 118/1 713/1 مقدار ثابت 3

 111/1 88/8 12/1 14/1 34/1 عدالت اخلاقی

 111/1 29/1 28/1 19/1 47/1 عاطفه مثبت

 111/1 88/4 29/1 12/1 28/1 جو اخلاقی

11/1p<          **11/1p<* 
     

 بحث

اخلـاقی بـا  عـدالت یافته های پژوهش حاضـر مبنـی بـر ارتبـاط ادراک
، 11، 9، 8، 7، 2 ˛1 ˛4 ˛3) های یافته زمانی با سا شهروندی رفتارهای

( مبنی بر 31 ˛29 ˛28 ˛27 ˛22 ˛21 ˛24(  همخوان، با یافته های )11
 های یافته سازمانی همسو و با شهروندی رفتارهای با اخلاقی ارتباط جو

سـازمانی  شـهروندی رفتارهای با عاطفه مثبت ( مبنی بر ارتباط بین19)
 کـه نمـود بیـان چنین توان یین این یافته ها میدر تب. باشد همسو می

 است که سازمانی ادراک عدالت از شکلی به عنوان اخلاقی عدالت ادراک
دهـد و علـت چنـین  مـی قـرار تـاثیر تحت را سازمانی شهروندی رفتار

 بـر سـازمانی شـهروندی رفتارهای تاثیری مربوط به این اصل است که
 راسـتا، ایـن در واقعیـت. خود نه گیرد می شکل واقعیت از ادراک اساس
 رفتارهای، باشد عدالت و انصاف مبنای بر واقعیت از افراد ادراک چنانچه

 . کرد خواهد پیدا بروز سازمانی شهروندی

 بین معنادار رابطه وجود بر مبنی همچنین، در تبیین یافته بعدی پژوهش
 به طوفمع و افراد به معطوف سازمانی شهروندی رفتارهای با اخلاقی جو

موجـود، نشـان  پژوهشـی می توان چنین بیان نمود که شـواهد سازمان
. است سازمانی شهروندی رفتارهای برای اخلاقی زیربناهای وجود دهنده

 بـر حـاکم اخلـاقی جو با سازمانی شهروندی رفتارهای که معنی این به
(. بنابراین، مشاهده رفتارهـای فـرانقش 21)دارد  معنادار پیوندی سازمان

 ر شرایط جو اخلاقی بالا، قابل انتظار خواهد بود.د
 بـا عاطفـه مثبـت علاوه براین، یافته بعدی پژوهش نشان داد کـه بـین

 ایـن تبیـین سازمانی رابطه معنـادار وجـود دارد. در شهروندی رفتارهای
 بـروز، مثبـت خلقیـات بـودن دارا نمـود کـه بیـان چنین توان می یافته

و  کاهش را تهاجمی حالت و ترغیب را کتمشار و گرانه یاری رفتارهای
نکته حایز اهمیـت در . (19دارد ) پی در را دوستی نوع از بالایی میزان به

 شـهروندی این یافته ها و در تمایز میـان پـیش بـین هـای رفتارهـای
سازمان ایـن اسـت کـه عاطفـه  به معطوف و افراد به سازمانی معطوف
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 بـه سـازمانی معطـوف دیشـهرون مثبت پیش بین قوی برای رفتارهای
سازمانی  شهروندی افراد و عدالت اخلاقی پیش بین قوی برای رفتارهای

به سازمان بوده است. به عبارتی می توان در تمایز این یافته ها  معطوف
چنین بیان نمود که وجود عاطفه مثبت به دلیل تاثیر تعاملی و اثـر گـذار 

 شـهروندی روز رفتارهـایبر روابط فیما بین افراد عمل نموده و سبب بـ
افراد میشود و در حـالی کـه منشـا ادراک اخلـاقی،  به سازمانی معطوف

سازمان است و کارکنان به منشا چنین ادراک، واکنش نشان مـی دهنـد 
 به سازمان است.  سازمانی معطوف شهروندی که همان بروز رفتارهای

ود تـا از باتوجه به نتایج پژوهش، به مدیران سـازمانها پیشـنهاد مـی شـ
 ارائـه طریـق از هـا پاداش و خدمات جبران های سیستم طریق  اصلاح

 سیســتم پرداختهــا، طراحــی خصــوص در روشــن و صــری  معیارهــای
 اخلـاقی قـوانین و هنجارهـا ، تدوین11کارکنان عادلانه عملکرد ارزشیابی

 کـردن ، مکتـوب13اخلـاقی سیاسـتهای و قوانین نمودن مصوب و 12کار
سازمان در توسعه ادراک عدالت اخلاقی،  در 14غیراخلاقی و  اخلاقی موارد

مثبت، اقدامات نمایند. این پژوهش داری محدودیت  جو اخلاقی و عاطفه
هائی چون جنسیت مرد پاسخگویان و نمونـه گیـری در دسـترس مـی 

 باشد. 
 

 گیرینتیجه
ادراک عدالت اخلـاقی، جـو اخلـاقی و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

 شـهروندی رفتارهـای مثبت پیش بینی کننده های قـوی بـرای عاطفه
ادراک عدالت هستند. بر این اساس، از طریق توسعه و  ارتقای  سازمانی

می توان گام های اساسی را در جهت  مثبت اخلاقی، جو اخلاقی و عاطفه
 رشد و توسعه کمی و کیفی سازمانها برداشت.  

 

 های اخلاقیملاحظه
و  امانتـداری علمـی رعایـت و   11ملاحظات اخلاقیدر این پژوهش کلیه 

 مورد توجه قرار گرفته است. 
 

 سپاسگزاری
از کلیه مسئولان و کارکنان کارخانه پروفیل سپاهان اصفهان که در 

 قدردانی و تشکر میگردد.   ˛انجام این پژوهش نویسندگان را یاری دادند
 

 هنام واژه
1. Organizational citizenship behavior     

 رفتار شهروند سازمانی

2. Extra Role Performance   عملکرد فرانقش 

3. Toward individual معطوف به افراد 

4. Toward organization معطوف به سازمان 

5. Deontic justice عدالت اخلاقی 

6. Organizational  Justice عدالت سازمانی 

7.Ethical values ارزش های اخلاقی 

8.Ethical climate جو اخلاقی 

9. Organizational effectiveness اثربخشی سازمانی 

10. Positive affect    عاطفه مثبت 

11. Fair performance appraisal system 

 نظام ارزشیابی عملکرد عادلانه
12. Ethical norms and rules 

 هنجارها و قوانین اخلاقی

13. Ethical policies سیاست های اخلاقی 

14. Ethical and Immoral issues 

 موارد اخلاقی و غیر اخلاقی
15. Ethical considerations ملاحظات اخلاقی 
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