چشمانداز مديريت دولتی
سال نهم ،شماره  34ـ تابستان 1397
شاپای چاپی ،2251-6069 :شاپای الکترونیکی2645-4157 :
صص  67ـ 85

نقش میانجی تناسب فرد ـ سازمان و تناسب فرد ـ شغل در
رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و
رفتارهای انحرافی
مرتضی مرادی ،*1ايمان حکیمی

1

 .1استادیار ،دانشگاه پیامنور ،تهران.
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چکیده
تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان یکی از موضوعهای مهم در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی
است و اگر این امر در مورد افراد شاغل در سازمانها رعایت شود ،عملکرد نیروی انسانی افزایش خواهد
یافت .از طرفی عادالنهرفتارکردن در سازمان ،میتواند باعث بروز رفتارهای مثبت و جلوگیری از
رفتارهای منفی در سازمان شود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجی تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ
سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی است .پژوهش از
لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری شامل
کارکنان «دانشگاه آزاد ایالم» و آبدانان است که با استفاده از روش نمونهگیری 136 ،نفر بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آن نیز تأیید شد.
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج نشان داد
که عدالت سازمانی با تناسب فرد ـ شغل ،فرد ـ سازمان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار
و با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معنادار دارد؛ همچنین رابطه تناسب فرد ـ سازمان با رفتار شهروندی
سازمانی ،مثبت و معنادار و رابطه تناسب فرد ـ شغل با رفتارهای انحرافی ،منفی و معنادار بود.
کلیدواژهها :رفتارهای انحرافی؛ تناسب فرد ـ شغل؛ تناسب فرد ـ سازمان؛ عدالت
سازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی.
تاریخ دریافت مقاله ،1396/05/07 :تاریخ پذیرش مقاله.1397/03/04 :
* نویسنده مسئول.
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 .1مقدمه

در دنیای امروز یکی از عوامل موفقیت سازمانها ،نیروی انسانی است .از کارکنان هر
سازمانی انتظار میرود که وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و برای رسیدن به اهداف سازمان
حداکثر تالش خود را به منصه ظهور برسانند .عالوه بر انجام وظایف عادی و روزمره ،افراد باید از
رفتارهای انحرافی اجتناب کنند و به رفتارهایی روی بیاورند که فراتر از وظایف روزمره آنها
باشد .گرایش به رفتارهای فرانقشی که در مبانی نظری مدیریت« ،رفتار شهروندی سازمانی»
نامیده میشود و اجتناب از رفتارهای انحرافی ،تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد .عدالت
سازمانی یکی از متغیرهایی است که در پژوهشهای پیشین زیاد به آن اشاره شده و اثر مثبت آن
بر رفتار شهروندی سازمانی و اثر منفی آن بر رفتار انحرافی تأیید شده است.
امروزه مطالعه عدالت در سازمان موردتوجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است .واژه عدالت
سازمانی ،نخستین بار توسط گرینبرگ ( ،)1987مطرح شد (مرادی و همکاران .)1393 ،عدالت
سازمانی به دیدگاه کارکنان مربوط میشود که آیا سازمان با آنها با عدالت برخورد میکند یا
خیر؟ ( .)Abu Elanain, 2010بهطورکلی سه نوع عدالت در سازمان قابلارزیابی است .عدالت
توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای (ازگلی .)1383 ،بر اساس شواهد موجود ،حداقل این
سه نوع عدالت از سوی صاحبنظران و پژوهشگران پذیرفته شده است .این سه بُعد یا جنبه از
عدالت در تعامل با یکدیگر ،پدیدآورنده انصاف کلی ادراکشده نزد افراد در سازمان هستند
(گلپرور و نادی .)1389 ،در عدالت سازمانی این سؤال مطرح است که به چه شیوهای با کارکنان
باید رفتار کرد تا احساس کنند با آنان عادالنه برخورد شده است (نعامی و شکرکن.)1385 ،
عدالت سازمانی اصطالحی است برای توصیف نقش عدالت که بهطور مستقیم با موقعیت شغلی
ارتباط دارد (.)Abu Elanain, 2010
پنداشت افراد نسبت به عدالت و بیطرفی نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی و اجتناب
از رفتارهای انحرافی دارد .افراد زمانی احساس عدالت دارند که بین کاری که انجام میدهند و
پاداشی که دریافت میکنند ،تناسبی را پیدا کنند یا بین باورهای آنها در خصوص تصمیمگیری
عادالنه و فرآیند تصمیمگیری مدیریتی ،نوعی تناسب و همخوانی وجود داشته باشد .این تناسب و
همخوانی نهتنها در موضوع عدالت بلکه در دیگر زمینهها نیز اهمیت زیادی دارد .از مهمترین این
تناسبها ،تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان است که میتواند پیامدهای مثبت برای افراد و
سازمان در بر داشته باشد .با توجه به این موضوع ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین عدالت
سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی و انحرافی با درنظرگرفتن نقش میانجی تناسب فرد ـ
شغل و فرد ـ سازمان است؛ بهعبارتی در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته میشود که آیا
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متناسببودن فرد با شغل و سازمان خود نقش میانجیگری بین عدالت سازمانی و رفتارهای
شهروندی سازمانی و انحرافی ایفا میکند یا خیر؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان .امروزه محیط سازمانها بهسرعت در حال تغییر با شتاب
روزافزون است؛ به همین دلیل سازمانها باید خود را با این شرایط تطبیق دهند .این تطبیق
شامل افراد شاغل در سازمانها نیز میشود؛ بهطوریکه یکی از انواع تناسب فرد با محیط
پیرامون خود ،تناسب شغلی است .نبود تناسب بین فرد و شغل وی میتواند هزینههای زیادی را
به سازمان تحمیل کند .ماهیت اصلی تناسب شغلی در تعریفهای متفاوت آن مشخص میشود
(امامی و همکاران .)1389 ،نظریه تناسب شغلی بر این فرض استوار است که الزامات شغلی
فراوانی از این قابلیت برخوردارند که با ویژگیهای شخصی و تواناییهای فردی متناسب شود؛ در
نتیجه با قبول سازگاری بین شخص و شغل او ،رفتارها و نگرشهای فردی تحت تأثیر قرار
میگیرد .به عقیده دیوید ( ،)2007تناسب شغلی عبارت است از :سازگاری بین فرد و سازمان در
کاری که انجام میدهد؛ بهعبارتدیگر دانش ،مهارت و تواناییهای فرد همان دانش ،مهارتها و
تواناییهایی است که شغل فرد در سازمان به آن نیاز دارد (امامی و همکاران.)1389 ،
پژوهشها نشان داده است که افراد بیشتر بهدلیل عدم تناسب شغلی به سمت شکست یا
عدمموفقیت پیش میروند (ممتاز و همکاران .)2015 ،تناسب فرد ـ شغل بهتناسب بین فرد و
شغلی که در آن کار میکند ،اشاره دارد که اغلب با تناسب تقاضاها ـ تواناییها و بیشتر با توجه به
همخوانی ارزشها مطالعه شده است (ناصری محمدآبادی و همکاران .)1391 ،طبق تعریفی،
تناسب فرد ـ شغل با یافتن تناسب میان مهارتها ،دانش و تواناییهای موردنیاز بهمنظور انجام
جنبههای نسبتاً ایستای شغل و افرادی که این تواناییها را دارند سروکار دارد .تحلیل شغلهای
سنتی مبنایی برای ارزیابی این تناسب است .طبق تعریف دیگر چنانچه فردی تواناییهای الزم
برای انجام وظایف را بهطور مؤثر داشته باشد ،در این صورت تناسب شغل ـ فرد بهخوبی وجود
خواهد داشت ( .)Colbert, 2002این تناسب بر مبنای اینکه آیا متقاضی مهارتهایی که
متصدیان شغل فعلی فاقد آن هستند را دارد یا خیر ،تعریف میشود.
کارکنان به دالیل مختلف با شغل خود احساس تناسب و تطبیق میکنند .فطرت انسان به
عدالت گرایش دارد و عمدتاً بیعدالتی را تحمل نمیکند .مسئولیتی که افراد در سازمان بر عهده
دارند و کاری که انجام میدهند ،نگاه آنها به شغل را شکل میدهد .اگر آنها احساس کنند که
رویه انجام کارها عادالنه است و در مقابل کاری که انجام میدهند دریافتهای منصفانهای
دارند ،تناسب فرد-شغل را بیشتر درک خواهند کرد؛ اما اگر در مقایسه با همکاران خود به این

70

چشمانداز مديريت دولتی ـ شماره  34ـ تابستان 1397

نتیجه برسند که آنها با انجام تالش کمتر ،نتیجه و پیامدهای بیشتری را دریافت میکنند خود را
با شغل بیگانه میدانند و درک تناسب کمتری دارند؛ بر این اساس میتوان گفت« :درک هر نوع
از عدالت در سازمان (توزیعی ،تعاملی و رویهای) میتواند بهتناسب فرد ـ شغل منجر شود».
تناسب فرد ـ سازمان ،نوعی سازگاری بین افراد و سازمانهایی است که در آن کار میکنند؛
به همین دلیل توجه به این موضوع در بدو استخدام نیروهای جدید از اهمیت زیادی برخوردار
است و میتواند عامل موفقیتهای بعدی باشد ( .)Kristof, 1996در طی مرحله پیش از
استخدام ،پنداشت افراد نسبت بهتناسب فرد ـ سازمان است که میزان همخوانی بین ارزشهای
فرد جویای کار و ارزشهای سازمان استخدامکننده جویندگان کار را تعیین میکند ( & Cable
.)Judge, 1996
با توجه به ارزشهای فردی ،بیشتر افراد برای آن ارزش قائل هستند و موضوعهایی مثل
عدالت را در سازمانها در اولویت قرار میدهند ( .)Folger & Cropanzano, 1998بر اساس
ارزشهای سازمان و با الهام از «نظریه عالمتدهی» 1و طبق پژوهشهای کریستوف ( ،)1996با
توجه به استراتژیهای استخدامی سازمان ،میتوان بیان کرد که عادالنهبودن رویهها و
خطمشیهای سازمان در ارتباط با افراد در حین استخدام و در محیط کار میتواند نشانهای از
ارزشهای عادالنه سازمانها باشد؛ بنابراین افراد باید نوعی از تناسب با سازمان را دریافت کنند
که نشاندهنده عدالت در سازمان باشد و هرگونه بیعدالتی در خطمشی و رویهها را رد کند
( .)Pierce et al., 2012اگر رویهها و سیاستهای سازمان نشانهای از ارزشهای سازمان باشند،
در این صورت کارکنانی که ارزشهای سازمان را همانند ارزشهای خویش میبینند ،خود را
متناسب با ارزشهای سازمان میدانند و جذب آن سازمان خواهند شد .از نظر پیرس و همکاران
( ،)2012افرادی که تناسب خود با سازمان را درک کرده باشند ،جذب آن سازمان میشوند و
مشاغل موجود در سازمان را مطلوب و متناسب با خود تلقی خواهند کرد ( Pierce et al.,
)2012؛ بنابراین بر اساس نظریه عدالت سازمانی ،نظریه عالمتدهی و تناسب فرد ـ شغل و فرد
ـ سازمان میتوان فرضیههای زیر را ارائه داد:
فرضیه  :1افرادی که در سازمان احساس عدالت میکنند ،تناسب بین فرد ـ سازمان را بهتر درک
خواهند کرد.
فرضیه  :2افرادی که در سازمان احساس عدالت میکنند ،تناسب بین فرد ـ شغل را بهتر درک
خواهند کرد.
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رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی .مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ،1نخستین
بار توسط ارگان در اوایل دهه  1980میالدی به دنیای علم ارائه شد ( .)Castro et al., 2004در
تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که بهوسیله باتمن و ارگان ( ،)1980مطرح شده است،
بهطورکلی آن دسته از رفتارهایی موردتوجه قرار میگیرند که علیرغم اینکه اجباری از سوی
سازمان برای انجام آنها وجود ندارد ،در سایه انجام آنها از جانب کارکنان ،برای سازمان
منفعتهایی ایجاد میشود (علینژاد و همکاران .)1393 ،پژوهشهای اولیهای که در زمینه رفتار
شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتها و یا رفتارهایی بود که کارکنان
در سازمان داشتند ،اما اغلب نادیده گرفته میشد .این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابیهای سنتی
عملکرد شغلی بهطور ناقص اندازهگیری میشدند و یا حتی گاهی اوقات موردغفلت قرار
میگرفتند در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (.)Bienstock et al., 2003
ارگان ( ،)1997معتقد است رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که
بهطور مستقیم بهوسیله سیستمهای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است؛ اما باعث
ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود ( .)Cohen & Kol, 2004این تعریف بر سه
ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد :نخست اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد ،یعنی نه
یك وظیفه از پیش تعیینشده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد؛ دوم اینکه مزایای این رفتار،
جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ،ماهیتی چندوجهی دارد.
با این تعریفها ،از انسان بهعنوان شهروند سازمانی انتظار میرود بیش از الزامات نقش خود و
فراتر از وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند؛ بهعبارتدیگر ساختار رفتار
شهروندی سازمانی بهدنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در
سازمان فعالیت میکنند و در اثر رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود مییابد ( Bienstock et
)al., 2003؛ بنابراین میتوان رفتار شهروندی سازمانی را اینگونه تعریف کرد« :مجموعهای از
رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما توسط وی انجام شده
و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمانی میشوند» ( .)Appelbaum et al., 2004ارگان
( ،)1998ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بُعد طبقهبندی کرده است که عبارتاند از:
وظیفهشناسی2؛ نوعدوستی3؛ فضیلت شهروندی4؛ جوانمردی 5و تواضع( 6دامغانیان و همکاران،
.)1393

)1. Organizational Citizenship Behavior (OCB
2. Conscientiousness
3. Altruism
4. Civic virtue
5. Sportsmanship
6. Courtesy
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بروز رفتار شهروندی سازمانی متأثر از ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان است
()Cole & Flint, 2004؛ بدین معنا که آنها به برابری ادراکشده درباره توزیع و تخصیص
پیامدها و ستادههای سازمان مثل سطح پرداختی به شخص (عدالت توزیعی) ،فرایندی که توزیع
پاداشها بر آن اساس انجام میگیرد (عدالت رویهای) و برابری در رفتار با افراد در طول اجرای
رویهها و کیفیت این رفتار (عدالت تعاملی) حساس بوده و به آن واکنش نشان میدهند (دامغانیان
و همکاران .)1393 ،در پژوهشهای مختلف نیز رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
تأیید شده است .برای مثال ،دوونیش و گرینج ( ،)2010نشان دادند که عدالت رویهای و توزیعی
موجب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی میشوند .قلیپور و همکاران ( ،)1386در پژوهشی
درباره عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که بیعدالتی بیشترین تأثیر
را بر بروز رفتارهای ضدشهروندی دارد .رگو و کانا ( ،)2006نشان دادند که عدالت سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت دارد .رابینسون ( ،)2004معتقد است ادراک کارکنان از عدالت
سازمانی عاملی بسیار حیاتی برای رفتارهای کاری معین است.
همانطور که کارکنان میتوانند رفتارهای داوطلبانه مثبت با عنوان رفتار شهروندی سازمانی
در سازمان از خود بروز دهند؛ آنها همچنین میتوانند رفتارهای مخربی را نیز داشته باشند .این
رفتارها که مانع دستیابی سازمان به اهدافش میشود« ،رفتارهای انحرافی» 1یا «ضدتولیدی»
نامیده میشوند .رفتار انحرافی کاری عبارت است از :رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض
کرده و سالمتی سازمان ،کارکنان و یا هر دو را تهدید میکند (سلمانی و رادمند .)1387 ،در این
نوع رفتار ،افراد نهتنها به وظایف خود عمل نمیکنند ،بلکه باعث ایجاد اختالل در روند کار
میشوند ،به همکاران خود آسیب میرسانند یا اینکه بهنحوی بهرهوری سازمان را کاهش
میدهند (براتی و همکاران .)1392 ،رفتارهای انحرافی با نامهای دیگری از قبیل پرخاشگری،2
رفتار ضداجتماعی ،3بزهکاری ،4انتقامجویی 5و کینهتوزی 6توصیف شده است .این رفتارها ،گستره
وسیعی از واکنشها نظیر خرابکاری ،دزدی ،انتقامجویی ،نزاع ،پرخاشگری و حتی شوخی را
دربرمیگیرد (قلیپور و همکاران .)1386 ،پژوهشها نشان داده است عوامل متعددی در رفتارهای
انحرافی نقش دارند.
ساکت ( ،)2002علل رفتارهای انحرافی را به چند دسته تقسیم کرده که یکی از آنها
بیعدالتی است .هرگونه بیعدالتی در هر زمینهای افراد را وادار میکند تا با انجام رفتارهای
انحرافی ،احساسات منفی تجربهشده در اثر بیعدالتی را تعدیل کنند .وقتی فرد احساس نابرابری
1. Counterproductive Behavior
2. Aggression
3. Antisocial Behavior
4. Delinquency
5. Retaliation
6. Revenge
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کند ،برای توجیه آن رفتارهای نامطلوب انجام میدهد ( .)Cohen & Mueller, 2007در
پژوهشهای مختلف ،رابطه بین عدالت و رفتارهای انحرافی بررسی شده است .برای مثال،
پیرزاده ( )1392در پژوهشی با عنوان «رابطه عدالت سازمانی ادراکشده با رفتار شهروندی
سازمانی و رفتار ضدتولیدی در کارکنان پایانههای نفتی جزیره خارک» نشان داد که عدالت
سازمانی ادراکشده و تمامی ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضدتولیدی رابطه معنادار
دارند .اورتون و همکاران ( ،)2007بیان کردند که منصف و عادل بودن مدیران سازمان میتواند
مانع بروز رفتارهای انحرافی کارکنان شود .براتی و همکاران ( ،)1392نشان دادند عدالت رویهای
و توزیعی تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتارهای ضدتولیدی دارند .سلمانی و رادمند (،)1387
به این نتیجه رسیدند که بیعدالتی در قوانین و ساختار نامناسب پاداش و جبران خدمات عامل
مهمی در گرایش به سمت رفتارهای انحرافی است؛ بنابراین فرضیه  3و  ،4بهصورت زیر تبیین
میشود:
فرضیه  :3عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :4عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی اثر منفی و معناداری دارد.
تناسب فرد ـ شغل ،فرد ـ سازمان و رفتار شهروندی و رفتار انحرافی .پژوهشگران برای
پیشبینی رفتار کاری معموالً یك تبیین مبادله اجتماعی را پیشنهاد میکنند که در آن کارکنان در
قبال یك برخورد نامناسب یا مناسب از سوی سازمان ،رفتارهای منفی یا مثبت از خود نشان
میدهند ( .)Huang et al., 2004با درنظرگرفتن این رویکردها میتوان گفت« :هر چه تناسب
فرد ـ سازمان بیشتر باشد ،کارکنان برای درگیری در رفتارهای شهروندی سارمانی تمایل بیشتری
دارند» (نادی و الصفی )1392 ،و رفتارهای انحرافی کمتری را از خود بروز میدهند .طبق نظریه
مبادله اجتماعی بالئو ( ،)1964دیدگاه کارکنان نسبت به سازمان خود ،جهتگیری رفتاری آنان را
نسبت به سازمان ،شغل ،همکاران و مراجعان تعیین میکند (گلپرور و نادی .)1389 ،با استفاده از
منطق نظریههای تناسب فرد ـ سازمان ،میتوان فرض کرد که انگیزههای رفتاری مثبت تحت
تأثیر وجود تناسب کارآمد بین نگرشهای فرد و سازمان قرار دارد (ناصری و همکاران.)1391 ،
کارکنانی که با سازمان و شغل خود تناسب دارند و ارزشهای خود را متناسب با ارزشها و
باورهای سازمان و شغل خود میدانند ،تعامالت مؤثرتری با شغل و سازمان برقرار میکنند و
بهطور مثبت برای سازمان ،کار و وظیفه خود قدم برمیدارند.
در پژوهشهای مختلف نیز رابطه تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان با رفتارهای مثبت
سازمانی بررسی شده است .برای مثال ،نادی و الصفی ( ،)1392نشان دادند که بین تناسب فرد ـ
سازمان و رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .ابزری و همکاران
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( ،)1387رابطه بین تناسب فرد ـ سازمان و نگرشهای شغلی اعضای هیئتعلمی را تأیید کردند.
طبق پژوهش ناصری و همکاران ( ،)1391بین تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان با انگیزه
خدمت به خلق رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .ونکوور ( )2003نشان داد که تناسب شغلی به
پیامدهای رفتاری و نگرشی منجر میشود .او دریافت تناسب شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی
را تحت تأثیر قرار میدهد (امامی و همکاران .)1389 ،با توجه به آنچه گفته شد ،فرضیههای زیر
ارائه میشود:
فرضیه  :5تناسب فرد ـ سازمان اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
فرضیه  :6تناسب فرد ـ سازمان اثر منفی و معناداری بر رفتارهای انحرافی دارد.
فرضیه  :7تناسب فرد ـ شغل اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
فرضیه  :8تناسب فرد ـ شغل اثر منفی و معناداری بر رفتارهای انحرافی دارد.
مدل مفهومی پژوهش

بر اساس آنچه گفته شد ،مدل پژوهش به صورت شکل  ،1ترسیم شده است.
تناسب فرد ـ سازمان
رفتار شهروندی
سازمانی
عدالت سازمانی
عدالت رویهای
عدالت تعاملی
عدالت توزیعی
رفتارهای انحرافی
تناسب فرد ـ شغل

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سعی شد اثرات عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی و رفتارهای انحرافی بررسی شود شود ،این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ
ماهیت و روش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است.
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جامعه آماری و نمونه آماری .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ایالم و آبدانان است .تعداد  136نفر بهعنوان نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول
نمونهگیری از جامعه محدود و واریانس نامعلوم ،بر اساس روش طبقهای نسبی انتخاب شدند.
ابزار پژوهش .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش و ارزیابی متغیر
مستقل پژوهش ،یعنی عدالت سازمانی ،پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
( ،)1993بهکار رفت .پرسشنامه تناسب فرد ـ شغل از مولکی و همکاران ( ،)2006پرسشنامه
تناسب فرد ـ سازمان از اسکروگینس ( ،)2008پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از اورگان
( )1988و پرسشنامه رفتارهای انحرافی از بنت و رابینسون ( ،)2000اقتباس شده است .البته از
هر یك از پرسشنامهها ،تعدادی سؤال که به نظر از روایی محتوایی بیشتری برخوردار بودند
بهدلخواه انتخاب شد؛ بااینحال روایی سازه سؤالها از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد؛
پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از آلفای کرونباخ موردآزمون قرار گرفت .نتایج این آزمون در
جدول  ،1ارائه شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش دارد.
جدول  .1سؤالهای مربوط به متغیرها و ضریب پایایی هر یك
متغیر

سؤاالت مربوطه

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

عدالت سازمانی
تناسب فرد ـ شغل
تناسب فرد ـ سازمان
رفتار شهروندی سازمانی
رفتارهای انحرافی

1-15
16-20
21-25
26-30
31-35

15
5
5
5
5

0/901
0/848
0/879
0/835
0/884

کل پرسشنامه

1-35

30

0/891

طبق جدول  ،1آلفای کرونباخ برای متغیرهای عدالت سازمانی  ،0/901تناسب فرد ـ شغل
 ،0/848تناسب فرد ـ سازمان  ،0/879رفتار شهروندی سازمانی  ،0/835رفتارهای انحرافی
 0/884و برای کل پرسشنامه  0/891است که نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد.
تحلیل عاملی تأيیدی برای بررسی روايی سازهها .برای بررسی روایی سازه یا میزان
تبیینپذیری هر متغیر توسط سؤالهای مربوطه از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است
که نتایج آن در جدول  ،2مشاهده میشود .درضمن در کنار هر متغیر ،عالمت اختصاری
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بهکاررفته در نرمافزار لیزرل 1و مدل تحلیل مسیر 2نیز آمده است .بهمنظور بررسی و آزمون
فرضیههای پژوهش نیز از نرمافزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازههای پژوهش
ضريب
متغیرها

سؤالها

استاندارد
(بار عاملی)

عدالت ()Justice
تناسب فرد -سازمان
()PO.Fit
رفتار شهروندی
سازمانی
تناسب فرد ـ شغل ()PJ.Fit
()OCB

عادالنهبودن میزان پرداختی در مقابل انجام کار
عادالنهبودن حجم کار
مناسببودن زمانبندی انجام کار
عادالنهبودن پاداشهای دریافتی
احساس منصفانهبودن مسئولیت در کار
اخذ تصمیم در سازمان بدون غرضورزی
اخذ تصمیمات شغلی بر اساس نظرات و دیدگاههای کارکنان
اطمینان از نگرانیهای کارکنان قبل از اخذ تصمیم
اتخاذ تصمیم در سازمان بر مبنای اطالعات صحیح
دادن اطالعات کامل و روشن به کارکنان درباره تصمیمهای
اخذشده
حساسبودن مدیر نسبت به نیازهای شخصی کارکنان
برخورد مهربانانه و بامالحظه در زمان اخذ تصمیم درباره افراد
صادقانه برخوردکردن مدیر با کارکنان
بیان نگرانیها نسبت به حقوق کارکنان در زمان اخذ تصمیم
ارائه توجیهات کافی درباره تصمیمهای اخذشده در مورد شغل
افراد
همخوانی ارزشهای فردی با ارزشهای سازمان
برآوردهشدن انتظارات افراد توسط سازمان
موفقیت سازمان را موفقیت خود دانستن
هماهنگبودن فرد با سازمان
رسیدن به اهداف فردی با تالش برای اهداف سازمانی
تناسب و همخوانی عالیق شخصی با شغل
برآوردهشدن انتظارات توسط شغل خود
تناسب مهارت و تواناییهای فردی با شغل
تناسب و همخوانی تحصیالت با شغل
تناسب و همخوانی داشتن شغل با ویژگیهای فردی
پیروی از قوانین و مقررات سازمان حتی در زمان دیدهنشدن
داشتن وجدان کاری باال
تالش برای تصویر مثبت از سازمان با انجام بعضی کارها

واريانس
تبیینشده

ضريب
معناداری
()T Value

0/87
0/79
0/80
0/84
0/67
0/72
0/84
0/86
0/85

0/75
0/62
0/64
0/70
0/44
0/51
0/70
0/73
0/72

12/38
10/81
11/00
11/88
8/50
9/38
11/88
12/27
12/10

0/78

0/60

10/48

0/87
0/79
0/81
0/76

0/75
0/62
0/65
0/57

12/41
10/71
11/14
10/16

0/72

0/51

9/36

0/77
0/84
0/82
0/74
0/68
0/52
0/80
0/81
0/83

0/59
0/70
0/67
0/54
0/46
0/27
0/64
0/65
0/68

10/35
11/80
11/23
9/78
8/62
6/24
10/80
10/97
11/14

0/73

0/53

9/49

0/64
0/67
0/77

0/40
0/44
0/59

7/89
8/42
10/07

1. LISREL
2. Path Analysis Model
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رفتار انحرافی ()Deviant

آمادگی کمك به همکاران در همه حال
کمك به همکاران با حجم کاری سنگین
اسراف در مواد مصرفی و اداری
دیر سر کار حاضرشدن و محل کار را زودتر ترککردن
درگیری در محل کار با افراد
بردن وسایل بدون اجازه از محل کار به خانه
رفتار بیادبانه و تند با اربابرجوع در محل کار

0/53
0/60
0/65
0/64
0/59
0/72
0/46

0/73
0/78
0/81
0/80
0/77
0/85
0/68

9/48
10/31
11/14
10/92
10/41
12/01
8/78

با توجه به اعداد معناداری بهدستآمده (باالی  ،)1/96میتوان نتیجه گرفت که کلیه بارهای
عاملی (ضرایب استاندارد) سطح معناداری الزم را دارند و کلیه سؤالهای پرسشنامه ،متغیرهای
پژوهش را بهخوبی تبیین میکنند .بعد از مدلسازی و تخمین پارامترهای آن ،نخستین سؤال
اساسی که مطرح میشود این است که آیا مدل اندازهگیری ،مدل اندازهگیری مناسبی است یا
خیر؟ پاسخ به این سؤال تنها از طریق بررسی برازش امکانپذیر است .منظور از برازش مدل این
است که تا چه حد یك مدل با دادههای مربوطه سازگاری و توافق دارد (کالنتری.)1388 ،
اندازههای برازندگی برای یك مدل از طریق مقایسه ماتریس کوواریانس برآوردشده برای جامعه
(بر اساس مدل ،آنگونه که از سوی پژوهشگر مشخص شده است) با ماتریس کوواریانس نمونه
که از روی دادهها محاسبه شده است بهدست میآید (هومن .)1384 ،وقتی مدل با یکسری
دادههای مشاهدهشده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس
دادههای مشاهدهشده همارز (معادل) باشد؛ بهعبارتی ماتریس باقیمانده و عناصر آن نزدیك صفر
باشد .شاخصهای برازش بهدستآمده برای مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان از برازش
مناسب مدل پژوهش دارد .این شاخصها در جدول  ،3ارئه شده است.
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی
شاخص برازش

معیار مقبولیت

(Chi square)  2



1

3

2

df

آماره مدل فرضیات اصلی
2/37

RMSEA

RMSEA<0/08

شاخص برازش هنجارشده ()2NFI
شاخص برازش تطبیقی ((CFI3
شاخص نیکویی برازش ((GFI4

NFI>0/90
GFI>0/90

0/074
0/96
0/96
0/95

شاخص نیکویی برازش اصالحشده ((AGFI5

AGFI>0/85

0/85

CFI>0/90

1. Root Mean Squar Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  ،3نشان میدهد که

df

2
 برابر با  2/37است .مقدار

کای اسکوئر در دامنه صفر تا بینهایت قرار دارد که هر چقدر به صفر نزدیكتر باشد بهتر است؛
بهعبارتدیگر نشاندهنده برازش بهتر دادهها به مدل است RMSEA .یا ریشه دوم میانگین
مربعات خطای برآورد بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد .این شاخص برای فواصل
اطمینان مختلف قابلمحاسبه است که میتوان با استفاده از آن مشخص کرد آیا مقدار
بهدستآمده برای مدل تدوینشده با مقدار  5درصد تفاوت معنادار دارد یا خیر؟ چون مقدار آن
کمتر از  8درصد است ،نشان از تأیید مدل دارد؛ همچنین شاخص نیکویی برازش  ،0/95شاخص
نیکویی برازش اصالحشده  0/85و شاخص برازش تطبیقی برابر با  0/96است .این شاخصها
نشان از تأیید مدل توسط دادههای موجود را دارد .برای مثال ،شاخص برازش تطبیقی بر مبنای
همبستگی بین متغیرهای حاضر در مدل محاسبه میشود؛ بهطوریکه ضرایب باالی همبستگی
بین آنها به مقادیر باالی شاخص برازش تطبیقی منجر شده است.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

در این بخش به بررسی و آزمون فرضیههای مطرحشده از طریق مدل تحلیل مسیر پرداخته
میشود .بعد از ارائه مدل و جمعآوری دادهها ،تخمین مدل با مجموعهای از روابط شناختهشده
بین متغیرهای اندازهگیری شده شروع میشود .در خروجی نمودار معناداری ،کلیه ضرایب و
پارامترهای مدل موردآزمون قرار میگیرد .برای معناداربودن یك ضریب ،اعداد معناداری باید از
 1/96بزرگتر یا از  -1/96کوچكتر باشد .نتایج مدل تحلیل مسیر و معناداری ضرایب مسیر
برای فرضیهها در نمودارهای  1و  ،2آمده است.

نمودار  .1مدل تحلیل مسیر برای فرضیههای پژوهش (ضرایب استاندارد)
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نمودار  .2مدل تحلیل مسیر برای فرضیههای پژوهش (اعداد معناداری)

در ادامه برای نمایش بهتر روابط و ضرایب پارامترهای مدل ،جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر مستقل (از)

عدالت سازمانی
()Justice
تناسب فرد ـ سازمان
()PO.Fit
تناسب فرد ـ شغل
()PJ.Fit

متغیر وابسته (به)

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

تناسب فرد ـ سازمان
تناسب فرد ـ شغل
رفتار شهروندی سازمانی ()OCB
رفتار انحرافی ()Deviant
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار انحرافی
رفتار شهروندی سازمانی

0/69
0/69
0/49
-0/66
0/29
-0/10
0/05

----------0/23
-0/17
----------------

0/69
0/69
0/72
-0/83
0/29
-0/10
0/05

رفتار انحرافی

-0/15

------

-0/15

بر اساس جدول  ،4عدالت سازمانی دارای باالترین اثر کل ( )-0/83بر رفتار انحرافی است؛
از طرفی عدالت سازمانی دارای باالترین اثر غیرمستقیم بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی با
ضریب اثر  0/23است .بر اساس ضرایب معناداری میتوان نسبت به تأیید یا رد فرضیهها تصمیم
گرفت .نتایج رد یا تأیید فرضیهها در جدول  ،5ارائه شده است.
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جدول  .5نتایج ضرایب استاندارد و اعداد معناداری (تأیید یا رد فرضیهها)
(متغیر مستقل) از

(متغیر وابسته) به

ضریب استاندارد
شده

اعداد معناداری
)(T Values

تأیید یا رد
فرضیه

عدالت سازمانی
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی
تناسب فرد ـ سازمان
تناسب فرد ـ سازمان
تناسب فرد ـ شغل

تناسب فرد ـ سازمان
تناسب فرد ـ شغل
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار انحرافی
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار انحرافی
رفتار شهروندی سازمانی

0/69
0/69
0/49
-0/66
0/29
-0/10
0/05

10/98
10/92
5/11
-8/32
3/73
-1/46
0/59

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
رد

تناسب فرد ـ شغل

رفتار انحرافی

-0/15

-2/32

تأیید

با توجه به جدول  ،5ضرایب اسـتاندارد بـرای  6فرضـیه از  8فرضـیه ،اعـداد معنـاداری الزم
(بیشتر از  1/96و یا کمتر  )-1/96را دارد؛ بنابراین  6فرضیه پژوهش تأیید میشود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

تناسب شغلی یکی از مباحث اساسی در مدیریت منابع انسانی است .در پژوهشهای مختلـف
ثابت شده است که وجود این تناسب برای بهـرهوری نیـروی انسـانی ضـروری اسـت (امـامی و
همکاران .) 1389 ،تناسب با شغل و یا سازمان از همان بدو اسـتخدام افـراد در سـازمان مطـرح و
آغاز میشود؛ .عالوه بر زمان استخدام در دورههای بعد که فرد کار خود را در سازمان شروع کرده
و زندگی کاری خود را ادامه میدهد از اهمیت بیشتری برخوردار است .طراحی شغل متناسـب بـا
ویژگیهای فردی و تناسب سازمان با ویژگیهای فردی باعـث انگیـزش و رضـایت در کارکنـان
میشود و بهرهوری نیروی انسانی را افزایش میدهد .معموالً کارکنان برای سنجش تناسب خـود
با شغل و یا سازمان ،ویژگیهای خود را با شغل و سازمان مقایسـه مـیکننـد .اگـر ارزیـابیهـای
بهعملآمده با سازمان و یا شغل ،مثبت باشد و افراد تناسب با سازمان و یا شـغل را ادراک کننـد،
رفتارهای خود را جهت کمك به پیشرفت سازمان و شغل سـوق مـیدهنـد .اگـر کارکنـان درک
باالیی نسبت به تناسب با شغل و سازمان خود داشته باشند ،رفتارهـای مثبتـی ،ماننـد رفتارهـای
شهروندی سازمانی از خود بروز میدهنـد کـه مـیتوانـد بـرای سـازمان مفیـد باشـد .رفتارهـای
شهروندی سازمانی میتواند نتیجه احساس مثبت به سازمان ،افـزایش انگیـزه در کارکنـان و یـا
احساس عدالت در سازمان باشد؛ برعکس عدمتناسـب سـازمانی و شـغلی ممکـن اسـت موجـب
کاهش انگیزه و در نتیجه رفتارهای انحرافی در سازمان شود که افراد طـی آن درصـدد اقـدامات
خرابکارانه و یا تالفیجویانه برمیآیند .نادی و الصفی ( ،)1392یکی از دالیـل همبسـتگی رفتـار
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شهروندی سازمانی با تناسب سازمانی را ناشی از تأثیرپذیری بیشتر این رفتار از حس ارزشـمندی
معطوف به تناسب ذکر کردهاند .با توجه به آنچه گفته شد ،این پژوهش بـا هـدف بررسـی نقـش
میانجیگر تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بـا
رفتار انحرافی انجام شده است .نتایج نشان داد عـدالت سـازمانی یکـی از متغیرهـایی اسـت کـه
میتواند بر درک از تناسب فرد ـ شغل و یا فرد ـ سازمان اثر بگذارد؛ بهعبارتدیگر تأییـد فرضـیه
اول و دوم بدین معنا است که اگر کارکنان در سازمان احساس عدالت داشته باشند ،خود را بیشتر
با شغل و سازمان در تناسب میبینند.
در فرضیه سوم و چهارم به بررسی رابطـه بـین عـدالت سـازمانی و رفتارهـای شـهروندی و
انحرافی پرداخته شد .نتایج حاکی از تأیید این دو فرضیه بود؛ بهطوریکه با افزایش میزان عدالت
در سازمان ،رفتارهای شهروندی سازمانی افزایش و رفتارهای انحرافی کاهش مییابد .زمانی کـه
رویههای کاری ،توزیع پاداشها و برخورد با کارکنان عادالنـه و منصـفانه باشـد ،آنهـا احسـاس
مثبتی دارند و ضمن اینکه رفتارهای شهروندی سازمانی را با اشتیاق و انگیـزه دنبـال مـیکننـد،
رفتارهای انحرافی را کاهش میدهند و یا از آن اجتناب میکنند .مطابق با نظریه برابـری ،زمـانی
که افراد احساس بیعدالتی در سازمان داشته باشند آن را با رفتارهای انحرافی و مخـرب جبـران
میکنند.
نتایج همچنین نشان داد که تناسب فرد ـ سازمان رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروندی
سازمانی دارد؛ یعنی هر چقدر بین ویژگیهای فردی و سازمانی که فرد در آن شاغل است تناسب
وجود داشته باشد ،رفتارهای شهروندی سازمانی افزایش مییابد (تأیید فرضیه پنجم) .از طرفی
رابطه بین تناسب فرد ـ سازمان و رفتارهای انحرافی علیرغم منفیبودن ،معنادار نبود؛ بنابراین
میتوان اینگونه تحلیل کرد که تناسب فرد ـ سازمان بهرغم اینکه موجب انجام رفتارهای
شهروندی سازمانی میشود ،رابطه معناداری با رفتارهای انحرافی ندارد .نتایج تحلیل آماری نشان
داد رابطه بین تناسب فرد ـ شغل و رفتار شهروندی سازمانی مستقیم ،غیرمعنادار است؛ یعنی هر
چقدر بین فرد و شغل او تناسب وجود داشته باشد ،گرایش به رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتر
است؛ ولی این گرایش آنقدر زیاد نیست که این رابطه معنادار باشد.
درنهایت رابطه بین تناسب فرد ـ شغل و رفتار انحرافی مثبت و معنادار بود؛ یعنی هر چه فرد
با شغل خود تناسب داشته باشد از رفتارهای انحرافی خودداری میکند .با توجه به نتایج ،مشاهده
میشود که تناسب فرد ـ سازمان بیشتر به رفتارهای شهروندی سازمانی منجر میشود و تناسب
فرد ـ شغل بیشتر از رفتارهای انحرافی جلوگیری میکند .با توجه به یافتهها به مدیران پیشنهاد
میشود رعایت عدالت در سازمان را در اولویت قرار دهند؛ چراکه ایجاد انگیزه و ترغیب به
رفتارهای شهروندی سازمانی و جلوگیری از رفتارهای انحرافی در سازمان از طریق حس عدالت
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در سازمان میسر میشود؛ همچنین به مدیران منابع انسانی پیشنهاد میشود در استخدام و
بهکارگیری نیروی انسانی حتماً تناسب فرد ـ شغل و فرد ـ سازمان را همزمان مدنظر قرار دهند
تا بهرهوری نیروی انسانی افزایش یابد.
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