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چكيده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجیگری
عدالت و تعهد سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی باشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع
همبستگی است که این موضوع در قالب چهار فرضیه فرعی با شاخص های تعهد سازمانی و عدالت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی و هوش عاطفی بیان شده است .جامعه آماری پژوهش  071نفر از کارکنان اداره کل حمل و نقل و
پایانه های خراسان شمالی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه مناسب با استفاده از فرمول کوکران به
حجم  021نفرانتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه استانداردشده مورد بررسی قرار گرفت ابزار گردآوری دادهها برای
متغیر هوش عاطفی از پرسشنامه استاندارد «اورگان» ()0332استفاده گردید و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی نیز
از پرسشنامه استاندارد شده «بار  -آن» ( )0316و برای متغیر تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد «آلن  -میر»
( )0330استفاده گردید و برای سنجش عدالت سازمانی نیز از پرسشنامه استاندارد شده «نیهوف  -مورمن» ()0332
استفاده شد که قبالً روایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای
کرونبا خ برای پرسشنامه های هوش عاطفی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب مقادیر
 1/19و  1/18و 1/10و 1/11بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود.داده های جمع آوری
شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق استفاده گردید و
دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار  spssنسخه  21استفاده
شده است.
واژههاي كليدي :رفتار شهروندی سازمانی  ،رفتا ر فرانقشی ،ادا ب اجتماعی  ،نوع دوستی  ،جوانمردی ،نزاکت.
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 -1مقدمه

بيان مساله

امروزه یکی از شاخصههای برتهری یهک سهازمان بهه
سههازمان دیگههر دارا بههودن نیههروی انسههانی متعهههد مههی
باشد.وجود چنین نیروی متعههد ی وجههه سهازمان را در
اجتماع مهم جلهوه داده و زمینهه را بهرای رشهد و توسهعه
سازمان فراهم میکند .تعههد سهازمانی یهک نگهرش مههم
شغلی و سازمانی اسهت کهه در طهول سهالههای گذشهته
موردعالقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و
روانشناسی خصوصاً روانشناسهی اجتمهاعی بهوده اسهت
(رکنی نژاد.)0916 ،
یکی از مهم ترین موضهوعات ارزشهی و مهورد توجهه و

یکی از مهارت هایی که می تواند به کارکنهان در ایهن
راه کمک کند« ،رفتار شههروندی سهازمانی» اسهت  .ایهن
مقولهه بهه رفتارههای فهردی اشهاره دارد کهه برخاسههته از
بصیرت افراد بوده و عالوه بر اینکهه کهارایی و ا هر بخشهی
عملکرد سازمان را افزایش می دهند ،مستقیم و به صورت
صریح ،از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی شهوند
(اورگههان .) 02 :0311 ،0برنههز و همکههار2111 2رفتههار
شهروندی سازمانی ،حرکت کردن به ورای حداقل عملکرد
مورد انتظار است (موران. )057-073 :, 21199
از سوی دیگر  ،تحقیقات دانشمندان گونهاگون ماننهد

تأکید مدیریت منابع انسانی ،عدالت سازمانی است .توجهه
به این امر ،بیانگر اهمیتی است که مهدیران بهرای نیهروی
انسانی به عنوان یکی از سرمایههای با ارزش قایل هستند.
از طرف دیگر ،سازمانها در فضهای رقهابتی در پهی کسهب
رضایت کارکنان و جذب آنان میباشهند کهه مزمهق بقها و
استمرار حیات آنهاست (زینالی صومعه .)0919 ،ایهن امهر
مسیر نمی شهود ،مگهر اینکهه بهه عهدالت سهازمانی توجهه
ویژهای شود ،زیرا عدالت بهه ماابهق عامهل حیهات و بقهای
سازمانها و نظامهای اجتماعی شهناخته شهده اسهت (پهور
عزت .)0910 ،چرا که عدالت سازمانی بیش از پیش مورد

«گلمن» « ،بویاتزیس و همکارانش» و  ...نشان می دهد ،
یکی از عواملی کهه نقهش بسهیار مهمهی در انجهام موفهق
وظایف شهغلی دارد « ،ههوش عهاطفی» اسهت (گلمهن, 8
 .)15 :0331بویتزیال )2111( ،5و گلمهن )0335( ،افهراد
دارای هوش عاطفی بام  ،هنر تعامهل و مههارت کنتهرل و
اداره احساسات دیگران را دارا هسهتند  .ایهن مههارت هها
محبوبیت ،قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می کند و
فرد را در هرگونه فعالیت اجتماعی و ارتباط صهمیمانه بها
دیگران موفهق مهی نمایهد .چنهین افهرادی بها شهناخت و
بصیرت درونهی کهه نسهبت بهه تمهایالت عهاطفی خهود و

توجه مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است ،زیرا موفقیت
هر سازمانی بخصوص سازمانهای خدماتی ،به نحوة تعامهل
کارکنان با ارباب رجوع و مراجعه کنندگان است .عهدالت و
اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که
همواره در طول تاریخ وجهود آن بسهتری مناسهب جههت
توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است .نظریات مربوط به
عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل
یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فالسفه بهه تحقیقهات
تجربی کشیده شده است .پژوهش های انجام شهده نشهان
می دهند که عهدالت سهازمانی پهیش بینهی کننهده بهرای
بسیاری از متغییرهای دیگر سهازمانی اسهت .از مهمتهرین
پیامدهای عدالت سازمانی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته
است ،هوش عاطفی و رفتار شهروندی سهازمانی کارکنهان
است

دیگههران دارنههد  .بهتههرین عملکههرد را در موقعیههت هههای
مختلف زنهدگی بهروز مهی دهنهد (عیوضهی . )3 :0915 ،
هوش عاطفی یا هوش احساسی تحول بزرگی را در حهوزه
نظریه های سازمان ایجاد نموده  .این هوش  ،از مهمترین
مفاهیم تلفیق دهنده جنبه های شهناختی ماننهد تفکهر و
غیر شناختی مانند احساسات است (قمرانهی و همکهاران ،
 .)011 :0912به عقیده رندایک  ،هوش عهاطفی توانهایی
مهم مدیریت انسانها برای عمل به شیوه ای خردمندانه در
روابههط انسههانی اسههت  ( .رنههدایک« )0321،6سههالووی و
مایر )0331( »7نخستین افرادی بودند که هوش عهاطفی
را زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی تعریهف کردنهد کهه
شامل توانایی کنترل احساسها و هیجهان ههای خهویش و
دیگران  ،تشخیص احساسها و هیجانها در خود و دیگهران
و استفاده از این اطالعات برای هدایت  ،تفکر و اقدام های
خود فرد است ( .سالووی و مایر)015-200 :0331:،
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«گلمن »1در تعریف هوش عاطفی  ،آن را نوع دیگری
از هههوش مههی دانههد کههه حههاکی از شههناخت احساسههات
خویشتن است و از آن برای تصمیم گیریههای مناسهب در
زندگی استفاده می شود  .ههوش  ،توانهایی اداره مطلهوب
خلق و خوی و وضع روانهی و کنتهرل تراکنشهها و عهاملی
است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به ههدف
 ،در شخص انگیزه و امید ایجاد می کند  .این نوع هوش ،
حاکی از همدلی  ،یعنی آگاهی یافتن از احساسهای افهراد
پیرامون ما  ،نیز هست (تهامی منفرد و همکهاران :0910 ،
.)07
هوش عاطفی آگاهی از احساس و استفاده از آن برای
تصمیم گیریهای مناسب در زندگی و توانایی ضهربه ههای
روحی و مهار آشفتگی های روانی است و اعتماد به نفهس
و کنتهرل درونههی افههراد را افههزایش مههی دهههد (عیوضههی ،

در مقابل  ،هوش عاطفی پایین  ،با رفتارههای مسههله
ساز درونی  ،سهطو پهایین همهدلی  ،نهاتوانی در تنظهیم
خلق و خو افسرده خویی  ،افسردگی  ،روان رنجور خهویی
 ،بدنی و استرس و نیز رفتارهای مسهله ساز بیرونی شده ،
تنزل پیشرفت تحصهیلی  ،مصهرف الکهل و مهواد مخهدر ،
انحراف جنسی  ،تخریهب دارایهی  ،دزدی و پرخاشهگری ،
همراه است (کیوبمن.)2112 ،00
کاس وب 02در سهال 2112امهروزه ههوش عهاطفی
بخههش عمههده ای از انتشههارات در زمینههه مباح ه نههوین
مدیریت را به خود اختصاص داده است  ،هم نهین  ،ایهن
مفهوم در ادبیات تحقیق مدیریت نیز به عنوان یک عامهل
پراهمیت و تا یر گذار بر مباحای هم ون عملکرد شغلی ،
عدالت شغلی  ،تعهد حرفه ای و سایر مباحه شهناخته و
معرفی شده است  .به همین دلیل  ،مطالعات مختلفهی در

.)1 :0915
هوش عاطفی به توانایی درك درسهت محهیط  ،خهود
انگیزی شناخت و کنترل احساسات خود و دیگران اشهاره
می کند ( .بواتکزیس . )2112،3به بیان دیگهر  ،منظهور از
ههوش عهاطفی توانهایی مهههار کهردن تمهایالت عههاطفی و
احساسی خود  ،درك خصوصی ترین احساسات دیگهران ،
رفتههار آدم و سههنجیده در روابههط انسههانی بهها دیگههران ،
خویشهتنداری  ،شههور و اشههتیاش و پشههتکار اسههت (همههان
منبع) .نتایج تحقیقات نشان می دهد که نهه تنهها ههوش
عاطفی یکی از نیازهای انسان برای مقابلهه بها مشهکالت و
رفع فشارهای ناشی از آنهاست  ،بلکه بر سالمت حافظهه و
نیههروی عقههل  ،ادراك  ،معنابخشههی تجربههه ههها  ،داوری
صحیح  ،تصمیم گیری مناسب و رشد روانی اجتماعی فرد
 ،تا یر چشمگیر می گذارد (تههامی منفهرد و همکهاران ،
.)01 :0910
کاسهه وب 01در سهههال  2112اذعهههان مهههی کنهههد
پژوهشهای مختلف هم نین نشان می دههد افهرادی کهه
هوش عاطفی بامیی دارند ،قدرت بیشتری برای سهازگاری
بهها مسههادل جدیههد و روزانههه  ،رشههد شههغلی و حرفههه ای و
رهبری دارند  .هم نین هوش عاطفی بام با برون گرایی ،
انعطاف پذیری دلپذیر بودن و توانهایی هماهنهن نمهودن
احساسهای مختلف  ،شناسایی این احساسها و عمهل آنهها
بر مغز و رفتار  ،همبستگی دارد ( .همان منبع).

زمینه سنجش و بهبود سطح هوش عاطفی کارکنان انجام
شده است ( .شهفیعی رود پشهتی و همکهار -21 :0917 ،
.)27
همه آن ه بدان اشاره شد  ،به خهوبی گهواه ایهن مههم
است که هوش عاطفی می تواند به عنهوان یکهی از پهیش
نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سهازمانی
 ،قلمداد شود .لذا این پهژوهش بهر آن اسهت کهه بهه ایهن
سؤال اساسی پاسخ گوید که نقش میانجی تعهد و عهدالت
سازمانی در رابطه بین هوش عهاطفی و رفتهار شههروندی
سازمانی در اداره کل حمل ونقهل وپایانهه ههای خراسهان
شمالی چگونه است؟
ادبيات تحقيق
رفتارشهروندی سازمانی چیست ؟
هر چند اولین بارواژه رفتار شهروندی سازمانی بوسیله
ارگان و همکارانش در سال  0319به کار گرفته شد ولهی
قبل از او افرادی هم هم ون کتز 09و کاهن 08بها تمهایز
قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نو اورانه و خهود
جوش 05در دهه هفتاد و هشتاد مهیالدی و قبهل از انهها
چستر برنارد با بیان مفهوم تمایل به همکاری 06در سهال
 0391میالدی ایهن موضهوع را مهورد توجهه قهرار دادنهد.
اورگان رفتار شههروندی کارکنهان را بهه عنهوان اقهدامات
مابت بخشی از کارکنان برای بهبود بهروری و همبستگی
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و انسجام در محهیط کهاری مهی دانهد کهه ورای الزامهات
سازمانی است اورگان هم نهین معتقهد اسهت کهه رفتهار

آداب اجنماعی به عنوان رفتاری اسهت کهه توجهه بهه
مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دههد،

شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این
وجود باع ارتقای ا ربخشی و کارایی عملکرد سازمان می
شود
سه مولفه تعریف ارگان را میتوان به شر زیر مطر نمود:
 )0داوطلبانه بودن و نه اجبار رفتار
 )2دارا ی ماهیت پند وجهی می باشد
 )9رفتاری است که برای عملکرد سازمان و موفقیت
عملیاتی سازمان خیلی مهم است
 )8رفتاری است که به طور مستقیم پاداش به دنبال
ندارد و یا از طریق ساختاردهی سازمان مورد
قدردانی قرار نمیگیرد

وجدان کاری رفتاری است که فراتر ازالزامات تعیین شهده
بوسیله سازمان در محیط کار می باشند (هماننهد کهار در
بعد از وقت اداری برای سود رساندن به سازمان )
نوع دوستی عبارت است از کمک کردن بهه همکهاران
در عملکرد مربهوط بهه وظایفشهان ،جهوانمردی و نزاکهت
مولفه های هسهتند کهه بیهانگر اجتنها ب از وارد نمهودن
خسارت به سازمانند.
جوانمردی عبارتست از تمایل بهه شهکیبایی در مقهال
مزاحمت های اجتنا ب ناپذیر و اجحافههای کهاری بهدون
این که گله و شکایتی صورت پهذیرد  .در حالیکهه نزاکهت
درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات افهراد بهر
دیگران تا یر می گذارد

به عنوان ماال یک کهارگر ممکهن اسهت نیهازی بهه
اضافه کاری و تا دیر وقهت مانهدن در محهل کهار نداشهته
باشد اما با وجود این برای بهبهود امهور جهاری و تسههیل
شدن جریان کاری سازمان بیشتر از ساعت کاری رسهمی
خود در سازمان می ماند با این تعاریف می توان گفت که
رفتار شههروندی سهازمانی بهه دنبهال شناسهایی  ،اداره ،و
ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنان است کهه در سهازمان
فعالیت می کنند و در ا ر این رفتارههای انهان ،ا ربخشهی
سازمان بهبود می یابد.

اهداف تحقيق
هدف اصلی
شناسایی نقش میانجی تعهد و عدالت سهازمانی در رابطهه
بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کهل
حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی
اهداف فرعی:



ابعاد رفتار شهروندي سازمانی :
شاید بتوان گفت که معتبرتهرین تقسهیم بنهدی ارادهه
شده در باره مولفه های رفتار شهروندی سهازمانی توسهط
اورگان اراده شده اسهت کهه در تحقیقهات مختلهف مهورد
استفاده قرار می گیرد این ابعاد عبارتند از :
 )0اداب اجتماعی
 )2نوع دوستی
 )9وجدان کاری
 )8جوانمردی
 )5نزاکت
آداب جتماعی ،وجهدان کهاری و نهوع دوسهتی بهه عنهوان
مولفه های کمک کننده فعال و مابت مطر هستند:





شناسایی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی در
اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی
شناسایی رابطه بین هوش عاطفی و عدالت سازمانی
در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی
شناسایی رابطه بین تعهدسازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان
شمالی
شناسایی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان
شمالی

فرضيات تحقيق
فرضيه اصلی
تعهد وعدالت سازمانی در رابطه بین هوش عاطفی و رفتار
شهروندی سازمانی در اداره کل حمل ونقل وپایانهه ههای
خراسان شمالی تا یر معنی داری دارد.
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فرضيات فرعی
 هوش عاطفی بر تعهد سازمانی در اداره کل حمل و
نقل و پایانه های خر اسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری دارد.
 هوش عاطفی بر عدالت سازمانی در اداره کل حمل و
نقل و پایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری دارد.
 تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل
حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم
و معناداری دارد.
 عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره
کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی ا ر
مستقیم و معناداری دارد.
روش شناسی تحقيق
روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نهوع
تحقیق ،توصیفی  -پیمایشی است و به لحاظ تبیین رابطه
یک تحقیق پیمایشهی از نهوع همبسهتگی محسهوب مهی
شههود.جامعه آمههاری ایههن تحقیههق را کلیههه کارکنههان و
کارشناسان رسمی وپیمانی و قراردادی اداره کل حمهل و
نقل و پایانه های خراسان شمالی و شهرستان ههای تابعهه
تشکیل میدهد که تعداد آن  071نفر است.
روش نمونه گیری این تحقیهق ،روش تصهادفی سهاده
اسههت و جهههت تعیههین حجههم نمونههه ،از روش کههوکران
استفاده شده است که طبق فرمول ،حجهم نمونهه آمهاری
020نفر است  .هم نین به دلیل احتمهال عهدم برگشهت
همه آنها 01 ،درصد بیشتر گرفته شد که در نهایهت 099
پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و  021پرسشنامه مهورد
انالیز تحقیق قرار گرفتند.
نمونه آماری کارکنان با اسهتفاده از فرمهول کهوکران ایهن

 )2برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از
پرسشنامه ( )OCDاستاندارد شده اورگان ()0332
استفاده شده است.
 )9جهت بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد
آلن و میر ( )0330استفاده شده است
 )8جهت بررسی عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد
نیهوف و مورمن ( )0339استفاده شده است.
جدول  -1جدول خالصه پرسشنامه ها و گويه هاي
تحقيق
رديف

متغيرها

گويه ها

0

هوش عاطفی

پرسشنامه بار –آن از سوال 0
تا 93

2

رفتار شهروندی
سازمانی

پرسشنامه بار –آن از سوال 0
تا 27

9

تعهد سازمانی

پرسشنامه آلن  -میر از سوال
 0تا 05

8

عدالت سازمانی

پرسشنامه نیهوف از سوال 0
تا 05

این بخش قسمت اصلی پرسشنامه را شامل میشود و
نظرات کارکنان را در مورد هوش عاطفی بوسیله 93
سؤال بر اساس طیف لیکرت مورد پرسش قرار میدهد.
طیف لیکرت یک مقیاس فاصلهای است که از تعدادی
عبارت و گزینههای جوابیه تشکیل شده است(خاکی،
 .)0971این طیف به پاسخ دهندگان کمک میکند که
نگرش و باور خود را از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن
بروز دهند و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش
پاسخگو را تعیین کند .در جدول زیر نمونهای از طیف
لیکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به
نمایش گذاشته شده است.

چنین محاسبه گردید.
2

2

Nt pq
)178(1 / 96) (0 / 5)(0 / 5

 121
)Nd 2  t 2 pq 178(0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5

n

جدول  -2طيف ليكرت
كامال
موافقم

 )0برای اندازه گیری هوش عاطفی از پرسشنامه هوش
عاطفی استاندارد شده بار-اون ( )0331که توسط
راحله سموعی و همکاران تدوین شده بود  ،استفاده
شده است.

5

موافقم
8

نظري
ندارم
9

مخالفم
2

كامال

گزينه

مخالفم

انتخابی

0

امتیاز
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آزمون فرضيات

آزمون فرضيه فرعی دوم

آزمون فرضيه فرعی اول

فرضههیه دوم عبارتنههداز :هههوش عههاطفی بههر عههدالت
سازمانی کارکنان در اداره کل حمهل ونقهل وپایانهه ههای
خراسان شهمالی ا هر مسهتقیم و معنهاداری دارد .کهه بهه
منظور آزمون ،این فرضیه به صورت فرضیههای آماری،
(نشهان دهنهده نقهیض ادعها)
(نشان دهنهده ادعها) و
تبدیل میشود.
 :هوش عاطفی بر عدالت سازمانی کارکنان در اداره
کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری ندارد.
 :هوش عاطفی بر عدالت سازمانی کارکنان در اداره

فرضیه اول عبارتنداز :هوش عاطفی بر تعهد سازمانی
کارکنان در اداره کل حمل ونقهل وپایانهه ههای خراسهان
شمالی ا ر مستقیم و معناداری دارد که به منظور آزمهون،
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری( ،نشان دهنده
ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل میشود.
 :هوش عاطفی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل
حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری ندارد.
 :هوش عاطفی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل
حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری دارد.
𝜌 =0
نقیض ادعا
ادعا

کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و
معناداری دارد.
𝜌 =0
نقیض ادعا
ادعا

برای بررسی این فرضیه از سؤامت پرسشنامه استفاده
گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج حاصل از این
بررسی در جدول  9نشان داده شده است.

برای بررسی این فرضیه از سؤامت پرسشنامه مربوطه
استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج
حاصل از این بررسی در جدول  8نشان داده شده است.

جدول  -3نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون

جدول  -4نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون

براي فرضيهي اول

براي فرضيهي دوم
تعهد سازمانی

متغير
همبستگی
فرضیهی اول هوش عاطفی سطح معناداری
حجم نمونه

***12929
1215
120

جدول بام نشان میدهد که همبستگی بین هوش
عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان برابر با 12929میباشد و
با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 1215
میباشد و در سطح اطمینان  1235درصد میتوان ادعا
کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید میگردد ،یعنی
پذیرفته میشود .درنتیجه هوش عاطفی بر
فرض
تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل حمل ونقل وپایانه
های خراسان شمالی ا ر مستقیم و معناداری دارد.

عدالت سازمانی

متغير
همبستگی
فرضیهی دوم هوش عاطفی سطح معناداری
حجم نمونه

***12233
1215
120

جدول بام نشان میدهد کهه همبسهتگی بهین ههوش
عاطفی بر عدالت سازمانی کارکنان برابر با 12233میباشد
و با توجه به سطح معناداری برآورد شهده کهه برابهر 1215
می باشد و در سطح اطمینان  1235درصد مهی تهوان ادعها
کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید میگهردد ،یعنهی
فرض پذیرفته می شود .درنتیجهه ههوش عهاطفی بهر
عدالت سازمانی کارکنان در اداره کل حمل ونقهل وپایانهه
های خراسان شمالی ا ر مستقیم و معناداری دارد.
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آزمون فرضيه فرعی سوم
فرضیه سوم عبارتند از :تعهد سازمانی بر رفتار

آزمون فرضيه فرعی چهارم
فرضیه چهارم عبارتنهداز :عهدالت سهازمانی بهر رفتهار

شهروندی سازمانی کارکنان در اداره کل حمل ونقل و
پایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و معناداری دارد.
که به منظور آزمون ،این فرضیه به صورت فرضیههای
(نشان دهنده نقیض
آماری( ،نشان دهنده ادعا) و
ادعا) تبدیل میشود.
 . :تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر
مستقیم و معناداری ندارد.
 :تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در
اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی ا ر
مستقیم و معناداری دارد.
𝜌 =0
نقیض ادعا
ادعا

شههروندی سهازمانی کارکنههان در اداره کهل حمهل ونقههل
وپایانه های خراسان شمالی ا ر مستقیم و معنهاداری دارد
که به منظور آزمون ،این فرضیه بهه صهورت فرضهیهههای
آماری( ،نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقهیض
ادعا) تبدیل میشود.
 :عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنهان
در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسهان شهمالی ا هر
مستقیم و معناداری ندارد.
 :عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنهان
در اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسهان شهمالی ا هر
مستقیم و معناداری دارد.
𝜌 =0
نقیض ادعا
ادعا

برای بررسی این فرضیه ازسوامت پرسشنامه مربوطه
استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج
حاصل از این بررسی در جدول  5نشان داده شده است.

برای بررسی این فرضیه از سؤامت پرسشنامه استفاده
گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد آزمون قرار گرفتهه اسهت .نتهایج حاصهل از
این بررسی در جدول  6نشان داده شده است.

جدول -5نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون

جدول  -6نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون

براي فرضيهي سوم

براي فرضيهي چهارم

متغير
فرضیهی
سوم

تعهد
سازمانی

رفتار شهروندي سازمانی
همبستگی

*12908

سطح معناداری

1215

حجم نمونه

120

جدول بام نشان میدهد که همبستگی بین تعهد
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان برابر با
 12908میباشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده
که برابر  1215میباشد و در سطح اطمینان  1235درصد
می توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید
پذیرفته میشود .درنتیجه
میگردد ،یعنی فرض
تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در
اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی ا ر
مستقیم و معناداری دارد.

متغير
فرضیهی
چهارم

عدالت
سازمانی

رفتارشهروندي
همبستگی

***12216

سطح معناداری

1215

تعداد

120

جدول بام نشان می دهد که همبسهتگی بهین عهدالت
سازمانی بر رفتار شههروندی سهازمانی کارکنهان برابهر بها
12216می باشد و با توجه به سطح معناداری بهرآورد شهده
که برابر  1215میباشد و در سطح اطمینهان  1235درصهد
می توان ادعا کرد کهه فهرض صهفر رد و نقهیض آن تأییهد
می گردد ،یعنهی فهرض پذیرفتهه مهیشهود .درنتیجهه
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سهازمانی کارکنهان در
اداره کل حمل ونقهل وپایانهه ههای خراسهان شهمالی ا هر
مستقیم و معناداری دارد.
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پيشنهادات نتيجه تحقيق
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد زمینه
بروز عدالت سازمانی(عدالت تهوزیعی  ،عهدالت رویهه ای و
عدالت مراوده ای ) در اداره کل حمل ونقل وپایانهه ههای
خراسان شمالی  ،فهراهم آیهد تها افهراد رفتهار شههروندی
سازمانی بیشهتری از خهود بهروز دهنهد .همهانطور کهه در
ادبیات تحقیق نیز بیان شد رفتهار شههروندی سهازمانی از
مفاهیمی اسهت کهه در نهایهت موجهب بههره وری بهامتر
نیروی انسانی مهی گهردد  ،کهه در نتیجهه توجهه بهه زیهر
ساخت ها و عوامل مؤ ر بر رفتار شهروندی سهازمانی مههم
تلقی می شوند .در این راستا ،نتایج تحقیهق حاضهر نشهان
داد که توجه و تأکید بهر ابعهاد عهدالت سهازمانی موجهب
می شود افراد ساختار سهازمانی را بپذیرنهد و بهه قهوانین و
مقررا ت سازمانی احترام بگذارند و در راه منافع سازمانی و
حمایههت و دفههاع از منههابع سههازمانی فههداکاری کننههد و
هم نهین در اداره امهور سهازمان مشهارکت فعهال داشهته
باشند.
هم نین با توجه به اینکه ابعاد عدالت سازمانی با ههم
دارای همبستگی و ا ر هستند ارتباط بین ایهن ابعهاد نیهز
بایستی مورد توجه قرار گیرد زیرا برای ماال چنان ه افراد
توزیع نتایج (پاداش ها) را عادمنه و منصفانه ادراك کننهد
رویه های سازمانی یعنی فرآیندهایی که منجهر بهه توزیهع
نتایج میگردد را نیز عادمنه تلقی مینمایند.
فرضيهها

متغير

متغير

مستقل

وابسته

p

سطح
معناداري

تصميمگيري

فرعی ()0

هوش
عاطفی

تعهد
سازمانی

1/929

125

تاییدفرضیه

فرعی ()2

هوش
عاطفی

عدالت
سازمانی

1/233

125

تایید فرضیه

فرعی()9

تعهد
سازمانی

فرعی ()8

عدالت
سازمانی

رفتار
شهروندی
سازمانی

1/908

125

تأیید فرضیه

رفتار
شهروندی
سازمانی

1/216

125

تایید فرضیه

هم نین توزیع عادمنه نتهایج منجهر مهیشهود افهراد
روابط متقابل بین شخصی مهدیران را نیهز عادمنهه تصهور
نمایند .لذا با توجه به روابط بدسهت آمهده بهین متغیرهها

پیشنهاد می گهردد مهدیران سهازمان حساسهیت بیشهتری
نسبت به ا ر گذاری بر ادراك از عدالت سازمانی کارکنهان
نشان دهند و سعی نمایند وضع موجود از ادراك از عدالت
سازمانی را مشخص کنند تا نقاط قوت و ضهعف مشهخص
شود سپس بر اساس اهداف و چشم انهدازه ههای سهازمان
برنامه ای جامع در راستای بهبود توسعه منهابع انسهانی و
بهره وری بیشتر نیروی انسانی فهراهم نماینهد .در صهورت
نارضایتی کارکنان از ابعاد عدالت سهازمانی بایسهتی یهک
بازنگری جدی در توزیع نتایج سازمانی  ،رویه های توزیهع
نتایج و نحوه ارتباطات مدیران با کارکنهان صهورت گیهرد.
همانوطور که بیان شد ادراك از عدالت سازمانی از مفاهیم
نوینی است که در راستای توجه به نیهروی انسهانی شهکل
گرفته و مزایای حاصل از آن در تحقیقات زیهادی مطالعهه
شده است  .از این روپیشنهاد می گردد توجه بسیاری بهه
این مفهوم مبذول گردد تا مزایای حاصهله بهرای سهازمان
نمایان گردد.
پيشنهادات محقق براي سازمان
بر اساس یافته های پژوهش موارد ذیل بهه کارکنهان اداره
کل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی پیشنهاد مهی
شود:
 همواره به گونه ای تالش نمایند که بر اساس میزان
همت و تالش کارکنان به آنها پاداش و حق الزحمه
پرداخت نمایند تا عدالت سازمانی در بعد توزیعی را
ادراك کنند.
 قوانین و مقرارت را به گونه ای تدوین نمایند که
تصمیماتی به نفع همه کارکنان مبتنی بر مزد آن
گرفت جان برادر ،که کار کرد ،اتخاذ شود.
 به انتظاراتی که افراد از نقش خود و نیز پست
سازمانی خویش دارند ،توجه شود .هم نین به
انتظارات نقش توجه گردد .ماالً تدابیری اندیشیده
شود که افراد را با نقش های مورد تصدی در سازمان
خود انطباش دهند و نه اینکه نقش های مورد تصدی
را با افراد و خلق و خوی آنها برابر کنند .در چنین
صورتی افراد برای نقش و جایگاهی که نقش سازمانی
آنها دارد ،ارزش قادل شده و بر آن اساس تالش می
نمایند تا انتظارات نقش سازمانی را برآورده کنند.
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برای کارکنان مشخص شود که تالش و کوشش آنها
برایشان مفید به فایده است و موجب ارتقای شغلی
آنها در سازمان می شود.
برای کارکنان مشخص شود که میزان ارزشیابی
کارکنان در سازمان ،صرفاً تالش و همت مضاعفی می
باشد که از سوی آنها انجام می گیرد.
برای هر گونه همت مضاعف کارکنان ،پاداشی در نظر
گرفته شود .
برای کارکنان زمینه ای فراهم شود که همواره تا آخر
خدمت خود انگیزه تالش بیشتر را داشته باشند .ماالً
فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل در سطو بام.
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