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چکیده
در دو دهه اخیر ،عالوه بر عملکرد درون نقشی کارکنان ،عملکرد فرا نقشی آنها نیز بهعنوان شاخصی
برای ارزیابی الگوهای رفتاری و فکری کارکنان مورد اهمیت بوده است .در این مینان بنا افنزایت رمرکنز
ادبیات حوزه مدیریت سازمان بر مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی ،نگاه به رهبری سازمان نینز رغیینر مهمنی
پیدا نموده و سبک رهبری مسئولیتپذیر ،مورد روجنه ررارررفتنه اسنت ،در همنی راسنتا پنووهت حارنر
باهدف بررسی رأثیر سبک رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقت میانجی عندالت
سازمانی و رعهد سازمانی انجام شده است .پووهت ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش رردآوری دادهها
روصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری پووهت کلیه کارکنان جمعیت هاللاحمر استان ریالن به رعداد 453
نفر است که حجم نمونه موردنیاز با استفاده از روش حجم نمونه موردنیاز برای روش مدلسازی معنادتت
ساختاری 042 ،نفر رعیی شد که بنا روش رصنادفی سناده انتخنا شندند .ابنزار رنردآوری دادههنا چهنار
پرسشنامه رهبری مسئولیتپذیر بر اساس مقاله هان و همکاران ( ،)0202پرسشنامه رفتار شهروندی سنازمانی
دانگالنگ و همکناران ( ،)0202پرسشننامه رعهند سنازمانی کنیم و همکناران ( )0202و پرسشننامه عندالت
سازمانی دانگالنگ و همکاران ( )0202بر اساس طیف لیکرت بود که روایی و پایایی آن مورد رأییند رنرار
ررفت .درنهایت از  042پرسشنامه روزیعشده 002 ،پرسشنامه کامل جمعآوری شد .رجزیهورحلیل دادهها با
استفاده از روش مدل معادتت ساختاری در نرمافزار  Amosو  SPSSانجام شد .نتنای نشنان داد رهبنری
مسئولیتپذیر  ،رعهد سازمانی و عدالت سازمانی رأثیر معنادار و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی دارنند.
همچنی نقت میانجی عدالت سازمانی و رعهد سازمانی نیز در رأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی
سازمانی ،رأیید شد.
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امروزه همه سازمانها در تالشاند تا در دنیای پر چالش و متغیر امروز برای رسیدن
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 43به اهداف خود در بهره گیری از نیروی انسانی ،فراتر از نیازهای شغلی ،عمل کنند
( .)Wang et al, 2021این موضوع در سازمانهای خدماتی از اهمیت باالتری برخوردار
است؛ درواقع موفقیت سازمانهای خدماتی تا حد زیادی ناشی از نقش کارکنان است،
چراکه بخشی اساسی از کیفیت خدمات سازمان در تعامل با مشتریان شکل میگیرد .به
عبارتی برخالف صنایع دیگر ،خروجی این سازمانها عمدتاً نامحسوس هستند و
وابستگی زیادی به تعامالت بین کارمندان و مشتریان دارند (.)Freire& Gonçalves, 2021
در همین راستا افزایش فزاینده سهم کارکنان در ایجاد ارزش در یک نظام کاری پویا،
منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان ،از یک منبع تولیدی واحد ،به یک شهروند
سازمانی شدهاست ( .)Khaola & Rambe, 2020رفتار شهروندی سازمانی شامل
رفتارهای داوطلبانه کارکنان است که بخشی از وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً
توسط نظام رسمی سازمانی پاداش داده نمیشود ،ولی درعینحال باعث افزایش
اثربخشی کل سازمان میشود(.(Organ, 1988; Milon & Shapira-Lishchinsky, 2021

کارمندان با رفتار شهروندی سازمانی ،فراتر از وظیفه خود عمل میکنند و تالش ،توان و
بینش خود را برای شکوفایی تواناییهای خود به نفع سازمان ارائه میکنند (عبداللهی و
همکاران .) 1212 ،در این حالت ،کارمندان معموالً منافع سازمان را نسبت به منابع
شخصی خود در اولویت قرار میدهند .بر این اساس ،رفتار شهروندی سازمانی نتایج
مثبتی ازجمله افزایش روابط مثبت بین کارکنان ،انعطافپذیری ،بهبود خدمات،
بهرهوری و بهطورکلی عملکرد بهتر را در پی خواهد داشت.
)(Qiu et al, 2019; Indarti et al, 2017; Kilinc & Ulusoy, 2014

عالوه بر این ،شهروندان خوب سازمانی ،سازمان را قادر میسازند تا بهطور مؤثر از
منابع کمیاب استفاده کرده و توانایی همکاران و مدیران را در انجام کارهای خود بهبود
و ارتقا میدهد .سازمانهایی که رفتار شهروندی را ارتقا میدهند مکانهای جذابی برای

کار هستند و قادر به جذب و نگهداری بهترین افراد جهت رشد و کسب اهداف
سازمانی خواهند بود .درواقع امروزه سازمانها قادر به توسعه اثربخشی خود بدون
تمایل داوطلبانه کارکنان به همکاری نیستند ).)Qiu et al, 2019

برای سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است .در همین راستا ،متغیره ای متع ددی در
ادبیات موردبررسی قرارگرفتهاند .در این میان ،یکی از متغیرهای چالشبرانگی ز ،س بک
رهبری است که بهعنوان فنونی برای تأثیرگذاری و هدایت فعالیتهای دیگران تعری ف
میشود (عسگری و همکاران .)1212 ،اخیراً در بین سبک های رهبری متع ددی ک ه در
مطالعات گذشته ارائهشده است ،سبک رهبری مسئولیتپذیر بهعن وان ش کلی از رابط ه
متقابل و تعاملی بین اخالقی ات ،2رهب ری 1و مس ئولیتپ ذیری اجتم اعی س ازمان 9در
ادبیات مدیریت شکلگرفت ه اس ت ( .)Patzer et al, 2018درواق ع ب ا اف زایش تمرک ز
ادبیات حوزه مدیریت سازمان بر مفهوم مس ئولیتپ ذیری اجتم اعی ،نگ اه ب ه رهب ری
سازمان نیز تغییر مهمی پیداکرده است ( .)Lin et al, 2020رهبری مسئولیتپذیر بر پایه
مفاهیم و انگارههای مشترک مس ئولیت پ ذیری اجتم اعی س ازمان ،رهب ری اخالق ی و
قانونی ش کل گرفت ه اس ت (تس تان و داوودی .)1221 ،برخ ورداری از اس تانداردهای
اخالقی و قانونی عمل ،الزامات داخلی رفت اری (پی روی از اخ ال ) ،دیگ ر خ واهی و
خیرخواهی ،توجه به پیامدهای تصمیمگیریهای فردی و مدیریتی و خودقضاوتگ ری
سبب می گردد که این سبک رهبری جوی مطلوب برای رفتار شهروندی سازمانی فراهم
آورد (.)Han et al, 2019
از سویی ،رهبری مسئولیتپ ذیر ،پ یشش ر مه م ام ا ناک افی ب رای ب روز رفت ار
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با توجه به پیامدهای مثبت رفتار شهروندی سازمانی ،شناخت پیشبینی کنندههای آن
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شهروندی سازمانی است .بر اساس مرور ادبیات رابطه بین رهبری و رفت ار ش هروندی
سازمانی ،یک مسیر مستقیم نیست و سازوکارهای میانجی ،این رابطه را تحت تأثیر قرار
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میدهند (Freire& Gonçalves, 2021; Han et al, 2019; Afsar et al, 2019; Haque

.(et al, 2019; Zhao & Zhou, 2019
در این میان مطالعات نشان دادهاند که شکلگیری پیوند عمیق بین سازمان و کارکنان
(تعهد سازمانی )2منجر به افزایش تمایل کارکنان به رفتارهای شهروندی سازمانی م ی-
گردد (شمسالدینی و همکاران .)2919 ،کارکنانی که از تعهد سازمانی باالتر برخ وردار
هستند تمایل بیشتری نیز به درگی ری در رفتاره ای داوطلبان های دارن د ک ه ه دف آن
افزایش عملکرد سازمان است (.)Jehanzeb & Mohanty, 2019
همچنین مشخصشده سازمانهایی که جو عادالنهای را فراهم میکنن د و در ح وزه
رفتار با کارکنان عدالت محور و شایستهساالر هستند ،در نگاه کارکنان تصویر مثبتتری
داشته و کارکنان را به درگیری در رفتارهای شهروندی سازمانی ترغیب میکنند (رحمان
سرشت و جنیدی جعفری .)2911 ،به اعتقاد سینگ و سینگ )1221( 1اف زایش ع دالت
سازمانی در سازمان منجر به تغییر ذهنیت کارکنان نسبت به مدیریت سازمان گردی ده و
آنها را به مشارکت در رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ترغیب میکند
(محمدی و همکاران2912 ،؛ ناستیزایی و نجفی.)2911 ،
مرور پژوهش های اخیر نشان میدهد ک ه ت أثیر رهب ری مس ئولیتپ ذیر ب ر تعه د
سازمانی کارکنان ( ،)Haque et al, 2019عدالت سازمانی (تس تان و داوودی )1221 ،و
رفتار شهروندی سازمانی ( )Freire& Gonçalves, 2021; Han et al, 2019تأیید ش ده
است .همچنین نقش عدالت س ازمانی (رحم ان سرش ت و همک اران )2911 ،و تعه د
سازمانی (حمیدیزاده و همکاران )2911 ،ب ر رفت ار ش هروندی س ازمانی م ورد تأیی د
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قرارگرفته است ،بااینوجود تحقیق ات انج امش دهی پیش ین ،از چن دین جه ت دارای
شکاف هستند ،اوالً تحقیقات در خصوص رهبری مسئولیتپذیر در داخل کشور بس یار
محدود است ،ثانیاً تحقیقی که به بررسی نق ش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در مسیر
به طورکلی به دلیل وجود ش واهد تجرب ی مح دود درزمین موض وع پ ژوهش ،نت ایج
قابلاطمینان اندکی وجود دارد و به دلیل تفاوت های موج ود در ویژگ یه ای جوام ع،
تعمیم نتایج تحقیقات خارجی به داخل کشور بهسادگی امک ان پ ذیر نیس ت .ازای نرو،
تحقیق حاضر در راستای رفع خأل نظری و تجربی موجود ،ضرورت دارد.
در این میان ،برخورداری از رفتار ش هروندی س ازمانی ،در س ازمانه ای خ دماتی
همچون سازمان هاللاحمر اهمیت دوچندان دارد ،چراکه بنیان این س ازمان ب ر اس اس
فعالیت های امدادی و بشردوستانه است و در صورت عدم وجود رفتارهای فرا نقشی و
داوطلبانه ،اهداف سازمان آنچنانکه باید محق ق نم یش ود ،ب ااینح ال اگرچ ه رفت ار
شهروندی سازمانی به یکی از مهمترین م الکه ای غیررس می در گ زینش و انتخ اب
کارکنان محسوب گردیده و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ب هخص وص در س ازمانه ای
خدماتی همچون هاللاحمر غیرقابلانکار است ،شواهد عملی و نظری نشان میدهد که
اغلب کارکنان ،تمایل چندانی به درگیر شدن در رفتارهای فرا نقشی و داوطلبانه ندارند
که این موضوع بهعن وان دغدغ ه ذهن ی م دیران ای ن س ازمان و س ازمانه ای مش ابه
شناختهشده و نیازمند کاوش در متن سازمان و شناسایی عوامل تقویتکننده ای ن اص ل
مهم در سازمان است .در همین راستا تحقیق حاضر باهدف پاسخگویی ب ه ای ن س ؤال
شکل گرفت:
رهبری مسئولیتپذیر چه تأثیری بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی
عدالت و تعهد سازمانی دارد؟
تحقیق حاضر نتایج ارزشمندی را در اختیار مدیران سازمانه ا در راس تای ارتق ای
رفتار شهروندی سازمانی ،بهرهمندی از نیروی انسانی و درنهای ت دس تیابی ب ه اه داف
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رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته باشد ،به چش م نم یخ ورد.
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عملکردی قرار میدهد.
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 .2مبانی نظری
رهبری مسئولیتپذیر :س بک رهب ری مس ئولیت پ ذیر ب رای اول ین ب ار در نظری ه
( )Antunes & Franco, 2016; Freeman et al, 2007طراح ی گردی ده و ب هعن وان
رویکرد و چشماندازی از کارکنان و نگاهشان به کنشها و تصمیمگی ریه ای رهب ران
برای خلق ارزش سازمانی شناخته گردید ( .)Haque et al, 2019این رهبران ب هعن وان
افرادی شناخته میشوند که در هنگام تصمیمگیریهای سازمانی خود به منافع کارکن ان
و سایر ذینفعان توجه دارند ( .)Moses & Pohaka, 2019رهبری مسئولیتپذیر در یک
تعریف کلی به فرایندی اشاره دارد که منجر به شکلگیری و حف

رواب ط مثب ت ب ین

ذینفعان داخلی و بیرونی سازمان میگردد ( .)Han et al, 2019رهب ری مس ئولیتپ ذیر
بهعنوان رهبری شناخته میشود که با تکیهب ر اس تانداردهای اخالق ی و ق انونی س عی
دررسیدن به تصمیم جمعی با حف منافع گروههای درگیر در تص میمگی ری س ازمانی
دارد (.)Haque et al, 2019
سبک رهبری مسئولیتپذیر به سبکی اطال می گردد که در آن م دیر ب ه بهب ود و
حف کیفیت و کمیت عملکرد سازمانی با تأکید ب ر پیام دهای تص میمگی ری م دیریتی
می اندیشد؛ اهداف سازمانی را با ارزیابی و متوازن ک ردن من افع (کارکن ان و ذینفع ان)
جایگزین یکدیگر نموده و برای دستیابی به اهداف سازمانی از تصمیمگیریهای جمعی
با حف منافع متنوع کارکنان و ذینفعان پی روی م ینمای د ( .)Han et al, 2019رهب ری
مسئولیتپذیر بهعنوان " ارزشی و از طریق اصول اخالقی ،یک رابطه محرک بین رهبران
و سهامداران" تلقی میشود .از این منظر ،رهبران در م ورد عواق ب رفت ار خ ود ب رای

Stakeholder theory

1

سهامداران فکر میکنند و بر نگرش و رفتار سایر اعضای سازمان تأثیر مثبت میگذارند
(.)Voegtlin et al, 2012
رهبری مسئولیتپذیر را میتوان بهعنوان یک پدیده اجتم اعی و اخالق ی-رابط های
در داخل و چه در خارج از سازمان ،رخ میدهد .بر ای ن اس اس ،رهب ران مس ئول "در
جهت ایجاد مسئولیتپذیری در امور مرب و ب ه ایج اد ارزش س ازمانی" هس تند و از
یکچشم انداز تجاری معنیدار برخوردار هستند (.)Wang et al, 2020
این تعریف با دیدگاه پلس )1221( 2در مورد این ساختار مطابقت دارد که نویس نده
یک رهبر مسئول را کسی میداند که بر اساس ش ناخت ،مراقب ت و مس ئولیت ،رواب ط
اجتماعی و اخالقی را با ذینفعان مختلف برقرار میکند .روند پویای تعامل بین رهب ران
و پیروان منجر به توسعه فعالیتهایی مشخص میشود که به سمت تغیی رات اجتم اعی
سو داده میشوند (.(Freire& Gonçalves, 2021
رهبری مسئولیتپذیر با این اندیشه همراه است که رهبران مسئولیت بهبود جه ان و
حل مشکالت رادارند .یک رهبر مسئول باید چندین نقش را بر عهده بگی رد :ب هعن وان
"یک متخصص که برای رسیدن به اهداف عملکرد سازمانی تالش میکند ،بهعنوان یک
تسهیلکننده که از پیروان خود مراقبت میکند ،و ب هعن وان ی ک ش هروند ک ه عواق ب
تصمیمات تجاری را برای جامعه و محیط در نظ ر م یگی رد" ( Freire& Gonçalves,

 .)2021بر اساس آنچه گفته شد ،در یک جمعبندی میتوان گفت رهبر مس ئولیتپ ذیر
شخصی است که دارای ارزشهای اخالقی است؛ یعنی مهارتهای استدالل اخالق ی و
"تخیل اخالقی" را نشان میدهد .تصمیمگیریهای وی با رعای ت اص ول اخالق ی ک ه
تأثیر متعاقب آن را بر ذینفعان مختلف در نظر میگیرد ،انجام میشود و از نفوذ و قدرت
خود برای دستیابی به اهداف اخالقی و مشروع استفاده میکند.
Pless

1
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تعریف کرد که در فرآیندهای اجتماعی ناشی از تعامل بین یک رهبر و پیروان وی ،چه

43

رفتار شهروندی سازمانی :نزدیک به  12س ال پ یش مفه وم رفتاره ای ش هروندی
سازمانی 2گسترش پیداکرده اس ت ( .)Chandra et al, 2019تحقیق ات اص لی در ای ن
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زمینه توسط ارگان و بتمن 1آغاز شد و در یک تعریف اولیه بهعنوان "رفتاره ای ف ردی
اختیاری که مستقیماً توسط پاداش رس می تش خیص داده نم یش ود و باع ث تقوی ت
عملکرد سازمان میشود" تعریف شد (س االرزهی و همک اران .)2911 ،واژه اختی اری
بودن نشان میدهد این رفتارها ،رفتارهای مورد انتظار را در نیازمندیهای نق ش و ی ا
شرح شغل در برنمیگیرد ( .)AlSahi et al, 2017همچنین رفت ار ش هروندی س ازمانی
بهعنوان "فعالیتها و رفتاری که رهبران ب رای دس تیابی ب ه اه داف مش ترک خ ود از
کارکنان میخواهند" تعریفشده اس ت ( .)Freire& Gonçalves, 2021ارگ ان ()2111
پنج بعد را برای رفتار شهروندی سازمانی را در نظر گرفته است:
( )2نوع دوستی  ،یعنی کارمندان به همکاران در انج ام وظ ایف و وظ ایف مربوط ه
موردنیاز شغل کمک میکنند.
( )1ادب ،یعنی کارکنان مؤدب هستند ،نسبت ب ه دیگ ران مالحظ ه م یکنن د و ب ا
دیگران با احترام رفتار میکنند.
( )9وظیفه شناسی ،یعنی کارمندان وظایف خود را به شیوه وظیفه شناسانه و درست
انجام میدهند.
( )1جوانمردی ،یعنی کارمندان نگرش مثبتی از خ ود نش ان م یدهن د و حاض رند
برخی شرایط را بدون شکایت تحمل کنند.
( ) 1فضیلت مدنی ،به این معن ی ک ه کارمن دان آزادان ه در اداره س ازمان مش ارکت
میکنند .تعریف این مفهوم بیانگر یک رفتار نوعدوستانه و مؤدبانه اس ت ک ه ه دف آن
کمک به دیگران ،رفتار مطلوب نسبت ب ه س ازمان و اف زایش رفت ار کارکن ان فرات ر از

Organizational citizenship behavior
Organ & Batman

1
2

الزامات نقش شغلی خود برای عملکرد پایدار در محل کار است ( Khaola & Rambe,

.)2020
به طورکلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ب هص ورت نظ ری ،س رمایه اجتم اعی را
سازمان را بهبود می بخشد .کارکن ان در اب راز رفت ار ش هروندی س ازمانی انگی زهه ای
متفاوتی دارند .اگر این رفتارها ابراز گ ردد حمای ت س ازمانی اف زایش پی دا م یکن د.
یافتههای پژوهشگران نشاندهنده این امر است که افرادی بیشتر به رفتارهای شهروندی
سازمانی درگیر می شوند که وجدان کاری بیشتری دارند و این اف راد م یتوانن د س بب
ارتقای عملکرد کلی سازمان شوند ( .)Chandra et al, 2019در یک جمعبن دی ،رفت ار
شهروندی را میتوان مشارکت اختیاری و داوطلبانه کارکنان در راستای ارتقاء عملک رد
سازمان دانست که پاداش رسمی برای آن تعریف نگردیده و عدم انجام نیز ب ا واک نش
رسمی روبرو نمیگردد.
عدالت سازمانی :جی استیسی آدامز 2در اوایل دهه  2122برای اولین بار به مطالع ه
درباره مفهوم عدالت پرداخت .اما در سال  2112بود که در مورد عدالت در سازمانه ا
مطالعات بسیاری انجام گرفت .در مباحث عدالت و انصاف در سازمانها تا سال 1222
بیش از  222تحقیق بنیادی متمرکز و تقریباً  122تحقیق کاربردی به ثبت رسیده اس ت.
در بخشی از این پژوهشها به دنبال این بودند تا منابع یا کانون عدالت را تعیین کنن د؛
به این معنی که کارکنان چه چیزی را ی ا چ ه کس ی را در س ازمان عام ل ب یع دالتی
میدانند .در سال  2111گرینبرگ 1واژه عدالت سازمانی را مطرح نمود .عدالت سازمانی
ازنظر او در ارتبا

با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان م یباش د ( & Nadiri

.)Tanova, 2016

Jay Stacey Adams
Greenberg

1
2

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

گسترش داده ،موجب راحتتر شدن و تسهیل س ازگار س ازمانی م یش ود و عملک رد

34

به نقل از گرینبرگ ( )2111مفهوم عدالت سازمانی را با توجه به چگونگی قضاوت
یک کارمند در مورد رفتار سازمان و نگرش و رفتار ناشی از آن ،معرفی کرد .عدالت ی ا
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انصاف به این اندیشه اشاره دارد که عمل یا تصمیمی ازنظر اخالقی درس ت اس ت ک ه
مطابق بااخال  ،دین ،انصاف ،عدالت یا قانون تعریف شود (.)Matteson et al, 2021
عدالت به عنوان عملی یا تصمیمی شناخته میشود ک ه ازنظ ر اخالق ی ،ب ر اس اس
اخال  ،مذهب ،انصاف ،عدالت ،یا قانون درست باشد .اینیک نگرانی عمده ب رای ه ر
دو سازمان و کار مندان است .ع دالت س ازمانی ب ه درک کارکن ان از انص اف در درون
سازمان اشاره دارد (اسداهلل و دیگران.)1221 ،
کروپانزانو 2عدالت سازمانی را بهمثابه یک جستار روانشناختی در نظر میگی رد ک ه
تأکید آن روی ادراک از انصاف در محیط کاری اس ت .در ابت دا دو نگ رش غال ب در
خصوص عدالت سازمانی وجود داشت که عبارت بودند از:
عدالت توزیعی :که تمرکز آن بر ستادهها بود .نظریهپردازان ای ن ع دالت را مع ادل
منافع اقتصادی در نظر میگیرند.
عدالت رویهای :که تأکید آن بر کنترل فراگرد بود و ازنظ ر نظری هپ ردازان ع دالت
رویهای معادل منافع اجتماعی است (.)Nadiri & Tanova, 2016
در مطالعات بعدی نشان داده شد که برای درک بهتر مقوله عدالت الزم است تا این
دو ترکیب شوند ( .)Singh & Singh, 2019به نقل از بایز و مواگ ( )2111بعد دیگری
نیز از عدالت وجود دارد به نام :عدالت مراودهای که به انصاف ادراکشده از ارتباط ات
بین شخصی اشاره دارد که با رویههای سازمانی در ارتبا است.
افراد هرروز نسبت به اقدامات و تص میمات س ازمانه ا واک نش نش ان م یدهن د.
برداشت فرد از این تصمیمات بهعنوان عادالنه یا ناعادالن ه م یتوان د ب ر نگ رشه ا و
رفتارهای بعدی فرد تأثیر بگذارد .عدالت غالباً موردتوجه سازمانها است زیرا پیامدهای
Kroupanzano

1

برداشت از بیعدالتی میتواند بر نگرشها و رفتارهای شغلی در محل کار تأثیر بگذارد.
عدالت در سازمان ها می توان د ش امل موض وعات مرب و ب ه ادراک حق و عادالن ه،
فرصتهای برابر برای ارتقای سطح و روشهای انتخاب کارمندان باشد ( Matteson et

مساوات و برخورد بهدوراز تبعیض در محیط کاری تعریف کرد.
تعهد ساازمانی :دانش مندان س ازمانی همچن ین تع اریف بس یار متن وعی از تعه د
سازمانی و مقیاسهای متعددی برای س نجش آنه ا ایج اد ک ردهان د .تعه د س ازمانی
وابستگی روانی فرد به سازمان است .تعهد سازمانی بهعنوان دیدگاه روانشناسی اعضای
سازمان نسبت به وابستگی وی به سازمانی که در آن کار میکند ،تعریف میشود .تعهد
سازمانی نقشی اساسی در تعیین اینکه آیا یک کارمند برای مدت طوالنیتری در سازمان
می ماند و با اشتیا برای رسیدن به هدف سازمان کار میکند  ،بازی میکند ( Wang et

.)al, 2020
تعهد سازمانی در یک نگاه کلی ب ه درج ه پیون د و دلبس تگی ع اطفی و همچن ین
سطوح هویتیابی کارکنان با سازمان اشاره دارد که با مصادیقی چون تمایل به ماندن در
سازمان ،تالش برای این تعمیق ارتبا ب ا س ازمان و ب اور ق وی ب ه اه داف س ازمانی
بازنمایی میگردد (.)kim et al, 2020
تعهد سازمانی به " دلبستگی عاطفی به سازمان اشاره دارد ،زیرا فرد متعهد بهشدت با
سازمان ارتبا برقرار می کند ،در آن عضو است و از عض ویت در آن ل ذت م یب رد"؛
بنابراین  ،کارکنانی که به دلیل تمایل در سازمان باقی میمانند ،دارای تعهد سازمانی قوی
هستند .برای کارمندان ،افزایش احساس فداکاری ،تعلقخاطر و ثب ات ازجمل ه عوام ل
مثبت تأثیرگذار بر این نوع تعهد است (فرخ و همکاران.)1221 ،
به نقل از میر و آلن )2112( 2برای تعهد سازمانی سه بعد را در نظر گرفتند:
Meyer & Allen
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 .)al, 2021در یک جمعبندی عدالت س ازمانی را م یت وان تجرب ه ذهن ی کارکن ان از

34

تعهد هنجاری :به احساس التزام و دین به سازمان و ادامه کار اشاره داشته است،
تعهد احساسی :بیانگر وابستگی عاطفی ،تعیین هویت و عج ین ش دن ب ا س ازمان
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است و
تعهد مستمر :بر درک هزینههایی داللت دارد که با ترک سازمان متوجه فرد میشود
(.)Ahmed et al, 2019
تعهد سبب قدرتمند شدن افراد و تثبیت رفتارهای آنها در شرایط مختلف میش ود
و دربردارنده توقعات ،فواید شخصی ،عناصر اخالق ی ،ایث ار و وف اداری اس ت .تعه د
زمانی که فرد نسبت به رفت ار و اق دامات خ ود احس اس مس ئولیت و وابس تگی کن د
واقعیت مییابد .تعهد سازمانی یک فرآیند مستمر است که بهواسطه مشارکت اف راد در
تصمیمات سازمانی ،توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان میده د و
یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان است ( .)kim et al, 2020تعهد سازمانی
متغیرهای کاری مانند قصد ترک شغل ،رفتار شهروندی س ازمانی و عملک رد ش غلی را
پیشبینی میکند .نشان دادهشده اس ت ک ه برخ ی از عوام ل مانن د اس ترس در نق ش،
توانمندسازی ،عدم امنیت شغلی و اشتغالزایی و توزیع رهبری بااحساس تعهد سازمانی
کارکنان مرتبط است ( .)Wang et al, 2020در یک جمعبندی تعهد سازمانی را میتوان
بهعنوان درجه پیوند و دلبستگی عاطفی کارکنان به سازمان تعریف کرد که با مص ادیقی
چون تمایل به ماندن در سازمان ،تالش برای این تعمیق ارتبا با سازمان و باور ق وی
به اهداف سازمانی مشخص میگردد.

پیشینه پژوهش
در این بخش ابتدا به تحقیقات مشابه خارجی انجامشده در حوزه پژوهش و س سس
به تحقیقات مشابه داخلی اشاره میشود.
فریر و گونکالوس ( )1212پژوهشی باهدف بررسی رابطه رهبری مس ئولیتپ ذیر و
رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی هویتس ازمانی و مس ئولیت اجتم اعی

پرداختند .ایشان در تحقیق خود دریافتند بین رهبری مسئولیتپذیر و رفت ار ش هروندی
سازمانی در بخش گردشگری رابطه وجود دارد ،همچنین درک مس ئولیت اجتم اعی و
هویت سازمان این رابطه را میانجیگری میکند .خائوال و رمبه ( )1212نیز ب ه بررس ی
شهروندی سازمانی در بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی پرداختند .نتایج نش ان داد
که عدالت درک شده و تعهد عاطفی نقش میانجی قابلت وجهی در رابط ه ب ین رهب ری
تحولی و رفتار شهروندی سازمانی داشتند .دانگالنگ و همکاران )1212( 2در پ ژوهش
خود به رابطه ساختاری بین عدالت سازمانی ،رفتاری شهروندی س ازمانی در کارکن ان
دانشگاه های چین ،با بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی پرداختند و نتایج نشان داد که
عدالت رویهای  ،عدالت توزیعی و تعاملی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد س ازمانی
تأثیرگذارند  .تعهد سازمانی می انجی رابط ه ب ین ع دالت س ازمانی و رفت ار ش هروندی
سازمانی است .به همین ترتیب کیم و همکاران ( )1212در پژوهش خود ت أثیر انگی زه
درونی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری تعامالت متقابل و تعهد س ازمانی را
در بخش گردشگری بررسی کردند و نتایج نشان داد که انگیزههای درون ی نی از ب رای
پیوستگی ،قدرت و موفقیت با تأثیرگذاری بر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
تأثیرگذارن د .در ادام ه ه ان و همک اران ( )1221در پ ژوهش خ ود ت أثیر رهب ری
مسئولیتپذیر ،بر رفتار شهروندی سازمانی زیستمحیطی در چین را بررس ی کردن د و
نتایج نشان داد که رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری ب ر رفت ار ش هروندی س ازمانی
زیستمحیطی و نیاز به تغییرات سازنده دارد .نیاز به تغیی رات س ازنده می انجی رابط ه
رهبری مسئولیتپذیر و رفتار شهروندی سازمانی زیستمحیطی است .افسر و همکاران
( )1221نیز به بررسی رابطه رهبری مسئولیتپذیر و رفتارهای زیستمحیطی داوطلبانه،
از طریق نقش تعهد سازمانی ،نگرش سبز و منبع کنترل زیستمحیطی در بخش فناوری
Donglang et al

1
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نقش میانجی ت عهد عاطفی و عدالت سازمانی در رابط ه ب ین رهب ری تح ولی و رفت ار

33

در پاکستان پرداختند .نتایج نشان داد که رهبری مسئولیتپذیر با تأثیرگذاری بر نگ رش
زیستمحیطی و تعهد سازمانی ب هص ورت غیرمس تقیم ب ر رفتاره ای زیس تمحیط ی
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داوطلبانه تأثیرگذار است .حق و همکاران ( )1221نیز رابطه بین رهبری مسئولیتپذیر،
تعهد سازمانی با میانجیگ ری می ل ب ه ت رک س ازمان را در ب ین کارکن ان تم اموق ت
استرالیایی صنایع تولیدی در امریکا موردبررسی قراردادند .نتایج ایشان نیز نشان داد ک ه
رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی و میل به ترک شغل کارکنان دارد.
میل به ترک شغل کارکنان میانجی رابطه رهبری مسئولیتپذیر و تعهد سازمانی است.
در داخل کشور نیز رحمان سرشت و همکاران ( )2911در پژوهش خود اثر عدالت
سازمانی بر رفتار شهروندی در پژوهش دانشگاه تهران را بررسی کردند و نت ایج نش ان
داد که عدالت که بهواسطه برداشت ها و ادراکاتی که کارکنان از عدالت داشتند ،سنجیده
شده بود ،به تعهد شغلی می افزاید؛ تعهد شغلی ب همنزل ه ی ک می انجی ب ین ع دالت و
رفتارهای شهروندی سازمانی عم ل م ی نمای د .حمی دی زاده و همک اران ( )2911ب ه
بررسی نحوه شکل گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزه خ دمت مح ور،
سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانکهای دولتی شهر کرمان پرداختند .نت ایج
نشان داد که انگیزه خدمت محور بر تعهد س ازمانی ،رفتاره ای ش هروندی س ازمانی و
سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری میگذارد .به همین ترتیب اباذری محمودآباد و امیری ان
زاده ( )2911در پژوهش خ ود ب ه بررس ی رابط هی معنوی ت در مح یط ک ار و تعه د
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اس المی ش یراز پرداختن د و
نتایج نشان داد که معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار ش هروندی س ازمانی
رابطه معناداری وجود دارد .ناستی زایی و نجفی ( )2911نیز در پ ژوهش خ ود رابط ه
عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مرکز آموزشی ،درمانی و تحقیقاتی
روانپزشکی زاهدان را بررسی کردند و نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابع اد
سهگانه آن با رفتار شهروندی سازمانی رابط ه مثب ت معن یداری وج ود دارد .در ادام ه
شمسالدینی مطلق و محمدجانی ( )2919نیز به بررسی تأثیر تعهد س ازمانی ب ر رفت ار

شهروندی سازمانی میان معلمان شهر کرمان پرداختند که نتایج تحلیلی نش ان م یده د
بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتب ا مثب ت و معن اداری وج ود دارد.
مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که علیرغم تحقیقات متعدد انجامشده درزمین
است که در تحقیقات اندکی موردبررسی قرارگرفته است .همچنین سازههای ع دالت و
تعهد سازمانی ،گرچه بهعنوان بعد فردی برانگیزاننده رفتاره ای فرانقش ی کارکن ان ،در
مطالعات متعدد موردبررسی قرارگرفته است ،اما بهعنوان سازوکارهای میانجی در رابطه
بین رهبری مسئولیتپذیر و رفتار شهروندی سازمانی ،بررسی نشدهاند .ازاینرو تحقی ق
حاضر همچنان بهعنوان یک بستر ناشناخته در ادبیات محس وب م یش ود ک ه نیازمن د
تحقیقات بیشتر است.
جدول  )1خالصه پیشینههای داخلی و خارجی

محقق

سال

متغیرها

& Freire
Gonçalves

4444

مسئولیتپذیر و رفتار
شهروندی سازمانی

& Khaola
Rambe

4444

رهبری تحولی ،رفتار
شهروندی سازمانی،
عدالت درک شده و
تعهد عاطفی

Donglong et al

4444

تعهد سازمانی ،عدالت
سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی

kim et al

4444

تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی

نتایج
بین رهبری مسئولیتپذیر و رفتار شهروندی سازمانی در
بخش گردشگری رابطه وجود دارد ،همچنین درک
مسئولیت اجتماعی و هویت سازمان این رابطه را
میانجیگری میکند.
عدالت درک شده و تعهد عاطفی نقش میانجی
قابلتوجهی در رابطه بین رهبری تحولی و رفتار
شهروندی سازمانی داشتند.
عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و تعاملی بر رفتار
شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی تأثیرگذارند .تعهد
سازمانی میانجی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی است.
انگیزههای درونی نیاز برای پیوستگی ،قدرت و موفقیت
با تأثیرگذاری بر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی تأثیرگذارند.

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

رهبری و رفتار شهروندی سازمانی ،سبک رهبری مسئولیت پ ذیر ی ک س بک نوظه ور

33
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Han et al

4443

رهبری مسئولیتپذیر
و رفتار شهروندی
سازمانی

Afsar et al

4443

رهبری مسئولیتپذیر
و تعهد سازمانی

Haque et al

4443

رهبری مسئولیتپذیر
و تعهد سازمانی

رحمان سرشت و
همکاران

4433

تعهد ،عدالت و
رفتارهای شهروندی
سازمانی

حمیدی زاده و
همکاران

4433

تعهد سازمانی،
رفتارهای شهروندی
سازمانی

اباذری
محمودآباد و
امیریان زاده
ناستی زایی و
نجفی
شمسالدینی
مطلق و محمد
جانی

معنویت در محیط کار،
 4433تعهد سازمانی ،رفتار
شهروندی سازمانی

رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی
سازمانی زیستمحیطی و نیاز به تغییرات سازنده دارد.
رهبری مسئولیتپذیر با تأثیرگذاری بر نگرش
زیستمحیطی و تعهد سازمانی بهصورت غیرمستقیم بر
رفتارهای زیستمحیطی داوطلبانه تأثیرگذار است.
رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی و
میل به ترک شغل کارکنان دارد .میل به ترک شغل
کارکنان میانجی رابطه رهبری مسئولیتپذیر و تعهد
سازمانی است.
عدالت که بهواسطه برداشتها و ادراکاتی که کارکنان از
عدالت داشتند ،سنجیده شده بود ،به تعهد شغلی
میافزاید؛ تعهد شغلی بهمنزله یک میانجی بین عدالت و
رفتارهای شهروندی سازمانی عمل مینماید.
انگیزه خدمتمحور بر تعهد سازمانی ،رفتارهای
شهروندی سازمانی و سرمایهی اجتماعی تأثیر معناداری
میگذارد.
معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

4433

عدالت و رفتارهای
شهروندی سازمانی

بین عدالت سازمانی و ابعاد سهگانه آن با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد.

4434

تعهد سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی

بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد.

بر اساس مطالب مذکور ،مشخص شد در بسیاری از مطالعات گزارششده است که
رهبری ،پیشبینی کننده مهم رفتار شهروندی سازمانی است (عبداللهی و همکاران،
1212؛ خائوال و رمبه)1212 ،؛ اما مطالعات کمی وجود دارد که ارتباطی بین رهبری
مسئول و رفتار شهروندی سازمانی برقرار کرده باشد .رهبران مسئول بهعنوان شکلدهنده
و قوامبخش روابط متقابل ذینفعان و کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی شناخته

میشود ( .)Mousa & Ayoubi, 2019با توجه به دیدگاه پاسخگویی ،ارهارت)1221( 2
نشان میدهد که پیروان وقتی درک میکنند که رهبر فقط منافع سازمان را مدنظر ندارد
و به دنبال دستیابی به منافع پیروان خود و سایر گروههای ذینفع نیز میباشد و وقتی
عملیاتی سازگار با منافع ذینفعان را دنبال میکنند ،پیروان نیز تمایل دارند با سطوح
باالتر رفتار شهروندی سازمانی ،به این رفتارهای رهبر پاسخ دهند ( & Freire

 .)Gonçalves, 2021ازاینرو میتوان گفت رهبران مسئولیتپذیر باعث میشوند که
کارمندان در جهت قدردانی از سازمان در رفتارهای شهروندی سازمانی شرکت کنند.
همچنین شواهد نظری وجود دارد که رهبری مسئولیتپذیر  ،بر عدالت سازمانی
تأثیر میگذارد؛ این رهبران توجه خاصی به رفاه ،صالح و خیر کارکنان و همه ذینفعان
تصمیمگیریهای مدیریتی دارند و سعی میکنند در تصمیمگیریهای کالن خود
پیامدهای تصمیمگیریهای فردی را لحاظ کنند که برآیند آن را میتوان در افزایش
عدالت سازمانی مشاهده نمود (تستان و داوودی ،)1221 ،عدالت سازمانی نیز به سهم
خود بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر میگذارد (رحمان سرشت و همکاران2911 ،؛
ناستیزایی و نجفی .)2911 ،ازاینرو میتوان ادعا کرد عدالت سازمانی ادراکشده در
تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد.
رهبری مسئولیت پذیر ممکن است عملکرد سطح فردی را از طریق تأثیرگذاری بر
انگیزه و نگرشهای فرد افزایش دهد ( .)Freire & Gonçalves, 2021درواقع تمرکز بر
اخالقیات ،درستکاری و صداقت در کردار سبب میگردد که میزان تعهد کارکنان به این
رهبران افزایش یابد ( ،)Haque et al, 2019از سویی دیگر تعهد سازمانی پیشبینی
کنندهی مناسبی برای رفتارهای شهروندی در سازمان است (موسوی و اسماعیلی،
 )2911و تعهد سازمانی تمایل به درگیری بیشتر کارکنان در رفتارهای شهروندی
Ehrhart

1

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

افرادی که در رهبری هستند بااحساس مسئولیت وظایف خود را انجام میدهند و اصول

33

سازمانی را افزایش میدهد ( .)Han et al, 2019درواقع کارکنانی که باارزشهای
رهبران خود هم ذات پنداری میکنند و به آنها متعهد میشوند ،در رفتارهای
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شهروندی سازمانی شرکت میکنند تا به رهبران یا سازمانهای خود سود برسانند.
ازاینرو میتوان ادعا کرد تعهد سازمانی در تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار
شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد.
در همین راستا تحقیق اخیر فریر و گونکالوس ( )1212و هان و همکاران ()1221
نیز نشان داده است که رهبری مسئولیتپذیر در سازمان به افزایش تمایل کارکنان به
درگیری در رفتارهای شهروندی سازمانی میانجامد .همچنین تحقیقات اخیر حاکی از
آناند که رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان ( Haque et al,

 )2019و عدالت سازمانی (تستان و داوودی )1221 ،دارد و تأثیر عدالت سازمانی و
تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تأییدشده است ( .)Khaola & Rambe, 2020بر
این اساس مدل مفهومی تحقیق بهصورت زیر مطرح میشود:
تعهد سازمانی
رهبری

رفتار شهروندی

مسئولیتپذیر

سازمانی
عدالت سازمانی

شکل  )1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از فریر و گونکالوس0201 ،؛ خائوال و رمبه0202 ،؛ حق
و همکاران0212 ،؛ تستان و داوودی0212 ،

 .2رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد.

 .1تعهد سازمانی در تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی س ازمانی نق ش
میانجی دارد.
 .9عدالت سازمانی ادراکشده در تأثیر رهبری مسئولیتپذیر ب ر رفت ار ش هروندی

 .9روش پژوهش
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی-پیمایش ی
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکن ان جمعی ت ه اللاحم ر اس تان گ یالن
میباشند که بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی سازمان مذکور  911نفر هستند .ب ا
توجه به اینکه بنیان سازمان هاللاحمر ،بر اساس فعالیته ای ام دادی و بشردوس تانه
است ،این اهداف در صورت عدم وجود رفتارهای فرا نقشی و داوطلبانه آنچنانکه باید
محقق نمیشود .ازاینرو با توجه به ماهیت این سازمان ،رفتار شهروندی سازمانی ی ک
پدیده سازمانی ضروری در این نهاد است که تحقق آن همسو با تحقق اه داف متع الی
سازمان است .جهت تعیین حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه ب رای م دلس ازی
معادالت ساختاری استفاده شد .بهزعم هومن ( )2911بهطورکلی در روششناسی م دل
یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  1تا  21مش اهده ب ه ازای ه ر
متغیر اندازهگیری شده تعیین شود:
1 Q < n < 15Q
که در آن  Qتعداد متغیرهای مشاهدهشده یا تعداد گویهها (سؤاالت) پرسشنامه و n

حجم نمونه است .پس در تحقیق حاضر که پرسش نامه دارای  92گوی ه اس ت ،حج م
نمونه این تحقیق بین  212تا  112نمونه میباشد .همچنین تأکید همیشه بر این است که
نمونه نباید از  122نفر کمتر باشد (هومن .)2911 ،بر این اساس  192نفر حج م نمون ه
مناسبی است که با روش نمونهگی ری تص ادفی س اده انتخ اب ش دند .ب ا توزی ع 192

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

سازمانی نقش میانجی دارد.

34

پرسشنامه در بین کارکنان و کنار گذاردن دادههای مخدوش نمونهای به حجم  121نف ر
از کارکنان و اطالعات آنها برای تجزیهوتحلیل مورداستفاده قرار گرفت.
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ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد رهبری مسئولیت پذیر بر اساس مقاله
هان و همکاران ( )1221شامل  1گویه بود که بر اساس طیف  1تایی لیک رت از ک امالً
موافقم = 1تا کامالً مخالفم= 2طراحی شد که پایایی این اب زار  2/112ب رآورد گردی د.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دانگالنگ و همکاران ( )1212ش امل  1گوی ه و دو
خرده مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان ( 1گویه) و رفتار ش هروندی
سازمانی معطوف به کارکنان ( 1گویه) بود که پایایی این ابزار برای هر خرده مقیاس ب ه
ترتیب مقدار  2/111و  2/121برآورد گردید .پرسشنامه تعهد سازمانی کیم و همک اران
( )1212شامل  1گویه و سه خرده مقیاس تعه د مس تمر ( 9گوی ه) ،تعه د ع اطفی (9
گویه) و تعهد هنجاری ( 9گویه) بود که پایایی این اب زار ب رای ه ر خ رده مقی اس ب ه
ترتی ب مق دار  2/111 ،2/121و  2/111ب رآورد گردی د .پرسش نامه ع دالت س ازمانی
دانگالنگ و همکاران ( )1212مشتمل بر  22گویه و سه خرده مقیاس ع دالت ت وزیعی
( 9گویه) ،عدالت رویهای ( 1گویه) و عدالت مراودهای ( 1گویه) ب ود ک ه پای ایی ای ن
ابزار برای هر خرده مقیاس به ترتیب مقدار  2/121 ،2/121و  2/122برآورد گردید.

 .4یافتهها
در این بخش یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میگردد.
ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در غالب جنسیت ،س ن ،تحص یالت و
سابقه کاری ارائه میشود:
جدول  )0ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد

زن
مرد

33
444

4393
3493

سن
زیر  44سال
بین  44الی  34سال
بین  34الی  34سال
بیشتر از  34سال

43
33
33
33

4393
4394
4493
4393

تحصیالت

فراوانی

درصد

فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
کل

34
443
34
443

4493
3394
4393
444

34

در ادامه وضعیت توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته و پژوهش ارائه میگردد.
جدول  )3وضعیت توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته و پژوهش

میانگین

انحراف واریانس فراوانی
معیار

رهبری مسئولیتپذیر
عدالت توزیعی
عدالت رویهای
عدالت مراودهای
تعهد مستمر
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
رفتار شهروندی معطوف به کارکنان
رفتار شهروندی معطوف به سازمان

4934
4944
4934
4933
4943
4933
4934
4944
4944

4933
4934
4934
4933
4933
4944
4944
4944
4933

4933
4933
4934
4934
4934
4944
4944
4944
4933

443
443
443
443
443
443
443
443
443

پس از بررسی وضعیت توصیفی متغیرها ،بهمنظور آزمون فرضیات پژوهش از روش
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده ش د .پ یشش ر اس تفاده از روش م دلس ازی
معادالت ساختاری با نرمافزار آموس ،نرمال ب ودن دادهه ای پ ژوهش اس ت .ازای نرو

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

فراوانی

درصد

به منظور بررسی آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگراف-اسمیرنف استفادهش ده
است.

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال ششم/شماره دوم /پاییز و زمستان 9911

33

جدول  )4آزمون توزیع نرمال متغیرهای پژوهش

متغیرها

ضریب آزمون

سطح معناداری

رهبری مسئولیتپذیر
عدالت سازمانی
تعهد سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی

4/433
4/433
4/434
4/433

4/444
4/444
4/433
4/444

همانطور که نتایج جدول ( )1آزمون کالموگراف  -اسمیرنف نشان میده د ،آم اره
آزمون بزرگتر  2/21بهدستآم ده اس ت و توزی ع دادهه ا نرم ال اس ت (پرهیزگ ار و
آقاجانیافروزی .)2912 ،در ادامه به منظور آزمون فرضیات پژوهش از روش مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد.
مدلسازی معادالت ساختاری یک روش تحلیل چند متغیری بسیار دقیق اس ت ک ه
امکان همزمان مورد آزمون قرار دادن معادالت را فراهم میکند و در یک ساختار مبتنی
بر نظریه ،تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد .روش م دلس ازی مع ادالت
ساختاری ترکیبی از برازش مدلهای اندازه گیری و ساختاری است .در این روش ابت دا
مدل اندازه گیری پژوهش که دربردارنده روابط بین متغیرهای آش کار و پنه ان در م دل
است ،برازش میشوند ،به این منظور از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود .در ادام ه
برازش مدل اندازهگیری تحقیق بررسی میشود.
برای بررسی برازش مدل اندازهگیری س ه گزین ه موردبررس ی ق رار م یگی رد ک ه
عبارت اند از )2 :صحت شاخص که خود توسط س ه معی ار ال ف) ص حت س ازگاری
درونی یا آلفای کرونباخ ،ب) صحت ترکیبی و ج) ضرایب بارهای عاملی تعیین میشود
 )1روایی همگرا )9 ،روایی واگرا (قاسمی.)2911 ،

جدول  )5نتایج برازش مدل اندازهگیری

بار عاملی
متغیرها

پایایی روایی حداکثر واریانس
ابعاد موردبررسی کمینه بار بیشینه
مرکب همگرا مشترک < روایی
عاملی بار عاملی
همگرا
این متغیر فاقد
زیرمولفه است.
عدالت توزیعی
عدالت رویهای
عدالت مراودهای
تعهد مستمر
تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
رفتار شهروندی
معطوف به کارکنان
رفتار شهروندی
معطوف به سازمان

4/34

4/34

4/334 4/333

4/334 < 4/443

4/33
4/34
4/33
4/34
4/33
4/33

4/34
4/33
4/33
4/34
4/34
4/34

4/333
4/333
4/333
4/343
4/334
4/333

4/333
4/333
4/333
4/333
4/334
4/344

4/333 < 4/344
4/333 < 4/333
4/333 < 4/333
4/333 < 4/334
4/334 < 4/343
4/344 < 4/334

4/33

4/33

4/334 4/334

4/334 < 4/333

4/33

4/34

4/333 4/344

4/333 < 4/333

همانطور که از نتایج جدول ( )1مشاهده میگ ردد؛ ب رای تم امی متغیره ا ،مق ادیر
باالی  2/1میباشد که ح اکی از س ازگاری مرک ب مناس ب اب زار ان دازهگی ری اس ت
(قاسمی .)2911 ،همچنین تمامی سؤاالت بر روی متغیره ای خ ود ،دارای ب ار ع املی
بزرگتر از  2/1میباشند که نشاندهندهی مناسب بودن سؤاالت به جهت تخمین متغی ر
مربوطه می باشد (کالنتری .)2911 ،به همین ترتیب همانطور ک ه ض رایب مرب و ب ه
روایی همگرا نشان میدهد کلیه متغیرها دارای نمرات ب االتر  2/1ب وده و ح اکی از آن
است که مدل از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است .همچن ین نت ایج ج دول ()1
نشان میدهد ،نمرات روایی همگرا بزرگتر از حداکثر واریانس مشترک است .ب ر ای ن
اساس می توان نتیجه گرفت که ابزار مورداستفاده در تحقیق از روایی واگ رای مناس بی
برخوردار میباشد (قاس می ،)2911 ،ای ن ب دان معن ی اس ت ک ه س ؤاالت ه ر س ازه

33
تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

رهبری
مسئولیتپذیر
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی
عدالت سازمانی
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
رفتار شهروندی
سازمانی
رفتار شهروندی
سازمانی

روایی واگرا

همبستگی بیشتری با سازه مربو به خود نسبت به سایر سازهها دارد.
جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی ب ا دادهه ا ،ترکیب ی از ش اخصه ای
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برازندگی به شرح جدول ( )2مورداستفاده قرار گرفتند:
جدول  )6گزارش ضرایب برازش مدل پژوهش

شاخص هنجار
شده مجذور
کای

شاخص
نیکویی
برازش

نیکویی
برازش
هنجارشده

شاخص
توکر –
لویس

شاخص
برازندگی
تطبیقی

شاخص
برازندگی
افزایشی

جذر میانگین
مجذورات
خطای تقریب

()2df

GFI

AGFI

TLI

CFI

IFI

RMSEA

تخمین مدل

4/434

4/333

4/333

4/334

4/333

4/333

4/444

میزان
قابلقبول

کمتر از 4
(منبع :قاسمی،
)4433

شاخصهای
برازندگی
مدل

نزدیک به یک برازش کامل
(منبع :قاسمی)4433 ،

همان گونه که جدول ( )2نشان می دهد ،الگوی پژوهش از برازش خوبی برخ وردار
است .در ادامه شکل ( )1نتایج مدل تحلیل مسیر در حالت ضرایب اس تاندارد را نش ان
میدهد.

کمتر از 4/43
(منبع :قاسمی،
)4433

33

در شکل شماره  ،1مجموعه برآوردهای استاندارد برای وزنهای رگرسیونی شامل؛
بارهای عاملی و ضرایب تأثیر مشاهده می شود .اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته ،مثبت
است و معنادار (کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معن ادار ب ا ص فر هس تند ()P‹2021
(قاسمی .)2911 ،در ادامه بر اساس نتایج تحلی ل مس یر ب ه آزم ون فرض یات پرداخت ه
می شود .جدول ( )1ضرایب استاندارد و نسبت بحران ی ،مس یرهای مس تقیم تحقی ق را
نشان میدهد.

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

شکل  )0مدل تحلیل مسیر در حالت ضرایب استاندارد

جدول  )7جدول ضرایب استاندارد و نسبت بحرانی روابط پژوهش

ضرایب مستقیم مدل پژوهش
سطح
ضریب تأثیر نسبت
نتیجه
ضریب تأثیر
معناداری
غیراستاندارد بحرانی
استاندارد4
مسیر
3
4
4
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رهبری
مسئولیتپذیر

<---

تعهد سازمانی

<---

عدالت سازمانی

<---

رهبری
مسئولیتپذیر
رهبری
مسئولیتپذیر
رهبری
مسئولیتپذیر<-
-رهبری
مسئولیتپذیر<-
--

<--<--عدالت
سازمانی
تعهد
سازمانی

رفتار
شهروندی
سازمانی
رفتار
شهروندی
سازمانی
رفتار
شهروندی
سازمانی
عدالت
سازمانی
تعهد
سازمانی
<--رفتارشهروندی
سازمانی
<--رفتارشهروندی
سازمانی

4/433

4/333

4/443

4/444

تأیید

4/433

4/334

4/433

4/443

تأیید

4/343

4/334

4/434

4/443

تأیید

4/443

3/444

4/334

4/444

تأیید

4/433

3/344

4/434

4/444

تأیید

-

-

4/43*4/33=4/434

-

تأیید

-

-

4/43*4/43=4/43

-

تأیید

b value
Critical Ratio
B value
P value

1
2
3
4

همانطور که خالصه ضرایب گزارششده (ضرایب مستقیم) مدل نش ان م یده د،
رهبری مسئولیتپذیر (ض ریب بت ا ،)2/911 :تعه د س ازمانی (ض ریب بت ا )2/111 :و
عدالت سازمانی (ضریب بتا )2/911 :ت أثیر معن ادار و مس تقیمی ب ر رفت ار ش هروندی
(ضریب بتا )2/112 :و تعهد سازمانی (ضریب بتا )2/912 :دارد .همچنین در خص وص
بررسی نقش میانجی مشخص شد که عدالت سازمانی به می زان  22/1درص د ب ه ت أثیر
رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی اضافه میکنند ،لذا نقش میانجی تأیید
می شود .در ادامه نیز مشخص شد تعهد سازمانی به میزان  2/21درصد به ت أثیر رهب ری
مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی اض افه م ی کنن د ،ل ذا نق ش می انجی تعه د
سازمانی نیز تأیید میشود .در ادامه جدول ( )1ضرایب تعیین متغیرهای وابسته پژوهش
را نشان میدهد.
جدول  )8گزارش ضرایب تعیین مدل پژوهش

ضرایب تعیین متغیرهای

رابطه

وابسته پژوهش
رهبری
مسئولیتپذیر
تعهد سازمانی
عدالت سازمانی
رهبری
مسئولیتپذیر
رهبری
مسئولیتپذیر

<-

رفتار شهروندی سازمان
کارکنان

4/344

<---

تعهد سازمانی

4/443

<---

عدالت سازمانی

4/433

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که رهبری مسئولیتپذیر ،تعهد سازمانی و عدالت
سازمانی توانستهاند  11درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را پیشبینی
کنند .همچنین رهبری مسئولیتپذیر توانسته است  21درصد از واریانس تعهد سازمانی
و  21درصد از واریانس عدالت سازمانی را پیشبینی کند.

تأثیر رهبری مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

سازمانی دارند .در بعدی دیگر رهبری مسئولیتپذیر تأثیر معناداری بر عدالت س ازمانی

33

 .5بحث و نتیجهگیری
محققان اعتقاددارند که اگ ر س ازمان بخواه د ب ا برخ ورداری از رس التی روش ن،

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال ششم/شماره دوم /پاییز و زمستان 9911

34

راهبردی مطلوب ،ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغلی مناسب بهطور کامل به
اهداف خود نائل گردد ،نیازمند نیروی انسانی میباشد که عالوه بر تمرک ز ب ر وظ ایف
شغلی خویش ،رفتارهای فرا نقشی نیز داشته و در صورت امکان به همکاران خود نی ز
کمک نمایند .مشارکت کارکنان در رفتارهای فرا نقشی سبب میگ ردد ک ه س ازمان در
دستیابی به اهداف تعیینشده خود مسیر کوتاهتری را بسیماید .از س وی دیگ ر ،رهب ران،
بهعنوان شکلدهنده و قوامبخش روابط متقابل ذینفعان و کارکن ان در س ازمان ش ناخته
می شوند ،در این میان سبک رهبری مسئولیتپذیر بر پایه مفاهیم و انگارههای مش ترک
مسئولیتپذیر ی اجتماعی سازمان ،رهبری اخالقی و قانونی شکلگرفته است؛ بااینحال
نقش چنین سبک های رهبری بر رفتار ش هروندی نامش خص اس ت .در هم ین راس تا،
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سبک رهبری مسئولیت پذیر ب ا رفت ار ش هروندی
سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت س ازمانی و تعه د س ازمانی انج امش ده اس ت.
یافتههای مربو به فرضیه اول پ ژوهش نش ان داد ،رهب ری مس ئولیتپ ذیر ب ر رفت ار
شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد (ضریب بتا .)2/91 :این نتیجه با یافتههای فریر و
گونکالوس ( ،)1212دانگالنگ و همکاران ( ،)1212هان و همک اران ( ،)1221افس ر و
همک اران ( )1221و ح ق و همک اران ( )1221همسوس ت .در تبی ین چن ین یافت های
میبایست اشاره نمود که رهبری مسئولیتپذیر با بهکارگیری رویکردی عدالت محور و
متقابل در سازمان منجر به شکلگیری و حف رواب ط مثب ت ب ین کارکن ان ،مش تریان،
سازمانها و نهادهای مرتبط با سازمان میگردد .رهبران مسئولیتپذیر بهعن وان اف رادی
شناخته میشوند که در هنگام تصمیمگیریهای سازمانی خود به منافع کارکنان و س ایر
ذی نفعان توجه دارند .چنین رویکرد تعاملی منج ر ب ه اف زایش رض ایتمندی هم ه اف راد
مرتبط با سازمان گردیده و سطوح پیوند عاطفی باالتر با سازمان را افزایش خواه د داد.
بهکارگیری این سبک رهبری در سازمان هاللاحمر که با نهادها ،اقشار و س ازمانه ای

مختلف مرتبط است به افزایش تجربه کاری لذتبخش کارکن ان انجامی ده و ب ا بهب ود
انگیزه و اشتیا شغلی ،زمینه را برای مشارکت در رفتارهای شهروندی سازمانی مساعد
خواهد ساخت .بدین معنا ،تمرکز بر نیازها و خواستههای کارکنان ،تأکید بر ارزشه ای
افزایش تمایل کارکنان به مشارکت در رفتارهای شهروندی سازمانی میگردد که ه دف
آن افزایش عملکرد سازمان است.
یافت هه ای فرض یه دوم ح اکی از آن اس ت ک ه تعه د س ازمانی ،ت أثیر رهب ری
مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری میکند .این نت ایج همس و ب ا
یافتههای دانگالنگ و همکاران ( ،)1212ه ان و همک اران ( ،)1221افس ر و همک اران
( )1221و حق و همکاران ( ،)1221کیم و همکاران ( ،)1212حمیدی زاده و همک اران
( )2911و شمسالدینی مطلق و محمدجانی ( )2919است .سازمانهایی ک ه از رهب ران
مسئولیتپذیر برخوردار هستند ،در حوزه مسئولیتپ ذیری اجتم اعی عملک رد بهت ری
دارند ،این سازمانه ا بهت ر م یتوانن د تقاض اهای اخالق ی ،ق انونی ،زیس تمحیط ی،
درون سازمانی (خواسته های کارکنان) و برونسازمانی (خواستههای مش تریان) را ب ا در
نظر گرفتن همه جوانب مرتفع سازند .رهبران مسئولیتپ ذیر ب ا ف راهم ک ردن فرص ت
گفتوگ و متقاب ل ب ین گ روهه ای ق درت در س ازمان (کارکن ان و ذینفع ان) جری ان
تصمیمگیری را به سمت تفاهم و مصالحه سو میدهند؛ بنابراین رهبری مسئولیتپذیر
بر متوازن کردن منافع گروههای مختلف سازمانی تأکید دارد و شکلی از رابط ه تع املی
بین کارکنان و مدیریت را ایجاد میکند که برای دس تیابی ب ه اه داف س ازمانی من افع
جمعی را در نظر میگیرد .بهکارگیری این الگوی رهب ری ب ه اف زایش تعه د س ازمانی
کارکنان می انجامد .افزایش توجه به نیازهای کارکنان ،تالش در راستای مرتفع س اختن
انتظارات ،پیگیری مشکالت شخصی کارکنان ،بهکارگیری رویکرد اخال م دار در ام ر
تصمیمگیری سطوح پیوند شناختی و عاطفی کارکنان با سازمان را افزایش خواه د داد.
زمانی که تعهد سازمانی ارتقاء مییابد ،کارکنان تمایل بیشتری به مشارکت در رفتارهای
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شهروندی سازمانی خواهند داشت.
نت ایج فرض یه س وم نش ان م یده د ع دالت س ازمانی ادراکش ده ،ت أثیر رهب ری
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مسئولیتپذیر بر رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری میکند .چنین یافتهای با نتایج
تحقیقات دانگالنگ و همکاران ( ،)1212ه ان و همک اران ( ،)1221افس ر و همک اران
( )1221و حق و همکاران ( ،)1221رحمان سرشت و همکاران ( )2911و ناستی زای ی
و نجفی ( )2911مطابقت دارد .رهبران مسئولیتپذیر ،تمرکز ویژهای بر نیازهای کارکنان
خوددارند .تأکید بر منافع شخصی کارکنان سبب م یگ ردد ک ه در تص میمگی ریه ای
سازمانی محاسبه نگر بوده و بر پیامدهای تصمیمگیری مدیریتی خود واقف باشند .ای ن
رهبران همچون الگوی نقشی مناسب برای کارکنان خود هستند .آنها در فرایند تصمیم
گیری سایر ذینفعان (کارکنان و سهامداران سازمان) را نیز دخیل میکنن د و ب رای ح ل
مسائل سازمان اقدام به تصمیم گیری جمعی با در نظ ر گ رفتن نقط ه نظ رات متن وع و
مختلف گروه های سازمانی دارند .برآین د چن ین رویک رد تع املی اف زایش ع دالت در
تصمیمگیریهای سازمانی است ،از سوی دیگر ب ا اف زایش ادراک کارکن ان از ع دالت
سازمانی و تجربه مساوات در سازمان بر مبنای شایستهساالری سطوح تمایل کارکنان به
درگیری در رفتارهای شهروندی سازمانی افزایش مییابد .تجرب ه ب هدوراز تبع یض در
محیط کاری را شامل مواردی همچون دستمزد ،فرص ت ارتق اء ش غلی و رواب ط ب ین
مدیریت و کارکنان دانسته که بر نگرش و الگوهای رفتاری کارکن ان تأثیرگ ذار ب وده و
منجر به تمایل کارکنان به مشارکت در فعالیتهای داوطلبان ه و ف را نقش ی م یگ ردد.
کارکنانی که ب ه ای ن ادراک م یرس ند ک ه م دیریت س ازمان در ح وزهه ای مختل ف
تصمیمگیری ،توزیع پاداش و فرص ته ای ش غلی و همچن ین ارتباط ات ب ین ف ردی
برخوردی بهدوراز تبعیض با کارکنان دارد ،تمایل بیشتری به رفتارهای فرا نقشی از خود
نشان میدهند.
به طورکلی مشخص شد که رهبران مسئول میتوانند از طریق ابتکاره ای مس ئولیت
اجتماعی خود بر پیروان خود ت أثیر بگذارن د و ای ن موض وع اهمی ت س بک رهب ری

مسئولیت پذیر را در اثربخشی سازمان برجسته میکنند .یک رهبر مسئولیتپذیر قادر ب ه
ایجاد معنی برای کارکنان و تعامل با آنها به نفع سازمان است .ازآنجاییکه سازمانهای
غیرانتفاعی همچون سازمان هاللاحمر ،تمایل به مراقبت بهتر از کارمندان فعلی و آینده
مسئوالنه هستند ،سبک رهبری مسئولیتپذیر یک سبک مناسب برای آنها هست.
پیشنهادها
 با توجه به تأثیر سبک رهب ری مس ئولیتپ ذیر ب ر رفت ار ش هروندی س ازمانی،
پیشنهاد میگردد با برگزاری همایشهای علمی در باب اهمیت رهبری مس ئولیتپ ذیر،
به بهکارگیری این سبک رهبری در سازمانهای خدماتی ترویج یابد .همچنین با تعی ین
ش اخصه ایی ب رای رهب ری مس ئولیتپ ذیر ،ب هص ورت دورهای م دیران ب ا چن ین
ویژگی هایی در سازمان شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند.
 با توجه به تأثیر سبک رهبری مسئولیتپذیر بر تعهد سازمانی ،پیشنهاد میگ ردد
مدیریت سازمان کالن سازمان هاللاحمر ضمن مطالعه دقیق سوابق و فعالیتهای نامزد
جایگاه مدیریتی ،اقدام به بهکارگیری آن دسته از مدیرانی بنمایند که در حیط ه فعالی ت
خ ود از رویک رد مس ئولیتپ ذیر برخ وردار هس تند .همچن ین ویژگ یه ای رهب ری
مسئولیتپذیر بهعنوان ارزش در سازمان مطرح باشد و مدیران در سطوح مختلف مل زم
به رعایت این ویژگیها باشند.
 با توجه به تأثیر س بک رهب ری مس ئولیتپ ذیر ب ر ع دالت س ازمانی ،پیش نهاد
میگردد مدیریت سازمان هاللاحمر ضمن برگزاری کارگاههای آموزشی و معرفی ای ن
سبک و عناصر سازنده آن مدیریت سازمان را به بهکارگیری این الگوی رهبری تش ویق
و ترغیب نمایند .همچنین با معرفی تجارب موفق درزمینهٔ رهبری مس ئولیتپ ذیر در
جهان ،مدیران به استفاده از این سبک تشویق نمایند.
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خوددارند و به دنبال بهبود مستمر شرایط کار و رفاه از طریق اجرای اقدامات پای دار و
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 با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین رهب ری مس ئولیتپ ذیر و
رفتار شهروندی سازمانی به مدیریت سازمان هاللاحمر پیشنهاد میگ ردد ب ا مش ارکت
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فعال در حوزههای مختلف مسئولیتپذیری همچون کم ک ب ه اقش ار آس یبدی ده در
بحرانهای اخیر محیطی کشور ،افزایش سرمایهگذاری در بخشهای زیرساخت جامع ه
ضمن بهبود تصویر مسئولیت پذیر سازمان زمینه را برای ارتقاء تعهد سازمانی و متعاقب
آن درگیری کارکنان در رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم کنند.
 با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری مس ئولیتپ ذیر و
رفتار شهروندی سازمانی به مدیریت سازمان هاللاحمر پیشنهاد م یگ ردد ب ا اف زایش
توجه به نیازها و خواستههای کارکنان در حوزههای مختل ف زن دگی ش غلی همچ ون
رفاه ،ارتقاء ،دستمزد ،پاداش ،حمایت سازمانی ،برخ ورد دوس تانه و ب ا احت رام ض من
تقویت رابطه متقابل کارکنان ب ا س ازمان و اف زایش ع دالت س ازمانی ،کارکن ان را ب ه
درگیری باالتر در رفتارهای شهروندی سازمانی تشویق کنند.
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