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کننده رفتار  بینیپیشمدل  یحاضر طراح قیهدف از تحق     
تعهد و  ،یشغل تیبر اساس رضا بدنیتربیتمعلمان  یسازمان یشهروند

انجام  یشیمایپ صورتبهکه  یکاربرد قیبود. روش تحق یعدالت سازمان
در  شهر تهران بدنیتربیتمعلمان شاغل  هیشامل کل یشد. جامعه آمار

 بود که از بدنیتربیتمعلم  2111بر بالغ 2931-2931 یلیتحصسال 
 هایپرسشنامه از نمونه انتخاب شدند. عنواننفر به 911تعداد  نیا

آلن  ی(، تعهد سازمان2339) هوفینمورمان و  یاستاندارد عدالت سازمان
 ی( و رفتار شهروند2331سوتا ) نهیم یشغل تی(، رضا2332) ریماو 

 ییایکه پا د( استفاده ش1111همکاران )پادساکوف و  یسازمان
و  66/1، 68/1، 31/1 بیکرونباخ به ترت یبا استفاده از آلفا هاپرسشنامه

 ونیرگرس ،یهمبستگ بیاز ضر هاداده لیتحل یبه دست آمد. برا 62/1
نشان  جیاستفاده شد نتا یمعادالت ساختار یو روش مدلساز رهیچندمتغ

ثبت م رابطهیو عدالت سازمان یتعهدسازمان ،یشغل تیرضا نیداد که ب
و  یتعهدعاطف ،یرونیو ب یدرون یشغل تیوجود دارد و رضا یدار یمعن

 یسازمان یرفتار شهروند یکننده ها بینیپیش نیبهتر یعدالت تعامل
فوق  یرهایمتع نینشان داد که از ب ریمس لیتحل جینتا تیهستند در نها

مؤثر  یسازمان یبر رفتارشهروند میمستق صورتبه یشغل تیتنها رضا
بر  یذاررگیو با تأث میرمستقیغ صورتبه یتعهد و عدالت سازمان واست 
 .گذارندیم ریتأث یسازمان یبر رفتار شهروند یشغل تیرضا

 

 کليدي هايواژه
 یرفتار شهروند ،یعدالت سازمان ،یتعهد سازمان ،یشغل تیرضا     

 بدنیتربیت رانیدب ،یسازمان
 

 
 

      The purpose of this study was to investigate The 

relationship between Organizational Learning 

Objective of this study was designing of 

organizational citizenship behavior prediction model 

for physical educators from job satisfaction, 

organizational commitment and organizational 

justice.The survey was conducted by Applied 

Research.The population included all physical 

educators who were working in city Tehran in the 

1394-1395 academic years.The total number (1500 

teachers)was selected as statistical society.the finally 

(320) number were selected sample Standardized 

questionnaires consist of the organizational justice 

developed by Niehoff and Moorman(1993), (OC) 

developed by Allen & Meyer (1991), job satisfaction 

Minnesota(1997)and OCB developed by Padsakof 

etal(2000)were used to collect information.Pearson 

correlation, multiple regression and structural 

equation modeling technique were used.Results 

showed significant relationships between (JS), 

(OC),and (OJ) with (OCB). Internal and external 

(JS), affective commitment and interactional justice 

were the best predictors for organizational 

citizenship behavior.Furthermore, path analysis 

indicated that job satisfaction directly related to 

organizational citizenship behavior,but 

organizational commitment and organizational 

justice indirectly by influencing on job satisfaction 

influenced on (OCB). 
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 مقدمه
بهبود و توسعه مدیریت و دسترسی به اهداف  منظوربه

سازمانی، مدیران ناگزیر به مطالعه رفتار انسان و چگونگی 
و  بینیپیش منظوربه نظرانصاحبآن هستند.  گیریشکل

 فردی، شخصیت هایویژگیتوصیف رفتار، سعی در شناخت 
و درصدد  رادارندبا همدیگر  هاآنافراد، نحوه تعامل و ارتباط 

 ازجملهمؤثر بر رفتار سازمانی  هایمؤلفهجستجوی عوامل و 
رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، نگرش و تمایالت 

ر و دیگ سازمانیفرهنگ رضایت شغلی، ،سازمانی تعهدافراد، 
ی به اهداف سازمانی و تعیین میزان دستیاب منظوربهمتغیرها 

و  2(. کلی9اثربخشی مدیران و کارکنان در سازمان هستند )
افرادی  دهدمینتایج برخی مطالعات نشان  (.1111) همکاران

 ،دارای رضایتمندی بیشتر که نگرش مثبتی به سازمان دارند،
ادراک عدالت و انصاف بیشتری هستند و  تعهد سازمانی باالتر،

شهروندان  درنهایتکرد شغلی بهتری برخوردار بوده و از عمل
و تحقق اهداف سازمانی نیز به شکل  شوندمیسازمانی بهتری 
 .(11) پذیردمیمطلوبی صورت 

ط، کاری مرتب هایفعالیتبیانگر  رفتار شهروندی سازمانی
مستقیم و ضمنی از طریق  طوربهداوطلبانه و اختیاری بوده و 

و  شده دهیسازمانپاداش،  هایدستگاهتوصیف رسمی شغل و 
، 1. )محمددهدمیکارایی و اثربخشی سازمان را ارتقاء  درنهایت

رفتار رفتار شهروندی سازمانی را  هایمؤلفه 9اورگان(. 1111
عنوان  احترام ، وجدان کاری، جوانمردی ودوستینوع، مدنی

 .(98) کندمی
عوامل  ( معتقدند؛ بررسی1111) 1دساکوف و همکاراناپ
 هایمینهز ازجملهکننده بروز رفتار شهروندی سازمانی  بینیپیش

ین ا نظرانصاحبمهم تحقیقاتی در عرصه رفتار سازمانی است. 
از شرایط باید در سازمان و  ایمجموعهعرصه معتقدند که 

همچنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع 
 و ساززمینهرفتار از سوی کارکنان فراهم آید. شناخت عوامل 

اهمیت دارد که با  جهتازآنهمبسته رفتار شهروندی سازمانی 
در جهت تقویت  تواندمیمشخص شدن آن عوامل، سازمان 

 برداریبهرهو از این طریق امکان  آوردهعملی به اقدامات هاآن
 فراهمبیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 

 .(93) شوندمی

                                                                                                                                                    
1. Clay 

2. Muhamad 

3. Organ 

4. Padsakoff et al 

5. job satisfaction 

6. organizational justice 
7. organizational commitment 

با رفتار شهروندی سازمان  رسدمی نظر بهمواردی که  ازجمله
و تعهد  8، عدالت سازمانی1به رضایت شغلی توانمیرابطه دارند 

مستقیم بر  طوربهشغلی  هاینگرش .اشاره کرد 1سازمانی
 نتریکلیدی. گذارندمیرفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر 

سازمانی، رضایت شغلی  هایپژوهششغلی در حوزه  هاینگرش
( رضایت شغلی بیانگر 2963، )6رابینز .باشندمیو تعهد سازمانی 

ارزیابی  درنتیجهاحساسی مثبت درباره شغل است که 
تعهد سازمانی در حقیقت  و شودمید مختلف آن ایجا هایویژگی

نوعی نگرش نسبت به شغل است و بیانگر میزان وابستگی است 
اهداف و  کهاینکه کارمند به یک سازمان خاص داشته و 

آرزوهایش تا چه حد در راستای حفظ رابطه او با سازمان قرار 
دارد تعهد سازمانی از سه جزء تعهد عاطفی، تداومی و هنجاری 

است. عدالت تصور کلی در مورد چیزی است که در  هشدتشکیل
و شامل سه بعد توزیعی،  شودمیمحیط کار منصفانه تلقی 

 .(1و تعاملی است ) ایرویه
( و اینتراپراسونگ 1121) یادا(، ابی 1116) همکارانلستر و 

( نشان دادند که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی 1121)
 .(11.21.91) سازمانی رابطه وجود دارد

در ادامه تحقیقات در خصوص عوامل تأثیرگذار بر رفتار 
 21وانگ شو و همکاران ،(1121) 3شهروندی سازمانی تانووا

( نشان 1121حیدری و همکاران ) و( 1121(، جعفری )1122)
دادند که بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود 

عدالت سازمانی  هایمؤلفهخصوص ارتباط  در( 21.11.91. )دارد
 جعفری و( 2339) 22با رفتار شهروندی سازمانی، مورمان

منجر به رفتار شهروندی  ایرویه( نشان دادند که عدالت 1121)
( 2931( سلطان حسینی و همکاران )21.99. )شوندمیسازمانی 

ازمانی س شهروندی رفتارنشان دادند که بین عدالت تعاملی با 
( نشان دادند که 1121و همکاران ) حیدری رابطه وجود دارد.

ست کننده ابعاد رفتار مدنی ا بینیپیشعدالت تعاملی بهترین 
(21). 

در خصوص رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی؛ 
( نشان دادند که 1121) 21لی یو و کوهن(، 1111چیا و تسایی )

. درو رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دا سازمانی تعهدبین 
( نشان دادند که تعهد 1121( در ادامه لی یو و کوهن )91.11)

8. Robbinse 

9. Nadiriand Tanova 

10. vang-show 

11. morman 
12. liuo-kohen 
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 .و رفتار شهروندی سازمانی دارد هاارزشتداومی نقش قوی بر 
( نشان دادند که ضمن 2966جمالی و همکاران ) درنهایت(. 91)

وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، تنها 
 رفتار شهروندی سازمانی بینیپیشمؤلفه تعهد هنجاری قدرت 

را متغیر تعهد عاطفی  مولفهتنها نیز را در جهت مثبت دارد.
 .(2) دانستندرفتار سازمانی شهروندی کننده  بینیپیش

 یمغیرمستق و( به بررسی تاثیرمستقیم 1128) 2شیسکول
بررفتارشهروندی سازمانی معلمان دریک  توانمندسازی واشتیاق 

خته پردا سازمانی تعهد واسطهبه تایلند دردانشگاه خصوصی 
 رفتار مقیاس و دانشگاه درمعلم  211 شامل حاضراست. نمونه 

است. نتیجه نشان داد که یک  شدهاقتباس سازمانی، شهروندی
 دتعه و معلم توانمندسازی رابطه بین اشتیاق برای آموزش،

 .(12) دارد وجودشهروندی سازمانی معلمان  رفتار بر سازمانی
( طراحی مدل تعاملی 2931فیض داوودی و همکاران )

آن بر  تأثیرو رفتار شهروندی سازمانی و  سازمانیفرهنگ
اثربخشی سازمانی با میانجی مدیریت دانش، نتایج نقش میانجی 
مدیریت دانش را در رابطه بین فرهنگ با اثربخشی سازمانی و 

 .(3) ردک تائیدسازمانی  اثربخشیرفتار شهروندی سازمانی با 
تعهد  تأثیرمطالعه  در( 2939) همکارانمطلق و  الدینیشمس

 شهر کرمان سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان میان معلمان
 ارتباط بین تعهد سازمان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

وجود دارد از بین ابعاد تعهد سازمانی،  %96مثبت و معنی داری 
ط با رفتار شهروندی سازمانی دارد تعهد عاطفی بیشترین ارتبا

(22). 
ارتباط بین احساس شایستگی و  (2931) همکارانرضوی 

 در این تحقیق مشخص شد بدنیتربیتتعهد سازمانی معلمان 
که بین احساس شایستگی و تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و 

استان خراسان شمالی رابطه  بدنیتربیت هنجاری معلمان
 .(8) وجود دارد داریمعنی

در بررسی نقش میانجی رفتار  (2931روح الهی و همکاران )
شهروندی سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد 

 صورتبهکه عدالت سازمانی  دهدمیسازمانی، نتایج نشان 
مستقیم و غیرمستقیم از طریق رفتار شهروندی سازمانی با 

 .(1) ددار داریمعنیعملکرد کارکنان رابطه مثبت و 
در بررسی ارتباط عدالت  (2931نظریان و همکاران )

 و رفتارهای شناختیروانپای بندی به قراردادهای  با سازمانی،
 انشهرستان استان تهر بدنیتربیتشهروندی سازمانی معلمان 

                                                                                                                                                    
1. Cheasakul 
2. batman-organ 
3. goris 
4. ching 

نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای 
جود و داریمعنینی رابطه با رفتار شهروندی سازما شناختیروان
 .(29) دارد

به بررسی رابطه عدالت سازمانی با  (2931) آبادیعشرت
 آبادخرمآموزش شهر  1و  2رفتار شهروندی کارمندان ناحیه 

بین  یدارمعنینشان داد که همبستگی مثبت و  و ؛پرداخته است
( رستمی و 1118( پائولین و همکاران )21. )وجود دارد هاآن

رضایت شغلی (، دریافتند که 2966(، گل پرور )2966همکاران )
 ارنددبطه رفتار مطلوب شهروندی سازمانی رابا تعهد سازمانی  و
چینگ (، 1111) 9(، گوریس2369) 1باتمن و اورگان( 1.96)
( خاطر نشان 1122( و فاطیما )1121) 1(، نادری و تانووا1111)

ندی رفتار شهرو بارضایت شغلی و عدالت سازمانی ساختند که 
( و قادرخان 1116) 1الول( 19.91.21. )دنسازمانی ارتباط دار

ار رفتعدالت سازمانی با  ( نشان داد که تعهد سازمانی و1121)
در مجموع مورمان  و( 13.92. )رابطه دارند شهروندی سازمانی

( 1121( و کسمسپ )1122(، زین آبادی و صالحی )2339)
نشان دادند که رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی 

 .(16.2.6.99)تار شهروندی سازمانی رابطه دارند با رف
با عنوان رابطه میان  یدر مقاله ا (1121) 8و همکاران ظیحف

 رضایت از کار، اجرای کار، رفتار نسبت به کار و تعهد سازمانی
ی کلی نشان میدهد که کارمندان از شغل خود رضایت  نتیجه

دارند و رفتارشان نسبت به شغل مثبت است. هنگامی که 
کارمندان به وظایفشان با بازدهی باالتری عمل می کنند نتیجتاً 

به سازمانشان دارند. بعالوه این مطالعه  تعهد باالتری نسبت
وجود دارد  ینشان میدهد که درصد باالتری از رضایت کار

مشخصا میان کارمندانی که در سازمان های بخش های 
خصوصی هستند. این مطالعه همینطور نشان میدهد که اجرای 
کاری هیئت دانشگاهی مرتبط است با رضایت کاری و این دو 

در هارمونی و همانگی هستند. این تالش  متغیر با یک دیگر
ا ی ندکند که رفتار طبیعی یک کارم همچنان توصیف می

کارمندانی که تعهد سازمانی باالتری دارند اجرای کار قابل 
ستایش تری دارند و کارمندانی که رفتار مناسبی نسبت به شغل 
خود دارند رضایت کاری بسیار زیادی دارند نسبت به کارمندانی 

میل کمتری نسبت به شغل خود نشان میدهند. تحلیل که 
در موسسات آموزشی  مرداینطور نشان داد که کارکنان آموزشی 

رضایت باالتری نسبت به کارکنان آموزشی زن داشتند. کارایی 
یک کارمند رابطه زیادی با رضایت کاری دارد که همیشه این 

5. Lavelle 

6. Hafiz 
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که  دانیاتفاق ثابت است. مطالعه همچنین نشان داد که کارمن
تعهد سازمانی باالیی دارند هم کارشان را بخوبی انجام میدهند 

دست پیدا می کنند. کارمندانی که رفتار  شانهم به اهداف
مناسبی نسبت به شغل خود دارند به خوبی رضایت دارند نسبت 
به کسانی که کشش کمتری نسبت به شغل خود نشان می 

هاد معموال پیشنموسسات آموزشی  دهند. به کمیته ی مدیریت
می شود که قوانین ارزیابی افراد و پاداش به آن ها بر اساس 

را به خدمت بگیرند تا میزان تعهد کاری همچنین کارایی  بیارزیا
رشد یابد و. از طرف دولت باید ترفیع هایی تعلق بگیرد تا 
امتیازاتی برای موسسات آموزشی بوجود آید. محیط حمایتی در 

تقا یابند، منظبتتر و اخالقی باشند تا رضایت سازمان ها باید ار
 .(11) آورند دکاری را میان کارمندان آموزشی بوجو

در تاثیر شیوه ی رهبری مدیران  (1129) همکارانو  2انیا
مدرسه بر تعهد سازمانی معلمان و رضایت شغلی تاثیر مقدار 
ارزشی مرتبط با رهبری معامالتی به طور متوسط و رضایت 

محاسبه شد. این بدین معنا است که رهبری  1.18کاری 
معامالتی متاثر است بر رضایت کاری آن هم بطور گسترده و 

. مشخصا، میزان پاداش محتمل رهبری معامالتی متاثر ثبتیم
 .(21) گسترده و مثبت. صورتبهاست بر رضایت کاری 

با عنوان روابط  یقیدر تحق (1121) همکارانو  1ویانتون 
تعهد سازمانی، رضایت شغلی، توسعه ی تجارب،  ساختاری میان

ارزش کاری، حمایت سازمانی، سازگاری شخص و سازمان که 
در این مطالعه به آن پرداخته شد که مبتنی بر تعهد سازمانی، 

اند میتو ت،تئوری مبادله ی اجتماعی و سه مولفه ی نمونه اس
. داطالعات قابل توجی درخور مدیران دانشکده ی پرستاری بده

در واقع نتایج مدل معادله ساختاری تخمین دورانی تحقق 
چارچوب این نظریات را تایید کردند. مدیران دانشکده ی 

د، را دارن وزشیپرستاری که توانایی بهره بردن از مهارت های آم
از تجهیزات خوبی برخوردارند تا بتوانند رابطه ی مثبتی با 

دهی مقابل منجر به بازدانشکده ی پرستاری برقرار کنند، که در 
گابتا و همکاران  .شالیو .(28) باال و رضایت بیشتری می شود

میان حمایت سازمانی  روابط با عنوان یقیدر تحق (1128)
 شهودی، تعهد متاثر، تاثیر روانی زیر پا گذاشتن قوانین در قرارداد

نتیجه ی این مطالعه » کاریرفتار شهروندی سازمانی و تعهد 
ود خ ثیراین مساله دارد که حمایت سازمانی شهودی تااشاره به 

را بر روی نتایج مرتبط به کار اعمال می کند و بر اهمیت زمینه 
ی سازمانی تاکید میکند، مانند آگاهی و ادراک از تاثیر روانی بر 

                                                                                                                                                    
1. Ayhan.AYDINa 

2. Antonio 

3. JEFFREY 
4. Vivek 

عدم رعایت اصول پس از عقد قرارداد، این موضوع از این جهت 
کردن عدله برای تاثیر اهمیت دارد هنگامی که در صدد پیدا 

حمایت سازمانی شهودی بر تعهد متاثر، تعهد کاری و رفتارهای 
 .(11) شهروندی پرستاران هستیم

عدالت و  با عنوان یقی(در تحق1128و همکاران ) 9یفریج
تعهد کاری: نقش اعتماد مدیریت ارشد این موضوع را مورد 

ابعاد عدالت مطالعه قرار دادیم که آیا تعهد کاری در تاثیر 
نشان  جنتای سازمانی بر رفتار و منش کاری مداخله میکند یا نه.
توزیعی  التداد که مدل ساده ی مداخله گری فقط برای عد

 .(18) مورد استفاده بود
تاثیر رفتار شهروندی سازمانی  در( 1128و همکاران ) 1کیوو

تغییرات سریع که در زمینه های مختلف  مدیریتیبر اثربخشی 
داد در سال های اخیر تاثیر مستقیمی تقریبا بر روی تمام  روی

اشاره میکنند که رابطه ی مطرح  نتایج سازمان ها داشته اند.
 .(19) دارند قتبه خوبی با اطالعات مطاب MEو  OCBشده ی 

( در مسیر تحلیل رفتار شهروندی 1121و همکاران ) 1پتر
 مقاله تاثیر عدالت، اعتماد، رضایت و تعهد این عدالت سازمانی:

نگرشی، اعتماد سازمانی و رضایت -سازمانی، تعهد معامالتی
 دهد کاری را بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار می

(91). 
نتایج نشان میدهد که رابطه ی مهمی میان متغیر هایی 
وجود دارد که با مشارکت هم در رفتار شهروندیسازمانی تغییر 

 میکنند.
در تحقیق در رابطه با دریافت  (1128مکاران )و ه 8اهمت

مدرسان از رفتار شهروندی سازمانی و ارزیابی آن ها با توجه به 
مدیریت آموزشی هدف از این مقاله تحقیق بر روی دریافت 
مدرسان از رفتار شهروندی سازمانی و ارزیابی آن ها با توجه به 

حقیق ت مدیریت آموزشی است. مدل نظر سنجی توصیفی در این
نتیجه سطح باالیی از رفتار شهروندی  استفاده شده است.

بطور مثبتی تحت سازمانی در مدارس، فعالیت های آموزشی را 
 .(26) دهد تاثیر قرار می

در نهایت روند مدلهای ارائه شده در خصوص عوامل مؤثر 
 بر رفتار شهروندی سازمانی آورده شده است:

رضایت شغلی، عدالت رویه ای ( نشان داد که 2339مورمان )
و تعهد سازمانی منجر به رفتار شهروندی سازمانی می شوند، 
بدین صورت که هر سه متغیر بطور مستقیم بر رفتار شهروندی 
تأثیر میگذارند ضمن اینکه عدالت رویه ای بر رضایت شغلی و 

5. Peter.Steane 

6. Ahmet 
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وال یون و سوکهی . (99) گذارد تعهد سازمانی نیز تأثیر می
دادند که عدالت اثر مستقیمی بر رفتار شهروندی نشان  2(1113)

قادرخان  .(18) سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد
( نشان داد که تعهدسازمانی بیشترین تأثیر را بر رفتار 1121)

و عدالت سازمانی با تأثیرگذاری بر تعهد  شهروندی سازمانی دارد
در  .(13) اردگذ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر می

( نشان داد که ابعاد رضایت شغلی، تعهد 1121) 1نهایت کسمسپ
تعدیل کننده اثر مثبتی بر رفتار  عنوانبهو عدالت سازمانی 

شهروندی سازمانی دارند. رضایت شغلی کامال ارتباط بین عدالت 
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند. تعهد 

ن عدالت سازمانی و رفتار شهروندی ارتباط بی سازمانی نیز
 صورتبهسازمانی را تعدیل می کند ضمن آنکه رضایت شغلی 

 .(16) مستقیم بر تعهد سازمانی اثر دارد
با توجه به آنچه گفته شد رضایت شغلی، عدالت و تعهد 

ار کننده رفت بینیپیشسازمانی را می توان به عنوان عوامل 
از آنجا که معلمان شهروندی سازمانی در نظر گرفت و 

عناصر تأثیرگذار در توسعه ورزش کشور و  عنوانبه بدنیتربیت
نهادینه کردن فرهنگ سالمت جامعه نقش دارند و با توجه به 
اینکه تاکنون تحقیقی بر روی آنان در این خصوص صورت 
نگرفته است لذا اطالع از رضایت شغلی، تعهد و عدالت سازمانی 

فتار شهروندی سازمانی مورد توجه این معلمان در ارتباط با ر
بنابراین تحقیق حاضر سعی در طراحی مدل  ؛تحقیق قرار گرفت

ایت براساس رض بدنیتربیترفتار شهروندی سازمانی معلمان 
شغلی، تعهدسازمانی و عدالت سازمانی دارد. این کار می تواند با 
فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز جهت ارتقاء رفتار شهروندی 

 منجر به موفقیت کمک کرده و بدنیتربیتسازمانی معلمان 
شغلی آنها شود تا در نهایت شاهد ارتقا فرهنگ ورزش و سالمت 

نتایج حاصل از این تحقیق برای سازمان در سطح کشور باشیم. 
آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد کارکنان و سایر محققین 

 حوزه رفتار سازمانی کاربرد دارد.
 یندوشهر رفتار هپیشبینیکنند لیر مدز مفهومیلمد

 مانیزلتسااعدو  تعهد ،شغلی ضایتر سساا بر مانیزسا
 .یددحیگراطر

                                                                                                                                                    
1. Wall-Yun & Sook-Hee 

2. kasemsap 

3. niehoff & moorman 

 
 سساامانیبرزسایندوشهررفتاریمفهوملمد .2شکل

 مانیزلتسااعدو  تعهد ،ضایتشغلیر
 

 تحقيق شناسیروش
 هادادههدف کاربردی، به لحاظ گرداوری  ازنظراین تحقیق 

توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بود که 
میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران  صورتبه

 که 2931-2931در سال تحصیلی  تهران شهر بدنیتربیت
نمونه  عنوانبه نفر 911 درنهایتبودند که  نفر 2111 بربالغ

 هایپرسشنامهاطالعات از  آوریجمع منظوربهانتخاب شدند. 
 ایدرجهپنج هاآنبه مقیاس پاسخگویی استاندارد ذیل که 

 لیکرت است، استفاده شد:
 9و نیهوف گویه ای عدالت سازمانی مورمان 11پرسشنامه 

( که شامل 1122)فاطیما،  32/1و روایی  31/1( با پایایی 2339)
 8) ایرویهعدالت (، سؤال 1) توزیعیعدالت خرده مقیاس  9

( بود که پایایی آن با استفاده از سؤال 3) تعاملیعدالت  و( سؤال
 محاسبه گردید 31/1آلفای کرونباخ 

( با 2332) 1مایرگویه ای تعهد سازمانی آلن و  26پرسشنامه 
خرده  9( که شامل 2966)جمالی و همکاران،  11/1پایایی 
( و تعهد سؤال 8) تداومی(، تعهد سؤال 8) عاطفیتعهد  مقیاس

که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  بود( سؤال 8) هنجاری
 محاسبه گردید 68/1

( با 2331) 1گویه ای رضایت شغلی مینه سوتا 11 پرسشنامه
خرده مقیاس رضایت  1( که شامل 1121)کسمپ،  66/1پایایی 

4. Allenn & meyer 

5. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 
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که پایایی آن با  ( بودسؤال 6) بیرونی( و سؤال 21) درونی
 محاسبه گردید. 63/1استفاده از آلفای کرونباخ 

گویه ای رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف  11پرسشنامه 
)فاطیما،  69/1و روایی  61/1( با پایایی 1111) 2و همکاران

 (،سؤال 1) دوستینوعخرده مقیاس  1( که شامل 1122
 9) مدنی(، فضیلت سؤال 9(، جوانمردی )سؤال 9) شناسیوظیفه
( بود که پایایی آن با استفاده از آلفای سؤال 1) احترام( و سؤال

 محاسبه گردید. 62/1کرونباخ 
ابتدا برای تعیین توزیع طبیعی متغیرها و تعیین همگنی 
واریانس بین متغیرها از آزمونهای کالموگروف اسمیرنوف و 

از آمار توصیفی و  هادادهآزمون لوین و سپس جهت توصیف 
از روشهای آماری ضریب  هادادهجهت تجزیه و تحلیل 

همبستگی پیرسون رگرسیون چندمتغیره و معادالت ساختاری 
 LISRELاز نرم افزار  هادادهتفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اس

درصد  31با سطح اطمینان  23نسخه  SPSSو  61/6نسخه 
 استفاده شد.

 

 یافته هاي تحقيق
نتایج میانگین و انحراف استاندارد نشان داد که از نظر 

عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت  بدنیتربیتمعلمان 
ندی سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند شغلی و رفتار شهرو

و به ترتیب از نظر متغیر عدالت سازمانی، در مؤلفه های عدالت 
رویه ای و تعاملی؛ از نظر متغیر تعهد سازمانی، در مؤلفه تعهد 
عاطفی و از نظر رضایت شغلی در مؤلفه رضایت درونی و از نظر 

ؤلفه به سایر مرفتار شهروندی سازمانی، در مؤلفه احترام نسبت 
 (2 جدول) دارندها در سطح مطلوبتری قرار 

 
 

 یشغل تیو رضا یتعهد سازمان ،یعدالت سازمان ،یسازمان یرفتار شهروند یمرتبط با مؤلفه ها یمؤلفه ها یفیآمار توص .2 جدول

 بدنیتربیتدر معلمان 

 انحراف معیار میانگین مؤلفه متغیر

 66/1 12/21 نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی
 81/2 21/29 وظیفه شناسی

 63/2 62/22 جوانمردی
 61/1 11/21 فضیلت مدنی

 13/9 92 احترام
 81/1 12/21 عدالت توزیعی عدالت سازمانی

 11/1 81/11 عدالت رویه ای
 81/1 11/91 عدالت تعاملی

 81/9 31/19 تعهد عاطفی سازمانی تعهد
 21/1 18/12 تعهد تداومی

 91/1 13/11 تعهد هنجاری
 81/1 31/16 درونی رضایت شغلی

 11/1 21/91 بیرونی

 
 نیب ،ینشان داد که بجز تعهد تداوم قیتحق یها افتهی
 یسازمان یبا رفتار شهروند شانیو مؤلفه ها رهایمتغ ریسا

 تی( که در نها1جدول دارد )وجود  یدار یارتباط مثبت و معن

عدالت، تعهد و رفتار  نیارتباط ب یدر معادالت ساختار
.دینگرد دییتأ یسازمان یشهروند

 

 

 

                                                                                                                                                    
1. Padsakoff & et al 
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معلمان  یسازمان یبا رفتار شهروند شانیو مؤلفه ها رهایمربوط به متغ یهمبستگ سیانحراف استاندارد و ماتر ن،یانگیم .1 جدول

 بدنیتربیت

میانگین و انحراف  متغیر

 استاندارد

میانگین و انحراف 

استاندارد رفتار 

 شهروندی سازمانی

R P 

 8/ 881 58/8 59/05+55/11 1/01+08/9 رضایت شغلی

 881/8 85/8 95/80+08/5 رضایت درونی

 881/8 55/8 15/51+18/8 رضایت بیرونی

 8/ 881 50/8 15/00+48/14 عدالت سازمانی

 881/8 19/8 81/15+08/8 عدالت توزیعی 

 881/8 10/8 01/18+84/5 عدالت رویه ای

 881/8 59/8 11/51+04/4 عدالت تعاملی

 8/ 881 14/8 15/00+11/15 تعهد سازمانی

 881/8 58/8 98/15+08/5 تعهد عاطفی

 85/8 85/8 40/11+15/5 تعهد تداومی

 881/8 10/8 59/11+54/8 تعهد هنجاری
 

غلی، بر اساس متغیرهای رضایت ش بدنیتربیتضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بیی رفتار شهروندی سازمانی معلمان  .9جدول 

 تعهد و عدالت سازمانی و مؤلفه هایشان

رفتار شهروندی  متغیرها

 سازمانی

رضایت  عدالت سازمانی تعهد سازمانی

 شغلی

    1 رفتار شهروندی سازمانی

   1 19/8 تعهد سازمانی

  1 50/8 54/8 عدالت سازمانی

 1 05/8 58/8 55/8 رضایت شغلی
 
 

در  قیقتح یرهایمتغ یتمام نیب یفوق همبستگ سیدر ماتر
 تیامربوط به رض یهمبستگ نیشتریمعنادار است ب 12/1سطح 

ربوط به م یهمبستگ زانیم نیو کمتر یبا عدالت سازمان یشغل
 (.1 جدول) است یبا تعهد سازمان یسازمان یرفتار شهروند

 

 یعدالت سازمان نینشان داد که ب یمعادالت ساختار جینتا
( رابطه وجود 11/1) ی( و تعهد سازمان11/1) یشغل تیبا رضا

( رابطه وجود 18/1) یشغل تیبا رضا زین یدارد و تعهد سازمان
( و عدالت 11/1) تی(، رضا23/1تعهد ) نیدارد و در ضمن ب

 رابطه وجود دارد. یسازمان ی( با رفتار شهروند11/1)
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 یتعهد و عدالت سازمان ،یشغل تیبا رضا یسازمان یرفتار شهروند نیب یآزمون رابطه عل یخروج. 2شکل 

 
در ادامه آورده  که t-value جیبا توجه با نتا تیکه در نها

عدالت و تعهد با  ت،یرضا نیب یشده است با وجود همبستگ
 یلشغ تیرضا نیتنها ارتباط ب t اسیمق یسازمان یرفتار شهروند

و  یلشغ تیبا رضا یو عدالت سازمان یسازمان یرفتار شهروندو 
هد و تع یشغل تیرضا نیارتباط ب نیو همچن یتعهد سازمان

 کند یم دییرا تأ یسازمان
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 يرگيجهيبحث و نت
 نیب یدار ینشان داد که رابطه مثبت معن یهمبستگ جینتا
وجود دارد و در  یسااازمان یبا رفتار شااهروند یشااغل تیرضااا

با روش  رهیچندمتغ ونیحاصااال از آزمون رگرسااا جینتا تینها
ان نش یساازمان یرفتار شاهروند بینیپیش یورود همزمان برا

 یندهروکننده رفتار ش بینیپیش نیبهتر یشغل تیداد که رضا
 نیحاصل از لحاظ وجود رابطه ب جینتا که ؛باشند یم یساازمان

 لستر قیتحق جیبا نتا یسازمان یو رفتار شهروند یشغل تیرضا
 (1121) نتراپراسونگی( و ا1121) ادای ی(، اب1116) همکارانو 

( 2966و همکاران ) یرستم نی( همچن11.21.91) موافق است.
از  تیکار، رضا تیماه ی( مؤلفه ها2966و همکاران ) یو جمال

از رضایت شغلی را  ایحقوق و مزا زانیاز م تیهمکاران و رضاا
 که ؛ردندک یمعرف یسازمان یرفتار شهروند بینیپیش عنوانبه
 یدرون یغلش تیبه رضا یرستم قیتحق جهیگفت که نت توانیم

 نی( ضمنا ز2.1) اشاره دارد. یرونیب یشغل تیبه رضاا یو جمال
کند که رضااایت شااغلی  یاشاااره م یقی( در تحق2963) آبادی

 درونی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیرمستقیم معنادار دارد.
 تیهر دو رضاااا نکهیبر ا یحاضااار مبن قیتحق جینتا جهینت در

 کننده بینیپیش یرونیو ب یدرون یشغل
 یشغل تیباشاند از بعد رضا یم یساازمان یشاهروند رفتار

است  موافق یبا جمال یرونیب تیو از بعد رضا یبا رستم یدرون
فتار ر بینیپیشرا در  یشغل تیاز آن جهت که رضا تیو در نها

مذکور  قاتیبا هر دو تحق داندیمؤثر م یساااازمان یشاااهروند
 قاتیتحق یموافق اسااات. در مجموع هرچناد کاه جامعه آمار

ده؛ استفاده ش یمتفاوت هایپرساشنامهمذکور متفاوت بوده و از 
و  یسازمان یبا رفتار شهروند یشاغل تیرضاا نیوجود رابطه ب

 تیارض قیاز طر یسازمان یرفتار شاهروند بینیپیش نیهمچن
 یکیجوامع  در همه یشغل تیدهد کهرضا یو نشان م یشاغل

در  ویسااازمان یاثرگذار بر رفتار شااهروند یاز عوامل بهداشاات
 .رودیبشمار م یسازمان یمقدمه اساتقرار رفتار شهروند قتیحق

 کی یسااازمان ی( رفتار شااهروند1113) ( کساالرو اسااپکتور6)
 یرااست که ب یدر برابر کسان یواکنش و نیمب یکارمند راض
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 (12.91او ارزش قائل شده اند. )
کارکنان  تیباالتر رضاااا ساااطح (.2369) و اورگان باتمن
ه به نوب زیامر ن نیکه ا دهیگرد یتعهد ساااازمان جادیمنجر به ا
را ارتقاء  یساااازمان یارائه رفتار مطلوب شااهروند زهیخود، انگ

 (23خواهد داد )
 نیب یدار ینشان داد که رابطه مثبت معن یهمبستگ جینتا

 یوجود دارد، لذا م یسازمان یبا رفتار شهروند یعدالت سازمان
فتار بر ر یدار یمثبت و معن ریتأث یتوان گفت عدالت ساااازمان

ان داد نش ونیرگرس جینتا نکهیدارد ضمن ا یسازمان یشهروند
ده رفتار کنن بینیپیش تواندیم یعادالات تعامل ریکاه تنهاا متغ

عدالت  نیباشااد. از لحاظ وجود رابطه ب یسااازمان یشااهروند
وانگ  :قیتحق جیبا نتا یسازمان یرفتار شاهروند و با یساازمان

 یعقوبی(، 1122) ی(، نوروز1122) (، شاااو و همکااران1122)
( موافق 1121و همکاران ) یدری( و ح1121) ی(، جعفر1122)

 (21.11.11است. )
 ینییتب ،یمبادله اجتماع ی( بر اسااااس تئور2331) اورگان

جبران رفتاار عاادالنااه  یارائاه داده کاه در آن، کااارکناان برا
دهند و از  یاز خود بروز م یسازمان یرفتار شاهروند ،یساازمان

 یعادالات تنها عدالت تعامل یمؤلفاه هاا نینظر کاه از ب نیا
 جیتابا ن کند بینیپیشرا  یساااازمان یرفتار شاااهروند تواندیم

 هی( که نشان دادند عدالت رو1121) ی( و جعفر2339مورمان )
 استشود مخالف  یم یسااازمان یمنجر به رفتار شاهروند یا
( که نشان 2931و همکاران ) ینیبا سلطان حس و ؛(21.99.98)

ه وجود رابط یسازمان یبا رفتارشهروند یعدالت تعامل نیدادند ب
( کاه نشاااان دادند عدالت 1121و همکااران ) یدریادارد و ح

 آگاهی و یکنناده ابعااد رفتاار مدن بینیپیش نیبهتر یتعاامل
توجه به اسااتفاده از  با( 21( اساات موافق اساات. )رتیبصاا)

 و یعدالت سااازمان یریاندازه گ یمختلف برا هایپرسااشاانامه
مذکور، وجود رابطه  قاتیدر تحق یساااازمان یرفتار شاااهروند

ان نش یساازمان یشاهروند ارو رفت یعدالت ساازمان نیمثبت ب
مورد  یشاخص ها یبه درست هاپرساشانامهدهد که همه  یم

تنها  قیتحق نیدر ا نکهیو از لحاظ ا کنندیم یرینظر را اندازه گ
 یو تعامل یا هیعدالت رو قاتیتحق ریو در ساااا یعدالت تعامل

ناخته شده ش یسازمان یکننده رفتار شهروند بینیپیش عنوانبه
 هجیمتفاوت آنها و در نت یبه جوامع آمار توانیمهم را م نیاند ا

ری جاف .ربط داد رهیو غ اقتصادی ،یتماعاج ،یفرهنگ یتفاوتها
های خود نشااان داد که ادراک نقض تعهدات  افتهی( در 1122)

 سازدی، اعتماد و رفتارهای شهروندی را با خطر مواجه میسازمان
 .شااودیم یخود موجب کاهش عملکرد شااغل ۀامر به نوب نیو ا

(11) 
داشت  انی( در پژوهش خود ب1121) ینساکیماچ ن،یهمچن

ساااز ادراک کارکنان از  نهیعمل و رفتار سااازمان، زم ۀنحوکه 
مهم  اریبس یامر عامل نیاست و ا یعدالت یب ای یعدالت سازمان

 کارانهمو  . شفازاواناباشدیم یو مؤثر بر رفتار شهروندی سازمان
 لیکمت ،یشغل تیرضاا یابیارز نیارتباط ب یبررسا در( 1128)

معلمان دوره متوسطه  انیدر م یسازمان یتعهد و رفتار شهروند
معلم  111 یبرا هایپرسااشاانامه قیاز طر هادادهباشااد.  یم
 به دست جیشاده اسات. از نتا یدر پراگ جمع آور یرساتانیدب

 یو رفتار شهروند یتعهد سازمان ،یشغل تیرضاا نهیآمده در زم
 نشان داده شده است. یو مثبت نادارمع ی؛ ارتباط آماریساازمان

(91) 
 ینشان داد که رابطه مثبت و معن یهمبستگ جیضمن نتا در

ارد، وجود د یسازمان یبا رفتار شهروند یتعهد سازمان نیب یدار
 یندمثبت بر رفتار شهرو ریتأث یتوان گفت تعهد سازمان یلذا م

نشااان داد که تنها  ونیرگرساا جیدارد، در ضاامن نتا یسااازمان
 یوندهررفتار شاا دهکنن بینیپیشتواند  یم یمؤلفه تعهد عاطف

 و یتعهد ساازمان نیاز لحاظ وجود رابطه ب که ؛باشاد یساازمان
 1 تسااااییو  ایچ قیتحق جیبا نتا یساااازمان یرفتار شاااهروند

( و از 91.11) ( موافق اسااات.1121و کوهن ) وی ی(، ل1111)
تعهد  قیاز طر یساااازمان یرفتاار شاااهروند بینیپیشلحااظ 

( که نشان دادند تعهد 1121و کوهن ) وی یل قیبا تحق یعاطف
 یساااازمان یبر ارزش ها و رفتار شاااهروند ینقش قو یتداوم
( که نشاااان دادند تنها 2966و همکااران ) ی( جماال91) دارد.

 یازمانس یرفتار شهروند بینیپیشقدرت  یمؤلفه تعهد هنجار
( که نشان 1122سابررا و سوتو ) گارسیا در جهت مثبت را دارد.

بر  یمثبت ریتااأث یوعاااطف یدادنااد هار دو تاعهااد هنجااار
( 2966و همکاران ) رستمی( 2) دارند. یسازمان یرفتارشهروند

کاه نشاااان دادناد تنهاا مؤلفاه تعهد عاطفی رفتار ساااازمانی 
مذکور  قاتی( در تحق1) پیش بینی می نماید. شاااهرونادی را

 یو رفتار شااهروند یسااازمان تعهد نینشااان داده شااد که ب
د تعه ریتأث انیم نیدر ا کهرابطه مثبت وجود دارد  یساااازماان

عهد از ت شتریب یسازمان یبر رفتار شاهروند یو هنجار یعاطف
ه است ک یمعن نیبه ا یبوده اسات چرا که تعهد تداوم یتداوم

کار،  یمناسب برا نیگزیکارمندان صارفا به واسطه نداشتن جا
در  سااتندیمانند و در واقع به سااازمان متعهد ن یدر سااازمان م

دارند نسبت بهسازمان ن یاز افراد احساس مثبت هدست نیا جهینت
ر آنها د مطلوبیسازمان یکه بتواند منجر به بروز رفتار شهروند

 یسااازمان یهمانطور که گفته شااد رفتار شااهروند رایگردد، ز
زامات زء الکه ج باشندیم یداوطلبانه و فرانقش یشاامل رفتارها

 یراداما اف ددهن یم شیسازمان را افزا ییو کارا باشندینقش نم
به انجام  یعالقه ا مانندیدر ساااازمان م یماد لیکاه باه دال

 ییرفتارها گریخود ندارند، از طرف د فیفراتر از وظا ییکاارها
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است غالبا داوطلبانه و بدون توجه به  یاز تعهد سازمان یکه ناش
عان اذ دیبا نیشااود بنابرا یانجام م عیپاداش و ترف سااتمیساا

ه ب یاریشباهت بس ،یتعهد سازمان زا یناشا یداشات؛ رفتارها
 دارند. یسازمان یشهروند یرفتارها
 یتمااام نینشاااان داد کاه ب یهمبساااتگ سیمااتر جینتاا

 نیتوان گفت که ب یرابطه وجود دارد، لذا م قیتحق یرهاایمتغ
 یتار شااهروندبا رف یتعهد و عدالت سااازمان ،یشااغل تیرضااا

رابطه چندگانه وجود دارد که از  بدنیتربیتمعلمان  ،یساااازمان
با رفتار  یو تعهد ساااازمان یشاااغل تیرضاااا نیلحاظ رابطه ب

 یبی(، ال اوتا2339) مورمان قاتیباتحق یسااازمان یهروندشاا
 یو صااالح یآباد نی(، ز1113) یو سااوکه ونی(، وال 1112)
( 16.99.6.18.21.99) ( موافق است.1121) ( و کسمسپ1122)

و اساااتفاااده از  یتوجااه بااه متفاااوت بودن جوامع آمااار بااا
 رب یمذکور مبن جینتا قاتیگاها مختلف در تحق هایپرساشنامه

 یبا رفتار شهروند یشغل تیو رضا یرابطه عدالت، تعهد سازمان
 تیرضا) شغلی ینشان دهنده آن است که نگرش ها یسازمان
منصفانه دانستن ) یساازمان( و عدالت یو تعهد ساازمان یشاغل
داوطلبانه فرانقش  یکار( در همه جوامع بر بروز رفتارها طیشرا

 ( مؤثرند.یسازمان ی)رفتار شهروند
جهت  یدر معادالت سااااختار t اسیمق جهینت تیانهاا در
 ،یشغل تیبر اساس رضا یسازمان یمدل رفتار شهروند یطراح

 نیب میارتباط مسااتق تنها ،یو عدالت سااازمان یتعهد سااازمان
و  دیگرد دییتأ یسااازمان یبا رفتار شااهروند یشااغل تیرضااا

بطور  یو عدالت ساااازمان یمشاااخص شاااد که تعهدساااازمان
ار بر رفت یشاااغل تیبر رضاااا یرگذاریتاأث بااو  میرمساااتقیغ

ائه ار یگذارند. با توجه به مدلها یم ریتأث یسااازمان یشااهروند
 ،یسااازمان یشااهروندبر رفتار  رگذاریشااده در مورد عوامل تأث

عهد ت ،یعدالت سازمان نیمذکور وجود رابطه ب قاتیهرچند تحق
د ییأرا ت یسازمان یبا رفتار شهروند یشغل تیو رضاا یساازمان

. وجود دارد ییآنها تفاوت ها نیکردند اما در مورد نحوه ارتباط ب
 تعهد و عدالت ،یشااغل تینشااان دادند که رضااا قاتیاکثر تحق
( 2339مؤثرند. مورمان ) یسازمان یبر رفتار شهروند یساازمان

در  ویتنها تعهد سااازمان قاتیتحق ی( در برخ1121کساامسااپ )
با رفتار  میساااتقبطور م یتنهاا عادالات ساااازمان گرید یبرخ

مدل  نی( بنابرا16.99رابطه داشااته اند. ) یسااازمان یشااهروند
 تسیمذکور منطبق ن یاز مدلها چکدامیمذکور بطور کامل با ه

متفاوت در  یوجود جوامع آمار لیتفااوت احتمااال به دل نیو ا
مدل نشااان داد که عدالت  نیا جهیباشااد، در نت یم قاتیتحق

 یشااغل تیبر رضااا یرگذاریتأثبا  یو تعهد سااازمان یسااازمان
در آنها  یسازمان یباعث بروز رفتار شهروند بدنیتربیتمعلمان 

 شده است.

و  ندهیآ یانساااان رویین تینقش مدارس در ترب لیادل باه
کشور، لزوم بهرهمندی از معلمان برخوردار  ۀهمه جانب ۀتوساع

 از یآگاه نیو همچن یاز ساطح باالی رفتار شهروندی سازمان
در رابطه با ادراک مناساااب از عدالت  یتبدنیمعلمان ترب دگاهید

 و قیتحق ،یتحقق تعهدات سازمان زانیو ادراک از م یساازمان
از  .درسیضاروری به نظر م شیاز پ شیب نهیزم نیتفحص در ا

 ژهیوبیدر مراکز آموزش یآنجا که موضوع رفتار شهروندی سازمان
ازمان س ریتر از ساا ییبنا ریگذار تر و ز ریآموزش و پرورش تاث

پژوهش نشاان داد که رفتار شهروندی  نیا افتههاییهااسات، 
افراد  هیشااغل اساات و کل تیهخارج از ما یموضااوع یسااازمان
 ،یسازمان اتیعمل تیدر سازمانهای مختلف فارغ از ماه شااغل

در سااازمان خود و  یادراک از عدالت سااازمان زانیبا توجه به م
از طرف ساااازمان، نسااابت به  ادراک از تحقق تعهدات زانیم
عملکرد و رفتارشان در قبال انتظارات سازمان  تیو کم تیفیک

 یبدنتیاگر معلمان ترب نروی. از ادهندیام انمتبوع، واکنش نشااا
آنها و سازمان آموزش و  نیب یاحسااس کنند تعهدات ساازمان

 ایتهیپرورش برقرار است و آن سازمان برای تعهدات و مسئول
خود درقبال آنها پاسااخگوساات، سااطح رفتارهای شااهروندی 

های  تهافی نکهیو برعکس. ضمن ا ابدییم شیآنها افزا یسازمان
 نیمتقابل ب بصورتیت سازماننشاان داد تعهدا حاضارپژوهش 

و ساااازمان آموزش و پرورش بر اسااااس  یتبادنیمعلماان ترب
از  یتبدنیآموزش و پرورش و معلمان ترب نیاحسااااس مسااائول

به رفتار  زیساااازه ن نیو ا ردیگیشاااکل م یعادالت ساااازمان
 .انجامدیگروه از معلمان م نیمناساابتر ا یشااهروندی سااازمان

 ژهیو معلمان آموزشااوپرورش، به و نیمساائول یۀدوسااو رابطۀ
دالت تا معلمان، ع شودیموجب م یتبدنیو معلمان ترب نیمسائول

در برقراری رابطه را درک کنند و احساااس بهتری نساابت به 
 یدالتعیو ساازمان داشته باشند. درمقابل، هر اندازه ب نیمسائول

ادراک گردد،  یتبادنیدر برقراری روابط از ساااوی معلمااان ترب
 شیو سااازمان افزا نیمقابل های نساابت به مساائول رفتارهای

 ایسازمانها  رانی( اگر مد2932مورمان ) دگاهی. از دافتیخواهد 
 کارکنان خود انیرفتار شهروندی م شیخواهان افزا انیکارفرما

 شیبا کارکنان در جهت افزا شیدر تعامالت خو دیهساااتناد با
نان کارککه از سوی  ییتالش کنند. سازمانها یعدالت ساازمان

با آنها داشته باشند  یخود منصاف ادراک شاوند و رفتار مطلوب
 تریشیکه رفتارهای شاهروندی ب یقادر خواهند بود به کارکنان

 (99) کنند. دایپ یدسترس گذارندیم شیرا به نما
 انریمد شااودیم شاانهادیپژوهش پ نیهای ا افتهی براساااس

ادارات  یتبدنیترب نیمسئول ژهیادارات کل آموزشوپرورش و بهو
نظام های عادالنه جبران خدمت در  جادیاساااتاان تهران باا ا

 پاداش بر مبنای ۀسازمان همانند پرداخت براساس عملکرد، ارائ
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 تهایا مسئولب امدهایمتناسببودن پ زیو ن افرادیستگیعملکرد و شا
و بهدنبال آن،  یعیو عملکرد افراد در جهات درک عادالت توز

بروز رفتارهای شهروندی  جه،یو درنت به تعهدات بندییدرک پا
های  هیو رو ارهاایامع ن،یگاام بردارناد. عالوه برا یساااازماان

 انکسیتمام افراد سازمان بهطور  ابراییحقوق و مزا صیتخص
 یو مبتن یاخالق ارهاییمع راساسها ب هیرو نیاعمال شاود و ا
به معلمان اجازه داده شود بر  ن،یباشد. همچن قیبر اطالعات دق

 ارهایینظامها و مع جادیهاا اثر بگاذارند. درضااامن، با ا هیارو
در جهت  یاسااااسااا یافراد، گام عیمنصااافانه برای ارتقا و ترف

برخورداری از  جه،یو درنت ای هیاادراک از عادالات رو شیافزا
ه برداشاات یرفتارهای شااهروندی سااازمان هاییژگیو با یمعلمان

در پرورش  و آموزش نیو مسااائول رانیماد ن،یشاااود. همچن
 یدنتبیکه با معلمان ترب یو مراودات یشاااخصااا نیرفتارهای ب

رفتار کنند، به نظرات آنها  ییدارند با آنها با احترام و خوشااارو
ه یو رو ماتیاطالعات درمورد تصااام ۀاحترام بگاذارند و در ارائ

صادقانه برخورد کنند؛  شودیکه به آنها مربوط م یهای ساازمان

تعامل، ادراک از  ندیالن در فرامعلمان از مسااائو نیادراک ا زیرا
 هددیرا ارتقا م یبه تعهدات سازمان بندییعدالت مراودهای و پا

. گذاردیم ریتأث نیو بهطور مثبت بر اعتماد آنها نسبت به مسئول
را  یامن طیرفتار اسااات، مح ۀتکنندینگرش مثبت که هدا نیا

در رفتارهای شاااهروندی  رشااادنیبرای کاارکناان جهت درگ
 .کندیفراهم م یسازمان
 یرگذاریأثبر ت یمبن قیتحق یکل جیبا توجه به نتا تینها در
بر رفتار  یو عدالت سااازمان ی، تعهد سااازمانیشااغل تیرضااا

 صااورتبهو چه  میمسااتق صااورتبهچه  یسااازمان یشااهروند
مهم داشته  نیبه ا یا ژهیتوجه و یستیبا نیمسئول م،یرمستقیغ

 تیقومناساااب از جمله ارائه بازخورد، ت یو باا ارائاه راهکارها
 تیدر جهت تقو رهیو غ یآموزشاا یکارگاه ها یمثبت، برگزار

 تیخصااوصااا از لحاظ رضا بدنیتربیتدر معلمان  رهایمتغ نیا
 یمؤثر یگامها یو عدالت تعامل یتعهاد عاطف ،یرونیب ،یدرون

 .بردارند
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