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Abstract
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).
Keywords
Job satisfaction, organizational commitment,
organizational justice, organizational citizenship
behavior, physical education teachers.
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل پیشبینی کننده رفتار
 تعهد و،شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی بر اساس رضایت شغلی
 روش تحقیق کاربردی که بهصورت پیمایشی انجام.عدالت سازمانی بود
 جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل تربیتبدنی شهر تهران در.شد
 معلم تربیتبدنی بود که از2111  بالغبر2931-2931 سال تحصیلی
 از پرسشنامههای. نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند911 این تعداد
 تعهد سازمانی آلن،)2339( استاندارد عدالت سازمانی مورمان و نیهوف
) و رفتار شهروندی2331(  رضایت شغلی مینه سوتا،)2332( و مایر
) استفاده شد که پایایی1111( سازمانی پادساکوف و همکاران
 و1/66 ،1/68 ،1/31 پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب
 رگرسیون، برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی. به دست آمد1/62
چندمتغیره و روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد نتایج نشان
 تعهدسازمانی و عدالت سازمانیرابطه مثبت،داد که بین رضایت شغلی
 تعهدعاطفی و،معنی داری وجود دارد و رضایت شغلی درونی و بیرونی
عدالت تعاملی بهترین پیشبینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی
هستند در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متعیرهای فوق
تنها رضایت شغلی بهصورت مستقیم بر رفتارشهروندی سازمانی مؤثر
است و تعهد و عدالت سازمانی بهصورت غیرمستقیم و با تأثیرگذاری بر
.رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر میگذارند
واژههاي کليدي
 رفتار شهروندی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی،رضایت شغلی
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مقدمه
بهمنظور بهبود و توسعه مدیریت و دسترسی به اهداف
سازمانی ،مدیران ناگزیر به مطالعه رفتار انسان و چگونگی
شکلگیری آن هستند .صاحبنظران بهمنظور پیشبینی و
توصیف رفتار ،سعی در شناخت ویژگیهای فردی ،شخصیت
افراد ،نحوه تعامل و ارتباط آنها با همدیگر رادارند و درصدد
جستجوی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر رفتار سازمانی ازجمله
رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی ،نگرش و تمایالت
افراد ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،فرهنگسازمانی و دیگر
متغیرها بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانی و تعیین میزان
اثربخشی مدیران و کارکنان در سازمان هستند ( .)9کلی 2و
همکاران ( .)1111نتایج برخی مطالعات نشان میدهد افرادی
که نگرش مثبتی به سازمان دارند ،دارای رضایتمندی بیشتر،
تعهد سازمانی باالتر ،ادراک عدالت و انصاف بیشتری هستند و
از عملکرد شغلی بهتری برخوردار بوده و درنهایت شهروندان
سازمانی بهتری میشوند و تحقق اهداف سازمانی نیز به شکل
مطلوبی صورت میپذیرد (.)11
رفتار شهروندی سازمانی بیانگر فعالیتهای کاری مرتبط،
داوطلبانه و اختیاری بوده و بهطور مستقیم و ضمنی از طریق
توصیف رسمی شغل و دستگاههای پاداش ،سازماندهی شده و
درنهایت کارایی و اثربخشی سازمان را ارتقاء میدهد( .محمد،1
 .)1111اورگان 9مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی را رفتار
مدنی ،نوعدوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی و احترام عنوان
میکند (.)98
1
پادساکوف و همکاران ( )1111معتقدند؛ بررسی عوامل
پیشبینی کننده بروز رفتار شهروندی سازمانی ازجمله زمینههای
مهم تحقیقاتی در عرصه رفتار سازمانی است .صاحبنظران این
عرصه معتقدند که مجموعهای از شرایط باید در سازمان و
همچنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع
رفتار از سوی کارکنان فراهم آید .شناخت عوامل زمینهساز و
همبسته رفتار شهروندی سازمانی ازآنجهت اهمیت دارد که با
مشخص شدن آن عوامل ،سازمان میتواند در جهت تقویت
آنها اقداماتی به عملآورده و از این طریق امکان بهرهبرداری
بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم
میشوند (.)93
1. Clay
2. Muhamad
3. Organ
4. Padsakoff et al
5. job satisfaction
6. organizational justice
7. organizational commitment

ازجمله مواردی که به نظر میرسد با رفتار شهروندی سازمان
رابطه دارند میتوان به رضایت شغلی ،1عدالت سازمانی 8و تعهد
سازمانی 1اشاره کرد .نگرشهای شغلی بهطور مستقیم بر
رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر میگذارند .کلیدیترین
نگرشهای شغلی در حوزه پژوهشهای سازمانی ،رضایت شغلی
و تعهد سازمانی میباشند .رابینز )2963( ،6رضایت شغلی بیانگر
احساسی مثبت درباره شغل است که درنتیجه ارزیابی
ویژگیهای مختلف آن ایجاد میشود و تعهد سازمانی در حقیقت
نوعی نگرش نسبت به شغل است و بیانگر میزان وابستگی است
که کارمند به یک سازمان خاص داشته و اینکه اهداف و
آرزوهایش تا چه حد در راستای حفظ رابطه او با سازمان قرار
دارد تعهد سازمانی از سه جزء تعهد عاطفی ،تداومی و هنجاری
تشکیلشده است .عدالت تصور کلی در مورد چیزی است که در
محیط کار منصفانه تلقی میشود و شامل سه بعد توزیعی،
رویهای و تعاملی است (.)1
لستر و همکاران ( ،)1116ابی یادا ( )1121و اینتراپراسونگ
( )1121نشان دادند که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی
سازمانی رابطه وجود دارد (.)11.21.91
در ادامه تحقیقات در خصوص عوامل تأثیرگذار بر رفتار
شهروندی سازمانی تانووا ،)1121( 3وانگ شو و همکاران21
( ،)1122جعفری ( )1121و حیدری و همکاران ( )1121نشان
دادند که بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود
دارد )21.11.91( .در خصوص ارتباط مؤلفههای عدالت سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی ،مورمان )2339( 22و جعفری
( )1121نشان دادند که عدالت رویهای منجر به رفتار شهروندی
سازمانی میشوند )21.99( .سلطان حسینی و همکاران ()2931
نشان دادند که بین عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی
رابطه وجود دارد .حیدری و همکاران ( )1121نشان دادند که
عدالت تعاملی بهترین پیشبینی کننده ابعاد رفتار مدنی است
(.)21
در خصوص رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی؛
چیا و تسایی ( ،)1111لی یو و کوهن )1121( 21نشان دادند که
بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
( )91.11در ادامه لی یو و کوهن ( )1121نشان دادند که تعهد
8. Robbinse
9. Nadiriand Tanova
10. vang-show
11. morman
12. liuo-kohen
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تداومی نقش قوی بر ارزشها و رفتار شهروندی سازمانی دارد.
( .)91درنهایت جمالی و همکاران ( )2966نشان دادند که ضمن
وجود رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ،تنها
مؤلفه تعهد هنجاری قدرت پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی
را در جهت مثبت دارد .نیز تنهامولفه تعهد عاطفی را متغیر
پیشبینی کننده رفتار سازمانی شهروندی دانستند (.)2
شیسکول )1128( 2به بررسی تاثیرمستقیم و غیرمستقیم
اشتیاق و توانمندسازی بررفتارشهروندی سازمانی معلمان دریک
دانشگاه خصوصی در تایلند بهواسطه تعهد سازمانی پرداخته
است .نمونه حاضر شامل  211معلم در دانشگاه و مقیاس رفتار
شهروندی سازمانی ،اقتباسشده است .نتیجه نشان داد که یک
رابطه بین اشتیاق برای آموزش ،توانمندسازی معلم و تعهد
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان وجود دارد (.)12
فیض داوودی و همکاران ( )2931طراحی مدل تعاملی
فرهنگسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر
اثربخشی سازمانی با میانجی مدیریت دانش ،نتایج نقش میانجی
مدیریت دانش را در رابطه بین فرهنگ با اثربخشی سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی تائید کرد (.)3
شمسالدینی مطلق و همکاران ( )2939در مطالعه تأثیر تعهد
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان میان معلمان شهر کرمان
بین تعهد سازمان و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ارتباط
مثبت و معنی داری  %96وجود دارد از بین ابعاد تعهد سازمانی،
تعهد عاطفی بیشترین ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی دارد
(.)22
رضوی همکاران ( )2931ارتباط بین احساس شایستگی و
تعهد سازمانی معلمان تربیتبدنی در این تحقیق مشخص شد
که بین احساس شایستگی و تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی و
هنجاری معلمان تربیتبدنی استان خراسان شمالی رابطه
معنیداری وجود دارد (.)8
روح الهی و همکاران ( )2931در بررسی نقش میانجی رفتار
شهروندی سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی و عملکرد
سازمانی ،نتایج نشان میدهد که عدالت سازمانی بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم از طریق رفتار شهروندی سازمانی با
عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنیداری دارد (.)1
نظریان و همکاران ( )2931در بررسی ارتباط عدالت
سازمانی ،با پای بندی به قراردادهای روانشناختی و رفتارهای
شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی شهرستان استان تهران

نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای
روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنیداری وجود
دارد (.)29
عشرتآبادی ( )2931به بررسی رابطه عدالت سازمانی با
رفتار شهروندی کارمندان ناحیه  2و  1آموزش شهر خرمآباد
پرداخته است؛ و نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین
آنها وجود دارد )21( .پائولین و همکاران ( )1118رستمی و
همکاران ( ،)2966گل پرور ( ،)2966دریافتند که رضایت شغلی
و تعهد سازمانی با رفتار مطلوب شهروندی سازمانی رابطه دارند
( )1.96باتمن و اورگان ،)2369( 1گوریس ،)1111( 9چینگ
( ،)1111نادری و تانووا )1121( 1و فاطیما ( )1122خاطر نشان
ساختند که عدالت سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط دارند )19.91.21( .الول )1116( 1و قادرخان
( )1121نشان داد که تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه دارند )13.92( .و در مجموع مورمان
( ،)2339زین آبادی و صالحی ( )1122و کسمسپ ()1121
نشان دادند که رضایت شغلی ،عدالت سازمانی و تعهد سازمانی
با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارند (.)16.2.6.99
حفیظ و همکاران )1121( 8در مقاله ای با عنوان رابطه میان
رضایت از کار ،اجرای کار ،رفتار نسبت به کار و تعهد سازمانی
نتیجه ی کلی نشان میدهد که کارمندان از شغل خود رضایت
دارند و رفتارشان نسبت به شغل مثبت است .هنگامی که
کارمندان به وظایفشان با بازدهی باالتری عمل می کنند نتیجتاً
تعهد باالتری نسبت به سازمانشان دارند .بعالوه این مطالعه
نشان میدهد که درصد باالتری از رضایت کاری وجود دارد
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
متغیر با یک دیگر در هارمونی و همانگی هستند .این تالش
همچنان توصیف می کند که رفتار طبیعی یک کارمند یا
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
که میل کمتری نسبت به شغل خود نشان میدهند .تحلیل
اینطور نشان داد که کارکنان آموزشی مرد در موسسات آموزشی
رضایت باالتری نسبت به کارکنان آموزشی زن داشتند .کارایی
یک کارمند رابطه زیادی با رضایت کاری دارد که همیشه این

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

5. Lavelle
6. Hafiz
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اتفاق ثابت است .مطالعه همچنین نشان داد که کارمندانی که
تعهد سازمانی باالیی دارند هم کارشان را بخوبی انجام میدهند
هم به اهدافشان دست پیدا می کنند .کارمندانی که رفتار
مناسبی نسبت به شغل خود دارند به خوبی رضایت دارند نسبت
به کسانی که کشش کمتری نسبت به شغل خود نشان می
دهند .به کمیته ی مدیریت موسسات آموزشی معموال پیشنهاد
می شود که قوانین ارزیابی افراد و پاداش به آن ها بر اساس
ارزیابی را به خدمت بگیرند تا میزان تعهد کاری همچنین کارایی
رشد یابد و .از طرف دولت باید ترفیع هایی تعلق بگیرد تا
امتیازاتی برای موسسات آموزشی بوجود آید .محیط حمایتی در
سازمان ها باید ارتقا یابند ،منظبتتر و اخالقی باشند تا رضایت
کاری را میان کارمندان آموزشی بوجود آورند (.)11
ایان 2و همکاران ( )1129در تاثیر شیوه ی رهبری مدیران
مدرسه بر تعهد سازمانی معلمان و رضایت شغلی تاثیر مقدار
ارزشی مرتبط با رهبری معامالتی به طور متوسط و رضایت
کاری  1.18محاسبه شد .این بدین معنا است که رهبری
معامالتی متاثر است بر رضایت کاری آن هم بطور گسترده و
مثبتی .مشخصا ،میزان پاداش محتمل رهبری معامالتی متاثر
است بر رضایت کاری بهصورت گسترده و مثبت.)21( .
انتونیو 1و همکاران ( )1121در تحقیقی با عنوان روابط
ساختاری میان تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،توسعه ی تجارب،
ارزش کاری ،حمایت سازمانی ،سازگاری شخص و سازمان که
در این مطالعه به آن پرداخته شد که مبتنی بر تعهد سازمانی،
تئوری مبادله ی اجتماعی و سه مولفه ی نمونه است ،میتواند
اطالعات قابل توجی درخور مدیران دانشکده ی پرستاری بدهد.
در واقع نتایج مدل معادله ساختاری تخمین دورانی تحقق
چارچوب این نظریات را تایید کردند .مدیران دانشکده ی
پرستاری که توانایی بهره بردن از مهارت های آموزشی را دارند،
از تجهیزات خوبی برخوردارند تا بتوانند رابطه ی مثبتی با
دانشکده ی پرستاری برقرار کنند ،که در مقابل منجر به بازدهی
باال و رضایت بیشتری می شود ( .)28ویشال .گابتا و همکاران
( )1128در تحقیقی با عنوان روابط میان حمایت سازمانی
شهودی ،تعهد متاثر ،تاثیر روانی زیر پا گذاشتن قوانین در قرارداد
رفتار شهروندی سازمانی و تعهد کاری «نتیجه ی این مطالعه
اشاره به این مساله دارد که حمایت سازمانی شهودی تاثیر خود
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

عدم رعایت اصول پس از عقد قرارداد ،این موضوع از این جهت
اهمیت دارد هنگامی که در صدد پیدا کردن عدله برای تاثیر
حمایت سازمانی شهودی بر تعهد متاثر ،تعهد کاری و رفتارهای
شهروندی پرستاران هستیم (.)11
جیفری 9و همکاران ()1128در تحقیقی با عنوان عدالت و
تعهد کاری :نقش اعتماد مدیریت ارشد این موضوع را مورد
مطالعه قرار دادیم که آیا تعهد کاری در تاثیر ابعاد عدالت
سازمانی بر رفتار و منش کاری مداخله میکند یا نه .نتایج نشان
داد که مدل ساده ی مداخله گری فقط برای عدالت توزیعی
مورد استفاده بود (.)18
وویک 1و همکاران ( )1128در تاثیر رفتار شهروندی سازمانی
بر اثربخشی مدیریتی تغییرات سریع که در زمینه های مختلف
روی داد در سال های اخیر تاثیر مستقیمی تقریبا بر روی تمام
سازمان ها داشته اند .نتایج اشاره میکنند که رابطه ی مطرح
شده ی  OCBو  MEبه خوبی با اطالعات مطابقت دارند (.)19
پتر 1و همکاران ( )1121در مسیر تحلیل رفتار شهروندی
سازمانی :عدالت ،اعتماد ،رضایت و تعهد این مقاله تاثیر عدالت
سازمانی ،تعهد معامالتی-نگرشی ،اعتماد سازمانی و رضایت
کاری را بر رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه قرار می دهد
(.)91
نتایج نشان میدهد که رابطه ی مهمی میان متغیر هایی
وجود دارد که با مشارکت هم در رفتار شهروندیسازمانی تغییر
میکنند.
8
اهمت و همکاران ( )1128در تحقیق در رابطه با دریافت
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
مدیریت آموزشی است .مدل نظر سنجی توصیفی در این تحقیق
استفاده شده است .نتیجه سطح باالیی از رفتار شهروندی
سازمانی در مدارس ،فعالیت های آموزشی را بطور مثبتی تحت
تاثیر قرار می دهد (.)26
در نهایت روند مدلهای ارائه شده در خصوص عوامل مؤثر
بر رفتار شهروندی سازمانی آورده شده است:
مورمان ( )2339نشان داد که رضایت شغلی ،عدالت رویه ای
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

1. Ayhan.AYDINa
2. Antonio
3. JEFFREY
4. Vivek

5. Peter.Steane
6. Ahmet
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تعهد سازمانی نیز تأثیر می گذارد ( .)99وال یون و سوکهی
( 2)1113نشان دادند که عدالت اثر مستقیمی بر رفتار شهروندی
سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد ( .)18قادرخان
( )1121نشان داد که تعهدسازمانی بیشترین تأثیر را بر رفتار
شهروندی سازمانی دارد و عدالت سازمانی با تأثیرگذاری بر تعهد
سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر می گذارد ( .)13در
نهایت کسمسپ )1121( 1نشان داد که ابعاد رضایت شغلی ،تعهد
و عدالت سازمانی بهعنوان تعدیل کننده اثر مثبتی بر رفتار
شهروندی سازمانی دارند .رضایت شغلی کامال ارتباط بین عدالت
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .تعهد
سازمانی نیز ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی را تعدیل می کند ضمن آنکه رضایت شغلی بهصورت
مستقیم بر تعهد سازمانی اثر دارد (.)16
با توجه به آنچه گفته شد رضایت شغلی ،عدالت و تعهد
سازمانی را می توان به عنوان عوامل پیشبینی کننده رفتار
شهروندی سازمانی در نظر گرفت و از آنجا که معلمان
تربیتبدنی بهعنوان عناصر تأثیرگذار در توسعه ورزش کشور و
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
معلمان در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه این
تحقیق قرار گرفت؛ بنابراین تحقیق حاضر سعی در طراحی مدل
رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی براساس رضایت
شغلی ،تعهدسازمانی و عدالت سازمانی دارد .این کار می تواند با
فراهم نمودن اطالعات مورد نیاز جهت ارتقاء رفتار شهروندی
سازمانی معلمان تربیتبدنی کمک کرده و منجر به موفقیت
شغلی آنها شود تا در نهایت شاهد ارتقا فرهنگ ورزش و سالمت
در سطح کشور باشیم .نتایج حاصل از این تحقیق برای سازمان
آموزش و پرورش جهت بهبود عملکرد کارکنان و سایر محققین
حوزه رفتار سازمانی کاربرد دارد.
مدلمفهومی زیر مدل پیشبینیکننده رفتار شهروندی
سازمانی بر اساس رضایت شغلی ،تعهد و عدالتسازمانی
طراحیگردید.

1. Wall-Yun & Sook-Hee
2. kasemsap
3. niehoff & moorman

شکل .2مدلمفهومیرفتارشهروندیسازمانیبراساس
رضایتشغلی ،تعهد و عدالتسازمانی
روششناسی تحقيق
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی ،به لحاظ گرداوری دادهها
توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بود که
بهصورت میدانی اجرا شد .جامعه آماری شامل کلیه دبیران
تربیتبدنی شهر تهران در سال تحصیلی  2931-2931که
بالغبر  2111نفر بودند که درنهایت  911نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
استاندارد ذیل که مقیاس پاسخگویی به آنها پنجدرجهای
لیکرت است ،استفاده شد:
پرسشنامه  11گویه ای عدالت سازمانی مورمان و نیهوف9
( )2339با پایایی  1/31و روایی ( 1/32فاطیما )1122 ،که شامل
 9خرده مقیاس عدالت توزیعی ( 1سؤال) ،عدالت رویهای (8
سؤال) و عدالت تعاملی ( 3سؤال) بود که پایایی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ  1/31محاسبه گردید
1
پرسشنامه  26گویه ای تعهد سازمانی آلن و مایر ( )2332با
پایایی ( 1/11جمالی و همکاران )2966 ،که شامل  9خرده
مقیاس تعهد عاطفی ( 8سؤال) ،تعهد تداومی ( 8سؤال) و تعهد
هنجاری ( 8سؤال) بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ
 1/68محاسبه گردید
1
پرسشنامه  11گویه ای رضایت شغلی مینه سوتا ( )2331با
پایایی ( 1/66کسمپ )1121 ،که شامل  1خرده مقیاس رضایت
4. Allenn & meyer
)5. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ
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درونی ( 21سؤال) و بیرونی ( 6سؤال) بود که پایایی آن با
استفاده از آلفای کرونباخ  1/63محاسبه گردید.
پرسشنامه  11گویه ای رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف
و همکاران )1111( 2با پایایی  1/61و روایی ( 1/69فاطیما،
 )1122که شامل  1خرده مقیاس نوعدوستی ( 1سؤال)،
وظیفهشناسی ( 9سؤال) ،جوانمردی ( 9سؤال) ،فضیلت مدنی (9
سؤال) و احترام ( 1سؤال) بود که پایایی آن با استفاده از آلفای
کرونباخ  1/62محاسبه گردید.
ابتدا برای تعیین توزیع طبیعی متغیرها و تعیین همگنی
واریانس بین متغیرها از آزمونهای کالموگروف اسمیرنوف و
آزمون لوین و سپس جهت توصیف دادهها از آمار توصیفی و
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون رگرسیون چندمتغیره و معادالت ساختاری
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار LISREL

نسخه  6/61و  SPSSنسخه  23با سطح اطمینان  31درصد
استفاده شد.
یافته هاي تحقيق
نتایج میانگین و انحراف استاندارد نشان داد که از نظر
معلمان تربیتبدنی عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند
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
رفتار شهروندی سازمانی ،در مؤلفه احترام نسبت به سایر مؤلفه
ها در سطح مطلوبتری قرار دارند (جدول )2

جدول  .2آمار توصیفی مؤلفه های مرتبط با مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی
در معلمان تربیتبدنی
متغیر
رفتار شهروندی سازمانی

عدالت سازمانی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

مؤلفه
نوع دوستی
وظیفه شناسی
جوانمردی
فضیلت مدنی
احترام
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
تعهد عاطفی
تعهد تداومی
تعهد هنجاری
درونی
بیرونی

یافته های تحقیق نشان داد که بجز تعهد تداومی ،بین
سایر متغیرها و مؤلفه هایشان با رفتار شهروندی سازمانی
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (جدول  )1که در نهایت

1. Padsakoff & et al

میانگین
21/12
29/21
22/62
21/11
92
21/12
11/81
91/11
19/31
12/18
11/13
16/31
91/21

انحراف معیار
1/66
2/81
2/63
1/61
9/13
1/81
1/11
1/81
9/81
1/21
1/91
1/81
1/11

در معادالت ساختاری ارتباط بین عدالت ،تعهد و رفتار
شهروندی سازمانی تأیید نگردید.

طراحی مدل پيش بينی کننده رفتار شهروندي سازمانی دبيران تربيت بدنی شهر تهران

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی مربوط به متغیرها و مؤلفه هایشان با رفتار شهروندی سازمانی معلمان
تربیتبدنی
P
R
میانگین و انحراف
میانگین و انحراف
متغیر
استاندارد رفتار

استاندارد

شهروندی سازمانی

05/59+11/55

8/58

8 /881

رضایت شغلی

01/1+9/08

8/881

رضایت درونی

80/95+5/08

8/85

رضایت بیرونی

51/15+8/18

8/55

8/881

عدالت سازمانی

00/15+14/48

8/50

8 /881

عدالت توزیعی

15/81+8/08

8/19

8/881

عدالت رویه ای

18/01+5/84

8/10

8/881

عدالت تعاملی

51/11+4/04

8/59

8/881

تعهد سازمانی

00/15+15/11

8/14

8 /881

تعهد عاطفی

15/98+5/08

8/58

8/881

تعهد تداومی

11/40+5/15

8/85

8/85

تعهد هنجاری

11/59+8/54

8/10

8/881

جدول  .9ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بیی رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی بر اساس متغیرهای رضایت شغلی،
تعهد و عدالت سازمانی و مؤلفه هایشان
متغیرها

رفتار شهروندی تعهد سازمانی

عدالت سازمانی

سازمانی

شغلی

رفتار شهروندی سازمانی

1

تعهد سازمانی

8/19

1

عدالت سازمانی

8/54

8/50

1

رضایت شغلی

8/55

8/58

8/05

در ماتریس فوق همبستگی بین تمامی متغیرهای تحقیق در
سطح  1/12معنادار است بیشترین همبستگی مربوط به رضایت
شغلی با عدالت سازمانی و کمترین میزان همبستگی مربوط به
رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی است (جدول .)1

رضایت

1

نتایج معادالت ساختاری نشان داد که بین عدالت سازمانی
با رضایت شغلی ( )1/11و تعهد سازمانی ( )1/11رابطه وجود
دارد و تعهد سازمانی نیز با رضایت شغلی ( )1/18رابطه وجود
دارد و در ضمن بین تعهد ( ،)1/23رضایت ( )1/11و عدالت
( )1/11با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
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شکل  .2خروجی آزمون رابطه علی بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی ،تعهد و عدالت سازمانی
که در نهایت با توجه با نتایج  t-valueکه در ادامه آورده
شده است با وجود همبستگی بین رضایت ،عدالت و تعهد با
رفتار شهروندی سازمانی مقیاس  tتنها ارتباط بین رضایت شغلی

و رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی و
تعهد سازمانی و همچنین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد
سازمانی را تأیید می کند

شکل  .1خروجی آزمون رابطه علی بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی ،تعهد و عدالت سازمانی
بحث و نتيجهگيري
نتایج همبستگی نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین
رضااایت شااغلی با رفتار شااهروندی سااازمانی وجود دارد و در
نهایت نتایج حاصااال از آزمون رگرسااایون چندمتغیره با روش
ورود همزمان برای پیشبینی رفتار شاهروندی ساازمانی نشان
داد که رضایت شغلی بهترین پیشبینی کننده رفتار شهروندی
ساازمانی می باشند؛ که نتایج حاصل از لحاظ وجود رابطه بین
رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با نتایج تحقیق لستر
و همکاران ( ،)1116ابی یادا ( )1121و اینتراپراسونگ ()1121
موافق است )11.21.91( .همچنین رستمی و همکاران ()2966
و جمالی و همکاران ( )2966مؤلفه های ماهیت کار ،رضایت از
همکاران و رضاایت از میزان حقوق و مزایا از رضایت شغلی را
بهعنوان پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی معرفی کردند؛ که
میتوان گفت که نتیجه تحقیق رستمی به رضایت شغلی درونی
و جمالی به رضاایت شغلی بیرونی اشاره دارد )2.1( .ضمنا زین
آبادی ( )2963در تحقیقی اشاااره می کند که رضااایت شااغلی

درونی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیرمستقیم معنادار دارد.
در نتیجه نتایج تحقیق حاضااار مبنی بر اینکه هر دو رضاااایت
شغلی درونی و بیرونی پیشبینی کننده
رفتار شاهروندی ساازمانی می باشاند از بعد رضایت شغلی
درونی با رستمی و از بعد رضایت بیرونی با جمالی موافق است
و در نهایت از آن جهت که رضایت شغلی را در پیشبینی رفتار
شاااهروندی ساااازمانی مؤثر میداند با هر دو تحقیقات مذکور
موافق اسااات .در مجموع هرچناد کاه جامعه آماری تحقیقات
مذکور متفاوت بوده و از پرساشنامههای متفاوتی استفاده شده؛
وجود رابطه بین رضاایت شاغلی با رفتار شهروندی سازمانی و
همچنین پیشبینی رفتار شاهروندی سازمانی از طریق رضایت
شاغلی و نشان می دهد کهرضایت شغلی در همه جوامع یکی
از عوامل بهداشااتی اثرگذار بر رفتار شااهروندی سااازمانیو در
حقیقت مقدمه اساتقرار رفتار شهروندی سازمانی بشمار میرود.
( )6کساالرو اسااپکتور ( )1113رفتار شااهروندی سااازمانی یک
کارمند راضی مبین واکنش وی در برابر کسانی است که برای
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او ارزش قائل شده اند)12.91( .
باتمن و اورگان ( .)2369ساااطح باالتر رضاااایت کارکنان
منجر به ایجاد تعهد ساااازمانی گردیده که این امر نیز به نوبه
خود ،انگیزه ارائه رفتار مطلوب شااهروندی ساااازمانی را ارتقاء
خواهد داد ()23
نتایج همبستگی نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین
عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد ،لذا می
توان گفت عدالت ساااازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار
شهروندی سازمانی دارد ضمن اینکه نتایج رگرسیون نشان داد
کاه تنهاا متغیر عادالات تعاملی میتواند پیشبینی کننده رفتار
شااهروندی سااازمانی باشااد .از لحاظ وجود رابطه بین عدالت
ساازمانی و با رفتار شاهروندی سازمانی با نتایج تحقیق :وانگ
( ،)1122شاااو و همکااران ( ،)1122نوروزی ( ،)1122یعقوبی
( ،)1122جعفری ( )1121و حیدری و همکاران ( )1121موافق
است)21.11.11( .
اورگان ( )2331بر اسااااس تئوری مبادله اجتماعی ،تبیینی
ارائاه داده کاه در آن ،کااارکناان برای جبران رفتاار عاادالنااه
ساازمانی ،رفتار شاهروندی سازمانی از خود بروز می دهند و از
این نظر کاه از بین مؤلفاه هاای عادالات تنها عدالت تعاملی
میتواند رفتار شاااهروندی ساااازمانی را پیشبینی کند با نتایج
مورمان ( )2339و جعفری ( )1121که نشان دادند عدالت رویه
ای منجر به رفتار شاهروندی سااازمانی می شود مخالف است
()21.99.98؛ و با سلطان حسینی و همکاران ( )2931که نشان
دادند بین عدالت تعاملی با رفتارشهروندی سازمانی رابطه وجود
دارد و حیادری و همکااران ( )1121کاه نشاااان دادند عدالت
تعااملی بهترین پیشبینی کنناده ابعااد رفتاار مدنی و آگاهی
(بصاایرت) اساات موافق اساات )21( .با توجه به اسااتفاده از
پرسااشاانامههای مختلف برای اندازه گیری عدالت سااازمانی و
رفتار شاااهروندی ساااازمانی در تحقیقات مذکور ،وجود رابطه
مثبت بین عدالت ساازمانی و رفتار شاهروندی ساازمانی نشان
می دهد که همه پرساشانامهها به درستی شاخص های مورد
نظر را اندازه گیری میکنند و از لحاظ اینکه در این تحقیق تنها
عدالت تعاملی و در ساااایر تحقیقات عدالت رویه ای و تعاملی
بهعنوان پیشبینی کننده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده
اند این مهم را میتوان به جوامع آماری متفاوت آنها و در نتیجه
تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و غیره ربط داد .جافری
( )1122در یافته های خود نشااان داد که ادراک نقض تعهدات
سازمانی ،اعتماد و رفتارهای شهروندی را با خطر مواجه میسازد
و این امر به نوبۀ خود موجب کاهش عملکرد شااغلی میشااود.
()11
همچنین ،ماچینساکی ( )1121در پژوهش خود بیان داشت

که نحوۀ عمل و رفتار سااازمان ،زمینه ساااز ادراک کارکنان از
عدالت سازمانی یا بی عدالتی است و این امر عاملی بسیار مهم
و مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی میباشد .شفازاوانا و همکاران
( )1128در بررسای ارتباط بین ارزیابی رضاایت شغلی ،تکمیل
تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمان دوره متوسطه
می باشااد .دادهها از طریق پرسااشاانامههای برای  111معلم
دبیرساتانی در پراگ جمع آوری شاده اسات .از نتایج به دست
آمده در زمینه رضاایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
ساازمانی؛ ارتباط آماری معنادار و مثبتی نشان داده شده است.
()91
در ضمن نتایج همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی
داری بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد،
لذا می توان گفت تعهد سازمانی تأثیر مثبت بر رفتار شهروندی
سااازمانی دارد ،در ضاامن نتایج رگرس ایون نشااان داد که تنها
مؤلفه تعهد عاطفی می تواند پیشبینی کننده رفتار شااهروندی
ساازمانی باشاد؛ که از لحاظ وجود رابطه بین تعهد ساازمانی و
رفتار شاااهروندی ساااازمانی با نتایج تحقیق چیا و تساااایی 1
( ،)1111لی یو و کوهن ( )1121موافق اسااات )91.11( .و از
لحااظ پیشبینی رفتاار شاااهروندی ساااازمانی از طریق تعهد
عاطفی با تحقیق لی یو و کوهن ( )1121که نشان دادند تعهد
تداومی نقش قوی بر ارزش ها و رفتار شاااهروندی ساااازمانی
دارد )91( .جماالی و همکااران ( )2966که نشاااان دادند تنها
مؤلفه تعهد هنجاری قدرت پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی
در جهت مثبت را دارد .گارسیا سابررا و سوتو ( )1122که نشان
دادنااد هار دو تاعهااد هنجاااری وعاااطفی تااأثیر مثبتی بر
رفتارشهروندی سازمانی دارند )2( .رستمی و همکاران ()2966
کاه نشاااان دادناد تنهاا مؤلفاه تعهد عاطفی رفتار ساااازمانی
شاااهرونادی را پیش بینی می نماید )1( .در تحقیقات مذکور
نشااان داده شااد که بین تعهد سااازمانی و رفتار شااهروندی
ساااازماانی رابطه مثبت وجود دارد که در این میان تأثیر تعهد
عاطفی و هنجاری بر رفتار شاهروندی سازمانی بیشتر از تعهد
تداومی بوده اسات چرا که تعهد تداومی به این معنی است که
کارمندان صارفا به واسطه نداشتن جایگزین مناسب برای کار،
در سااازمان می مانند و در واقع به سااازمان متعهد نیسااتند در
نتیجه این دسته از افراد احساس مثبتی نسبت بهسازمان ندارند
که بتواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانیمطلوب در آنها
گردد ،زیرا همانطور که گفته شااد رفتار شااهروندی سااازمانی
شاامل رفتارهای داوطلبانه و فرانقشی میباشند که جزء الزامات
نقش نمیباشند و کارایی سازمان را افزایش می دهند اما افرادی
کاه باه دالیل مادی در ساااازمان میمانند عالقه ای به انجام
کاارهایی فراتر از وظایف خود ندارند ،از طرف دیگر رفتارهایی
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که ناشی از تعهد سازمانی است غالبا داوطلبانه و بدون توجه به
ساایسااتم پاداش و ترفیع انجام می شااود بنابراین باید اذعان
داشات؛ رفتارهای ناشای از تعهد سازمانی ،شباهت بسیاری به
رفتارهای شهروندی سازمانی دارند.
نتاایج مااتریس همبساااتگی نشاااان داد کاه بین تمااامی
متغیرهاای تحقیق رابطه وجود دارد ،لذا می توان گفت که بین
رضااایت شااغلی ،تعهد و عدالت سااازمانی با رفتار شااهروندی
ساااازمانی ،معلمان تربیتبدنی رابطه چندگانه وجود دارد که از
لحاظ رابطه بین رضاااایت شاااغلی و تعهد ساااازمانی با رفتار
شااهروندی سااازمانی باتحقیقات مورمان ( ،)2339ال اوتایبی
( ،)1112وال یون و سااوکهی ( ،)1113زین آبادی و صااالحی
( )1122و کسمسپ ( )1121موافق است)16.99.6.18.21.99( .
بااا توجااه بااه متفاااوت بودن جوامع آماااری و اساااتفاااده از
پرساشنامههای گاها مختلف در تحقیقات نتایج مذکور مبنی بر
رابطه عدالت ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی
سازمانی نشان دهنده آن است که نگرش های شغلی (رضایت
شاغلی و تعهد ساازمانی) و عدالت ساازمانی (منصفانه دانستن
شرایط کار) در همه جوامع بر بروز رفتارهای داوطلبانه فرانقش
(رفتار شهروندی سازمانی) مؤثرند.
در نهاایات نتیجه مقیاس  tدر معادالت سااااختاری جهت
طراحی مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس رضایت شغلی،
تعهد سااازمانی و عدالت سااازمانی ،تنها ارتباط مسااتقیم بین
رضااایت شااغلی با رفتار شااهروندی سااازمانی تأیید گردید و
مشاااخص شاااد که تعهدساااازمانی و عدالت ساااازمانی بطور
غیرمساااتقیم و باا تاأثیرگذاری بر رضاااایت شاااغلی بر رفتار
شااهروندی سااازمانی تأثیر می گذارند .با توجه به مدلهای ارائه
شااده در مورد عوامل تأثیرگذار بر رفتار شااهروندی سااازمانی،
هرچند تحقیقات مذکور وجود رابطه بین عدالت سازمانی ،تعهد
ساازمانی و رضاایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی را تأیید
کردند اما در مورد نحوه ارتباط بین آنها تفاوت هایی وجود دارد.
اکثر تحقیقات نشااان دادند که رضااایت شااغلی ،تعهد و عدالت
ساازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثرند .مورمان ()2339
کساامسااپ ( )1121در برخی تحقیقات تنها تعهد سااازمانیو در
برخی دیگر تنهاا عادالات ساااازمانی بطور مساااتقیم با رفتار
شااهروندی سااازمانی رابطه داشااته اند )16.99( .بنابراین مدل
مذکور بطور کامل با هیچکدام از مدلهای مذکور منطبق نیست
و این تفااوت احتمااال به دلیل وجود جوامع آماری متفاوت در
تحقیقات می باشااد ،در نتیجه این مدل نشااان داد که عدالت
سااازمانی و تعهد سااازمانی با تأثیرگذاری بر رضااایت شااغلی
معلمان تربیتبدنی باعث بروز رفتار شهروندی سازمانی در آنها
شده است.

باه دلیال نقش مدارس در تربیت نیروی انساااانی آینده و
توساعۀ همه جانبۀ کشور ،لزوم بهرهمندی از معلمان برخوردار
از ساطح باالی رفتار شهروندی سازمانی و همچنین آگاهی از
دیدگاه معلمان تربیتبدنی در رابطه با ادراک مناساااب از عدالت
ساازمانی و ادراک از میزان تحقق تعهدات سازمانی ،تحقیق و
تفحص در این زمینه بیش از پیش ضاروری به نظر میرسد .از
آنجا که موضوع رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزشیبویژه
آموزش و پرورش تاثیر گذار تر و زیر بنایی تر از ساایر سازمان
هااسات ،یافتههای این پژوهش نشاان داد که رفتار شهروندی
سااازمانی موضااوعی خارج از ماهیت شااغل اساات و کلیه افراد
شااغل در سازمانهای مختلف فارغ از ماهیت عملیات سازمانی،
با توجه به میزان ادراک از عدالت سااازمانی در سااازمان خود و
میزان ادراک از تحقق تعهدات از طرف ساااازمان ،نسااابت به
کیفیت و کمیت عملکرد و رفتارشان در قبال انتظارات سازمان
متبوع ،واکنش نشاااان میادهند .از اینرو اگر معلمان تربیتبدنی
احسااس کنند تعهدات ساازمانی بین آنها و سازمان آموزش و
پرورش برقرار است و آن سازمان برای تعهدات و مسئولیتهای
خود درقبال آنها پاسااخگوساات ،سااطح رفتارهای شااهروندی
سازمانی آنها افزایش مییابد و برعکس .ضمن اینکه یافته های
پژوهش حاضار نشاان داد تعهدات سازمانیبصورت متقابل بین
معلماان تربیتبادنی و ساااازمان آموزش و پرورش بر اسااااس
احسااااس مسااائولین آموزش و پرورش و معلمان تربیتبدنی از
عادالت ساااازمانی شاااکل میگیرد و این ساااازه نیز به رفتار
شااهروندی سااازمانی مناساابتر این گروه از معلمان میانجامد.
رابطۀ دوسااویۀ مساائولین و معلمان آموزشااوپرورش ،به ویژه
مسائولین و معلمان تربیتبدنی موجب میشود تا معلمان ،عدالت
در برقراری رابطه را درک کنند و احساااس بهتری نساابت به
مسائولین و ساازمان داشته باشند .درمقابل ،هر اندازه بیعدالتی
در برقراری روابط از ساااوی معلمااان تربیتبادنی ادراک گردد،
رفتارهای مقابل های نساابت به مساائولین و سااازمان افزایش
خواهد یافت .از دیدگاه مورمان ( )2932اگر مدیران سازمانها یا
کارفرمایان خواهان افزایش رفتار شهروندی میان کارکنان خود
هساااتناد باید در تعامالت خویش با کارکنان در جهت افزایش
عدالت ساازمانی تالش کنند .سازمانهایی که از سوی کارکنان
خود منصاف ادراک شاوند و رفتار مطلوبی با آنها داشته باشند
قادر خواهند بود به کارکنانی که رفتارهای شاهروندی بیشتری
را به نمایش میگذارند دسترسی پیدا کنند)99( .
براساااس یافته های این پژوهش پیشاانهاد میشااود مدیران
ادارات کل آموزشوپرورش و بهویژه مسئولین تربیتبدنی ادارات
اساااتاان تهران باا ایجاد نظام های عادالنه جبران خدمت در
سازمان همانند پرداخت براساس عملکرد ،ارائۀ پاداش بر مبنای
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 ادراک از،زیرا ادراک این معلمان از مسااائوالن در فرایند تعامل
عدالت مراودهای و پایبندی به تعهدات سازمانی را ارتقا میدهد
.و بهطور مثبت بر اعتماد آنها نسبت به مسئولین تأثیر میگذارد
 محیط امنی را،این نگرش مثبت که هدایتکنندۀ رفتار اسااات
برای کاارکناان جهت درگیرشااادن در رفتارهای شاااهروندی
.سازمانی فراهم میکند
در نهایت با توجه به نتایج کلی تحقیق مبنی بر تأثیرگذاری
 تعهد سااازمانی و عدالت سااازمانی بر رفتار،رضااایت شااغلی
شااهروندی سااازمانی چه بهصااورت مسااتقیم و چه بهصااورت
 مسئولین بایستی توجه ویژه ای به این مهم داشته،غیرمستقیم
 تقویت،و باا ارائاه راهکارهای مناساااب از جمله ارائه بازخورد
 برگزاری کارگاه های آموزشاای و غیره در جهت تقویت،مثبت
این متغیرها در معلمان تربیتبدنی خصااوصااا از لحاظ رضایت
 تعهاد عاطفی و عدالت تعاملی گامهای مؤثری، بیرونی،درونی
.بردارند

عملکرد و شایستگیافراد و نیز متناسببودن پیامدها با مسئولیتها
،و عملکرد افراد در جهات درک عادالت توزیعی و بهدنبال آن
 بروز رفتارهای شهروندی،درک پایبندی به تعهدات و درنتیجه
 معیاارهاا و رویه های، عالوه براین.ساااازماانی گاام بردارناد
تخصیص حقوق و مزایابرای تمام افراد سازمان بهطور یکسان
اعمال شاود و این رویه ها براساس معیارهای اخالقی و مبتنی
 به معلمان اجازه داده شود بر، همچنین.بر اطالعات دقیق باشد
 با ایجاد نظامها و معیارهای، درضااامن.رویاه هاا اثر بگاذارند
 گامی اسااااسااای در جهت،منصااافانه برای ارتقا و ترفیع افراد
 برخورداری از،افزایش ادراک از عادالات رویاه ای و درنتیجه
معلمانی با ویژگیهای رفتارهای شااهروندی سااازمانی برداشااته
 مادیران و مسااائولین آموزش و پرورش در، همچنین.شاااود
رفتارهای بین شاااخصااای و مراوداتی که با معلمان تربیتبدنی
 به نظرات آنها،دارند با آنها با احترام و خوشااارویی رفتار کنند
احترام بگاذارند و در ارائۀ اطالعات درمورد تصااامیمات و رویه
های ساازمانی که به آنها مربوط میشود صادقانه برخورد کنند؛
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