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ارتباط عدالت سازمانی ،پایبندی به قراردادهای روانشناختی و رفتارهای
شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی
عباس نظریان مادوانی ،1مریم مختاری دینانی
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.1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران*
.2استادیار دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ دریافت9313/19/39 :

تاریخ پذیرش9313/11/14 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراکشده ،پایبندی به قراردادهای
روانشناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی شهرستانهای استان تهران
میباشد .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ معلمان تربیتبدنی شهرستانهای استان تهران در
سال تحصیلی 11ـ( 19بالغ بر  9211نفر) و نمونۀ آماری آن نیز  394نفر انتخاب شد .نتایج -
نشان داد بین عدالت سازمانی ادراکشده در هر سه بعد توزیعی ،رویهای و تعاملی و نیز بین
پایبندی به قراردادهای روانشناختی در هر دو بعد تبادلی و رابطهای با رفتارهای شهروندی
سازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین ،از بین ابعاد
عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی و تعاملی بهطور معناداری قابلیت پیشبینی برای پایبندی به
قراردادهای روانشناختی داشتند .عالوهبراین ،پایبندی به قراردادهای روانشناختی تبادلی،
عدالت توزیعی و عدالت تعاملی  %41/18از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می-
کند .پیشنهاد میشود عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای روانشناختی بهعنوان پیش-
بینهای مهم رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی شهرستانهای استان تهران
مدنظر مسئوالن این سازمان قرار گیرد.
واژگان كلیدی :عدالت سازمانی ،قراردادهای روانشناختی ،رفتارهای شهروندی سازمانی،
معلمان تربیتبدنی
*نویسنده مسئول

Email: Abbasnazarian@gmail.com
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مقدمه
بیش از یک قرن است که تفکر غالب مدیریت بر این محور میچرخد که تمامی تالشهاي
سازمان باید در جهت بهبود مستمر باشد .موضوع این پژوهش نیز از این آرمان اساسی مدیریت
ناشی میشود .تالش براي بهبود عملکرد از روزهاي اولیۀ شکلگیري رشتۀ مدیریت بهعنوان
اصل خدشهناپذیري بوده است که هر روز وارد مباحث جدیدتري میشود و حوزههاي بیشتري
را تسخیر میکند .در مکاتب اولیۀ مدیریت ،افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند که در شرح
شغل و شرایط احراز ،از شاغل انتظار میرفت؛ اما ،امروزه رفتارهایی فراتر از آنها مدنظر قرار
گرفته است .پژوهشگران بسیاري به رفتار کارکنان در محیط کار توجه کرده و انواع گوناگونی از
رفتارها را مورد تحلیل قرار دادهاند .بسیاري از مطالعات صورتگرفته ،سعی در تقسیمبندي
رفتارها و علل بروز آنها داشتهاند .مباحثی نظیر ادراك ،انگیزش ،نگرشهاي شغلی و غیره از
جمله مواردي هستند که به بررسی ریشۀ بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط کار میپردازند؛
اما بحثی که در دو دهۀ اخیر مطرح شده و عالوه بر رفتارشناسان ،توجه روانشناسان و جامعه
شناسان را نیز بهخود جلب کرده است" ،رفتار شهروندي سازمانی" نام دارد (مهداد1931 ،
زیرچاپ) .رفتار شهروندي سازمانی ،رفتاري اختیاري و فراوظیفهاي است که در افزایش عملکرد
اثربخش سازمان تأثیر دارد و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهوسیلۀ سیستم پاداش رسمی
سازمان سازماندهی نمیشود .با توجه به این که افزایش اثربخشی ،همواره یکی از مسائل و
دغدغههاي مدیران از جمله مدیران ورزشی است ،شناخت رفتار شهروندي سازمانی و عوامل
مؤثر بر آن میتواند گام مؤثر و مفیدي در این مسیر به شمار آید (مهداد.)6 ،1931 ،
پژوهشگران رفتارهاي شهروندي سازمانی را در حوزههاي مختلف مورد بررسی قرار دادهاند که
در این مورد میتوان به بررسی رفتار شهروندي سازمانی در حوزههاي منابع انسانی (جوادیان،
گلپرور و باللی ،)6 ،1931 ،روانشناسی و ارتباطات (آرگریس ،)66 ،1361 ،1تصمیمگیري
(بولینو ،تورنلی و نیهوف ،)223 ،2112 ،2بازاریابی (جوادیان و همکاران ،)6 ،1931 ،مدیریت
استراتژیک (باتمن و ارگان )796 ،1399 ،9و رهبري (کوهن و اسپکتور )269 ،2111 ،2اشاره
کرد.

1. Argyris
2. Bolino, Turnley & Niehoff
3. Bateman & Organ
4. Cohen & Spector
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واژۀ رفتار شهروندي سازمانی اولینبار بهوسیلۀ باتمن و ارگان ( )1399مطرح گردید .اگرچه این
مفهوم از نوشتههاي بارنارد )1399( 1درمورد تمایل به عملکرد و رفتارهاي خودجوش و نیز
همکاري فراتر از انتظارات نقش ناشی شده است .در دهههاي اخیر ،بهمنظور تشریح چنین
رفتارهایی از اصطالحاتی نظیر رفتارهاي پیشاجتماعی ،رفتارهاي فرانقشی ،عملکرد زمینهاي،
رفتارهاي خودجوش و یا رفتار شهروندي سازمانی استفاده شده است (جوادیان و همکاران،
21 ،1931ـ .)6اهمیت رفتار شهروندي سازمانی در سازمانهاي مختلف غیرقابلانکار است؛ اما
هنگامی که صحبت از دستگاههاي آموزشی ،بهویژه آموزشوپرورش میشود ،نگاهها به آن
موشکافانهتر و حساستر میشود .معلمان آموزشوپرورش از جمله معلمان تربیتبدنی ،با
رفتارهاي نوعدوستانه و جوانمردانه همراه با ادب و مهربانی ،خوشخویی و حس وظیفهشناسی،
کمک شایانی به افزایش کیفیت در نظام تعلیموتربیت میکنند .بهدلیل نقش مدارس در تربیت
نیروي انسانی آینده و توسعۀ همهجانبۀ کشورها ،لزوم بهرهمندي از معلمان برخوردار از سطح
باالي رفتار شهروندي سازمانی ضروري میباشد .پژوهشهاي زیادي در جستجوي پاسخ به این
سؤال بودهاند که چه عواملی میتوانند در ایجاد و حفظ چنین رفتارهایی مؤثر باشند؟
همچنین ،پژوهشگران پیشزمینهها و پیامدهاي رفتار شهروندي سازمانی را نیز مورد بررسی
قرار دادهاند (بولینو و همکاران.)223 ،2112 ،
براساس مطالعۀ پیشینۀ رفتار شهروندي سازمانی ،یکی از عوامل مؤثر بر این نوع رفتار ،سازۀ
قرارداد روانشناختی 2است که ریشه در نوشتههاي آرگریس ( )1361و شین )1391( 9دارد و
با تعهدات متقابل میان کارکنان و سازمان ارتباط دارد .این سازه از نظر مفهومی شامل
مجموعهاي از باورها و ادراکات فرد دربارۀ تعهدات متقابل میان کارکنان و سازمان است.
مطالعات متعدد حاکی از ارتباط بین قرارداد روانشناختی با رفتارهاي شهروندي سازمانی است
(نیهف و مورمن726 ،1339 ،2؛ ارگان .)2 ،1399 ،7نتایج پژوهشی حاکی از آن است که اگر
کارکنان احساس کنند که قرارداد روانشناختی بین آنها و سازمان برقرار است و سازمان براي
تعهدات و مسئولیتهاي خود درقبال آنها پاسخگو میباشد ،سطح رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی و رفتارهاي شهروندي سازمانی آنها افزایش مییابد و برعکس (شین .)72 ،1391،از-
سويدیگر ،گست )2112( 6بر این باور است که قراردادهاي روانشناختی براساس احساس
1. Barnard
2. Psychological Contract
3. Shein
4. Neihoff & Moorman
5. Organ
6. Geust
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کارفرمایان و کارمندان از اعتماد و عدالت سازمانی شکل میگیرد و این سازه نیز به رفتار
شهروندي سازمانی مناسبتر میانجامد (مورکزي .)2 ،2117 ،1در ادبیات سازمان و مدیریت،
واژۀ عدالت سازمانی بهعنوان ادراك کارکنان از انصاف کاري در سازمان شناخته میشود.
پژوهشها نشان دادهاند که رفتار عادالنۀ سازمان با کارکنان منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به
سازمان و رفتار شهروندي فرانقش آنها میشود (بوگلر و اسموچ.)221 ،2117 ،2
پژوهش درمورد پیامدهاي رفتاري ادراك عدالت در سازمان نشان میدهد اگر افراد احساس
کنند که پیامدها و رویههاي سازمانی غیرمنصفانه هستند ،عملکردي ضعیف و رفتار شهروندي
سازمانی سطح پایینی را به نمایش خواهند گذاشت (کیم .)929 ،1399 ،9درهمینراستا،
پژوهشگران بهطورکلی سه نوع عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی (ادراك کارکنان از
عادالنهبودن پیامدهاي عملکرد) ،عدالت رویهاي (ادراك کارکنان از عادالنهبودن فرایندهاي
سازمانی مرتبط با آنها) و عدالت تعاملی (ادراك کارکنان از روش انتقال عدالت سازمانی توسط
مدیران به زیردستان) را مدنظر قرار میدهند.
در پژوهش ایساك و آالم )2113( 2از اعتماد به سرپرست بهعنوان متغیر پیشبین رفتارهاي
شهروندي نام برده شده است (ایساك و آالم992 ،2113 ،ـ .)922همچنین ،نادیري و تانووا7
( )2111نشان دادند که تعهد سازمانی ،نقش میانجی در رابطۀ بین عدالت رویهاي سازمانی و
رفتارهاي شهروندي سازمانی دارد (نادیري و تانووا .)21-99 ،2111،در فراتحلیل کوهن و
اسپکتور ( )2111نیز مشخص شد که با اعمال عدالت در رویههاي سازمانی ،ضمن تقویت
هویت سازمانی ،اعتماد بین مدیریت و کارکنان و درنتیجه ،رفتار شهروندي سازمانی کارکنان
افزایش مییابد (کوهن و اسپکتور921 ،2111 ،ـ.)269
همچنین ،یافتههاي پژوهشی نادي و گلشیرازي ( )1931نشان داد که ادراك از عدالت تعاملی
و توزیعی ،نقش فزایندهاي در گرایش به رفتار شهروندي سازمانی ایفا میکند .ظریفی و
همکاران ( )1932نیز در پژوهشی میانگین نمرات کارشناسان سازمان تربیتبدنی براي عامل
عدالت سازمانی را  2/39بهدست آوردند که کمی پایینتر از متوسط طیف اندازهگیري؛ یعنی
سه میباشد و در بین ابعاد عدالت سازمانی ،عدالت تعاملی ،عدالت رویهاي و عدالت توزیعی به-
ترتیب بیشترین میانگینها را را دارند.
1. Morkoczy
2. Bogler & Somech
3. Kim
4. Ishak & Alam
5. Nadiri & Tanova
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با توجه به اهمیتی که رفتار شهروندي سازمانی در کشورهاي پیشرفته دارد و بهدلیل تأثیر
اینگونه رفتارهاي کارکنان بر عملکرد سازمان ،اثربخشی سازمان ،موفقیت سازمان ،رضایت
مشتري ،وفاداري مشتري ،کیفیت خدمات و غیره الزم است اقدامات سازمانی که موجب به-
وجودآمدن چنین رفتارهایی در کارکنان میشوند شناسایی گردند .با کمی تأمل بر پژوهشهاي
انجامگرفته بر روي رفتار شهروندي سازمانی متوجه خواهیم شد قراردادهاي روانشناختی و
عدالت سازمانی بهعنوان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازمانی ،کم مورد توجه قرار گرفتهاند و
تنها در برخی از مطالعات به نقش عدالت در ایجاد چنین رفتارهایی اشاره شده است .همچنین،
تاکنون پژوهشی درمورد ارتباط موجود بین قراردادهاي روانشناختی و عدالت سازمانی بر رفتار
شهروندي سازمانی معلمان تربیتبدنی آموزشوپرورش صورت نگرفته است؛ بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که آیا رفتارهاي شهروندي سازمانی معلمان
تربیتبدنی شهرستانهاي استان تهران از طریق ادراك عدالت سازمانی و پایبندي به
قراردادهاي روانشناختی قابلپیشبینی است یا خیر؟
روششناسی
روش پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردي بوده و بهلحاظ ماهیت و روش انجام کار ،توصیفی
و از نوع همبستگی میباشد .جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ معلمان تربیتبدنی شهرستان-
هاي استان تهران در سال تحصیلی 32ـ( 31بالغ بر  1729نفر) تشکیل دادند .نمونۀ آماري نیز
بهصورت تصادفی طبقهاي (جهت رعایت نسبت زنان و مردان) و طبق جدول نمونهگیري
کرجسی و مورگان ،به تعداد  912نفر ( 196نفر زن معادل  73درصد و  129نفر مرد معادل 21
درصد ) انتخاب شد که پس از تکمیل و جمعآوري 16 ،پرسشنامه بهدلیل نقص در پاسخگویی
از تحلیل آماري کنار گذاشته شد و نمونۀ پژوهش به  236نفر تقلیل یافت.
بهمنظور سنجش عدالت سازمانی اداركشده از پرسشنامۀ 19سؤالی عدالت سازمانی نیهف و
مورمن ( )1339که داراي پنج سؤال براي سنجش عدالت توزیعی ،شش سؤال براي سنجش
عدالت رویهاي و هفت سؤال براي سنجش عدالت تعاملی است استفاده شد .این پرسشنامه
توسط گلپرور و همکاران ( )1996در ایران ترجمه و اجرا شده است .مقیاس پاسخگویی
ال مخالفم= یک تا کامالا موافقم= پنج) میباشد و براساس گزارش
پرسشنامه ،پنج درجهاي (کام ا
مهداد و همکاران ( )1993ضرایب پایایی این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ بهترتیب براي
عدالت توزیعی ،عدالت رویهاي و عدالت تعاملی  1/92 ،1/96و  1/31گزارش شده است .در
پژوهش حاضر ،ضرایب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ بهترتیب براي عدالت
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توزیعی ،عدالت رویهاي و عدالت تعاملی  1/91 ،1/93و  1/39و براي ادراك عدالت بهصورت
کلی  1/32بهدست آمد.
همچنین ،از پرسشنامۀ شش سؤالی راسئو )1337( 1بهمنظور بررسی پایبندي به قراردادهاي
روانشناختی استفاده شد .این پرسشنامه پایبندي به قرادادهاي روانشناختی مبادلهاي و
رابطهاي را مورد سنجش قرار میدهد و طبق یک مقیاس هفت درجهاي (کامالا مخالفم= یک)
تا (کامالا موافقم= هفت) تدوین شده است .طبق گزارش جوادیان و همکاران ( ،)1931اعتبار
این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی برابر با  1/326است .در پژوهش حاضر ،پایایی
این پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي قرارداد روانشناختی مبادلهاي ،رابطهاي
و کل بهترتیب  1/62 ،1/91و  1/92بهدست آمد.
عالوهبراین ،از پرسشنامۀ رفتارهاي شهروندي سازمانی لی و آلن )2112( 2که رفتارهاي
شهروندي سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهاي شهروندي سازمانی معطوف به همکاران را با
 16سؤال اندازهگیري میکند نیز استفاده شد .آلفاي کرونباخ گزارششده توسط لی و آلن
( ) 2112براي رفتارهاي شهروندي معطوف به کارکنان و رفتارهاي شهروندي معطوف به
سازمان بهترتیب  1/91و  1/63میباشد .براساس گزارش مهداد و هادي ( ،)1931آلفاي
کرونباخ براي رفتارهاي شهروندي معطوف به همکاران و معطوف به سازمان و رفتارهاي
شهروندي کل بهترتیب  1/979 ،1/916و  1/937میباشد .در مطالعۀ حاضر آلفاي کرونباخ براي
رفتارهاي شهروندي معطوف به همکاران ،معطوف به سازمان و رفتارهاي شهروندي کل به-
ترتیب مقدار  1/1،31/63و  1/92بهدست آمد .نحوۀ پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه طبق
یک مقیاس هفت درجهاي لیکرت میباشد.
تمامی پرسشنامههاي استفادهشده در این پژوهش بین  91نفر از اساتید دانشکدههاي تربیت-
بدنی با گرایش مدیریت ورزشی توزیع شد و نظر اصالحی آنها مدنظر قرار گرفت .سپس،
اجراي نهایی انجام شد .الزم به ذکر است اساتید مذکور ،روایی محتوایی و صوري پرسشنامهها
را تأیید نمودند.
توزیع و جمعآوري پرسشنامهها نیز با هماهنگی حوزۀ تربیتبدنی سازمان و طی سه هفته
انجام شد .دادهها از طریق رگرسیون همزمان و با استفاده از نرمافزار آماري اس .پی .اس.
اس 219مورد تحلیل قرار گرفت.

1. Rousseau
2. Lee & Allen
3. SPSS
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نتایج
همانطور که در جدول یک مشاهده میشود ،بیشترین میانگین متغیر قراردادهاي روانشناختی
مربوط به قرارداد روانشناختی رابطهاي میباشد .بیشترین میانگین متغیر عدالت سازمانی نیز از آن
ادراك عدالت رویهاي است و بیشترین میانگین متغیر رفتار شهروندي سازمانی براي رفتار
شهروندي معطوف به کارکنان ثبت شده است .همانطور که در بخش ضرایب همبستگی ارائهشده
در جدول یک مشاهده می شود ،رابطۀ مثبت و معناداري بین تمامی متغیرهاي پژوهش وجود دارد
(.)P≤1/11
جدول 1ـ میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش
ردیف

12/97
12/31
23/62
17/26
21/29
21/61

9/91
9/17
6/23
7/11
6/11

1
1/93
1/23

** 1/79

1

**

** 1/3

1

**

1/22

**

1/61

** 1/29

** 1/93

6/72

77/29

11/62

93/69

11/92

96/16

19/19

63/1

21/26

1/26

** 1/76
** 1/93
**

1/927

**

1/711

**

1/237

1/769

** 1/6

**

1/26

** 1/92

**

** 1/96
** 1/29

** 1/21
** 1/7

**
**

1/263

**

1/777

**

1/611

**

1/966

**

** P< 1/11

**

** 1/73

** 1/69
** 1/26
** 1/21

** 1/93

** 1/77

** 1/72

** 1/66

رفتار شهروندي کل

1/66

** 1/22

** 1/26

** 1/72

1

رفتار شهروندي معطوف به
سازمان

**

** 1/3

** 1/99

1

رفتار شهروندي معطوف به
کارکنان

1

عدالت سازمانی کل

* P< 1/17

1/21

11

**

3

** 1/72

9

1

6

عدالت تعاملی ادراكشده

** 1/69

6

عدالت رویهاي ادراكشده

1/21

7

عدالت توزیعی ادراكشده

1

2

قرارداد روان شناختی کل

1

9

قرارداد روانشناختی رابطه-
اي

1/326

2

قرارداد روانشناختی مبادله-
اي

1

1

1

9

7

6

3

**

متغیرها

میانگین

انحراف
معیار

2

2

6

9

11

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،33دی و بهمن 9314

918

چنانکه در جدول دو مالحظه میشود ،پایبندي به قراردادهاي روانشناختی و عدالت سازمانی
ادراكشده ،داراي توان پیشبین معنادار ( )P≤1/17براي رفتار شهروندي سازمانی میباشد .بر-
اساس تحلیل واریانس رگرسیون انجامشده ( ،)F=93/26 ،P≤ 1/17دو متغیر یادشده 23
درصد از واریانس رفتار شهروندي سازمانی را بهصورتی معنادار تبیین میکنند؛ بنابراین و طبق
رگرسیون همزمان ،فرضیۀ پژوهش به این شکل مورد تأیید قرار میگیرد که ترکیب متغیرهاي
پایبندي به قراردادهاي روانشناختی و عدالت سازمانی ادراكشده قادر به پیشبینی رفتار
شهروندي سازمانی میباشد.
جدول 2ـ نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیشبینی رفتار شهروندي سازمانی

ردیف

12/691

7/991

---

2/926

1/991

1/137

1/271

2/279

1/117

1/696

1/196

1/722

9/217

1/112

1/639

1/23

16/996

93/26

9

پایبندي به
قراردادهاي
روانشناختی
عدالت سازمانی
ادراكشده

1/112

2

متغیر ثابت

1/121

1

متغیرهاي پیشبین B

SE

β

T

P

R

R2

SE

F

P

همانطور که جدول سه نشان میدهد  ،عدالت توزیعی و عدالت تعاملی داراي توان پیشبینی
پایبندي به قراردادهاي روانشناختی میباشند ( .)P≤1/17طبق تحلیل واریانس رگرسیون
انجامشده ( ،) F=29/21 P≤1/17این دو بعد از عدالت سازمانی قادر هستند  26درصد از
واریانس پایبندي به قراردادهاي روانشناختی را تبیین نمایند ( .)P≤1/17با این نتیجه میتوان
اظهار نمود که ترکیب متغیرهاي عدالت توزیعی و عدالت تعاملی قادر به پیشبینی پایبندي به
قراردادهاي روانشناختی کلی هستند.
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جدول 9ـ نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي قابلیت پیشبینی قراردادهاي روانشناختی
ردیف
1
2
9
2

متغیرهاي
پیشبین
متغیر
ثابت
عدالت
توزیعی
عدالت
رویهاي
عدالت
تعاملی

B

SE

1/222 16/912

β

t

P

R

R2

SE

F

P

1/111 19/261

1/619

9/173 1/916 1/191

1/111

1/163

1/19

1/167 1/191

1/161

1/161

2/662 1/272 1/162

1/126

1/11129/21 2/662 1/26 1/691

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که میان ادارك از عدالت سازمانی و پایبندي به قراردادهاي روان-
شناختی با رفتارهاي شهروندي سازمانی معلمان تربیتبدنی ادارات آموزش و پرورش
شهرستانهاي استان تهران رابطۀ معناداري وجود دارد ( )P≤1/11و پایبندي به قراردادهاي
روانشناختی ( ) β=1/271و عدالت سازمانی ادراكشده ( 23 ،)β=1/722درصد از واریانس
رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیتبدنی سازمان مذکور را بهصورت معناداري تبیین می-
کنند .همچنین ،از بین ابعاد عدالت سازمانی نیز دو بعد عدالت توزیعی ( )β=1/916و عدالت
تعاملی ( )β=1/272میتوانند  26درصد از واریانس پایبندي به قراردادهاي روانشناختی
معلمان تربیتبدنی سازمان مذکور را تبیین کنند .در تایید این یافته بالنسرو 1و همکاران
( )1336قراردادهاي روانشناختی را مبنایی براي ادراك از عدالت سازمانی دانستهاند و عدالت
ادراكشده را عامل بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی کارکنان میدانند .بنابراین ،یافتههاي
پژوهش حاضر با یافتههاي حاصل از این پژوهش (بالنسرو و همکاران )1336 ،همراستا است.
همچنین ،بال 2و همکاران ( )2119در فراتحلیل خود نشان دادند که نقض قراردادهاي روان-
شناختی ،نگرشهاي شغلی مانند اعتماد و تعهد سازمانی را کاهش میدهد .بهعالوه ،جافري9
( )2111در یافتههاي خود نشان داد که ادراك نقض قرارداد روانشناختی ،اعتماد و رفتارهاي
شهروندي را با خطر مواجه میسازد و این امر بهنوبۀ خود موجب کاهش عملکرد شغلی میشود.
1. Blancero
2. Bal
3. Jafri
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همچنین بهلولی و همکاران ( )1993نیز گزارش کردند که ادراك عدالت سازمانی یکی از عوامل
مؤثر و مهم در بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی است .ضمن اینکه ،براساس گزارش ایرانزاده و
اسدي ( )1999مشخص میشود که این دو متغیر پیشبینیکنندۀ خشنودي شغلی و رفتار
شهروندي سازمانی کارکنان هستند که همگی تایید کننده یافتههاي پژوهش حاضر است.
از طرف دیگر نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانی که توزیع نتایج حاصل از تالش و کار
معلمان تربیتبدنی متناسب با میزان خروجی آنها و برابر با خروجی سایر همکاران انجام گیرد،
افراد داراي سهم مساوي براي مشارکت در تصمیمگیري و تعیین رویههاي انجام کار باشند،
رویههاي عادالنه اتخاذ گردد و افراد داراي سهم یکسانی در ارتباطات با یکدیگر و ارتباطات
سازمان با آنها باشند ،در این صورت آنها عدالت را در تمام ابعاد ،ادراك کرده و درنتیجه،
ارزیابی مثبتی از وضعیت عدالت سازمانی انجام میگیرد .از این رو هنگامی که عدالت توزیعی،
رویهاي و تعاملی به درستی در سازمان برقرار باشد ،کارکنان سازمان را پایبند به قراردادهاي
روانشناختی تبادلی و ارتباطی میدانند و این پایبندي ،زمینهساز ایجاد احساسی مثبت نسبت
به سازمان در افراد میشود .براساس مدل داین و گراهام ،)1332( 1شش متغیر نگرشهاي
شغلی مثبت ،بدگمانی ،ویژگیهاي شغلی برانگیزاننده ،سابقۀ استخدام و سطح شغل بر یک
متغیر میانجی با عنوان "رابطۀ قراردادي دوسویه" اثر میگذارند و این رابطۀ قراردادي دوسویه
منجر به بروز رفتار شهروندي سازمانی میگردد (وانداین و گراهام912 ،1332 ،ـ.)667
همچنین ،ماچینسکی )2112( 2در پژوهش خود بیان داشت که نحوۀ عمل و رفتار سازمان،
زمینهساز ادراك کارکنان از عدالت سازمانی یا بیعدالتی است و این امر عاملی بسیار مهم و
مؤثر بر رفتار شهروندي سازمانی میباشد.
رابطۀ دوسویۀ مسئوالن و معلمان آموزشوپرورش ،بهویژه مسئوالن و معلمان تربیتبدنی این
سازمان موجب میشود تا معلمان ،عدالت در برقراري رابطه را درك کنند و احساس بهتري
نسبت به مسئوالن و سازمان داشته باشند .درمقابل ،هر اندازه بیعدالتی در برقراري روابط از
سوي معلمان تربیتبدنی ادراك گردد ،رفتارهاي مقابلهاي نسبت به مسئوالن و سازمان افزایش
خواهد یافت .از دیدگاه مورمن ( ،)1331اگر مدیران سازمانها یا کارفرمایان خواهان افزایش
رفتار شهروندي میان کارکنان خود هستند باید در تعامالت خویش با کارکنان در جهت افزایش
عدالت سازمانی تالش کنند .سازمانهایی که از سوي کارکنان خود منصف ادراك شوند و رفتار

1. Dyne & Graham
2. Muchinsky
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مطلوبی با آنها داشته باشند قادر خواهند بود به کارکنانی که رفتارهاي شهروندي بیشتري را
به نمایش میگذارند دسترسی پیدا کنند.
براساس یافتههاي این پژوهش پیشنهاد میشود مدیران ادارات کل آموزشوپرورش و بهویژه
مسئوالن تربیتبدنی ادارات شهرستانهاي استان تهران با ایجاد نظامهاي عادالنۀ جبران
خدمت در سازمان (همانند پرداخت براساس عملکرد ،ارائۀ پاداش بر مبناي عملکرد و شایستگی
افراد و نیز متناسببودن پیامدها با مسئولیتها و عملکرد افراد) در جهت درك عدالت توزیعی و
بهدنبال آن ،درك پایبندي به قراردادهاي روانشناختی مبادلهاي و درنتیجه ،بروز رفتارهاي
شهروندي سازمانی گام بردارند .عالوهبراین ،الزم است معیارها و رویههاي تخصیص حقوق و
مزایا براي تمام افراد سازمان بهطور یکسان اعمال شود و این رویهها براساس معیارهاي اخالقی
و مبتنی بر اطالعات دقیق باشد .همچنین ،به معلمان اجازه داده شود بر رویهها اثر بگذارند.
درضمن ،با ایجاد نظامها و معیارهاي منصفانه براي ارتقا و ترفیع افراد ،گامی اساسی در جهت
افزایش ادراك از عدالت رویهاي و درنتیجه ،برخورداري از معلمانی با ویژگیهاي رفتارهاي
شهروندي سازمانی برداشته شود .همچنین ،الزم است مدیران و مسئوالن آموزشوپرورش در
رفتارهاي بین شخصی و مراوداتی که با معلمان تربیتبدنی دارند با آنها با احترام و خوشرویی
رفتار کنند ،به نظرات آنها احترام بگذارند و در ارائۀ اطالعات درمورد تصمیمات و رویههاي
سازمانی که به آنها مربوط میشود صادقانه برخورد کنند؛ زیرا ،ادراك این معلمان از مسئوالن
در فرایند تعامل ،ادراك از عدالت مراودهاي و پایبندي به قراردادهاي روانشناختی رابطهاي را
ارتقا میدهد و بهطور مثبت بر اعتماد آنها نسبت به مسئوالن تأثیر میگذارد .این نگرش
مثبت که هدایتکنندۀ رفتار است ،محیط امنی را براي کارکنان جهت درگیرشدن در رفتارهاي
شهروندي سازمانی فراهم میکند.
در یک جمعبندي کلی از حوزه تحقیق انجام شده باید گفت ،هر چند رفتار شهروندي سازمانی
در ارتباط با موضوعاتی همچون منابع انسانی (جوادیان ،گلپرور و باللی ،)6 ،1931 ،روان-
شناسی و ارتباطات (آرگریس ،)66 ،1361 ،تصمیمگیري (بولینو ،تورنلی و نیهوف،2112 ،
 ،)223بازاریابی (جوادیان و همکاران ،)6 ،1931 ،مدیریت استراتژیک (باتمن و ارگان،1399 ،
 )796و رهبري (کوهن و اسپکتور )269 ،2111 ،انجام شده و نتایج حاکی از ارتباط بین این
متغیر با برخی از متغیرها دارد ،اما تاکنون کمتر به بررسی رفتار شهروندي سازمانی به عنوان
متغیر مالك و مساله پژوهش در حوزههاي آموزشی پرداخته شده است .بهدلیل نقش مدارس
در تربیت نیروي انسانی آینده و توسعۀ همهجانبۀ کشور ،لزوم بهرهمندي از معلمان برخوردار از
سطح باالي رفتار شهروندي سازمانی و همچنین آگاهی از دیدگاه معلمان تربیتبدنی در رابطه
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با ادراك مناسب از عدالت سازمانی و ادراك از میزان تحقق قراردادهاي روانشناختی ،تحقیق و
تفحص در این زمینه بیش از پیش ضروري به نظر میرسد .بنابراین آنچه این پژوهش را از
سایر پژوهشهاي انجام شده متمایز کرده است ،بررسی موضوع رفتار شهروندي سازمانی به
عنوان مساله اصلی محقق در جامعه معلمان آموزش و پرورش و بطور خاص معلمان تربیتبدنی
بود .از آنجا که موضوع رفتار شهروندي سازمانی در مراکز آموزشی بویژه آموزش و پرورش بسیار
متفاوت از سایر سازمانهاست ،یافتههاي این پژوهش نشان داد که رفتار شهروندي سازمانی
موضوعی خارج از ماهیت شغل است و کلیه افراد شاغل در سازمانهاي مختلف فارغ از ماهیت
عملیات سازمانی ،با توجه به میزان ادراك از عدالت سازمانی در سازمان خود و میزان ادراك از
تحقق قراردادهاي روانشناختی از طرف سازمان ،نسبت به کیفیت و کمیت عملکرد و رفتارشان
در قبال انتظارات سازمان متبوع ،واکنش نشان میدهند .از اینرو اگر معلمان تربیتبدنی
احساس کنند قرارداد روانشناختی بین آنها و سازمان آموزش و پرورش برقرار است و آن
سازمان براي تعهدات و مسئولیتهاي خود درقبال آنها پاسخگوست ،سطح رفتارهاي
شهروندي سازمانی آنها افزایش مییابد و برعکس .ضمن اینکه یافتههاي پژوهش حاضر نشان
داد قراردادهاي روانشناختی متقابل معلمان تربیتبدنی و سازمان آموزش و پرورش بر اساس
احساس مسئوالن آموزش و پرورش و معلمان تربیتبدنی از عدالت سازمانی شکل میگیرد و
این سازه نیز به رفتار شهروندي سازمانی مناسبتر این گروه از معلمان میانجامد.
تشکر و قدردانی
درپایان ،بر خود الزم میدانیم از تمامی مسئوالن محترم سازمان و معلمان گرانقدر تربیتبدنی
آموزشوپرورش شهرستان هاي استان تهران که ما را در اجراي این پژوهش یاري رساندند
سپاسگزاري نماییم.
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