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شناختی و رفتارهای ، پایبندی به قراردادهای روانعدالت سازمانیارتباط 

 بدنیمعلمان تربیتشهروندی سازمانی 

 2مریم مختاری دینانی ،1عباس نظریان مادوانی

 *استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.1

 )س( استادیار دانشگاه الزهرا.2
 

  14/11/9313تاریخ پذیرش:                                                                        39/19/9313تاریخ دریافت: 

 چکیده

شده، پایبندی به قراردادهای عدالت سازمانی ادراک ارتباط بینبررسی  ،این پژوهشاز  هدف

 های استان تهرانبدنی شهرستانمعلمان تربیترفتارهای شهروندی سازمانی  وشناختی روان

 در های استان تهرانبدنی شهرستانمعلمان تربیت ۀکلی پژوهش شامل آماری ۀجامع .باشدیم

- نتایج .شدانتخاب نفر  394 نیزآن  آماری ۀنمون و  نفر( 9211 بر )بالغ 19ـ11 تحصیلی سال

 بین نیزای و تعاملی و بعد توزیعی، رویه سهشده در هر سازمانی ادراک بین عدالت ددانشان 

ای با رفتارهای شهروندی بعد تبادلی و رابطه دوشناختی در هر ندی به قراردادهای روانپایب

از بین ابعاد  ،همچنین. وجود دارد یمعنادار ۀسازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابط

برای پایبندی به  یبینپیش قابلیت طور معناداریبه و تعاملی ، عدالت توزیعیسازمانی عدالت

 ،تبادلیشناختی پایبندی به قراردادهای روان ،براینعالوهداشتند.  شناختیی روانقراردادها

-میرا تبیین  از واریانس رفتار شهروندی سازمانی %18/41عدالت توزیعی و عدالت تعاملی 

-پیش عنوانبه شناختیروان پایبندی به قراردادهای و سازمانی عدالت شودپیشنهاد می. کند

 های استان تهرانبدنی شهرستانمعلمان تربیترهای شهروندی سازمانی رفتا های مهمبین

  نظر مسئوالن این سازمان قرار گیرد.مد

 ،شناختی، رفتارهای شهروندی سازمانیعدالت سازمانی، قراردادهای روان كلیدی: واژگان

 بدنی معلمان تربیت

 Email: Abbasnazarian@gmail.com                                                  نویسنده مسئول        *
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 مقدمه

 هايتالش تمامی کهچرخد می محور این بر مدیریت غالب تفکر که است قرن یک از بیش

 مدیریت اساسی این آرمان از نیزپژوهش  اینموضوع  باشد. مستمر بهبود جهت در باید سازمان

 عنوانبه مدیریتۀ رشت گیريشکل ۀاولی روزهاي از عملکرد بهبود براي شود. تالشمی ناشی

بیشتري  هايحوزه و شودمی جدیدتري مباحث وارد روز هر که است بوده ناپذیريخدشه اصل

 در شرح که شدندمی ارزیابی رفتارهایی با افراد مدیریت،ۀ اولی مکاتب کند. درمی تسخیر را

 قرار نظرمد هاآن از فراتر رفتارهایی امروزهاما، ؛ رفتمی انتظار شاغل از احراز، شرایط و شغل

 از گونیناگو انواع و کرده توجه کار در محیط کارکنان رفتار به بسیاري پژوهشگراناست.  گرفته

 بنديدر تقسیم سعی گرفته،صورت مطالعات از بسیاري .نداهداد قرار تحلیل را مورد رفتارها

 از غیره و شغلی هايانگیزش، نگرش ادراك، نظیر حثیاند. مباداشته هاآن بروز علل و رفتارها

 ؛پردازندمی کار محیط در آدمی از رفتارهاي بسیاري ریشۀ بررسی به که هستند مواردي جمله

جامعه و شناسانروان توجه رفتارشناسان، بر و عالوه شده مطرح اخیر دهۀ دو در که بحثی اما

 1931 مهداد،) دارد نام "سازمانی شهروندي ررفتا" کرده است، جلب خودبه نیز را شناسان

 عملکرد افزایش در که است ايوظیفهفرا و رفتاري اختیاري سازمانی، شهروندي رفتار .(زیرچاپ

 رسمی پاداش سیستم وسیلۀبه غیرمستقیم یا مستقیم طورو به دارد تأثیر سازمان اثربخش

 و مسائل از یکی همواره ،اثربخشی ایشافز که این به توجه شود. بادهی نمیسازمان سازمان

 عوامل و سازمانی شهروندي رفتار شناخت است،از جمله مدیران ورزشی  هاي مدیراندغدغه

 (.6، 1931 مهداد،) آید شمار به مسیر این در مفیدي و گام مؤثر تواندمی آن بر مؤثر

 که اندداده قرار رسیبر مورد مختلف هايحوزه در سازمانی را شهروندي رفتارهاي پژوهشگران

وادیان، ج) یانسان منابع هايدر حوزه سازمانی شهروندي رفتار بررسی به توانمی مورد در این

 يگیرتصمیم ،(66، 1361 ،1آرگریس) شناسی و ارتباطاتروان ،(6، 1931 ،گلپرور و باللی

 مدیریت ،(6، 9311 همکاران، جوادیان و) بیبازاریا ،(223، 2112، 2، تورنلی و نیهوفبولینو)

 اشاره( 269، 2111 ،2کوهن و اسپکتور)ي رهبر و( 796، 1399، 9باتمن و ارگان) یکاستراتژ

  .کرد

                                                           

1. Argyris 

2. Bolino, Turnley & Niehoff 

3. Bateman & Organ  

4. Cohen & Spector 
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 این اگرچه .گردید مطرح (1399) نارگا و تمنباۀ وسیلهب باراولین سازمانی شهروندي رفتارۀ واژ
نیز  و خودجوش ارهايرفت و عملکرد به تمایل مورددر( 1399) 1بارناردهاي هنوشت از مفهوم

 چنین تشریحمنظور هب، اخیر هايدهه در .است شده ناشی نقش انتظارات از فراتر همکاري

 ي،ازمینه عملکرد نقشی،فرا رفتارهاي ی،اجتماعپیش رفتارهاي نظیر اصطالحاتیاز  رفتارهایی

 کاران،جوادیان و هم) استفاده شده است سازمانی شهروندي رفتار یا و خودجوش رفتارهاي

 اما ؛است انکارغیرقابل مختلف هايسازمان در سازمانی شهروندي رفتار اهمیت. (6ـ21 ،1931

 نآ به هانگاه ،شودمی پرورشوویژه آموزشهب ،هاي آموزشیدستگاه از که صحبت هنگامی

 با ،بدنیان تربیتاز جمله معلم پرورشومعلمان آموزش شود.می ترحساس و ترموشکافانه

 ،شناسیوظیفه حس و خوییخوش و مهربانی، ادب با همراه جوانمردانه و دوستانهنوع رفتارهاي

 تربیت در مدارس نقشدلیل به .کنندمی تربیتومینظام تعل در کیفیت افزایش به شایانیکمک 

سطح  از برخوردار علمانم از منديبهره لزوم کشورها،ۀ جانبهمهۀ توسع و آینده انسانی نیروي

 این به پاسخ جستجوي در زیادي هايپژوهش. باشدمی ضروري سازمانی شهرونديرفتار  باالي

 باشند؟ مؤثر رفتارهایی چنین حفظ و ایجاد در توانندمی چه عواملی که اندبوده سؤال

 بررسی موردز نی را سازمانی شهروندي رفتار پیامدهاي و هازمینهپیشهمچنین، پژوهشگران 

  .(223، 2112 بولینو و همکاران،) اندداده ارقر

 ۀساز ،ثر بر این نوع رفتارؤاز عوامل م ییک ،سازمانی رفتار شهرونديۀ پیشین ۀمطالعبراساس 

 دارد و (1391) 9( و شین1361هاي آرگریس )نوشته ریشه در که است 2شناختیقرارداد روان

 شاملاز نظر مفهومی این سازه  .ارتباط داردو سازمان تعهدات متقابل میان کارکنان  با

. استتعهدات متقابل میان کارکنان و سازمان  ۀها و ادراکات فرد درباراي از باورمجموعه

 شناختی با رفتارهاي شهروندي سازمانی استروان قرارداد بین حاکی از ارتباط متعددمطالعات 

اگر  ست کها حاکی از آن یپژوهش نتایج .(2، 9139 ، 7ارگان؛ 726، 1339، 2ورمننیهف و م)

و سازمان براي  ها و سازمان برقرار استبین آنشناختی قرارداد روانکنند که  کارکنان احساس

تعهد  سطح رضایت شغلی، ،باشدمیپاسخگو ها قبال آنهاي خود درولیتئتعهدات و مس

-(. از72 ،1391شین،)کس و برع یابدمی افزایشها سازمانی آن شهرونديسازمانی و رفتارهاي 

شناختی براساس احساس روان دهاي( بر این باور است که قراردا2112) 6گست ،دیگرسوي

                                                           
1. Barnard 

2. Psychological Contract  

3. Shein 

4. Neihoff & Moorman 

5. Organ 

6. Geust 
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رفتار  هب سازه نیز و این دگیرشکل می سازمانی کارمندان از اعتماد و عدالت کارفرمایان و

 مدیریت، و سازمان تادبیا در (.2، 2117، 1مورکزي)انجامد تر میشهروندي سازمانی مناسب

. دوششناخته میسازمان  در کاري انصاف از کارکنان ادراك عنوانبه سازمانی عدالت ۀواژ

 به نسبت هاآن باالتر تعهد به منجر کارکنان با سازمان ۀعادالن رفتارکه  اندداده نشان هاپژوهش

 . (221، 1721 ،2بوگلر و اسموچ) دشومی هانآ فرانقش شهروندي رفتار و سازمان

 احساس افراد گرا هددمی نشان سازمان در عدالت ادراك رفتاري پیامدهاي مورددر پژوهش

و رفتار شهروندي  ضعیف يعملکرد د،هستن سازمانی غیرمنصفانه هايرویه و پیامدها که کنند

 ،راستاهمیندر .(929، 1399 ،9کیم) سازمانی سطح پایینی را به نمایش خواهند گذاشت

ادراك کارکنان از عدالت توزیعی ) شامل سازمانی عدالت نوع سه کلیطوربه شگرانپژوه

هاي فرایند بودنعادالنهادراك کارکنان از ) يارویه دالتع(، ي عملکردپیامدها بودنعادالنه

 توسط سازمانی عدالت روش انتقال ادراك کارکنان از) یتعامل عدالت ( وهاسازمانی مرتبط با آن

 . دهندنظر قرار میرا مد (زیردستان به مدیران

 رفتارهاي بینپیش متغیر عنوانبه سرپرست به اعتماد از (2113) 2و آالم یساكا پژوهش در

 7ري و تانوواادین همچنین، (.922ـ992 ، 2113 ایساك و آالم،) برده شده است نام شهروندي

 و سازمانی ايرویه عدالت بین ۀرابط در میانجی نقش ،سازمانی تعهد کهند نشان داد (2111)

و  در فراتحلیل کوهن (.21-99، 2111نادیري و تانووا،) دارد سازمانی شهروندي رفتارهاي

 ضمن تقویت سازمانی، هايرویه در عدالت اعمال با که شد مشخصنیز ( 2111اسپکتور )

مانی کارکنان رفتار شهروندي ساز ،نتیجهو در کارکنان و مدیریت بین اعتماد سازمانی، هویت

 (. 269ـ921، 2111 کوهن و اسپکتور،) یابدمی افزایش

 تعاملی از عدالت ادراك که داد نشان (1931شیرازي )پژوهشی نادي و گل يهایافتههمچنین، 

ظریفی و  .کندمی ایفا سازمانی شهرونديرفتار  به گرایش در ايفزاینده نقش، توزیعی و

 عامل براي بدنیتربیت سازمان کارشناسان نمرات انگینمینیز در پژوهشی ( 1932همکاران )

 یعنی ؛گیرياندازه طیف تر از متوسطکه کمی پایین آوردنددست هب 39/2 را سازمانی عدالت

-به توزیعی عدالت و ايرویه عدالت تعاملی، عدالت سازمانی، عدالت ابعاد بین در و باشدمی سه

 .را دارند را هامیانگین بیشترین ترتیب

                                                           
1. Morkoczy 

2. Bogler & Somech  

3. Kim  

4. Ishak & Alam  

5. Nadiri & Tanova 
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 تأثیر دلیلبه و دارد پیشرفته کشورهاي در سازمانی شهروندي رفتار که اهمیتی به با توجه 

 رضایت سازمان، موفقیت سازمان، اثربخشی سازمان، عملکرد بر کارکنان رفتارهاي گونهاین

-هب موجب که سازمانی اقدامات است الزمغیره  و خدمات کیفیت، مشتري وفاداري مشتري،

 هايپژوهش بر تأمل کمی با د.گردن شناسایی شوندمی کارکنان در رفتارهایی نینچ آمدنوجود

شناختی و قراردادهاي روان شد خواهیم متوجه سازمانی شهروندي روي رفتار بر گرفتهانجام

 و اندگرفته قرار وجهتمورد  کم ،سازمانی شهروندي رفتار ثر برؤم عوامل عنوانبه سازمانی عدالت

 همچنین، .است شده اشاره رفتارهایی چنین ایجاد در عدالت نقش به مطالعات برخی ازدر  تنها

 رفتار بر عدالت سازمانی شناختی وروان بین قراردادهايموجود ارتباط  مورددر پژوهشی تاکنون

از هدف بنابراین،  ؛است نگرفته صورت پرورشوآموزش بدنیشهروندي سازمانی معلمان تربیت

معلمان گویی به این سؤال است که آیا رفتارهاي شهروندي سازمانی پاسخپژوهش حاضر 

از طریق ادراك عدالت سازمانی و پایبندي به  هاي استان تهرانبدنی شهرستانتربیت

 بینی است یا خیر؟پیششناختی قابلقراردادهاي روان
 

  شناسیروش
توصیفی  ،یت و روش انجام کارماه لحاظبهو بوده اساس هدف، کاربردي بر حاضر پژوهش روش

-بدنی شهرستانمعلمان تربیت ۀکلی راپژوهش  این آماري ۀجامع .باشدمیبستگی از نوع همو 

 نیز آماري ۀ. نمونتشکیل دادند نفر( 1729 بر )بالغ 31ـ32 تحصیلی سال در هاي استان تهران

گیري ل نمونهو طبق جدو )جهت رعایت نسبت زنان و مردان( ايطبقه صورت تصادفیبه

 21نفر مرد معادل  129و  درصد 73نفر زن معادل  196)نفر  912به تعداد کرجسی و مورگان، 

دلیل نقص در پاسخگویی نامه بهپرسش 16 آوري،جمعکه پس از تکمیل و  شدانتخاب (  درصد

  نفر تقلیل یافت. 236پژوهش به  ۀکنار گذاشته شد و نمون آماري از تحلیل

ف و سؤالی عدالت سازمانی نیه19 ۀناماز پرسششده سنجش عدالت سازمانی ادارك منظورهب

سؤال براي سنجش  ششسؤال براي سنجش عدالت توزیعی، پنج  که داراي (1339) ورمنم

نامه . این پرسشاستفاده شد سؤال براي سنجش عدالت تعاملی است هفتاي و عدالت رویه

مقیاس پاسخگویی است.  ایران ترجمه و اجرا شده ( در1996)همکاران  و پرورگل توسط

اساس گزارش و بر باشدمی پنج( موافقم= تا کامالا یک مخالفم= )کامالا  ايدرجه پنج ،نامهپرسش

ترتیب براي نامه از طریق آلفاي کرونباخ به( ضرایب پایایی این پرسش1993)و همکاران  مهداد

گزارش شده است. در  31/1و  92/1، 96/1 عاملیاي و عدالت ت، عدالت رویهت توزیعیعدال

ترتیب براي عدالت هنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ بضرایب پایایی این پرسش ،پژوهش حاضر
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صورت ادراك عدالت بهبراي و  39/1 و 91/1، 93/1 اي و عدالت تعاملی، عدالت رویهتوزیعی

  دست آمد.هب 32/1کلی 

ررسی پایبندي به قراردادهاي منظور ببه (1337) 1سؤالی راسئو شش ۀناماز پرسشهمچنین، 

اي و شناختی مبادلهنامه پایبندي به قرادادهاي رواناین پرسش .شد استفاده شناختیروان

( یک مخالفم= اي )کامالادرجه هفتدهد و طبق یک مقیاس اي را مورد سنجش قرار میرابطه

(، اعتبار 1931)و همکاران  طبق گزارش جوادیانه است. ( تدوین شدهفت موافقم= تا )کامالا

پایایی  ،در پژوهش حاضر .است 326/1نامه با استفاده از روش تحلیل عاملی برابر با این پرسش

اي اي، رابطهشناختی مبادلهروان آلفاي کرونباخ براي قراردادنامه با استفاده از روش این پرسش

 دست آمد. هب 92/1و  62/1، 91/1ترتیب و کل به

رفتارهاي  که( 2112) 2لی و آلن رفتارهاي شهروندي سازمانی ۀنامپرسشبراین، از عالوه

معطوف به همکاران را با  سازمانی شهروندي سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهاي شهروندي

لن شده توسط لی و آآلفاي کرونباخ گزارش. استفاده شد نیز کندگیري میال اندازهؤس 16

( براي رفتارهاي شهروندي معطوف به کارکنان و رفتارهاي شهروندي معطوف به 2112)

(، آلفاي 1931) اساس گزارش مهداد و هاديبر باشد.می 63/1و  91/1ترتیب سازمان به

رهاي کرونباخ براي رفتارهاي شهروندي معطوف به همکاران و معطوف به سازمان و رفتا

حاضر آلفاي کرونباخ براي  ۀدر مطالع .باشدمی 937/1 و 979/1، 916/1 ترتیبشهروندي کل به

-معطوف به سازمان و رفتارهاي شهروندي کل به ،ارهاي شهروندي معطوف به همکارانترف

طبق نامه االت پرسشؤگویی به سپاسخ ۀآمد. نحو دستهب 92/1و  63/1،31/1 مقدار ترتیب

 .باشداي لیکرت میدرجه هفتمقیاس یک 

-هاي تربیتنفر از اساتید دانشکده 91بین  این پژوهششده در هاي استفادهنامهپرسشمی تما

 ،سپس .نظر قرار گرفتها مدو نظر اصالحی آن شد توزیع ییریت ورزشبدنی با گرایش مد

ها نامهروایی محتوایی و صوري پرسش ،رالزم به ذکر است اساتید مذکو .انجام شد اجراي نهایی

 ودند.یید نمأرا ت

 هفته سهو طی بدنی سازمان تربیت ۀهماهنگی حوزبا نیز ها نامهپرسشآوري و جمعتوزیع 

اس. پی. اس. افزار آماري زمان و با استفاده از نرمسیون همها از طریق رگرداده شد. انجام

 .مورد تحلیل قرار گرفت 921اس

                                                           
1. Rousseau 

2. Lee & Allen 
3. SPSS  
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 نتایج

شناختی گین متغیر قراردادهاي روانشود، بیشترین میانطور که در جدول یک مشاهده میهمان

باشد. بیشترین میانگین متغیر عدالت سازمانی نیز از آن اي میشناختی رابطهمربوط به قرارداد روان

اي است و بیشترین میانگین متغیر رفتار شهروندي سازمانی براي رفتار ادراك عدالت رویه

شده بستگی ارائهه در بخش ضرایب همطور کشهروندي معطوف به کارکنان ثبت شده است. همان

شود، رابطۀ مثبت و معناداري بین تمامی متغیرهاي پژوهش وجود دارد در جدول یک مشاهده می

(11/1P≤.) 
 بستگی درونی بین متغیرهاي پژوهشمیانگین، انحراف معیار و ماتریس هم ـ1جدول 

ف
دی

ر
 

 میانگین هامتغیر
انحراف 

 معیار
1 2 9 2 7 6 6 9 3 11 

1 
-مبادله شناختیروان قرارداد

 اي
97/

12
 

91/9 

1          

2 
-شناختی رابطهنروا قرارداد

 اي

31/
12 

17/9 

**  
79/1 

1         

/62 روان شناختی کل قرارداد 9
23

 

23/6
 

**  93/1
 

**  3/1
 

1
        

/26 شدهادراك  عدالت توزیعی 2
17 

11/7 

**  23/1
 

**  22/1 

**  61/1
 

1   

   

 

/29 شدهادراك  ايرویه عدالت 7
21 

11/6 

**  
29/1 

**  
93/1 

**  
72/1

 

**  
69/1 

1  

   

 

/61 شدهادراك عدالت تعاملی 6
21 

72/6 

**  26/1 

**  26/1 

**  21/1
 

**  21/1 

**  66/1 

1 

   

 

/29 عدالت سازمانی کل 6
77 

62/
11

 

**  
76/1

 

**  
96/1

 

**  
73/1

 

**  
69/1

 

**  3/1
 

**  
99/1

 

1
 

  

 

9 
طوف به مع شهروندي رفتار

 کارکنان

69/
93 

92/
11 

**  
93/1 

**  
29/1 

**  
21/1

 

**  
26/1 

**  
22/1 

**  
26/1 

**  
72/1

 

1   

3 
معطوف به  رفتار شهروندي

 سازمان

16/
96 

19/
19 

**  6/1 

**  
92/1 

**  7/1
 

**  
21/1 

**  
93/1 

**  
77/1 

**  
72/1

 

**  
66/1 

1  

 شهروندي کل  رفتار 11

1/
63 

26/
21

 

**  76
9

/1
 

**  92
7

/1
 

**  71
1

/1
 

**  23
7

/1
 

**  26
3

/1
 

**  77
7

/1
 

**  61
1

/1
 

**  96
6

/1
 

**  32
6

/1
 

1
 

P< 17/1  *     P< 11/1  ** 



 9314و بهمن  ید، 33شماره  یورزش تیریمطالعات مد                                                                   918

 

 

 

شناختی و عدالت سازمانی شود، پایبندي به قراردادهاي رواندو مالحظه می در جدول کهچنان

-برباشد. می( براي رفتار شهروندي سازمانی ≥17/1Pبین معنادار )داراي توان پیش ،شدهادراك

 23شده متغیر یاددو  ،(=17/1P≤  ،26/93Fشده )رگرسیون انجام اساس تحلیل واریانس

 طبق و بنابراین کنند؛تبیین می معنادار یصورتاز واریانس رفتار شهروندي سازمانی را بهدرصد 

 گیرد که ترکیب متغیرهايپژوهش به این شکل مورد تأیید قرار می ۀفرضی ،زمانرگرسیون هم

بینی رفتار شده قادر به پیششناختی و عدالت سازمانی ادراكپایبندي به قراردادهاي روان

 .باشدمیشهروندي سازمانی 
 

 

 یبینی رفتار شهروندي سازمانزمان براي پیشنتایج تحلیل رگرسیون هم ـ2جدول 

ف
دی

ر
 

 B SE β T P R 2R SE F P بینمتغیرهاي پیش

69 متغیر ثابت 1
1

/
12 

99
1

/7 

-
-- 

92
6

/2 

12
1

/1 

     

2 

پایبندي به 

 قراردادهاي

 شناختیروان

99
1

/1 

13
7

/1 

27
1

/1 

27
9

/2 

11
7

/1 

63
9

/1 

23/1 

99
6

/
16 

26/
93 

11
2

/1 

9 
 عدالت سازمانی

 شدهادراك

69
6

/1 

19
6

/1 

72
2

/1 

21
7

/9 

11
2

/1 

     

 

 

بینی یش، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی داراي توان پدهدنشان می سه جدول طور کهانهم

تحلیل واریانس رگرسیون  (. طبق≥17/1P) باشندمی شناختیپایبندي به قراردادهاي روان

از  درصد 26ند هست بعد از عدالت سازمانی قادر دو(، این =17/1P≤ 21/29 Fشده )انجام

توان (. با این نتیجه می≥17/1Pشناختی را تبیین نمایند )واریانس پایبندي به قراردادهاي روان

بینی پایبندي به اظهار نمود که ترکیب متغیرهاي عدالت توزیعی و عدالت تعاملی قادر به پیش

 شناختی کلی هستند. قراردادهاي روان
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 شناختیبینی قراردادهاي روانپیشقابلیت زمان براي نتایج تحلیل رگرسیون هم ـ9جدول 

ف
دی

ر
 

 متغیرهاي 

 بینپیش
B SE β t P R 2R SE F P 

1 
متغیر  

 ثابت
912/16 222/1  261/19 111/1      

2 
عدالت  

 توزیعی
619/1 191/1 916/1 173/9 111/1 691/1 26/1 662/2 21/29 111/1 

9 
عدالت  

 ايرویه
163/1 19/1 191/1 167/1 161/1      

2 
عدالت  

 تعاملی
161/1 162/1 272/1 662/2 126/1      

 
 

 گیری تیجهو ن بحث
-عدالت سازمانی و پایبندي به قراردادهاي رواناز پژوهش حاضر نشان داد که میان ادارك 

بدنی ادارات آموزش و پرورش معلمان تربیتشناختی با رفتارهاي شهروندي سازمانی 

( و پایبندي به قراردادهاي ≥11/1P) معناداري وجود دارد ۀرابط هاي استان تهرانشهرستان

از واریانس  درصد 23 ،(=722/1βشده )( و عدالت سازمانی ادراك=β 271/1شناختی )روان

-میصورت معناداري تبیین را بهبدنی سازمان مذکور معلمان تربیترفتار شهروندي سازمانی 

( و عدالت =916/1βعدالت توزیعی ) بعد دو نیز از بین ابعاد عدالت سازمانی ،. همچنینکنند

 شناختییانس پایبندي به قراردادهاي رواناز وار درصد 26 توانندمی (=272/1β) تعاملی

 و همکاران 1بالنسرودر تایید این یافته   .کنندرا تبیین  بدنی سازمان مذکورمعلمان تربیت

و عدالت  انددانسته عدالت سازمانیاز شناختی را مبنایی براي ادراك قراردادهاي روان (1336)

هاي یافتهبنابراین،  .دانندمی کارکنان رفتارهاي شهروندي سازمانیبروز  عاملشده را ادراك

 راستا است.هم (1336 و همکاران، بالنسرو) این پژوهشحاصل از  هايیافتهپژوهش حاضر با 

-روان هاي( در فراتحلیل خود نشان دادند که نقض قرارداد2119) و همکاران 2بال همچنین،

 9جافري ،عالوهبه .دهدسازمانی را کاهش میمانند اعتماد و تعهد  هاي شغلیشناختی، نگرش

اعتماد و رفتارهاي  ،شناختیکه ادراك نقض قرارداد روان دادهاي خود نشان یافته ( در2111)

 .دشوعملکرد شغلی می موجب کاهش خود ۀنوببهامر این  وسازد شهروندي را با خطر مواجه می

                                                           
1. Blancero  

2. Bal  

3. Jafri  
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عوامل که ادراك عدالت سازمانی یکی از  نیز گزارش کردند( 1993) و همکاران بهلولی همچنین

زاده و اساس گزارش ایرانبر ،ضمن اینکه. وز رفتارهاي شهروندي سازمانی استبر ثر و مهم درؤم

و رفتار  خشنودي شغلی ۀکنندیبینتغیر پیشدو م این  شود کهمشخص می (1999اسدي )

 هاي پژوهش حاضر است.مگی تایید کننده یافتهکه ه هستند شهروندي سازمانی کارکنان

زمانی که توزیع نتایج حاصل از تالش و کار  دهدنشان مینتایج این پژوهش از طرف دیگر 

 ،ها و برابر با خروجی سایر همکاران انجام گیردمتناسب با میزان خروجی آنبدنی معلمان تربیت

 ،باشند هاي انجام کاري و تعیین رویهگیرمشارکت در تصمیم برايافراد داراي سهم مساوي 

و ارتباطات  افراد داراي سهم یکسانی در ارتباطات با یکدیگرو  هاي عادالنه اتخاذ گرددرویه

 ،نتیجهادراك کرده و در ،عدالت را در تمام ابعاد هاآن صورتدر این  ،ها باشندسازمان با آن

که عدالت توزیعی،  هنگامیاز این رو گیرد. ارزیابی مثبتی از وضعیت عدالت سازمانی انجام می

ان را پایبند به قراردادهاي سازمسازمان برقرار باشد، کارکنان به درستی در  تعاملیاي و رویه

ساز ایجاد احساسی مثبت نسبت زمینه ،د و این پایبنديندانناختی تبادلی و ارتباطی میشروان

هاي نگرشمتغیر شش  (،1332) 1این و گراهامداساس مدل د. برشوبه سازمان در افراد می

بر یک  و سطح شغل استخدام ۀسابق نده،انهاي شغلی برانگیزویژگی بدگمانی، شغلی مثبت،

 دوسویهقراردادي  ۀگذارند و این رابطاثر می "سویهقراردادي دو ۀرابط"متغیر میانجی با عنوان 

. (667ـ912، 1332 داین و گراهام،نوا) گرددمنجر به بروز رفتار شهروندي سازمانی می

 ،عمل و رفتار سازمان ۀدر پژوهش خود بیان داشت که نحو (2112) 2چینسکیماهمچنین، 

و  مهمعاملی بسیار امر  و اینعدالتی است ساز ادراك کارکنان از عدالت سازمانی یا بیزمینه

 .باشدمی بر رفتار شهروندي سازمانی ثرؤم

بدنی این تربیت و معلمان نویژه مسئوالهب ،پرورشوآموزش معلمان و نمسئوال دوسویۀ ۀرابط

احساس بهتري و ك کنند دربرقراري رابطه را  در عدالت ،معلمان شود تاموجب میسازمان 

از  عدالتی در برقراري روابطهر اندازه بی ،درمقابل .داشته باشندسازمان  و نمسئوالنسبت به 

و سازمان افزایش  نمسئوالنسبت به  ايمقابلهرفتارهاي  ،گردد ادراك بدنیمعلمان تربیت سوي

خواهان افزایش  ها یا کارفرمایانمدیران سازماناگر  ،(1331مورمن )از دیدگاه  .خواهد یافت

در جهت افزایش  در تعامالت خویش با کارکنانباید  شهروندي میان کارکنان خود هستند رفتار

 رفتارشوند و منصف ادراك  کارکنان خود سوياز  هایی کهمانساز تالش کنند.سازمانی عدالت 

                                                           
1. Dyne & Graham 

2. Muchinsky 
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را  يرفتارهاي شهروندي بیشترکه به کارکنانی  قادر خواهند بودشته باشند دا هابا آن مطلوبی

  .گذارند دسترسی پیدا کنندبه نمایش می

ویژه هبو  پرورشومدیران ادارات کل آموزشد شوهاي این پژوهش پیشنهاد مییافته اساسبر

جبران  ۀهاي عادالننظامبا ایجاد  هاي استان تهرانبدنی ادارات شهرستانن تربیتمسئوال

پاداش بر مبناي عملکرد و شایستگی  ۀارائ ،اساس عملکردهمانند پرداخت بر) خدمت در سازمان

 توزیعی ودر جهت درك عدالت  (ها و عملکرد افرادولیتئبودن پیامدها با مسمتناسب نیز و افراد

بروز رفتارهاي  ،نتیجهاي و درمبادله شناختیدرك پایبندي به قراردادهاي روان ،دنبال آنبه

هاي تخصیص حقوق و معیارها و رویهبراین، الزم است عالوهشهروندي سازمانی گام بردارند. 

یارهاي اخالقی اساس معها برطور یکسان اعمال شود و این رویهبه افراد سازمان تماممزایا براي 

 .ها اثر بگذارنداجازه داده شود بر رویه معلمانبه  همچنین، و مبتنی بر اطالعات دقیق باشد.

جهت در گامی اساسی  ،ها و معیارهاي منصفانه براي ارتقا و ترفیع افرادبا ایجاد نظام درضمن،

هاي رفتارهاي ژگیبا وی معلمانیبرخورداري از  ،نتیجهو دراي افزایش ادراك از عدالت رویه

 در پرورشوآموزشمسئوالن مدیران و  ، الزم استشهروندي سازمانی برداشته شود. همچنین

رویی ها با احترام و خوشدارند با آن بدنیتربیت معلمانرفتارهاي بین شخصی و مراوداتی که با 

هاي رویه و تصمیماتمورد ۀ اطالعات درها احترام بگذارند و در ارائرفتار کنند، به نظرات آن

مسئوالن از  معلماناین ادراك  ،زیرا ؛صادقانه برخورد کنند شودها مربوط میسازمانی که به آن

اي را شناختی رابطهو پایبندي به قراردادهاي روان ايدر فرایند تعامل، ادراك از عدالت مراوده

این نگرش  .گذاردتأثیر می مسئوالنبه نسبت ها طور مثبت بر اعتماد آندهد و بهارتقا می

شدن در رفتارهاي رفتار است، محیط امنی را براي کارکنان جهت درگیر ۀکنندمثبت که هدایت

 کند. شهروندي سازمانی فراهم می

سازمانی  شهروندي رفتارهر چند از حوزه تحقیق انجام شده باید گفت، بندي کلی در یک جمع

-روان ،(6، 1931 )جوادیان، گلپرور و باللی،ی نسانا منابع در ارتباط با موضوعاتی همچون

، 2112)بولینو، تورنلی و نیهوف، ي گیرتصمیم ،(66، 1361)آرگریس، شناسی و ارتباطات 

، 1399)باتمن و ارگان،  یکاستراتژ مدیریت ،(6، 1931)جوادیان و همکاران،  بیبازاریا ،(223

ین نتایج حاکی از ارتباط بین ا و م شدهانجا( 269، 2111)کوهن و اسپکتور، ي رهبر و( 796

به عنوان  سازمانی شهروندي رفتار تاکنون کمتر به بررسی ، امامتغیر با برخی از متغیرها دارد

دلیل نقش مدارس به است.پرداخته شده هاي آموزشی در حوزهمتغیر مالك و مساله پژوهش 

 از برخوردار معلمان از منديبهره لزوم جانبۀ کشور،در تربیت نیروي انسانی آینده و توسعۀ همه

بدنی در رابطه آگاهی از دیدگاه معلمان تربیت و همچنین سازمانی رفتار شهروندي سطح باالي
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، تحقیق و ادراك مناسب از عدالت سازمانی و ادراك از میزان تحقق قراردادهاي روانشناختی با

آنچه این پژوهش را از بنابراین رسد. میتفحص در این زمینه بیش از پیش ضروري به نظر 

موضوع رفتار شهروندي سازمانی به بررسی متمایز کرده است،  ي انجام شدههاسایر پژوهش

بدنی یتبطور خاص معلمان ترب و آموزش و پرورشمعلمان  جامعه در محقق عنوان مساله اصلی

ی بویژه آموزش و پرورش بسیار که موضوع رفتار شهروندي سازمانی در مراکز آموزش از آنجابود. 

هاي این پژوهش نشان داد که رفتار شهروندي سازمانی متفاوت از سایر سازمانهاست، یافته

هاي مختلف فارغ از ماهیت افراد شاغل در سازمان کلیهموضوعی خارج از ماهیت شغل است و 

و میزان ادراك از خود سازمان در با توجه به میزان ادراك از عدالت سازمانی  ،عملیات سازمانی

 به کیفیت و کمیت عملکرد و رفتارشان نسبت ،از طرف سازمانتحقق قراردادهاي روانشناختی 

 بدنیمعلمان تربیترو اگر از این دهند.نشان میواکنش  ،در قبال انتظارات سازمان متبوع

آن ست و برقرار ا آموزش و پرورش ها و سازمانشناختی بین آناحساس کنند قرارداد روان

، سطح رفتارهاي ها پاسخگوستقبال آنهاي خود درسازمان براي تعهدات و مسئولیت

هاي پژوهش حاضر نشان یابد و برعکس. ضمن اینکه یافتهها افزایش میشهروندي سازمانی آن

اساس  بر شربدنی و سازمان آموزش و پرومتقابل معلمان تربیت شناختیقراردادهاي روانداد 

گیرد و از عدالت سازمانی شکل می بدنیمعلمان تربیتو  ئوالن آموزش و پرورشمساحساس 

 .انجامدمیاین گروه از معلمان تر مناسب این سازه نیز به رفتار شهروندي سازمانی

 تشکر و قدردانی
 بدنیتربیت قدرگران ناسازمان و معلممحترم  ندانیم از تمامی مسئوالبر خود الزم می ،پایاندر

 رساندندهاي استان تهران که ما را در اجراي این پژوهش یاري پرورش شهرستانوزشآمو

 سپاسگزاري نماییم.
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