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 سازمانی شهروندی رفتار بروز بر سازمانی تعهد و شغلی رضایت زمانی،سا عدالت تأثیر بررسی

 .ابراهیم علیدوست قهفرخی3.مجید جالی فراهانی 2سیدیحیی میرمعینی .1 
 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران 1
 .دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران2
 ی دانشگاه تهران.استادیار دانشکده تربیت بدن3
 

 هدف از تحقیق: بررسی تأثیر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی است. :چکیده

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق کاربردی که بصورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل تربیت بدنی شهر 
نفر به طور 322( معلم تربیت بدنی بود که بر مبنای جدول مورگان از  این تعداد=n 1522بالغ  بر)1313-1315تهران در سال تحصیلی

طبقه ای  بعنوان نمونه تحقیق  انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطاعات از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی -تصادفی
( و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و 1114(، رضایت شغلی مینه سوتا )1111یر)(، تعهد سازمانی آلن و ما1113مورمان و نیهوف)

به دست آمد.  32/2و  31/2، 36/2، 15/2( استفاده شد که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آآلفای کرونباخ به ترتیب 2222همکاران)
لسازی معادات ساختاری استفاده شد ضمنا برای تجزیه و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و روش مد

درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی،  15با سطح اطمینان  SPSS11و  LISREL3تحلیل داده ها از نرم افزار 
اطفی و عدالت تعاملی بهترین تعهدسازمانی و عدالت سازمانیرابطه مثبت معنی داری وجود دارد و رضایت شغلی درونی و بیرونی، تعهدع

پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی هستند در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین متعیرهای فوق تنها رضایت 
ت شغلی بصورت مستقیم بر رفتارشهروندی سازمانی مؤثر است و تعهد و عدالت سازمانی بصورت غیرمستقیم و با تأثیرگذاری بر رضای

 هروندی سازمانی تأثیر میگذارند. شغلی بر رفتار ش
 . ماتریس همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی1جدول 

 رضایت شغلی عدالت سازمانی تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی متغیرها
    1 رفتار شهروندی سازمانی

   1 31/2 تعهد سازمانی
  1 62/2 31/2 عدالت سازمانی

 1 65/2 52/2 55/2 رضایت شغلی

 
 تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی، ، عدالت سازمانی، دبیران تربیت بدنیواژگان کلیدی: 

 
 منابع:

ناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی (ارتباط عدالت سازمانی ،با پای بندی به قراردادهای روانش0324.ظریان ، عباس .مختاری،مریم )0
 008، صفحه  0324، بهمن 33شهرستان استان تهران  ، مطالعات مدیریت ورزشی ، شماره 

 
 – 00شماره  – 00تار سال (ارتباط بین احساس شایستگی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی پژوهش نامه مدیریت ورزش و رف0324.رضوی ، سیدمحمدحسین .عابدی ، احیاء )0
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3.Ahmet. AVCI(0202) Investigation of teachers' perceptions of organizational citizenship behavior and their evaluation in 

terms of educational administration ACADENIC JOURNALS Vol. 00(7), pp. 308-307, 
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