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 . فریبا رضایی حمید3. علیرضا حجی پور 2. هادی تیپ 1

 شگاه تهران. دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پردیس البرز دان2و1
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3

 مقدمه
رفتار شهروندی براساس نظریه ارگان در پنج بُعد نوع دوستی، وظیفه شناسی، احترام و تکریم، فضیلت شهروندی و جوانمردی، و عدالت 

ر گرفته است. رفتار شهروندی سازمانی ای مورد بررسی و ارزیابی قراای و عدالت مراودهسازمانی دارای سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه
نماید. عدالت سازمانی با توجه به باشد ولی این رفتارها به عملکرد مؤثر سازمان کمک میاگرچه جزء نقش کارمندان در سازمان نمی

 (.25:1993گرینبرگ ای برای مدیران و کارکنان پیدا نموده است )پویایی و دگرگونی محیط به عنوان حوزه مطالعاتی جدید اهمیت ویژه
 روش شناسی 

 همبستگی نوع از تحقیق متغیرهای بین حیث تأثیر از و ها، توصیفیداده گردآوری روش نظر از ، هدف کاربردی نظر از حاضر تحقیق

 نفر بوده تعیین شد. 125است. جامعه مورد مطالعه دبیران تربیت بدنی شهر همدان که حدود 
 هایافته

توان گفت عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد. همچنین با توجه به سطح معناداری با ت آمده میبا توجه به نتایج بدس
ای ( با رفتار ای و عدالت مراودههای عدالت سازمانی )عدالت توزیعی، عدالت رویهتوان گفت بین زیر مؤلفهدرصد اطمینان می 95

 شهروندی ارتباط معناداری وجود دارد.
 

 
 نتیجه گیری 

ای با داشتن باالترین ضریب همبستگی با متغیر رفتار شهروندی سازمانی یعنی باالترین اولویت را در تأثیر بر این شاخص عدالت مراوده
دار سه بعد عدالت باط مثبت و معنیارتهای بعدی قرار دارند. ای در رتبهمتغیر به خود اختصاص داده است. و عدالت توزیعی و رویه

گردد مدیران سازمان حساسیت بیشتری پیشنهاد می ای( در سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.ای و مراودهسازمانی )توزیعی، رویه
سازمانی را مشخص  نسبت به اثرگذاری بر ادراک از عدالت سازمانی کارکنان نشان دهند و سعی نمایند وضع موجود از ادراک از عدالت

 کنند تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود .
 سازمانی شهروندی رفتارای، ای، عدالت رویهعدالت توزیعی، عدالت مراوده واژگان کلیدی:

 
 
 

 ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد نمونه مقدار ضریب همبستگی (.Sig) یدارسطح معنی

 عدالت سازمانی و رفتار شهروندی 125 556/2 221/2

 عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی 125 226/2 221/2

 سازمانی شهروندی ای و رفتاررویه عدالت 125 329/2 221/2

 سازمانی شهروندی ای و رفتاراودهمر عدالت 125 292/2 221/2

 در دبیران تربیت بدنی شهر همدان سازمانی  شهروندی سازمانی بر رفتار بررسی تأثیر عدالت
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