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علی هحودی زضایی ٍ ّوکازاى

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه :اداره کل آموزش و پرورش خراسان
شمالی)
دکتر حسیٌعلی ثْراهسادُ دکتر هحوَد قرثبًی علی هحودی رضبیی

چکیده

تازیخ دزیافت هقالِ :آذز 1312
تازیخ پریسش هقالِ :خسداد 1313

پژٍّص حبضر درصدد ثررسی راثطۀ عدالت سبزهبًی ٍ رفتبر ضْرًٍدی سبزهبًی در کبرکٌبى ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش خراسبى ضوبلی هی ثبضد.
در ایي زهیٌِ سعی ضدُ است تب راثطِ ثیي اثعبد عددالت سدبزهبًیععدالت تَزیعیععددالت رٍیدِ ایععددالت هدراٍدُ ایب را ثدب اثعدبد رفتدبر ضدْرًٍدی
سبزهبًیعٍظیفِ ضٌبسیعٍجداى کبریعفضیلت هدًیعاحترام ٍ تکرینعًَع دٍستیب ثررسی ٍ آزهَى ًوبید .آهبر جبهعِ هَرد هطبلعدِ ً 022فراسدت کدِع ثدب
استفبدُ از جدٍل کرجسی ٍ هَرگبى حجن ًوًَِ ً 230فر کِ از رٍش ًوًَِ گیدری تادبدفی سدبدُ جْدت اًتشدبة ضدرکت کٌٌددگبى صدَر

گرفدت.

گردآٍری دادُّب ثب استفبدُ از پرسطٌبهِ ّبی عدالت سبزهبًی ًیَْف ٍ هدَرهي ٍ رفتدبر ضدْرًٍدی پبدسدبکج اًجدبم ضدد .تجسیدِ ٍ تحلیدل دادُّدب ثدب
ضبخص ّبی آهبر تَصیفی ضبهل فراًٍیع کویٌِ ٍ ثیطیٌِ ًورا ع هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر ٍ آهبر استٌجبطی ضبهل ضریت ّوجسدتگی پیرسدَىع رگرسدیَى
گبم ثِ گبم ٍ آزهَى  tهستقل اًجبم گرفت .ثب تَجِ ثِ پبسخ فرضیِ اصلی ایي پژٍّص کِ ثب هحبسجِ ضریت ّوجستگی پیرسَى ثدست آهدُ است گَیبی
آى است کِ هیبى عدالت سبزهبًی ٍ رفتبر ضْرًٍدی سبزهبًی راثطِ هثجت ٍ هعٌبداری ٍجَد دارد .تبئید فرضیِ اصلی ثدیي هعٌدی اسدت کدِ ثدب افدسایص
عدالت سبزهبًیع هی ساى رفتبر ضْرًٍدی سبزهبًی کبرکٌبى ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش خراسبى ضوبلی ًیس افسایص هدییبثدد کدِ در رضدبیتوٌدی ٍ ثْجدَد
عولکرد ٍ زًدگی کبری ثب ًطبط ثی تأثیرًشَاّد ثَد.
واژگان كلیدي :عدالت سبزهبًیع عدالت تَزیعیع عدالت رٍیِ ایع عدالت هراٍدُ ایع رفتبر ضْرًٍدی سبزهبًی.
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