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چکیده بررسی نگرشهای کارکنان بهعنوان یکی از شاخصهای اجتماعی، به دلیل نتایج فراوان اي که
میتوانـد بـر بهبـود رفتـار سازمانی، عملکرد، اثربخشی و پیشرفت سازمان و کاهش هزینهها داشـته

باشد از اهمیت به خصوصی برخوردار است رفتار شهروندی یکی از نگرشهای مهم کارکنان بوده
است. بر این مبنا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بر

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان گیالن میپردازد. این تحقیق بر
اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری دادهها میدانی بوده است. بهمنظور گردآوری اطالعات

از ابزار پرسشنامه استفادهشده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 315 نفر از کارکنان اداره کل
آموزشوپرورش در استان گیالن هستند. 192نفر بهعنوان نمونه از طریق فرمول کوکبان برای جامعه

محدود به دست آمدند. روش نمونهبرداری در تحقیق حاضر ، نمونهبرداری احتمالی از نوع تصادفی ساده
.و لیزر استفاده شد SPSSبوده است. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از معادالت ساختاری از نرمافزارهای

از چهار فرضیه ارائهشده در تحقیق همه موارد تأیید شدند. فرضیههای تأییدشده عبارتاند از: تأثیر
(عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل

آموزشوپرورش استان گیالن، عدالت سازمانی بر مبادله رهبر-عضو کارکنان اداره کل آموزشوپرورش
استان گیالن، مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان
گیالن، عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان گیالن)

است. بیشترین شدت مربوط به تأثیر عدالت سازمانی بر مبادله رهبر-عضو کارکنان اداره کل
آموزشوپرورش استان گیالن و کمترین شدت مربوط به تأثیر عدالت سازمانی با نقش میانجی مبادله

رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان گیالن بوده است.
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