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 چکیده

جامعه  .استتحقيق بررسي ارتباط بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با سالمت روان دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياری  از اینهدف 

بود،  97-98مرد( از دبيران تربيت بدني شاغل در استان چهارمحال و بختياری در سال تحصيلي نفر  295زن، نفر  335نفر ) 630شامل  پژوهش آماری

پرسشنامه  پژوهش، ابزار اندازه گيریبه عنوان نمونه انتخاب شدند.  به صورت تصادفيبر اساس جدول کرجسي و مورگان   از آنهانفر  234تعداد  که

 برای تحليل داده( بود. 1979، 3( و سالمت رواني)گلدبرگ و هيالری1974، 2)پورتو (، تعهد سازماني1993 1های عدالت سازماني )نيهوف و مورمن

بين عدالت سازماني با  نشان دادپژوهش نتایج  .ها از تحليل عاملي اکتشافي و تایيدی، ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيری استفاده شد

از طرف دیگر متغير تعهد . بودپيش بيني سالمت رواني  قادر به ایسالمت رواني رابطه معنادار وجود دارد و از بين مولفه های عدالت، تنها عدالت رویه

مي بطور کلي .بودتعهد عاطفي پيش بيني کننده سالمت رواني تنها از بين مولفه های تعهد سازماني، که سازماني با سالمت سازماني در ارتباط است 

 در بين کارکنان سازمان سالمت رواني مناسبو همچنين تقویت نيروی متعهد نوید بخش  سازمان های آموزشي درتوان گفت عدالت و عدم تبعيض 

 خواهد شد.

 .عدالت سازماني، تعهد سازماني، سالمت رواني، دبيران تربيت بدني: کلید واژه
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 مقدمه

 توانایي عدم و ارگان ها افزون روز توازن عدم بيانگر جامعه در کنوني وضعيت. است سازمان ها بيني پيش قابل غير و شتابنده تحوالت دوره کنوني عصر

 احتمالي های فرصت از استفاده و محيطي تهدیدات با مقابله برای سازمان ها. هاست پيچيدگي و تحوالت این با مقابله و بيني پيش در سازمان ها این

با  (1392)جمالي گله و همکاران بپردازند قوت نقاط تقویت به و ترميم را ضعف نقاط بشناسند، را خود دروني های توانمندی و ها ظرفيت ناچارند

موجبات پيدایش  در ساليان اخير، پيشرفت ورزش و نفوذ تربيت بدني به عنوان یک نياز روزمره دربين احاد جامعه از جمله سالمندان و دانش آموزان

سازمان های ورزشي باید چالش های موجود در تبيين سياست های مناسب برای هدایت سازمان که مدیران این  سازمان های ورزشي شده است 

)مرادی، جباری و اخالقيات در اجرای سياست های سازمان ورزشي است تعهد و ورزشي را درك کنند. مهم ترین چالش در تدوین سياست توجه به

 (1392جمالي گله، 

 پيچيده و هاسازمان  انساني ماهيت و نيست ميسر آساني به مشکل تشخيص که است تنيده هم در و پيچيده آنچنان ها سازمان در مشکالت و مسائل

زم برای ادامه حيات هر فردی است و سالمت رواني شرط ال(.1387مرادی چالشتری،. )است نموده مضاعف را پيچيدگي این کارکنان رفتارهای بودن

 بسيار حائز برای کمک به افراد ،اهميت سالمت صاحبان این مشاغل به دليل خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي و تربيتي مشاغل یاورانه ای مثلدر 

نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سيستم های درون هر جامعه ای  (.1389)پورسردار،امان الهي فرد، بهامين و چرخاب، استتوجه 

الوده سایر شاید بتوان اینطور بيان کرد که شغل معلمي، مهم ترین شغلي است که شاست، که سرنوشت جامعه را در نسل های مختلف معين مي کند.

و معلمين ورزش یکي از اثر مشاغل موجود در جامعه و همچنين تمام پيشرفت های علمي، و فرهنگي و هنری جوامع انساني را پي ریزی مي نماید

)جمالي دارندگذارترین نيروهای موجود در مدارس هستند که به دليل ماهيت اجتماعي ورزش، دانش آموزان عالقه و دلبستگي خاصي به معلمين ورزش 

با پشتکار و جدیت در خور تحسين، به  هموارهکه با داشتن مشکالت اقتصادی فراون  ،. بدون وجود معلمان دلسوز زحمتکش(1392گله و همکاران، 



 

را مورد  لمينمعدر برخي موارد نامالیمات سازماني و تبعيض ،این مهم ميسر نخواهد گردید.کار تعليم و تربيت نسل آینده ساز کشور مشغول هستند

(. یکي از موانع بروز این حالت ها پرورش روح عدالت در یک سازمان است که اخيراً با نام عدالت 1387دچار دگرگوني در روند کاری ميکند)شاقلي،

رعایت مساوات به چالش  . تربيت بدني ورزش به عنوان یکي از مظاهر رقابتي هميشه در زمينه عدالت وسازماني در ارگانها مورد مطالعه قرار مي گيرد

عدالت سازماني اصطالحي است برای توصيف نقش  کشيده شده است، پيدایش سازمان های ورزشي نيز یکي از دالیل برقراری این عدالت است.

ارد که کارکنان مشخص عدالت، که بطور مستقيم با موقعيت های شغلي ارتباط دارد به کار مي رود عدالت سازماني بر فرآیند ها و پروسه هایي تمرکز د

عدالت سازماني یکي از دالیل مهم برای افزایش شایستگي است واثربخشي عملکرد فردی مي کنند که آیا در شغلشان با آنها منصفانه رفتار مي شود

 (.1387مرادی چالشتری،است)

وری که باعث شادی و برداشت مفيد و موثر وی به طور سالمت روان عبارتست از سازش فرد با جهان اطرافش باحداکثر امکان، به ط4از دیدگاه مننجر

بي شک مدیران سازمانها مي دانند که توليد بيشتر نتيجه و محصول مدیریت اثربخش است، مدیریت (.2010، 5)کالج سلطنتي روان پزشکيکامل شود

ابعاد سالمت روان شامل ناسازگاری جسمي، اضطراب (. 1378)ميرشفيعي، اثربخش نيز بدون توجه و اعتقاد به سالمت روان کارکنان حاصل نمي شود

 و بي خوابي، سوء عملکرد اجتماعي و افسردگي شدید مي باشد. 

(. عدالت سازماني 2003، 6مساوات و گسترش عدالت در سازمان امکان پذیر مي باشد )گرینبرگ یتحقق سالمت روان در ميان کارکنان با توجه به برقرار

. نيوهوف و (1388)مرادی چالشتری و همکاران، ثير بسزایي بر انگيزش و عملکرد فرد داردکار است و تأ عدالت در محيطاداراکات فردی نسبت به 

عدالت رویه ای وعدالت تعاملي مي دانند. عدالت توزیعي نتيجه گراست که با توجه به  ،مورماندر تعریف عدالت سازماني،آن را شامل عدالت توزیعي
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، 8(. عدالت رویه ای عالوه بر نتيجه به رویه کار نيز تاکيد دارد )ليند و تایلر1997، 7کار حاصل مي شود )کروپانزانو و گرینبرگبي عدالتي در بازده 

(. در کل، عدالت سازماني منجر به 1987(. عدالت تعاملي ادراك عدالت از تعامالت فردی است زماني که نتایج و رویه کار اجرا شود )گرینبرگ، 1988

 (.2001، 9)کروپانزانو، برن، بوبوکال و روپ در بين نيروی انساني هر سازماني مي شود ع اقتصادی، عزت نفس و زندگي اخالق مدار مناف

، 10ثير مي گذارد. عدم تعهد کارکنان منجر به اختالالت در سالمت رواني مي شود )گرین هاأتعهد سازماني عامل دیگری است که بر سالمت روان ت

همانند سازی شخص با سازماني خاص و یا دلبستگي به آن سازمان است که حداقل به وسيله سه عامل اعتقاد و پذیرش درصد  تعهد سازماني(. 1975

(. تعهد 1991، 11اهداف و ارزش های سازمان، تالش برای موفقيت سازمان و تمایل به حفظ عضویت و باقي ماندن در سازمان مشخص مي شود )رابينز

ی مهمي برای اثربخشي سازمان باشد؛ لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان آثار بالقوه ای بر عملکرد سازمان دارد و مي تواند پيشگویي کننده انينيروی انس

نسبت به  (. هيچ سازماني نمي تواند موفق شود مگر اینکه اعضاء و کارکنانش1378زیانبار است و هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت )شاقلي، 

 (.1997، 12آن نوعي تعهد داشته باشند )بنکهوف

ت، کاهش ميزان افزایش همکاری گروهي، خالقي تعهد سازماني، رضایت شغلي، بهبود بهداشت رواني، عدالت سازماني درکه  (معتقد است1389)کرمي

بدان عکوس وجود دارد. سازماني و اختالالت رواني رابطه م بين تعهد( نيز نشان داد 1388یافته های ساالری ). موثر استپرخاشگری در بين کارکنان 

ي بهتری برخوردار از سطح سالمت روانافراد و وجود خواهد داشت هرچه ميزان تعهد سازماني افراد باالتر باشد،اختالالت رواني کمتری معني که 

 خواهند بود. 

                                                           
7Cropanzano& Greenberg 
8Lind & Tyler 
9Cropanzano, Byrne, Bobocel& Rupp 
10Greenhave 
11 Robbins 
12Benkhoff 



 

( نشان 2004و همکاران ) 13عدالت سازماني و سالمت روان رابطه وجود دارد. کيویماکي( دریافتند بين ابعاد 1390تابع بردبار و زاهدی )مصطفوی راد،

ثير مستقيم مي گذارد. تحقيق کالتياالهينو و أبر سالمت رواني کارکنان ت ،عدالت وجود نداشته باشد ،دادند اگر در برخورد با نيروی انساني سازمان

 با بيماریهای روان شناختي رابطه دارد.  تعهد سازماني (نيز مبين این بود که2007) 14فریجد

(. مدرسه فرصت خوبي است تا سالمت روان افراد بهبود یابد 2009، 15گسترش سالمت روان در قشر جوان وظيفه هر انساني است )وزارت بهداشت

ا کرده است )کيدگر، گونل، بيدل، کمپل معنا پيد ،(. در همين راستا، حرفه ی معلمي فراتر از تدریس محض2007، 16)پاتل فليشر، هتریک و مک گوری

(. معلمان مدرسه اغلب بدون آن که خود متوجه باشند مدل های رفتاری و نگرشي در سالمت روان هستند که دانش آموزان از آنها 2009 ،17و دونووان

گيرد مياحتماالً از معلم خود مشاوره  استمک (. هنگامي که دانش آموز به دنبال ک2005 ،18الگوبرداری مي کنند )مک وری، گوسال، توئيد و فراری

(. 2006، 20)سيف ال دین هستند(. معموالً، معلم تنها فرد آگاهي است که دانش آموز در دوران تحصيل با او در ارتباط 2001و همکاران،  19)استيفمان

حائز اهميت است. در این بين، درس تربيت بدني رسالتي فراتر بنابراین، شناسایي سالمت روان معلم به منظور ارائه مهارت های مختلف وی در مدرسه 

ن، از آموزش یک درس دارد. معلم تربيت بدني باید قادر باشد دانش آموزان را از لحاظ جسمي و روحي برای زندگي اجتماعي پرورش دهد. بنابرای

د جسمي و روحي کمک کند. با توجه به اهميت موضوع، تحقيق سالمت روان معلم تربيت بدني مي تواند به هدف او در تربيت دانش آموزان در بع

 حاضر به بررسي ارتباط بين عدالت سازماني با تعهد سازماني و سالمت روان دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياری مي پردازد.
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 شناسی پژوهشروش

مرد( از دبيران تربيت بدني شاغل در استان نفر  295زن، نفر  335نفر ) 630جامعه آماری آن شامل  حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود که تحقيق

به عنوان نمونه انتخاب و  با استفاده از جدول کرجسي و مورگان برآورد از آنهانفر  250بود. تعداد  97-98چهارمحال و بختياری در سال تحصيلي 

 پرسشنامه کامل مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 234اقدام به جمع آوری نمونه ها گردید و در پایان تعداد  فيتصاد. با استفاده از نمونه گيری ندشد

ساخته شده و توسط شکر کن و نعامي  1993پرسشنامه عدالت سازماني: توسط نيهوف و مورمن  -1ابزار اندازه گيری متغير های تحقيق عبارتند از  

داری  استکهليکرت  (مقياسي هفت). نمره گذاری پرسشنامه عدالت سازماني به صورت طيفمورد استفاده قرار گرفت ترجمه و بارها در کشور 1381

گویه( مي باشد. پایایي این پرسش نامه از طریق ضریب آلفای  8)عدالت تعامليگویه( و  6ای)عدالت رویه؛ گویه( 5)سه خرده مقياس عدالت توزیعي

 تعهد سازماني:پرسشنامه  -2به دست آمد.  r= 82/0و عدالت تعاملي  r= 76/0 ای، عدالت رویهr0= /81،عدالت توزیعيr= 89/0کرونباخ به صورت کلي 

استفاده شد.  ،شده استبه فارسي ترجمه  1372به وسيلهمرتضوی در سال ( که 1974)پورتر،برای سنجش ميزان تعهد سازماني از مقياس تعهد سازمان

. برای برآورد پایایي پرسشنامه تعهد سازماني از ضریب مخالفم مي باشد موافقم تا کامالً درجه ای از کامالً 5سوال با مقياس  15مشتمل بر  پرسشنامه

ک ایایي هر یپمحاسبه شده است.  r= 88/0آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات ضریب پایایي پرسشنامه تعهد سازماني 

-r 3= .80/0ج(تعهدهنجاری وr0= /78 ب(تعهدمستمر ،r= 89/0 ازابعاد سه گانه تعهد دارای ضریب ثبات کرونباخ زیر مي باشد: الف(تعهدعاطفي

. شداستفاده ( 1979گلدبرگ و هيالری)( GHQسوالي پرسشنامه سالمت عمومي )  28برای اندازه گيری سالمت روان از فرم سالمت روان: پرسشنامه 

. برای نمره گذاری از اختالل در کارکرداجتماعي و افسردگي مي باشد اضطراب، ن پرسشنامه دارای چهار زیر مقياس است که شامل نشانه های بدني،ای

رونباخ کمقياس چهار درجه ای ليکرت استفاده شد. هر چقدر نمره اکتسابي باال باشد نشان دهنده سالمت عمومي پایين تر است. با استفاده از آلفای 

دارای ضریب ثبات کرونباخ زیر مي  سالمت روانگانه  چهاریایي هر یک ازابعاد محاسبه شده است. پاr=  83/0ضریب پایایي پرسشنامه سالمت روان 



 

برای تجزیه و تحليل . r= . 80/0و د( افسردگي  r= 84/0 ج(اختالل در کارکرداجتماعي  ،r= 81/0 ب(اضطراب  ،r=  87/0 باشد: الف(نشانه های بدني

برای تعيين روایي صوری و محتویي از نظرات شد. گي پيرسون، رگرسيون چند متغيری(مناسب استفاده استنباطي )همبستتوصيفي و داده ها از آمار 

، KMO=826/0اني )متخصصين و روایي سازه از تحليل عاملي اکتشافي و تأئيدی استفاده گردید. نتایج تحليل عاملي اکتشافي برای عدالت سازم

532/2 =KB ،0001/0 =P901/0) (، تعهد سازماني =KMO ،532/2 =KB0001/0 ؛  =P( سالمت رواني ،)826/0=KMO ،532/2 =KB ،0001/0 =

P) تحليل عاملي تأئيدی برایعدالت سازماني  و(954/0 =AGFI ،0001/0=P( تعهد سازماني ،)954/0 =AGFI ،0001/0=P و سالمت رواني )(954/0 

=AGFI ،0001/0=P.به منظور سازمان دادن، خالصه کردن و طبقه بندی نمرات خام از آمار توصيفي و آمار استنباطي )تحليل عاملي  (به دست آمد

 57/8نسخه  LISRELو  20نسخه « SPSS»افزار اکتشافي و تحليل عاملي تأئيدی، همبستگي چندگانه، رگرسيون چندمتغيری( با استفاده از نرم 

 اده شد.استف

 های پژوهش:یافته

 است: 1جدول شماره  اطالعات مربوط به ویژگي های جمعيت شناختي افراد مورد مطالعه به شرح

 : آمار توصیفی ویژگی های فردی دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری1جدول

 میانگین سابقه خدمت میانگین سن درصد تعداد مدرک تحصیلی درصد تعداد جنسیت

 

 زن

 

115 

 

16/49 

 65/25 21/40 09/26 30 کاردانی

 12/14 34/27 12/58 68 کارشناسی

 45/14 45/32 53/14 17 ارشد و باالتر

 

 مرد

 

119 

 

84/50 

 04/27 38/43 29/35 42 کاردانی

 13/12 91/30 81/37 45 کارشناسی

 08/10 46/31 90/26 32 ارشد و باالتر

 



 

همبستگي پيرسون استفاده  آزمون از دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياریسالمت روانيو عدالت سازماني برای بررسي ارتباط بين همچنين 

 .آمده است 2 شد.یافته های آماری در جدول

 چهارمحال و بختیاریدبیران تربیت بدنی استان . ماتریس همبستگی بین مولفه های عدالت سازمانی با سالمت روانی2جدول 

 عدالت تعاملی عدالت رویه ای عدالت توزیعی 

 -21/0 -69/0 -18/0 سالمت روانی

 001/0 009/0 008/0 سطح معناداری

 

 ( با سالمت روان رابطه21/0( و عدالت تعاملي )69/0(، عدالت رویه ای )18/0( مشاهده مي شود بين عدالت توزیعي )2همانگونه که در جدول شماره )

 ( وجود دارد.p<001/0معني داری در سطح )

 دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری. پیش بینی سالمت روان با عدالت سازمانی3جدول 

 سطح معنا داری تی بتا B متغیر های پیش بین

 001/0 38/5 - 54/21 مقدار ثابت

 53/0 -31/1 -09/0 -16/0 عدالت توزیعی

 001/0 -27/4 -46/0 -39/1 عدالت رویه ای

 12/0 -40/0 -11/0 -18/0 عدالت تعاملی

 

مشاهده مي شود سطح معناداری  3معنا دار گردید. در ادامه، همانگونه که در جدول  001/0در سطح   F(235،3= ) 82/39در بررسي رگرسيون، مقدار 

( مي باشد و مولفه های عدالت توزیعي و تعاملي قادر به پيش بيني 001/0تنها مقدار بتای مولفه عدالت رویه ای کمتر از  سطح قابل قبول معناداری )

 سالمت رواني نمي باشد. 

همبستگي پيرسون استفاده  آزمون از نيز دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياریسالمت روانيو تعهد سازماني برای بررسي ارتباط بين  در ادامه

 .آمده است 3 شد.یافته های آماری در جدول



 

 و بختیاری دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال. همبستگی  بین مولفه ای تعهد سازمانی با سالمت روانی 4جدول

 تعهد هنجاری تعهد مستمر تعهد عاطفی 

 -10/0 -15/0 -30/0 سالمت روانی

 03/0 009/0 001/0 سطح معناداری

 

روان رابطه معني  ( با سالمت10/0( و تعهد هنجاری )15/0(، تعهد مستمر )30/0مشاهده مي شود بين تعهد عاطفي ) 4همانگونه که در جدول شماره 

 ( وجود دارد.p<05/0)داری در سطح 

 دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری. پیش بینی سالمت روان با تعهد سازمانی5جدول 

 سطح معنا داری تی بتا B متغیر های پیش بین 

 001/0 34/4 - 93/18 مقدار ثابت

 01/0 -41/2 -19/0 -27/0 تعهد عاطفی

 23/0 -18/1 -10/0 -13/0 تعهد مستمر

 91/0 -10/0 -03/0 -08/0 هنجاریتعهد 

ود سطح معناداری مشاهده مي ش 5معنا دار گردید. در ادامه، همانگونه که در جدول  001/0در سطح  F(235،3=) 12/13در بررسي رگرسيون، مقدار 

قادر به پيش بيني سالمت  ( مي باشد و مولفه های عدالت توزیعي و تعاملي01/0تنها مقدار بتای مولفه تعهد عاطفي کمتر از  سطح قابل قبول معناداری)

 رواني نمي باشد. 

 

 یری: گبحث و نتیجه

و از بين  بدست آمدرابطه معنادار  استان چهارمحال و بختياری بر اساس یافته های پژوهش، بين عدالت سازماني با سالمت رواني دبيران تربيت بدني

، 21الوواینو، کيویماکيو واهترا اتتحقيقبا یافته ها این . بودمولفه های عدالت، تنها عدالت رویه ای قادر به پيش بيني سالمت رواني دبيران تربيت بدني 
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،  1390؛ مصطفوی راد و همکاران، 2007، 22؛ کيویماکي، واهترا، الوواینو، ویرتانن و سيئگریست2004؛ کيویماکي و همکاران، 1389؛ کرمي،2002

مت سازماني دبيران تربيت بدني در . از طرف دیگر متغير تعهد سازماني با سالهمخوان بود 2012و یعقوبي و همکاران  1392جمالي گله و همکاران، 

این یافته ها نيز با یافته های  ارتباط است از بين مولفه های تعهد سازماني، تعهد عاطفي پيش بيني کننده سالمت رواني دبيران تربيت بدني است.

آماده  يآنها را برای وظيفه توسعه سالمت روان ،خدمتاز معتقدند آموزش قبل  دبيران همخوان است. 2007؛ کالتياالهينو و فریجد، 1388ساالری،

معلمان  يسالمت رواندر بخش عدم آموزش مناسب را بزرگترین مانع مدیریت سالمت روان در مدارس همچنين (. 2006 ،23د )کولر و بارتلسازنمي

که به افزایش آگاهي بلخواهد شددبيراندانش سالمت روان در بين  باعث گسترشنه تنها درست و مداوم (. آموزش 2006، 24)والتر، گوزه و ليم دانندمي

خدمت را مي توان با تدابيری از آموزش قبل ناشي از (. فرصت کم 2008 25شود )روتهي، دسپينا، ليوی و بستمينيز منجر کمک به دانش آموز  و

 همچون برگزاری کارگاه های آموزشي مرتفع کرد.

ایرین هميشه در پایان باید گفت امروزه چنانچه سازمان ها بخواهند در زمره سازمان هایي باشند که پيوسته به کسب موفقيت نایل آمده و در رقابت با س

يل به اهداف آن تالش پيشتاز باشند ناچارند به نيروی کار سازمان توجه داشته و عواملي را که باعث مي شود نيروی کار به سازمان وفادار باشد و برای ن

 عدالت در سازمانپویایي نظام آموزشي در گرو پدید آمدن فضای سازماني مناسب و مطلوب، اعتماد و مسئوليت پذیری و تقویت کند تقویت کنند. 

سازمان و حفظ ارزشهای  هي بي کند که با وفاداری و وابستگیعني سرمایه انساني متعهد و سالم پرورشپيدا م بخش سازمانمهمترین  ،در این راستا .است

های بزرگي چون آموزش و پرورش، بازواني قوی برای مدیریت در سازمان (. عدالت1380)کوهستاني و شجاعي فر،  دهدآن تحقق اهداف را سامانمي

 استاثربخش نياز به مدیراني را سامان بخشد. در نظام آموزش و پرورش به منظور اداره کردن یک مدرسه  ياست که بسياری از مشکالت درون سازمان
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ذیر کمک که با همکاری کارکنان خود، تعهد سازماني و وفاداری آنان و همچنين سالمت روان آنها را افزایش دهند و به پدید آمدن فضای سازماني دلپ

د ایيکليه عوامل کيفي و کمي استفاده نم و بهبود وضعيت تعهد سازماني و سالمت روان کارکنان از عدالت سازمانيافزایش  برایکنند. پس شایسته است 

. بنابراین آنچه مسلم است گرددميتالش بيشتر آنها در جهت پيشرفت سازمان  دیگر باعثسازمان فراهم شود و از طرفي  درتا رضایتمندی کارکنان 

و اطمينان از رعایت عدل و  انساني عظيم هستند باعث دلگرمي های آموزشي که عمدتاً دارای نيرویهای بزرگي چون ارگانعدالت سازماني در سازمان

طول عمر و دوام سازمان را سبب مي شود همچنين رعایت  ،مساوات خواهد گردید و به باال رفتن تعهد سازماني از سوی کارمندان سازمان مي افزاید

را هر چه بيشتر پویا و با نشاط نگه خواهد داشت و سازمان  ،ن خواهد انجاميداین دو متغيير نهایتاً به باال رفتن سالمت رواني دبيران تربيت بدني سازما

د هستند، نيز جلوگيری خواهد کرد. با توجه به رابطه نامساع از بروز سندرم هایي چون تحليل رفتگي شغلي و استرس شغلي که ناشي از شرایط کاری

 بين تعهد و عدالت سازماني با سالمت روان مي توان در محيط مدرسه نيز اقدامات اصالحي برای توسعه سالمت روان انجام داد. 

ت هر چه بيشتر سالمت رواني مسئولين و با تکيه بر نتایج تحقيقات پيشين و یافته های جدید این پژوهش  به محققين پيشنهاد مي شود برای شناخ

متغيير های  مروجين تربيت بدني و تندرستي ارگانهایي مثل آموزش و پرورش که وظيفه باال بردن سالمت رواني در بين دانش آموزان را دارند، با مطالعه

دبيران تربيت بدني اهتمام ورزند تا قشر جوان و سالمي  مربوط به سالمت رواني به شناسایي موانع و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت رواني

 را با تالش این عزیزان شاهد باشيم.
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