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  چكيده

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطة عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي 
ق، نمونة آماري برابر با جامعة در اين تحقي. همبستگي و از شاخة تحقيقات ميداني بود –تحقيق از نوع توصيفي . انجام گرفت
و ) 1993مورمن و نيهوف، (هاي عدالت سازماني به اين منظور، پرسشنامه. شمار مورد مطالعه قرار گرفتصورت تمامآماري و به

. مددست آبه 83/0و  93/0ترتيب كه پايايي آنها از طريق آلفاي كرونباخ به) 1990يودساكف و مكنزي، (رفتار شهروندي سازماني 
نتايج ضريب . آوري شدنفر از كاركنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي توزيع و جمع 94در بين گروه نمونه شامل 

اما بين عدالت )  05/0(همبستگي گاما نشان داد كه بين عدالت توزيعي و رفتار شهروندي سازماني رابطة معناداري وجود ندارد 
و ) >r ،05/0 P = 19/0(اي و رفتار شهروندي سازماني ، عدالت مراوده)P< ،14/0  =r 05/0(زماني اي و رفتار شهروندي سارويه

همچنين تحليل رگرسيون نشان داد از  .برقرار است) >r ،05/0 P=  137/0(نيز بين عدالت سازماني و فضايل شهروندي رابطه 
دليل اينكه رفتارهاي شهروندي به. بيني كندشهروندي سازماني را پيشتواند رفتار اي ميميان ابعاد عدالت سازماني، عدالت مراوده

رو ضروري است مديران ازاين. هاي سازماني قرار دارندسازماني رفتارهايي كامالً داوطلبانه هستند، بيشتر تحت تأثير تعامالت و رويه
ويژه فضيلت زان بروز رفتارهاي شهروندي سازماني، بهادارات تربيت بدني در نحوة برخورد با كاركنان انصاف را رعايت كنند تا مي

  .شهروندي را در كاركنان افزايش دهند
  

  هاي كليديواژه
  .عدالت سازماني، رفتار شهروندي سازماني، ادارات تربيت بدني

  
                                                           

                                                        Email :mmoharramzadeh@yahoo.com 09143457353: تلفن : نويسندة مسئول  - 1
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  مقدمه

اي، تشخص يافته است، يعني نه تنها سوي ورزش حرفهمحيط امروزي ورزش، با نوعي حركت مداوم به
از نظر كولين . اي نيز مديريت و سازماندهي شودگيرد، بلكه بايد به شكل حرفهاي انجام ميبه شكل حرفهورزش 

كنندگان، كاركنان يا شركا ، مديريت نخست بايد بر روي افراد، كه ممكن است مشتريان، تأمين1كالسون توماس
  ).10(كز كند ها، نيازها و احتياجات آنها تمرها، آرمانباشند و نيز بر نگراني

  ، )17(ترين عوامل مؤثر بر بقاي سازمان و حفظ سالمت آن در بلندمدت است رعايت عدالت، يكي از مهم
گيرد، رعايت عدالت يكي از الزامات سياسي ويژه هنگامي كه نيل به ثبات پويا در شمار اهداف مديران قرار مي به

موجب افزايش احساس تعلق خاطر، وفاداري و اعتماد افراد به رود، زيرا رعايت عدالت، شمار ميرفتار سازماني به
  ).15(افزايد شود و بر سرماية انساني و اجتماعي سازمان ميسازمان مي

به نقل از  4فرناندس و وامه. بيان شد 1970در دهة  3اولين بار توسط گرينبرگ 2واژة عدالت سازماني
ها با كاركنان خود اشاره دارد تارهاي منصفانه و عادالنة سازماندارند كه عدالت سازماني به رفگرينبرگ بيان مي

)16.(  

مطرح  7ايو عدالت مراوده 6اي، عدالت رويه5بندي انواع عدالت سازماني، سه مفهوم عدالت توزيعيدر تقسيم
هايشان ها و دريافتيها و تفكرات كاركنان در مورد مناسب بودن ستادهعدالت توزيعي كه به نگرش. شده است

اي از پيامدهاي ها محدود نيست، بلكه مجموعة گستردهاشاره دارد، عدالت توزيعي صرفاً به عادالنه بودن پرداختن
اي عدالت رويه). 2(گيرد را دربرمي) هاي كاري، مزايا و ارزيابي عملكردها، برنامهها، تنبيهارتقاها، پاداش(سازماني 

عدالت . يابند، اشاره داردفراگردهايي كه توسط آنها، پيامدها تخصيص ميها و شده از رويهبه انصاف ادراك

                                                           
1  . Colin coulson Thomas 
2  . Organizational justice 
3  . Greenberg 
4  . Fernandes and Awamleh 
5  . Distributive justice 
6  . Procedural justice 
7  . Interactional justice 
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شود كه اين نوع عدالت سازماني شخصي تعريف ميشده از ارتباطات بيناي بر مبناي انصاف ادراكمراوده
  ).5(دهد گيري سازماني مد نظر قرار ميگيرندگان را در فراگرد تصميممنصفانه بودن رفتار تصميم

اند كه عدالت رود، زيرا تحقيقات نشان دادهشمار ميها بهسازماني از پارامترهاي بااهميت سازمان عدالت
، 5) (2007و همكاران،  1؛ جردن1387سيد جوادين، (سازماني با فرايندهاي مهم سازماني مانند رضايت شغلي 

و همكاران،  4؛ وايزننت2000ران، و همكا 3ماسترسون(عملكرد ). 9) (1387؛ غفوري، 2006، 2جوينر(، تعهد )19
-يكي از مهم. ارتباط دارد) 25، 24) (2006، 6؛ تايم وانگ2004، 5ساندرز(و اعتماد ) 19، 9) (2006همكاران، 

) OCB( 7ترين پيامدهاي سازماني كه اخيراً مورد توجه بيشتر محققان قرار گرفته، رفتار شهروندي سازماني
  .است

نگرد، تعهد بيشتري به سازمان پيدا هاي باارزش ميعنوان داراييآنها به كه كاركنان دريابند سازمان بهزماني
كه كاركنان به سازمان تعهد پيدا كنند، رفتارهايي مانند كمك به همكاران، ابراز نظر براي كنند، زمانيمي

  ).21(دهند پيشرفت كار، توجه زياد به كار و وفاداري به مديران را از خود نشان مي

بر روي رفتار شهروندي سازماني نشان داد كه اين رفتار فوايد بسياري براي ) 2009( 8ليتمطالعات پو
ها بخشد، كارامدي و عملكرد سازمان را با كاهش هزينهسازمان و كاركنان دارد، كيفيت ارائة خدمات را بهبود مي

پذيري و به همكاري، مسئوليتگيري، تمايل دهد و از پيامدهاي آن، افزايش شركت در فرايند تصميمافزايش مي
همچنين اين رفتار با ايجاد عالقه به سازمان، موجب جذب و استفادة . خشنودي از شغل توسط كاركنان است

  ).23(بنابراين در كاهش ترك شغل و غيبت مؤثر است . شودمطلوب از نيروي كار مي

                                                           
1  . Jordan 
2  . Joiner 
3  . Masterson 
4  . Whisenant 
5  . Sunders 
6  . Tim wong 
7  . Organizational citizenship behavior (OCB) 
8  . Polate 
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گونه تعريف زماني را مطرح و آن را بر اينبراي اولين بار اصطالح رفتار شهروندي سا) 1983( 1باتمان و اركان
شود طور صريح يا ضمني توسط سيستم رسمي پاداش برانگيخته نميبه. رفتاري فردي كه داوطلبانه است: كردند

، ادب و 2نوعدوستي: رفتار شهروندي سازماني پنج حيطه دارد كه عبارتند از. دهدو كارايي سازمان را افزايش مي
  ).6( 6)خوشخويي(و فضيلت شهروندي  5، مردانگي4ناسيش، وظيفه3مهرباني

كند كه ادراك عدالت نقش مهمي در افزايش عوامل انگيزانندة رفتار شهروندي بيان مي) 1990(ارگان 
طور متقابل در كند كه كاركنان، رفتارهاي شهروندي را بهرا مطرح مي 7وي مفهوم مبادلة اجتماعي. سازماني دارد

رابطة عدالت سازماني و ) 2009( 8وايزننت و اسموكر). 22(دهند عادالنة سازمان انجام ميدر برابر رفتارهاي 
گانة عدالت سازماني و نتايج نشان داد كه ارتباط معناداري بين ابعاد سه. رضايت شغلي مربيان را بررسي كردند

  ).19(خشنودي شغلي وجود دارد 

  توزيعي و (كارمند و مدير دريافتند كه دو بعد عدالت  217با مطالعه بر روي ) 2009( 9كريكر و ويليامز
گذاري در دهند كه سرمايهكنند و از اين نظر، نشان مياي را بيش از پيش آشكار مينقش عدالت مراوده) ايرويه

  ).18(شود اي ميالعادههاي رفتاري فوقزمينة عدالت موجب بروز پاسخ

باط عدالت توزيعي، خشنودي از شغل، تعهد سازماني و رفتار ارت) 2009( 10اندرو، كيم، ماهوني و هومز
نتايج نشان داد كه افزايش ادراك عدالت به افزايش . شهروندي سازماني را در دانشجويان ورزشكار بررسي كردند

همچنين تعهد سازماني ارتباط بين خشنودي و رفتار . شودخشنودي و تعهد در دانشجويان ورزشكار منجر مي
) 2005( 1و آسگيل) 2000( 12، پين و پاچراك)1997( 11اسكارليكي و التام ).19(كند را تعديل ميشهروندي 

                                                           
1  . Batman and Organ 
2  . Altruism 
3  . Courtesy 
4  . Conscientiousness 
5  . Sports manship 
6  . Civil virtue 
7  . Social exchange 
8  . Smucker 
9  . Karriker. J and Williams 
10  . Andrew and Kim and Mahony and Hums 
11  . Skarlicki and Lathan 
12  . Pin and Packhrak 
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ها رفتار شود و سرپرستان ارتباط خوبي با آنها داشته طور عادالنه با كاركنان در سازماننشان دادند كه اگر به
  ).11، 9(يابد باشند، ميزان رفتار شهروندي سازماني آنها افزايش مي

هاي ورزشي با عوامل مخلتفي چون دولت، بخش خصوصي، حاميان توجه به اينكه ارتباط و تعامل سازمانبا
تر از همه عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، المللي و مهمهاي ورزش ملي و بينمالي و ديگر سازمان

ملكرد و كارايي سازمان تا حدود زيادي به ويژه عو به) 1(اند ها ايجاد كردهمحيطي پرتالطم را براي اين سازمان
-ها بهرو ضروري است اين سازمانازاين. شدة نقش آنهاست بستگي داردتالش كاركنان كه فراتر از الزامات تعريف

پذيري با محيط متغير و ارائة خدمات مطلوب به منظور باقي ماندن در صحنة رقابت، رسيدن به توسعه، انطباق
  .م توجه داشته باشندمشتريان به اين مه

با عنايت به اهميت متغيرهاي ذكرشده و تأثير آنها بر عملكرد و كارايي كاركنان، اين تحقيق با هدف تعيين 
هاي گيرد تا با استفاده از نتايج آن و طراحي برنامهرابطة عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني انجام مي

  .و تعهد سازماني گام برداريماي در راستاي ارتقاي عملكرد مداخله

  مدل مفهومي تحقيق

عنوان متغير وابسته عنوان متغير مستقل و متغير رفتار شهروندي بهدر اين پژوهش متغير عدالت سازماني به
در ادامه با استفاده از مدل ساختاري ارتباط عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني . در نظر گرفته شده است

  .ستبررسي شده ا

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                    
1  . Ascigil 

 نوع دوستي

 وجدان كاري

 بردباري

 تكريم

 عدالت توزيعي 

اي عدالت رويه  

اي عدالت مراوده  

رفتار 
شهروندي 
 سازماني

عدالت 
 سازماني
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  تحقيقروش 

همبستگي و از شاخة تحقيقات ميداني است كه باتوجه به هدف پژوهش جزء  –پژوهش حاضر، توصيفي 
نمونة آماري . در اين تحقيق جامعة آماري برابر با نمونة آماري در نظر گرفته شد. هاي كاربردي استپژوهش

گيري نفر با روش نمونه 94تربيت بدني استان آذربايجان غربي است، كه شامل كلية كاركنان شاغل در ادارات 
پرسشنامة : گيري متغيرها در اين پژوهش عبارت بود ازابزار اندازه. غيرتصادفي هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند

متغير براي ) 1990( 2براي متغير عدالت سازماني و پرسشنامة پودساكف و مكنزي) 1993( 1مورمن و نيهوف
رفتار شهروندي سازماني كه پس از تأييد روايي آنها توسط استادان تربيت بدني، پايايي آنها از طريق آلفاي 

ها از ميانگين و انحراف استاندارد در اين پژوهش، براي توصيف يافته. دست آمدبه 83/0و  93/0ترتيب كرونباخ به
ا و تحليل رگرسيون استفاده شد و با استفاده از مدل ها از آزمون ضريب همبستگي گامو براي تحليل داده
  .روابط علّي بين متغيرها ارائه شد 3معادالت ساختاري

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

هاي عدالت سازماني و رفتار شهروندي در نمونة مورد بررسي از آمار توصيفي استفاده منظور توصيف نمرهبه
  .آورده شده است 1صورت ميانگين و انحراف استاندارد در جدول ها بهاطالعات حاصل از پرسشنامه. شد

                                                           
1  . Moorman and Niehoff 
2  . Podsakoff and Mackenzie 

شود از طريق انده ميشود و مدل علّي و تحليلي ساختار كوواريانس خواز اين روش براي بررسي روابط علّي بين متغيرها استفاده مي - 3
 ).4(هاي همبستگي، غيرآزمايشي و آزمايشي آزمود هاي خاص با استفاده از دادههاي نظري را در جامعهتوان قابل قبول بودن مدلروش مي

 فضيلت شهروندي
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ميانگين و انحراف استاندارد عدالت سازماني در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان  1باتوجه به جدول 
 30/0و  65/3ترتيب و ميانگين و انحراف استاندارد رفتار شهروندي سازماني به 62/0و  77/2ترتيب غربي به

  .است
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  آمار توصيفي متغيرهاي مورد بررسي – 1جدول 
 هاي آماريشاخص

  انحراف استاندارد  ميانگين  حداكثر  حداقل  متغير

  74/0  01/3 80/4 40/1  عدالت توزيعي
  53/0  15/2 43/3 1  ايعدالت رويه

  94/0  15/3 5 1 ايعدالت مراوده
  62/0  77/2 41/4 36/1 عدالت سازماني كل

  52/0  22/4 5 80/2  نوعدوستي
  59/0  83/3 5 40/2  وجدان كاري

  72/0  25/2 4 1  بردباري 
  43/0  20/4 5 25/3  تكريم 

  69/0  74/3 5 40/1 فضايل شهروندي
  30/0  65/3 45/4 86/2 رفتار شهروندي

  

  هاي عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازمانيارتباط مؤلفه - 2جدول 
 رفتار شهروندي سازماني هايمؤلفه

وجدان   نوعدوستي  هاي عدالت سازمانيمؤلفه 
فضايل   تكريم  بردباري  كاري

  شهروندي

رفتار 
شهروندي 

  كل
  020/0  12/0  040/0  20/0  012/0  055/0  عدالت توزيعي 

  141/0*  103/0  127/0  015/0  093/0  137/0  اي  عدالت رويه
  196/0*  167/0  124/0  041/0  126/0  131/0  اي  عدالت مراوده

  119/0  137/0*  061/0  065/0  067/0  104/0  لعدالت سازماني ك

  >P 05/0به معناي همبستگي معنادار در سطح * 

اي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطة معناداري اي و مراوده، بين عدالت رويه2باتوجه به جدول 
سازماني رابطة مستقيم و  اي و رفتار شهرونديتوان گفت بين عدالت و مراوده، بنباراين مي)>05/0P(وجود دارد 

اي بيشتر باشد، رفتار شهروندي سازماني اي و مراودهكه هرچه ادراك از عدالت رويهطوريمثبتي وجود دارد، به
همچنين نشان داد كه بين عدالت سازماني و فضايل شهروندي رابطة مثبت و . نيز بيشتر و بهتر خواهد شد
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فزايش ادراك كاركنان از عدالت سازماني فضيلت شهروندي آنان افزايش وجود دارد و با ا) r=  137/0(معناداري 
  .يابدمي

 براساس متغيرهاي عدالت توزيعي،) رفتار شهروندي(تحليل واريانس رگرسيون متغير مالك  – 3جدول 

  اي و عدالت سازمانياي، مراودهرويه 

  F P  ميانگين مجذورات  درجة آزادي  جمع مجذورات  مدل

  كلي

  036/0  527/4  402/0  1  402/0  رگرسيون

  085/0  92  178/8  باقيمانده

    93  580/8  كل

  

، به اين معني كه )P ،527/4  =F=  036/0(دهد كه مقدار رگرسيون معنادار است نشان مي 3جدول 
) رونديرفتار شه(توانند متغير مالك اي و عدالت سازماني مياي، مراودهمجموعة متغيرهاي عدالت توزيعي، رويه

  .شودبررسي مي 4كنندة معناداري است، جدول بينيبراي تعيين اينكه كدام يك از متغيرها پيش. را تبيين كنند

  بيني رفتار شهروندي سازماني براساس ابعاد عدالت سازمانيپيش – 4جدول 

  متغيرها

ضرايب   ضرايب استاندارد نشده
  سطح معني داري tمقدار   استاندارد شده

B  عيارخطاي م  Beta  

  000/0 994/24   138/0 458/3  عدد ثابت

  012/0  457/1 15/0  043/0  063/0  اي عدالت مراوده
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35/0

39/0
48/0

29/0

46/0

15/0
34/0  

40/0  

43/0  

  تواند رفتار شهروندي سازماني را اي تنها متغيري است كه ميدهد كه عدالت مراودهنشان مي 4جدول 
  .معنادار است >P 05/0بيني از لحاظ آماري در سطح بيني كند و اين پيشپيش

  

  

  

  

  

  

  

  رابطة علّي بين رفتار شهروندي و عدالت سازماني با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري – 1شكل 

اي و اي، عدالت مراودهعدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه(براي بررسي رابطة بين متغيرهاي مدل 
استفاده ) تحليل مسير(طور مشخص از مدل ساختاري دل معادالت ساختاري و بهاز م) رفتار شهروندي سازماني

  .هستند 1دهنده ضرايب استاندارداعداد بر روي نمودار نشان. شد

نشان داده شده، رابطة ادراك از عدالت سازماني با رفتار شهروندي  4و جدول  1طور كه در شكل همان
. بر رفتار شهروندي سازماني تأثيرگذار است 15/0ميزان ضريب تأثير  سازماني مستقيم است و عدالت سازماني با

طور متوسطي بهبود ديگر، با بهبود ادراك از عدالت در سازمان، رفتارهاي شهروندي سازماني نيز بهعبارتبه
  .خواهند يافت

                                                           
رود و هرچه اين مي كارو براي مقايسة تأثيرات اجزاي مدل به) بين دو متغير(منظور از ضرايب استاندارد مقادير همبستگي دوتايي است  - 1

 .ضريب بيشتر باشد، به معناي اثرگذاري بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته است

 نوع دوستي

 وجدان كاري

 بردباري

 تكريم

 فضيلت شهروندي

 عدالت توزيعي 

اي عدالت رويه  

اي عدالت مراوده  

رفتار 
شهروندي 
 سازماني

عدالت 
 سازماني
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  )تحليل مسير(نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري  – 5جدول 

  ضريب استاندارد  مسير

  34/0  عدالت توزيعي   لت سازمانيعدا

  40/0  اي  عدالت رويه  عدالت سازماني

  43/0  اي  عدالت مراوده  عدالت سازماني

  34/0  نوع دوستي   رفتار شهروندي سازماني

  39/0  وجدان كاري   رفتار شهروندي سازماني

  47/0  بردباري  رفتار شهروندي سازماني

  28/0  تكريم   رفتار شهروندي سازماني

  46/0  فضيلت شهروندي  ار شهروندي سازمانيرفت

  15/0  رفتار شهروندي سازماني  عدالت سازماني

  

  هاي برازش مدل معادالت ساختاريشاخص – 6جدول 
  مقدار  شاخص هاي آماري مدل معادالت ساختاري

  42/26  خي دو
  19  درجة آزادي
P-Value 11900/0  

RMSEA )065/0 )ميانگين مجذور خطاي مدل  
GFI )96/0  )شاخص برازندگي  

AGFI )93/0  )شاخص برازندگي تعديل يافته  
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و  chi squar=  42/26(هاست، معنادار نيست در اين مدل، خي دو كه بيانگر ميزان مستقل بودن داده
11900/0  =P(همچنين شاخص برازندگي . اندتوان نتيجه گرفت كه دو متغير به هم وابسته، بنابراين مي

)RMSEA (يا كمتر است  05/0هاي خوب برابر ميانگين مجذور خطاهاي مدل است و براي مدل همان)3 .(
و  96/0= ، شاخص برازندگي RMSEA= 065/0ويژه هاي برازندگي به، مقدار شاخص4باتوجه به جدول 

اند تودهد كه مدل از برازش قابل قبولي برخوردار است و مينشان مي 93/0= يافته شاخص برازندگي تعديل
  .رابطة علْي بين متغيرها را به خوبي نشان دهد

  

  گيريبحث و نتيجه

كدام هاي سازمان، وضعيت مالي يا ارزش سهام شركت هيچها، برنامهدهد سياستها نشان مينتايج پژوهش
  كند، بلكه آنچه از سازمان محيط كاري مطلوب سازمان را به محيطي مناسب براي كار كردن تبديل نمي

بنابراين اينكه افراد به چه صورت به ). 7(سازد، پنج متغير اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صميميت است مي
  دهند، از مباحث اساسي به ويژه براي درك رفتار سازماني است، شده پاسخ ميعدالتي دركعدالت يا بي

كنند يا سطح پاييني از ي سازمان را رها ميكنند، به احتمال بيشترعدالتي ميكه افرادي كه احساس بيطوريبه
  ).12(دهند دهند و حتي ممكن است رفتارهاي ناهنجار مثل انتقامجويي از خود نشان تعهد سازماني را از خود نشان مي

. هاي حاصل از پژوهش، بين عدالت توزيعي و رفتار شهروندي سازماني ارتباطي وجود نداردبراساس يافته
تفاوت همكاري داوطلبانه و اجباري اهميت . سازماني، رفتارهايي كامالً داوطلبانه هستند رفتارهاي شهروندي

دهد، ولي در در حالت اجباري، شخص وظايف خود را در راستاي مقررات و قوانين سازمان انجام مي. زيادي دارد
در راستاي منافع ديگران را  پذيريگذارند و مسئوليتهمكاري داوطلبانه، افراد معموالً از منافع شخصي خود مي

رسد احساس عدالت توزيعي نظر ميبه. در اين حالت، اعتماد و تعهد اهميت وااليي دارد. دهند در اولويت قرار مي
هاي مرتبط است و كاركنان نابرابري) حقوق و ارتقا(در ادارات تربيت بدني بيشتر بر توزيع منافع و منابع سازمان 

بنابراين در اين ادارات احساس عدالت . دانند تا روابط غيررسمي همكاراناز سازمان ميتوزيعي را بيشتر ناشي 
هاي اضافي، شكيبايي و توزيعي بر رفتارهاي شهروندي كاركنان كه شامل وفاداري، برعهده گرفتن مسئوليت
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بناي اعتماد و گونه رفتارها بدون وجود روابط غيررسمي كه بر مشود و اينتحمل مشكالت در محيط كاري مي
اي بر رفتار شهروندي تأثير متفاوت عدالت توزيعي و عدالت رويه. گذاري شده است، تأثيرگذار نيستتعهد پايه

اند كه ادراك بيان كرده) 1991(برخي محققان از جمله مورمن . سازماني، در نتايج چند پژوهش ارائه شده است
همچنين . دهدروندي سازماني كاركنان را تحت تأثير قرار ميعدالت توزيعي به مقدار بسيار كمي رفتارهاي شه

  ).13(بيني كند، اما عدالت توزيعي چنين نيست اي قادر است رفتار شهروندي را پيشعدالت رويه

اي رابطة مثبت و معناداري با رفتار شهروندي اي و مراودهنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه عدالت رويه
اي، افراد بايد براي دستيابي به براساس عدالت رويه. معنادار است >P 05/0رابطه در سطح سازماني دارند و اين 
  ، عادالنه بودن نتايج 1براساس نظرية عدالت ذهني. ها و فراگردهاي عادالنه استفاده كنندنتايج عادالنه از روش

و همكاران  2اساس تحقيقات آيزنبرگرهمچنين بر). 17(بيني كند ها را پيشتواند عادالنه بودن رويهسختي ميبه
نتايج تحقيقات مورمن و . گذاردبر رفتارهاي كاركنان تأثير مي) POS( 3حمايت سازماني دريافتي) 1990(

اي با اثرگذاري بر روي حمايت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني نيز نشان داد كه عدالت رويه) 1998( 4جرالد
  ).22(تأثيرگذار است 

طور اي نيز بر رفتار سرپرستان و نقش آنها در رعايت عدالت سازماني متمركز است و بهراودهعدالت م
رسد كاركنان در تعامل مستقيم با رفتارهاي نظر ميبه). 3(مفهومي، مشابه با كيفيت غيررسمي رفتار است 

، سبك ارتباطي و شيوة گيريسرپرستان و مديران خويش قرار دارند و رفتارهاي آنان را از نظر نحوة تصميم
رفتار عادالنة مديران موجب احترام . دهندها مبناي قضاوت خود دربارة سازمان و شغل قرار ميتخصيص پاداش

  توسعة اعتماد، به . شودشناسي كاركنان و در نتيجه توسعة اعتماد و رضايت در آنها ميبه قوانين و وظيفه
شود كه به پايداري روابط شهروندي سازماني در كاركنان منجر مي گيري اعمال متقابل مثبتي مانند رفتارشكل
گيري و ارتباطات دهد كه ادراك عدم عدالت در فراگردهاي تصميمها نشان ميعبارتي يافتهبه). 17(انجامد مي

حقوق (گيري و ارتباطي تأثيرگذار است تا نتيجة اين فراگردها كاري، بر عدم رضايتمندي از همان مراجع تصميم
هاي خود راضي است، اما ممكن است از عبارت ديگر، اگرچه فرد تا حدودي از حقوق و دريافتيبه). و ارتقا

                                                           
1  . Fairness heuristic 
2  . Eisenberger 
3  . Perceived organizational support 
4  . Gerald 
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كند، ناراضي باشد و شود يا ارتباطات كاري را تعريف ميفراگردهاي مختلف سازماني كه به توزيع منابع منجر مي
  .ري با سرپرستان و همكاران را تحت تأثير قرار دهددر نتيجه ميزان وفاداري وي به سازمان و نيز ارتباطات كا

هاي نوعدوستي، وجدان كاري، بردباري و دهد كه بين عدالت سازماني و مؤلفههاي آماري نشان ميتحليل
ارگان . تكريم رابطة معناداري وجود ندارد اما رابطة عدالت سازماني و فضايل شهروندي مثبت و معنادار است

براي مثال افرادي . د كه هر پنج بعد رفتار شهروندي ممكن است همزمان ظهور پيدا نكنندكنبيان مي) 1988(
شناسي هستند، ممكن است هميشه نوعدوست و فداكار نباشند يا اينكه كنيم داراي بعد وظيفهكه ما فكر مي

. يران سازمان باشدشناسي تاكتيكي براي تحت فشار قرار دادن مدبرخي از اين ابعاد مانند نوعدوستي و وظيفه
گيري مديران سازمان براي ارتقا يا اعطاي پاداش كنند با انجام اين اعمال بر روند تصميميعني كاركنان سعي مي

در اين حالت، كاركنان سازمان از سرباز خوب بودن به هنرپيشة خوب، براي سازمان تبديل . به آنها، تأثير بگذارند
اين است كه عدالت سازماني تنها بر فضايل شهروندي مؤثر است و با افزايش اين رابطه بيانگر ). 14(شوند مي

ادراك كاركنان از عدالت سازماني، حمايت آنها از عمليات اداري سازمان افزايش خواهد يافت و آنها با رغبت 
افزايش  شوند و با ارائة پيشنهادهاي ابتكاري و نوآورانه، موجببيشتر در جلسات غيررسمي سازمان حاضر مي

  .شونداثربخشي و كارايي سازمان مي

اي قادر است دهد، در بين ابعاد عدالت سازماني تنها عدالت مراودههاي تحقيق نشان ميطور كه يافتههمان
اي نقش كمي در اين بيني كند و عدالت توزيعي و رويهرفتار شهروندي سازماني را در ادارات تربيت بدني پيش

هاي رفتاري در برخورد رو ضروري است مديران ادارات تربيت بدني به توسعه و پرورش مهارتازاين. زمينه دارند
ها و تصميمات سازماني را بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و بر مبناي مقررات با كاركنان اهتمام ورزند و رويه

اعتماد و در نهايت افزايش بروز هاي شغلي مثبت مانند تعهد و گيري نگرشدقيق سازماني انجام دهند تا به شكل
وري كاركنان و قادر است از طريق افزايش بهره OCBرفتارهاي شهروندي در كاركنان منجر شوند، زيرا 

منظور انطباق هرچه مديريت، به افزايش ثبات عملكرد سازمان و آزاد كردن منابع و نيز توانمندسازي سازمان به
هاي آموزش بنابراين برگزاري دوره. ه موفقيت سازمان و مديران كمك كندمؤثرتر با تغييرات محيط بينجامد و ب

گونه رفتارها آشنا ساخت تا فعاليت خود را در راستاي منافع هاي اينتوان كاركنان را با مزيترفتار شهروندي مي
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ا تشكيل روحية محوري يهاي رقابت پايدار در محيط متغير كه همان تيمسازمان انجام دهند و به يكي از مزيت
  .جمعي در سازمان است، دست يابند و سازمان را در دستيابي به اهدافش ياري رسانند

براي افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني توجه به هويت سازماني، عدالت سازماني، اعتماد و سبك رهبري 
. اندروندي سازماني نشان دادههاي موفق رابطة معناداري با رفتارهاي شهمهم است، چراكه اين عوامل در سازمان

هرچه هويت سازماني افراد تقويت شود، سطح اعتماد باال باشد و عدالت سازماني در سازمان رعايت شود و سبك 
رو پيامدهاي رفتار ازاين. يابدرهبري از نوع تشويقي يا حمايتي باشد، ميزان رفتارهاي شهروندي افزايش مي

بنابراين . يابدباب رجوع، سرماية معنوي و اجتماعي سازمان افزايش ميشهروندي سازماني همچون رضايت ار
شود ادارات تربيت بدني تقويت هويت سازماني، افزايش اعتماد و استقرار عدالت سازماني را در توصيه مي

  .هاي سازماني خود در اولويت قرار دهندسياست

  

  منابع و مĤخذ

هاي يادگيرنده در نهادهاي سايي موانع زيربنايي ايجاد سازمانشنا"). 1386(و همكاران . الهي، عليرضا. 1
  .21 – 23، صص 34مجلة حركت، شمارة  ".ورزشي جمهوري اسالمي ايران
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