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اي، عدالت توزيعي در وظايف، عدالت توزيعي در پاداش، عدالت رويه(هاي عدالت سازماني هدف از اين پژوهش، مطالعة مؤلفه
به اين منظور پرسشنامة عدالت سازماني رگو و كانها . المپيك و پارالمپيك بوددر آكادمي ملي ) فردي و عدالت اطالعاتيعدالت بين

.  نفري كاركنان آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك توزيع شد59، در جامعة )=92/0a(تهيه و پس از تأييد روايي و پايايي ) 2006(
  tب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندمتغيره،هاي آماري كلموگروف اسميرنوف، ضريها از آزمونبراي تجزيه و تحليل داده
اي مثبت و معنادار نتايج پژوهش نشان داد، عدالت توزيعي در پاداش با عدالت توزيعي در وظايف رابطه. مستقل و آنووا استفاده شد

اطالعاتي با عدالت توزيعي عدالت . اي مثبت و معنادار دارداي با عدالت توزيعي در پاداش و عدالت اطالعاتي رابطهعدالت رويه. دارد
عدالت توزيعي در (ولي بين چهار مؤلفة عدالت سازماني . اي مثبت و معنادار دارددر وظايف و عدالت توزيعي در پاداش رابطه
همچنين بين . فردي رابطة معناداري وجود نداردبا عدالت بين) اي و عدالت اطالعاتيپاداش، عدالت توزيعي در وظايف، عدالت رويه

نتايج تحليل رگرسيوني نيز نشان داد، هر پنج مؤلفة مورد . اي و عدالت توزيعي در وظايف، رابطة معناداري وجود نداردعدالت رويه
توجهي مسئوالن نسبت به وضعيت عدالت در هاي تحقيق بيبا توجه به يافته. بيني عدالت سازماني را دارندبررسي توانايي پيش

 .ناپذيري براي ورزش قهرماني كشور در پي داشته باشدبرانتواند عواقب جآكادمي مي
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 مقدمه

 باتوان ي اين بحث را مياههريش.  دارد بسيار طوالنيايپيشينه، بحث از عدالت و بررسي صور و ماهيت آن
ند كه از بود باستان اين خدايان ةدر دور.  عمل خدايان دريافتةها و شيوتان و از اسطورهرجوع به دوران باس

 خدايان متعدد ،به مرور. ندكعمل او  دستورات براساسند كه ستخواند و از انسان مياددعدالت تعريف ارائه مي
 سازمان و مديريت، مطالعات و  در حوزةاما). 1(فت ايند و انسان نقش اساسي ادجايگاه خود را به خداي واحد د

مفهوم عدالت كه در محيط ). 24(گردد  و كارهاي آدامز برمي1960تحقيقات اوليه در مورد عدالت به اوايل دهة 
شناسي ترين موضوع در روانكنند، غالب از آن ياد مي1سازماني و در ميان كاركنان به عنوان عدالت سازماني

ترين عنوان رايجو به) 25(آيد شمار ميهاي اخير بهرفتار سازماني در طول دههصنعتي، مديريت منابع انساني و 
 مطرح بوده 1990هاي اواسط دهةموضوع مقاالت ثبت شده در بخش رفتار سازماني آكادمي مديريت، در سال

 برخورد با كند و چگونگيتحقيقات نشان داده كه فرايندهاي عدالت نقش مهمي را در سازمان ايفا مي). 20(است 
رفتار عادالنه از . ها و رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهدتواند باورها، احساسات، نگرشافراد در سازمان ها مي

از . شود سوي سازمان با كاركنان منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندي فرانقش آنها مي
كنند يا سطوح پاييني از كنند، به احتمال بيشتري سازمان را رها ميعدالتي سوي ديگر افرادي كه احساس بي
دهند و حتي ممكن است رفتارهاي ناهنجاري چون انتقامجويي از خود نشان تعهد سازماني را از خود نشان مي

ت يا كنند و چطور آنها به عدالبنابراين درك اينكه افراد در مورد عدالت در سازمانشان چگونه قضاوت مي. دهند
با اينكه ). 15(ويژه براي درك رفتار سازماني است دهند، از مباحث اساسي بهشده پاسخ ميعدالتي ادراكبي

موضوع عدالت در ورزش از ديرباز مورد توجه افراد فعال در اين حوزه بوده، ولي تحقيقات كمي در اين رابطه 
هاي  المپيك و پارالمپيك به عنوان يكي از سازماندر اين تحقيق، ديدگاه كاركنان آكادمي ملي. انجام شده است

 .هاي مختلف عدالت سازماني مطالعه شده استمهم اجرايي در حوزة ورزش بررسي و روابط ميان مؤلفه
ولي محققان اين ) اي و تعامليعدالت توزيعي، رويه(هرچند عدالت سازماني شامل سه حيطة اصلي است 

فردي، عدالت بين: اند كه برخي از آنها عبارتندازش عدالت سازماني بيان كردههاي ديگري براي سنجحوزه، مؤلفه
 ... اي، عدالت اصالحي و شناختي، عدالت سيستمي، عدالت مشاهدهاحساسي، عدالت زبان عدالت اطالعاتي، عدالت

                                                           
1 - Organizational Justice 
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. شده استاستفاده ) 2006(اي رگو وكانها در اين تحقيق براي سنجش عدالت سازماني از مدل پنج مؤلفه
بايد  شده در سازمانهاي توزيعمنظور آن است كه پاداش: 1عدالت توزيعي در پاداش) 1: هاي آن عبارتند ازمؤلفه

 عدالت )2 ؛نايل آيد هايشقابليت و مساعي ها،آورده ميزان با متناسب اي،عادالنه سهم به هر فرد تا باشد عادالنه
: 3ايعدالت رويه) 3 ؛)28(شده در سازمان بايد عادالنه باشد يف توزيعمنظور آن است كه وظا: 2توزيعي در وظايف

هاي مورد استفاده براي تعيين ها و رويههاي رسمي سازماناي به معناي عادالنه بودن سياستعدالت رويه
د، احترام، فردي، اعتمافردي شامل ارتباطات بينرفتار بين: 4فردي عدالت بين)4 ؛)26 (است) بروندادها(پيامدها 

باشد حق سؤال پرسيدن، توجيه، صداقت، ادب و مهرباني، بازخوردهاي به موقع و احترام براي حقوق افراد مي
 در اطالعات توزيع ساختارهاي و ساز و كارها بودن عادالنه به اطالعاتي عدالت: 5 عدالت اطالعاتي)5 ؛)27(

گيرندگان در خصوص و توضيحاتي كه توسط تصميمبه اطالعات به عبارت ديگر ).17(شود مربوط مي سازمان
هاي خاص يا چرايي توزيع پيامدها از طريق يك روش خاص، يا اينكه آيا اطالعات منطقي چرايي استفاده از رويه

طي تحقيقي دريافتند بين پنج مؤلفة ) 2006(رگو و كانها ). 9(شود صادقانه و به موقع است يا خير مربوط مي
. ها با تعهد عاطفي رابطة معناداري دارندابطة مثبت و معناداري وجود دارد، همچنين اين مؤلفهعدالت سازماني ر

شده در آلمان دريافتند  شركت ادغام37 نفر از مديران 128در تحقيقي طي بررسي نظرات ) 2009(و دلر  كلندر
نتايج .  معناداري وجود داردهمبستگي مثبت و) توزيعي، رويه اي، تعاملي(بين هر سه مؤلفة عدالت سازماني 

هاي عدالت سازماني و  رابطة مثبت و معنادار ميان مؤلفهوجود از حاكينيز ) 1386(نژاد پور و پيران قليتحقيق
پور و پورعزت قلي. هاي عدالت سازماني و خودباوري در نهادهاي آموزشي استميان مؤلفه دارامعن  مثبت ورابطة

ها عدالتي در سازمانبندي پيامدهاي احساس بيانجام شده در اين حوزه به جمعضمن بررسي تحقيقات ) 1387(
دار، خدشه را هويت سازماني شده، ضدشهروندي رفتارهاي بروز سازماني موجب عدالتيبيپرداختند و دريافتند 

 را شغلي عملكرد تشديد، را غيبت زياد، را افراد مولد خدمت تحليل، ترك را مشتري رضايت و شغلي رضايت

 كاربرد .كندرا زايل مي سازمان به و تعهد وفاداري شود و در نهايت اينكهاز شغل مي بيگانگي كاهش و موجب

                                                           
1 - Distributive Justice of  Rewards 
2 - Distributive Justice of Tasks 
3 - Procedural Justice 
4 - Interpersonal Justice 
5 - Informational Justice 
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وي اعتقاد داشت كه .  توسط گرينبرگ مطرح شد1985نظرية عدالت سازماني در ورزش، نخستين بار در سال 
. ي مطالعة عدالت سازماني در ورزش را فراهم آورداي براتواند زمينههاي ورزش ميها و پوياييساختارها، رويه

 به منظور بررسي عدالت در توزيع منابع مالي در 1994بعدها نخستين تحقيق در حوزة مديريت ورزشي در سال 
هرچند اين تحقيق بسياري از تحقيقات آتي در حوزة ). 31(ورزش دانشگاهي توسط هيوم و چاالدوراي انجام شد 

ي عدالت توزيعي سوق داد، با اين حال اهميت موضوع عدالت در ورزش مانع از بررسي آن در ورزش را نيز به سو
در تحقيقي به بررسي نگرش ) 2007(جردن و همكاران . اندها نشد كه تحقيقات زير از آن جملهساير زمينه

-باط اين مؤلفههاي عدالت سازماني و ارت در مورد مؤلفه1NCAAسرمربيان بسكتبال شاغل در بخش يك و سه 

هاي عدالت هاي مردان در مؤلفههاي حاصل از تحقيق نشان داد نمره يافته.ها با رضايت شغلي مربيان پرداختند
اي و تعاملي به صورت معناداري بيش از زنان بوده، ولي در مؤلفة عدالت توزيعي تفاوت معناداري مشاهده رويه
. نسته بود تفاوت معناداري در ادراك آنها از عدالت ايجاد كند نيز نتوا NCAAفعاليت در بخش يك و سه . نشد

ويسنانت و جردن . هاي عدالت و رضايت شغلي مربيان بودها حاكي از ارتباط معنادار ميان مؤلفههمچنين يافته
ي، توزيع(هاي عدالت آموزان ورزشكار دبيرستاني در ارتباط با مؤلفهدر تحقيقي به بررسي ديدگاه دانش) 2008(

در رفتار مربي و ارتباط آن با ميزان لذت آنها از آن ورزش و عالقة آنها به ادامة آن پرداختند و ) اي، تعامليرويه
آموزاني كه كمترين و بيشترين تمايل به ادامة هاي عدالت سازماني بين ديدگاه دانشدريافتند در هر يك از مؤلفه

هاي عدالت سازماني و كمترين و همچنين بين هر يك از مؤلفه. ورزش را دارند، تفاوت معناداري وجود دارد
در تحقيقي به بررسي ) 2009(اسماكر و ويسنانت . بيشترين تمايل به ادامة ورزش، ارتباط خطي وجود دارد

آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان پرداخته و ارتباط احساس عدالت سازماني و رضايت شغلي مربيان دانش
هاي نظارت و وجود رضايت كلي مربيان از پنج جنبة شغلي خود، ميزان رضايت مربيان زن در مؤلفهدريافتند، با 

همچنين زماني كه فقط جنسيت افراد ورزشكار در نظر گرفته شده و نه مربيان، . پيشرفت كمتر از مردان است
هاي پسران بوده بيان تيمهاي پرداخت و پيشرفت كمتر از مرهاي دختران در مؤلفهميزان رضايت مربيان تيم

 . است

                                                           
1 - National Collegiate Athletic Association 
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استرود و . در اين تحقيق بين پنج مؤلفة رضايت شغلي و سه مؤلفة عدالت سازماني ارتباط خطي وجود دارد
دانشجويان، والدين و (هاي ورزشي نفعان اصلي دبيرستاندر تحقيقي به بررسي ادراكات ذي) 2009(همكاران 
شده فردي اداركاي و عدالت بينپرداخته و دريافتند ميانگين عدالت رويه در ارتباط با عدالت سازماني) سرمربيان

همچنين هرچند در ادارك عدالت سازماني بين سه . آموزان زن بوده استآموزان مرد بيش از دانشدر ميان دانش
 كمتر از شده از سوي مربيان به صورت معنادارياي ادراكگروه تفاوت معناداري مشاهد نشد ولي عدالت رويه

در تحقيقي به بررسي ارتباط ميان عدالت سازماني و حمايت ) 2009(جردن و همكاران . والدين بوده است
اي، رويه توزيعي،(هاي تفريحي دانشگاه پرداختند و دريافتند هر سه مؤلفة عدالت سازماني سازماني در ورزش

و از بين آنها عدالت توزيعي بيشترين ارتباط را اند به صورت معناداري با حمايت سازماني در ارتباط) تعاملي
دو تحقيق زير . با وجود اهميت و جايگاه عدالت در ورزش، در اين رابطه تحقيقاتي كمي انجام شده است. داشت

با  سازماني عدالت بينطي تحقيقي در سازمان تربيت بدني دريافت ) 1387(مرادي چالشتري . انداز آن نمونه
-تحول رهبري سازماني با همچنين عدالت. زماني رابطة مثبت و معناداري وجود داردشهروندي سا رفتار

نيز طي بررسي ابعاد عدالت سازماني در ادارة ) 1387(عديمي ناغاني  .آفرين نيز رابطة مثبت و معناداري دارد
رابطة مثبت ) عاملياي، تتوزيعي، رويه(كل تربيت بدني آموزش و پرورش دريافت بين هر سه بعد عدالت سازماني 

شده در بين كاركنان و معناداري وجود دارد، همچنين مشخص شد با باال رفتن تحصيالت، ميزان عدالت ادارك
 . يابدكاهش مي

هاي ورزشي كه اهميت و نقش پررنگ آن در ورزش كشور، طي تحقيقات پيشين كمتر مورد يكي از سازمان
 ،لميعاي سسهؤ مو پارالمپيك آكادمي ملي المپيك. ارالمپيك استتوجه قرار گرفته، آكادمي ملي المپيك و پ

فعاليت  زير نظر كميتة ملي المپيك الملليو بين  در سطح ملياست كه تخصصي  و پژوهشي، فرهنگي،آموزشي
 با توجه به وظايفي كه در اساسنامة آكادمي براي آن در ).اساسنامة آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك (كندمي
ها، سازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك و ديگر مجامع ورزشي داخلي باط با قهرمانان، مربيان، فدراسيونارت

برخالف بعضي از . و خارجي در نظر گرفته شده، آكادمي نقش مهمي در توسعة علمي ورزش كشور بر عهده دارد
كاران و مربيان ندارند، كاركنان آكادمي به هاي ورزشي كه بسياري از كاركنان آنها تماس مستقيم با ورزشسازمان

رو جايگاه رفتار سازماني كاركنان در آكادمي اهميتي از اين. اندصورت رودررو با قهرمانان و مربيان در ارتباط
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با توجه به نقش مهم با توجه به اهميت عدالت در تبيين بسياري از متغيرهاي رفتار سازماني و . يابددوچندان مي
 ضمن بررسي ميزان لي المپيك و پارالمپيك در توسعة ورزش كشور، محقق قصد دارد در اين تحقيقآكادمي م

تواند موجب هاي مختلف عدالت مي به بررسي اين موضوع بپردازد كه آيا جنبهشده از سوي كاركنانعدالت ادارك
 شده تأثير دارند؟كشناختي در عدالت اداركاهش يا افزايش ديگري شوند؟ و اينكه آيا عوامل جمعيت

 

  تحقيق روش

آورري اطالعات به صورت تحقيق از نظر هدف كاربردي، از نظر روش توصيفي و از نوع همبستگي و جمع
جامعة آماري اين تحقيق را كاركنان آكادمي ملي المپيك و . ميداني و از طريق پرسشنامه انجام گرفته است

شده  پرسشنامة توزيع59از . شمار انجام شده استتحقيق به صورت كلاين ).  نفر59(اند پارالمپيك تشكيل داده
ابزار مورد استفاده براي اجراي تحقيق پرسشنامه عدالت . داده شد)  درصد84( عدد به صورت كامل پاسخ 50

نيز ) سن، جنس، سابقه، وضعيت تأهل، تحصيالت(بوده و اطالعات فردي كاركنان ) 2006(سازماني رگو و كانها 
با توجه به آنچه در سايت رسمي آكادمي در ارتباط با اختيارات و وظايف .  پنج سؤال بررسي شده استطي

رسد عالوه بر تعيين وظايف شغلي كاركنان از سوي مسئوالن آكادمي، در مسئوالن آكادمي آمده، به نظر مي
به همين دليل . شود تعيين ميبسياري از موارد حقوق و پاداش كاركنان نيز توسط مسئوالن كميتة ملي المپيك

ها را مد نظر قرار اي استفاده كند كه هر دو جنبة توزيع وظايف و توزيع پاداشمحقق تصميم گرفت از پرسشنامه
 .دهد

 91/0طي تحقيقي روايي پرسشنامة رگو و كانها را بررسي و پايايي آن را ) 1386(پور و پيران نژاد قلي
 تن از استادان 10ها بين ينان از روايي محتواي ابزار تحقيق، پرسشنامهگزارش كردند ولي براي كسب اطم

پس . مديريت ورزشي توزيع شد تا نظرهاي تكميلي و اصالحي را نسبت به روايي محتوايي پرسشنامه اعالم كنند
ماتي روي براي آزمون پايايي پرسشنامه، مطالعة مقد. از كسب و اعمال نظرها، از روايي محتوا اطمينان حاصل شد

مقدار دست آمده با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شد و  آزمودني انجام شد و ضريب پايايي پرسشنامه به22
 1-5 سؤال است، سؤاالت 17شامل ) 2006(پرسشنامة عدالت سازماني رگو و كانها . دست آمد به92/0آن 

 12-14اي، سؤاالت  عدالت رويه9-11سؤاالت  عدالت در توزيع وظايف، 6-8عدالت در توزيع پاداش، سؤاالت 
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براساس طيف پنج سؤاالت پرسشنامه نيز سنجند و  عدالت اطالعاتي را مي15-17فردي و سؤاالت عدالت بين
 . گذاري شدارزش) 1(تا كامالً مخالفم ) 5(ارزشي ليكرت از كامالً موافقم 

... ميانگين، درصد، جداول توزيع فراواني و: د ازهاي آماري مورد استفاده در بخش آمار توصيفي عبارتنروش
هاي ها و از آزموندر بخش آمار استنباطي نيز از آزمون كلموگروف اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع داده

 هاي عدالت سازماني، از آزمونضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره براي بررسي ارتباط بين مؤلفه

كلية . شناختي استفاده شد و از آزمون آنووا براي بررسي عوامل جمعيتtي پيرسون، آزمون همبستگ ضريب
 . انجام شده است15SPSSافزار آماري محاسبات آماري اين تحقيق با استفاده از نرم

 

 يافته هاي تحقيقنتايج و 

سال و دامنة سني  29شناختي كاركنان آكادمي نشان داد، ميانگين سني كاركنان بررسي عوامل جمعيت
 سال و دامنة سابقة خدمت بين يك تا هشت سال 74/4ميانگين سابقة خدمت .  سال است43تا 19آنها نيز بين 

نتايج بررسي وضعيت تأهل . زن بودند%) 38( نفر 19مرد و %) 62( نفر 31 نفر بررسي شده، 50همچنين از . است
در بررسي وضعيت تحصيالت كاركنان نيز مشخص . اندتأهلم%) 48( نفر 24مجرد و %) 52( نفر 26نيز نشان داد 

باالتر از كارشناسي %) 30( نفر 15كارشناسي و %) 46( نفر 23تر از كارشناسي، مدرك پايين%) 24( نفر 12شد 
هاي آن،  و ميانگين مؤلفه99/2 ميانگين عدالت سازماني در آكادمي ملي المپيك 1با توجه به جدول . دارند

، 74/3فردي ، عدالت بين60/2اي ، عدالت رويه13/3، عدالت توزيعي در وظايف 34/2عي در پاداش عدالت توزي
، نيز نشان داده شده عدالت توزيعي در پاداش كمترين 1 شكلطور كه در همان.  است56/3عدالت اطالعاتي 

 . فردي بيشترين ميانگين را كسب كرده استميانگين و عدالت بين
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 يانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيقم_  1جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغيرهاي تحقيق

 6090/0 992/2 عدالت سازماني

 027/1 344/2 عدالت توزيعي

 796/0 133/3 عدالت توزيعي

 944/0 606/2 عدالت رويه اي

 757/0 746/3 عدالت بين فردي 

 703/0 566/3 عدالت اطالعاتي

 119/5 29 سن

 505/2 74/4  خدمتسابقة
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 هاي عدالت سازماني ميانگين مؤلفه- 1 شكل 
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 درصد 12هاي آن حاكي از آن است كه هاي تحقيق در مورد عدالت سازماني و مؤلفهبررسي توصيفي يافته
 درصد نيز در حد باال 8 درصد در سطح متوسط و 80كاركنان عدالت سازماني در آكادمي را در سطح كم، 

 درصد 18همچنين . داننددهندگان، عدالت سازماني را در حد متوسط مياند، يعني بيشتر پاسخدهارزيابي كر
اند،  درصد آن را زياد ارزيابي كرده22 درصد در سطح متوسط و 60كاركنان، عدالت در توزيع وظايف را كم، 

ركنان، عدالت در توزيع  درصد كا64كه دانند، درحالييعني عدالت در توزيع وظايف را در سطح متوسط مي
اند يعني بيشتر كاركنان، عدالت در  درصد آن را زياد ارزيابي كرده18 درصد در سطح متوسط و 18پاداش را كم، 
 درصد كاركنان عدالت 40اي نيز نشان داد، نتايج بررسي وضعيت عدالت رويه. دانندها را كم ميتوزيع پاداش

همچنين نتايج بررسي . اند درصد آن را زياد ارزيابي كرده14ط و  درصد در سطح متوس46اي را كم، رويه
 درصد در سطح 38فردي را كم،  درصد كاركنان، عدالت بين6فردي در آكادمي نشان داد وضعيت عدالت بين

دي فرها كاركنان آكادمي روابط بيناند يعني در مقايسه با ساير مؤلفهرا زياد ارزيابي كرده  درصد آن56متوسط و 
 درصد كاركنان عدالت 4نتايج بررسي وضعيت عدالت اطالعاتي نيز نشان داد . اندتر ارزيابي كردهرا عادالنه

 درصد كاركنان، 96در واقع . اندرا زياد ارزيابي كرده  درصد آن44 درصد در سطح متوسط و 52اطالعاتي را كم، 
 .اندعدالت اطالعاتي را در سطح متوسط و زياد دانسته

 
 هاي آن  توزيع فراواني طبقات عدالت سازماني و مؤلفه- 2ول جد

عدالت توزيعي 
 در وظايف
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با توجه به ها از آزمون كلموگروف اسميرنوف استفاده شده است، در ادامه براي بررسي عادي بودن توزيع داده
ا اطمينان حاصل شد، بنابراين براي بررسي متغيرها از هاز نرمال بودن توزيع داده) <05/0P(نتيجة اين آزمون 

هاي عدالت سازماني ، نتايج آزمون همبستگي بين مؤلفه3با توجه به جدول . آمار پارامتريك استفاده شده است
بين عدالت توزيعي در پاداش و عدالت توزيعي در وظايف رابطة مثبت و معنادار وجود ) 1حاكي از آن است كه 

اي و عدالت توزيعي در پاداش رابطة مثبت و معنادار وجود دارد بين عدالت رويه) 2؛ )=a،460/0r=01/0(دارد 
)00/0=a، 744/0r=( 021/0(اي و عدالت اطالعاتي رابطة مثبت و معنادار وجود دارد بين عدالت رويه) 3؛=a ،

325/0r=( 04/0(معنادار وجود دارد بين عدالت اطالعاتي و عدالت توزيعي در وظايف رابطة مثبت و ) 4؛=a ،
404/0r=( 004/0(بين عدالت اطالعاتي و عدالت توزيعي در پاداش رابطة مثبت و معنادار وجود دارد ) 5؛=a 

،396/0r= .(همچنين بين عدالت سازماني و پنج مؤلفة آن رابطة مثبت و معناداري وجود دارد. 
 

 هاي عدالت سازماني ارتباط بين مؤلفه- 3جدول
 ضريب همبستگي سطح معناداري متغير مالك بين پيشمتغير

 (**) 460/0 001/0 عدالت توزيعي در وظايف عدالت توزيعي در پاداش
 057/0 694/0 عدالت بين فردي عدالت توزيعي در وظايف
 098/0 457/0 عدالت بين فردي عدالت توزيعي در پاداش

 276/0 052/0 عدالت توزيعي در وظايف عدالت رويه اي
 (**)744/0 000/0 عدالت توزيعي در پاداش عدالت رويه اي
 115/0 428/0 عدالت بين فردي عدالت رويه اي
 (*) 325/0 021/0 عدالت اطالعاتي عدالت رويه اي

 (**) 404/0 004/0 عدالت توزيعي در وظايف عدالت اطالعاتي
 (*) 396/0 004/0 عدالت توزيعي در پاداش عدالت اطالعاتي

 232/0 105/0 عدالت بين فردي ت اطالعاتيعدال
 (**)885/0 000/0 عدالت سازماني عدالت توزيعي درپاداش
 *)*(629/0 000/0 عدالت سازماني عدالت توزيعي در وظايف

 )*(*798/0 000/0 عدالت سازماني عدالت رويه اي
 (*)308/0 029/0 عدالت سازماني عدالت بين فردي
 *)*(634/0 000/0 ازمانيعدالت س عدالت اطالعاتي

 . معنادار است01/0همبستگي درسطح (**) معنادار است   و    05/0همبستگي درسطح (*) 
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هاي عدالت سازماني با عدالت سازماني نتايج رگرسيون چندمتغيري به روش همزمان نيز نشان داد كه مؤلفه
بيشترين ضريب . ي عدالت سازماني هستندبيناي خطي دارند و هر پنج مؤلفه قادر به پيششده رابطهادارك
 .بيني به عدالت توزيعي در پاداش و كمترين آن به عدالت اطالعاتي مربوط استپيش

 هاي عدالت سازماني و عدالت سازماني نتيجة تحليل رگرسيون همزمان بين مؤلفه- 4جدول

ضرائب استاندارد  ضرايب غيراستاندارد متغير بينمتغيرهاي پيش

 B SE β مالك
t P 

 000/0 805/7 000/1000/0496/0عدالت توزيعي پاداش
 000/0 146/5 000/1000/0231/0عدالت توزيعي وظايف

 000/0 696/4 000/1000/0274/0 ايعدالت رويه
 000/0 499/5 000/1000/0220/0 فرديعدالت بين

 عدالت اطالعاتي

 

عدالت 

 سازماني

000/1000/0204/0 589/4 000/0 

 

شناختي نيز مشخص شد بين سن و عدالت سازماني رابطة معناداري وجود ندارد در بررسي عوامل جمعيت
 ).  =r=  ،05/0a-318/0(اما بين سابقة خدمت و عدالت سازماني درآكادمي رابطة منفي و معنادار وجود دارد 

 
  خدمت نتايج همبستگي عدالت سازماني با سن و سابقة- 5جدول

 -P مقدار ضريب همبستگي متغير مالك بينمتغير پيش
 616/0 -073/0عدالت سازمانيسن

 024/0 (*) -318/0عدالت سازمانيسابقة خدمت

 . معنادار است05/0همبستگي درسطح (*)             

، همچنين بين شده در ميان كاركنان مرد و زن، كاركنان مجرد و متأهلعدالت سازماني ادراك همچنين در
 .كاركنان با تحصيالت مختلف تفاوت معناداري مشاهده نشد
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 اي از مقايسه عدالت سازماني بين كاركنان مرد و زن، مجرد و متأهل و با تحصيالت مختلف خالصه– 6جدول

 گيرينتيجه P- مقدارنوع آزمونمقايسة عدالت سازماني
  معناداري وجود نداردتفاوت t208/1-=233/0 مستقل t مرد و زن

 تفاوت معناداري وجود ندارد T348/0=729/0 مستقل tمجرد و متأهل
 تفاوت معناداري وجود ندارد F879/2=066/0آنوواتحصيالت مختلف

 

 گيريبحث و نتيجه

 براي هاي ورزشي كشور بتوانند از حداكثر توان جسماني، رواني و فكري كاركنان خودبراي اينكه سازمان
). 3(رشد ورزش كشور و كسب افتخارات جهاني بهره گيرند، بايد تالش كنند تا عوامل مزاحم را رفع كنند 

  رفتارهايتواند موجبهمانطور كه در پيشينة تحقيق گفته شد، ادراك سطوح پاييني از عدالت در سازمان مي

مشتري را تحليل، ترك خدمت افراد دار، رضايت شغلي و رضايت هويت سازماني را خدشه ضدشهروندي شود،
مولد را زياد، غيبت را تشديد، عملكرد شغلي را كاهش و موجب بيگانگي از شغل شود و سرانجام اينكه وفاداري و 

شناختي شده و عوامل جمعيترو محقق به بررسي عدالت سازماني ادارك از اين.تعهد به سازمان را زايل كند
هاي عدالت سازماني، پس از بررسي روابط ميان مؤلفه. لمپيك و پارالمپيك پرداختمرتبط با آن در آكادمي ملي ا

اي عدالت توزيعي در پاداش، عدالت توزيعي در وظايف، عدالت رويه(مشخص شد بين چهار مؤلفة عدالت سازماني 
ها با نتايج تحقيق يهنتايج حاصل از اين فرض. فردي رابطة معناداري وجود نداردبا عدالت بين) و عدالت اطالعاتي

فردي در آكادمي، با تغييرات تغييرات عدالت بين. مغاير است) 1386(نژاد پور و پيرانو قلي) 2006(رگو وكانها 
فردي را در سطح  درصد كاركنان، عدالت بين94چهار مؤلفة ذكرشده رابطة معناداري ندارد و با توجه به اينكه 

، به نظر )1جدول(و در بين پنج مؤلفه بيشترين ميانگين را كسب كرده ) 2جدول(اند متوسط و زياد ارزيابي كرده
شايد بتوان . تر از آن است كه از ساير مسائل سازماني تأثير بگيردفردي در آكادمي صميمانهرسد روابط بينمي

و روابط گفت جمعيت اندك كاركنان آكادمي، اختالف سني كم بين كاركنان، فضاي ورزشي حاكم بر سازمان 
شايد اختالف بين نتيجة . فردي را عادالنه و دوستانه سازدصحيح مسئوالن آكادمي با كاركنان توانسته روابط بين

همچنين . اين تحقيق با تحقيقات پيشين نيز ناشي از متفاوت بودن جو حاكم بر فضاي جوامع مورد بررسي باشد
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اين ). r=460/0(يف رابطة مثبت و معناداري وجود دارد بين عدالت توزيعي در پاداش و عدالت توزيعي در وظا
هاي دريافتي را به دور از چنانچه كاركنان آكادمي پاداش. همسوست) 2006(نتيجه با تحقيق رگو و كانها 

با توجه به اينكه . تر ادارك خواهد شدده در آكادمي نيز عادالنه شتبعيض و عادالنه ادراك كنند، وظايف توزيع
شود، ها تعيين ميها توسط مديران عالي سازمانها توسط مديران مياني و پاداشكنان در سازمانوظايف كار

و در وظايف ) M=344/2(در پاداش (شده در اين دو جنبه از عدالت توزيعي اختالف سطح عدالت ادارك
)133/3=M(( نيز احتماالً ناشي از همين موضوع است . 

اي و عدالت اطالعاتي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد ن عدالت رويه آمده، بي3طور كه در جدول همان
)325/0=r.( نژاد پور و پيراناين نتيجه با تحقيق قلي)2006(، رگو و كانها )1386(پور و همكاران ، قلي)1386( ،

العاتي اي با تغييرات عدالت اطاز آنجايي كه تغييرات عدالت رويه. همسوست) 2007(كامرمن و همكاران 
توانند با صرف بهينة انرژي و سرماية سازمان، به هماهنگ است، بنابراين مديران با آگاهي از اين موضوع مي

هاي از آنجايي كه رويه. منظور ارتقاي سطح كيفي هريك از عوامل، موجبات بهبود عامل ديگر را فراهم آورند
ها نيازمند توجه خاصي ئل در سازمان شود، وضع رويهگيري بسياري از مساتواند عامل يا مانع شكلسازماني مي

ها پس از عدالت توزيعي در پاداش است كه در بين مؤلفه) M =606/2(اي در آكادمي ميانگين عدالت رويه. است
 46اي را در سطح كم و  درصد كاركنان عدالت رويه40از طرف ديگر . كمترين ميانگين را كسب كرده است

با توجه به . هاستاند كه بيانگر نارضايتي نسبي كاركنان از روند فعلي وضع رويه دانستهدرصد در سطح متوسط
هاي موجود و شود، اين سازمان ورزشي با بازنگري در رويهاينكه آكادمي زير نظر كميتة ملي المپيك اداره مي

 .ين كاركنان آكادمي كمك كندتواند به ارتقاي عدالت در بهاي آتي ميتوجه به اداركات كاركنان در وضع رويه

و همچنين عدالت توزيعي در ) r=404/0( عدالت اطالعاتي با عدالت توزيعي در وظايف 3با توجه به جدول 
-قلي. همسوست) 2006(رابطة مثبت و معناداري دارد كه اين نتيجه با تحقيق رگو و كانها  )r=396/0(ها پاداش

نيز طي تحقيقات خود دريافتند بين عدالت اطالعاتي و ) 2007(ان و كامرمن و همكار) 1386(پور و همكاران 
 درصد 4، فقط 2با توجه به جدول . همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد) به صورت كلي(عدالت توزيعي 

 درصد آن 44 درصد كاركنان، آن را در سطح متوسط و 52اند و كاركنان عدالت اطالعاتي را در سطح كم دانسته
موقع به رساني صحيح و بهاند كه احتماالً ناشي از توجه مسئوالن آكادمي به اطالعطح زياد گزارش كردهرا در س
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هاي هاي موجود براي توسعة سرمايهترين سرمايهبا توجه به اينكه امروزه اطالعات يكي از پرارج. كاركنان است
رساني و تالش براي  روند فعلي اطالعمسئوالن آكادمي با بهبود) 19(شود انساني و اقتصادي محسوب مي

ويژه كاركناني كه توانند به ارتقاي عدالت در ميان كاركنان بهها ميشفافيت بيشتر در توزيع وظايف و پاداش
كمك كنند و از اين طريق براي توسعة سرماية انساني )  درصد52(دانند عدالت اطالعاتي را در سطح متوسط مي

اي با عدالت هاي عدالت سازماني مشخص شد، عدالت رويهامة بررسي روابط بين مؤلفهدر اد. خود گام بردارند
اي مثبت و معنادار دارد توزيعي در وظايف رابطة معناداري ندارد ولي با عدالت توزيعي در پاداش رابطه

)744/0=r.( د عادالنه است، داشده براي رسيدن به يك برونيعني اگر كارمندي احساس كند كه فرايندهاي انجام
شوند هاي منصفانه باعث ميمعتقد است، رويه) 2002(آمبروس . داد حاصل را نيز عادالنه خواهد دانستبرون

پور و ، قلي)1386(نژاد پور و پيرانقلي. افراد هنگام مواجه با پيامدهاي نامطلوب، احساس رضايت بيشتري كنند
در نتايج ) 2009(، كلندر و دلر )2008(بي ، بي)1388(ادي پرور و ن، گل)1387(، عديمي )1386(همكاران 

همبستگي مثبت و معناداري ) به صورت كلي(اي و عدالت توزيعي تحقيقات خود بيان كردند كه بين عدالت رويه
  امورةرئيس آكادمي موظف است كه كليگونه كه در شرح وظايف مديران آكادمي آمده است، همان. وجود دارد
در . المپيك انجام دهد  مليةهاي مالي كميتنامهكادمي را در چارچوب اعتبارات تخصيصي و آيينمربوط به آ

ها و حقوق و پاداش كاركنان آكادمي توسط كميتة ملي المپيك تعيين ولي وظايف كاركنان رويهواقع بسياري از 
اي و عدالت توزيعي در دالت رويهرسد ارتباط معناداري ميان عشود، به نظر ميتوسط مسئوالن آكادمي تعيين مي

نظر به . اي و عدالت توزيعي در وظايف از همين موضوع استپاداش و همچنين عدم ارتباط ميان عدالت رويه
ها كمترين ميانگين را كسب ها نسبت به ديگر مؤلفهاي و عدالت توزيعي در پاداشاينكه دو مؤلفة عدالت رويه

هاي شغلي كاركنان، چنانچه ه به شناخت بيشتر مديران آكادمي از درخواسترسد با توجاند، به نظر ميكرده
تواند به بهبود اداركات كاركنان نسبت به ها افزايش يابد، ميها و توزيع پاداشاختيارات آنها در زمينة تعيين رويه

 . ها و به تبع آن نسبت به عدالت سازماني در آكادمي منجر شودها و توزيع پاداشرويه

در بررسي روابط ميان پنج مؤلفه با عدالت سازماني نيز مشخص شد هر پنج مؤلفة عدالت سازماني با عدالت 
توان گفت هر پنج مؤلفه با عدالت با توجه به نتايج تحليل رگرسيوني نيز مي. اي معنادار دارندسازماني كلي، رابطه

بيشترين همبستگي مربوط به عدالت . اني را دارندبيني عدالت سازمسازماني ارتباط خطي داشته و توانايي پيش
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ها در  را نيز دارد كه بيانگر اهميت و جايگاه پاداشβكه بيشترين ضريب ) r=885/0(هاست توزيعي در پاداش
فردي گيري ادراك عدالت سازماني از سوي كاركنان است و كمترين همبستگي مربوط به عدالت بينشكل

)308/0=r (و كمترين ضريب βگيري  مربوط به عدالت اطالعاتي است كه حاكي از تأثير كمتر آن دو در شكل
هاي عدالت سازماني و تعيين شده از هر يك از مؤلفهشناسايي ميزان عدالت ادارك. احساس عدالت سازماني است
ادمي و كميتة گيري عدالت سازماني در بين كاركنان اين امكان را به مسئوالن آكميزان اثرگذاري آنها در شكل

هاي مؤثر بر عدالت سازماني بندي نقاط ضعف در هر يك از جنبهدهد تا با شناسايي و اولويتملي المپيك مي
گيري احساس عدالت تواند در شكلهايي كه بنابر تحقيقات پيشين مييكي ديگر از جنبه. درصدد رفع آنها برآيند

شناختي نيز مشخص در بررسي عوامل جمعيت. كنان استشناختي كاردر كاركنان مؤثر باشد، عوامل جمعيت
، )1387(اين نتيجه با تحقيقات عديمي . شد، بين سن كاركنان و عدالت سازماني ارتباط معناداري وجود ندارد

هرچند رابطة بين سن و . 5با توجه به جدول . همسوست) 2001(، كوهن و همكاران )1388(يعقوبي و همكاران 
نادار نيست اما رابطة منفي بين سن و عدالت سازماني، حاكي از آن است كه با افزايش سن عدالت سازماني مع

همچنين بين سابقة خدمت كاركنان و عدالت . يابدكاركنان، احساس عدالت سازماني در ميان آنها كاهش مي
دراك عدالت سازماني يعني با افزايش سابقة خدمت، ا). r =-318/0(سازماني ارتباط معنادار و منفي وجود دارد 

همسوست و با نتيجه تحقيقات ) 1388(اين نتيجه با تحقيق يعقوبي و همكاران . يابددر ميان كاركنان كاهش مي
با توجه به رابطة . مغاير است) 1387(، يعقوبي و همكاران )1387(، عديمي )1387(، سماواتيان )1381(زكي 

، شايد بتوان گفت رابطة منفي بين سن با عدالت )5جدول (اني معنادار و منفي بين سابقة خدمت و عدالت سازم
كاهش عدالت . سازماني به نوعي از رابطة منفي و معنادار بين سابقة خدمت و ادراك عدالت سازماني متأثر است

تواند از نقاط شده با افزايش سابقة خدمت كه با بيشتر تحقيقات پيشين نيز مغاير است كه مي كاسازماني ادر
مسئوالن . عف يك سازمان بوده و پس از چند سال پيامدهاي منفي براي آن سازمان به همراه داشته باشدض

هاي توزيع ها، مكانيسمتوانند به بازنگري در رويهآكادمي و كميتة ملي المپيك با توجه به نتايج اين تحقيق مي
ك عدالت سازماني شود را شناسايي و اش ادرتواند موجب كاهپاداش و توزيع وظايف پرداخته و عواملي را كه مي

 . برطرف كنند
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در مقايسة ادراك عدالت سازماني بين مردان و زنان تفاوت معناداري مشاهده نشد كه اين نتيجه با تحقيق 
مغاير ) 2005(همسو و با تحقيق ويسنانت ) 1388(، يعقوبي و همكاران )1387(، عديمي )1387(سماواتيان 

شود، رفتار يكسان و بدون ك عدالت سازماني ميا عواملي كه موجب عدم تأثير جنسيت بر ادرشايد يكي از. است
در ادراك عدالت سازماني نيز بين كاركنان مجرد و متأهل . تبعيض مسئوالن آكادمي با كاركنان زن و مرد باشد

رسد جوان بودن نظر ميبه . همسوست) 1387(تفاوت معناداري مشاهده نشد كه اين نتيجه نيز با تحقيق اشجع 
شده بين كاركنان مجرد و  كاموجب شده عدالت ادر)  درصد52(كل كاركنان و مجرد بودن بيش از نيمي از آنها 

همچنين در مقايسة عدالت سازماني بين كاركنان با تحصيالت . متأهل با هم تفاوت معناداري نداشته باشد
همسو و با تحقيقات ) 2001(نيز با تحقيق كوهن و همكاران اين نتيجه . مختلف تفاوت معناداري مشاهده نشد

عدم تأثير جنسيت، وضعيت تأهل و سطح تحصيالت . مغاير است) 1388(و يعقوبي و همكاران ) 1387(عديمي 
وبيش براي همه يكسان است و ادراكات شده حاكي از آن است كه شرايط كاري كم كابر ميزان عدالت ادر

 . شناختي متفاوت، اختالف چنداني با هم نداردي جمعيتهاكاركنان با ويژگي

گيرندگان اصلي در ارتباط عنوان تصميمهاي اين تحقيق به مسئوالن كميتة ملي المپيك بهبا توجه به يافته
ويژه هاي كاركنان آكادمي در ارتباط با وضعيت شغلي خود بهشود به ادراكات و ديدگاهبا آكادمي، پيشنهاد مي

-بي. شده اهميت داده و با بازنگري در وضعيت كنوني، براي توسعة عدالت در آكادمي گام بردارند كاادرعدالت 

تواند موجب كاهش تعهد سازماني، بروز رفتارهاي توجهي نسبت به وضعيت كنوني عدالت در آكادمي نه تنها مي
ه به ارتباط رودروي بسياري از ضدشهروندي، غيبت و جدا شدن نيروهاي متخصص از آكادمي شود بلكه با توج

تواند در پي ناپذيري براي ورزش قهرماني كشور ميها عواقب جبراناين كاركنان با قهرمانان، مربيان و فدراسيون
  .داشته باشد

در پايان از مسئوالن آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك كه زمينة انجام اين تحقيق را فراهم كردند و 
 .ها با ما همكاري كردند، كمال تشكر را داريمدمي كه در تكميل پرسشنامههمچنين كاركنان آكا
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