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  چكيده
. هدف كلي تحقيق حاضر، برآورد سهم نسبي رفتار شهروندي سازماني از عدالت سازماني در ورزشكاران مرد نخبة كشور بود

جامعة آماري تحقيق شامل ورزشكاران شاغل در . صورت پيمايشي انجام گرفتروش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود كه به
كه از طريق مطالعة مقدماتي از بين ) هندبال، بسكتبال، واليبال، تكواندو، كاراته، بدمينتون و كشتي(هاي ورزشي كشور بود ليگ

باتوجه به . عنوان نمونة آماري انتخاب شدندبه) يهاي انفرادنفر از ورزش 85هاي اجتماعي و نفر از ورزش 94(نفر  179اين افراد 
ساختة رفتار شهروندي هاي محققگيري پرسشنامهابزار اندازه. گيري در دسترس انتخاب شدها، نمونهمحدوديت دسترسي به نمونه

رية نيهوف و مورمن و پرسشنامة عدالت سازماني براساس نظ) 2000(و هويي، الم ) 1983(سازماني براساس نظرية ارگان و وينر 
  ها از روش آلفاي كرونباخ در يك مطالعة مقدماتي انجام پذيرفت كه ضريب پايايي بهمنظور پايايي پرسشنامهبه. بود) 1993(

درصد بود و براي تأييد روايي پرسشنامه از نظر  83درصد و رفتار شهروندي سازماني برابر با  89آمده براي عدالت سازماني دست
و ) ميانگين، انحراف استاندارد(وتحليل اطالعات در دو سطح آمار توصيفي منظور تجزيهبه. مديريت ورزشي استفاده شدمتخصصان 
 و تجزيه SPSSافزار وسيلة نرمنتايج حاصل به. استفاده شد) tضريب همبستگي، رگرسيون، آناليز واريانس، آزمون (استنباطي 
بين ابعاد عدالت ). ≥P 001/0(سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه وجود دارد نتايج نشان داد بين عدالت . تحليل شد

همبستگي مشاهده شد، اما بين دو بعد ديگر رابطة معناداري نشان ) ≥P 03/0(سازماني عدالت تعاملي با رفتار شهروندي سازماني 
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  مقدمه

هاي مالي شود، پاداشها و ورزشكاران منعقد مياي كه قراردادهاي ورزشي ميان باشگاههاي حرفهدر ورزش
. نقش بسيار مهم و اثرگذار در ايجاد انگيزه و رفتارهاي هنجار يا نابهنجار بين ورزشكاران دارد) حقوق و دستمزد(

عدالتي و توزيع بي. عدالتي آثار مخربي بر روحية ورزشكاران داردرسد ادراك بينظر مين راستا بهدر اي
بنابراين . شودغيرمنصفانة منابع، موجب تضعيف روحية ورزشكاران و تنزل روحية تالش و فعاليت در آنها مي

در . هاي ورزشي استموفقيت تيمتوجه به مفهوم و اصول عدالت سازماني رمز بقا و پايداري جريان توسعه و 
ويژه در برخي رفتارهاي مدير رعايت عدالت به. شده نيز اهميت زيادي داردهاي ورزشي، مفهوم ارائهباشگاه

ها، روابط سرپرستي، ارتقا و انتصاب در توزيع پاداش. باشگاه، مربي يا مسئول تيم براي بازيكنان حائز اهميت است
هاي احساس عدالت در بين بازيكنان، شناخت چگونگي تر از آن، شكلدالنه و مهمفراگرد توسعة رفتارهاي عا
  .بر عدالت در هر يك از ابعاد رضايت و انگيزش بازيكنان اهميت داردتأثيرگذاري رفتارهاي مبتني

هاي شغلي طور مستقيم با موقعيتاصطالحي است كه براي توصيف نقش عدالت كه به 1عدالت سازماني
هايي رفتار شود تا شود كه بايد با كاركنان با چه شيوهدر عدالت سازماني مطرح مي. رودكار ميارد، بهارتباط د

است كه  2يكي از ابعاد عدالت سازماني، عدالت توزيعي. صورت عادالنه برخورد شده استاحساس كنند با آنها به
اين نوع عدالت سازماني ريشه ). 16(اشاره دارد  كنند،به عادالنه بودن پيامدها و نتايجي كه كاركنان دريافت مي

ها و رفتارهاي ناعادالنة دهي افراد نسبت به مداخلهدارد كه به نحوة پاسخ) 1965( 3در نظرية برابري آدامز 
بر عدالت توزيعي، مفهوم ديگري كه اخيراً در عالوه. ها توجه داردمديران و سرپرستان در توزيع امكانات و پاداش

كه عدالت توزيعي، عادالنه بودن پيامدهايي را كه درحالي. اي استدالت سازماني مطرح شده، عدالت رويهبحث ع
هاي مورد استفاده براي تعيين اين اي عادالنه بودن روشكند، عدالت رويهكنند توصيف ميكاركنان دريافت مي
  ).10(كند پيامدها را بيان مي
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هاي مرتبط با ها يا پاداشطور تاريخي بر توزيع پرداختدالت سازماني بهتعداد زيادي از تحقيقات در مورد ع
اي از ها محدود نيست، بلكه مجموعة گستردهاما عدالت توزيعي صرفاً به عادالنه بودن پرداخت. كار متمركزند

به . گيردرا دربرمي هاي عملكردهاي كاري، مزايا و ارزيابيها، برنامهها، تنبيهپيامدهاي سازماني، ارتقا، پاداش
شده دربارة توزيع و تخصيص پيامدها و ها و انصاف ادراكاي از نگرشبياني ديگر، عدالت توزيعي به دامنة گسترده

به انصاف  1ايدر عدالت رويه). 12(هاي كاركنان اشاره دارد هاي سازمان، در مقايسه با عملكرد و دادهستاده
ها بر اين اساس، رويه. يابند اشاره دارديي كه توسط آنها، پيامدها تخصيص ميها و فراگردهاشده از رويهادراك

طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و بر مبناي اطالعات دقيق شوند كه بهزماني منصفانه ادراك مي
در نهايت  كننده مد نظر قرار گيرد و استانداردها وهاي سازماني مشاركتكار روند و عاليق همة بخشبه

شده از ارتباطات اي بر مبناي انصاف ادراكبر اين، عدالت مراودهعالوه). 14(هنجارهاي اخالقي نيز رعايت شوند 
اين نوع عدالت ). 12(شود شخصي تعريف مياي سازماني و كيفيت ارتباطات بينشخصي مرتبط با رويهبين

  ).15(دهد هاي سازماني مد نظر قرار ميفراگرد تصميمگيرندگان را در سازماني، منصفانه بودن رفتار تصميم

اي اشاره دارد كه در اي است و به برخورد عادالنهاست كه نوعي عدالت رويه2سومين عدالت، عدالت تعاملي 
اي كه از طريق در بسياري از موارد شيوه. شودشده اعمال ميهاي رسمي تصويبمورد فرد شاغل در قالب روش

براي مثال، اينكه سرپرست تا . دهدشود، ادراك او را از عدالت تحت تأثير قرار ميشاغل رفتار مي آن با يك فرد
گيرد يا سرپرست تا چه اندازه مشكالت شخصي خود را در برخورد با او لحاظ چه اندازه ديدگاه او را در نظر مي

  .)14(كند كند و تا چه اندازه با احترام و مالحظه با او رفتار ميمي

هاي ورزشي در مسابقات و پيروزي بر حريفان آرزوي هميشگي ورزشكاران، مربيان، مديران و موفقيت تيم
شوند؟ و اما آيا در شرايط فعلي، صرفاً با تكنيك و راهكارهاي ورزشي پيروز مي. ها بوده استهواداران باشگاه

بخشند؟ اكنون رفتار شهروندي هبود ميهاي ورزشي درآمد خود را از طريق جذب تماشاچي بيشتر بچگونه تيم
  .ورزندسنجند و بر انجام آن تأكيد ميها را با آن مياست كه عملكرد بازيكنان تيم
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2 . Intractional justice 
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محققان . اي در زمينة سازماني و صنعتي مورد توجه قرار گرفته استطور گستردهرفتار شهروندي سازماني به
توانند از طريق شرح شغل ها نميازماني به علت اينكه سازمانتأثير مهم رفتار شهروندي سازماني را در موفقيت س

بنابراين اهميت عملي . اندبيني كنند، تشخيص دادهرسمي كلية رفتارهاي مورد نياز براي تحقق اهداف را پيش
رفتار شهروندي سازماني اين است كه اثربخشي و كارايي سازماني را از طريق مشاركت در تغيير و تحول منابع 

  رفت تا در حد برخالف گذشته كه از كاركنان انتظار مي). 6(بخشد ساني خالقيت و سازگاري بهبود ميان
تحقيقات . مورد انتظار است 1هاي رسمي عمل كنند، در قراردادهاي روانشناختي جديد رفتارهاي فرانقشنقش

د و غفلت از آنها را در ارزيابي دهنكنوني اين رفتار را تحت عنوان رفتار شهروندي سازماني مد نظر قرار مي
  .ورزندپذيرند و در آن به مشاركت بلندمدت فرد در موفقيت سازمان تأكيد ميعملكرد كاركنان نمي

  :با وجود اين، رفتار شهروندي سازماني پنج حيطه دارد كه عبارتند از

سطوح مورد انتظار هدايت رفتارهايي كه فرد را در انجام وظايف خود در حدي باالتر از : شناسيوظيفه. 1
  كنند؛مي

  كنند؛اي هستند كه از ايجاد مسأله و مشكل در محل كار جلوگيري ميرفتارهاي مؤدبانه: ادب و مهرباني. 2

گيرد و در منظور كمك به كاركنان انجام مياي كه توسط يك فرد و بهدهندهرفتارهاي ياري: نوعدوستي. 3
  ويژه است؛ ارتباط با وظايف و مسائل سازماني

  آورند؛عمل مياي كه از شكوه و شكايت زياد در محل كار جلوگيري بهرفتارهاي جوانمردانه: مردانگي. 4

هاي مربوط به سازمان هستند دهندة مشاركت مسئوالنة فرد در فعاليترفتارهايي كه نشان: خوشخويي. 5
)16.(  

عنوان ازماني و مزاياي استفاده از اين عنصر بهباتوجه به نتايج تحقيقات انجام گرفته در زمينة عدالت س
هاي ورزشي منجر اي براي ايجاد رفتار شهروندي سازماني كه در نهايت به عملكرد بهتر ورزشكاران تيمواسطه

شود و دسترسي به اهداف باشگاهي ميسرتر خواهد شد، پژوهشگر قصد دارد به بررسي اين موضوع در مي
  .بپردازد ورزشكاران مرد نخبة كشوري

                                                           
1 . Extra – role behaviors 
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كنندة بسياري از بينيپيش) اي و تعامليعدالت توزيعي، رويه(هاي مختلف آن عدالت سازماني و حيطه
اما رابطة بين عدالت سازماني و رفتار . متغيرهاي سازماني مانند غيبت، ترك شغل و تعهد سازماني هستند

براساس نظرية عدالت . ي شده استهاي جديدي است كه در اين پژوهش بررسشهروندي سازماني از موضوع
  بيني كرد كه ورزشكاران در قبال وجود يا نبود عدالت سازماني در تيم، واكنش نشان توان پيشسازماني مي

به اين معنا كه اگر ورزشكاران مشاهده كنند كه . داده استها افزايش يا كاهش برونيكي از اين واكنش. دهندمي
ميزان كنند در نتيجه براي كاهش اين تنش سعي مي. شوندود، دچار نوعي تنش منفي ميشدر باشگاه عدالت اجرا نمي

در چنين مواردي ممكن است رفتار شهروندي آنها . ها و مشاركت خود را در باشگاه كاهش دهنددادهدرون
شوند تا ه ميبرعكس، اگر ورزشكاران احساس كنند كه در تيم عدالت سازماني وجود دارد، برانگيخت. كاهش يابد

  .دهندها و مشاركت خود را در باشگاه افزايش دادهدهنده مانند رفتار شهروندي سازمان درونبا انجام رفتارهاي ياري

اند كه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطة در تحقيقات قبلي، اغلب به اين نتيجه رسيده
اما بررسي رابطة اين . ان انتظار رفتار شهروندي سازماني بااليي را داشتتوو با برقراري عدالت مي. قوي وجود دارد

تواند در ويژه در بين ورزشكاران، موضوعي جديد و قابل توجه است كه ميهاي ورزشي بهدو متغير در محيط
بازيكن و افزاري مناسب هايي كه با وجود امكانات سختمخصوصاً زمان. عملكرد ورزشكاران باشگاه مثمرثمر باشد

در تحقيقي با عنوان ) 2002(و همكاران  1در همين راستا، ويليامز. آورنددست نميها نتيجة درخور توجه بهتيم
هاي ها و سازماننفري از كارمندان در صنعت 114در نمونة  2»رابطة عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني«

ز رفتارهاي منصفانة سرپرستان داشته باشند، رفتار شهروندي كه كارمندان درك مثبتي امختلف دريافتند زماني
رابطة رفتار شهروندي و درك عدالت ) 2005(و همكاران  3همچنين كيپ). 19(دهند بيشتري از خود نشان مي

سازماني را در كنار دانشجويي بررسي كردند كه نتايج نشان داد اگر دانشجويان عدالت سازماني بيشتري را 
در ادامه در ). 9(دهند را در محيط كار از خود نشان مي) نوعدوستي(رفتار شهروندي بيشتري  احساس كنند،

اي و توزيعي در رفتارهاي سازماني به ، درصدد تبيين نقش عدالت رويه)2005( 4تحقيقي ديگر، الكساندر و رادمن

                                                           
1 . Williams 
2 . Organizational citizenship behavior 
3 . Giap 
4 . Alexander and Ruderman 
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اني كه رفتار شهروندي سازماني بررسي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين بعد عدالت با رفتارهاي سازم
  ).3(تر است اي قوييكي از اين ابعاد بود، رابطة معناداري وجود دارد و اين رابطه در بعد عدالت رويه

پيرو با رفتار  –كند توانمندسازي نقش ميانجيگري در رابطة بين تبادل رهبر بيان مي) 2009( 1زونگ
كنند كه رابطة مثبتي بين رفتار بيان مي) 2009(و همكاران  2همچنين نيلسون. )21( شهروندي سازماني دارد

خلق «در پژوهشي تحت عنوان ) 2006( 3مسر و وايت. )17( شهروندي سازماني و عملكرد سازماني وجود دارد
، به بررسي تأثيرات عدالت بر رفتار شهروندي سازماني »كاركنان، ادراك انصاف، و رفتار شهروندي سازماني

هاي آنان نشان داد ادراك كاركنان از انصاف بر احتمال انجام رفتار شهروندي سازماني تأثير يافته. پرداختند
آنان بيان كردند ادراك كاركنان از انصاف ممكن است تأثيرات پايداري در مقايسه با خلق آنان . گذاشته است

ات بيشتري الزم است تا اين مسئله با كنند تحقيقالبته آنها اظهار مي. شان داشته باشدروي رفتارهاي فرانقشي
در پژوهشي افزايش رفتار شهروندي سازماني افراد آكادميك، نقش ) 2007( 4ارتاك). 14(قطعيت بيان شود 

ها نشان داد كه يافته. عدالت سازماني و اعتماد به سرپرست را در افزايش رفتار شهروندي سازماني بررسي كرد
. رابطة ميان عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني معطوف به سازمان است طور كاملاعتماد به سرپرست به

با وجود اين، تا حدودي هم ميانجيگر رابطة ميان عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني معطوف به افراد 
كاركنان ني در بررسي رابطة عدالت سازماني با رفتار مد«در تحقيقي با عنوان ) 1386(نعامي و شكركن ). 7(است 

توزيعي، عدالت عدالت (هاي مختلف ، نشان دادند بين عدالت سازماني كلي و حيطه»يك سازمان صنعتي در شهر اهواز
  ).2(هاي آن همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد آن با رفتار مدني و حيطه) ايتعاملي و عدالت رويه

  
  تحقيق روش

 –ها، توصيفي ضر از نظر هدف كاربردي، از نظر روش گردآوري دادهشده، تحقيق حاباتوجه به مطالب گفته
  .همبستگي از شاخة ميداني است

                                                           
1 .  Zhong 
2 . Nielsen 
3 . Messer and White 
4 . Erturk 
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هندبال، بسكتبال، واليبال، تكواندو، (هاي ورزشي اي رشتهجامعة آماري تحقيق شامل كلية ورزشكاران حرفه
از مطالعة مقدماتي با استفاده براي تعيين حجم نمونه پس . شاغل در ليگ برتر است) كاراته، بدمينتون و كشتي

هاي گيري با توجه به اينكه جامعة آماري ورزشكاران نخبة رشتهروش نمونه: از فرمول حجم نمونة زير تعيين شد
گيري در هاي انفرادي بودند و دسترسي تصادفي به اين ورزشكاران مشكل بود، از روش نمونهتيمي و رشته

اين پژوهش، واريانس جامعة آماري نامعلوم بود، مطالعة مقدماتي روي جامعه از آنجا كه در . دسترس استفاده شد
نفري از اعضاي جامعه انتخاب و  30رو يك نمونة ازاين. برآورد واريانس نمونه ضرورت داشتمنظور پيشبه

آورد برهاي گروه مزبور و پيشهاي مربوط به پاسخپس از استخراج داده. پرسشنامه در بين آنها توزيع شد
صورت تصادفي به عنوان نفر به 181دست آمد كه واريانس حجم نمونة آماري پژوهش با استفاده از فرمول، به

  .آوري شدپرسشنامه جمع 179پرسشنامه توزيع شد كه در نهايت  200. نمونه انتخاب شدند

181=
00530

250×961=
2

/
)/()/(n  

2

22

d
.St=n  

  گيريابزار اندازه

ساختة رفتار شهروندي سازماني هاي محققهاي معتبر در زمينة ورزشي، پرسشنامهنبود پرسشنامه باتوجه به
، تنظيم )13، 14( 2و پرسشنامة عدالت سازماني براساس نظرية نيهوف و مورمن) 9( 1براساس نظرية هويت و الم

لعة مقدماتي انجام پذيرفت كه يك مطا. ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شدمنظور پايايي پرسشنامهبه. شد
براي . درصد بود 83درصد رفتار شهروندي سازماني برابر با  89دست آمده براي عدالت سازماني ضريب پايايي به

هاي روايي پرسشنامه از نظر متخصصان مديريت ورزشي استفاده و سعي شد با نظرهاي كارشناسان، پرسشنامه
شامل سن، (شناختي اين پرسشنامه شامل تعدادي متغير جمعيت. شودمذكور باتوجه به جامعة آماري اصالح 

بازي در رشتة ورزشي و سابقة بازي در ليگ برتر نوع ورزش   تحصيالت، سابقة قهرماني در سطوح مختلف، سابقة

                                                           
1 . Hui and Lam 
2 . Niehoff and Moorman 
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طيف . سؤال در مورد رفتار شهروندي سازماني است 21سؤال در مورد عدالت سازماني و  26، )تيمي، انفرادي(
  .باشداي ليكرت ميگزينه 5كاررفته در اين سؤاالت طيف به

گيري وجود دارد كه در اين تحقيق براي تعيين روايي هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازهروش
) 13، 14(هاي مورد استفاده در تحقيقات مشابه ساختة عدالت سازماني در ابتدا پرسشنامههاي محققپرسشنامه

هاي آنها باتوجه به موضوع اين تحقيق متناسب سپس شاخص. آوري شدجمع) 9(وندي سازماني و رفتار شهر
نفر از متخصصان  15هاي مربوط در اختيار شده و پس از آن پرسشنامة مربوط همراه با مدل تحقيق و شاخص

اي قابل ا، پرسشنامهورزشي، استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلي قرار داده شد تا با استفاده از نظرات آنه
سؤال آن  10سؤال طراحي شد كه  26در نهايت، پرسشنامة عدالت سازماني با . دست آيدقبول و داراي اعتبار به

سنجد و رفتار سؤال نيز بعد عدالت تعاملي را مي 8سؤال آن بعد عدالت توزيعي و  8اي، بعد عدالت رويه
  .سؤال طراحي شد 21شهروندي سازماني در قالب 

  هاوتحليل دادهروش تجزيه

ضريب (و آمار استنباطي ) ميانگين، انحراف استاندارد(وتحليل اطالعات در دو سطح آمار توصيفي تجزيه
انجام  SPSSافزار با استفاده از نرم) مستقل tهمبستگي پيرسون، ضريب رگرسيون، تحليل واريانس و آزمون 

  .گرفت

  هاي تحقيق يافتهنتايج و 

  ايج ضريب همبستگي پيرسون رابطة بين عدالت سازماني و ابعاد آن با رفتار شهروندي سازمانينت – 1جدول 

  عدالت و ابعاد عدالت
  رفتار شهروندي سازماني

N r r2  Sig.  

 001/0 1024/0 32/0 179  عدالت سازماني

  08/0  0169/0  04/0  179  عدالت توزيعي

  60/0  0016/0  13/0  179  اي عدالت رويه

  03/0  028/0  17/0  179  عدالت تعاملي
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همبستگي مثبت و معناداري بين عدالت سازماني و عدالت  α= 05/0دهد در سطح نشان مي 1نتايج جدول 
همبستگي مثبت   α= 05/0شده در سطح همچنين  مشاهده. تعاملي با رفتار شهروندي سازماني وجود دارد

  .يعي با رفتار شهروندي سازماني نشان نداداي و عدالت توزمعناداري را بين عدالت رويه

  )هاي عدالتبرآورد رفتار شهروندي سازماني براساس مؤلفه(نتايج ضريب رگرسيون  – 2جدول 

  سطح معناداري  ضريب تعيين tارزش   ضريب رگرسيون  خطاي معيار  منبع

  49/0  10/0  69/0  08/0  09/0  اي عدالت رويه

  01/0  25/0  54/2  35/0  10/0  عدالت توزيعي

  008/0  25/0  66/2  39/0  013/0  عدالت تعاملي

  

كنندة خوبي براي بروز رفتار شهروندي بينيتواند پيشبنابر نتايج حاصله، عدالت توزيعي و عدالت تعاملي مي
هاي عدالت توزيعي و عدالت تعاملي، رفتار درصد از نمره 25دهد ضريب تعيين نشان مي. سازماني باشد

  .دهدرا تحت تأثير قرار ميشهروندي سازماني 

  شناختيتفاوت رفتار شهروندي سازماني بر حسب عوامل جمعيت – 3جدول 
  سطح معناداري متغير وابسته متغير مستقل

  04/0  رفتار شهروندي سازماني  سن
  12/0  رفتار شهروندي سازماني  تحصيالت

  56/0  رفتار شهروندي سازماني  سابقة قهرماني
  63/0  روندي سازمانيرفتار شه  سابقة بازي

  42/0  رفتار شهروندي سازماني  سابقة بازي در ليگ برتر
  13/0  رفتار شهروندي  نوع ورزش 

  

شناختي تفاوت معناداري با هيچ كدام از عوامل جمعيت α=  05/0نتايج نشان داد كه به غير از سن در سطح 
  .رفتار شهروندي سازماني نشان ندادند
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  شناختيهاي جمعيتلت سازماني بر حسب ويژگيتفاوت بين عدا – 4جدول 
  سطح معناداري متغير وابسته متغير مستقل

  سن
  47/0  اي  عدالت رويه

  60/0  عدالت توزيعي 
  91/0  عدالت تعاملي 

  ميزان تحصيالت
  83/0  اي  عدالت رويه

  20/0  عدالت توزيعي 
  87/0  عدالت تعاملي 

  سابقة بازي
  90/0  اي  عدالت رويه

  75/0  عدالت توزيعي 
  84/0  عدالت تعاملي 

  سابقة قهرماني
  08/0  اي  عدالت رويه

  22/0  عدالت توزيعي 
  15/0  عدالت تعاملي 

  سابقة بازي در ليگ برتر
  28/0  اي  عدالت رويه

  45/0  عدالت توزيعي 
  07/0  عدالت تعاملي 

  نوع ورزش
  01/0  اي  عدالت رويه

  06/0  عدالت توزيعي 
  01/0  عدالت تعاملي 

  

اي و تعاملي نشان داد، شناختي، نوع ورزش با ابعاد عدالت رويهنتايج، تفاوت معناداري را بين عوامل جمعيت
  .شناختي با عدالت سازماني تفاوت معناداري مشاهده نشدهاي جمعيتولي بين ديگر ويژگي

  

  گيريبحث و نتيجه

رساني، در بين ورزشكاران موجب رفتار شهروندي مانند كمكنتايج اين پژوهش نشان داد رعايت عدالت 
همچنين رعايت عدالت توسط مديران . دهدشود و كار تيمي را تحت تأثير قرار مينوعدوستي و جوانمردي مي

تواند چهرة خوبي از رفتار شهروندي سازماني در مسابقات و رويدادهاي ورزشي ها و مربيان ورزشي ميباشگاه
  .و سبب كاهش ناهنجاري رفتاري شودايجاد كند 
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پس نتيجه . ها نشان داد بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطة معناداري وجود دارديافته
توان رفتار شهروندي سازماني بيشتري را از ورزشكاران مشاهده كرد كه مربيان و گيريم با برقراري عدالت، ميمي

غير عدالت در بين ورزشكاران توجه بيشتري نشان دهند و با ارضاي اين نياز و با مديران ورزشي ما بايد به مت
بر نتايج مؤثر در عالوه. ايجاد انگيزه در ورزشكاران، رفتار شهروندي سازماني بهتري را از آنها انتظار داشته باشند

، )2000(يقات ويليامز و همكاران آمده با نتايج تحقدستنتايج به. ها، باعث ارتقاي ورزش كشور نيز شوندباشگاه
طور كه همان. )2،7،9،19(همسوست ) 1364(و نعامي و شكركن ) 2007(، ارتاك )2005(كيپ و همكاران 

مالحظه شد، تحقيقات ديگر نيز تأييدكنندة نتيجة اين تحقيق هستند و آنها نيز عدالت سازماني را گامي مؤثر در 
  .اندي دانستهراستاي نيل به رفتار شهروندي سازمان

اي و رفتار شهروندي سازمان نشان داد بين آنها رابطة معناداري وجود ها در مورد رابطة بين عدالت رويهيافته
اي با رفتار شهروندي ندارد، توان گفت كه اين بعد عدالت رابطهالبته باتوجه به معنادار نبودن فرضيه نمي. ندارد

يا با توجه به اينكه . تأثيرپذيري ورزشكاران از اين بعد زياد نيست توان گفت كهولي باتوجه به نتايج مي
اين نتيجه با نتايج تحقيقات ويليامز و . گيرند، اين بعد تأثير واقعي خود را نداردها ميتصميمات قاطعي در باشگاه

و رادرمن  و الكساندر) 1364(، نعامي و شكركن )2007(، ارتاك )2005(، كيپ و همكاران )2000(  همكاران
  .)2،3،7،9،19(مغاير است ) 2005(

دهندة اي با رفتار شهروندي سازماني به بررسي عوامل تشكيلباتوجه به معنادار نبودن رابطة عدالت رويه
اي وجود دارد؛ يكي نحوة برخورد اي پرداختيم كه دو علت براي ادراك كاركنان از وجود عدالت رويهعدالت رويه

گيري و ديگري تشريح تصميمات ابل با كاركنان و منابع انساني در رابطه با فرايندهاي تصميممديران و روابط متق
شده در تيم آگاهي هاي ورزشي بازيكنان نسبت به تصميمات گرفتهحال آيا در باشگاه. شده براي كاركنانگرفته

  آگاهي از فرايندهاي  شود كه بادارند و تصميمات توسط سرپرستان و مربيان براي بازيكنان تشريح مي
  .گيري آن را عادالنه ببينندتصميم

. ها در مورد رابطة بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت توزيعي نيز همبستگي معناداري را نشان نداديافته
ن آمده، رابطة معناداري بيدستولي باتوجه به نتايج به. اين بعد نيز يكي از عوامل مرتبط با رفتار شهروندي است

توان نتيجه گرفت برخالف تصورات رايج در ذهن عدالت توزيعي و رفتار شهروندي سازماني وجود نداشت كه مي
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هاي مادي و قراردادهاي زياد، رفتار شهروندي سازماني بااليي را از ورزشكاران توان فقط با پاداشعموم نمي
، ارتاك )2005(، كيپ و همكاران )2000(  اين نتيجه با نتايج تحقيقات ويليامز و همكاران. انتظار داشت

  ).2،3،7،9،19(مغاير است) 2005(و الكساندر و رادرمن ) 1364(، نعامي و شكركن )2007(

هاي ورزشي همان باتوجه به مباني نظري در زمينة عدالت سازماني منابع انساني يك سازمان كه در باشگاه
  ها و مزاياي اقتصادي را فقط در تخصيص مساوي پاداشبازيكنان تيم هستند، برقرار كردن عدالت توزيعي 

اجتماعي عمل كند و اين  –عنوان ابزار احساسي تواند بهبر ابزاري اقتصادي، ميعدالت توزيعي عالوه. دانندنمي
يعني جايگاه فرد در تيم و رسيدن به جايگاهي را كه . ابزار معيار عدالت توزيعي در بين ورزشكاران باشد

  .داندعنوان برقراري عدالت توزيعي مياست، بهمستحقق 

  باتوجه به نتيجة به. نتايج بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت تعاملي رابطة معناداري را نشان داد
توان به اين اصل پي برد كه نيروهاي انساني يك سازمان چه خدماتي، چه ورزشي، با برقراري آمده ميدست

ها و چه مديران و مربيان عامل موفقيت يك مجموعه براي رسيدن تيميچه از سوي همروابط منطقي و عادالنه 
روابط متقابل و توأم با احترام بين مديران، مربيان، ورزشكاران و تماشاچيان بايد براساس . به هدف ويژه هستند

ت و همكاري تيمي و جايگاه هريك از اعضا و براساس اصول و معيارهاي اخالقي برقرار شود تا موجبات پيشرف
، )2005(، كيپ و همكاران )2000(اين نتيجه نتايج تحقيقات ويليامز و همكاران . دستيابي به اهداف ميسر شود

تعامالت ). 2، 3، 7، 9، 19(مغاير است ) 2005(و الكساندر و رادرمن ) 1364(، نعامي و شكركن )2007(ارتاك 
د و روابطي قوي بين اعضا ايجاد كند و براي ايجاد رفتار تواند موجب استحكام آن شودر هر باشگاهي مي

  .هاي الزم را فراهم سازدشهروندي زمينه

هاي دموگرافيك نمونة مورد بررسي با رفتار شهروندي سازماني در پايان به بررسي تفاوت بين ويژگي
 P-value=  04/0با  ≥P 05/0مشخص شد كه بين سن و رفتار شهروندي سازماني در سطح . پرداخته شد

توان در سنين مختلف انتظار عملكرد متفاوتي از توان نتيجه گرفت كه ميمي. تفاوت معناداري وجود دارد
توانند از اين ويژگي باتوجه به شناسايي ورزشكاران استفاده كنند ورزشكاران داشت و مديران و مربيان باشگاه مي

هاي دموگرافيك و رفتار شهروندي ولي بين ديگر ويژگي. و در جهت بهبود عملكرد بازيكن و تيم بهره ببرند
  . تفاوت معناداري ديده نشد
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شناختي درك نسبتاً يكساني از مسائل هاي مختلف جمعيتگيريم كه ورزشكاران با ويژگيپس نتيجه مي
در مورد اين . پيراموني دارند و رفتار شهروندي آنها تابع مشاهدات آنها از سوي مسئوالن و مربيان مربوط است

در متغير سن مغاير و در بقيه ) 1(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق اشجع . فرضيه تحقيقات مشابهي يافت نشد
شود و نتايج اين رساني بيشتر به تيم استفاده ميمنظور كمكها از افراد باتجربه بهدر باشگاه. متغيرها همسو است

  .كندتحقيق نيز اين موضوع را تأييد مي

  همسو و تأييدكنندة اين مطلب است كه سن ) 20( 1هاي واكنر و راشمچنين نتايج تحقيق ما با يافتهه
هاي دموگرافيك همچنين به بررسي تفاوت بين ويژگي. تواند در ايجاد رفتار شهروندي مختلف تأثيرگذار باشدمي

و  ≥P 05/0ت سازماني در سطح نمونه با عدالت سازماني پرداخته شد و مشخص شد كه بين نوع ورزش و عدال
تفاوت معناداري وجود دارد ولي در زمينة عدالت توزيعي  P-value=  01/0اي و تعاملي با در ابعاد عدالت رويه

هاي تيمي و انفرادي درك عدالت توان در بين ورزشتوان نتيجه گرفت كه ميپس مي. اين تفاوت وجود نداشت
توانند باتوجه به نوع رشتة ورزشي ته باشيم و مديران و مربيان باشگاه ميسازماني متفاوتي از ورزشكاران داش

هاي دموگرافيك و عدالت سازماني ولي بين ديگر ويژگي. حساسيت بيشتري نسبت به برقراري عدالت نشان دهند
يعي و در متغير سن در عدالت توز) 1(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق اشجع . تفاوت معناداري مشاهده نشد

اي، در تحصيالت در عدالت توزيعي و در سابقة كار در عدالت توزيعي مغاير است، ولي در مابقي متغيرها رويه
  . همسوست

كنندة اين مطلب است كه همة افراد با هرگونه سابقة ورزشي يا ردة ها اين مفهوم بيانبامعنادار نبودن تفاوت
ه به اينكه ايجاد انگيزه و برانگيختن كاركنان به كار از مسائل باتوج. سني در مورد عدالت درك يكساني دارند

هاي ايجاد انگيزه است، توجه زيادي بسيار مهم سازماني است، بايد به موضوع عدالت سازماني كه يكي از روش
ما ا. كنندة بسياري از رفتارهاي سازماني مانند غيبت، ترك شغل و تعهد سازماني استعدالت سازمني تبيين. شود

رابطة ميان عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني از موضوعات جديدي است كه در اين مقاله مورد بحث 
نظران مختلف نشان داد كه ميان اين دو متغير همبستگي مثبت و معناداري هاي صاحبمرور نظريه. قرار گرفت

                                                           
1 . Vagner and Rash 
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رو جا دارد كه مديران و ازاين. مطالبي است هاي انجام گرفته در ايران نيز مؤيد چنينوجود دارد و برخي پژوهش
  . اي داشته باشندهاي ورزشي به چنين موضوع مهمي توجه ويژهمسئوالن باشگاه

در چنين شرايطي ورزشكاران . ها بيانگر اهميت دادن سازمان به كاركنان استوجود عدالت سازماني در تيم
شود كه به بروز هاي ورزشي ايجاد ميرزشكاران و باشگاهها متعهد شده و ميثاق دوسويه بين ونسبت به باشگاه

  .انجامدرفتارهاي شهروندي سازماني از سوي ورزشكاران مي

  هاي هاي آموزشي با عنوان شيوهمنظور ايجاد رفتار شهروندي در بين ورزشكاران الزم است دورهبه
عنوان اند، بهدست آوردهه موفقيت بههايي كهمچنين در رشته. رساني، جوانمردي و ايثار برگزار شودكمك

  .توان تحقيقات مشابه انجام دادموضوعي تأثيرگذار در عملكرد مي
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