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با یعدالت سازماننیبيرابطهیپژوهش بررسنیهدف از ا
کارکنان درادارات ورزش و جوانان استان یسازمانیتفاوتیب

. باشدیمیاز نوع همبستگیفیکرمانشاه بود. روش پژوهش توص
کارکنان ادارات ورزش و جوانان یتمامقیتحقيآماريجامعه

از روش ين نمونه آمارییتعينفر) بود. برا228استان کرمانشاه (
متناسب با حجم قیتحقيآمارۀکل شمار استفاده شد و نمون

دو ق،یجامعه در نظر گرفته شده است. ابزار مورد استفاده تحق
) و 1993و مورمن (هوفینیپرسشنامه استاندارد عدالت سازمان

) بود 1389(فرد و همکاران ییدانایسازمانیتفاوتیپرسشنامه ب
و هیتجزيشد. برانیی، تع97/0، 85/0بیها به ترتآنییایکه پا

(کولموگروف یو استنباطیفیها، از آمار توصدادهلیتحل
گانه) با چندونیرگرسرسون،یپیهمبستگبیضررنوف،یاسم

نشان قیتحقجیاستفاده شد. نتاSPSS 22افزار، استفاده از نرم
کارکنان ارتباط یسازمانیتفاوتیبا بیعدالت سازماننیداد ب

گام به گام ونیرگرسجینتانیوجود دارد. همچنيمعناداریمنف
را یسازمانیتفاوتیبراتیی، از تغ28/0ینشان داد عدالت سازمان

شنهادیادارات ورزش و جوانان پرانیبه مدن؛ی. بنابراکندیمنییتب
طیشرا؛یالت سازمانعدریبه متغژهیتوجه وقیشود که از طریم
ندیکارکنان در سازمان، فراهم نمایتفاوت- یکاهش بيبراار

هاي کلیديواژه
وجوانانورزشاداره ؛یسازمانیتفاوتیب؛یعدالت سازمان

The purpose of this study was to evaluate the
Organizational Justice with Organizational
Indifference In Employees of Sports and Youth
Offices Kermanshah Province. The research is
descriptive and correlational. The population if this
research, Were All employees of the departments of
Youth and Sports Kermanshah province (228
patients). To determine the total number of samples
was determined using the statistical sample is
proportional to the population size is considered.
The instruments used in research, was two
questionnaire organizational justice Nyhvf and
Moorman (1993) and the organization indifference
questionnaires danaiefar et al (1389), that the
reliability was determined 0/85, 0/97. To analyze
the data, were used descriptive and inferential
statistics (Kolmogorov-Smirnov, Pearson
correlation, multiple regression) using the software
SPSS22. The results showed that the organizational
justice With Organizational indifference There was
a significant negative correlation. The results of
stepwise regression showed organizational justice
0/28 to explain Organizational indifference
changes.Therefore, the administrative director of
Youth and Sport recommended that By paying
special attention to the changing organizational
justice; provide Terms of to reduce Organizational
indifference staff in the organization.
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مقدمه
نفوذمردمزندگیدرتوجهیقابلطوربههاسازمانامروزه

درمتعدديهايسازمانباروزانهافراد،کهايگونهبهکردند،
میهاسازماندرراشانزندگیزمانبیشتروهستندتماس

قشنانسانینیرويسازمانهرپیشرفتوتوسعهدرگذرانند
رمایهسسازمان،هرسرمایهتریناصلیوگترینبزردارداساسی
اینزیرا،)4: 1388بازه،بلوطابراهیمی(استآنانسانی

ارآنهامسیرآورند،میوجودبهراهاسازمانکههستنداشخاص
بخشندمیدوبارهحیاتآنهابهوکنندمیهدایتومشخص

: 1375؛ به نقل از معمار زاده و الوانی، 1989، 1گریفن، مورهد(
حتمالاباشد،داشتهتريمطلوبکیفیتسرمایه،اینهرچه). 45

چنینوجود. شدخواهدبیشترسازمانارتقايوبقاموفقیت،
آمدنینپایوعملکردسطوحرفتنباالباتوأمسازمان،درنیرویی
رايبرازمینهواستکارکنانخدمتتركوتأخیرغیبت،میزان
میزاندرعاملترینمهمو؛کندمیفراهمسازمانتوسعهورشد
نسانیانیرويکیفیتبهبودمورددربایدلذاباشد،میوريبهره
فعنبههموسازماننفعبههماقدام،اینزیراکرد؛فراوانسعی
عملکردبرارزیابیعالوههموارهمدیرانواقعدر. استافراد

نددهقراردایمیتوجهموردبایدنیزراهاآنرفتارخودکارکنان،
عملکردنهایتدروهاآنعملکردرويکارکنانرفتارکهچرا

تفاوتیبیهارفتاراینجملهاز. داردمستقیمتأثیرسازمان
اهدافتحققعدمیاتحققمشخصأکهحالتی. استسازمانی
زاگروهییایکبرايسازمانشکستوموفقیتیاسازمانی

نامیدند 2»سازمانیتفاوتیبی«رانکندتفاوتاعضاء
فاقاتزمانیتفاوتیبیمعتقدندروانشناسان). 67: 2003کیفی،(

ایهدفتحققامیدطوالنی،ناکامیازپسشخصکهافتدمی
میودهدمیدستازخصوصبهوضعیتیدرراخودهايهدف

یناکامهاآننظراز. کندگیريکنارهخودناکامیمنشأازخواهد
بهحصولراهدرفردهايتالشماندنحاصلبینتیجهخود

عدیلتدرتوفیقعدموموانعیامانعباشدنمواجهدلیلبههدف
افراديویژگیپدیدهاین. استاهدافیاهدفجایگزینییاو

کارردودارنداشتغالکنندهکسلوتکراريکارهايبهکهاست
یدامکارمحیطدرکهشوندمیواقعیتاینتسلیماغلبخود

تحالاینبهاصوأل. نداردوجودپیشرفتوبهبودبهچندانی
نتیجهآنراوگویندمیفرديتفاوتیبیمشخص،رفتاري-روانی

. دانند-میکارمحیطدرمشکلوجودنشانهوفردمحرومیت
ورمستمتخریبوآرامسقوطخاموش،بحراننوعیتفاوتیبی

ندکمیسرکوبراپذیريریسکوخالقیتکهصداستبدون

1. Griffin & Moorhead
2. Organizational Indifference

افرادازراتالشوکارانگیزه). 42: 2007مت،وپورشاهین(
شکلارتفاوتبیسازمانتفاوت،بیکارکنانبالطبعوگیردمی
دارندنسازمابهنسبتکمتريتعهدتفاوتبیکارکنان. دهندمی

گذراندمیسازمانبرعملکردمنفیومستقیمتأثیرنتیجهدرو
اینبر)،1389(جهانشانی). 455: 2010اسالمی،وفرددانایی(

وهگرسهدرسازمانیتفاوتیبیدالیلوعواملکهاستباور
دادهقرارانگیزشیعواملوساختاريعواملمدیریتی،عوامل

کهمعتقدندنیز) 2014(همکارانوعبدالهی). 1شکل(اندشده
ضعف: جملهازباشد،میمؤثرکارکنانتفاوتیبیبرزیاديعوامل
هايمهارتسازمان،درمدیرانهوشانگیزش،سازمانی،عدالت

ابیارزیسیستمپاداش،وحقوقسیستممدیریتی،گانهسه
مسائلوشخصبهناکافیتوجهارتقاء،وانتصابعملکرد،

نینچهم. استنامناسبشهرونديرفتارونقشابهامخانوادگی،
کهاستآنازحاکیانسانیمنابعحوزهدرهاپژوهشنتایج

ونگرشازمتأثرسازمان،اهدافراستايدرکارکنانعملکرد
طرحمسازماندرکهاستمختلفیمسأئلبهنسبتآناندرك
اهدافازیکیعدالت). 10:1388بازه،بلوطابراهیمی(است

یاثربخشوسازمانهرشاغلینعملکرددرمهمبسیارواساسی
س(باشدمیسازمانیفرایندهاي عدالت). 256: 2001، 3بو

قوانین،کنندمیاحساسکارکنانکهاستايدرجه4سازمانی
منصفانهها،آنکاربهمربوطسازمانیهايسیاستوهارویه
کارکنانبرايمهمیبرانگیزاندهعدالت). 52: 2001بیس،(است
یزنآناناخالقکنندعدالتیبیاحساسافرادکهزمانیواست

اثراتعدالتیبیادراك). 14: 2008موسوي،(کندمیسقوط
وانسانینیروياهتمامزیرادارد،جمعیکارروحیهبرمخربی

-یبافزایش. دهدمیقرارخودالشعاعتحتراکارکنانانگیزش
النی،عضخستگی: مثلنامولدرفتارهايافزایشمنجربهعدالتی

ودشمیتغییربرابردرمقاومتوکارازغیبتحوصلگی،بی
سطحازسازمانکارکنانشرایطایندر. )54، 5،2001بیس(

درغلیشفرسودگی. هستندبرخوردارشغلیفرسودگیازباالیی
معقول،غیررفتارهايومنفیهاينگرشبهمنجرکارکنان
رفتنینبازوروحیهايخستگیمنفی،تأثیرشخصیتی،تخریب
زاده؛حسین(شودمیوظایفاجرايبرايآنانعملکرددرانگیزه

فاوتیتبیبهمنجرنهایتدرشغلیفرسودگی). 21:2007ناصرى،
يجدیدفصل1990سالازپس). 146: 1381بهداد،(گرددمی
لحصماکهشدآغازسازمانیعدالتپیرامونتجربیمطالعاتاز

3. Boss
4. Organizational Justice
5. Bies
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2اىرویهعدالت،1توزیعىعدالتیعنىعدالتنوعسهشناختآن

عدالت،)2003(4آمبرت. هاستسازماندر3تعاملىعدالتو
صتخصیوتوزیعدرخصوصشدهادراكانصافدرجهبرتوزیعی
هايآوردهوعملکردبامقایسهدرسازمان،هايستادهوپیامدها

احساسموردایندرکارکنانچنانچه. دارداشارهکارکنان
الش،تازامتناعجملهازمنفیهايواکنشباکنند،مىنابرابري

ادحشکلدروسازمانیشهرونديضعیفرفتارهايوکاريکم
دهندمیپاسخنابرابرياینبهکارازاستعفاآن

معتقدند،)2004(6فلوچرودوئلمک،)192: 5،1994گرینبرگ(
فراگردهاییوهارویهازشدهادراكانصافبهايرویهعدالتکه

در.یابندمیتخصیصپیامدهاآنهاطریقازکهکندمیاشاره
هدایتبرايمتوالیهايگاممجموعهازاستعبارترویهواقع

هاییسازماندراست،منابعدرتخصیصهاقضاوتورفتارها
اعادالنهنگیرییتصمیمفراگردهايکهدارنداعتقادکارکنانکه

اريککمداده،نشانتعهدکمتريکارفرمایانبهنسبتاست،
یابد،میافزایشخدمتتركبرايهاآننیتوقصدنموده،

مترکمیزانبهسازمانیتبعیرفتارهايویافتهکاهشعملکرد
اعمالشخصیبینجنبهبرتعاملیعدالت.شودمیمشاهده
تمرکزکارکنانومدیریتبینارتباطاتورفتارویژهبهسازمانی

-بیاحساسکارمنديکهزمانی). 46: 2001بیس، (کندمی
بهنسبتعمدتأويمنفیهاينگرشکندمیتعاملیعدالتی

ازمانسبهمنفیهاينگرشاینازکمیقسمتواستسرپرست
دركبنابراین؛)278: 2001، 7اسپیکتوروچاراش(گرددبرمی
- میقضاوتشانسازماندرعدالتمورددرافرادچگونهاینکه
- یمپاسخشدهدركعدالتیبییاعدالتبههاآنو چطورکنند
تاسسازمانیرفتاردركبراياساسی خصوصأمباحثازدهند

- مینشاننیز،مختلفهايپژوهشنتایج). 255: 2001بوس،(
جودوارتباطکارکنانتفاوتیبیوسازمانیعدالتبینکهدهد
عنوانتحتپژوهشیدر،)2014(همکارانوعبدالهیدارد.

ودمورديمطالعه(کارکنانسازمانیتفاوتیبربیمؤثرعوامل
ازمانسدوکارکنانتمامرويبرکه)غیردولتیودولتیسازمان
مؤثراملعوازیکیکهیافتنددستنتایجاینبهگرفت،صورت

بی. ستاسازمانسطحدرعدالتیبیسازمانی،تفاوتیبیبروزبر
درعفض. داردسازمانیتفاوتیبیبامستقیمیيرابطهعدالتی
. مدیریتیگانه3هايمهارتووارتقاءانتصابپرداخت،سیتم

شهرونديرفتارآنان،شخصیرفاهوکارکنانامورتوجهیبی

1 . Distributive Justice
2 . procedural Justice
3 . Interactional Justice
4 . Ambert
5 . Greenberg

عدالتدرك. استزمینهایندرمهمعواملازجملهنامناسب،
. شودمیسازماندرافرادمنديرضایتومؤثرعملکردبهمنجر

يرابطه«عنوانتحتپژوهشیدر،)2012(8وتابانکالیدیوندر
314رويبرکه»شغلیرضایتسطحوسازمانیعدالتبین

رضایتینبکهرسیدندنتایجاینبهگرفتصورتاستانبولمعلم
سازماندرعدالتدارد،وجودداريمعنیرابطهعدالتوشغلی

شغلییترضاتغییربهمنجرومتعهدسازمانبهنسبتراکارکنان
هايرفتاربروزبهمنجرهمچنینوشودمیافرادعملکردو

در،)2009(اسالمی. گرددمیکارکنانازسويمناسبسازمانی
مهعالدانشگاهسازمانی،تفاوتیبیعنوانتحتخودتحقیق

وفاداريوسازمانیعدالتیبیکهرسیدنتایجاینبهطباطبایی،
رابريناباحساسکارکنانکهشودمیباعثدوستیبهمدیریت

زمانیسامحیطکردنمسمومیتهايفرضیهازیکیاینوکنند
،)2008(9بینگودیویسون. استسازمانیتفاوتیبیتشکیلو

: عدالتبهنسبتبعديچندساختار«عنوانتحتپژوهشیدر
هبودبساختارتعیینبرايحقابعادوسخاوتمنديجداگانهادغام
سازمانیاوتیتفبیبرعدالتیافتندکهدستنتایجاینبه»یافته
بااسبمتنافرادپاداشمیزانچنانچهکهکردندبیانوداردتأثیر

وتاسنشدهقضاوتمنصفانهسازمانآندرنباشدعملکردشان
داردناهمیتمدیریتبرايهاآنکارکننداحساسکارکنانوقتی

زاکنندنمیدریافتمناسبیپاداشهاآنهايکارقبالدریا
کهدبیننمیکارکنانوقتیوکنندمیاجتنابمدیرباهمراهی

فتدریابیشترحقوقولیکندمیکارهاآنازکمترآنانهمکار
بهمنجراینکنندمیپرهیزخودتواناییدادننشانازکندمی

یسازمانسرنوشتبهوشودمیآناندرتالشوانگیزهکاهش
. ودشمیحاکمآنانبرتفاوتیبیروحواقعدروشدهتوجهبی

- رابطه«عنوانتحتپژوهشیدر،)1391(کردلرجودتوحسنی
رضایتخدمت،تركتمایلباسازمانیعدالتازادراكبیني

مامابیمارستاندرمانیکادرسازمانیشهرونديرفتاروشغلی
) ع(ارضامامبیمارستاندرمانیکادرکلیهرويبرکه)»ع(رضا

فزایشاباکهیافتنددستنتایجاینبهگرفت،صورتارومیه
رفتارپایین،شغلتركبهتمایلسازمانیعدالتاحساس

وارددوجودباالییشغلیرضایتوبیشترسازمانیشهروندي
عنوانتحتدرپژوهشی،)1390(حقیقیکشاورز. بالعکس

الکمصنعتیدانشگاهکارکنانسازمانیتفاوتیبیمدیریت«
ودبدانشگاهاین) پژوهشکده(هايمجتمعتمامرويبرکه»اشتر

6 . McDowall & Fletcher
7 . Charash & Spector
8 . Dundar & Tabancali
9 . Davison & Bing
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ازمانساینانسانیمنایعاساسکهدانشگاهاینپژوهشگرانازو
عدالتاكادرکهیافتدستنتیجهاینبه.شدگیرينمونهبودند

بهبود. ارددرابطهسازمانیتفاوتیبیيپدیدهبامستقیمطوربه
هايانتصابارتقاء،پاداش،وحقوقعملکرد،ارزیابیهايسیستم
وشخصیرفاهومسایلبهبیشترتوجهعادالنه،وشفاف

بهوجهتوکاريمنعطفهايبستهازاستفادهکارکنان،خانوادگی
ضمنکههستندموارديازهمگیسازمانی،شهرونديرفتار

وجبمانگیزش،سیستمبهبودبامدیرانمهارتازتأثیرپذیري
سازمانیعدالتادراكشدنبهتروسازمانشدنترخالقانه
زمانیساتفاوتیبیمدیریتبهنهایتدرکهگرددمیکارکنان
تحتتحقیقیدر،)1389(جهانشاهی. شودمیمنجرکارکنان

بههاپیامدوعللها،نشانهبررسی: سازمانیتفاوتیبی«عنوان
اديزیعواملکهیافتدستنتایجاینبه»تئوريگراندروش

بارمدیاگرسازمانی،عدالتجملهازمؤثرندتفاوتیبیرويبر
- میأثیرتکارکنانرويبرباشدنداشتهعادالنهرفتارکارکنانش

جهتخودوظایفدادنبهترانجامدرتالشازراهاآنوگذارد
باعثوداردوامیدیگرهايراهبهویژهامتیازاتکسبوارتقاء
بهتوجهبا.شودمیآناندروظایفبهنسبتتفاوتیبیبروز

- سازمانخصوصبههاسازمانمدیریتوادارهشدهگفتهمطالب
مسائلدرورزشجایگاهواهمیتدلیلبهورزشیاداراتوها

زایندهفتغییراتبهتوجهقوي،مدیریتنیازمندجامعه،اجتماعی
موضوعاتازکهانسانیهايسرمایهوبیرونیودرونیمحیط
قابتیرمزیتکارکنانواقعدر. باشدمیاستحاضرعصرکلیدي

درمدیرانابزارترینمهموشوندمیمحسوبسازمانبراي
ردانسانینیرويبهبایدبنابراین؛اندسازماناهدافتحقق

یانسانمسائلترینمهمازیکیکهداشتویژهتوجهسازمان
ایرانرددولتیغیرودولتیهايسازمانبیشترگریبانگیرکه

کهاشدبمیکارکنانسازمانیتفاوتیبیایجادمسئلهاستشده
گسستایجادموجبو؛باشدمیسازمانیمخربعواملازیکی

انگیزگی،بیبهمنجرشودمیکارکنانوسازمانبینروحی
-یمافرادبینمشارکتسازمانی،عملکردسازمانی،تعهدکاهش

نتیجهدروداردمیبازاهدافشبهرسیدندرراسازمانوشود
ازتحقیقارزشواهمیت. دهدمیکاهشراسازمانیوريبهره
دتوانمیسازمانیتفاوتیبیکاهشکهشودمیمعلومآنجا

ملکردعشغلی،رضایتانگیزه،افزایششغل،تركکاهشباعث
هرهبمیزانوسازمانیموفقیترقابتی،مزیتکسبکارکنان،

.شودوري
واملعبررسیضرورتسازمانی،تفاوتیبیاهمیتبهباتوجه

باهکاستنمایانکامألهاسازماندرتفاوتیبیبرگذارتأثیر
فاوتی،تبیبروزدرمسائلترینمهمازجملهنظريمبانیبهتوجه

ررسیبلذا هدف از انجام این تحقیق.باشدمیسازمانیعدالتیبی

ادارتانکارکنسازمانیبی تفاوتیباسازمانیعدالتبینرابطه
قیقتحایننتایجکهکرمانشاه می باشداستانجوانانوورزش

هبهاسازمانرقابتیمزیتوموفقیتبرايراهنمايتواندمی
بنابراین، سوال اصلی ؛باشدجوانانوورزشاداراتخصوص

سازمانییتفاوتبیباسازمانیتحقیق این است که آیا بین عدالت
کرمانشاه ارتباط معناداري استانجوانانوورزشادارتکارکنان

وجود ارد؟

تحقیقشناسیروش
از. اشدبمیهمبستگیمطالعاتنوعازتوصیفیتحقیقروش

اجرانظرازدارد وقرارکاربرديتحقیقاتدستهدرهدفلحاظ
کلیهراتحقیقاینآماريجامعه.شدانجاممیدانیشکلبه

بهکرمانشاهاستانجوانانوورزشاداراتکارکنانومدیران
نهنموتعیینبراي. انددادهتشکیل1394سالدرنفر228تعداد

تحقیقآماريينمونهوشداستفادهشمارکلروشازآماري
آوريجمع. استشدهگرفتهنظردرجامعهحجمبامتناسب

ياکتابخانهروشنخست. استیافتهانجامطریقدوازاطالعات
هانامهپایانوهامقالهمجالت،ها،کتابمطالعهبااطالعاتکه
استمیدانیروشدوم،وگرفتانجاممختلفهايدانشکدهدر
اهنمونهازنامهپرسشوسیلهبهاطالعاتبخشدراینکهکه

آماريجامعۀبیندرنامهپرسش228مجموعدر. شدآوريجمع
جمعمحققتوسطهاآنازعدد203نهایتدرکهشدپخش
اول.گرفتندقرارهادادهتحلیلوتجزیهمبنايوگردیدآوري

ورمنمونیهوفتوسطکهباشدمیسازمانیعدالتنامهپرسش
پنجمقیاسبراساسسؤال20شاملواستشدهتهیه،)1993(

عدالت(سازمانیبعد3آنوسیلهبهکهاستلیکرتايگزینه
قرارسنجشمورد) تعاملیعدالتوايرویهعدالتتوزیعی،

تأیید) 1381(نعامیوشکرکنتوسطآنپایاییوروایی. گرفت
ازمانیسعدالتبرايکرونباخآلفايروشباراآنپایاییکهشد

سطتوآنپایایینیزتحقیقاینو درکردندگزارش85/0کلی
کرونباخآلفايطریقازوآزمودنی203با) 1394(سالمحقق در
سؤالی33نامهپرسشسپسو؛گردیدگزارش82/0ومحاسبه

رواییکهاست) 1389(وهمکارانفردداناییسازمانیتفاوتیبی
تأییدمورد)،1389همکارانش (وفردداناییتوسطآنپایاییو

گزارش 97/0کرونباخ، آلفايروشباراآنپایاییکهگرفتقرار
در سالتوسط محققآنپایاییدر این تحقیق نیز وکردند

وکرونباخ محاسبهآلفايآزمودنی و از طریق203) با 1394(
در.استآنباالییپایاییدهندهنشانکهگردیدگزارش92/0
فیتوصیآمارروشدوازهادادهتحلیلوتجزیهجهتتحقیقاین

نگین،میا(توصیفیآماربخشدرشد،استفادهاستنباطیآمارو
توصیفیاطالعاتبیانبراي...) وجداولاستاندارد،انحراف
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زااستنباطیآماربخشو درشداستفادهتحقیقبهمربوط
ها،دادهنرمالتوزیعتشخیصجهتاسمیرنوفکولموگراف

ینبارتباطتعیینجهتپیرسونهمبستگیضریبآزمون
بینیشپیمنظوربهرگرسیونتحلیلآزمونتحقیق،متغییرهاي

SPSSافزار نرمکمکبهنیزهادادهتحلیلوتجزیهها،متغییر
انجام شده است.

تحقیقهايیافته
203ازجنسسیت،لحاظبهها،آزمودنیتوصیفیتحلیلدر

حالیدر.بودندمردآنهاازنفر152وزنهاآنازنفر51آزمودنی،
30نیسفاصلهدرتحقیقآمارينمونهبیشترسنیلحاظازکه

. بودندسال60ازباالترهاآنترینکموداشتندقرارسال45تا
هاآنازنفر55و) متأهل(هاآنازنفر148تأهلوضعیتنظراز
میزانبیشترینتحصیالت،سطحنظراز. بودند)مجرد(

کمترینو) نفر98(لیسانسآماري تحقیقنمونهتحصیالت
نظرازچنینهم. بودند) نفر4(دکتريهاآنتحصیالتمیزان
هسابقدارايتحقیقآمارينمونهافرادبیشترخدمت،سابقه

سابقهدارايهاآنترینکمو) %39(سال16بااليخدمت
شغلی،عناوینوضعیتنظراز. بودند) %16(سال5زیرخدمت

%19ومدیر%5معاون،%7کارشناس،تحقیقآمارينمونه69%
.شغلی هستندعناوینسایر

اسمیرنوفکالموگروفآزموننتایج.1جدول

بنابراین؛هستندنرمالتوزیعدارايتحقیقهايدادهلذااست05/0ازبزرگترمعناداريسطحمقدارچون،1جدولهايدادهبهتوجهبا
.گرددمیاستفادهپارامتریکهايآزمونازتحقیقایندر

کارکنانسازمانیتفاوتیبیبرآنهايمؤلفهوسازمانیعدالتبینپیرسونهمبستگیضریبنتایج.2جدول
معناداريهمبستگینمونهمالكمتغییرینبپیشمتغییر

0001/0-203426/0یسازمانتفاوتیبیعدالت سازمانی
0001/0-203372/0یسازمانتفاوتیبیعدالت توزیعی

0001/0-203327/0یسازمانتفاوتیبیايعدالت رویه
0001/0-203366/0یسازمانتفاوتیبیعدالت تعاملی

نشان،2جدولدرپیرسونهمبستگیضریبآزموننتایج
و)p،426/0-=203r>05/0(سازمانیعدالتبینکهدهدمی

p ،372/0-203=(r>05/0(توزیعیعدالتآنهايمؤلفه
تعاملیعداتو) p ،327/0-=203r>05/0(ايرویهعدالت

)05/0<p،366/0-=203r (کارکنانسازمانیتفاوتیبیبر
.داردوجودمعناداريمنفیارتباط

رگرسیونالگويخالصه.3جدول

همبستگیضریبمجذورنتایج،3جدولهايدادهبهتوجهبا
ايهمؤلفهوسازمانیعدالتمتغییرکهدهدمینشانچندگانه

یسازمانتفاوتیبیتغییراتاز28/0اند،توانستهکلیطوربهآن
.کنندتبیینرا

ازانیسازمتفاوتیبیبینیپیشبرايرگرسیوننتایج.4جدول
سازمانیعدالتهايمؤلفهطریق

مت
غیر پیش 

بین

مت
غیر 

مالك

Bβtsig

معیار 
استاندارد

معیار 
استاندارد

442
/171

-22
2/29

00
01/0

عدا
لت 

توزیعی

بی 
تفاوتی

849
/0-

26
1/0-

65
9/3-

00
01/0

عدا
لت 

بی 
تفاوتی

177
/1-

26
3/0-

59
8/1-

00
6/0

شاخص
NZSigرمتغیی

203391/1052/0عدالت سازمانی
203355/1051/0تفاوتی سازمانیبی

R2RStd.Eمتغیرها
عدالت

سازمانی
434/0289/049/18/0



1394، بهار 6مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  62

تعاملی
عدا

لت رویه 
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عدالتوتوزیعیعدالتهايمؤلفه،4جدولنتایجبراساس
ازدرصد-263/0و-261/0اندتوانستهترتیببهتعاملی

.کنندتبیینراکارکنانسازمانیتفاوتیبیتغییرات

گیرينتیجهوبحث
تفاوتیبیوسازمانیعدالتبینکهدادنشانتحقیقنتایج
عنیماینبهدارد،وجودمعناداريمنفیارتباطکارکنانسازمانی

ارکنانکسازمانیتفاوتیبیمیزانسازمانیعدالتافزایشباکه
سطحدرعدالتایجادبرايتالشبنابراین،؛کندمیپیداکاهش
شمچاهداف،بهنسبتکارکنانتفاوتیبیازتواندمیسازمان

سازمانیفرهنگباراآنانوبکاهدسازمانهايمأموریتوانداز
دهدقرارسازمانیاهدافتحققراستايدرراآنانوکردهعجین
منزلهبهتواندمیکاريمحیطدرعدالترعایتعدمادراك
فاوتیتبیوکارکنانمنفیرفتارهايبروزاساسیعواملازیکی
درناعدالتیدركافرادکههنگامی. باشدسازمانبهنسبتآنان

سبتنمنفیواکنشباشند،داشتهسازمانیدادهايبرونتوزیع
رفتارازعدالتیبیدرك. دهندمینشانخودازپیامدهاآنبه

سبتنمنفیطوربهافرادکهشودمیباعثسرپرستانومدیران
دخودرعدالتیبیدركموجبکهسرپرستانیومسؤالنبه

ازانآنبهنسبتتريکمتعهدودادهنشانواکنشاند،گردیده
سويازعادالنهرفتار،)2004(1کولیکویت. دهندبروزخود

ویشغلرضایتشهروندي،رفتارتعهد،افزایشبهمنجرسازمان
عواملترینمهمازیکیعدالتواقع،در. شودمیافرادعملکرد

. استسازمانیهايسیستماثربخشیوکارکنانعملکرددر
منجرافرادباناعادالنهبرخوردکهاستمعتقد،)2008(خاکسار

- بیسازمانبهنسبتشود،متزلزلشانتعهداتافرادکهشودمی
ركتویابدکاهششانهمکاريوعملکرددهند،نشانتفاوتی
یاساسالزامیکسازمانیعدالتادراك. شودبیشترآنانخدمت

درکهافراديشخصیرضایتوهاسازمانمؤثرکارکردبراي
انیسازمعدالتهمچنین. باشدمیهستندکاربهمشغولسازمان

ارد،گذمیسازمانبهنسبتفردهاينگرشرويبرکهاثريبا
وعبدالهی. دهدمیقرارتأثیرتحتهاهحوزازبسیاريدرراوي

-بیبرمؤثرعوامل: عنوانتحتپژوهشیدر،)2014(همکاران
ازیکیهکیافتنددستنتایجاینبهکارکنانسازمانیتفاوتی
حسطدرعدالتیبیسازمانی،تفاوتیبیبروزبرمؤثرعوامل

ازمانیستفاوتیبیبامستقیمیرابطهعدالتیبیواستسازمان

1. Colquitt

افرادمنديرضایتومؤثرعملکردبهمنجرعدالتدرك. دارد
جهتهمتحقیقازبخشایننتایجباکهشودمیسازماندر

تحتپژوهشیدر،)1390(حقیقیکشاورزهمچنین،. است
دستجهنتیاینبهکارکنانسازمانیتفاوتیبیمدیریت: عنوان
یتفاوتبیپدیدهبامستقیمطوربهعدالتادراكکهیافت

قوقحعملکرد،ارزیابیهايسیستمبهبود. داردرابطهسازمانی
هببیشترتوجهعادالنه،وشفافهايانتصابارتقاء،پاداش،و

هايتهبسازاستفادهکارکنان،خانوادگیوشخصیرفاهومسایل
ازهمگیسازمانی،شهرونديرفتاربهتوجهوکاريمنعطف
سازمانیعدالتادراكشدنبهترموجبکههستندمواردي
زمانیساتفاوتیبیمدیریتبهنهایتدرکهگرددمیکارکنان
مسوهتحقیقازبخشایننتایجباکهشودمیمنجرکارکنان

سازمانیعدالتابعادبینازتحقیق،نتایجدیگربراساس. باشدمی
وتعاملیعدالتتوزیعی،عدالت: شاملهامؤلفهاینهمهبین

یمنفارتباطکارکنانسازمانیتفاوتیبیباايرویهعدالت
درهامولفهاینافزایشباکهمعنیاینبه. آمدبدستمعناداري

- میشکاهنیزکارکنانسازمانیتفاوتیبیمیزانسازمانسطح
عدالترعایتمیزانازکارکنانادراكبیانگرتوزیعیعدالت. یابد
دیدگاهاساسبر. هاستپاداشومنابعتخصیصوتوزیعدر

درشدهادراكانصافدرجهبرتوزیعیعدالت،)2003(آمبرت
درسازمانهايستادهوپیامدهاتخصیصوتوزیعخصوص
نوعاین. دارداشارهکارکنانهايآوردهوعملکردبامقایسه
ازشکلاین...داردسازمانیمحیطدرزیاديکاربردهايعدالت
يرفتاروعاطفیشناختی،هايواکنشبامرتبطعمدتأعدالت

شود،ىمدركناعادالنهخاصپیامدیککهزمانیبنابراین. باشد
ت،عصبانیمثل(شخصاحساساتبایستمىعدالتیبیاین

شناختمثالً(هاشناخت) گناهیاغروراحساسخاطر،رضایت
رفتارشنهایتاًو) دیگرانیاخودهايوخروجیهاوروديتحریفی

وچارش(دهدقرارتأثیرتحترا) شغلتركیاعملکردمثل(
طحسدرتوزیعیعدالتبهتوجهبنابراین؛)278: 2001اسپیکتور،

سازمانیتفاوتیبیکاهشدرزیادينقشتواندمیسازمان
ازشدهدركعدالتبهاي،رویهعدالت. باشدداشتهکارکنان
اشارهد،شومیاستفادههاپاداشتوزیعتعیینبرايکهفرایندي

د،کنندركعادالنهراسازمانیهايرویهکارکنانکهزمانی. دارد
نموده،جزئیمسائلمورددرشکایتصرفراتريکموقت

تصویريمقابلدرودهندنمیجلوهبزرگراکاريمشکالت
،)2003(آمبرتنظراساسبر. کنندمیارائهخودسازمانازمثبت
بامواجهههنگامافرادکهشودمیباعثمنصفانههايرویه

مترکونمایندکمترينارضایتیاحساسنامطلوبپیامدهاي
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زیاديعواملکهبریممیپیتحقیق،نظريمبانیبهتوجهبا
ازمانسسطحدرکارکنانتفاوتیبیکاهشبهمنجرتوانندمی

قراربررسیموردسازمانیعدالتعاملتحقیق،ایندرکهبشوند
یاديزنقشسازمانیعدالتتحقیق،ایننتایجبراساس. گرفت

موردآماريجامعۀدرکارکنانسازمانیتفاوتیبیکاهشدر
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