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نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم
4

حسین عیدی ،1رسول فرجی ،* 2احدیه صادقی ، 3ولی ناصری پلنگرد
 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی
 .2استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

 .4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران.
تاریخ پذیرش1397/2/24 :

تاریخ دریافت1396/10/2 :

چکیده
هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
ایالم بود.
روششناسی :روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی است .جامعه آماری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم ( )N=175و
نمونه بر اساس جدول مورگان  120نفر از کارکنان این ادارات بودند .ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن
( ،)1993شامل  20گویه و سه خرده مقیاس و نیز پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ( ،)1995شامل  22گویه و
پنج خرده مقیاس بود .آزمون فرضیهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب با استفاده
از نرمافزارهای لیزرل و اسپیاساس انجام شد.
یافتهها :نتایج فرایند تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی ( )t=3/93و مؤلفههای تعاملی ( )t=3/89و رویهای ()t=3/79
آن ،به طور معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر دارند ،اما عدالت توزیعی تأثیری بر توانمندسازی روانشناختی
نداشت .به طور کلی ،عدالت سازمانی در حدود  30درصد از واریانس توانمندسازی روانشناختی کارکنان را تبیین کرده است.
نتیجهگیری :با شناخت مناسب از نحوة تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی ،مدیران این امکان را
مییابند که اقدامات مناسبتری را در جهت توسعة احساس عدالت در سازمانها به عمل آورند؛ بنابراین با توجه به یافتههای
پژوهش حاضر میتوان گفت ،راهبردهای توسعه عدالت تعاملی و رویهای میتواند توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان را در پی داشته باشد.
واژههای کلیدی :عدالت تعاملی ،عدالت رویهای ،توانمندسازی روانشناختی ،اداره ورزش و جوانان.
* نویسنده مسئول :تلفن09144437321 :

E - mail: faraji@azaruniv.ac.ir
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مقدمه
همواره نیروی انسانی به عنوان مهمترین ،گرانبهاترین و با ارزشمندترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب میشود .بر این اساس
میتوان به سادگی بیان کرد که بدون افراد کارآمد ،دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است .از این رو منابع انسانی ،نقش اساسی
در رشد ،پویایی ،بالندگی و یا شکست و نابودی سازمانها دارند .تحقیقات نشان دادهاند که نیروی انسانی در سازمانهای ورزشی نیز،
نقش مهمی در اثربخشی سازمانی دارند (عیدی و همکاران2011 ،؛ ابراهیم و همکاران .)2013 ،به طور کلی سه مورد مهم میتواند
باعث توجه به مدیریت منابع انسانی شود؛ اول قابلیت سودمندی است .بدان معنی که سازمانها با به کارگیری روشهای مؤثر
مدیریت منابع انسانی مانند روشهای طراحی شغل ،میتوانند عملکرد منابع انسانی را مطلوبتر سازند .مورد دوم توجه به تغییرات به
وجود آمده در ارزشها و آگاهی از توان و پایگاه نیروی کار و مشتریان است .در واقع مفاهیم تغییر یافته ،روشهای خوب و مؤثر
مدیریت منابع انسانی و انتظارات آنها برای ارتقای این مراحل که همراه با تأثیر آنهاست ،مورد ضروری دوم را به وجود میآورد.
سرانجام سازمانها به مثابه نمایندههای جامعه ،مدیون و مرهون آن هستند و این شامل منابع انسانی سازمانها نیز میشود؛ بنابراین
وقتی سازمان برای افزایش کیفیت زندگی منابع انسانی خود از روشهای مؤثر مدیریت منابع انسانی استفاده کند در مجموع به جامعه
نیز کمک میکند ،بنابراین مسئولیتهای اجتماعی 1،سومین عامل برای چنین توجهی به حساب میآید (چالدورای.)2005 2،
از طرف دیگر ،تغییرات سریع محیطی سازمانها را واردار میکند تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفـی روی
بیاورند که توانمندسازی کارکنان یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمانهای نـوین دارد .هـدف توانمندسـازی
این است که مغزهای افراد را همانند بازوانشان به کار ببندند .از سوی دیگر توانمندسازی اشاره به یـک حـس درونـی در افـراد دارد
که باعث میشود ،آنان به طور مستقل تصمیمات خود را در فرآیند کاری خویش اتخاذ نمایند (نجفی و همکاران.)2011 ،
توانمندسازی مفهومی است که از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار گرفتـه اسـت؛ یکـی از مهمتـرین ایـن دیـدگاهها ،توانمندسـازی
روانشناختی است که بیانگر افزایش انگیزش درونی شغلی اسـت (اسـپیریتزر .)1995 3،ایـن مفهـوم از توانمندسـازی بـه احساسـات و
حاالت افراد نسبت به شغل و سازمان مربوط میشود و منعکس کننده نقش فعال کارکنان در سـازمان اسـت .بـر اسـاس پژوهشهـای
گذشته میتوان توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در پنج بعد شایستگی ،مؤثر بودن ،اختیار ،معنیدار بودن و اعتماد خالصـه کـرد
(اسپیریتزر .)1995 ،شایستگی به درجهای که یک فرد میتواند وظایف شغلی خود را با مهارت انجـام دهـد و بـه بـاور فـرد نسـبت بـه
تواناییهایش برای انجام موفقیت آمیز وظایف محوله اشاره دارد؛ اگر فردی قادر به انجام وظایف خود با اسـتفاده از مهارتهـایش باشـد،
بر احساس شایستگی و کفایت نفس او اثری مثبت دارد .افراد توانمند با دارا بودن شایستگی احساس میکنند که قابلیـت و تبحـر الزم
را برای انجام دادن موفقیت آمیز یک کار دارند .مؤثر بودن پذیرش نتیجة شخصی و نیز درجـهای اسـت کـه فـرد میتوانـد بـر نتـایج و
پیامدهای راهبردی ،اداری و عملیاتی شغل اثر بگذارد .اختیار به معنی داشتن حق انتخاب ،آزادی عمل و اسـتقالل کارکنـان در تعیـین
فعالیتهای الزم برای انجام وظایف شغلی اشاره دارد .معنیدار بودن فرصتی است که افـراد احسـاس کننـد ،اهـداف شـغلی مهـم و بـا
ارزشی را دنبال میکنند ،بدین معنا که احساس میکنند ،در جادهای حرکت میکنند کـه وقـت و نیـروی آنـان بـا ارزش اسـت .افـراد
توانمند حسی به نام اعتماد دارند؛ این حس به آنها اطمینان میدهد که با آنان منصفانه و صادقانه رفتـار خواهـد شـد و حتـی در مقـام
زیردست نیز نتیجة نهایی کارهای آنها ،نه آسیب و زیان ،بلکه عدالت و صمیمیت خواهد بود (رضایی جندانی و همکاران.)1394 ،
توانمندسازی کارکنان به مثابه یک مفهوم نظری ،تأثیر زیادی بر اثربخشی سازمان و مدیریت و ابتکار سـازمانی دارد .کارکنـان توانمنـد
در کنترل و انجام وظایف انعطافپذیری بیشتری از خود نشان میدهند .آنها در پاسخ به مسـائل و فرصـتهـا ،وظـایف جدیـد را انجـام
میدهند و موانع را گاه بر اساس دستورالعمل و گاه بر اساس خالقیتهای فردی برطرف میکننـد؛ در نتیجـه در برخـورد بـا مسـائل و
1. Social responsibilities
2. Chelladurai
3. Spreitzer

188

عیدی و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

مشکالت ،انگیزش آنها تقویت میشود .به اعتقاد لیدن1و همکاران ( ،)2000افـراد توانمنـد در سـطو بـاالیی از رضـایت شـغلی ،تعهـد
سازمانی و عملکرد شغلی قرار دارند (نقل از شلتون.)2002 2،
اخیراً برای بهبود ساختار و نظام مدیریت متمرکز در سازمانهای دولتی تالشهای زیادی شده است و علیرغم بحثهای فراوان دربـاره
فواید توانمندسازی ،بهرهبرداری از آن ناچیز و شمار رهبران و گروههایی که راه و رسـم ایجـاد فرهنـو توانمندسـازی را بداننـد ،انـد
است (بالنچارد و همکاران .)2001 ،به همین دلیل به نظر میرسد کـه شناسـایی پیشـایندهای مـرتبط بـا توانمندسـازی کارکنـان در
سازمانهای ورزشی ،از مهمترین دغدغههای پژوهشگران و محققان رفتار سازمانی در حوزه ورزش به شمار میرود.
تعمق در مطالعات گذشته مرتبط با منابع انسانی ،رفتار و تئوری سازمانی نشان میدهد کـه عـدالت سـازمانی سـازه ارزشـمندی بـرای
پرورش و ایجاد انگیزش در کارکنان است .مهمترین شواهد در این زمینه ،تئوری برابری در دیدگاههـای نـوین انگیـزش

اسـت (رابینـز3،

 .)1378به عبارت دیگر ،مطالعة عدالت در سازمانها با کارهای آدامز دربارة نظریة برابـری آغـاز شـد (آدامـز 19۶34و 19۶5بـه نقـل از
رابینز )1998 ،که بر ادرا عادالنه بودن پیامدها تأکید کرد .او ادرا کارکنان از توزیع عادالنة پیامدها را عدالت توزیعی نامید .مطالعـة
عدالت رویهای نیز به دنبال مطالعة عدالت توزیعی آغاز شد و یافتههای پژوهشی نشان داد ،فراینـدهایی کـه پـاداشهـا بـه وسـیلة آنهـا
تعیین میشوند ،به اندازة توزیع پاداشها اهمیت دارند و عادالنه بودن آنها به همان اندازه مهم اسـت (لینـد و تیلـر .)1988 5،در نهایـت،
دربارة عدالت تعاملی بر مبنای انصاف ادرا شده از ارتباطات بین شخصـی مـرتبط بـا رویـههـای سـازمانی و کیفیـت ارتباطـات بـین
شخصی مطالعه شد .مسترسون۶و همکاران ( )2000بیان کردند که عدالت تعاملی در مقایسه با عدالت رویهای عملکـرد شـغلی را بهتـر
پیشبینی میکند .کارکنان ،اغلب مسئله عدالت را به مثابه منبع تعارض و اختالف میان خود و سرپرستانشان بیان میکنند (نبـاتچی و
همکاران)2007 7،؛ همچنین نقض عدالت در سازمان احتمال اقامه دعوی به وسیله کارکنـان را

افـزایش مـیدهـد (چـالدورای و مـادال8،

 .)200۶به نظر میرسد ،امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی نقش عدالت بیش از پـیش آشـکارتر
شده است .ادرا بیعدالتی اثرات مخربی بر روحیة کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحتالشـعاع خـود
قرار میدهد .بیعدالتی و توزیع غیرمنصفانة دستاوردها و ستادههای سازمان ،روحیة کارکنـان را تعـعیف مـیکنـد و روحیـة تـالش و
فعالیت آنها را تنزل میدهد .به هر حال ،رعایت عدالت9رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سـازمان و کارکنـان آن اسـت (سـید
جوادین و همکاران)1387 ،؛ بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت ،حفظ و توسعة رفتارهای عادالنه در مدیران و احسـاس عـدالت در
کارکنان است .رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداشها ،روابط سرپرستی ،ارتقـا و انتصـاب) بـرای
آنها حائز اهمیت است .در فرایند توسعة رفتارهای عادالنه و مهمتر از آن شکل دادن احسـاس عـدالت در کارکنـان ،شـناخت چگـونگی
تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر رفتارهای سازمانی و از آن جمله تعهد سازمانی ،رضایت شـغلی ،رفتارهـای مـدنی سـازمانی و
رفتارهای انگیزشی کارکنان ،از اهمیت باالیی برخوردار است .لذا با دسـتیابی بـه شـناخت مناسـب از نحـوة تأثیرگـذاری ابعـاد عـدالت
سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی و حیطههای آن ،مدیران این امکان را مییابند کـه اقـدامات مناسـبتـری را در جهـت توسـعة
احساس عدالت در سازمانها به عمل آورند (نعامی و همکاران.)1392 ،

1. Liden
2. Shelton
3. Robbins
4. Adams
5. Lind and Tyler
6. Masterson
7. Nabatchi
8. Chelladurai and Madella
9. Justice
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مطالعات نشان میدهند که عدالت سازمانی به ادرا کارکنان از انصاف1و رفتارهای عادالنة شغلی اشـاره مـیکنـد .بـدون در مقولـه
عدالت و انصاف ،سازمانها در برانگیزاندن و هدایت کارکنان مشکالت زیادی خواهند داشت (لمبـرت2و همکـاران .)2007 ،پـژوهش در
حوزه عدالت سازمانی حاصل از آن است که کارکنان چگونه به عدالت یا بیعدالتی ادرا شده پاسخ میدهنـد (پـول .)2007 3،ارزیـابی
عدالت به وسیله افراد در سازمان میتواند یک مجموعه متنوع از پیامدهای کاری را پیشبینی کند .مثالً میتوان به رابطه جـداییناپـذیر
عدالت و اعتماد در سازمان اشاره کرد (سـاندرس و تورنهیـل .)2004 4،همچنـین فرایـد5و همکـاران ( ،)2007بـا ارائـه دیـدگاه پویـایی
شناسی شغلی بیان کردند که کارکنان در وظایف چالشبرانگیز که به صـورت عادالنـه طراحـی شـده باشـند ،واکـنشهـای مطلـوب و
مناسبی در شغل خود نشان میدهند .آن چه که در مطالعات گذشته مشخص شده است ،نشان میدهد که عمدتاً دانشـمندان و محققـان
توانمندسازی کارکنان و نیروی انسانی را به مثابه اقدامات راهبردی مـدیریت ماننـد ،تفـویض اختیـار و قـدرت تصـمیمگیـری در ردههـای
پایینتر سازمان ،سهیم کردن کارکنان در اطالعات و دسترسی آنان به منابع سازمانی دانستهاند .نتایج تحقیـق عبـاسپور و بـدری ()1394
نشان داد که بین ابعاد توانمندسـازی روانشـناختی و عوامـل مـؤثر بـر بهـرهوری منـابع انسـانی ،رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد و
سازمانهای مختلف میتوانند روشهای مختلف ایجاد و تقویت توانمندسازی روانشناختی را در راستای بهبـود بهـرهوری منـابع انسـانی و
نهایتاً بهرهوری سازمانی به کار گیرند؛ همچنین تحقیقات نشان داده است که ساختار سازمانی سازمانها نیز بر توانمندسـازی روانشـناختی
کارکنان تأثیر دارد و برای افزایش مشارکت شغلی کارکنان باید توانمندسازی روانشناختی و ساختار سازمانی را نیـز مـورد توجـه قـرار داد
(ساالری و مازیاری1395 ،؛ فراهانی و همکاران .)1393 ،در حوزه مدیریت رفتار سازمانی ورزش ،محققانی ماننـد لقمـانی ( ،)1391طالـب-
پور و همکاران ( )1392و کلیو )1993(۶در داوران ،مربیان و مـدیران ورزشـی نشـان دادنـد کـه توانمندسـازی روانشـناختی و پیامـدهای
نگرشی از طریق ویژگیهای درونی مشاغل ورزشی ایجاد میشود .از طرف دیگر ،تحقیقات مرتبط با عدالت سـازمانی نیـز ،بـه نـوعی نشـان
دادند که برابری در تمامی ابعاد سازمان میتواند انگیزش کارکنان را افزایش دهد (لمبرت و همکـاران)2007 ،؛ امـا هنـوز مشـخص نیسـت
که آیا عدالت سازمانی میتواند به مثابه یک سازه پیشبین ،توانمندسازی روانشناختی کارکنان را در سازمانهای ورزشی پـیشبینـی کنـد
یا خیر؟
نیروی انسانی شاغل در ادارات ورزش و جوانان ،نقش مهمی در توسعه ورزش کشور به عهده دارند .همسـویی کارکنـان شـاغل در ایـن
ادارات با اهداف آنها ،نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن سازمانها دارد .در همـین راسـتا شناسـایی عوامـل مـرتبط بـا توانمندسـازی
روانشناختی کارکنان ،از اهمیت بسزایی برخوردار است (ساالری و مازیاری .)1395 ،همچنین ،بسیاری از سازمانها برای رویـارویی بـا
تغییرات ،راه حل توانمندسازی نیروی انسانی را برگزیدهاند و تالش میکنند ،زمینه الزم برای پرورش کارکنان توانمنـد را فـراهم کننـد
(رضایی و همکاران)1394 ،؛ در همین راستا تالش بر این است که پیشایندهای توانمندسازی روانشـناختی کارکنـان در سـازمانهای
مختلف شناسایی شود .ادارات ورزش و جوانان به طور اعم و ادارات ورزش و جوانان استان ایالم به طور اخص ،از ایـن قاعـده مسـتثنی
نبوده و در راستای مقابله با تغییرات محیطی و دستیابی به اهداف سازمانی ،نیازمند شناسایی عوامـل مـؤثر بـر توانمندسـازی کارکنـان
خود است .از سوی دیگر به نظر میرسد ،توانمندسازی روانشناختی کارکنان ورزشی از طریق متغیرهای کالن سازمانی ماننـد عـدالت
سازمانی ،کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .به همین دلیل در پژوهش حاضـر سـعی شـده اسـت ،تـا اثـر ابعـاد عـدالت سـازمانی بـر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم طبق الگوی مفهومی ارائه شده در شکل  ،1مـورد بررسـی قـرار
گیرد تا ضمن شناسایی این اثرات ،بتوان راهکارهای مفید و اثربخشی در این زمینه ارائه داد.
1. Fairness
2. Lambert
3. Pool
4. Saunders and Thornhill
5. Fried
6. Cleave
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معناداری
توزیعی
شایستگی
اختیار

توانمندسازی

عدالت سازمانی

روانشناختی

مؤثر بودن

رویهای
تعاملی

مشارکت
شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی
روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایالم
بودند( )N=175که در نهایت بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسای و مورگان  120نفر از آنها به شیوه نمونهگیری تصادفی
ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامههای پژوهش در بین آنها توزیع شد.
برای سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان از پرسشنامه اسپریتزر )1995(1استفاده شد که شامل  22گویه در مقیاس لیکرتی
پنج ارزشی است و پنج خرده مقیاس توانمندسازی روانشناختی با عناوین احساس معناداری در شغل ،احساس شایستگی در شغل،
احساس اختیار ،احساس موثر بودن و احساس مشارکت با دیگران را میسنجد .پایایی آزمون توانمندسازی در یک پژوهش آزمایشی بر
روی  30نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان در دسترس از طریق آزمون آلفای کرونباخ برای بعد معناداری  ،0/81احساس
شایستگی  ،0/7۶داشتن حق انتخاب  ،0/75احساس مؤثر بودن  ،0/79احساس مشارکت  0/81محاسبه شد؛ همچنین به منظور
بررسی روایی سازه این پرسشنامه از الگوی معادالت ساختاری یا مدل تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرمافزار لیزرل استفاده شد که
شاخصهای مناسب برازش مدل ،روایی سازهها و عاملهای پرسشنامه فوق را تأیید کرد (AGFI=0/9۶؛ GFI=0/91؛ χ2/df=2/0۶؛
 )RMSEA=0/079با توجه به اینکه شاخص  RMSEAکمتر از  0/08است ،مقدار آن خوب ارزیابی میشود (رامینمهر و چارستاد،
 .)1392گفته میشود شاخص خی دو هنجار شده ( )χ2/dfدر صورتی که کمتر از  3باشد ،شاخص بسیار خوبی برای تأیید مدل به
شمار خواهد رفت (رامینمهر و چارستاد )1392 ،و از آنجایی که در این بخش از تحقیق مقدار آن کمتر از  2است ،شاخص مناسبی در
جهت تأیید مدل است .در همین راستا ،منابع علمی بر این نکته تأکید دارند که میزان باالی  0/90برای شاخصهای  GFIو ،AGFI
نشان از مناسب بودن مدل ارائه شده است (قاسمی.)1388 ،
دادههای مربوط به عدالت سازمانی نیز به وسیله پرسشنامه نیهوف و مورمن )1993(2جمعآوری شد .این پرسشنامه برای اولین بار در
ایران توسط شکرکن و نعامی ( )1381ترجمه و برای استفاده به زبان فارسی آماده شد .پرسشنامه  20گویهای عدالت سازمانی ،دارای
سه خرده مقیاس عدالت توزیعی (گویههای  1تا  ،)5عدالت رویهای (گویههای  ۶تا  )11و عدالت تعاملی (گویههای  12تا  )20است.
نعامی و شکرکن ( )1383ضرایب پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی کل را  ،0/85و برای ابعاد توزیعی ،رویهای و تعاملی نیز به ترتیب
برابر با  0/82 ،0/78و  0/۶4گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و از طریق آزمون آلفای
کرونباخ برای عدالت تعاملی ،عدالت توزیعی و عدالت رویهای به ترتیب  0/7۶ ،0/81و  0/78به دست آمد .عالوه بر این ،نتایج مدل
معادالت ساختاری یا تحلیل عاملی تأییدی این پرسشنامه نیز نشان داد که سازههای عدالت سازمانی که از طریق پرسشنامه سنجیده
میشود ،دارای اعتبار و روایی بسیار مناسبی هستند (AGFI=0/91؛ GFI=0/93؛ χ2/df=2/04؛  .)RMSEA=0/075با توجه به
1. Spreitzer
2. Neihoff and Moorman
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ماهیت پژوهش حاضر ،آزمون فرضیهها بر اساس نتایج مدل معادالت ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون و پس از بررسی چگونگی
توزیع متغیرها (جدول  ،)1به ترتیب با استفاده از نرمافزارهای لیزرل نسخه  8/50و اسپیاساس نسخه  21انجام شدند.
در این پژوهش به منظور بررسی پیش فرض نرمال بودن متغیرها ،از ضریب کشیدگی و چولگی استفاده شد .نتایج چگونگی
توزیع مت غیرها نشان داد که مقادیر کشیدگی و چولگی کلیه متغیرها در دامنه قابل قبولی قرار دارند (کشیدگی در دامنه ±3؛
چولگی در دامنه  .)±2همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق "ضریب مردیا" در سطر آخر ( )2/325و مقدار بحرانی آن
( )1/747کمتر از  1/9۶است ،بنابراین با  0/95اطمینان میتوان گفت که کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال چند متغیره
میباشند( .جدول .)1
جدول  .1چگونگی توزیع سازهها از نظر چولگی و کشیدگی
متغیرها

چولگی

نسبتهای بحرانی

کشیدگی

نسبت های بحرانی

احساس معنی داری

0/288

0/917

0/095

0/303

احساس شایستگی

0/232

0/737

0/185

0/587

احساس اختیار

-0/124

-0/394

0/044

0/141

احساس موثر بودن

-0/۶27

-1/995

-0/3۶0

-1/145

احساس مشارکت

0/594

1/812

0/719

2/28۶

عدالت توزیعی

-0/598

-1/120

-0/451

-1/43۶

عدالت رویه ای

0/581

1/850

0/۶92

2/203

عدالت تعاملی

-0/45۶

-1/452

-0/5۶2

-1/789

توانمندسازی روانشناختی

-0/441

-1/402

-0/300

-0/95۶

عدالت سازمانی

0/77۶

2/470

0/183

0/583

2/325

1/747

ضریب مردیا

یافتهها
یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش نشان داد که از مجموع  120نفر شرکت کننـده در تحقیـق
حاضر 3/3 ،درصد دارای مدر تحصیلی زیر دیپلم 17/8 ،درصد دیپلم 17/8 ،درصد کاردانی و ۶1/1درصد کارشناسی و باالتر بودهانـد.
همچنین 8/9 ،درصد شرکت کنندگان بین  24-29سال18/9 ،درصد بین  30-35سال 34/4 ،درصـد بـین  3۶-41سـال 30،درصـد
بین  42-47سال و  7/8درصد بین  48-53سال سن داشتند .از نظر تجربه کاری نیز 17/8 ،درصـد تجربـه  1-5سـال 12/2 ،درصـد
 10-5سال 23/3 ،درصد  10-15سال 23/3 ،درصد  15-20سال و  23/3درصد کارکنان باالی  20سال تجربه کاری داشتند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که عدالت تعاملی ( )r=0/449و عدالت رویـهای ( ،)r=0/312بـه طـور معنـیداری بـا
توانمندسازی روانشـناختی کارکنـان همبسـتگی دارنـد ،در حـالی کـه هـی گونـه رابطـه معنـیداری بـین عـدالت تـوزیعی و
توانمندسازی روانشناختی کارکنان مشاهده نشد .بر همین اساس ،مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی تأثیر متغیرهـای
عدالت تعاملی و رویهای بر توانمندسازی روانشناختی انجام شد که نتایج آنها در ذیل گزارش شده است.
شکل شماره  2و همینطور جدول شماره  ،2نتایج مدلسازی معادالت ساختاری را نشان میدهند که در آن عـدالت تعـاملی بـه
طور معنیداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر مثبتی میگذارد.
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گویه 1

0/69

گویه 1

0/38

گویه 2

0/25

گویه 3

0/31

گویه 4

0/29

گویه 5

0/54

گویه 2

0/54

0/67

گویه 3

0/39

گویه 4

0/52

گویه 5

0/41

گویه 6

0/40

0/78

0/56
0/79

0/69

توانمندسازی

0/87

عدالت تعاملی

0/53

روانشناختی

0/77
0/77

0/83

0/85

0/84

0/77
0/83

AGFI
0/93

GFI
0/95

RMSEA
0/084

P-value
0/001

/df
1/84

df
76

0/71

گویه 7

0/27

گویه 8

0/40

گویه 9

0/32

140/08

شکل  .2مدل معادالت ساختاری اثرگذاری عدالت تعاملی بر توانمندسازی روانشاختی کارکنان

بر اساس دادههای مندرج در جدول شماره  2مشاهده میشـود کـه آمـاره تـی ،بـاالتر از  1/9۶بـوده و اثـر عـدالت تعـاملی بـر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان معنیدار است؛ همچنین ،با توجه به شاخصهای بـرازش ارائـه شـده در شـکل  ،2اعتبـار و
برازندگی مناسب مدل تأیید میشود .نکته دیگر آن است که ضریب تعیین یا  R2برابر بـا  0/29اسـت و  29درصـد از تغییـرات
توانمندسازی روانشاختی سازمانی را میتوان از طریق ایجاد عدالت تعاملی در ادارات ورزش و جوانان استان ایالم تبیین کرد.
جدول  .2نتایج اجرای مدل ساختاری عدالت تعاملی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
اثرگذاری متغیرها
اثر عدالت تعاملی بر توانمندسازی روانشناختی

ضریب استاندارد )(r

ضریب تعیین ()R2

آماره تی ()t

نتیجه

0/53

0/29

3/89

قبول فرض پژوهش

همچنین ،بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه معناداری بین عدالت رویهای و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
برقرار است ( .)r=0/312به همین دلیل برای شناسایی اثرات دقیق این رابطه ،فرایند مدلسازی معادالت سـاختاری اجـرا شـده
است که نتایج آن در شکل شماره  3و جدول شماره  3ارائه شده است .مدل ارائه شده در شکل شـماره  3نشـان مـیدهـد کـه
عدالت رویهای نیز مانند عدالت تعاملی ،اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی کارکنـان ادارات و ورزش و جوانـان اسـتان ایـالم
میگذارد .شاخصهای برازش این مدل نیز ،نشان دهنده آن است که تفسیر نتایج بر اسـاس ایـن مـدل و یافتـههـای آن دارای
اعتبار و روایی مناسبی است.
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0/68

گویه 1

0/38

گویه 2

0/24

گویه 3

0/31

گویه 4

0/30

گویه 5

عیدی و همکاران

0/67
0/56

0/84

0/79

توانمندسازی

0/87

0/53

روانشناختی

عدالت رویهای

0/83

گویه 2

0/30

0/84

گویه 3

0/70

گویه 4

0/30
0/51

0/70

0/84

0/49

AGFI
0/91

گویه 1

0/55

GFI
0/95

RMSEA
0/083

P-value
0/001

/df
1/85

df
47

گویه 5

0/51

گویه 6

0/75

85/46

شکل  .3مدل معادالت ساختاری اثرگذاری عدالت رویهای بر توانمندسازی روانشاختی کارکنان

بر اساس دادههای مندرج در جدول  3نیز باید بیان کرد که میزان اثرگـذاری عـدالت رویـهای بـر توانمندسـازی روانشـناختی
کارکنان با توجه به مقدار تی معنیدار است؛ همچنین با توجه به ضریب تعیین ( )R2رابطـه بایـد بیـان کـرد کـه  28درصـد از
تغییرات توانمندسازی روانشناختی کارکنان را میتوان از طریق ایجاد عدالت رویهای در سازمان تبیین کرد.
جدول  .3نتایج اجرای مدل ساختاری عدالت رویهای و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
اثرگذاری متغیرها
اثر عدالت رویهای بر توانمندسازی روانشناختی

ضریب استاندارد )(r

ضریب تعیین ()R2

آماره تی ()t

نتیجه

0/52

0/28

3/79

قبول فرض پژوهش

در نهایت مدل نهایی پژوهش ،اثر کلی عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
ایالم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان این دو سازه نهایی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد ( .)r=0/407 ، P=0/001به همین دلیل فرایند مدلسازی معادالت ساختاری به اجرا درآمد و نتایج
برازش مدل نیز نشان داد که اثر نهایی عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،مثبت و معنیدار است و
شاخصهای برازش ارائه شده در شکل  ،4الگوی ذیل را تأیید میکند .همان طور که در شکل شماره  4نشان داده شده است،
عدالت سازمانی به طور کلی به میزان  0/55بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر میگذارد و با توجه به ضریب تعیین
مندرج در جدول  ،4میتوان بیان کرد ،حدود  30درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی ادارات ورزش و جوانان استان ایالم از
طریق ایجاد عدالت سازمانی تبیین میشود.
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0/69

معناداری

0/38

شایستگی

0/24

اختیار

0/31

مؤثر بودن

0/30

مشارکت

عیدی و همکاران

توزیعی

0/56
0/79
0/87

0/51
توانمندسازی

0/55

عدالت سازمانی

روانشناختی

رویهای

0/88

0/83

0/23

0/92

تعاملی

0/84

AGFI
0/92

0/74

GFI
0/96

RMSEA
0/089

P-value
0/001

/df
1/93

df
43

0/15

83/34

شکل  .4الگوی نهایی پژوهش مبنی بر اثر عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
جدول  .4نتایج اجرای مدل ساختاری عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان
اثرگذاری متغیرها
اثر عدالت سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی

ضریب استاندارد )(r

ضریب تعیین ()R2

آماره تی ()t

نتیجه

0/55

0/30

3/93

قبول فرض پژوهش

بحث و نتیجهگیری
همان طور که بیان شد ،هدف از پژوهش حاضر شناسایی اثرات عدالت سازمانی و مؤلفههای آن بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان استان ایالم بود .یافتههای پژوهش نشان داد که بین دو متغیر عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی ،رابطه
معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج فرایند مدلسازی معادالت ساختاری نیز بیانگر وجود رابطه علّی میان عدالت سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی بود و حدود  30درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی سازمانی توسط عدالت سازمانی تبیین میشود.
یافتههای به دست آمده با نتیجه پژوهش های فرانز ،)2004( 1لی 2و همکاران ( ،)201۶مقدس 3و همکاران ( ،)2017سید
دانش و زمانی ( ،)2012نجفی و همکاران ( ،)2011جواهری کامل ( ،)1388دژبان و همکاران ( ،)13120شاه حیدری پور و
کمالیان ( ،)1391ناظمی و همکاران ( )1392و نادری و صفرزاده ( )1393همخوانی دارد .در تبیین این یافته باید بیان کرد،
یکی از دغدغهها و دلمشغولیهای کارکنان در هر سازمانی ،وجود عدالت در آن سازمان است .زاهدنژاد و همکاران ()1394
معتقدند ،در صورتی که خدمات کارکنان یک سازمان به طور منصفانه ای جبران نشود و به عبارت دیگر ،عدالت در آن سازمان
رعایت نشود ،این احتمال وجود دارد که احساس توانمندی کارکنان کاهش یابد .همچنین ،مقدس و همکاران ( )2017بر این
عقیده هستند که کاهش سطو عدالت سازمانی (توزیعی ،تعاملی و رویهای) ،موجبات افزایش نارضایتی شغلی در سازمان را
فراهم میکنند و در این فرایند توانمندسازی کارکنان می تواند نقش تعدیل کننده داشته و از میزان نارضایتی کارکنان بکاهد.
در دنیای به سرعت در حال تغییر و رقابتی و محیطهای پرتالطم ،ساختارهای سازمانی بوروکراتیک دیگر پاسخگو نیستند.
عالوه بر این ،متخصص بودن کارکنان نیز ،از عوامل دیگری است که پدیده دیوانساالری را مورد تاخت و تاز قرار میدهد.
کارکنان حرفهای نباید در پی و خم دیوانساالری آن چنان گرفتار شوند که نتوانند از خالقیت خود استفاده کنند .راهبردهای
مبتنی بر کنترل دیوانساالری یعنی کاربرد مقررات ،قوانین ،رویهها و دستورالعملها ،سیاستها و سلسله مراتب اختیار و
استاندارد نمودن امور به منظور یکنواخت کردن و هماهنو کردن رفتارهاست و موجب عدم ابراز عقاید و اندیشههای کارکنان
1. Franz
2. Lee
3. Muqadas

195

عیدی و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1397سال  /5شماره 2

شده و بیعدالتی را در توزیع قدرت ایجاد میکند و در نهایت موجب عدم توانایی کارکنان میشود (ساالری و مازیاری1395 ،؛
فراهانی و همکاران .)1393 ،از این رو بهتر است ،ساختار سازمانی متناسب با اهداف سازمانی و سطح توانمندی کارکنان
طراحی گردد تا بروز بی عدالتی سازمانی به حداقل برسد .بر همین اساس ،به منظور افزایش عدالت و توانمندسازی کارکنان در
سازمانهای ورزشی بهتر است ،مدیران با برنامهریزیهای دقیق در خصوص حقوق و مزایا ،حجم و برنامه کاری کارکنان ،اعطای
پاداش به کارکنان و همچنین واگذاری مسئولیتهای شغلی به آنان به تحقق عدالت به منظور توانمندسازی کارکنانشان کمک
کنند .به نظر میرسد که مدیران ورزشی مخصوصاً در سطو کالن باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی در سازمان زمینههای الزم را
برای مشارکت کارکنان در امر تصمیمگیری از طریق آگاه شدن از دیدگاههای مختلف فراهم کنند و با جمعآوری اطالعات
دقیق و کاملی که از طریق آنان به دست میآورند ،زمینه را برای ایجاد عدالت سازمانی جهت افزایش توانمندسازی کارکنان
میسر نمایند .در همین راستا ،به عقیده ناظمی و همکاران ( )1392زمانی که کارکنان رویههای سازمانی را در

کنند ،وقت

کمی را صرف شکایت در مورد مسائل جزئی کرده و مشکالت کاری را بزرگ جلوه نمیدهند و تصویری مثبت از سازمان خود
ارئه میدهند؛ در حالی که غیرمنصفانه بودن این رویهها میتواند بیشتر از نتایج غیرعادالنه ،موجب رنجش و خشم کارکنان
شده و از توانمندی این کارکنان بکاهد .در همین زمینه ،مقدس و همکاران ( )2017گزارش کردند که عدالت سازمانی کارکنان
با نقش واسطهای توانمندسازی روانشناختی ،سبب کاهش میزان نارضایتی کارکنان و در نتیجه افزایش بهرهوری آنان میشود.
سایر نتایج نشان داد که عدالت تعاملی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،تأثیر معنیداری دارد و حدود  29درصد از تغییرات
توانمندسازی روانشناختی سازمانی را میتوان با عدالت تعاملی تبیین کرد .این یافتهها با نتایج پژوهش شاهحیدری پور و کمالیان
( ،)1391زاهدنژاد و همکاران ( )1394و محمودی کیا و همکاران ( )1394همخوانی دارد .در توجیه این نتایج باید بیان کرد ،عدالت
تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی به وسیله سرپرستان به زیردستان منتقل میشود .این نوع عدالت مرتبط با جنبههای فرایند
ارتباطات (مانند ادب ،صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است .به دلیل آن که عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین
میشود ،این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی ،احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است؛ بنابراین
زمانی که کارمندی احساس بیعدالتی تعاملی میکند ،به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرستش به جای سازمان نشان
میدهد .از این رو ،پیش بینی میشود که کارمند از سرپرست مستقیم خود به جای سازمان ناراضی باشد و کارمند تعهد کمتری نسبت
به سرپرست تا سازمان در خود احساس کند؛ همچنین نگرشهای منفی کارکنان عمدت ًا نسبت به سرپرست است و قسمت کمی از این
نگرشهای منفی مرتبط با سازمان هستند .این نتایج به این دلیل است که از دیدگاه کارکنان ،عدالت تعاملی مهمترین بعد عدالت
سازمانی بر توانمندسازی آنان است (زاهدنژاد و همکاران .)1394 ،با توجه به اهمیت عدالت تعاملی ،پیشنهاد شده است ،مدیرانی که
تمایل دارند جوی در سازمان ایجاد کنند که در آن احساس توانمندی افراد افزایش یابد ،باید در روابط خود با کارکنان به رعایت عدالت و
انصاف توجه بیشتری داشته باشند (زاهدنژاد و همکاران .)1394 ،بدین معنا که در محیط سازمانی که ادراکات کارکنان از عدالت تعاملی
در سطح باالیی قرار دارد و کارکنان از کیفیت رفتار بین فردی رضایت دارند ،بیشتر احساس توانمندی میکنند (زاهدنژاد و همکاران،
 .)1394در همین راستا نتایج محمودی کیا و همکاران ( )1394نشان دادند که عدالت تعاملی نقش میانجی در رابطه بین رهبری اخالقی
مدیران و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد و رهبری اخالقی مدیران از طریق عدالت تعاملی ،منجر به بهبود توانمندی
روانشناختی کارکنان میشود .عدالت تعاملی به افراد احساس تصدیق و بازشناسی میدهد ،آنها را برای پیشرفت توانا میکند .همچنین،
عدالت تعاملی وسیلهای برای برآوردن نیاز افراد به کنترل است و برآوردن این نیاز ،در افراد از داشتن اختیار در انجام وظایف شغلی و
احساس اثرگذاری بر پیامدهای سازمانی آنها را افزایش میدهد (محمودی کیا و همکاران.)1394 ،
در بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان داده شد که عدالت رویهای با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،رابطه مثبت و معناداری دارد و
در حدود  28درصد از تغییرات توانمندسازی روانشناختی سازمانی را میتوان با عدالت رویهای تبیین کرد .این نتایج با نتیجه پژوهش
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شاهحیدری پور و کمالیان ( ،)1391زاهدنژاد و همکاران ( )1394و لی و همکاران ( )201۶همخوانی دارد .محمودی کیا و همکاران
( )1394نیز در تحقیق خود این چنین گزارش کردند که عدالت رویهای ،نقش میانجی در رابطه بین رهبری اخالقی مدیران و
توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد و به عبارت دیگر ،رهبری اخالقی مدیران از طریق عدالت رویهای منجر به بهبود توانمندی
روانشناختی کارکنان میشود .زاهدنژاد و همکاران ( )1394این چنین بیان میکنند که اگر کارکنان در مثبتی از رویههای سازمانی
داشته باشند و در سازمان معیارهای ارتقا و رویههای تخصیص حقوق و مزایا به طور واضح تعریف شده باشد و تصمیمات به دور از هر
گونه تبعیض و جانبداری اتخاذ شود (عدالت رویهای) ،شاخصهای توانمندسازی کارکنان افزایش خواهد یافت .در این جا میتوان این
ال احساس نابرابری یا
سؤال را مطر کرد که آیا ممکن است ،کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت میکند ،اص ً
بیعدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویهای پاسخ مثبت است؛ بنابراین ،پرداخت حاصل از به کارگیری این رویه عادالنه احتماالً عادالنه
نگریسته میشود؛ حتی اگر به نظر خیلی پایین باشد .با افزایش در

عدالت رویهای ،کارکنان با دید مثبت به باالدستان و سازمان خود

مینگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختها ،ترفیعات و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند .نکتهای که در ارتباط با عدالت رویهای و
همینطور عدالت تعاملی اهمیت دارد ،این است که مدیریت سازمان میتواند بر روابط بین این دو نوع عدالت و ابعاد توانمندسازی
روانشناختی سرمایه گذاری کند .عدالت رویهای مربوط به ابعاد وابسته به شغل (معناداری ،شایستگی و اثرگذاری) است و عدالت تعاملی
وابسته به بُعد اختیار (خودمختاری) توانمندسازی است .اگر هدف افزایش عملکرد شغلی است ،مدیران سازمان باید به عدالت رویهای
توجه کنند .در مقابل ،اگر هدف توسعه هویت و خودپنداره مثبت در کارکنان است ،مدیران باید بر حفظ عدالت تعاملی تمرکز کنند
(محمودی کیا و همکاران.)1394 ،
بر خالف نتایج پژوهش شاهحیدریپور و کمالیان ( ،)1391زاهدنژاد و همکاران ( ،)1394سپهوند و همکاران ( )1393و لی و همکاران
( )201۶در این تحقیق هی گونه رابطه معناداری میان عدالت توزیعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مشاهده نشد .شاید بتوان
علت این ناهمخوانی را محیطهای اجتماعی متفاوت برای کارکنان مورد مطالعه دانست .در تحقیق زاهدنژاد و همکاران ( )1394پرستاران،
در تحقیق شاهحیدریپور معلمان و در تحقیق سپهوند و همکاران ( ،)1393کارکنان یک شرکت صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته بودند.
در این تحقیقات بین عدالت توزیعی و توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت و معنیداری مشاهده شده است و این نشان میدهد،
کارکنان این سازمانها احتما ًال در بهتری از رعایت عدالت در توزیع حقوق ،مزایا و پاداشها داشته و بر همین اساس انگیزه و اعتماد به
نفس بیشتری در جهت انجام وظایف شغلی پیدا میکنند؛ اما در مقابل کارکنان اداره ورزش و جوانان در حوزه توزیع حقوق و پاداش بین
کارکنان عدالت خوبی را مشاهده نکرده و در نمیکنند و بر همین اساس انگیزه و اعتماد به نفس آنچنانی در جهت انجام امور محوله
کسب نکرده و احتما ًال در زمینه توانمندسازی خود جهت انجام وظایف شغلی و سازمانی تالش زیادی از خود نشان نخواهند داد .با این
حال ،به عقیده سپهوند و همکاران ( )1393در سازمانهایی که کارکنان احساس بی عدالتی از نوع توزیعی کنند ،عملکردشان کمتر و
ضعیفتر میشود و ضروریست نقاطی که سبب ایجاد این نوع بی عدالتی شده است ،شناسایی و موانع ایجاد عدالت توزیعی برطرف شوند.
به نظر میرسد که افراد مایل هستند تا در قبال انجام کار پاداش منصفانهای دریافت کنند .به عبارت دیگر به اندازه همکاران خود از
پاداشهای انجام کار بهرهمند شوند .طبق نظر آدامز ،برابری زمانی حاصل میشود که کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها
(تالشها) به خروجی هایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد (رابینز .)1388 ،کارکنانی که احساس نابرابری
میکنند ،با واکنشهای منفی از جمله امتناع از تالش ،کمکاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار به
این نابرابری پاسخ میدهند (ناظمی .)1392 ،از نظر تاریخی ،نظریه برابری متمرکز بر عدالت در

شده از مقدار پاداشهای توزیع شده

بین افراد تمرکز داشت .این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان ،رابطه این عدالت را با متغیرهای
زیادی مانند کیفیت و کمیت کار بررسی کردهاند .به دلیل تمرکز این عدالت بر پیامدهای پیشبینی شده است که این الگو از عدالت
عمدت ًا مرتبط با واکنشهای شناختی ،عاطفی و رفتاری است؛ بنابراین ،زمانی که یک پیامد خاص ناعادالنه در میشود ،این بیعدالتی
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ال شناخت تحریفی ورودیها و
میبایست احساسات شخص (مانند عصبانیت ،رضایت خاطر ،احساس غرور یا گناه) شناختها (مث ً
خروجیهای خود یا دیگران) و در نهایت رفتارش (مانند عملکرد یا تر

شغل) را تحت تأثیر قرار دهد .این نتایج حاصل از آن است که

تناسب آوردههای فرد به سازمان و عملکرد او با دریافتیهای وی از سازمان ،یکی دیگر از ابعاد مهم و مؤثر بر شکلگیری احساس
توانمندسازی درونی کارکنان است که با توجه به نتایج حاصل از این یافتهها به نظر میرسد که چنین تناسبی وجود نداشته باشد.
به طور کلی میتوان گفت که متغیر توانمندسازی روانشناختی متأثر از متغیرهای زیادی است که بر اساس یافتههای تحقیق حاضر،
عدالت سازمانی و باالخص ابعاد تعاملی و رویهای آن میتواند بر توانمندسازی کارکنان تأثیرگذار باشند .در

عدالت از سوی کارکنان

ادارات ورزش و جوانان احتما ًال میتواند انگیزه درونی و اعتماد به نفس آنها را افزایش داده و این امر موجب توانا شدن آنها و در نهایت
افزایش بهره وری نیروی انسانی و سازمان شود؛ بنابراین به مدیران سازمانهای ورزشی و به ویژه ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد میشود
که برای ایجاد عدالت سازمانی در محیط کاری خود تالش زیادی در زمینه برنامهریزیهای راهبردی نشان دهند و سمت و سوی این
برنامهها را به سمت عدالت تعاملی و رویهای سوق دهند تا بهرهوری سازمان از طریق ایجاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان حاصل
شود.
منابع
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Abstract
Objective: The aim of the present work was to study the role of organizational justice in the
psychological empowerment of employees in the Sport and Youth offices in the Ilam Province.
Methodology: The research method was of a correlative-descriptive type. All employees of the Ilam
Sport and Youth offices (N = 175) with a sample population of 120 people were selected as the
statistical sample based on the Morgan sampling table. In this work, the Neihoff & Moorman’s (1993)
organizational justice questionnaire consisting of 20 items in three sub-scales and the Spreitzer’s
(1995) psychological empowerment questionnaire consisting of 22 items in five sub-scales were
applied. The structural equation modeling and Pearson's correlation coefficient methods with the
Lisrel and SPSS softwares, respectively, were used to analyze the data.
Results: The results obtained for the path analysis show that the organizational justice (t = 3.93) and
it’s interactional (t = 3.89) and procedural (t = 3.79) dimensions have significant effects on the
psychological empowerment of employees but the distributional justice has no significant effect on the
employees’ psychological empowerment. Overall, the organizational justice was estimated to be about
30% of employees’ psychological empowerment variances.
Conclusion: With a proper recognition of the effect of the organizational justice dimensions on the
psychological empowerment, the managers can do proper measures to develop the sense of justice in
organizations. According to the findings of this work, it can be concluded that the strategies that
develop interactional and procedural justice can lead to the psychological empowerment of the
employees of the Sport and Youth offices.
Keywords: Interactional justice, Procedural justice, Psychological empowerment, Sport and Youth
office.
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