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Abstract 

Objective: The purpose of this research work was to investigate the effect of gender justice on the social 

performance of the Ministries of Sport and Youth with the mediating role of organizational well-being. 

Methodology: This research work was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of 

method, and was conducted in the form of a survey. The statistical population of this research work was 890 

staff members of the Ministry of Sport and Youth, and 278 questionnaires were collected and analyzed. The 

measurement tools of this research work included a researcher-made questionnaire for gender justice, 

organizational well-being (Waterman, 2008) and social performance of the organization (Hadian Nesab, 2015). 

For the validity of the questionnaires, the opinions of 10 sports management professors were used, and 

Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability. For data analysis, structural equation modeling 

method was used in two parts: measurement model and structural part. 

Results: The results obtained showed that the perception of gender justice had a positive and meaningful effect 

on the social performance of the Ministry of Sport and Youth. On the other hand, organizational well-being 

had a positive and significant effect on the social performance of the Ministry of Sport and Youth. Also the 

effect of the perception of gender justice on the social performance of the Ministry of Sport and Youth with 

the mediating role of organizational well-being was positive and significant. 

Conclusion: The expansion of gender justice by the managers of the Ministry of Sport and Youth will be 

accompanied by the improvement of social performance, and if the development of organizational well-being 

is provided, we will generally see the improvement of the performance of the Ministry of Sport and Youth. 
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Extended Abstract 

Summary 

The purpose of this research work was to investigate the effect of gender justice on the social performance of 

the Ministry of Sport and Youth with the role of mediating organizational well-being. The statistical population 

of this research work was 890 employees of the Ministry of Sport and Youth. The obtained results showed that 

the effect of gender justice on the social performance of the Ministry of Sport and Youth with the mediating 

role of organizational well-being was positive and significant. Therefore, the expansion of gender justice by 

managers leads to the improvement of social performance and finally to the improvement of organizational 

performance. 

Introduction 
The concept of gender justice has received much attention in the recent years. This phenomenon can be 

observed in sports as well. The researchers and scientists in different fields, especially experts in management 

and sports management, have conducted studies on the importance of the effect of gender justice in the 

organization performance. In other words, paying attention to gender justice in sports organizations can be 

effective as a social capital in improving the status of corporate social performance and direct capabilities in 

line with the goals and mission of the organization. On the other hand, it seems that paying attention to 

organizational well-being is more evident for the stability and growth of sports organizations, which can lead 

to the improvement of the corporate social performance with the efficient use and management of forces. 

Improving the corporate social performance will be accompanied by a good reputation and ultimately 

improving the organization performance (1). 

Methodology and Approach 

This research work was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method, and was 

conducted in the form of a survey. The statistical population of this research work was 890 employees of the 

Ministry of Sport and Youth, and the statistical sample was calculated based on Morgan's table including 268 

people. The measurement tools of this research work included a researcher-made questionnaire for gender 

justice, organizational well-being of Waterman (2008), and corporate social performance of Hadian Nasab 

(2015) (2-3), which were evaluated based on a five-point Likert scale. In order to confirm the validity of the 

measuring instrument, the content validity, structural validity, and convergent validity were examined. In the 

content validity review, the opinions of 10 experts in the field of sports management and sociology were 

applied.  In order to check the construct validity, confirmatory factor analysis was used. Convergent validity 

was also confirmed by the Smart PLS software (version 3). In order to determine the reliability of the 

questionnaire used in this research work, Cronbach's alpha criterion and composite reliability coefficient were 

used. In this research work, in order to determine the relationship and predict the contribution and role of 

external hidden variables in internal hidden variables, structural equation modeling method with partial least 

squares approach was used. In this regard, the SPSS software (version 24) and Smart PLS (version 3) were 

used. 

Results and Conclusion 

Gender justice has a positive and meaningful role on social performance through the mediation of 

organizational well-being in the Ministry of Sport and Youth, so that if we pay attention to gender justice and 

the promotion of organizational well-being in the Ministry of Sport and Youth of Iran, we will witness the 

development of the social performance of this organization, and this shows the importance of the variable of 

organizational well-being as a mediating and facilitating variable between gender justice and social 

performance. As mentioned earlier, people's perception of gender justice in all its dimensions leads to an 

increase in the organizational well-being of people in the organization. The people are in a good mental-

psychological condition and perform their work and job duties with peace of mind along with proper 

communication with colleagues and managers and a sense of joy and happiness along with the feeling of being 

treated fairly and justly in terms of gender and feel; probably these factors can lead to efficiency, and increase 

the efficiency of people and employees in the social performance of the company and organization. It seems 

that organizational well-being affects the relationship between the two variables of gender justice and social 

performance and acts as a mediating variable, and the findings indicate that organizational well-being plays a 
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moderating role in influencing gender justice on social performance. because it has reduced the effect of gender 

justice on social performance. 
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 چکیده 

پژوهش حاضر،  هدف: از  بهزیستی   تأثیر  بررسی  هدف  میانجی  نقش  با  و جوانان  وزرات ورزش  اجتماعی  عملکرد  بر  عدالت جنسیتی 

 بود.   سازمانی 

همبستگی بود و به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه   ـ  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی  شناسی:روش

. آوری و تجزیه و تحلیل شد پرسشنامه جمع   278که  و جوانان بود  کارکنان ستادی وزارت ورزش    از  نفر  890آماری این پژوهش، تعداد  

اندازه اجتماعی و عملکرد    (2008،  واترمنبهزیستی سازمانی )ساخته عدالت جنسیتی،  گیری این تحقیق شامل پرسشنامه محققابزار 

اساتید مدیریت ورزشی و برای محاسبه پایایی از روش نفر از    10ها از نظرات  ( بود. برای روایی پرسشنامه2015،  نسبهادیان) سازمان  

گیری و بخش ساختاری سازی معادالت ساختاری در دو بخش مدل اندازهها از روش مدلآلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده

 .استفاده شد

از طرفی   اجتماعی وزارت ورزش و جوانان دارد.داری بر عملکرد  ادراک از عدالت جنسیتی اثر مثبت و معنا  ،نتایج نشان داد  ها:یافته

اثر مثبت و معناداری دارد بر عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان  از عدالت جنسیتی بر    ؛ بهزیستی سازمانی  اثر ادراک  همچنین 

 .دار بودسازمانی، مثبت و معنا  یعملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیست

و اگر زمینه توسعه   خواهد بود عملکرد اجتماعی    همراه با بهبود بسط عدالت جنسیتی توسط مدیران وزارت ورزش و جوانان،    گیری: نتیجه

 .طور کلی شاهد بهبود عملکرد وزارت ورزش و جوانان خواهیم بودبهانی فراهم شود، بهزیستی سازم

 .رفتار نتایجِشادی،  کارکرد مثبت،  سازمان، عدالت،:  های کلیدی واژه

 :د یکن استناد گونهن ی ا مقاله ن یا به
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 مقدمه 

توان عملکرد سازمان را بهبود بخشید پرسشی  باشند، اینکه چگونه میها اعم از تولیدی و خدماتی به دنبال بهبود عملکرد خود می سازمان

ترین ابزار سنجش میزان موفقیت های متفاوتی در پی داشته باشد. به عبارت دیگر مهمتواند پاسخاگون میهای گون است که برای سازمان

ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. عوامل بسیاری  عملکرد سازمانی برای آن،  رومدیران، عملکرد سازمان تحت مدیریتشان است، از این 

در جامعه معاصر   .(1)  تواند بهبود عملکرد اجتماعی سازمان باشد ایفا نمایند، یکی از این عوامل میتوانند در موفقیت یک سازمان نقش  می

ناگزیر از پیروی از شوند. ورزش  سو میهم  ی مناسبی دارند،اقتصاد  رویکردای با ساختارهایی که  فزاینده  صورتهای ورزشی به  سازمان

سازی و ای سازی، حرفهدهد: تجاریدر نتیجه، سه گرایش عمده در ورزش رخ می  ؛تیافته منطقی شده اسسازمان  یاقتصاد  رویکردهای

شود و به حسن شهرت و  ها منعکس میعملکرد اجتماعی در رسانه ، ها به دنبال بهبود عملکرد خود هستندسازمان . (2) ایفعالیت رسانه

 . ( 3) انجامددر نتیجه بهبود عملکرد مالی سازمان می

نفعان  دلیل نیازهای رو به رشد ذیای اهمیت یافته است؛ در درجه اول، بهطور فزآیندههای اخیر بهدر سال  1ها عملکرد اجتماعی سازمان

های  سازی فعالیتنفعان از طریق شفافمحیطی و اجتماعی سازمان و در درجه دوم، اقناع انتظارات و نیازهای ذیهای زیستپیرامون نگرانی

عملکرد اجتماعی سازمان مفهومی برجسته در   .(4)  سازمان که در واقع ممکن است شهرت یک سازمان و نتایج مالی آن را بهبود بخشد

مفهوم عملکرد اجتماعی سازمان چندین دهه است که استفاده   .(5)  ست که با نقش اجتماعی و آثار سازمان سروکار داردادبیات مدیریت ا

شود، اما به درستی تعریف نشده است. عملکرد اجتماعی سازمان یکی از مفاهیمی است که پذیرای مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت می

هایی از ادبیات مدیریت که در کسب و  کسب و کار و شهروندی سازمانی است، این مفهوم با بخشاجتماعی سازمان، نظریه سهام، اخالق 

دهنده مراحل مختلف درک ما از رابطه بین سازمان و  ها نشانعالوه، آن. به(6)   زیستی استکار و جامعه مورد استفاده است، دارای هم

محصول با بلوغ تدریجی نتیجه تفکر مداوم عنوان یک  توان بهشایان ذکر است که عملکرد اجتماعی سازمان را می  .(7)  محیطش هستند

توجیه که  کرد  تصور  سازمان  اجتماعی  مسئولیت  روی  سطح  بر  به  نهایت  در  و  مدیریت  سطح  به  تعریف  سازه  سطح  از  تغییر  کننده 

استاندازه می  ؛(8)  گیری  باز  مورد  سه  در  کار  و  سازمان کسب  پیکربندی  به  مفهوم  این  اجتمهمچنین  مسئولیت  اصول  اعی،  گردد: 

ها و  . ارزیابی تالش( 9)  ها و نتایج قابل مشاهده مربوط به روابط اجتماعی شرکتها، برنامهمشیگویی اجتماعی و خطفرایندهای پاسخ

گیرند. عملکرد اجتماعی سازمان،  نظر می در    را به عنوان عملکرد اجتماعی سازمان   2نتایج سازمان پیرامون مسئولیت اجتماعی سازمان

گیری ده، اندازهها نشان دا. نتایج پژوهش(10)  کند داران اقتصادی تأکید می های یک شرکت در قبال سهامست که بر مسئولیتساختاری ا

ای از اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  دهنده طیف گستردهآور و پر دردسر برای سازمان است، چرا که نشانیک کار دلهره

.  ( 11)  که به طور کامل تمام دامنه آن را پوشش دهند  استناشی از عملیات کسب و کار است و در نتیجه نیازمند معیارهای چندگانه  

که جزء ادبیات مدیریت استراتژیک هستند   4و نظریه پله باالتر 3نمایندگی  نظریهتجزیه و تحلیل عملکرد اجتماعی سازمان مبنا و اساس  

های مناسب در داخل  عملکرد اجتماعی مطلوب سازمان در جامعه، ماحصل ارتباطات و هماهنگی  ،رسدنظر می به  .(12)  دهد را تشکیل می

تواند عملکرد کلی سازمان و به تبع آن عملکرد اجتماعی سازمان  سازمان است. عوامل و متغیرهای زیادی در سازمان وجود دارد که می

 را تحت تأثیر قرار دهند. 

ای در موفقیت سازمان ایفا نماید. عدالت کنندهتواند نقش تعیینفاهیم مهم سازمانی است که میعدالت جنسیتی یکی از متغیرها و م

نظران به وجود آورده است. در یک  جنسیتی یکی از مفاهیمی است که محل بحث و اختالف نظر بسیاری را بین پژوهشگران و صاحب

ود: عدالت جنسیتی یعنی رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی  توان مفهوم عدالت جنسیتی را چنین تعریف نمبندی کلی میجمع

اقتصادی به از همه امکانات گونهبه همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و  با خصایص زنانه یا مردانه  از دو جنس متناسب  ای که هر یک 
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اگر در یک سازمان احساس عدالت جنسیتی   ، رسدنظر می. به(13)  گونه ستم یا اجحافی در حق آنان وارد نشودبرخوردار باشند و هیچ

افزایی مناسبی در جهت تحقق اهداف سازمانی چه در بخش  توان انتظار داشت که همتوسط کارکنان آن در حد مناسبی ارزیابی شود، می

 وقوع بپیوندد.  عملکرد سازمانی و چه در بحث عملکرد اجتماعی سازمان به

های اول و دوم توسعه توجهی توان مشاهده کرد که در برنامهمی ،پرداخته شودسی عدالت جنسیتی های کالن کشور به برراگر در برنامه

برنامه و  پیگیری  استبه  نشده  و حتی موضوع جنسیت  عدالت جنسیتی  برای  در   ؛ریزی  پیشرفت چشمگیری  توسعه،  برنامه سوم  اما 

گیری کرده و تا حدی و مشارکت آنان در سرنوشت جامعه را هدف  شود که توانمندسازی زنانریزی جنسیتی در کشور محسوب میبرنامه

یافتگی    دنبال باال بردن سهم زنان در توسعهآفرینی زنان در فرآیند توسعه توجه شده است و با رفع موانع قانونی و ساختاری، بهبه نقش

طور آگاهانه لحاظ کرده است و بر جنسیتی را بهطرفی  . برنامه سوم همچنین بی(14)  کشور و افزایش کارایی آنان در رشد کشور است

ها جدی است زدایی جنسیت از برنامهریزان برای کلیشه. برنامه چهارم توسعه نشان داد که عزم برنامه(15)  توانمندسازی زنان تأکید دارد

 جدی و روشنی به حوزه آموزش و دولت در پی حذف حداکثری تبعیض جنسیتی از سطح نهادهاست. برنامه چهارم توسعه توجه نسبتاً

. برنامه پنجم توسعه از لحاظ  (14)   رسمیت شناخته استطور خاص آموزش عالی زنان و تحقق عدالت جنسیتی را بهزنان داشته و حتی به

محور پرداخته و اهتمام آن بر مقوله زنان در محور و خانوادهارد و به مواد اجتماعکمی کمترین مواد درباره زنان و عدالت جنسیتی را د

بینی شده است و در حال حاضر پیش  101های عدالت جنسیتی در ماده  . در برنامه ششم توسعه، تعیین شاخص(16)  قالب خانواده است

مبحث عدالت جنسیتی یکی از مفاهیم    ،شودطور که مشاهده مین. هما (17)  ستا  هاریزیها و برنامهگذاری ترین مسئله در سیاستمهم

های کالن کشور است که باید به آن توجه شود و ابعاد و ارتباط آن با عوامل مختلف سازمانی مورد بحث و بررسی بسیار مهم در برنامه

 قرار گیرد.

تواند سازمان را در رسیدن به توجه به بحث بهزیستی سازمان میهای اجتماعی سازمان در کنار  هدایت مناسب سرمایه  ،رسدنظر میبه

ها، مفهوم یکی از مفاهیم اصلی سالمت در سازمان  ،طور که اشاره شداهداف از پیش تعیین شده خود بیش از پیش یاری نماید. همان

یات هستند که کامالً در هم آمیخته و به اجزای ضروری ح  ،. برای تمام افراد سالمت روانی، فیزیکی و اجتماعیاستبهزیستی سازمانی  

عنوان ( بهزیستی سازمانی را به2002)  1لوتانز و جنسنها،  شناسی مثبت به دنیای سازماناند. با نفوذ رویکرد روانهم وابستهشدت به

های منابع  اند: کاربرد توانایی ردهگونه تعریف کگذارد، اینسازمانی تأثیر مییا    وری شغلی طور مستقیم بر عملکرد و بهرهای که بهسازه

  کار گرفته شوند ای کارآمد بهگونهتوانند برای بهبود عملکرد در محیط کار رشد یابند و بهشناختی مثبت که میهای روانانسانی و ظرفیت

چون اضطراب، فشار روانی و فرسودگی شغلی  بهزیستی سازمانی را در قالب عدم وجود تجارب منفی هم  (1999)  2. دانا و گریفین(18)

کرده تعریف  افراد  روان(19)اند  در  حوزه  در  سازمانی  بهزیستی  رف.  و  مثبت  توجه شناسی  مورد  و  مهم  مباحث  از  مثبت  سازمانی  تار 

. سازمان  ( 20)  رابطه معناداری وجود دارد  ،دهد که بین متغیرهای فردی و بهزیستی سازمانی پژوهشگران است. شواهد پژوهشی نشان می

کنند. در حقیقت سالمتی سازمان از ر کردن در این محل افتخار میآیند و به کاسالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می

های نفعان و رشد دادن به قابلیتگذاری به دانایی، تخصص و شخصیت ذیساالری و ارزشلحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته

 .(21)می تأثیر بسزایی دارد های خود در اثربخشی رفتار هر سیستها و انجام وظایف محول شده از سوی فرا سیستمآن

غیرهای  عملکرد سازمان و به تبع آن عملکرد اجتماعی مطلوب سازمان در گرو ارتباط مت  ، رسدنظر میبا توجه به مطالب بیان شده به

ای با عملکرد سازمان  توانند اثرات و ارتباطات ویژهبسیاری است. عدالت جنسیتی و بهزیستی سازمانی از جمله مفاهیمی هستند که می

های ورزشی از جمله داشته باشند و الزم است که این روابط به نحو مطلوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرند. با توجه به اینکه سازمان

ها  ای مهم و کلیدی در بدنه جامعه هستند که سالمتی، موفقیت، سعادت و توسعه جوامع، ارتباط مستقیمی با این قبیل سازمانهسازمان

 
1. Luthans and Jensen 

2. Danna and Griffin 
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که نقش عدالت جنسیتی را در بهبود عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با میانجی بهزیستی سازمانی    دارددارد، این پژوهش در نظر  

 . دمورد بررسی قرار ده

 شناسی روش

 آماری این پژوهش  جامعه همبستگی بود و به شکل پیمایشی انجام شد.    ـ   این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی 

در .  انجام گرفت  1400نفر( و توزیع پرسشنامه به صورت برخط در بهمن و اسفند    890کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود )

ساختاری، حداقل حجم  معادالت  مدل   و ییدیأ تحلیل عاملی ت در  رسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.پ   278تعداد    مجموع

 200طور کلی حداقل  ه  نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است. ب  20شود. در اینجا  نمونه براساس متغیرهای پنهان تعیین می

تصادفی ساده بود و همه افراد جامعه آماری از شانس مساوی برای انتخاب   ، گیری در این بخش روش نمونه  .(22نمونه توصیه شده است )

 )عدالت توزیعی  گویه  19شامل    ساخته عدالت جنسیتیهای محققهای پژوهش، از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع شدن برخوردار بودند.

 گویه   8شامل    ، پرسشنامه بهزیستی سازمانی(19تا    13سوال  از  ای  و عدالت مراوده  12تا    6سوال  از  ای  ، عدالت رویه5تا    1سوال    از

)اصول   گویه  17شامل    و عملکرد اجتماعی سازمان  (23)(  2008)واترمن،  (  8تا    6سوال  از  و شادی    5تا    1سوال  از  )کارکرد مثبت  

 13و نتایج رفتار سازمان از سوال    12تا    9ل  گویی اجتماعی سازمان از سوا، فرایندهای پاسخ8تا    1مسئولیت اجتماعی سازمان از سوال  

 . شدندسنجیده میمقیاس پنج ارزشی لیکرت  با ها نامهپرسش استفاده شد.  (24) (  2015نسب، )هادیان (17تا 

 2اسالاسمارت پیو    24نسخه    1اساسپیاس  هایافزارها با استفاده از نرماز روش معادالت ساختاری استفاده شد؛ داده  در این پژوهش 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  3نسخه 

شناسی بررسی و تأیید شد. جهت بررسی روایی  از اساتید مدیریت ورزشی و جامعهتن    10توسط  ها  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

ها نیز از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  سازه عدالت جنسیتی از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی مقیاس تمامی پرسشنامه

ها از روایی و پایایی الزم برخوردار بود. آلفای کرونباخ عدالت استفاده شد که در نتیجه ابزار گردآوری داده  3Smart PLSافزار  توسط نرم

 بدست آمد.  839/0و عملکرد اجتماعی سازمان  859/0، بهزیستی سازمانی 921/0جنسیتی 

 هایافته

درصد( قرار   83/15سال به باال )  51ها در دامنه سنی  ندرصد( و کمترین تعداد آ  17/34)  31-40بیشترین افراد نمونه در دامنه سنی  

افراد دارای جنسیت مرد )شتدا افراد متأهل )  42/69ند؛ همچنین بیشترین  افراد دارای تحصیالت   57/89درصد(؛ بیشترین  درصد( و 

ند؛ در مورد وضعیت شتصد( را دادر  11/6درصد( و افراد دارای تحصیالت دکتری کمترین تعداد )  45/42ارشد، بیشترین تعداد ) کارشناسی

( بود و در نهایت از منظر سابقه کار بیشترین تعداد، افراد با سابقه درصد  2/48ان رسمی )نبیشترین فراوانی مربوط به کارک  ،استخدامی

 درصد( بودند.  72/50سال ) 20تا  10کار 

ها  لفهؤاسمیرنوف استفاده شد و نتایج نشان داد که تمام متغیرها و م  ـ   پژوهش از آزمون کولموگروف  هایچگونگی توزیع دادهبرای بررسی  

 . ( 1)جدول  باشند نرمال می غیر دارای توزیع از لحاظ آماری

 

 

 

 
1. SPSS 

2. Smart PLS 
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 اسمیرنوف   ـ  جدول کولموگروف. 1 جدول

Table 1. Kolmogorov-Smirnov table 

 نتیجه سطح معنی داری  اسمیرنوف -کولموگروفآمارة  متغیرها

 غیرنرمال  001/0 142/0 عدالت جنسیتی

 غیرنرمال  001/0 124/0 بهزیستی سازمانی 

 غیرنرمال  001/0 148/0 عملکرد اجتماعی 

ازی برای مدلروش حداقل مربعات جزئی متغیرهای پژوهش از   غیرنرمال بودن تمام  ،1جدول   با توجه به تفاده ـس اختاری اـس معادالت ـس

ته یتی مبنی بر اینکه آیا دـس نامه عدالت جنـس ـش ازه( در پرـس ده )روایی ـس اختارهای تعریف ـش د. برای تأیید ـس ده  بندیـش های تعریف ـش

  3گویه در قالب   19کفایت الزم را دارند یا خیر، از تحلیل عاملی تأییدی اســتفاده شــد. در این پژوهش برای متغیر عدالت جنســیتی 

لی عدالت توزیعی، عدالت  مون اـص ایی گردید. با توجه به   ایرویهمـض ناـس لی   19و عدالت تعاملی ـش نامه اـص ـش ده، پرـس ایی ـش ناـس گویه ـش

مدل معادالت   1 تحلیل گردید. شکل اسالاسمارت پی  افزارآوری گردید و نتایج با نرمپژوهش طراحی و بین جامعه آماری توزیع و جمع

 دهد.ساختاری همراه با ضرایب بارهای عاملی را نمایش می

 

 مدل آزمون شده پژوهش )بارهای عاملی(   . 1شکل 

Figure 1. The tested research model (factor loadings) 

همچنین بین بعد و متغیر مورد تأیید  ها دال بر رابطه بین هر گویه با بعد و  ـشود که تمامی رابطهمـشخص می، 1ـشکل ـشماره    با توجه به

ــد که میزان آن برای متغیرهای عدالت   ــتفاده ش ــی پایایی یا ثبات درونی ابزار پژوهش اس ــریب آلفای کرونباخ برای بررس ــت. از ض اس

محاـسبه   به دـست آمد. برای تمامی ابعاد نیز ـضریب آلفا 839/0و عملکرد اجتماعی ـسازمان   859/0، بهزیـستی ـسازمانی  921/0جنـسیتی 

متغیر بود که از میزان قابل قبول و مناســـبی برخوردار بود. با توجه به نتایج حاصـــل،   712/0تا   928/0شـــد. پایایی هر یک از ابعاد از  

 های اعتبارسنجی در ادامه آمده است.آزمون
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 های روایی و پایایی متغیرهای پژوهش نتایج مربوط به تحلیل  . 2جدول 

Table 2. Results related to validity and reliability analyzes of research variables 

 متغیرهای مکنون 
 گرا روایی هم پایایی 

 CR>AVE میانگین واریانس استخراجی  ( CRپایایی مرکب ) Rho آلفای کرونباخ 

  ✓ 515/0 838/0 713/0 779/0 عدالت توزیعی 

  ✓ 538/0 903/0 754/0 882/0 ای عدالت رویه

  ✓ 616/0 889/0 993/0 844/0 عدالت تعاملی 

  ✓ 628/0 823/0 805/0 721/0 کارکرد مثبت

  ✓ 516/0 934/0 724/0 928/0 شادی 

  ✓ 508/0 812/0 832/0 712/0 اصول مسئولیت اجتماعی سازمان 

  ✓ 525/0 934/0 709/0 921/0 گویی اجتماعی سازمان فرایندهای پاسخ 

  ✓ 531/0 822/0 808/0 747/0 سازمان نتایج رفتار 

اعتبار باالیی برخوردار هستنددهد که شاخصنشان می  2بررسی جدول   از  آلفای   ،های مورد نظر در پژوهش حاضر  بدین صورت که 

 باشد. می 5/0و میانگین واریانس بیشتر از  8/0، پایایی مرکب باالتر از 7/0باالتر از  Rho، شاخص 7/0کرونباخ باالتر از 

جذر میانگین   ، دهدنشان می  3های جدول  گونه که داده . همانه شدگیری پرداختدر ادامه به بررسی روایی واگرا )تشخیصی( مدل اندازه

ماتریس قرار دارند( هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر  های موجود در قطر اصلیواریانس استخراج شده )که در خانه

 گیری مورد بررسی است.که بیانگر روایی مناسب مدل اندازه استپنهان با متغیرهای پنهان دیگر 

 نتایج آزمون روایی واگرا )تشخیصی(  . 3جدول 

Table 3. Results of the divergent (diagnostic) validity test 

 عملکرد اجتماعی  بهزیستی سازمانی عدالت جنسیتی  ابعاد

   856/0 عدالت جنسیتی

  802/0 616/0 بهزیستی سازمانی 

 895/0 556/0 627/0 عملکرد اجتماعی 

 سازد. ارزیابی مدل ساختاری را میسر میگیری اجازه با توجه به برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازه

 های برازش برای متغیرهای مدل پژوهش مقادیر شاخص  . 4جدول 

Table 4. Values of fit indices for research model variables 

 2Q 2R SRMR متغیر

 - 389/0 عدالت جنسیتی

 291/0 416/0 بهزیستی سازمانی  095/0

 581/0 431/0 عملکرد اجتماعی 

ــاخص  ، مـقادیر ـبه4توـجه ـبه اطالـعات ـجدول  ـبا   ــت آـمده برای شـ ــط ـتا قوی قرار دارد و مـقدار   2Rو مـقادیر   2Qدسـ در مـحدوده متوسـ

SRMR  کیفیت مناسب مدل آزمون شده است. دهندهکه نشان است 1/0نیز کمتر از 
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 های پژوهش نتایج مربوط به هر یک از فرضیه  . 5جدول 

Table 5. Results related to each of the research hypotheses 

 فرضیه سطح معناداری  آماره تی  ضریب تأثیر مسیر

 تأیید شد  001/0 451/11 539/0 بهزیستی سازمانی  <--- عدالت جنسیتی

 تأیید شد  001/0 289/11 522/0 عملکرد اجتماعی  <--- عدالت جنسیتی

 تأیید شد  001/0 637/8 341/0 اجتماعیعملکرد   <--- بهزیستی سازمانی

 تأیید شد  001/0 349/6 184/0 عملکرد اجتماعی   <---  بهزیستی سازمانی  <--- عدالت جنسیتی

  طبق  متغیرها  مستقیم  اثرات  ارزیابی .  است  شده   تشریح   پژوهش،   هایفرضیه  برای  سطح معناداری  و   آماره تی  ،تأثیر  ضریب  ، 5جدول    در

 رابطه   درصد   99  اطمینان  سطح  در بهزیستی سازمانی و عملکرد اجتماعی    ،عدالت جنسیتی  متغیرهای  بین  که   دهند می  نشان  5  جدول

  میانجی بهزیستی سازمانی  تأثیر  درصد،  99  سطح  در  که  گفت  باید  متغیرها  غیرمستقیم  اثر  ارزیابی  مورد  در  همچنین،  دارد؛  وجود  معنادار

 است. معنادار  عملکرد اجتماعی  و بین عدالت جنسیتی

 گیری بحث و نتیجه

باشد که مقداری مثبت داشت و  می  539/0ضریب مسیر عدالت جنسیتی بر بهزیستی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران برابر با  

که این ضریب مسیر در سطح خطای    گفتتوان  بنابراین با اطمینان نود و نه درصد می  ،است  451/11همچنین مقدار آماره تی برابر با  

شود  می  تأییدمعنادار است و وجود تأثیر معنادار و مثبت عدالت جنسیتی بر بهزیستی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران    001/0

با  ز پژوهش  ابهزیستی سازمانی وزارت ورزش و جوانان نقش مثبت و معناداری دارد؛ که این نتیجه    درتوان گفت عدالت جنسیتی  و می

و همکاران   ثمریننوری   که. به طوری(26،  25)  راستا بود هم  (2020و همکاران )  ثمریننوری  و  (2017بخش و همکاران )فرح  هایپژوهش

ای ضرایب مسیر معناداری با بهزیستی سازمانی و  عدالتی رویهگری در محیط کار و بینشان دادند که اوباش  خوددر پژوهش    (2020)

شده با بهزیستی   ای ادراکعدالتی رویهگری در محیط کار و بیسکوت سازمانی داشتند. عالوه بر این، ضرایب مسیر غیرمستقیم اوباش

شامل داشتن هیجانات و خلقیات مثبت و رضایت فرد از کار،   ،بهزیستی در کار  .(26)  نی نیز معنادار بودسازمانی از طریق سکوت سازما

. احساس بهزیستی در کار از جهاتی دارای اهمیت است که شامل شادکامی در  استنبود خلقیات منفی و احساس موفق بودن در کار  

افرادی که احساس بهزیستی خوبی در کار خود دارند، هیجانات و شادکامی زیادی   .(27)  استمین سالمت جسمانی و روانی در کار  أ کار، ت 

وجود آمده پیرامون خود، احساس خوشایندی دارند و ارزیابی مثبتی از آن دارند. به لحاظ نظری، رابطه اتفاقات بهکنند و از  را تجربه می

ای تبیین نمود؛ هر یک از کارکنان با مجموعه  " باورهای هنجاری فرد"توان از طریق مفهوم  شناختی را میبین ابعاد عدالت با بهزیستی روان

شوند. زمانی که تصمیمات سازمان از نظر کارکنان ناعادالنه ها )باور به عدالت( به محیط کار وارد میه ارزشاز باورهای هنجاری معطوف ب

ارزشارزیابی شوند، به پدید میهای شخصی، هیجانات منفی در آندلیل تهدید هنجارها و  روانی و  ها  این هیجانات منفی، نظام  آید. 

 .(28)  دهدها را کاهش میتی آنخطر انداخته و بهزیسجمسی افراد را به

های بین فرد و سازمان قابل تفسیر است. ها و ستانده همچنین بر اساس نظریه مبادله اجتماعی، ادراک عدالت بر اساس مقایسه داده

کنند که با مشارکت در تصمیمات سازمان و ارائه نظرات و  هنگامی که افراد نتایج کار خود را در سازمان عادالنه ادراک کنند، سعی می

پیشنهادهای سازنده خود مزایای سازمان را جبران کنند. در همین رابطه محققان نتیجه گرفتند که ارتباطات مطلوب بین کارکنان و 

 . (26) شودوری و در نهایت بهزیستی کارکنان میها، افزایش رضایت شغلی، بهرهمدیران در سازمان سبب به اشتراک گذاشتن دیدگاه

ها، نظرات و مشارکت اجتماعی  تمایل کمتری برای بیان ایده  ،عدالتیمعتقدند کارکنان در صورت ادراک بی  (2000)  1موریسون و میکلین

بر ایجاد حس یـأس و   دارند. ابراز و بیان نظرات عالوه  افزایش حس بیاین عدم  تفاوتی و سرانجام بروز ناامیدی در دراز مدت سبب 

 
1. Morrison and Milliken 
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. در (29)  گردد شود که تماماً باعث کاهش سطح بهزیستی سازمانی افراد سازمان میمشکالت روحی و افسردگی و فرسودگی شغلی می

رفتن  نهایت از آنجا که عدالت جنسیتی به عنوان تساوی در شرایط مساوی، تفاوت در شرایط متفاوت، دادن حق هر صاحب حقی و قرار گ

لذا رعایت آن در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران می تواند نقش موثری بر توسعه بهزیستی سازمانی    است؛هر چیزی در جای خود  

ای قوی بین کیفیت زندگی شغلی زنان  نشان داد که رابطه (2017خاتمی )کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. در همین رابطه 

و عدالت جنسیتی وجود دارد و بیشترین میزان اثر خالص متعلق به عدالت توزیعی است، یعنی با افزایش عدالت توزیعی، کیفیت زندگی 

تواند بر دهد که عدالت جنسیتی و ابعاد آن میکه با نتایج این بخش از پژوهش همسو است و نشان می  ( 30)  یابدشغلی افزایش می

 ثیر داشته باشد. أهای آن تبهزیستی سازمانی و افزایش کیفیت زندگی و شاخص

باشد که مقداری مثبت می  522/0ضریب مسیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران برابر با    همچنین

که این ضریب مسیر در سطح  گفتتوان بنابراین با اطمینان نود و نه درصد می ، است 289/11داشت و همچنین مقدار آماره تی برابر با 

شود  ید میأیود تأثیر معنادار و مثبت عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان تمعنادار است و وج  001/0خطای  

که این نتیجه از پژوهش   عملکرد اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان نقش مثبت و معناداری دارد  درعدالت جنسیتی    ،توان گفتو می

. به طوری که (33،  32،  31)  راستا بودهم  ( 2016پور )نیکو    (2016شنبدی و ارشدی )،  (2019)  حمیدی و همکاران  هایبا پژوهش

بستگی پیرسون، بین عدالت سازمانی و تمام ابعاد آن براساس نتایج ضریب هم  ، در پژوهش خود نشان دادند   (2019)  حمیدی و همکاران

بینی عملکرد  ها، قابلیت پیشای، بیش از سایر مؤلفه ؛ اگرچه عدالت رویه (31)  با عملکرد سازمانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

رسد عدالت جنسیتی به دلیل رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی، اجتماعی و به نظر می سازمانی را دارد.

مشاهده خواهد  کارمند وزارت ورزش و جوانان از همه امکانات برخوردار خواهند شد،    یتاقتصادی سازمان و به دلیل اینکه هر دو جنس

عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و توسعه    منتج بهشود و در نهایت  همه نیروهای سازمان در خصوص توسعه آن به کار گرفته می  شد که

 . د شدجوانان ایران خواه

عدالت سازمانی بر عملکرد اجتماعی، بهتر است مدیران به مساله عدالت و اجرای آن در سازمان  ثیرگذاری دو بعد  أ به دلیل اهمیت و ت 

وجود آورند تا   بیش از گذشته اهمیت دهند و زمینه را برای افزایش رعایت عدالت در هر سه بعد فراهم آورند و شرایطی را در سازمان به

تر با کارکنان فراهم آورند و سیستم  کارکنان، در زمینه برخورد بهتر و شایستههای الزم را برای سرپرستان و مدیران مستقیم  آموزش

کارکنان سرمایه اصلی یک    ها و جبران خدمت آنان بر اساس استانداردهای الزم انجام گیرد.ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم پرداخت

توانند با فراهم آوردن  ها میهای آنان داشته باشند. سازماننگرش  ها باید بیشترین توجه را بر تعهد وسازمان هستند، بنابراین سازمان

ثیر بگذارند و تعهد  أ ها ت باشد، بر ادراکات آنها میهایی که مربوط به کار آنمنابع مورد نیاز برای آموزش و مشارکت کارکنان در فعالیت

کننده باشد. نتایج این بخش از پژوهش  گرا تشویقبرای مدیران نتیجه  د توانثیر مثبت تمرکز بر ادراکات کارکنان میأ ها را باال ببرند. تآن

که نشان دادند بین عدالت سازمانی و تمام ابعاد آن با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری   (2019حمیدی و همکاران )با پژوهش  

بینی عملکرد سازمانی را  ها، قابلیت پیشای، بیش از سایر مولفه، اگرچه که در این پژوهش عدالت رویه(31)  راستا استهم  ،وجود دارد

ری پژوهش بوده باشد که  ها و یا تفاوت در جامعه آماهای ورزشی با سایر سازمانواسطه تفاوت ماهوی سازمان تواند بهداشت که این می 

توانند از طریق ( هم در پژوهش خود نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی می2013جو )محمدی  نتایج کمی متفاوت حاصل گردیده است.

که با نتایج این بخش از پژوهش  ایجاد رویه مناسب منابع انسانی و تثبیت مشتریان داخلی )کارکنان(، عملکرد سازمان را بهبود بخشند  

باشد  می  341/0ضریب مسیر بهزیستی سازمانی برعملکرد اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران برابر با  از طرفی    . (34)  سو استهم

توان گفت که این ضریب  رصد مینه د بنابراین با اطمینان نود و    ،شده است  637/8که مقداری مثبت داشت و همچنین مقدار آماره تی  

عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان نقش    دربهزیستی سازمانی    ،توان گفتمیو    معنادار بوده است  001/0مسیر در سطح خطای  
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  راستا بود هم  (2017پور و همکاران )علیو  (  2009)  1ز ورتاریس و شر  هایکه این نتیجه از پژوهش با پژوهش  دارد  مثبت و معناداری

های توان نتیجه گرفت که شرایط محیط کار و ارتقاء شاخص. با توجه به رابطه بین بهزیستی سازمانی و عملکرد اجتماعی می(36،  35)

ها و همچنین شرایط روحی و روانی ود بهزیستی سازمانی افراد شده و نادیده گرفتن استعدادها و توانایی تواند منجر به بهبمحیط کار می

بهافراد می را دچار چالش تواند  اجتماعی شرکت  تبع آن عملکرد  به  انداخته و  را به خطر  نماید تدریج بهزیستی سازمانی   ؛ های جدی 

شود و منجر به افزایش سطح بهزیستی سازمانی ش احساس ارتباط مثبت با دیگران میهمچنین رعایت اصول ارتباط سازنده، باعث افزای

پیامدهای   ،کند: این امر نه تنها برای کارگران منفرد مهم است، بلکه ممکن استها بر اهمیت بهبود بهزیستی تأکید می گردد. یافتهمی

می رسد توسعه بهزیستی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان باعث   ها داشته باشد. به نظرها و مشتریان آنمثبتی نیز برای سازمان

عملکرد اجتماعی وزارت ورزش و جوانان شود و در نتیجه به میزان بسیار زیاد  توسعه و پرورش شخصی و همچنین خشنودی کارکنان می

ای های سازندههای شاد در واقع سازمانسازمان  ، نشان دادنددر پژوهش خود    (2009)  زوریابد. در همین رابطه تاریس و شرارتقاء می  ایران

ای و طولی بیشتری در مورد رابطه بین بهزیستی در سطح فردی و عملکرد سازمانی برای بهبود درک این هستند، اما تحقیقات نظریه

برای کارگران منفرد مهم است، بلکه ممکن  کند؛ این امر نه تنها  ها بر اهمیت بهبود بهزیستی تأکید می. یافته(35)  روابط ضروری است

 ها داشته باشد. ها و مشتریان آناست پیامدهای مثبتی نیز برای سازمان

نهایت   میانجیدر  با  اجتماعی  بر عملکرد  با    ضریب مسیر عدالت جنسیتی  برابر    184/0بهزیستی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان 

توانیم بگوییم  بنابراین با اطمینان نود و نه درصد می  ؛است  349/6باشد که مقداری مثبت داشت و همچنین مقدار آماره تی برابر با  می

معنادار است و وجود تأثیر معنادار و مثبت عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی با میانجی  001/0که این ضریب مسیر در سطح خطای 

عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی با میانجی بهزیستی    ،توان گفتشود و میید میأیی در وزارت ورزش و جوانان ایران تبهزیستی سازمان

راستا هم  (2020و همکاران )  ثمریننوریاین نتیجه از پژوهش با پژوهش    ؛سازمانی در وزارت ورزش و جوانان نقش مثبت و معناداری دارد

. به طوری که در صورت توجه به عدالت جنسیتی و ارتقاء بهزیستی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران شاهد توسعه ( 26)بود  

گر بین عدالت ی به عنوان متغیر میانجی و تسهیلعملکرد اجتماعی این سازمان خواهیم بود و این نشان از اهمیت متغیر بهزیستی سازمان

ادراک افراد از عدالت جنسیتی در تمامی ابعاد آن منجر   ، طور که پیش از این هم بدان اشاره شدجنسیتی و عملکرد اجتماعی است. همان

مطلوبی قرار داشته باشند و امور کاری   روانی در شرایط-که افراد از نظر روحیگردد. اینبه افزایش بهزیستی سازمانی افراد در سازمان می

و وظایف شغلی خود را با آرامش خاطر همراه با ارتباط مناسب با همکاران و مدیران انجام داده و حس نشاط و شادی را در کنار احساس 

فزایش راندمان افراد و کارکنان  توانند منجر به بازده و ابرخورد منصفانه و عادالنه از لحاظ جنسیتی احساس کنند، احتماالً این عوامل می

بهزیستی سازمانی رابطه بین دو متغیر عدالت جنسیتی و عملکرد    ،رسدنظر می  در بخش عملکرد اجتماعی شرکت و سازمان شوند. به

ثیرگذاری عدالت جنسیتی أ ها حاکی از آن است که در تکند و یافتهعنوان متغیر میانجی عمل می  دهد و بهثیر قرار میأ اجتماعی را تحت ت

کننده را دارد، چرا که باعث شده اثر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی را کاهش  بر عملکرد اجتماعی، بهزیستی سازمانی نقش تعدیل

 دهد. 

 قی الحظات اخالم 

ها در خصوص نآها، به  ی اختیاری بود. به منظور حفظ حقوق آزمودنها کامالً ها جهت تکمیل پرسشنامه در این پژوهش شرکت آزمودنی

ابل شناسایی بودن افراد نیز تضمین گردید؛  قعات محرمانه خواهد بود و غیرالها اطمینان داده شد که این اطعات حاصل از تحلیل داده اطال

 .مورد استفاده رعایت گردید عداری علمی در خصوص منابهمچنین اصول امانت
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 مشارکت نویسندگان 

 .اندله اجرای پژوهش تا نگارش مقاله مشارکت فعال داشتهحتمامی نویسندگان این مقاله از مر

 تعارض منافع 
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