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 رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 

 های ورزشی اردبیل وری مدیران باشگاهبا بهره

 

 *3،  مصطفی رشیدی نیا9، محمد پورپناهی کل تپه1ایالن رحیمی

 ایران کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد واحد اردبیل، ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد آستارا، .1

 ایران اردبیل، اردبیل، اسالمی واحد آزاد دانشگاه ورزشی، مدیریت . دکتری2

 . کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران3

 

 چکیده:

های ورزشی وری از دیدگاه مدیران باشگاهتعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره پژوهشهدف کلی این 

مدیران  همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه -روش پژوهش، از نوع توصیفی .بود اردبیل

 روش مدیر به 131و براساس فرمول کوکران تعداد  باشگاه بوده 191شامل های ورزشی استان اردبیل  بود که باشگاه

های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ها، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده تصادفی گیرینمونه

( بود. جهت تجزیه و 2112وری نیروی انسانی آجیو )( و بهره1919(، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی )1993)

ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی )استفاده از استفاده گردید. این داده SPSSافزار ها نیز از نرمتحلیل داده

اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی( نشان داده شدند.  نتایج پژوهش  -آزمون کولموگروف

داری وری مدیران رابطه معنیای( با بهرهای، مراودهلت سازمانی و ابعاد آن )توزیعی، رویهحاکی از آن است که بین عدا

ادب و  ی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن )نوع دوست

عدالت  وری مدیران به وسیلهتغییرات بهرهاز  %18داری وجود دارد. همچنین وری مدیران رابطه معنیمالحظه( با بهره

 نحوة در بدنی تربیت مدیران ادارات شودگیری میرفتار شهروندی سازمانی، تبیین شد. نتیجه نیز به وسیله %87سازمانی و 

 افزایش کارکنان در را فضیلت شهروندی به ویژه شهروندی، رفتارهای بروز میزان تا کنند رعایت را انصاف کارکنان با برخورد

 دهند.

 

 های ورزشی.وری، مدیران باشگاهعدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بهره :کلیدی واژگان    

 

 Rashidiniamostafa100@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:  *

https://sportssciencejournal.ir/
mailto:Rashidiniamostafa100@yahoo.com
mailto:majid.keramatimoghadam@gmail.com
mailto:majid.keramatimoghadam@gmail.com


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 

 82 

 مقدمه:

های ورزشی به مثابه متولی امر ورزش، نظر به اهمیت و جایگاه ورزش و همچنین دیگر مسائل اجتماعی در جامعه، باشگاه

نقش مهمی در توسعه، ترویج و رشد آن به عهده دارند و الزمه رسیدن به این اهداف، موثر عمل کردن مدیران و مدیریت 

(. امروزه 1397، عیدی و صیادی، باشد )عباسیآمیز و دارای اثربخشی مطلوب میسیستم ورزشی کشور به طور موفقیت

وری، به فلسفه وجودی هر سازمان به نیروی انسانی آن وابسته است. بهبود و ارتقای عملکرد سازمان آموزشی و افزایش بهره

ی و مادی به کار گرفته شده از بدیهیات و وظایف مهم مدیران است یابی به حداکثر بازدهی منابع انسانمنظور دست

چه را در حال حاضر وری یک نوع دیدگاه فکری است که در تالش است آن(. بهره1393)محمدی، غضنفری و عزیزی، 

یفش را هر روز تواند کارها و وظاوری نیروی انسانی مبتنی بر این عقیده است که انسان میموجود است، بهبود بخشد. بهره

-چه را بوده و آنبهتر و با اخذ نتایج برتر از روز پیش، به انجام رساند و بینش فکری است که سعی دارد به طور پیوسته آن

چه را هست، بهبود بخشد و با این بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد 

های کارکنان، در زمینه (. عملکرد سازمانی، نتیجه حاصل از چگونه انجام دادن وظایف و فعالیت1319ی، )مشبکی و روحان

(، عوامل موثر 1132) 1(. هرسی و گلداسمیت1391یابی به اهداف سازمان است. )حمیدی، شاطرآبادی و سلطانیان، دست

ایت، بازخورد، انگیزش، شناخت، محیط و اعتبار در ارتباط وری سازمانی را به هفت بعد اصلی یعنی توان، حمبر عملکرد بهره

 (.1397زاده، دانند )روح الهی، وثوقی و ترکمی

وری برای مدیران حائز اهمیت است. نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که عدالت بهرهآگاهی از این عوامل موثر بر 

 کی یسازمان عدالت(. 2111، 2سازمانی است. )وانگ، لیائو، ژیا و چانگوری سازمانی، از جمله علل موثر و مهم در بهره

 منصفانه یندهایفرآ و هاهیرو داشتن ازمندین هاسازمان در عدالت یاجرا. است یسازمان هر تیموفق در مهم و اصولی جنبه

 که کندیم جادیا کارکنان نیب در را یمثبت ادراک باز، و منصفانه یندهایفرآ و هاهیرو نیا. است هاسازمان امور اداره یبرا

 استخدام، ها،یگذاراستیس همه (. زمانی که2112، 3)یومان و سانتوز داردیم نگه سازمان به متعهد و زهیانگ با را کارکنان

دیگر کارکنان و  مستمر تیموفق یالگو یبرا را یریمس شود، انجام و درست موجه یاوهیش به هاعیترف و هاپاداش ستمیس

-یم جادیا سازمان کی طیمح در را یاخالق تیذهن کی اساس و هیپا انصاف، و عدالت از مثبت ادراک. کندیم باز مدیران

 عملکرد بهبود جهت در و کنند رفتار مسئوالنه خود فیوظا به نسبت تا سازدیم قادر را کارکنان یاخالق فکر طرز نیا. کند

 عدالت سازمانی سازنده جینتا گرفتن نظر در با (.2111، 7، کونلون، وسون و پورترتیکولکوئ) باشند داشته مشارکت یسازمان

 اصول یمبنا بر خود یهاوهیش توسعه یرو بر یادیز تمرکز یانسان منابع یهابخش کارکنان، تعهد و زهیانگ بر هاآن ریتأث و

 دارد اشاره یفردنیب و یاجتماع عدالت یهاهینظر به یسازمان عدالت اصطالح( 2112)یومان و سانتوز،  اندداده قرار یاخالق

 و سطح هر در یبرابر، دربرگیرنده گسترده مفهوم نیا(. 1918 ،5نبرگیگر) کندیم کمک هاسازمان یرفتارها درک به که

 مورد در لیفراتحل کی. شود مولد یسازمان یرفتارها به منجر است ممکن که( 2112 ،2میل) باشدمی سازمان عملکرددر 

 سازمان یکلوری و بهره عملکرد سازمان کی در یسازمان عدالت بر افتهی شیافزا تمرکز که کندیم فیتوص یسازمان عدالت

 (.2115 ،وهمکاران تیکولکوئ) کندیم تیتقو را

                                                           
1 .  Hersey & Goldsmith 
2 . Wang, Liao, Xia, Chang 
3 . Yeoman & Santos 
4 . Colquitt, Conlon, Wesson, & Porter 
5 . Greenberg 
6 . Lim 
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 توانندیم دارند، منصفانه برخورد پاداش ستمیس و عیتوز انتخاب، یارهایمع ها،استیس ها،هیرو یتمام در که ییهاازمانس

 جادیا یبرا رانیمد که شودیم باعث امر نیا. ببرند لذت یخروج شیافزا از رو نیا از و دارند نگه زهیانگ با را خود کارکنان

 عدالت مورد در مثبت ادراکات نیا. کنند رفتار عادالنه یمبنا بر کارکنان با ،یسازمان عدالت مورد در مثبت ادراکات

که گفته  چنانهم  (.2119، 8)االناین شودیم کارکنان ییجابجا کاهش و یکار تعهدات شیافزا به منجر تینها در یسازمان

 در. شودیم درک یسازمان عدالت باشد، برابر کنندیم افتیدر که ییهاشیافزا و هاپاداش با کارکنان یهاتالش اگر شد

 یجسم و یروح استرس جهینت در که کندیم جادیا کارکنان نیب در را یچیسرپ شده، ادراک یسازمان عدالت فقدان مقابل،

 توسط عدالت نوع سه ن،یا بر عالوه. کندیم جادیا ناعادالنه اعمال برابر در یواکنش ت،ینها در و دهدیم شیافزا را

 ،1الو و فورت) است یتعامل عدالت و یاهیرو عدالت ،یعیتوز عدالت شامل که است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهشگران

 تیتقو را هاعدالت نیا درک دیبا کار محل در مولد کارکنان داشتن یبرا رانیمد( 2111فورت و الو ) گفته طبق(. 2111

-یم افتیدر کار طیمح از یناش یامدهایپ عنوان به کارکنان چهآن در انصاف ادراک از است عبارت یعیتوز عدالت. کنند

 عدالت مورد در مثبت ادراکات حال، نیا با. باشد کارکنان یبرا پاداش ای مشوق پاداش، شامل است ممکن جینتا نیا. کنند

 دهدیم زهیانگ کارکنان به یعیتوز عدالت. ردیگیم سرچشمه عملکرد و یستگیشا بر یمبتن جینتا نیا ماتیتصم از یعیتوز

 ماتیتصم جینتا عنوان به که چهآن یبرا اریمع تنها را عملکرد که یحال در دهند شیافزا را خود مربوطه یوربهره تا

 یندهایفرآ و هاهیرو در منصفانه لیوسا از استفاده با که یعدالت نوع بعالوه، .رندیگیم نظر در کنندیم افتیدر سازمان

 آنها قیطر از کارکنان که است ییابزارها شاملاست. این عدالت  یاهیرو عدالت دارد، سروکار سازمان کی توسط شده دنبال

 از یآگاه یبرا است ممکن و مدیران کارمندان(. 1993 ،9نیفارل مک و ینیسوئ) کنندیم افتیدر را یریگمیتصم جینتا

 نیا به پاسخ. کنند مطرح را یسؤاالت ،یانتخاب ماتیتصم ای دستمزد شیافزا ،یشغل یارتقا یبرا شده اتخاذ یهاهیرو

 یایمزا واقع، در. شود جادیا سازمان کی در حاکم یاهیرو عدالت مورد در یمثبت ادراکات تا باشد موجه و باز دیبا سؤاالت

 موارد یاریبس و و مدیران کارکنان بهتر عملکرد ،و مدیران کارکنان تعهد مانند شده درک منصفانه یهاهیرو از یاریبس

 یانحراف ای واگرا یرفتارها به منجر تواندیم ناعادالنه یهاهیرو مورد در نامطلوب ادراک حال، نیا با. دارد وجود گرید

 هاهیرو در یبرابر رو، نیا از ی شودوربهره دادن دست از و سرقت باال، یفرسودگ نرخ ،یناکارآمد و مدیران همچون کارکنان

های چندگانه تحلیلنتایج (. 2117 ،11یکل-یاولر و نیفیگر) است مهم یعیتوز عدالت اندازه به یسازمان یندهایفرآ و

ای تاکید دارند. ( بر روی شناخت ساختار جداگانه عدالت مراوده2115( و کولکوئیت و همکاران )2111) 11کوهن و پاول

ای را به دو بخش جداگانه کند که عدالت مراودهای ساختاری بیان می(، برای شناخت بهتر عدالت مراوده1993گرینبرگ )

ای با برداشت افراد از عدالت رویه (.2119، 12ندی و عدالت اطالعاتی )ماهونی و همکارانکند: عدالت خویشاومجزا می

شان نه با توزیع واقعی درآمدها، سروکار دارد )حسینی، گیری برای جبران خدماتها جاری در تصمیمعادالنه بودن رویه

 (.1392خادمی، صادقیه و فرخزاد، 

عدالت سازمانی »( با عنوان 2121های پژوهش گول و پاول )یافته توان بهوری میدرخصوص ارتباط عدالت سازمانی با بهره

های شهر الهو و در که در بین کارکنان مستقر در بانک« و انحراف در محل کار: شواهدی از بخش بانکی الهور پاکستان

                                                           
7 . Elanain 
8 . Forret & Love 
9 . Sweeney & McFarlin 
10 . Griffin & O’Leary-Kelly 
11 . Cohen & Paul  
12 . Mahony et al 
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دهد کرد. نتایج پژوهش نشان می گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اشارهنفر از آنان که براساس روش نمونه 211بین 

 ییهاسازمان. دارد وجود کار محل در یانحراف رفتار و یسازمان عدالت نیب یمعکوس حال نیع در و معنادار یهمبستگکه 

 کارکنان انیم در کار محل در یانحراف یرفتارها از یکمتر احتمال با کنندیم اجرا را یتعامل و یاهیرو ،یعیتوز عدالت که

 کوچک یهاشرکت در عادالنه یهاوهیش مورد در( 2121) 13ی و همکارانهاد پژوهش از جامع یمرور .هستند مواجه خود

 یریگمیتصم و یوربهره شیافزا کارکنان، تیرضا مانند کار محل در مثبت جینتا نظر از را عدالت سازمانی مفهوم متوسط، و

ند که عدالت پژوهش خود که در پاکستان انجام شده بود نشان داد ( در2111اسماعیل و همکاران ). دهدیم نشان یاخالق

ای که افزایش یک واحد در ارزش عدالت سازمانی، وری سازمانی بوده به گونهبینی عملکرد و بهرهسازمانی قادر به پیش

( نشان دادند که عدالت توزیعی، 2119) 17پارک و یوونشود. وری سازمانی میدرصد عملکرد و بهره 21منجر به افزایش 

( در 1391حمیدی و همکاران ) وری دارند.ای آثار مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی و بهرهای و مراودهرویه

 عدالت بیناند که  نیز نشان داده« وری سازمانیبررسی ارتباط عدالت سازمانی، عملکرد و بهره»پژوهش خود با عنوان 

 ها،مؤلفه سایر از بیش ای،رویه عدالت اگرچه دارد؛ وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی، عملکرد با آن ابعاد تمام و سازمانی

( در پژوهش خود با 1391) عمادی و همکاران حامدی،، محبتی، فرجی. هدایتی، دارد را سازمانی عملکرد بینیپیش قابلیت

 وجود معناداری رابطه وریبهره با سازمانی عدالت بیننشان دادند که « وری کارکنانهرهرابطه عدالت سازمانی و ب»وان عن

  دارد. وجود معناداری رابطه وریبهره با تعاملی عدالت عدالت، ابعاد از و داشته

جز وظایف چنین اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که نه تنها بتوانند به میل خود کارهایی انجام دهند که هم

 شان نیست بلکه در پیشبرد اهداف سازمانی موثر عمل کنند و بتوانند با داشتن اشراف الزم بر فرهنگ ورسمی شغل

های الزم را برای درک و تفسیر رفتارهای دیگران کسب و با ایجاد های دیگر، مهارتهنجارهای خود و آشنایی با فرهنگ

یط های دیگر در محوثر و مناسب با همکاران خود از همان فرهنگ یا فرهنگتعدیالت الزم روی رفتار خویش، ارتباطی م

، 15وری شوند که همان رفتار شهروندی سازمانی است )بینشتاک، دمورانویل و اسمیتکاری برقرار کنند و موجب بهره

های حداقل برخی از شاخص( نیز به این نتیجه رسیدند که رفتارهای شهروندی گوناگونی با 2111وانر و نیهوف )(. 2113

رفتار شهروندی در سه دهه اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. یک . (1313عملکرد سازمانی ارتباط دارند )زارع، 

دسته از تحقیقات به عوام ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده است. در این زمینه عواملی از قبیل هویت 

دسته دیگر  اند.زمانی و رابطه رهبر و پیرو بعنوان عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شدهسازمانی، عدالت سا

های استانداردی برای اند تا ابعاد آن را شناسایی و مقیاسروی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده و تالش کرده

ر شهروندی سازمانی از قبیل عملکرد سازمانی، اثربخشی سازمانی، سنجش آن ایجاد کنند. دسته سوم نیز بر پیامدهای رفتا

رفتار  .(1318 ،پور و پورعزتلیقاند )تری و سرمایه اجتماعی متمرکز شدهموفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مش

لی، نگهداری شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است، چرا که با متغیرهایی سازمانی مهمی همچون رضایت شغ

را با  یتوانند رفتار شهروندی سازماندهد که مدیران میطالعات نشان میوری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مسیستم و بهره

ایجاد یا بهبود محیطی کاری مثبت پرورش دهند. بجای آن که متوسل به زور و اجبار شوند، به فرایندهای انتخاب یا 

بررسی رفتار فردی (. 2111، 12)تورنیپسید و مورکیسون ایجاد نمایند را نمایند تا این رفتارهاذیری اتکا پاستخدام یا جامعه

را در یک دهه گذشته به میزان زیادی به خود معطوف ساخته است. زمانی که این مفهوم  پژوهشگراندر محیط کار توجه 

                                                           
13 . Hadi et al 
14 . Park & Yoon 
15 . Bienstock, DeMoranville, & Smith 
16 . Turnipseed & Murkision 
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ادب و  ،رفتار مدنی جوانمردی، وجدان، ستی،نوع دوگیرد، انواع مختلفی از رفتار شامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می

این باور است به موفقیت بلند مدت  هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوع رفتار فردی است که بر گردد.می مالحظه

 (.2119، 18)کاسترو شدنادیده گرفته می وری آنانو بهره کند که پیش از این در ارزیابی عملکرد کارکنانسازمان کمک می

وری رابطه بین رفتار شهروندی و بهره خصوص ( در1399وران )عسکری، سیدرضایی، مهدیان و پیشه های پژوهشیافته

 با آن نیکمتر و یدوست نوع به متعلق یسازمان یشهروند رفتار نمرات ازیامت نیانگیم نیشتریبمنابع انسانی، نشان داد که 

 با یستگیشا به مربوط ازیامت نیانگیم نیشتریب ،یانسان یروین یوربهره مختلف ابعاد نیب در. است یورزش اخالق به متعلق

 یانسان منابع یوربهره و رفتار شهروندی سازمانی نیب کارکنان، دگاهید اساس بر. است بوده تیحما به مربوط آن نیکمتر و

-ر رفتار شهروندی سازمانی در بهرهتأثی( به بررسی 1391. خلیلی قلعه سری و مدانلو )دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطه

وری و های رفتارشهروندی سازمانی با بهرهنتایج نشان داد که میان مؤلفهوری و کیفیت زندگی کاری مدیران پرداختند. 

کیفیت زندگی کاری مدیران از نظر آماری رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که سهم 

وری و کیفیت زندگی کاری مدیران متفاوت است. به بینی بهرههای رفتار شهروندی سازمانی در پیشیک از مؤلفه هر

بینی فتار مدنی کمترین سهم را در پیشر و سهم بیشترین جوانمردی سازمانی، شهروندی رفتار هایعبارتی از میان مؤلفه

را انجام داد.   «وری سازمانیسازمانی مدیران و بهره -ه بین رفتار شهروندیرابط( »1395احمدی ) وری مدیران داراست.بهره

 رفتار همچنین است. یمناسب حد در سازمانی وریبهره و سازمانی -شهروندی رفتار توضعی که بود آن از حاکی هایافته

 شت.دا معناداری رابطه سازمانی وریبهره با مدنی( رفتار و کاری وجدان جز )به آن هایمولفه و مدیران سازمانی -شهروندی

وری بهره و سازمانی شهروندی رفتار بین ارتباط بررسی طی تحقیقی با عنوان (1391زاده و معمارپور )مایل افشار، رجب

 و رادمردی مولفه تاثیر به این نتیجه رسیدند که تهران شهر آموزشی هایبیمارستان در کارکنان دیدگاه از انسانی نیروی

 فردی، ابتکار مولفه با ارتباط در نتایج اما داشته است. متفاوتی نتایج مطالعه مورد هایبیمارستان در وری،بهره بر گذشت

 بررسی مورد هانآ به مربوط هایو شاخص مذکور هایمولفه سطح احتمالی بودن پایین دالیل چنینباشد. هممی یکسان

 .است شده ارائه هاآن بهبود برای راهکارهایی و گرفته قرار

عنوان متولیان ورزش استان جهت سازگاری با تغییرات ه های ورزشی استان اردبیل در سطح استان بمدیران باشگاه

ضمن  روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیط  نیازمند کارکنان و مدیرانی هستند که عملکرد باالیی داشته باشند، تا

سازمانی، بهتر بتوانند به وظایف خود در راستای اهداف کشف استعدادها در بین مراجعه وری با مشخصه عدالت افزایش بهره

توان موارد زیر را بیانگر اهمیت این پژوهش فتن تمامی مطالبی که گفته شد، مینظر گر با در کنندگان حرکت کنند.

 دانست:

گامی در جهت شناسایی فاکتورهای  توانبا مشخص شدن ارتباط بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی، می  -1

هایی برای بهبود کیفیت عملکرد مدیران و ایجادکننده رفتارهای شهروندی و عوامل اثرگذار بر آن و در نتیجه طراحی برنامه

 وری را با توجه به این ارتباط تخمین زد.ین در جامعه برداشت و میزان بهرهمسئول

 های ورزشی می باشد.های مشابه در سایر باشگاهاین پژوهش الگویی برای انجام پژوهش  -2

های بنیادی عملکرد سازمانی تأثیر دارد. اگر رفتار شهروندی سازمانی بر بیشتر جنبه از نظر بسیاری از پژوهشگران،  -3

مدیریت عنوان عاملی ضروری در عملکرد سازمان بدانیم، در این صورت باید به نحو احسن ه رفتار شهروندی سازمانی را ب

ای ارزنده برای درک تواند پشتوانهشود و مدیریت آن نیاز به درک و شناختی روشن از آن دارد. بنابراین پژوهش حاضر می

                                                           
17 . Castro 
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های ورزشی استان وری در مدیران باشگاهب آن مدیریت صحیح جهت بهبود بهرهرفتار شهروندی سازمانی و متعاق

 باشد.  اردبیل

-هایشان را مدیریت میقایع و حوادث داخل و خارج باشگاهها هستند که مسئولیت تمام وکه این مدیران باشگاه یجایاز آن

چه برای سازمان های خدماتی مهم ها از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین آنوری آنکنند، لذا، بررسی میزان بهره

این مؤسسات  ریق توجه به آشکار و نهان او در حال و آینده است.وری از طاست، تالش در جهت حل مسئله و مشکل بهره

وری کامل داشته باشد. امروزه با هایشان را درک نمایند و در واقع کاری کنند که سازمان متبوع بهرهباید نیازهای باشگاه

وری نمایان افزایش بهرههای نو در های ورزشی، اهمیت بکارگیری طرحن اماکن و فضاهای ورزشی و باشگاهظهور روزافزو

های نو در جلب رضایت مشتری بیشتر امروزه با ظهور روزافزون اماکن و فضاهای ورزشی، اهمیت بکارگیری طرحشود. می

شود. مشتریان و مصرف کنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کاال و خدماتی را به مراتب نمایان می

 بهتر ارائه کنند.

دلیل تأثیراتی که  اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در کشورهای پیشرفته و بهبا توجه به توان گفت نهایت می در

ها دارند، ضروریست اقدامات سازمانی موجد این قبیل رفتارها در سازمان عملکرد سازمان گونه رفتارهای کارکنان دراین

ده در خصوص عدالت سازمانی نیز حاکی از آن است که احساس انجام ش هایپژوهششناسایی گردد. از سوی دیگر 

مساله رفتار در ضمن بیشترین توجه و رغبت به  های کاری و سازمانی مؤثر است.کارکنان از عدالت در همه روش و فرآیند

که آیا این  رخ داده است و سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح گردد این است های اخیرسال شهروندی سازمانی در

حاضر عدالت  پژوهشدر  ؟مؤثر استمدیران  وریبهرهامر بر تداوم حیات سازمان همچنین بهبود عملکرد و افزایش 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است وری به عنوانو بهره مستقل هایبه مثابه متغیر و رفتار شهروندی سازمانی سازمانی

عی، عدالت وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن )عدالت توزین پژوهش به شناسایی در ایبا نظر داشت مطالب بیان شده  و

نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ) و ابعاد آن رفتار شهروندی سازمانیای(، ای، عدالت مراودهرویه

یابیم پاسخی برای این سوال می نهایت پرداخته شد. در اردبیلهای ورزشی مدیران باشگاهوری چنین بهرهو هممالحظه( 

 ای وجود دارد؟وری مدیران رابطهکه آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره

 

 روش پژوهش:

هاا همبستگی بوده و و به لحاظ گردآوری داده –توصیفی و به لحاظ روش از نوع از نوع کاربردی  از نظر هدف پژوهش این 

هاای نفار از  مادیران باشاگاه 131که از این تعاداد، باشگاه رسمی بود  191کل جامعه آماری   اجرا شد.به شکل پیمایشی 

هاا از جهات گاردآوری داده شادند. تصاادفی انتخااب گیرینمونه روش بهورزشی استان اردبیل بر اساس فرمول کوکران و 

ساوالی نیهاوف و ماورمن  21گیاری عادالت ساازمانی از پرسشانامه های استاندارد استفاده گردید. جهت انادازهپرسشنامه

مرباوط باه  5تاا  1ساواالت  ای بود استفاده شاد.ای و عدالت مراودهسه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه( که شامل 1993)

ای باود. جهات نیاز مرباوط باه بعاد ماراوده 21تاا  12ای و سواالت مربوط به عدالت رویه 11تا  2عدالت توزیعی، سواالت 

-نهایت برای انادازه ( استفاده شد و در1919)سوالی اورگان و کانوسکی  15رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه  سنجش

در این پژوهش برای بررسای  بهره گرفته شد. (2112وری نیروی انسانی آجیو )سوالی بهره 22 وری از پرسشنامهبهره گیری

هاا نظران مدیریت ورزشی استفاده شاد و پرسشانامهها از دیدگاه استاد راهنما و صاحبروایی صوری و محتوایی پرسشنامه

هاا توزیاع نفر از افراد جامعه آماری، پرسشنامه 31ها نیز ابتدا در بین جهت بررسی پایایی پرسشنامهمورد تایید قرار گرفت. 
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بوده در نتیجاه  8/1ها در هر سه مورد، بیشتر از پرسشنامهکنیم ضریب پایایی ، مشاهده می1گونه که در جدول شد و همان

 ها از پایایی مطلوبی برخوردار بودند. پرسشنامه

 
 هاپرسشنامه به مربوط هایگویه پایایی . تحلیل1جدول 

 (Cronbach's Alphaضریب پایایی ) تعداد پرسشنامه تعداد ایتم پرسشنامه

 18819 31 22 وری مدیرانبهره -

 18121 31 15 شهروندانرفتار  -

 18138 31 21 عدالت سازمانی -

 

هاا در دو بخاش آماار این دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSها  با استفاده از نرم افزار های مربوط به فرضیهداده

رگرسیون خطای( اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و  -توصیفی و آمار استنباطی )استفاده از آزمون کولموگروف

   نشان داده شدند.
 

 های پژوهش  یافته

شناختی یعنی جنسیت، سابقه خدمت، میزان تحصیالت، سن پرداخته در این قسمت ابتدا به توصیف متغیرهای جمعیت

نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب  131باشگاه رسمی بود که در این پژوهش  191شود. کل جامعه آماری می

 شدند.

 
 های جمعیت شناختی پاسخگویانتوصیف ویژگی. 9جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی متغیر                        

 

 جنسیت

 2381 2381 31 زن

 11181 8881 111 مرد

  11181 131 مجموع

 

 

 سابقه خدمت

 381 381 5 سال 5تا 1

 37858 31888 71 سال 2-11

 58825 23811 31 سال 11-15

 81835 1381 18 سال 12-21

 11181 21825 31 سال بیشتر  21

  11181 131 مجموع

 283 283 3 دیپلم 

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 

 07 

 

 سطح تحصیالت

 18821 15831 21 فوق دیپلم

 85838 58829 85 لیسانس

 9381 18829 23 لیسانس فوق

 11181 289 9 دکتری

  11181 131 مجموع

 

 

 سن

 15831 15831 21 سال 31تا  21

 25831 5181 25 سال 71تا  31

 92851 22892 35 سال 51تا  71

 11181 8879 11 سال 51باالتر از

  11181 131 مجموع

 

 آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی -

 
 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهشآماره .3جدول 

 چولگی واریانس انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد متغیر

 

 عدالت سازمانی

 -1821 18212 18751 3858 131 عدالت توزیعی

 18875 18127 18257 7811 131 ایعدالت رویه

 18225 18115 18325 3825 131 ایعدالت مراوده

 18352 18117 18327 3888 131 مجموع

 

 رفتار

سازمانی 

 شهروندی

 1818 18155 18237 3817 131 نوع دوستی

 18235 18131 18322 7827 131 وجدان

 18821 18188 18721 3885 131 جوانمردی

 -1817 18315 18221 3821 131 رفتار مدنی

 18318 18151 18271 7872 131 ادب و مالحظه

 18122 18131 18321 3813 131 مجموع
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 18171 18751 18281 3871 131 وری مدیرانبهره

 

بوده که در  88/3از آن است که در مجموع میانگین حاصل شده از عدالت سازمانی،  نتایج توصیفی عدالت سازمانی حاکی

خصوص ابعاد عدالت سازمانی مربوط به بعد عدالت  چنین بیشترین میانگین درسطح متوسط رو به باالیی می باشد. هم

سنجش  چنینهم ( بوده است.3858)( با کمترین انحراف معیار و کمترین میزان مربوط به بعد عدالت توزیعی 7811ای )رویه

. نمرات باال بیانگر است گردیده تنظیم( ایرتبه 5)لیکرت  طیف وسیله سوال به 15متغیر رفتار شهروندان با استفاده از 

ظاهر شد که با  13/3مطابق با جدول فوق، توزیع پراکندگی میزان رفتار شهروندان در  باشد.می رفتار شهروندان باالمیزان 

های توصیفی هر یک از عوامل مرتبط با تحلیل آماره .دهد( در سطح متوسط به باال نمایش می285توجه به مقدار میانه )

-های مورد ارزیابی نشان میک از آیتمرفتار شهروندان براساس میانگین طیف به دست آمده، سطح متوسطی را برای هر ی

 در ( بود.3817( و کمترین میزان مربوط به بعد نوع دوستی )7872دهد. بیشترین میانگین مربوط به بعد ادب و مالحظه )

-بهرهمیزان حاکی از ( ایرتبه 5)لیکرت  طیف وسیله سوال به 22وری مدیران با استفاده از بهروه سنجش متغیر اثر نهایت

ظاهر شد که با توجه  387وری مدیران در حدود توزیع پراکندگی میزان بهره 3مطابق با جدول  .بود متوسط رو به باالوری 

ها و انتخاب در ادامه جهت مشخص کردن نرمال بودن داده دهد.( در سطح متوسط به باال نمایش می285به مقدار میانه )

 ف، استفاده شد. اسمیرنو –کولموگروف  های پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمونآزمون

 
 های مورد بررسیاسمیرنوف توزیع داده -. آزمون نرمال بودن کولموگروف0جدول 

 هاآماره

 متغیرها
 K-Sاحتمال آماره  K-Sآماره  انحراف معیار میانگین تعداد

 18152 1871 18327 3888 131 عدالت سازمانی

 18252 18113 18751 3858 131 عدالت توزیعی

 18752 18182 18257 7811 131 عدالت رویه ای

 18352 18928 18325 3825 131 ایعدالت مراوده

 18712 18187 18321 38132 131 رفتار شهروندان

 18112 18291 18237 3817 131 نوع دوستی

 18732 18185 18322 7827 131 وجدان

 18115 18215 18721 3885 131 جوانمردی

 18578 18811 18221 3821 131 رفتار مدنی

 18721 18572 18271 7872 131 ادب و مالحظه
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 18581 18895 18281 3871 131 وری مدیرانبهروه

 

شود، درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می 5داری آن از یجه آزمون هر متغیری که سطح معنیبا توجه به نت

. نتایج آزمون نرمال بودن شودصفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمیدرصد باشد فرض  5ولی اگر کمتر از 

در احتمال آماره در متغیرها، نشان  15/1داری باالی دهد که سطح معنینشان می 7اسمیرنوف در جدول  - کلموگروف

 دهنده  نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است.

 

 های پژوهشفرضیه تحلیل

 آزمون همبستگی بین متغیرها 

 .وجود داردداری رابطه معنی های اردبیلوری مدیران باشگاهبهره با عدالت سازمانی و ابعاد آن نیب -1

 
 وری مدیرانبهره عدالت سازمانی و ابعاد آن با . آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص ارتباط بین0جدول 

 متغیرها بهره وری مدیران

  ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

 عدالت سازمانی 723/1 ** 111/1 131

 عدالت توزیعی 387/1 ** 111/1 131
ابعاد 

عدالت 

 سازمانی

 ایعدالت رویه 521/1 ** 111/1 131

 ایعدالت مراوده 358/1 ** 112/1 131

 

دار ( همبستگی معنیr=72/1دهد که )وری مدیران نشان میبهرهو  طبق جدول ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی

(111/1=Pمابین این دو متغیر وجود دارد و هم ) چنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر

یافت  مدیران افزایش خواهدوری درصد متغیر بهره 72 با افزایش متغیر دیگر است. لذا با افزایش هر واحد از عدالت سازمانی

از این رو فرضیه پژوهش  باشد.ه صورت مشترک بین دو متغیر میدرصد ب 72حدود  در روی این دو متغیر عوامل موثر بر و

چنین دار وجود دارد. همهای اردبیل رابطه معنیوری مدیران باشگاهبهرهو  تأیید شده و به عبارت دیگر بین عدالت سازمانی

، برای 111/1و سطح معناداری  387/1دالت سازمانی، ضریب همبستگی به دست آمده برای عدالت توزیعی در ابعاد ع

وده حاصل شد که نشان از مثبت ب 112/1و  385/1ای نهایت برای عدالت مراوده و در 111/1و  521/1ای عدالت رویه

 وری تأیید شد.مستقیم بین این ابعاد با بهرهاط وری مدیران بود. در نتیجه ارتبرابطه بین این ابعاد با بهره

 

 .وجود داردداری رابطه معنی های اردبیلوری مدیران باشگاهبهره با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن نیب -2
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 وری مدیرانبهره با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن . آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص ارتباط بین7جدول 

  بهره وری مدیران

 ضریب همبستگی پیرسون داریسطح معنی تعداد متغیر

 رفتار شهروندی سازمانی 321/1 ** 111/1 131

 نوع دوستی 317/1** 113/1 131

 

ابعاد رفتار 

شهروندی 

 سازمانی

 وجدان 782/1** 111/1 131

 جوانمردی 221/1* 117/1 131

 رفتار مدنی 331/1** 112/1 131

 ادب و مالحظه 778/1** 112/1 131

 

دار ( همبستگی معنیr=321/1دهد که )وری مدیران نشان میبهرهو  طبق جدول ضریب همبستگی بین رفتار شهروندی 

(111/1=Pمابین این دو متغیر وجود دارد و هم ) چنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر

یافت  وری مدیران افزایش خواهددرصد متغیر بهره 32 دیگر است. لذا با افزایش هر واحد از رفتار شهروندیبا افزایش متغیر 

باشد. از این رو فرضیه صفر رد صورت مشترک بین دو متغیر میه درصد ب 32عوامل موثر بر روی این دو متغیر در حدود  و

های وری مدیران باشگاهبهرهو  ارت دیگر بین رفتار شهروندیگیرد. به عبشود و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میمی

 دار وجود دارد.اردبیل رابطه معنی

ادب و مالحظه به ترتیب وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،  چنین ضریب همبستگی به دست آمده برای ابعاد نوع دوستی،هم

از آلفای پژوهش حاصل شد، در نتیجه بین  و تمامی سطوح معناداری کمتر 778/1و  331/1، 221/1، 782/1، 317/1

-انی و بهرهمستقیم و مثبتی حاصل شد. به عبارتی بین ابعاد رفتار شهروندی سازم وری مدیران نیز رابطهتمامی ابعاد و بهره

 داری وجود دارد.وری مدیران رابطه معنی

 

 رگرسیون چندگانه  متغیرها 

 وری مدیران می باشد.بهره بینیابعاد عدالت سازمانی قادر به پیش  -

نشان داد وری مدیران بهرهبر عدالت سازمانی ، نتایج حاصل از رگرسیون عوامل 2در جدول رگرسیون چندگانه شماره   

 شده است.

  
 . نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به عدالت سازمانی8جدول 
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 نتیجه فرض T sig ضریب رگرسیون B متغیرها

 - 18235 18182 - 18281 مقدار ثابت

 تایید میگردد 18111 58221 18235 18211 عدالت توزیعی

 تایید میگردد 18111 28351 18281 18217 ایعدالت رویه

 تایید میگردد 18113 7827 18387 18291 ایعدالت مراوده

 18181 (2Rضریب تبیین)

 

-پیش ای( به برای و عدالت مراودهتوزیعی و عدالت رویهداری آزمون فرضیۀ فرعی )عدالت که سطح معنی با توجه به این

از  1818شود. با توجه به ضریب تعیین، مقدار های فرعی پژوهش رد نمیلذا فرضیه .دارد داریوری تأثیر معنیبهره بینی

زمون حاصل از آنتایج  دار شده در مدل توضیح داده شود.تواند توسط متغیرهای توضیحی معنیتغییرات متغیر وابسته می

ANOVA :به شرح زیر خالصه شده است 
 ( عدالت سازمانی)رگرسیون ANOVA. تجزیه وتحلیل 0جدول 

 F (Sig )احتمال آماره  F مقدار درجه آزادی مجموع مربعات مدل

متغیر 

 وابسته

 18111 37821 3 85783 رگرسیون

 312 2181 باقی مانده

  
 319 88281 جمع

 

که کمتر  با توجه به این ( بوده است و111/1برابر)  Sigیعنی  F، میزان احتمال آماره ANOVAبا توجه به جدول 

دار است، لذا کل مدل درصد اطمینان معنی 99رد گردیده و مدل در سطح  H0رو فرض  باشد از اینمی α= 11/1از

 باشد.دار میگرسیونی معنی

 

 باشد.وری مدیران میبینی بهرهقادر به پیش تار شهروندی سازمانیابعاد رف -

 وری مدیران نشان داد شده است. یون عوامل رفتار شهروندی بر بهرهدر جدول رگرسون چندگانه نتایج حاصل از رگرس

 
 . نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به رفتار شهروندی0جدول 

 نتیجه فرض T Sig ضریب رگرسیون B متغیرها

 - 18187 18517 - 18321 مقدار ثابت

 تایید میگردد 1811 38227 18283 18211 نوع دوستی
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 تایید میگردد 18111 78217 18221 18217 وجدان

 تایید میگردد 18111 2858 18727 18721 جوانمردی

 تایید میگردد 1812 18157 18287 18237 رفتار مدنی

 میگرددتایید  18111 28988 18371 18281 ادب و مالحظه

 18871 (2Rضریب تبیین)

 

ادب و مالحظه(  ی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی،داری آزمون فرضیۀ رگرسیون )نوع دوستکه سطح معنی با توجه به این

شود. با توجه به ضریب تعیین، های فرعی پژوهش رد نمیلذا فرضیه .دارد داریوری مدیران تأثیر معنیبهره بینیپیش بر

دار شده در مدل توضیح داده شود. نتایج تواند توسط متغیرهای توضیحی معنیاز تغییرات متغیر وابسته می 1887مقدار 

ح زیر رود، فرضیاتی به شردار بودن کل رفتار شهروندی به کار میکه برای بررسی معنی ANOVAحاصل از انجام آزمون 

 کند:را آزمون می

 
 )رگرسیون( رفتار شهروندی ANOVAتحلیل  . تجزیه و2جدول 

 F (Sig )احتمال آماره  Fمقدار  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

ته
س

واب
ر 

غی
مت

 

 18117 19892 2 7527857 رگرسیون

 273 222859 باقی مانده

  
 279 7851821 جمع

 

که کمتر  با توجه به این ( بوده است و117/1برابر)  Sigیعنی  F، میزان احتمال آماره  ANOVAبا توجه به جدول 

دار است و لذا کل مدل درصد اطمینان معنی 99رد گردیده و مدل در سطح  H0رو فرض  باشد از اینمی α= 11/1از

 باشد.دار میگرسیونی معنی

 

 گیری:بحث و نتیجه

های ورزشی وری از دیدگاه مدیران باشگاهتعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره پژوهشهدف این 

-و رفتار شهروندان با میزان بهره با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر هر دو متغیر عدالت سازمانی .بود اردبیل

وری مدیران بیشتر از ه رابطه عدالت سازمانی با میزان بهرهدار و مثبتی وجود دارند. به طوری کوری مدیران رابطه معنی

وری مدیران ختلف عدالت سازمانی موثر بر بهرهوری به دست آمد. در میان ابعاد مرابطه رفتار شهروندان با میزان این بهره

رسد بنابراین به نظر می داشت.ای کمترین میزان رابطه را ترین میزان تاثیر و عدالت مراودهای دارای بیشبعد عدالت رویه

هادی و همکاران  های پژوهش. این نتایج با یافتهشوند وریبهره موجب افزایش عادالنه جوی ایجاد با توانندمی مدیران

( 1391( و حمیدی و همکاران )1391(، هدایتی و همکاران )2119(، پارک و یوون )2111(، اسماعیل و همکاران )2121)

https://sportssciencejournal.ir/


 
 

 IRSPORTSSCIENCEJOURNAL.         9091-4920: شاپا    1041  تابستان - دوم شماره - اول سال

 
 

 

 

 01 

های عدالت، عدالت سازمانی است. زمانی که کارمندان بخواهند رفتارهای نا عادالنه را در یک از جمله حوزهباشد. همسو می

ها را تنها با رفتارهای صادقانه خود بسنجند. توانند موقعیتاند و میسازمان تعریف کنند، انگیزه درک عدالت را یافته

-کنند و در نتیجه نگرشیگر که در سازمان دیگری هستند مقایسه میها و موقعیت خود را با کارمندان دکارمندان پاداش

 گیرد.شان در آنان شکل میهای مثبت یا منفی نسبت به سازمان، مدیران و شغل

گونه که گفته شد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ینز با بهره وری مدیران ارتباط مستقیم و معناداری داشتند. این همان

(، مایل افشار و همکاران 1391(، خلیلی قلعه سری و مدانلو )1399های عسکری و همکاران )های پژوهشبا یافتهنتایج نیز 

 رسد بعد وجدان از ابعاد رفتارتوان گفت به نظر می( همسو بود. در تبیین این نتایج می1395( و احمدی )1391)

وری را ی مدیران افزایش یابد میزان بهرهچه میزان وجدان کارا روری مدیران را داشته و هشهروندان بیشترین تاثیر بر بهره

بیشتر از سایر ابعاد تحت تاثیر خود قرار داده و افزایش دهد. میزان تاثیر جوانمردی پایین بوده و این میزان در مقایسه با 

این بخش از این اداره کمتر به  سایر ابعاد رفتار شهروندی کمترین تاثیر را داشت و نشانگر این موضوع است که مدیران در

وری را به خود اختصاص وندی کمترین میزان رابطه با بهرهاند. لذا در بین ابعاد مختلف رفتار شهررفتار شهروندی پراخته

 سازمانی هایرویه و تعامالت تأثیر تحت بیشتر هستند، داوطلبانه کامالا  شهروندی رفتارهایی رفتارهای که این به دلیلداد. 

 میزان تا کنند رعایت را انصاف کارکنان با برخورد نحوة در بدنیتربیت مدیران ادارات است ضروری از این رو دارند. قرار

 دهند. افزایش کارکنان در را فضیلت شهروندی به ویژه شهروندی، رفتارهای بروز

عدم توان به انجام این پژوهش میهای موجود در هایی وجود دارد. از جمله محدودیتدر انجام هر پژوهشی محدودیت

ها در تکمیل دقیق پرسشنامه به علت عدم اعتقاد به ارزش واقعی انگاری برخی آزمودنیانگیزه و همکاری الزم یا سهل

اند اثرات تومیکه  تحقیقات علمی و نتیجه بخش بودن آن در جامعه و یا عدم احساس امنیت و شرایط الزم پژوهشگری

شرایط زمانی و مکانی هنگام تکمیل پرسشنامه ممکن است تاثیر  چنین، اشاره کرد. همهش وارد کندنتایج پژونامطلوبی بر 

ها ممکن پرسش حجم زیادنهایت نیز  . درها اثر گذاشتنامهبر دقت پاسخ دادن به پرسشنیز سوگیری افراد بود. گذاشته 

ج به چنین براساس نتایها و هم. اما با توجه به تمامی محدودیتدها اثر گذاشته باشنامهت بر دقت پاسخ دادن به پرسشاس

گردد در تحقیقات آتی مشابه این وری مدیران پیشنهاد میداری عوامل مورد بررسی در بهرهدست آمده و با توجه به معنی

ای شغلی آن با متغیرهدر کارکنان ادارات ورزشی نیز  بررسی گردد. با توجه به گستردگی بحث رفتار شهروندی و رابطه 

وری مدیران نیز مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت باالی به های نحوه مدیریت بر بهرهگردد تاثیر مولفهپیشنهاد می

گردد مناسب جهت افزایش آن پیشنهاد می هایعوامل عدالت سازمانی و وجود روش دست آمده در پژوهش حاضر برای

نهایت با برگزاری  ها مورد بررسی قرار گیرد. در)تعهد سازمانی و ...( و سایر سازمان کردهایکار تاثیر عدالت سازمانی در

-توان این مورد را در مدیران افزایش داد و همهای آموزشی در راستای باال بردن رفتار شهروندی سازمانی نیز میکارگاه

 سازمانی نیز مهیا کرد.های ورزشی جهت اجرا کردن عدالت چنین بستری نیز در باشگاه

 

 تشکر و قدردانی:

بدین وسیله، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل 

 آورند.می
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Abstract: 

The general purpose of this research was to determine organizational justice and organizational citizenship 

behavior with productivity from the point of view of Ardabil sports club managers. The research method was 

descriptive-correlation and survey method. The statistical population included all managers of sports clubs in 

Ardabil province, which included 198 clubs, and based on Cochran's formula, 130 managers were selected by 

random sampling. The tools of data collection were Niehoff and Moorman's standard organizational justice 

questionnaires (1993), Oregon and Kanoski's (1989) organizational citizenship behavior, and Ajiu's (2002) 

human resource productivity questionnaires. SPSS software was also used to analyze the data. These data 

were shown in two parts, descriptive statistics and inferential statistics (using Kolmogorov-Smirnov test, 

Pearson correlation coefficient test and linear regression). The results of the research indicate that there is a 

significant relationship between organizational justice and its dimensions (distributive, procedural, 

transactional) and managers' productivity. Also, there is a significant relationship between organizational 

citizenship behavior and its dimensions (altruism, conscientiousness, chivalry, civil behavior, politeness and 

consideration) and managers' productivity. Also, 87% of managers' productivity changes were explained by 

organizational justice and 74% by organizational citizenship behavior. It can be concluded that managers of 

physical education departments should observe fairness in dealing with employees in order to increase the 

occurrence of citizenship behaviors, especially the virtue of citizenship in employees. 
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