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مدل یابی معادالت ساختاری رابطه عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و 
جوانان استان کرمان

بتول اسالمی1، سید محمد علی میرحسینی2، احمد ترکفر3
1.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، بندرعباس، ایران 

2.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران 
3. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران

مقدمه 
مطالعه ی ادبیات سازمانی نشان می دهد که اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی می 
باشد )1(. شاکلی زاالباک و همكاران )2005( سازه های اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد بر پایه 
ی نقش های سازمانی، مناسبات، تجربیات، وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضای سازمان دارند، 

تعریف می کنند)2(. 
اعتماد یكی از بارزترین نشانه های رهبری می باشد )1(. باال بودن اعتماد درون سازمانی، ضعف در سایر منابع 
الزم برای ارتقاء بهره وری را تا حدی جبران می کند. بررسی ها نشان می دهد که اعتماد، اثرات درون فردی و بین 
فردی ایجاد کرده و روابط درون و برون سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد )3(. از این رو گفته می شود باال بودن 
اعتماد مساوی با بهبود رضایت شغلی، تعهد سازمانی، فضای اطمینان بین کارکنان، افزایش همكاری و همفكری و 

دیگر عواملی که موجب بهره وری سازمانی می شود )4(. 
در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ )1987( به کار گرفته شد. محققان به طور 
کلی سه نوع عدالت سازمانی را شناسایی کرده اند که شامل عدالت توزیعی که به عادالنه بودن پیامدها و نتایجی که 
کارکنان دریافت می کنند )مربوط به پیامدها(، اشاره می کند. عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که 
برای تعیین و توزیع پاداش ها استفاده می شود )مربوط به رویه های تصمیم گیری( و عدالت تعاملی شامل روشی 

است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود)5(. 
تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد 
در سازمان ها چطور ممكن است باورها، احساسات و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادالنه از سوی 
سازمان با کارکنان عمومًا منجر به تعهد باالتر آن ها نسبت به سازمان می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی 
عدالتی نمایند به احتمال بیشتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند 
و حتی ممكن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام جویی کنند)5(. بنابراین درک چگونگی قضاوت افراد در 

مورد عدالت سازمان شان از مباحث اصلی به خصوص برای درک رفتار سازمانی است. 
رویكردهای مختلفی در خصوص رابطه بین اعتماد و عدالت سازمانی وجود دارد. دسته ای از مطالعات مشخص 
کرده اند که اعتماد سازمانی برآیند و یا پیامد عدالت سازمانی است. پژوهش های هارتمن )1999(، کراس گراد و 
همكاران )2002( و بكرا و همكاران )2003( نشان داد که اعتماد افراد در سازمان به یكدیگر و به سازمان در نتیجه 
رفتار عادالنه تقویت می شود. بر این اساس، اعتماد برآیند عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی تعریف می شود )5(. اما 
این نكته مورد سئوال است که کدامیک از انواع عدالت می تواند تاثیر بیشتری بر اعتماد سازمانی داشته باشد. به این 
منظور هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین انواع عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی و تعیین توان اثرگذاری عدالت 

سازمانی برای اعتماد سازمانی می باشد.  
روش شناسی تحقیق

با عنایت به این که رابطه بین عدالت سازمانی و میزان و چگونگی تاثیر هر یک از مولفه های آن بر اعتماد سازمانی 
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با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری صورت گرفته، پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی عّلی است. 
نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اعم از زن و مرد تشكیل می دهند 
که تعداد آن ها طبق آمار ارائه شده در سال 1392 از طرف اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ، 120 نفر می باشد. 
استاندارد شده ی  استفاده شد. پرسشنامه  اعتماد سازمانی  از پرسشنامه های عدالت سازمانی و  این پژوهش  در 
عدالت سازمانی 20 سؤالی است که توسط نیهوف و مورمن )1993( ارائه گردید و شكر کن و نعامی )1381( در ایران 
ترجمه و مورد مطالعه قراردادند. این پرسشنامه شامل سه مؤلفه ی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی 
می باشد. ضریب پایایی این پرسشنامه 0/88 بود. این پرسشنامه اعتماد سازمانی شامل  9 سوال است و توسط اسكات 
تهیه و به وسیله رادر )2003( جهت سنجش اعتماد به سازمان به کار گرفته شده است. این پرسشنامه توسط مشفقی 
)1388( در ایران ترجمه وآماده گردیده است. اعتبار پایایی این مقیاس در تحقیق حاضر 0/82 به دست آمد. مقیاس  
پاسخگویی پرسش نامه ها طیف 5 درجه ای لیكرت )کامال موافقم=5،کامالمخالفم=1( بود. نحوه اجرای این پژوهش 
میدانی بوده است که توسط محقق از طریق مراجعه حضوری در ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کرمان 

پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. 
در این پژوهش، داده ها در مقیاس فاصله ای در نظر گرفته شده است. با توجه به چگونگی نرمال بودن توزیع 
داده ها که با آزمون منحنی نرمال و نیز آزمون کالموگروف – اسمیرنوف یک نمونه ای انجام شد، برای اطمینان یافتن 
لیزرل مورد  افزار  نرم  از  استفاده  با  معادالت ساختاری  یابی  پژوهش توسط مدل  از وجود همبستگی، فرضیه های 

آزمون قرار گرفت.
نتایج و یافته های الگوي معادالت ساختاري ارتباط بین عدالت سازماني و اعتماد سازماني در مدیران و کارکنان 
ادارات ورزش و جوانان استان کرمان نشان مي دهد که بین عدالت سازماني و اعتماد سازماني رابطه مثبت عّلی و 
چند گانه در سطح معنی داری )P>0.01( وجود دارد. چنانچه از یافته های این جدول مالحظه می شود، انواع عدالت 

سازمانی توان پیش بینی اعتماد را دارند و در نتیجه فرضیه پژوهش تایید می شود. 

      شکل - الگوي معادالت ساختاري ارتباط عدالت سازماني و اعتماد سازماني )ضرایب رگرسیون استاندارد شده(
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همچنین، نتایج نشان داد که از بین کلیه ابعاد عدالت سازمانی، عدالت تعاملی برای اعتماد به سازمان دارای بیشترین 
توان پیش بینی است. این یافته با نتایج نادی و همكاران )1388(، اشجع و همكاران )1388(که بین عدالت تعاملی و 
اعتماد سازمانی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد همسویی دارد. عدالت تعاملی به برخوردهای بین فردی که کارکنان 
از تصمیم گیرندگان دریافت می کنند و میزان شرح داده شدن فرایندهای تصمیم گیری مربوط می شود و از آن جایی 
که در این شكل از عدالت سازمانی بر جنبه بین فردی اعمال و اقدامات  سازمانی به ویژه نحوه ارتباط و  تعامل مدیران 
و سرپرستان با کارکنان تأکید می شود با اعتماد سازمانی که یكی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است و الزمه شكل 

گیری پیوندها و معادالت اجتماعی است رابطه دارد.
همین طور عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود و این نوع عدالت مرتبط با واکنش های شناختی، 
احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر سرپرست است. همچنین اعتماد بر مبنای عاطفه، رابطه ی 
میان عدالت رویه ای و همانندسازی سازمانی را تعدیل می کند. بنابراین زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی 
می کند به احتمال زیاد این کارمند واکنش منفی به سرپرست به جای سازمان نشان می دهد و او تعهد کمتری نسبت 
به سرپرست تا سازمان در خود احساس می کند بنابراین بر اعتماد به سازمان نقش بسزایی دارد. شاخص هایی برای 
سنجش نیكویی برازش مدل تدوین شده ارائه شده است که این شاخص ها، برای مدل مفهومی این تحقیق به شرح 

زیر است : 
شاخص کای دو )X2( که نشان دهنده اختالف بین مدل و داده ها را نشان می دهد و معیاری برای بدبودن مدل 
است. در این تحقیق میزان این شاخص برابر با 991/22 است. درجه آزادی)df( نباید کوچكتر از صفر باشد. درجه 
آزادی مدل این تحقیق برابر با 203 است. نسبت کای دو بر درجه آزادی )df/ X2( یكی از بهترین شاخص های 
بررسی نیكویی برازش مدل است. در این تحقیق میزان این شاخص برابر 4/88 می باشد. میزان value-p برای مدل 
این تحقیق برابر با 0/000 است. شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل )RMSEA( که بر اساس مدل ساخته شده و 
معیاری برای بدبودن مدل است. برخی از اندیشمندان بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از 0/08 باشد. میزان 

این شاخص برای مدل تحقیق برابر با 0/069 است. 
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