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 چكيده 
ورزش دانشگاهي در واقع نقش كانون سالمتي جسمي و رواني دانشـجويان و دانشـگاهيان را   

از اين رو كاربرد صحيح عدالت توزيعي و اصول آن مي تواند در جهت دستيابي مؤثر تـر   ،دارد
ت تـوزيعي و  عـدال  ،اين مطالعه الزم و ضروري باشد. ،به اهداف سازماني در اين محيط حساس

ورزش دانشگاهي كشـور   .اصول آن را در ورزش دانشگاهي ايران مورد بررسي قرار داده است
مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان ورزشي زير مجموعـة   ،رؤساي انجمنها ،در سه سطح

.. فرضـيه مـورد   .مديران ادارات طبقه بندي گرديده است كه عدالت توزيعي و اصول آن طـي 
در سه سطح رؤسـاي   ،نفر 218نمونة آماري تحقيق شامل  .نتيجه گيري قرار گرفتندبررسي و 
 نفـر)  115نفر) و كارشناسان تربيت بدني ( 58مديران ادارات تربيت بدني ( ،نفر) 45انجمنها (

) است كـه توسـط محقـق در    OJQپرسشنامه عدالت سازماني ( ،ابزار تحقيق .دانشگاه ها بود
نفر از صاحب نظران مديريت ورزشـي مـورد تأييـد     10ايي آن توسط ورزش توسعه يافته و رو

در بخـش آمـار    .درصد مي باشد 63قرار گرفته است و ضرايب پايايي آن براي عدالت توزيعي 
توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد و در بخـش آمـار اسـتنباطي از آزمونهـاي كروسـكال      

يافته هاي تحقيق نشان دادند كـه در زمينـة    يو من ويتني و فريدمن استفاده گرديد. ،واليس
مديران ادارات و كارشناسان تربيت بدني نسـبت بـه اصـول عـدالت      ،تمايل رؤساي انجمنها

يعني ؛ هر سه گروه  .)P=001/0مساوات و نياز) تفاوت معني داري وجود دارد ( ،توزيعي (انصاف
همچنـين در   .يح مـي دهنـد  به طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي تـرج 

زمينة تمايل مردان و زنان نسبت به اصول عدالت توزيعي نيز تفاوت معنـي داري وجـود دارد   
)001/0=P.(     يعني ؛ هم مردان و هم زنان به طور معني داري اصل مساوات را بـر ديگـر اصـول

  .توزيعي ترجيح مي دهند
  

  .نياز مساوات و ،انصاف ،عدالت توزيعي: هاي فارسيكليدواژه

                                                                                                                   
 Email: mtalebpour@yahoo.com  (نويسنده مسئول) يار دانشگاه فردوسي مشهددانش .1
  كارشناس ارشد تربيت بدني. 2



   1391، زمستان 1پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   84

  مقدمه
عدالت سازماني در حوزه هاي مختلف فعاليت هاي سازماني بر حسب پيامدهايي كه بـه افـراد و   

فرآيند تصميم گيري بـراي تخصـيص هـر يـك از ايـن پيامـد هـا بـه          ،واحد ها تعلق مي گيرد
تجزيه قابل  ،هاي مختلف و نيز نحوة ارتباط اين پيامد ها و فرآيند ها بين گروه ها و افراد قسمت

دالت رويه اي و عـدالت  ع ،اين سه رويكرد تحليلي عبارتند از؛ عدالت توزيعي .و تحليل مي باشد
  .)1تعاملي (

مزايا و فضاي  ،با توجه به اينكه عدالت توزيعي به دليل آنكه درك نتايج واقعي (مثالً : حقوق
از دو مؤلفة ديگر مي باشد بحراني تر  ،كار) كه به افراد تعلق مي گيرد را مورد نظر قرار مي دهد

اين مقاله تنهـا بـر روي    ،و در واقع دو مؤلفة ديگر ابزاري براي رسيدن به عدالت توزيعي هستند
   .عدالت توزيعي و اصول آن در ورزش دانشگاهي كشور متمركز گرديده است

گروه  بر روي نتايجي است كه افراد يا گروه ها نسبت به افراد يا 1تمركز اصلي عدالت توزيعي
 .يعني هدف اصلي توزيع منابع بين افـراد يـا گـروه هـا مـي باشـد       ،كنند هاي ديگر دريافت مي

اما به عنوان يك منبـع تعـارض در    ،هرچند عدالت توزيعي تنها منبع تعارض سازمان نمي باشد
سازمان هم به عنوان يك مسألة اساسي انساني مطرح مي باشـد و نيـز مـي توانـد گويـاي ايـن       

 و در كـل  ،شد كه سازمانها از قواعد مختلف رقابتي در توزيع منابع استفاده مي نمايندحقيقت با
  .)1(يل مي دهندمباحث و اصول عدالت توزيعي اساس بنياد سازمانها را تشك

  :اصل اساسي مي باشد كه عبارتند ازداراي سه  عدالت توزيعي
امي انصاف را درك مي كنند كـه  در تئوري برابري آدامز اشاره شد كه افراد هنگ ،2اصل انصاف

در واقع در ارزيابي انصاف افراد نه تنها  ،پاداش ها و يا نتايج آنها با ديگر افراد قابل مقايسه باشد
 ،اند هايي ديگر افراد نيز انجام داده بلكه همچنين بايد به مشاركت به دريافت پاداش هاي واقعي

  .توجه نمايند
بـه ايـن    ،به عنوان اساس عدالت توزيعي توافق نظـر دارنـد  بيشتر افراد در مورد اصل انصاف 

زيـع  معني كه منابع و پاداش ها در يك سازمان بايد بر اساس مشاركت افراد و يـا واحـد هـا تو   
  ).2(گردند

را بـراي اصـل انصـاف     4سه مؤلفه يا قاعـده فرعـي   )1985 - 1987( 3تورن بلوم و جانسون

                                                                                                                   
1. Distributive justice 
2. Principle of Equity 
3. Tornblom & Jonsson 
4. Sub rule 
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  مطرح نمودند كه عبارتند از :
 .قدار تالشي را كه فرد به كار مي گيرد مبناي اصلي مشاركت استتالش : م .1
 ...) مبناي اصلي مشاركت است.تجربه و ،دانش(توانايي : توانايي نسبي افراد  .2
  .عملكرد يا بهره وري : عملكرد مطلق فرد و بهره وري او مبناي اصلي مشاركت است .3

تصـميمات   ،سـاس انصـاف اسـت   هنگاميكه توزيع منابع بـر ا  ،بلوم جانسون استدالل كردند
تالش و توانايي افراد و يا واحد ها اتخاذ گردند به ايـن معنـي كـه ؛     ،بايستي بر اساس بهره وري

افراد يا واحد ها ممكن است منابع بيشتري دريافت كنند و يا منابع كمتري از دست بدهند اگر 
  ).4و  3(تري داشته باشندج) توانايي باال آنها الف)بهره وري باالتر ب) تالش بيشتر و نيز

 ،به عنوان مثال ؛ ممكن است يك دانشگاه حقوق بيشتري را به يك عضو هيأت علمي بدهد
ساعات طـوالني تـري را    ،به خاطر اينكه او مقاالت بيشتري را به چاپ رسانده است (بهره وري)

ايي بيشتري دارد كار كرده است (تالش) و يا اينكه به عنوان محقق يا معلمي كه استعداد و توان
  .مورد توجه است (توانايي)

را نيز به عنوان مؤلفة چهارم  1جذب تماشاچيالبته بلوم و جانسون بعداً مؤلفة ديگري به نام 
اگر چه كه همه اين مشاركتها ممكن است به عنوان اساسي براي توزيـع پاداشـها    .اضافه نمودند

بر روي چگونگي مشاركت هر شخص اسـت   اما بحث اصلي در اصل انصاف ،مورد استفاده باشند
نه بر روي اينكه مشاركتها بايد اساسي  ،كه بايد دقيقا روشن و مشخص و قابل اندازه گيري باشد

   .)5(توزيع منابع باشندبراي 
اگرچه كه استفاده از اصل انصاف در بين اصول تـوزيعي بيشـترين اسـتفاده را     اصل مساوات :

در  ،به طور مثال .از اصل مساوات نيز استفاده مي نمايند ،ر شرايطيبا اين حال سازمانها د ،دارد
در  ،يك بخش از سازمان ممكن است همة كاركنان آن بخش وظـايف مشـابهي را انجـام دهنـد    

بيشتر  مساواتاصل  .چنين شرايطي سازمان بايد به همة كاركنان حقوق و پاداش يكسان بدهد
از .بهي را انجام مي دهند مـورد اسـتفاده مـي باشـد    در شغل هايي كه همه كارگران وظايف مشا

يك ديدگاه اصل مساوات گذشته از موجه بودن حتي تحت بعضي از شـرايط ضـروري نيـز مـي     
بطور مثال ؛ اصل انصاف زماني مي تواند به طـور معنـي داري مـورد اسـتفاده باشـد كـه        .باشد

ند و در واقع مشـاركتها را بـه   مجزا كبقية اشخاص سازمان بتواند مشاركت هاي هر شخص را از 
در غير اينصورت سازمانها در توزيع منابع رو به اصل مساوات مي  ،طور واقعي اندازه گيري نمايد

  .)1(آورند
) سه قاعـده فرعـي اصـل مسـاوات را بـه شـرح زيـر        1985 – 1987تورن بلوم و جانسون (

                                                                                                                   
1. Spectator appeal 
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   پيشنهاد دادند :
 طور مساوي بين افراد توزيع شودمنابع در هر زمان بايد به  : 1مساوات رفتار .1
  منابع در طوالني مدت به طور مساوي بين افراد توزيع شود : 2مساوات نتايج .2
در هنگام توزيع منابع خاص و محدود بايد همه افـراد فرصـت مسـاوي     : 3مساوات فرصت .3

 .داشته باشند
همة گروه هـا  با بنابراين  ،در هر يك از اين اصول توزيعي هدف اصلي توزيع منابع مي باشد

 ،البته با روش هاي متفاوتي ،بطور مساوي و بدون توجه به مشاركت و يا نيازشان رفتار مي كنند
به صورتي كه هر فرد يا گـروه   ،منابع به طور تصادفي توزيع مي شوند مساوات فرصتبا  مثالً؛

ه عنـوان مثـال ؛   ب .دريافت مي نمايد ،منابع موجود را بدون اينكه هر رفتار امتيازي داشته باشد
روزه به عنـوان پـاداش داده شـود     15ممكن است به يك مربي ورزشي يك بليط تور مسافرتي 

نظر به اينكه واقعاً توزيع اين بليط تور مسافرتي به طور مساوي در بين همة مربيان ورزشي غير 
مة مربيان ممكن مي باشد بنابر اين اگرچه فقط يك مربي اين پاداش را دريافت مي نمايد اما ه

هر يك فرصت مسـاوي بـراي دريافـت ايـن پـاداش را       ،عملكرد و امثال آن ،بدون توجه به مقام
  .)4و  3دارند(

بيان مي كند منابع اگرچه ممكن است در يك دورة زماني كوتاه مدت به طـور   ،مساوات نتايج
به  .ت خواهند نمودهر فرد يا واحد سهم برابري درياف ،اما در طوالني مدت ،نابرابري توزيع شوند

براي خريد لباس هاي فرم وجود داشت و  2002عنوان مثال ؛ اگر پول اضافه اي در بودجة سال 
در دورة بعد تيم هاي ديگري بجز تيم هـاي   ،پول نيز به تيم هاي هاكي و فوتبال داده شده بود

مـة تـيم هـا    تـا ه  ،هاكي و فوتبال براي خريد لباس هاي فرم جديد پول دريافت خواهند نمـود 
  .لباس فرم جديد دريافت كنند

همة افراد يـا واحـد هـا بايـد      ،بيان مي كند در هر موقعيت زماني مساوات رفتارسرانجام 
هـزار دالر   20000به عنوان مثال ؛ اگر بخش ورزشي  .مقدار مشابهي از منابع را دريافت نمايند

 ،تيم وجود داشته باشـند  20ز پاداش جهت پشتيباني تيم ها دريافت كند و در بخش ورزشي ني
  ).5(دالر دريافت خواهند نمود 1000يم هر ت

منـابع و   ،سومين اصل مهم عدالت توزيعي است كه به طور مختصر بيان مي كنـد  : 4اصل نياز 

                                                                                                                   
1. Equality of treatment 
2. Equality of results 
3. Equality of opportunity 
4. Principle of need 
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بايد بر اساس نيازهاي افراد يا واحدها مختلف توزيع گردنـد و ايـن اصـل قواعـد فرعـي       پاداشها
سيه تحصيلي بايد به دانشجوياني تعلـق بگيـرد كـه توانـايي اقتصـادي      بور ؛به طور مثال  .ندارد

اما در كل نيازهاي يك فرد يا واحـد بايـد از يـك     .ضعيف تري نسبت به بقيه دانشجويان دارند
يعني افراد و واحد هاي معين ممكن اسـت بـه منـابع معينـي      .مورد درك باشد ،ديدگاه اجرايي

   .)1(ياز داشته باشندبراي اجراء وظايف تعيين شده شان ن
توليد درآمد و منفعـت مـي    ،يك توافق عمومي وجود دارد كه هدف اولية مؤسسات ورزشي

). بنابراين انتظار مي رود همة گـروه هـا ميـل بيشـتري را بـراي اسـتفاده از اصـول        7و  6(باشد
ن تحقيقات قبلي پيشنهاد مي كنند اي .اساسي انصاف در محيط يك مؤسسة ورزشي نشان دهند

بنابراين هنگاميكه منـابع اختصـاص مـي     ،سازمانها بر روي كيفيت و كميت توليد تمركز نمايند
بهـره وري و توليـد درآمـد)    (استفاده از اصول فرعي انصاف بيشتر نويدبخش اين موضوع  ،يابند

  ).8(هستند
ده هنگاميكه كاركنان آور ،) معتقدند كه از ديدگاه عدالت توزيعي1996(1گرينبرگ و اسكات

اين گونـه رفتارهـا مـي تواننـد بـه منزلـة        ،هاي خود را براي رسيدن به برابري تغيير مي دهند
 .)9واكنش به ادراك بي عدالتي در نظر گرفته شوند(

صورت گرفته بود آنها مربيان و مديران  )b1994( 2در تحقيقي كه توسط هومز و چالدوراي
مـورد   )NCAAرزش هـاي دانشـگاهي (  همة سطوح تقسـيمي اتحاديـه ملـي و   زن و مرد را در 

مساوات رفتار و مساوات نتايج را هنگاميكـه   ،و دريافتند كه همه گروهها نياز ،ارزيابي قرار دادند
همچنـين   .منصف تر به شـمار مـي آورنـد    ،منابع در ميان ورزشكاران دانشكده توزيع مي شوند

تر تمايل دارنـد كـه اصـول فرعـي     بيش ،يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه مردها نسبت به زنان
در حاليكه زنان تمايل دارند كه اصول مساوات را منصف تـر   ،انصاف را منصف تر به شمار آورند

  .)10(شمار آورند به
) صـورت  2006(در سـال  3بريدينگ و هومز ،ريمير ،همچنين در تحقيقي كه توسط ماهوني

ورزشـكاران دانشـكده و ديگـر دانشـجويان     آنها نظريه هاي عدالت توزيعي را در بين  ،گرفته بود
دانشكده در يك محيط ورزشي ميان دانشكده اي و يك محيط تجاري ورزشي بررسي كردنـد و  
به اين نتيجه رسيدند كه در هر دوي اين محيطها مساوات رفتار و نياز منصفانه تـرين روشـهاي   

 كـاهش قدرتمنـد توزيـع و    آنها همچنين دريافتند كه زنها طرفداران .اختصاص داده شده بودند

                                                                                                                   
1. Greenberg & Scott 
2. Hums & Cheladurai 
3. Mahony , Riemer , Breeding & Hums 
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  .مساوي هستند در حاليكه مردان حامي تصميم گيري بر اساس نياز و مشاركت برنامه هستند
) صورت گرفته بود به اين نتيجه رسيد كه اسـتفاده از  1975(1در تحقيقي كه توسط ديوتچ

  .بسته به سازمان و موقعيت هاي آن متفاوت مي باشند ،روشهاي توزيع منصفانه
در موقعيتهاي تجاري گوناگون كه هر يك از مديران بر روي توان سود دهي تمركـز مـي    مثال

در مقابـل   ،اين احساس را بيشـتر نمايـان خواهنـد سـاخت     ،روشهاي توزيع بر اساس انصاف ،كنند
بيشتر سازمانهاي كوچك و يا كم سود كه بر روي اهدافي از قبيـل رشـد فـردي و پيونـد گروهـي      

 .)11(بر اساس نياز يا مساوات مي باشند نويد بخش توزيعات و يا كاهش ها تمركز دارند بيشتر
) صورت گرفته است وي ارزشهاي سازماني 1989( 2همچنين در تحقيقي كه توسط ميندل
  مختلف را تحت دو عنوان طبقه بندي كرد :

  4. همبستگي يا انسجام گروهي2      3. بهره وري يا سود دهي1
نند بر تصميم گيريهاي مديران در بكارگيري رويكردهاي عدالت سـازماني  كه اين ارزشها مي توا

به اين معنا كه در شرايط و موقعيتهايي كه بهـره وري و   ،در موقعيتها و شرايط مختلف تاثير بگذارند
سود آوري دغدغه و هدف اصلي سازمان تلقي مي شود مديران تمايل دارند بيشتر از اصـول انصـاف   

در شرايطي كه همبستگي و انسجام و حسن نيت در بين كاركنان هدف  ،ا از طرفيام ،استفاده كنند
 ).12ند (در توزيع منابع بيشتر اصل مساوات را بكار بر ،اصلي سازمان باشد مديران تمايل دارند

اصـول تـوزيعي مختلـف را    نيز بين شغلهاي درون يك سازمان  5تفاوتها در وابستگي دروني
ونه يك شـركت بازاريـابي ورزشـي ممكـن اسـت كارشناسـان مختلـف        براي نم .ايجاب مي كند

بازاريابي را با توجه به بخشهاي مختلف كار استخدام نمايد و ممكن است وظايف آنها را طـوري  
تحت اين شرايط ممكـن اسـت بهـره     ،طراحي نمايد كه به اندازه كافي مستقل از يكديگر باشند

  .اساسي براي توزيع پاداش ها مورد استفاده باشد به عنوان ،فردي كاركنان )سود آوري(وري 
در مقابل يك شركت بازاريابي ورزشي ممكن است متخصصان بازاريابي اش را در درون پروژه هاي  

يك تيم موفقيت پروژه را بيشتر تضمين ميكند در اين  تيمي سازمان دهي نمايد زيرا مشاركتهاي اعضاء
  .باشدبه عنوان اساسي براي توزيع پاداشها  ،يك سازمان شرايط ممكن است همبستگي دروني اعضاء

(به عنـوان  مديران تمايل دارند اصل انصاف را بر اساس عملكرد در كارهاي مستقل  ،در كل
و اصل مساوات را در جريان كارهايي كه بطـور فزاينـده اي    ،بين تيم هاي مختلف كاري) ،مثال

                                                                                                                   
1. Deutsch 
2. Meindl 
3. Productivity 
4. Solidarity 
5. Interdependence 
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   ).1(ترجيح دهند  ،درون تيم هاي كاري) ،(به عنوان مثالوابستگي دروني بيشتري دارند
طي تحقيقي كه محـور مطالعـات آن عـدالت در امـور      )1990 -1987( 1و كرامپتون سيكو

مقامـات منتخـب و    ،به ارزيـابي ترجيحـات شـهروندان    ،مربوط به تفريح و سرگرمي جامعه بود
ي محلي و برنامـه  پارك ها ،مديران حقوق بگير در اختصاص بودجه براي استخر هاي روباز شنا

نتيجه بررسي آنها نشان داد كه بيشتر ايـن افـراد اولويـت     .هاي سازمان يافته ورزشي پرداختند
 .مـد نظـر دارنـد    ،اختصاص منابع به طور يكسان را در جاهايي كه كمتر خـدمت رسـاني شـده   

همچنين در ايجاد پارك هاي محلي ساكنان ترجيح مي دهند كه منابع به منـاطقي كـه كمتـر    
آنها همچنين ترجيح مي دهند براي تامين برنامه  .خدمت رساني شده است تخصيص داده شوند

ايـن نتـايج حـاكي از توافـق نظـر آنهـا در داشـتن         .بپردازنـد  "حـق اشـتراك    "هاي ورزشـي  
  .)14و 13( ت گرفته از اصل مساوات و اصل نياز مي باشدأديدگاههاي نش

تحقيقات و فن آوري به عنـوان متـولي    ،وزارت علوم با توجه به اينكه ادارة كل تربيت بدني
ورزشهاي دانشگاهي و علمي كشور و نيز به عنوان يك ادارة مرجع و الگو در اين زمينه مي تواند 
نقش اساسي در جهت توسعة بهره وري و اثربخشي عملكرد نيروي انساني در بخش تربيت بدني 

بنـابراين رعايـت و بكـارگيري     ،اشـته باشـد  بويژه در ورزش دانشـگاهي د  ،و علوم ورزشي كشور
عدالت سازماني و توسعة آن در بدنه ورزش دانشگاهي در كنار مديريت و رهبري كارا و اثربخش 

 .مي تواند مهمترين و اساسي ترين راه تحقق اين هدف باشد

  روش تحقيق
ري گـرد آو  روش تحقيق با توجه به موضوع و اهـداف مـورد پـژوهش از نـوع توصـيفي اسـت و      

  .كاربردي خواهد بود ،اطالعات به صورت ميداني و از نظر استفاده از نتايج
تحقيقـات و فـن    ،وزارت علـوم  رؤساي انجمنهاي ورزشيشامل ؛ جامعه آماري اين پژوهش 

 .و كارشناسـان تربيـت بـدني مـي باشـد     دانشگاه هاي دولتي مديران ادارات تربيت بدني  ،آوري
 نفـر مـديران ادارت تربيـت بـدني و     58 ،انجمنهاي ورزشـي  ايؤسنفر ر 45 شامل ،نمونه آماري

رؤسـاي انجمنهـا و    حوزةروش نمونه گيري در هر دو  .نفر كارشناس تربيت بدني مي شود 115
كارشناسـان تربيـت بـدني     حـوزة و در  مديران ادارات تربيت بدني از نوع انتخابي (سرشـماري) 

  بصورت تصادفي با تخصيص متناسب مي باشد.
اين پرسشنامه هـا   .ظور جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامة مجزا استفاده شده استبه من

توسط محقق در سه حيطـة مـورد    ،)1994با استفاده از پرسشنامة عدالت سازماني چالدوراي (
                                                                                                                   
1. Wicks & Crompton 
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مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان تربيت بدني) توسعه يافته اسـت   ،نظر (رؤساي انجمنها
  .مي باشددرصد  63 توزيعيضرايب پايايي آن براي عدالت كه در پژوهش حاضر 

  هاي تحقيق يافته
هر يك از فرضيات تحقيق به طور مجزا مورد بررسي قرار گرفته و سـطح معنـي    ،در اين قسمت

) در نظر گرفته شده اسـت و نيـز مـوارد    P < 0/05داري براي همة روش هاي آماري در سطح (
  ه است.مشخص گرديد ∗معني دار با عالمت 

  

  آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق به تفكيك گروه هاي سه گانه .1 جدول
انحراف   ميانگين  درصد  تعداد  جنسيت  تعداد  گروه  متغير

  استاندارد

عدالت 
  توزيعي

  22/42 19زن  15/6  51/32 77/57 26مرد 45  روساي انجمن ها
  79/13 8زن 97/4 55/26  20/86 50مرد 58  مديران ادارات

تربيتكارشناسان
  16/37 42زن  29/7 32/31  83/62 71مرد 115 بدني
 11/6  12/30   218 كل

  

 ،درصد مرد58) مشاهده مي گردد در گروه رؤساي انجمنها حدود 1همانگونه كه در جدول (
درصــد زن و در گــروه  14 ،درصــد مــرد 86درصــد زن و در گــروه مــديران ادارات حــدود  42

  درصد زن مي باشند. 37درصد مرد و  63ناسان تربيت بدني حدود كارش
  

  آزمون فريدمن جهت بررسي ميزان تمايل گروه هاي سه گانه نسبت به اصول عدالت توزيعي .2جدول 
 شاخص ها

انحراف  ميانگين  متغير ها  گروه
 SDاستاندارد

ميانگين 
 MRرتبه ها 

  تست فريد من
 sig  خي دو

رؤساي 
  انجمنها

 84/365/085/1 انصاف
 79/400/173/2 مساوات 000/0 15/40

 13/347/142/1 نياز

  مديران ادارات
 78/205/175/1 انصاف

 25/433/166/2 مساوات 000/0 88/38
 65/238/159/1 نياز

كارشناسان 
  تربيت بدني

 94/377/026/2 انصاف
 27/488/219/2 مساوات 000/0 93/35

 08/357/155/1 نياز
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 ،) نتايج پژوهش نشان داد كه در زمينة ميزان تمايـل رؤسـاي انجمنهـا   2(با توجه به جدول
مسـاوات و نيـاز)    ،مديران ادارات و نيز كارشناسان تربيت بدني به اصول عدالت توزيعي (انصـاف 

داري اصـل مسـاوات را بـر     به عبارتي هر سه گروه به طور معني .تفاوت معني داري وجود دارد
  ديگر اصول توزيعي ترجيح مي دهند.

  
  آزمون فريدمن جهت بررسي ميزان تمايل مردان و زنان نسبت به اصول عدالت توزيعي .3جدول 

  ها شاخص
انحراف   ميانگين  متغير ها  گروهها

 SDاستاندارد 
ميانگين 

 MRرتبه ها 
  تست فريد من

 sig  خي دو

  مرد
 98/1 06/1 58/3 انصاف

 51/2 58/2 60/4 مساوات 000/0 77/74
 51/1 51/1 93/2 نياز

  زن
 19/2 70/0 76/3 انصاف

 23/2 23/1 85/3 مساوات 000/0 10/19
 58/1 53/1 08/3 نياز

  
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در زمينة  ،) مالحظه مي گردد3همانگونه كه در جدول (

به عبارتي هر  .ان به اصول عدالت توزيعي تفاوت معني داري وجود داردميزان تمايل مردان و زن
دو گروه مردان و زنان به طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح مي 

  دهند.
  

  مان ويتني جهت بررسي تفاوت بين مردان و زنان در هر يك از اصول توزيعي -. آزمون يو4جدول 
  شاخص ها

 متغيرها
 انحراف معيار ميانگين هگرو

  مان ويتني - آزمون يو
Z محاسبه شده  Sig 

 اصل مساوات
 23/1 85/3 زن  002/0 -111/3 58/2 60/4 مرد

 70/0 76/3 زن  462/0 -735/0 07/1 56/3 مرد  اصل انصاف

 53/1 08/3 زن 449/0 -758/0 50/1 93/2 مرد  ازياصل ن
 

تنها در زمينة اصل مساوات بين مردان و زنان  ،مشاهده مي شود) 4همانگونه كه در جدول (
تفاوت معني داري وجود دارد و در اصول انصاف و نياز بين زنان و مردان تفاوت معني داري 

   .مشاهده نمي شود
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  آزمون كروسكال واليس جهت بررسي تفاوت بين گروه ها در هر يك از اصول توزيعي .5جدول 

  شاخص ها
 انحراف معيار ميانگين گروه  متغيرها

آزمون كروسكال 
  واليس

 Sig  خي دو

 اصل مساوات
 00/1 79/4 انجمن هايروسا

 33/1 25/4 يبدنتيادارات تربرانيمد  011/0 097/9
 34/1 27/4 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

  اصل انصاف
 77/0 84/3 انجمن هايروسا

 05/1 78/2 يبدنتيادارات تربرانيمد  000/0 146/49
 77/0 94/3 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

  ازياصل ن
 45/1 13/3 انجمن هايروسا

 38/1 65/2 يبدنتيادارات تربرانيمد 083/0 987/4
 57/1 08/3 يبدنتيكارشناسان ادارات ترب

 
صل انصاف بين ) نتايج نشان مي دهند كه در زمينة اصل مساوات و ا5با توجه به جدول (

مديران ادارات و كارشناسان تربيت بدني) تفاوت معني  ،گروه هاي مورد بررسي (رؤساي انجمنها
داري وجود دارد اما در زمينة اصل نياز بين گروه هاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود 

 .ندارد

 بحث و نتيجه گيري
تحقيقات  ،ل تربيت بدني وزارت علومدر هر سه سطح ادارة ك ،با توجه به يافته هاي اين پژوهش

مديران ادارات تربيت بدني و كارشناسان تربيـت بـدني)    ،و فن آوري (رؤساي انجمنهاي ورزشي
 .بويژه اين نسبت در گروه مديران ادارات كامالً بارز مـي باشـد   .تعداد مردان بيشتر از زنان است

از نظر نسبت مردان به زنان اين  ،ه نمود اگر بتوان نتايج اين تحقيق را با ديگر سازمان ها مقايس
) در سازمان تربيت بدني ايـران  15) (1387هادوي و مظفري ( ،يافته ها با يافته هاي صابونچي

مـردان   ،زيرا در ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم نيز مانند سازمان تربيت بدني ،همخواني دارد
  .به طور كامالً بارزي بيشتر از زنان مي باشند

تايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه در زمينة تمايل گروه هاي سه گانه نسبت به اصـول  ن
كه اين تفاوت حاكي از تمايل بيشتر هر سه گروه  ،عدالت توزيعي تفاوت معني داري وجود دارد

به عبارتي هـر سـه گـروه بـه طـور معنـي داري اصـل         .براي استفاده از اصل مساوات مي باشد
اين يافته ها تا حدودي بيـانگر ايـن مطلـب     .اصول توزيعي ترجيح مي دهندمساوات را بر ديگر 
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از  ،مي باشند كه وابستگي دروني شغلي بااليي در ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم وجـود دارد 
در جهـت رسـيدن بـه اهـداف      ،اين رو مديران حوزة ستادي ادارة كل تربيت بدني وزارت علـوم 

زيرا اصل  .روهي را بر سودآوري محض سازمان ترجيح مي دهندهمبستگي و انسجام گ ،سازمان
در جهـت افـزايش    ،مساوات همان اصلي است كه سازمان ها براي رسيدن به اهـداف سـازماني  

  همبستگي بين اعضاء و واحد هاي مختلف سازمانشان از آن استفاده مي نمايند.
 2و كرامپتون سيكو ،)1994( 1اييافته هاي اين تحقيق تا حدودي با يافته هاي هومز و چالدور

زيرا در يافته هاي  .) همخواني دارد2006( 3بريدينگ و هومز ،ريمير ،و نيز ماهوني )1990 -1987(
پارك هاي  واستخر هاي روباز شنا  ،)NCAAآنها كه به ترتيب در اتحادية ملي ورزشهاي دانشگاهي (

بـه ايـن نتيجـه     ،بودتجاري ورزشي  يك محيط ورزشي ميان دانشكده اي و يك محيطو نيز محلي 
  .و نياز منصفانه ترين روشهاي اختصاص داده شده بودند )مساوات رفتاركه مساوات (رسيدند 

همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه در زمينة تمايـل مـردان و زنـان نسـبت بـه       
ن و هـم زنـان بـه    يافته ها نشان مي دهند كه هم مردا .اصول عدالت توزيعي تفاوت وجود دارد

بـه عبـارتي در بـين     .طور معني داري اصل مساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح مي دهنـد 
         اصـل مسـاوات منصـفانه تـرين روش تخصـيص و كـاهش منـابع         ،مردان و زنان هر سـه گـروه  

   .باشد مي
و نيـز   )1994(دي با يافته هاي هـومز و چـالدوراي  يافته هاي اين بخش از پژوهش تا حدو

زنهـا طرفـداران   زيرا در يافته هاي آنهـا   ،) مغايرت دارد2006(بريدينگ و هومز ،ريمير ،ماهوني
هستند در حاليكه مردان حامي تصميم گيـري   (اصل مساوات) مساوي كاهشقدرتمند توزيع و 

در صورتيكه در اين پژوهش هر دو گـروه   ،هستند (اصل انصاف) بر اساس نياز و مشاركت برنامه
 ،رويهمرفتـه  .دان و زنان طرفدار اصل مساوات يا همان توزيع و كـاهش مسـاوي مـي باشـند    مر

مقايسة يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي ذكر شده در فوق مي تواند گوياي اين 
مردان و زنان نگرش يكساني نسبت به عدالت  ،مطلب باشد كه در ادارة تربيت بدني وزارت علوم

ول آن دارند و در انتخاب اصول توزيعي جهت توزيع و يا كاهش منابع تقريباً مشابه توزيعي و اص
   .عمل مي نمايند

تنها در اصل مسـاوات   ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در زمينة استفاده از اصول توزيعي
علي رغم اينكه هـم مـردان و هـم زنـان اصـل       ،به عبارتي .بين مردان و زنان تفاوت وجود دارد

                                                                                                                   
1. Hums & Cheladurai 
2. Wicks & Crompton 
3. Mahony , Riemer , Breeding & Hums  



   1391، زمستان 1پژوهش در ورزش دانشگاهي شماره   94

اما مردان در مقايسه با زنان به طور معني داري  ،ساوات را بر ديگر اصول توزيعي ترجيح دادندم
در  ،همانگونه كه در فوق نيز اشـاره گرديـد   .تمايل بيشتري براي استفاده از اصل مساوات دارند

 ارتباط بين اصول عدالت توزيعي و جنسيت يافته ها ي پژوهش حاضر نسبتاً با يافته هاي هومز
اين تنـاقض   .) مغايرت دارد2006بريدينگ و هومز ( ،ريمير ،) و نيز ماهوني1994و چالدوراي (

ممكن است مربوط به تفاوت فرهنگي داخل و خارج ايران و نيز جو سـازماني اداره كـل تربيـت    
در زمينة استفاده از اصول انصاف و نياز نيز تفاوت معني داري بين زنان  .بدني وزارت علوم باشد

  يعني مردان و زنان تمايل نسبتاً مشابهي به آن دو اصل دارند.  ،مردان مشاهده نشده است و
يافته هاي پژوهش حاضر نشان داند كه در زمينة استفاده از اصول توزيعي انصاف و مساوات 
 .بين گروه هاي مورد بررسي تفاوت وجود دارد اما در اصل نياز بين گروه ها تفاوت وجود نـدارد 

رتي كارشناسان تربيت بدني به طور معني داري نسبت به دو گـروه ديگـر طرفـدار اصـل     به عبا
بودند و رؤساي انجمنهاي ورزشي نيز به طور معني داري در مقايسه بـا دو گـروه ديگـر     انصاف

 .بودند مساواتطرفدار اصل 
 رؤساي انجمنهاي ورزشـي  ،همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه بين سه گروه مورد بررسي

اين يافتـه   ،رويهمرفته .درك قوي تر و مديران ادارات درك ضعيف تري از عدالت توزيعي دارند
ها حاكي از آن مي باشد كه مديران حوزة ستادي وزارت علوم بايـد توجـه بيشـتري بـه مقولـة      

عملكـرد و تعهـد    ،اين مهم مـي توانـد رضـايت شـغلي     .عدالت توزيعي و اصول آن داشته باشند
غيبـت و تـرك شـغل را     ،عة تربيت بدني وزارت علوم را افزايش داده و جابجـايي سازماني مجمو

  .كاهش دهد و نيز دستيابي مؤثر تر به اهداف سازماني را موجب گردد
نهايتاً با توجه به اينكه عدالت سازماني و بويژه عدالت توزيعي يك مقولة بسـيار مهـم و اثـر    

باشد و پيامد هاي سازماني مهمي چـون رضـايت   گذار در رفتار سازماني و مديريت ورزشي مي 
عملكرد و غيره را به دنبال دارد و نيز با توجه به پژوهش هاي بسيار كمي  ،تعهد سازماني ،شغلي

كه در اين حوزه در كشور صورت گرفته و حاكي از شناخت پايين مديران اجرائي كشور نسـبت  
نهاد مي گردد تحقيقات بيشـتري در ايـن   از اين رو پيش ،به عدالت توزيعي و اصول آن مي باشد

زمينه در كشور صورت گيرد تا پيشينة ادبيات عدالت سازماني و توزيعي تقويت گردد و نيـز در  
به عدالت سازماني به عنوان يك فصل مهـم آموزشـي    ،سيستم آموزشي بويژه در رشتة مديريت

ريت كه مديران آينده هستند توجه و تأكيد شود تا از اين طريق دانش و ادراك دانشجويان مدي
     ارتقاء يابد.
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