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ارائه مدل علی پیشبینی یادگیری سازمانی بر اساس عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در
میان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس
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تاریخ دریافت34/10/29 :

چكـیده

تاریخ تصویب31/6/1 :

هدف پژوهش حاضر ،پیشبینی یادگیری سازمانی بر اساس عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در میان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس به روش
تحلیل مسیر میباشد .برای این منظور با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  ۰۵۱نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس انتخاب و به
پرسشنامههای متشکل از ابعاد عدالت سازمانی ،یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی پاسخ دادند .نتایج پژوهش بهطور کلی نشان داد که رابطهی عدالت
سازمانی و یادگیری سازمانی ،تحت تﺄثیر ابعاد اعتماد سازمانی است .ابعاد (عدالت تعاملی ،عدالت رویهای و عدالت توزیعی) عدالت سازمانی بر یادگیری
سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت میباشند .نتایج همچنین نشان داد از میان مؤلفههای اعتماد سازمانی (شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت) ،حسن
نیت بیشترین اثر مستقیم را بر افزایش یادگیری سازمانی دارد .از میان مؤلفههای عدالت سازمانی (عدالت تعاملی ،عدالت رویهای و عدالت توزیعی) نیز
مؤلفه عدالت تعاملی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر افزایش یادگیری سازمانی دارد .همچنین بررسی مدل برازش شده نشان داد که  23درصد واریانس
یادگیری سازمانی توسط عدالت سازمانی و یادگیری قابل تبیین میباشد.
کلید واژهها :عدالت سازمانی ،یادگیری سازمانی ،اعتماد سازمانی
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مقدمه
امروزه از یادگیری بهتر و سریعتر بهعنوان یکی از منابع مهم قدرت و رمز ماندگاری سازمانها ،نسبت به سایر رقبا یاد
میشود .با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی ،عدم اطمینان در محیط سازمانها فزونی یافته ،در نتیجه سازمانها
نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحوالت محیطی تطبیق دهند .در
این راستا افزایش تغییر و تحوالت محیطی مانند توسعه روزافزون فناوری ،افزایش شدت رقابت ،سازمانها را وادار کرده است
تا برای حفظ ،بقا و رشد و توسعه ،خود را با محیط شان انطباق دهند (جو و شیم  .)43۵ :3۱۰۱،این محیط رقابتی ،سازمانها
را مجبور به یادگیری میکند .یادگیری ،عامل اصلی ،کلیدی و مورد نیاز سازمانی است که میخواهد در دنیای جدید اقتصادی
پا برجا بماند (امیری و همکاران .)3۱۰۱ ،با توجه به نقش و اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمانها ،سازمانهایی
میتوانند بقای خود را در بازارهای رقابتی تضمین نمایند که دارای نیروی انسانی با یادگیری باال ،متعهد به سازمان و
ارزشهای آن و فراتر از منافع شخصی خود ،دغدغه تحقق اهداف و مﺄموریتهای سازمان را داشته باشند .در این میان اداره
ورزش و جوانان که مرجع اثرگذار بر تمامی فعالیتهای ورزشی و مسائل مربوط به امور جوانان است و نقش چشمگیری را در
ارتقاء ورزش و سالمت ،توسعۀ پایدار و سرافرازی کشور دارد ،همواره در معرض این تغییرات شتابان قراردارد .در این شرایط
ارتباط و تعامل این سازمان با عوامل مختلفی چون دولت ،حامیان مالی و سایر سازمانهای ورزشی ملی و بینالمللی و مهمتر
از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی شرایط ویژهای را برای ذینفعان این سازمان خلق کرده است .طبیعی
است که در این شرایط امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان و سازمان بهعنوان یک اولویت
مطرح شود .بنابراین اداره ورزش و جوانان باید از راه یادگیری مستمر ،کارکنان را برای رویارویی با تغییرات آماده نمایند و
برای اینکه توانایی تطبیق با شرایط ،تغییرات و چالشهای امروزی را داشته باشند ،باید به نهادینه کردن یادگیری در درون
سازمان پرداخته تا بتواند با انجام موفق رسالتها و وظایف محوله در راه ارتقاء فرهنگ ،سالمت و ورزش پهلوانی و حرفهای
گام بردارد .لذا با در نظر گرفتن این نکته که افزایش اثربخشی و بهرهوری سازمانی در سازمانهای ورزشی منوط به باال بردن
سطح یادگیری کارکنان است ،توجه به ارتقاء سطح یادگیری کارکنان از جایگاه مهمی در اداره ورزش و جوانان برخوردار
است .صاحب نظران در سالهای اخیر یادگیری سازمانی را بهگونههای مختلف تعریف کردهاند؛ اما در تمامی این تعاریف،
تغییر رفتار بهعنوان اساسیترین رکن یادگیری قلمداد شده است .بهعنوان مثال آرجریس و شون ( )۰١۸۷یادگیری سازمانی را
بهعنوان کشف و اصالح خطا تعریف میکنند .در تعریفی دیگر یادگیری سازمانی بهعنوان فرایند بهبود بخشیدن به کارها و
عملکردهای سازمانی از طریق دانش بهتر و شناخت مؤثرتر تعریف شده است (ایلماز.)3۱۰۰ ،
الگراوچیوا ( )3۱۱۷نیز یادگیری سازمانی را بهعنوان فرایندی کلیدی تعریف میکنند که سازمان از طریق آن یاد میگیرد و
این یادگرفتن به معنای هرگونه تغییر در مدلهای سازمانی است که به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان منجر میشود .الهتین
ماکی و همکاران ( )3۱۱۰از شفاف بودن مﺄموریت و مقاصد ،توانایی و تعهد رهبری و تجربه و انتقال دانش بهعنوان سه مؤلفه
اصلی یادگیری سازمانی ،نام بردهاند .در یک مفهومسازی دیگر نیف ( )3۱۱۰ابعاد یادگیری سازمانی را شامل چشمانداز
مشترك ،فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیری تیمی ،اشتراك دانش ،تفکر سیستمی ،رهبری مشارکتی و توسعه شایستگیهای
کارکنان میدانند .اخیراً نیز گومژ و همکاران ( )3۱۱۵از منظر استراتژی و بهعنوان پایهای برای مزیت رقابتی ،یادگیری
سازمانی را مفهوم سازی و شامل چهار مؤلفه تعهد مدیریت ،دیدگاه سیستمی ،گشودگی فضای کاری ،تجربیات ،انتقال و
یکپارچه سازی دانش که آنها را قابلیتهای یادگیری سازمانی نامیده دانسته است.
در سالهای اخیر پژوهشها ،نقش برخی متغیرها نظیر هوش سازمانی (خورشید و همکاران ،)۰2١۰ ،توانمندسازی کارکنان
(سلیمانی و همکاران ،)۰2١۱ ،ابعاد مدیریت دانش (نادی و همکاران )۰2١۱ ،و  ...برای پیشبینی یادگیری سازمانی مورد
بررسی قرار دادهاند و در این پژوهش نیز برای نخستین بار در داخل و خارج از کشور بهویژه در یک سازمان ورزشی نقش
عدالت سازمانی در قالب مدل علی جهت پیشبینی یادگیری سازمانی مور توجه میباشد .به نظر میرسد وجود عدالت
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سازمانی میتواند سازمانها را در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار و افزایش یادگیری سازمانی یاری نماید .عدالت سازمانی
اصطالحی برای توصیف نقش عدالت است که بهطور مستقیم با موفقیتهای شغلی در ارتباط است و بیانکننده نحوه برخورد
با کارکنان است به نحوی که آنها احساس کنند با آنها بهطور عادالنه برخورد میشود (کلیدبری رضایی و سلیمی.)2 :۰2۷۸ ،
از جمله دالیلی که سازمانها از عدالت بهره میگیرند میتوان به تشخیص کمبودها در اعتماد و یادگیری سازمان،
بهرهوری بیشتر از سرمایههای انسانی ،یادگیری کارآمدتر و مؤثرتر و غیره اشاره کرد .رعایت عدالت بهویژه در برخی رفتارهای
مدیر با کارکنان (توزیع پاداش ،روابط سرپرستی ،ارتقاء و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است و متخصصان علوم
اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت بهعنوان مبنای اساسی و ضروری سنجش اثربخشی سازمان پی بردهاند .بنابراین
رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است .در ادبیات رفتار سازمانی ،عدالت
سازمانی شامل سه نوع عدالت توزیعی (نگرشها و انصاف ادراك شده دربارۀ توزیع و تخصیص پیامدها و ستادههای سازمان
در مقایسه با عملکرد و آوردههای کارکنان) ،عدالت رویهای (ادراکات افراد از مطلوبیت نتایجی که دریافت میکنند) و عدالت
تعاملی (برخورد عادالنه با فرد شاغل در سازمان بر اساس روشهای رسمی تصویب شده) میگردد .هر چند به نظر میرسد
که اگر فرایند تصمیمگیری در زمینه تخصیص پاداشها با مشارکت بیشتر کارکنان همراه باشد ،به گونهای که قوانین،
مقررات و رویههای انجام کار بهطور واضح و روشن تعیین شود و رویههای تخصیص حقوق و مزایا برای همه کارکنان
یکسان اعمال شود و همچنین تصمیمات مربوط به هر یک از کارکنان به دور از هر گونه تبعیض و جانبداری اتخاذ شود به
عبارتی عدالت سازمانی باال باشد ،بر یادگیری کارکنان افزوده شود ولی مرور مطالعات انجام شده و پژوهشهای صورت
گرفته نشان میدهد که رابطه بین این دو متغیر مستقیماً مورد توجه قرار نگرفته است از این رو در این پژوهش برای تبیین
دقیقتر رابطه عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی نقش متغیر اعتماد سازمانی بهعنوان متغیر واسطه مورد بررسی قرار
میگیرد.
اعتماد ،تصمیم به اطمینان به دیگری است ،با این انتظار که او بر اساس یک توافق مشترك ،عمل خواهد کرد .کارن یوان
( )3۱۱١معتقد است اعتماد بهعنوان یکی از عوامل ضروری و سازنده برای ارتقاء کارایی سازمانی و یک مزیت رقابتی برای
سازمانها معرفی میشود .راولینز سه بُعد را برای اعتماد سازمانی مطرح کرده است که عبارتند از :شایستگی ،یکپارچگی و
حسن نیت .در مطالعات سازمانی از اعتماد بهعنوان عامل بنیادی برای سازمانهای اثربخش نام برده میشود و متخصصین
رهبری و محققان به اهمیت ایجاد اعتماد در بین نیروی کاراذعان دارند .سازانی و همکاران ( )۰2١2نیز در پژوهشی نشان
دادند که در میان ورزشکاران لیگ برتر فوتسال ایران عدالت رویهای و عدالت مراودهای پیشبینی کننده اعتماد سازمانی
هستند .هوی و تارتر ( )3۱۱4ارتباط بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی یک رابطه متقابل دو جانبه است .این امکان وجود
دارد که بتوان ادعا کرد اعتماد سازمانی باعث ترویج عدالت سازمانی میشود این عدالت به نوبه خود باعث تقویت اعتماد
میشود .اعتماد کارکنان در یک سازمان میتواند نقش کلیدی در نتایجی از جمله رضایت شغلی ،کاهش قصد ترك سازمان و
غیره دارد و حتی باعث عملکرد باالی سازمانی میشود (دمیر .)3۱٢ :3۱۰۰ ،عدالت سازمانی ،اغلب سبب ایجاد سازمانهایی
با اثربخشی باالتر میشود .انعکاس عدالت سازمانی در رفتارهای سرپرست ،حس خوبی ایجاد میکند این حس ،حسی از
اعتماد به سرپرست و متعاقب آن اعتماد سازمانی را در کارکنان شکل میدهد .اعتماد یکی از سرمایههای اجتماعی است که
وحدت را در سازمانها ایجاد و حفظ نموده ،اعتماد کارکنان را به نهادها و سازمانهایی که در آن کار میکنند پیوند میدهد.
پژوهشها نشان میدهد روابط مثبت و معناداری میان ابعاد عدالت و اعتماد وجود دارد (اشجع و همکاران .)۰2۷۷ ،احمدی و
همکاران ( )۰2١۰نیز بیان کردند که بیعدالتی در سازمانهای ورزشی موجب سلب اعتماد افراد از سازمان ورزش در زمینه
بکارگیری نیروی انسانی ،نیروهای متخصص و عضویت فرد در تیمهای ورزشی میگردد.
از سوی دیگر اعتماد پیش شرطی برای یادگیری سازمانی و دارای نقش حیاتی در اقتصاد جهان امروز میباشد .امروزه
مزیت رقابتی در سازمانهایی که فرهنگ یادگیری را ترویج میدهند به وسیله اعتماد باال مشخص میشود .هرچه اعتماد
بیشتر باشد ،یادگیری ،خالقیت ،نوآوری و رقابتپذیری نیز بیشتر میباشد (استاب .)۰١١4 ،در این زمینه فرهنگ و همکاران
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( )۰2۷١در پژوهشی نشان دادند که ارتباط معناداری بین مؤلفههای اعتماد با یادگیری سازمانی وجود دارد .حال با توجه به
رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی از یک سو و اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی از سوی دیگر که بر اساس
پژوهشهای قبلی و پیشینه نظری مورد بحث قرار گرفت .مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای اعتماد
سازمانی ،در رابطۀ بین عدالت و یادگیری سازمانی در چارچوب یک مدل علی است .لذا برای این منظور مدلی را بر اساس
پیشینه نظری و تجربی بهعنوان مدل درونداد انتخاب و فرض واسطهگری اعتماد سازمانی در میان عدالت و یادگیری سازمانی
در قالب این مدل به روش تحلیل مسیر برای نخستین بار در میان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس مورد آزمون
قرار میگیرد عالوه بر آن در چارچوب این مدل اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
عدالت تعاملی

شایستگی

عدالت رویه ای

یکپارچگی

عدالت توزیعی

حسن نیت

یادگیری سازمانی

شکل :۱نمودار مسیر مدل مفهومی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی

روش شناسی
روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میباشد زیرا در این پژوهش روابط میان متغیرها در قالب مدل علی تحلیل مسیر
مورد بررسی قرار میگیرد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس در سال ( )١3-١2میباشد که بر اساس
آمار موجود 4۱۱نفر میباشند .جهت انتخاب نمونه آماری در پژوهش حاضر به دلیل پایین بودن تعداد افراد جامعه و همچنین
در دسترس بودن چارچوب نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  ۰۵۱نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان
استان فارس بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

ابزار گردآوری دادهها
جهت گردآوری دادهها در این پژوهش از پرسشنامه خودگزارشی  4۷سؤالی شامل مقیاس یادگیری سازمانی گومژ و همکاران
( ،)3۱۱۵مقیاس عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن )۰١١2 ،و مقیاس اعتماد سازمانی راولینز ( )3۱۱۷استفاده گردید .پاسخهای
کارکنان به هرکدام از گویههای این پرسشنامه بهصورت مقیاس پنج درجهای به شیوه لیکرت بر روی یک پیوستار کامالً
موافقم ،موافقم ،تاحدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم ثبت میگردد .در این طیف به ترتیب نمرات ۵،4،2،3و ۰به پاسخهای
کامالً موافقم ،موافقم ،تاحدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم تعلق میگیرد و نمره دهی برای بعضی از سؤاالت این پرسشنامه به
صورت معکوس میباشد.
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مقیاس یادگیری سازمانی گومژ و همکاران ( :)3۱۱۵این پرسشنامه مشتمل بر  ۰٢گویه میباشد که  4مؤلفه (تعهد
مدیریتی ،دیدگاه سیستمی ،گشودگی فضای کاری و تجربیات وانتقال و یکپارچگی دانش) مورد سنجش قرار میدهد .برای
تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده برای این مقیاس برابر
با  ۱/۷۰است که بیانگر پایایی و ثبات اندازهگیری این مقیاس است.
عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ( :)۰١١2این پرسشنامه مشتمل بر 3۱گویه میباشد که  2مؤلفه (عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای و عدالت تعاملی) مورد سنجش قرار میدهد .برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.
ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده برای خرده مقیاسهای عدالت تعاملی ،عدالت رویهای و عدالت توزیعی به ترتیب برابر با
 ۱/۷۸ ،۱/۷٢و  ۱/۷۰بهدست آمد که بیانگر پایایی و ثبات اندازهگیری این مقیاس است.
پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز ( :)3۱۱۷این پرسشنامه مشتمل بر  ۰3گویه میباشد که  2مؤلفه (شایستگی ،یکپارچگی
و حسن نیت) مورد سنجش قرار میدهد .برای تعیین پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .ضریب
آلفای کرونباخ بهدست آمده برای خرده مقیاسهای شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت به ترتیب برابر با  ۱/۷4 ،۱/۷2و ۱/۷۱
بهدست آمد که بیانگر پایایی و ثبات اندازهگیری این مقیاس است.
الزم به ذکر است که اعتبار محتوایی مقیاسها نیز بر اساس دیدگاه  ۵نفر از اساتید و متخصصان پس از انجام برخی
اصالحات جزئی مورد تﺄیید قرار گرفت.

یافتهها
برای بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر با نرمافزار لیزرل استفاده شده است .در این پژوهش
عدالت سازمانی بهعنوان متغیر برونزا ،یادگیری سازمانی بهعنوان متغیر درونزا و اعتماد سازمانی بهعنوان متغیر واسطه در نظر
گرفته شده است .در جدول شماره  ۰شاخصهای توصیفی مربوط به نمونه مورد بررسی آورده شده است.
جدول :۱شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
عدالت تعاملی
عدالت رویه ای
عدالت توزیعی
شایستگی
یکپارچگی
حسن نیت
یادگیری سازمانی

میانگین
3۵/١۷
۰۷/۷۵
۰۵/4۷
۰2/۰۵
۰۱/۸3
١/١٢
۵۰/2۱

انحراف استاندارد
3/۸2
4/2۸
4/۱۱
3/23
2/3٢
3/٢3
۵/١٢

کجی
-۱/۰۰
۱/۸2
۱/۰۵
-۱/۰٢
۱/3۰
۱/۰۰
۱/۰4

کشیدگی
۱/2۷
-۱/۰۷
۰/۱3
-۱/2۵
-۱/۵۰
۱/٢4
-۱/3۷

مقادیر کجی و کشیدگی گزارش شده در جدول شماره  ۰بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش میباشد .الزم به
ذکر است که نتایج بهدست آمده از آزمون کولموگرف -اسمیرنف نیز بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرها میباشد که به دلیل
اختصار از ذکر جداول آن خودداری شده است .الزم به ذکر است جهت بررسی مفروضه نرمال بودن چند متغیره بهعنوان یکی
از مفروضههای تحلیل مسیر ضریب مردیا ۰مورد استفاده قرار گرفت و نسبتهای بحرانی بهدست آمده که از طریق تقسیم
شاخصهای کجی و کشیدگی بر خطای معیار برای تک تک متغیرها حاصل گردید کوچکتر از  3/۵۷بود که این امر بیانگر
1. Mardia `s Coefficient
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برقراری مفروضه نرمال بودن چند متغیره است .همچنین مفروضه خطی بودن نیز از طریق بررسی نمودار پراکنش
پسماندهای استاندارد رگرسیون تﺄیید گردید .به منظور تشخیص همخطی متغیر برونزا (عدالت سازمانی) و واسطه (اعتماد
سازمانی) جهت ارائه مدل پیشبینی یادگیری سازمانی دو شاخص عامل تورم واریانس ) (VIFو پارامتر تحمل مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج مندرج در جدول شماره  3نشان میدهد که مقدار  VIFبرای تمامی متغیرها پایینتر از  ۰۱میباشد .مقدار
پارامتر تحمل ) (Toleranceنیز برای تمامی متغیرها از صفر بزرگتر و به نزدیک است که هر دو شاخص بیانگر هم خطی
پایین متغیرهای پیشبین میباشد.
جدول :2شاخصهای هم خطی چندگانه متغیرهای پیشبینی کننده یادگیری سازمانی

عامل تورم واریانس()VIF
3/۰١
3/3۰
3/3۸
3/24
3/3۱
3/44

متغیر
عدالت رویه ای
عدالت توزیعی
عدالت تعاملی
شایستگی
یکپارچگی
حسن نیت

پارامتر تحمل
۱/۷4
۱/۷2
۱/۸۷
۱/۷۰
۱/۷٢
۱/۷2

بنابراین با توجه به برقراری مفروضهها میتوانیم جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده
کنیم .در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آورده میشود.
جدول :3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیرها
عدالت تعاملی
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
شایستگی
یکپارچگی
حسن نیت
یادگیری سازمانی

۰
۰
**۱/۰٢
**۱/32
**۱/2٢
**۱/3١
**۱/3۵
**۱/۰۸

3

2

۰
**۱/34
**۱/3۵
**۱/3١
**۱/3۰
*۱/۰۱

۰
**۱/3٢
**۱/34
**۱/3۷
*۱/۰2

4

۰
**۱/۰2
**۱/33
**۱/2١

۵

۰
**۱/32
**۱/2۰

٢

۰
**۱/4٢

۸

۰

< ۱/۱۵**P < ۱/۱۰

*P

با توجه به جدول شماره  2میبینیم که از میان متغیرهای برونزا (ابعادعدالت سازمانی) بهترتیب عدالت تعاملی ( ،)۱/۰۸عدالت
توزیعی ( )۱/۰2و عدالت رویهای ( )۱/۰۱باالترین تا پایینترین ضریب همبستگی را با یادگیری سازمانی دارا میباشند که
تمامی این ضرایب از نظر آماری معنیدار هستند .الزم به ذکر است که ضریب همبستگی بین بعد عدالت تعاملی و یادگیری
سازمانی در سطح  ۱/۱۰و ضریب همبستگی عدالت توزیعی و رویهای با یادگیری سازمانی در سطح  ۱/۱۵معنیدار است .از
میان متغیرهای درونزا (ابعاد اعتماد سازمانی) نیز بهترتیب متغیرهای حسن نیت ( ،)۱/4٢شایستگی ( )۱/2١و یکپارچگی
( )۱/2۰باالترین تا پایینترین ضریب همبستگی را با یادگیری سازمانی دارا هستند که هر سه این ضرایب از نظر آماری در
سطح  ۱/۱۰معنیدار هستند .در ادامه جدول مربوط به اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر یکدیگر
گزارش میگردد.
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جدول :4ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر یکدیگر و واریانس تبیین شده آن

متغیرها /
بر یادگیری سازمانی از:
عدالت تعاملی
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
شایستگی
یکپارچگی
حسن نیت
بر شایستگی از:
عدالت تعاملی
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
بر یکپارچگی از:
عدالت تعاملی
عدالت رویهای

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

واریانس تبیین شده

برآوردها

**۱/3١
**۱/۰١
**۱/2٢

**۱/۰١
**۱/۰4
**۱/۰4
-

**۱/۰١
**۱/۰4
**۱/۰4
**۱/3١
**۱/۰١
**۱/2٢

۱/23

**۱/3١
**۱/۰۸
*۱/۰4

-

**۱/3١
**۱/۰۸
*۱/۰4

**۱/3۰
**۱/33

-

**۱/3۰
**۱/33

عدالت توزیعی

*۱/۰2

-

*۱/۰2

۱/۰۷

۱/۰٢

بر حسن نیت از:
عدالت تعاملی
عدالت رویهای
عدالت توزیعی

**۱/۰۸
*۱/۰2
**۱/3۱

-

**۱/۰۸
*۱/۰2
**۱/3۱

۱/۰3

با توجه به جدول شماره  4ضرایب اثر مستقیم عدالت تعاملی بر افزایش شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت به ترتیب برابر
با  ۱/3۰ ،۱/3١و  ۱/۰۸میباشد که هر سه ضریب و از نظر آماری در سطح  ۱/۱۰معنیدار است ( .)P<۱/۱۰همچنین ضریب
اثر مستقیم عدالت رویهای بر افزایش شایستگی و یکپارچگی به ترتیب برابر با  ۱/۰۸و  ۱/33است که از نظر آماری در سطح
 ۱/۱۰معنیدار است ( .)P<۱/۱۰ضریب اثر مستقیم عدالت رویهای بر افزایش حسن نیت نیز برابر با  ۱/۰2است که در سطح
 ۱/۱۵معنیدار میباشد ( .)P<۱/۱۵ضریب اثر مستقیم عدالت توزیعی بر افزایش شایستگی و یکپارچگی نیز به ترتیب برابر با
 ۱/۰4و  ۱/۰2است که در سطح  ۱/۱۵معنیدار است ( .)P<۱/۱۵در نهایت ضریب اثر مستقیم عدالت توزیعی بر افزایش
حسن نیت نیز برابر با  ۱/3۱و در سطح  ۱/۱۰معنیدار است (.)P<۱/۱۰
ضریب اثر مستقیم شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت بر افزایش یادگیری سازمانی نیز به تر تیب برابر با  ۱/۰١ ،۱/3١و
 ۱/2٢است که از نظر آماری در سطح  ۱/۱۰معنیدار است (.)P<۱/۱۰
همان طور که در جدول  4مشاهده میگردد از میان متغیرهای درونزا نیز بیشترین اثر مستقیم بر افزایش یادگیری سازمانی
مربوط به حسن نیت ( )۱/2٢است .با توجه به جدول شماره  4ضریب اثر غیرمستقیم عدالت تعاملی ،عدالت رویهای و عدالت
توزیعی بر افزایش یادگیری سازمانی به ترتیب برابر با  ۱/۰4 ،۱/۰١و  ۱/۰4است که از نظر آماری در سطح  ۱/۱۰معنیدار
میباشند ( .)P<۱/۱۰که این امر بیانگر نقش واسطهای مؤلفههای اعتماد سازمانی در میان ابعاد عدالت سازمانی و یادگیری
سازمانی است.
همچنین با توجه به جدول  4از میان متغیرهای برونزا (عدالت تعاملی ،عدالت رویهای ،عدالت توزیعی) عدالت تعاملی اثر
غیر مستقیم ( )۱/۰١بیشتری بر یادگیری سازمانی دارد و هیچکدام از متغیرهای درونزا (شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت) بر
یادگیری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم نیستند .در ضمن ،میزان واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی در مدل برازش شده
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 ۱/23است .در ادامه با توجه به پارامترهای ارائه شده در جدول  4الگوی برازش شده پیشبینی یادگیری سازمانی همراه با
مشخصههای برازندگی ارائه میگردد.
همان طور که در جدول  4مشاهده میکنیم هیچکدام از ابعاد عدالت سازمانی بهعنوان متغیرهای برونزای پژوهش (عدالت
تعاملی ،عدالت رویهای ،عدالت توزیعی) بر یادگیری سازمانی دارای اثر مستقیم نیستند .در حالیکه اثر غیرمستقیم هر سه بعد
متغیر برونزا شامل عدالت تعاملی ( ،)۱/۰١عدالت رویهای ( )۱/۰4و عدالت توزیعی ( )۱/۰4بر یادگیری سازمانی از نظر آماری
در سطح  ۱/۱۰معنیدار است که این امر بیانگر نقش واسطهای متغیر اعتماد سازمانی در میان ابعاد عدالت سازمانی و
یادگیری سازمانی است.
0/49

شایستگی
**0/21

**0/92
0/34

**0/92

**0/92

0/48
*0/28

یادگیری سازمانی

عدالت تعاملی

**0/22

یکپارچگی

**0/21

**0/99

*0/26

0/44
**0/63

عدالت رویه ای

*0/26

حسن نیت

**0/90

عدالت توزیعی

*

شکل  :2نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازش شده یادگیری سازمانی P <1/10**P <1/1۱

در ادامه مشخصههای برازندگی مدل برازش شده پیشبینی یادگیری سازمانی در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  :0مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی یادگیری سازمانی

مشخصه
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x3/df
ارزش P
شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI
شاخص نکویی برازش )(GFI
شاخص تعدیل شده نکویی برازش )(AGFI
جذر برآورد واریانس خطای تقریب )(RMSEA

برآورد
3/١۱
۱/۱۸
۱/١۸
۱/١۷
۱/١2
۱/۱24

همانطور که در جدول شماره  ۵مشاهده میشود مشخصههای برازندگی گزارش شده بیانگر برازش مدل تحلیل مسیر با
دادههای گردآوری شده از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس میباشد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی با توجه به نقش واسطهای اعتماد سازمانی ،در
میان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس انجام شده است .برای نیل به این هدف بر مبنای پیشینه نظری و تجربی
پژوهش یک مدل فرضی (شکل )۰تدوین و در چارچوب مدل علی تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد که
مدل پیشنهادی با دادههای این تحقیق برازش مناسبی دارد.
اشاعه و پیادهسازی مباحثی مانند یادگیری سازمانی و عوامل دخیل در این متغیر مهم سازمانی در سازمانهای ورزشی با
چالشی شگرف روبه روست .همگام با تغییرات سریع در محیط و ضرورت سازگاری سازمانها با این تغییرات ،سازمانها از
جمله سازمانهای ورزشی نیازمند افزایش یادگیری سازمانی هستند .بیتردید یادگیری سازمانی باال برای دستیابی به اهداف
ضروری است و یکی از عناصر مهم در اثربخشی سازمانهای پویا و در حال تغییر امروزی محسوب میشود.
معناداری اثر غیرمستقیم و مثبت عدالت تعاملی بر یادگیری سازمانی نشان میدهد ،اگر تعامالت مدیر با کارکنان تعامالتی
صادقانه ،مبتنی بر اعتماد ،تبادل احساسات و همراه با مشورت با کارکنان باشد و همچنین ارتباط خوبی با آنها داشته باشند
همسو با نتایج پژوهش سازانی و همکاران ( )۰2١2میزان اعتماد سازمانی در نزد کارکنان افزایش یافته و منطبق با نتایج
تحقیقات فرهنگ و همکاران ( ،)۰2١۱طاهری الری و همکاران ( )۰2١۱و فرهنگ و همکاران ( )۰2۷١مبنی بر رابطه بین
اعتماد و یادگیری ،یادگیری سازمانی افزایش پیدا میکند .با توجه به اینکه رابطه مستقیمی میان عدالت سازمانی و یادگیری
سازمانی وجود ندارد ،اهمیت یافته فوق بیش از پیش نمایان میشود .زیرا این یافته نشان میدهد عدالت سازمانی زمانی
میتواند نقش مهمی در یادگیری سازمانی داشته باشد که با اعتماد سازمانی همراه باشد .کارن یوان ( )3۱۱١معتقد است
اعتماد بهعنوان یکی از عوامل ضروری و سازنده برای ارتقاء کارایی سازمانی و یک مزیت رقابتی برای سازمانها معرفی
میشود .با اعتماد ،سازمانها قادر به انطباق با پیچیدگی و تغییر میباشند (کارسگارد و همکاران.)۰١١۵ ،
همچنین ثابت شده است ،کارکنانی که به سازمان بیشتر اعتماد میکنند ،بیشتر تغییرات را میپذیرند (مک نیلی و
همکاران .)۰١١۰ ،در واقع تغییر در دانش که هدف یادگیری سازمانی است ،بدون اعتماد سازی بین کارکنان ،مدیر و سازمان
امکان پذیر نیست ،زیرا اعتماد موجب ایجاد فضای آزمایش و تجربه و تقسیم و تسهیم دانش در سازمانها میشود هر اندازه
فضای حاکم بر سازمان فضای توﺃم با اعتماد و همکاری باشد ،مدیران و کارکنان به میزان بیشتری نسبت به تسهیم دانش
سازمانی اقدام میکنند و این امر سبب باال رفتن یادگیری سازمانی میشود.
همچنین معناداری اثر غیرمستقیم و مثبت عدالت رویهای بر یادگیری سازمانی نشان میدهد اگر کارکنان دریابند قوانین،
مقررات و رویههای انجام کار بهطور واضح و روشن تعیین میشود و رویههای تخصیص حقوق و مزایا برای همه یکسان
اعمال شده و همچنین تصمیمات مربوط به هر یک از کارکنان به دور از هرگونه تبعیض و جانبداری اتخاذ شوند .میزان
اعتماد سازمانی در نزد آنها افزایش یافته ،اهداف سازمان را همسو با اهداف خود میدانند و منطبق با نتایج تحقیقات فرهنگ
و همکاران ( ،)۰2١۱طاهری الری و همکاران ( )۰2١۱و فرهنگ و همکاران ( )۰2۷١مبنی بر رابطه بین اعتماد و یادگیری،
یادگیری سازمانی افزایش پیدا میکند.
اعتماد پیش شرطی برای یادگیری سازمانی و دارای نقش حیاتی در اقتصاد جهان امروز میباشد .امروزه مزیت رقابتی در
سازمانهایی که فرهنگ یادگیری را ترویج میدهند بهوسیله اعتماد باال مشخص میشود .هرچه اعتماد بیشتر باشد ،یادگیری،
خالقیت ،نوآوری و رقابتپذیری نیز بیشتر میباشد (استاب .)۰١١4 ،در همین راستا کراسن ( )3۱۱2ایجاد مزیت رقابتی
سازمان را در راستای اجرای برنامههای یادگیری سازمانی میداند .اجرای اصول یادگیری سازمانی به کارایی هر چه بیشتر
سازمان میانجامد و مواردی همچون نوآوری و شکوفایی استعدادهای شگرف را به همراه دارد.
معناداری اثر غیرمستقیم و مثبت عدالت توزیعی بر یادگیری سازمانی نشان میدهد هنگامی که کارکنان حضور عدالت را
در فضای کاری و سازمانی خود ادراك کنند و انصاف در تخصیص درآمدها یا پاداشهای دریافتی جهت تالشهای انجام
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شده را عادالنه درك کنند میزان اعتماد سازمانی در نزد آنها افزایش یافته و منطبق با نتایج تحقیقات فرهنگ و همکاران
( ،)۰2١۱طاهری الری و همکاران ( )۰2١۱و فرهنگ و همکاران ( )۰2۷١مبنی بر رابطه بین اعتماد و یادگیری ،یادگیری
سازمانی افزایش پیدا میکند .بهعبارت دیگر یادگیری سازمانی تحت تﺄثیر عدالت سازمانی و بهواسطه افزایش اعتماد کارکنان
افزایش پیدا میکند .در این خصوص مطالعات نشان دادهاند که عدالت سازمانی اغلب سبب ایجاد سازمانهایی با اثربخشی
باالتر میشود .عدالت سازمانی پتانسیل ایجاد مزایای زیادی برای سازمان و کارکنان از جمله اعتماد و تعهد بیشتر را به همراه
خواهد داشت .بدون وجود اعتماد ،همکاری در سازمان بیمعنی و روابط به صورت تعاملی نمیباشد (مارشال .)3۱۱۱ ،میتوان
چنین فرض کرد طرفینی که به یکدیگر اعتماد دارند ،نسبت به هم صادقانه و خیرخواهانه عمل میکنند .بنابراین اعتماد نقش
مهمی در ارتباطات فردی دارد ،زیرا به حل مشکالت مرتبط ،همکاری و تشریک مساعی کمک میکند (کوپل وایزر ،گرفرت
و دزیک.)2۸ :3۱۰۰ ،
اعتماد بهطور همزمان یادگیری و ایجاد دانش را تسهیل کرده و کاربرد یادگیری برای مزیت رقابتی را امکان پذیر میسازد
(ریان و همکاران .)۰١١۷ ،در فضای توﺃم با اعتماد ،کارکنان از انجام دادن رفتارهای غیرمولد و بیفایده ناشی از بیاعتمادی
اجتناب میکنند و به کارهای مولد روی میآورند که این امر زمینه یادگیری و رشد آنها را فراهم میسازد .کایلن ()3۱۱3
معتقد است افزایش تسهیم دانش ،در محیطی که سطح اعتماد باال باشد ،بیشتر میشود و سهولت بیشتری دارد.
از میان ابعاد اعتماد سازمانی (شایستگی ،یکپارچگی و حسن نیت) حسن نیت بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر روی
یادگیری سازمانی دارد .حسن نیت به معنی انگیزههای مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه
صادقانه به رفاه دیگران است .اگر نیت فرد در انجام وظایفش مثبت باشد تعهد او به کار در سازمانش افزایش مییابد یعنی او
دارای حسن نیت است و شرافتمندانه عمل میکند در چنین مواقعی اعتماد سازمانی به او افزایش یافته و عملکرد شخص
بهبود مییابد .اعتماد سازمانی پیشنیازی برای اثربخشی سازمان میباشد ،نتایج کاری مثبت ناشی از اعتماد سازمانی موجب
افزایش یادگیری سازمانی میشود.
از میان ابعاد عدالت سازمانی (عدالت تعاملی ،عدالت رویهای عدالت توزیعی) عدالت تعاملی بیشترین اثر غیرمستقیم و
مثبت را بر روی یادگیری سازمانی دارد .عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان
منتقل میشود .بهنظر میرسد کارکنان در تعامل مستقیم و بیشتر با رفتارهای سرپرستان و مدیران مستقیم خویش قرار دارند
و رفتارهای آنان را از نظر نحوه تصمیمگیری ،سبک ارتباطی و شیوه تخصیص پاداش مبنای قضاوت خود درباره سازمان و
شغل قرار میدهند هنگامی که کارکنان رفتار سرپرستان و مدیران را با خود منصفانه بدانند ،لذا در جهت دستیابی به اهداف
سازمان تالش بیشتری کرده و اعتماد سازمانی آنها افزایش مییابد .ارتقاء اعتماد منجر به افزایش یادگیری سامانی میشود.
بنابراین براساس نتایج فرضیهها و یافتهها به منظور ارتقاء هر چه بیشتر متغیرهای ذکر شده در بین کارکنان پیشنهاد
میشود با توجه به اینکه از بین ابعاد اعتماد سازمانی حسن نیت بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر روی یادگیری سازمانی
داشته است مدیران کارکنان را به صورت فعاالنه در تصمیمگیریهای بنیادی و اساسی سازمان مشارکت داده ،که این باعث
میشود آنان نقش سازمانی خود را بهتر درك کرده و به تبع تمرکز بیشتری بر وظایف خود نموده و در فعالیتهای سازمانی
یکپارچگی و حسن نیت بیشتری داشته باشند .همچنین از میان ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی بیشترین اثر غیرمستقیم
بر روی یادگیری سازمانی را داشته است .لذا پیشنهاد میشود مدیران به نظرات کارکنان پیش از تصمیمگیری درباره
موضوعات مربوط به آنها توجه نمایند و در تصمیمات مربوط به فعالیتهای کاری کارکنان مؤدبانه و با احترام با آنها رفتار
کنند.
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