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ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی
تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی
3

زهرا علم ،1صالح رفیعی ،2شهرام علم
.1عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن*
.2عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
.3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگار امام خمینی (ره)
تاریخ دریافت91/6/03 :

تاریخ پذیرش91/43/49:

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی با رفتارهای
شهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی تربیتبدنی است .روش تحقیق ،از نوع همبستگی
است و تمام اعضای هیئت علمی تربیتبدنی دانشکدهها و گروههای تربیتبدنی مراکز
دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران ،جامعۀ آماری این تحقیق بودند (. )N=410نمونهگیری
بهصورت تمامشمار انجام شد و  493نفر پرسشنامهها را تکمیل کردند .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامۀ استاندارد توانمندسازی اسپریتزر ( ،)4991پرسشنامۀ عدالت سازمانی نیهوف و
مورمن ( )4999و پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ( )4993استفاده شد .پایایی
پرسشنامهها ،پس از تأیید روایی آنها توسط متخصصان ،در تحقیقی راهنما با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  3/11 ،3/94و  3/18به دست آمد .مدل نظری تحقیق با
استفاده از رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMبه تأیید رسید (:3/99 ،CFI :3/90
 .)X2/df :0/19 ،AGFI :3/94 ،NFIنتایج نشان میدهد که توانمندسازی و ادراک اعضای
هیئت علمی تربیت بدنی از عدالت ،به طور مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی آنها ارتباط
دارد .به عبارت دیگر ،طرز تلقی و باور مثبت اعضای هیئت علمی تربیت بدنی نسبت به
شغلشان و همچنین ادراک آنها از عادالنهبودن شرایط شغلیشان در دانشگاه آزاد اسالمی،
میتواند در آنها احساس تعلق بیشتری به دانشگاه ایجاد کند و منجر به بروز رفتارهای فراتر
از شرح شغل رسمی ایشان ،در ارتباط با دانشجویان ،دانشکده یا دانشگاه گردد .
واژگان کلیدی :عدالت سازمانی ،توانمندسازی ،رفتار شهروندی سازمانی ،اعضای هیئت
علمی تربیت بدنی
*نویسنده مسئول:

Email: zahra_alam@yahoo.com
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مقدمه
رقابت دانشگاههای جهان برای کسب رتبههای برتر روزبهروز فشردهتر میشود .یکی از ارکان
مهم در کسب رتبۀ بهتر ،اعضای هیئت علمی هر دانشگاه هستند که میتوانند با یک نقش
رفتاری و نگرشی فراتر از وظایف رسمی خود ،که در اصطالح رفتار شهروندی سازمانی نامیده
میشود ،به موفقیت بیشتر دانشگاه کمک کنند .اولین بار توسط باتمان و ارگان 1در اوایل دهه
 1891مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را به دنیای علم ارائه کرد ( .)1رفتار شهروندی یک رفتار
خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم و آشکار توسط سیستم رسمی پاداش سازمان
2
پیشبینی نمیشود؛ اما به طور کلی عملکرد سازمان را بهبود میبخشد ( .)2تیمبی و شانکر
( )2112پنج بعد را برای رفتار شهروندی سازمانی برشمردهاند که شامل جوانمردی ،نوعدوستی،
آداب اجتماعی ،وجدان کاری و نزاکت میشود ( .)3محققان به این علت رفتار شهروندی
سازمانی را در موفقیت سازمان مژثر دانستهاند که سازمانها نمیتوانند از طریق شرح شغل
رسمی ،تمام رفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف را پیشبینی کنند .در واقع ،رفتار شهروندی
سازمانی تأثیر خود را از طریق مشارکت در تغییر و تحول منابع انسانی ،خالقیت و سازگاری
آنها بهبود میبخشد ( .)2این رفتارها بهویژه در محیطهایی که تعامالت متقابل افراد زیاد است،
نقش مهمتری ایفا میکنند .سازمانهای آموزشی همچون دانشگاه و محیطهای همراه با کار
عملی از آن جمله هستند ( .)5بروز رفتارهای فرانقش استادان دانشگاه ،موجب افزایش کیفیت
سیستمهای آموزش عالی از طریق تأثیر بر فرایند یاددهی ـ یادگیری ( ،)6بهبود عملکرد
آموزشی آنها ( )7و در نهایت ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان ( )2میگردد .بنابراین ،توسعۀ رفتار
ن دانشمحورِ دانشگاهها ،یعنی اعضای هیئت علمی ،بسیار حائز اهمیت است.
شهروندیِ کارکنا ِ
اعضای هیئت علمی تربیت بدنی نیز که هم آموزش نظری را بر عهده دارند و هم در محیط
کاری آنها فعالیت بدنی زیادی وجود دارد ،ناگزیرند تعامالت گستردهای با افراد داشته باشند.
ی آنها اهمیت بیشتری مییابد .ازاینرو ،شناسایی و
بنابراین ،نقش رفتارهای شهروندیِ سازمان ِ
توسعۀ عواملی که در ارتباط مستقیم با رفتار شهروندی آنها باشد ،احتماالً خواهد توانست منجر
به توسعه و بهبود بهرهوری آنها در دانشگاه گردد .بسیاری از محققان عوامل مؤثر بر رفتارهای
شهروندی افراد سازمانهای مختلف را بررسی کردهاند .رضایت شغلی ( 9و  ،)8تعهد سازمانی
( 9و  ،)11تحلیلرفتگی و کارایی منفی ( ،)11فرسودگی ( ،)9استرس شغلی ( )12و حمایت

1.Bateman and organ
2. Tambe S, Shanker M.
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سازمانی (  )13تعدادی از این متغیرها هستند که کاهش یا افزایش آنها موجب ایجاد رفتارهای
شهروندی در سازمان میشود .اما متغیرهایی نیز هستند که اهمیت بیشتری دارند؛ از جمله این
متغیرها ،احساس و طرز تلقی اعضای هیئت علمی نسبت به شغل و سازمانشان است که
احتماالً میتواند در بهبود رفتار شهروندی آنان نقش داشته باشد .این مفهوم که از آن با عنوان
توانمندسازی یاد میشود ،از جمله مهمترین اقدامات منابع انسانی در سازمانها محسوب
میگردد .توانمندسازی ،مفهومی روانشناختی است که به حاالت ،احساسات و باور افراد نسبت
به شغل و سازمان مربوط میشود و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده که از
پنج بُعدِ احساس شایستگی (خودکارآمدی) ،احساس خودمختاری (داشتن حق انتخاب)،
احساس مؤثربودن (اثرگذاری) ،احساس معنیداربودن (ارزشمندی) و احساس اعتماد (اطمینان)
تشکیل شده است .توسعۀ پنج بعد مطرحشده در بین اعضای هیئت علمی ،میتواند نتایج و
منافع زیادی برای دانشگاهها به همراه داشته باشد .
توانمندی مدرس ،فرایندی است که مدرسان را برای ایفای نقشهای مختلف آموزشی آماده
میسازد و سبب میگردد ایشان در راستای مولدبودن و بهروزبودن تقویت شوند ( .)12مدرسان
توانمند ،افرادی حرفهای هستند که توانایی زیادی در زمینۀ تدوین برنامههای آموزشی ،مدیریت
دروس خود و در نتیجه ،تدریس اثربخش به فراگیران دارند ( .)15مدرسان توانمند نسبت به
شغل خود احساس مالکیت دارند و در نتیجه ،برای شغلشان سرمایهگذاری میکنند .این
مدرسان متمرکز و متعهد و محقق ،بر موفقیت تحصیلی دانشآموختگان تأثیر بسزایی دارند
( .)16ادواردز و همکاران )17( 1اذعان کردند که خودْارزشی ،کارایی و توانمندسازی ،اساس
اثربخشی مؤسسات آموزشی است .همین موضوع میتواند دلیلی برای استفاده از این متغیر،
بهمنظور تأثیرگذاری مثبت بر رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی باشد .بررسی تحقیقات،
نشان داده که ارتباطات مثبت و معناداری بین «توانمندسازی» و «رفتار شهروندی سازمانی در
محیطهای غیر دانشگاهی» وجود دارد (.)19 ،2
از سوی دیگر ،رفتار شهروندی بر اساس ادراك از واقعیت شکل میگیرد ،نه خود واقعیت .در
این راستا ،اگر ادراك افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت در سازمان باشد ،رفتارهای
فرانقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد ( .)18عدالت سازمانی به ادراك
کارکنان از عادالنهبودن شرایط کاریشان اطالق میشود و به سه دستۀ عدالت توزیعی ،عدالت
رویهای و عدالت تعاملی تقسیم میشود .عدالت توزیعی به منصفانهبودن پیامدها و نتایجی اشاره
دارد که کارکنان دریافت خواهند کرد .عدالت رویهای بیانگر انصاف در رویههای مورد استفاده
1. Edvardz & et al
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در تعیین و تخصیص پیامدها و منابع سازمان است .در نهایت ،عدالت تعاملی روشی است که در
آن ،سرپرستان نحوۀ تبیین تصمیمات را به کارکنان منتقل میکنند و در واقع به میزان
شفافیت و صحت توضیحات یک مدیر در ارتباط با توزیع منابع و رویههای مرتبط با آن گفته
میشود .
تحقیقات متعدد نشان دادهاند که عدالت سازمانی در بین اعضای هیئت علمی با رضایت شغلی
( )21تعهد سازمانی ( )21و تعهد به اخالق کاری ( )22ارتباط مستقیم دارد .جعفری و بیداریان
( )2112نشان دادند که ادراك از عدالت در دانشگاهها موجب افزایش رفتارهای شهروندی
فرانقش در اعضای هیئت علمی میگردد .ارتورك معتقد است اعتماد اعضای هیئت علمی به
مدیران خود و وجود عدالت در رویههای دانشگاه ،از عوامل تشکیلدهندۀ رفتارهای فرانقش
هستند و این رفتارهای فرانقشِ اعضای هیئت علمی ،هم بر دانشکده تأثیر میگذارد و هم بر
همکارانشان (.)5
به طور کلی ،مرور ادبیات پیشینه ،ارتباط مستقیمی بین توانمندسازی و عدالت سازمانی با
رفتار شهروندی سازمانی در محیطهای غیر آموزشی نشان میدهد و این در حالی است که
مطالعات محدودی در زمینۀ رفتار شهروندی سازمانی با محوریت اعضای هیئت علمی
دانشگاهها ،بهویژه استادان تربیت بدنی صورت گرفته است .در حالی که اعضای هیئت علمی
تربیت بدنی ،بهواسطۀ ورزش و کار عملی ،ارتباط و تعامالت نزدیکتری با دانشجویان و
همکاران خود دارند و در نتیجه ،بروز رفتارهای فرانقش در آنها میتواند اثربخشی بیشتری به
دنبال داشته باشد .بنابراین ،در این پژوهش ضمن بررسی رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی
تربیت بدنی ،این پرسش مطرح است که چگونه و با تکیه بر کدامیک از عوامل عدالت سازمانی
و توانمندسازی اعضای هیئت علمی میتوان رفتار شهروندی آنها را تبیین کرد؟ بر همین
اساس ،این پژوهش به دنبال طراحی مدلی است که با تکیه بر اقدامات منابع انسانی ،رفتارهای
شهروندی سازمانی را در اعضای هیئت علمی تربیت بدنی ایجاد کند .
روششناسی
روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است و تمام اعضای هیئت علمی
تربیتبدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران (که در سال  1383مشغول به کار
بودهاند) جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل میدهند که تعدا آنها  192نفر است .نمونهگیری
بهصورت تمامشمار انجام شده و  131نفر پرسشنامهها را تکمیل کردهاند .برای جمعآوری
اطالعات هم از سه پرسشنامۀ عدالت سازمانی نیهوف و مومن ( ،)1883توانمندسازی اسپریتزر
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( )1885و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ( )1881استفاده شده است .روایی پرسشنامهها
به تأیید متخصصان در حوزۀ مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامۀ عدالت سازمانی ،عدد  ،1/92توانمندسازی ،عدد
 1/81و برای پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی ،عدد  1/97به دست آمد .دادههای
جمعآوریشده با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و
استنباطی ،تجزیه و تحلیل شد و مدل نظری تحقیق با استفاده از رویکرد مدلیابی معادالت
ساختاری ) (SEMارزیابی گشت .تمام کارهای آماری با استفاده نرمافزارهای  LISRELو SPSS
صورت گرفته است .
برای بررسی نیکویی برازش مدل نظری پژوهش نیز از مدلسازی معادالت ساختاری ،با استفاده
از روش حداکثر درستنمایی ،)ML(1استفاده شد .برای انجام آزمون مدلسازی معادالت
ساختاری ،چهار پیش فرض آن رعایت شد؛ دادههای اندازهگیریشده پیوسته هستند .به ازای
هر متغیر پنهان حداقل سه متغیر آشکار( 2نشانگر) وجود دارد .
پیشفرض کفایت نمونه برای مدلسازی معادالت ساختاری رعایت شد .اغلب پژوهشگران بیش
از صد نمونه و برخی محققان نیز به ازای هر متغیر آشکار (نشانگر ،متغیر اندازهگیریشده) ده
تا پانزده نمونه پیشنهاد میکنند ( .)23با توجه به وجود نمونۀ  131نفری ،حجم نمونه برای
انجام آزمون مدلسازی معادالت ساختاری کفایت میکند .
پیشفرض نرمالبودن چندمتغیره نیز با استفاده از محاسبۀ گشتاور سوم (چولگی) و گشتاور
چهارم (کشیدگی) بررسی شد و نتایج نشان دادند که دادهها از توزیع نرمال برخوردارند (جدول
.)1

1- Maximum Likelihood
2- manifest variables
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جدول  -1بررسی نرمالبودن تکمتغیره و چندمتغیرۀ دادهها
متغیر

چولگی

عدالت توزیعی
عدالت رویهای
عدالت تعاملی
احساس معنیداربودن
احساس شایستگی
احساس موثربودن
احساس خودتعیینی
اعتماد
نوعدوستی
تکریم و تواضع
جوانمردی
وجدان کاری
فضیلت مدنی
1
نرمالبودن چندمتغیره

-1/212
1/115
-1/188
-1/175
-1/177
-1/111
-1/151
-1/118
1/122
-1/171
-1/113
-1/122
-1/195

Z-Score
-1/983
1/127
-1/828
-1/716
-1/628
-1/111
-1/267
-1/191
1/218
-1/662
-1/118
-1/387
-1/788

P-Value
1/159
1/863
1/353
1/291
1/188
1/821
1/621
1/836
1/692
1/519
1/815
1/682
1/225

کشیدگی
-1/933
-1/617
-1/937
-1/751
-1/616
-1/291
-1/616
-1/223
-1/517
-1/672
-1/628
-1/281
-1/238
1/115

Z-Score
-1/998
-1/121
-1/657
-1/681
-1/137
-1/998
-1/138
-1/592
-1/186
-1/732
-1/292
-1/867
-1/551
1/332

P-Value
1/211
1/352
1/175
1/172
1/276
1/211
1/313
1/126
1/263
1/198
1/169
1/321
1/511
1/212

نتايج

به منظور توصیف نمرههای توانمندسازی ،عدالت سازمانی و رفتار شهروندی ،در نمونۀ مورد
بررسی از آمار توصیفی استفاده شد .اطالعات حاصل از پرسشنامهها به صورت میانگین و
انحراف استاندارد در جدول  2آورده شده است.

1- Test of Multivariate Normality
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جدول  -2توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق
شاخصهای
آماری متغیر
عدالت توزیعی
عدالت رویهای
عدالت تعاملی
عدالت سازمانی
احساس معنیداربودن
احساس شایستگی
احساس خودتعیینی
احساس مؤثربودن
احساس اعتماد
توانمندسازی روانشناختی
نوعدوستی
وجدان کاری
جوانمردی
تکریم و تواضع
فضیلت مدنی
رفتار شهروندی سازمانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

1/11
1/11
1/11
1/21
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/27
1/11
1/21
1/11
1/11
1/21
1/65

2/92
2/93
5/11
2/91
5/11
5/11
5/11
5/11
5/11
2/91
5/11
2/91
5/11
5/11
5/11
2/23

2/75
2/75
2/72
2/72
2/29
2/69
3/73
3/53
3/52
3/55
3/86
3/63
2/55
3/81
3/77
3/56

1/98
1/82
1/83
1/91
1/12
1/97
1/15
1/86
1/82
1/61
1/81
1/75
1/86
1/93
1/72
1/51

تجزیه و تحلیل توصیفی وضعیت عدالت سازمانیِ اعضای هیئت علمی نشان داد که اعضای
هیئت علمی بیشترین ادراك عدالت را در مؤلفۀ عدالت توزیعی ( 2/755از  )5و کمترین ادراك
عدالت را در مؤلفۀ عدالت تعاملی ( 2/723از  )5دارند .در زمینۀ توانمندسازی نیز اعضای
هیئت علمی بیشترین احساس توانمندی را در مؤلفۀ احساس معنیداری ( 2/29از  )5و
کمترین احساس توانمندی را در مؤلفۀ احساس شایستگی (2/69از  )5دارند .در نهایت ،تجزیه
و تحلیل توصیفی وضعیت رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی نشان داد که اعضای هیئت
علمی از بیشترین میزان رفتار شهروندی در زمینۀ نوعدوستی ( 3/86از  )5برخوردارند ولی در
زمینۀ جوانمردی کمترین میزان (2/55از  )5را نشان دادند .
آزمون مدل مفهومی تحقیق
پس از اطمینان از رعایت پیشفرضها ،آزمون مدلسازیِ معادالت ساختاری انجام گرفت.
خردهمقیاسهای پرسشنامهها به عنوان متغیر آشکار وارد مدل شدند .مدل مفهومی تحقیق ،سه
متغیر پنهان (رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی و توانمندسازی) داشت .عدالت سازمانی
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و توانمندسازی به عنوان متغیرهای برونزاد (مستقل) و رفتار شهروند سازمانی به عنوان متغیر
درونزاد (وابسته) در نظر گرفته شدند و مدل نظری تحقیق ،به بوتۀ آزمون کشیده شد .شکل 1
اعداد معنیداری مدل تحقیق در آزمون مدلسازی معادالت ساختاری را نشان میدهد.

شکل  -1اعداد معنیداری مدل تحقیق در آزمون مدلسازی ساختاری

همانگونه که مشاهده میشود اعداد معنیداری مدل ،بیشتر از  2/52است و نشان میدهد
که ضرایب علّی تمام مسیرها در سطح  1/11معنیدار هستند .شکل  2ضرایب ع ّلی
استانداردشدۀ مدل را نشان میدهد .تأثیر عدالت سازمانی بر توانمندسازی سازمانی (،T=11/97
 ،)β=-1/95عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی ( )β=1/32 ،T=2/52و همچنین تأثیر
توانمندسازی سازمانی بر رفتار شهروندی ( )β=1/53 ،T=6/92معنیدار است.
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شکل  -2ضرایب علّی استانداردشده
جدول  -3شاخصهای نیکویی برازش مدل
مسیرهای مدل
عدالت سازمانی←
توانمندسازی
عدالت سازمانی ←
رفتار شهروندی
توانمندسازی ←
رفتار شهروندی

T

β
مدل

11/97

1/95

p>1/11

6/92

1/53

p>1/11

2/52

1/32

p>1/11

P-Value

X2/df
2/93

RMSEA
1/117

CFI
1/82

NFI
1/83

AGFI
1/81

شاخصهای برازش مدل نیز نیکویی برازش مدل را تأیید میکنند .نسبت x2به درجات آزادی،
از  3کمتر است ( )x2/df=2/93و مقدار  RMSEAبرابر با  1/117است که بیانگر مطلوببودن
برازش مدل است (حد مجاز  1/19،RMSEAاست) .دیگر شاخصهای برازندگی نیز در سطح
مطلوبی هستند .نزدیکبودن این شاخصها به عدد یک ،بیانگر مطلوببودن برازش دادههاست.
با توجه به اینکه مقادیر این شاخصها در این مدل بیشتر از  1/81است ،بنابراین ،میتوان گفت
که برازش دادهها مطلوب است (جدول  .)3به طور کلی ،مدل پژوهش نشان میدهد که بین
«عدالت سازمانی» از یک سو و «توانمندسازی سازمانی و رفتار شهروندی» از سوی دیگر ،رابطۀ
علّی مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین ،توانمندسازی سازمانی و رفتار شهروندی ،رابطۀ
علّی مثبت و معنیداری دارند .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
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میتوان دریافت که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی تأثیر مستقیم و معنیداری دارد و اثر
غیرمستقیم آن بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق توانمندسازی نیز از نظر آماری ،معنیدار
است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که توانمندسازی تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی تربیت
بدنی دارد .به عبارت دیگر ،اگر اعضای هیئت علمیِ تربیتبدنی احساس کنند که در کار خود
مؤثرند ،حق انتخاب و استقالل دارند ،شغلشان بامفهوم و معنیدار است ،در جایگاه خود
شایستهاند و به همکاران خود اعتماد دارند ،میتوان انتظار داشت که رفتارهای مطلوبی به
1
عنوان رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند .این یافته با یافتههای چیانگ و همکاران
( ،)2112شهریاری ( )2113و متقی شهری و همکاران ( )2115مطابقت دارد .ارتباط بین این
دو متغیر در اعضای هیئت علمی میتواند ناشی از این باشد که استادان توانمند در جایگاهی
قرار دارند که میتوانند از نیازها و اهداف دانشجویان و همکاران آگاهی یابند و نسبت به آن
واکنش نشان دهند .این استادان ،انرژی و تمایل چشمگیری در ارائۀ خدمت دارند و این امر
میتواند باعث افزایش رفتارهای مطلوبی همچون وظیفهشناسی ،کمک به همکاران دیگر،
بردباری ،ادب ،تواضع و رعایت آداب اجتماعی در آنان گردد .در نهایت ،اگرچه تحقیقات مختلف
(از جمله نیلسون و همکاران ]2118[ 2و چنگ و تای )]2111[ 3نشان میدهند این رفتارها
میتوانند منجر به بهبود عملکرد و کارایی بیشتر مدرسان شوند ،از سوی دیگر ،المپرز)2112( 2
در مطالعات خود استراتژیهای توانمندسازی در سازمانهای آموزشی را مشارکتدادن
کارکنان در اطالعات ،مشارکت در تصمیمگیری ،تمرین تصمیمگیری جمعی ،ایجاد بصیرت و
باورهای مشترك و فراهمآوردن رشد حرفهایی کارکنان دانست ( .)29بوگلر و سومچ)2112( 5
نیز اذعان داشتند که مشارکت مدرسان در تصمیمگیریها ،احساس توانمندی و تعهد ایشان را
نسبت به سازمان افزایش میدهد و در نتیجه رفتارهای حرفهای و فرانقش را در آنها ایجاد
میکند ( .)2بر این اساس و با توجه به نتایج بهدستآمده ،رؤسای گروهها و دانشکدههای تربیت
ی دانشگاه آزاد اسالمی میبایست از طرقی مانند تالش در زمینۀ ارتقای باورهای اعضای
بدن ِ
هیئت علمی در زمینۀ بامفهومبودن شغلشان ،تقویت محیطی دوستانه در دانشکده به منظور
1. Cheung C, et al
2. Nielsen T M, et al
3. Cheng C L, Tai K
4. Lampers B
5. Bogler R, Somech A
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ارتقای روابط و کار تیمی بین دانشجویان و استادان ،تقویت نظام شورایی و مشارکتی در
تصمیمگیریهای مربوط به استراتژیها ،راهبردهای مدیریتی و پیامدهای شغلی اعضای هیئت
علمی ،تعلق بیشتری در آنها نسبت به گروه یا دانشکده ایجاد کنند و از این طریق ،بر افزایش
رفتارهای فرانقش اعضای هیئت علمی مؤثر باشند .
یافتههای دیگر تحقیق بیانگر این است که عدالت سازمانی ،تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی
اعضای هیئت علمیِ تربیت بدنی دارد .به عبارت دیگر ،ادراك و قضاوت استادان از منصفانهبودن
توزیع نتایج ،مانند سطوح پرداخت یا فرصتهای ارتقا ،ادراك آنها از عادالنه بودن رویههای
توزیع این نتایج ،همچنین ادراك آنها از رفتار مؤدبانه و بااحترامِ مدیران ،موجب میشود که
بدون اینکه پاداشی از دانشگاه دریافت کنند ،فراتر از شرح شغل خود فعالیت داشته باشند .به
طور کلی ،اگر ادراك اعضای هیئت علمی از عدالت بهبود یابد ،رفتار شهروندی آنها نیز بهبود
خواهد یافت .این یافته با نتیجۀ تحقیق ارتورك )2117( 1در محیطهای آموزشی (دانشگاه) و با
یافتههای ماهونی و همکاران ،)2118( 2تیترك و همکاران ،)2112( 3مرادی و همکارن
( )1382در محیطهای غیرآموزشی همخوانی دارد .گانگ لینگ )2111( 2نیز چنین میگوید
که اگر کارکنان از نظر ذهنی احساس بیعدالتی کنند ،از طریق کاهش ورودیهایشان برای
برقراری عدالت تالش میکنند؛ اما اغلب ،ورودیهایی را انتخاب میکنند که رابطۀ مستقیمی با
عملکرد نداشته باشند ،زیرا در غیر این صورت ،بر پاداش آیندۀ آنها تأثیر میگذارد؛ در نتیجه،
آنها رفتار شهروندیشان را کاهش میدهند ،چراکه این رفتارها داوطلبانهاند و کاهش یا حذف
آنها ،کاهش پاداش در پی نخواهد داشت ( .)31بر این اساس ،پیشنهاد میشود که مدیران عالی
دانشگاه آزاد اسالمی ،عالوه بر ایجاد سیستمهای جبران خدمات و سیستم عادالنۀ پرداخت در
راستای ایجاد «عدالت توزیعی» و ایجاد نظام ارتقا و انتصاب مبتنی بر شایستهساالری و مشارکت
استادان در تصمیمگیریها با هدفِ رسیدن به «عدالت رویهای» ،با ایجاد نظامهای اطالعاتی
مناسب در سازمان ،به منظور ارائۀ اطالعات مورد نیاز به استادان در زمینۀ رویهها و فرایندهای
تصمیمگیری ،در راستای ارتقای «عدالت تعاملی» آنها نیز تالش کنند.
نتایج تحقیق ،همچنین نشان داد که عدالت سازمانی تأثیر معناداری بر توانمندسازی اعضای
ی تربیت بدنی دارد .به عبارت دیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تأثیر
هیئت علم ِ
ی
غیرمستقیم عدالت سازمانی ،از طریق توانمندسازی ،بر رفتار شهروندیِ اعضای هیئت علم ِ
1- Erturk A
2- Mahony D F, et al
3- Titrek O, et al
4- Guangling, W
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ی تربیت بدنی در
تربیت بدنی نیز معنادار است .بدین معنی که فعالیت اعضای هیئت علم ِ
محیط سازمانی منصفانه و عادالنه ،سبب شکلگیری و ارتقای احساس درونی توانمندی در آنها
میشود .این یافته با نتایج وات و شافر ،)2115( 1چیه و همکاران )2112( 2و الوندی و همکاران
( )2112همخوانی دارد .جواهری کامل ( )1399نیز به این نتیجه رسید که ادراك کارکنان از
عدالت ،به طور مثبتی با اعتماد به سرپرست و توانمندسازی روانشناختی رابطه دارد .همچنین
اعتماد به سرپرست و توانمندسازی روانشناختی به طور مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی
ارتباط دارد ( .)35ارتباط بین این دو متغیر در اعضای هیئت علمی میتواند ناشی از این باشد
که آنها با ادراك عدالت از مرحلهای که دغدغۀ برابری بروندادها را داشتهاند ،فراتر رفتهاند و
احساس امنیت میکنند؛ در نتیجه ،ناخودآگاه در مسیر توانمندی روانشناختی قرار میگیرند،
آزادی عمل و تأثیر بیشتری را تجربه میکنند و احتماالً به عملکردی مؤثر دست مییابند .بر
این اساس و با توجه به نتایج بهدستآمده ،مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسالمی میبایست با
ی تربیت
افزایشِ بهکارگیری دستورالعملهای یکسان برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علم ِ
بدنی ،تشریح اساس و مبنای تخصیص پاداشها و پاسخگویی و رسیدگی به سؤاالت و شکایات
احتمالیشان ،زمینۀ ایجاد و رشد توانمندی این استادان را فراهم آورند تا در نهایت بتوانند
زمینهسازِ بروز رفتار شهروندیِ فرانقش در ایشان گردند .
تجزیه و تحلیل یافتههای توصیفی پژوهش نشاندهندۀ بیشترین احساس توانمندی اعضای
هیئت علمیِ تربیت بدنی در بُعد «احساس معنیداری» و پایینترین احساس توانمندی آنها در
بُعد «احساس شایستگی» است؛ به عبارت دیگر ،با وجود آنکه اعضای هیئت علمیِ تربیت بدنی
احساس میکنند که اهداف شـغلی مهـم و بـاارزشـی را دنبال میکنند ،اما نسبت به ابعادِ دیگرِ
توانمدسازی روانشناختی ،احساس قابلیت و تبحـر پایینتری در انجـام موفقیتآمیز وظایفشان
دارند .در این راستا پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای مشاوره و روانشناسی در زمینۀ
افزایش احساس خودباوری و خودکارآمدی در این استادان و در نتیجه ارتقای سطح توانمندی
آنها تالش شود .یافتۀ توصیفیِ دیگر نشان داد که استادان تربیت بدنی کمترین ادراك عدالت را
در زمینۀ عدالت تعاملی دارند؛ بدین معنی که آنها از نحوۀ تبیین تصمیمات مربوط به خودشان
از سوی مدیران ناراضی هستند .بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی با
برگزاری جلسات توجیهی ،شفافیت و صحت توضیحاتشان را در ارتباط با توزیع منابع و
رویههای مرتبط با آن افزایش دهند .در نهایت ،نتایج توصیفی در زمینۀ ابعاد رفتارشهروندی
1- Wat D, Shaffer M A.
2- Chia M, Tsai H
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سازمانی نیز بیانگر بیشترین نمره در بُعد نوعدوستی و پایینترین نمره در بُعد احساس
 علیرغم اینکه این استادان، به عبارت دیگر.جوانمردیِ اعضای هیئت علمیِ تربیت بدنی است
 بیشترین تالش، در رابطه با مشکالت و وظایف مرتبط،در زمینۀ کمک به دیگر اعضای سازمان
 تحملشان در برابر شرایط اجتنابناپذیر و ناراحتکننده پایینتر بوده و در چنین،را داشتهاند
 پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه آزاد، بنابراین.شرایطی اعالم شکایت و ابراز ناراحتی کردهاند
ی تربیت
ِ اسالمی ضمن تالش برای ایجاد شرایط ایدئال برای ایفای نقش اعضای هیئت علم
 با بررسی و تشریح علل ایجاد شرایط نامطلوب و مشارکتدادن استادان در فراهمسازی،بدنی
 با افزایش، احساس جوانمردی الزم را در آنها ایجاد کنند و در نتیجه،شرایط مطلوب و ایدئال
 موجبات افزایش رفتارهای فرانقش را،ی تربیت بدنی
ِ احساس جوانمردی در اعضای هیئت علم
 رسالت نهایی دانشکدههای، ضمن تحقق اهداف کوتاهمدت، بدین ترتیب.در آنان پدید آورند
 امکانپذیر،تربیتبدنی که همانا توسعۀ ورزش و داشتن جامعهای سالم و توسعهیافته است
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