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 يها ارزش بر پایهبر رفتارهاي مخرب ورزشکاران  شده ادراكسازمانی نقش عدالت  نییتب

  فرهنگی

  

  1محسن گل پرور

 2زهرا جوادیان 

 2منش شیستاساناز 

  2صفورا دهقان

 2مدنی زهرا سادات

 

  

 
در ) و فاصله قدرت ییگرا يماد( یفرهنگ يها ارزش یکنندگ لیتعدنقش  یبررس هدف باپژوهش  نیا

از نوع  ،روش پژوهش. به مرحله اجرا درآمد ورزشکارانمخرب  يرفتارهابا  شده ادراكعدالت رابطه 

مختلف  يها رشتهدر  يکشوردسته اول  يها گیل يها باشگاه ورزشکاران آن، يآمارجامعه و  یهمبستگ

پرسشنامه به  شدند،انتخاب   به عنوان نمونه آماري ساده یتصادفبه صورت که نیز نفر  264تعداد  .بودند

پرسشنامه  ،ییگرا يماد، پرسشنامه يا هیرو، پرسشنامه عدالت یتعاملپرسشنامه عدالت  ،یعیتوز یعدالت یب

با استفاده از  ي به دست آمدهها داده. پاسخ دادند ورزشکارانمخرب  يرفتارهافاصله قدرت و پرسشنامه 

، یعیتوز یعدالت یب رابطه ،ییگرا يادم کهنشان داد  جینتاو  شد لیتحل ،یلیتعد یمراتبسلسله  ونیرگرس

با  را یعیتوز یعدالت یبباشگاه و رابطه  رییتغ ایخروج  يبرارا با تالش  یتعاملو عدالت  يا هیروعدالت 

 یتعاملرابطه عدالت  ،فاصله قدرتکه  معلوم شدهمچنین . دینما یم لیتعد غفلت و اعتراض پرخاشگرانه

  .کند یم لیتعدرا  باشگاه رییتغ ایخروج  يبرابا تالش 

 

  

 و مخرب يرفتارها، فاصله قدرت، ییگرا يمادی، فرهنگ يها ارزش، سازمانی عدالت :يدیکل گانواژ

  ورزشکاران
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  مقدمه

را در  يادیزتوجهات  ریاخ يها سال یط که شوند یممحسوب  ییرهایمتغاز زمره  یفرهنگ يها ارزش

به خود جلب  ياقتصادعلوم  یحتو  یروانشناس، یاسیس، علوم یشناس جامعه رینظعلوم مختلف  يها حوزه

از  ياریبستا  ندقادر که هستند ییرهایمتغاز محققان  ياریبسبه باور  یفرهنگ يها ارزش ،در واقع. ندنموده ا

، 1لی و کروپانزانو(.دنکن نییتب ،ها آن يامدهایپمختلف را همراه با  يها فرهنگمختلف در سطح  يها دهیپد

و ثبت  يریگ شکل نهیزم، یملت ای کشورهر  یخیتارخاص و  طیشرا )2011، 3؛ تیبز2011، 2شائو؛ 2009

 .ملت را فراهم نموده است ای کشورهمان  ژهیودر فرهنگ  دیتأکمورد  يها ارزشاز  یخاص اشکال

،  گرید يمعنابه  )2009، 6، چن، فار، چن و لويمن ركیک؛ 2008، 5؛ شوارتز2007، 4، ارز و آیکاناند گلف(

ملت  ای کشورهمان  دیتأکمورد  یفرهنگ يها ارزش ،یملت ای کشورهر  یخیتارو گذشته  ییایجغراف طیشرا

و اقوام ملل  نیببا شدت و ضعف در  یفرهنگ يها ارزشاز  ياریبس ،حال نیابا . استآورده  به وجودرا 

 .است له قدرتو فاص ییگرا يماد ،یفرهنگ يها ارزش نیادو دسته از . دارند مشتركمختلف جنبه 

  )2011، 9شائو، راپ، اسکارلیسکی و جونز ؛1992، 8داوسونو  زیچنیرا؛ 1980، 7هافستد(

همراه  يماد يازهاینو  التیتمابه  شیگرا به عنوان، 10آکسفورد یسیانگلدر فرهنگ لغات  ییگرا يماد

 ؛ کیرك2008رتز، ؛ شوا2007و همکاران،  اند گلف(.شده است فیتعر یروحانو  يمعنومسائل با غفلت از 

، ییگرا يمادباال به  شیگرا داراي افراد) 1992(سون وو دا نزیچیرابه باور  ،در واقع )2009من و همکاران، 

 يبرا زین يادیزتالش  لیدل نیهمو به  می نمایند یتلق تیموفقاز  يشواهد به عنوانرا  يمادتعلقات 

باال، به  ییگرا يمادبا  يافراد ،یشیگرا نیچنسطه به وا. دهند یماز خود به خرج  يماد يایاشبه  یابیدست

لی و کروپانزانو، (.دارند تیحساس اریبسو ارتقا  عیترفحقوق،  شیافزاپاداش،  رینظ يماد يدستاوردها

مختلف  يکشورهاملل  دهد یمنشان  کهدر دست است  یتوجه قابل یپژوهششواهد  )2011شائو، ؛ 2009

) 1993( 11نگلهارتیا )2011شائو و همکاران، (.دارند ییها تفاوت گریکدیبا  انهیگرا يماد التیتمااز نظر 

 لیتشکرا  ایدن تیجمعدرصد  70حدود  که هرا در چهل جامع 13انهیگرا يماد فراو  12انهیگرا يماد يها ارزش

ل مل نیبدر  ییگرا يمادبر  دیتأکاز نظر  يریچشمگ يها تفاوت کهبرد  یپقرار داد و  یبررسمورد  ،دادند یم

 انیکائیآمرو  ها یژاپن کهاز آن است  یحاک ،محقق نیا يها افتهینمونه  يبرا. خورد یماقوام مختلف به چشم 

                                                 
١- Li & Cropanzano 
٢- Shao 
٣- Tibbs 
٤- Gelfand, Erez  & Aycan 
٥- Schwartz 
٦- Kirkman, Chen, Farh, Chen & Lowe 
7- Hofstede 
8- Richins & Duwson 
٩- Shao, Rupp, Skarlicki & Jones 
10- Oxford English Dictionary 
11- Ingelhart 
12- Materialistic value 
13- Post 
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 1آبرامسون يها افتهیالگو بنابر  نیا. برخوردارند يکمتر انهیگرا يماد التیتمااز  ها ینیچو  ها يا کرهنسبت به 

  .کشورهاست نیااز  کیهر  يبرا 2یملهمسو با سطح درآمد ناخالص  ،)1995( نگلهارتیاو  1آبرامسون

فاصله قدرت  ،ملل و اقوام مختلف وجود داشته باشد نیبدر  رسد یم به نظر که يگرید یفرهنگارزش 

) 1980(به باور هافستد  )2009و همکاران،  من ركیک؛ 2008؛ شوارتز، 2007و همکاران،  اند گلف(.تاس

قدرت در  که ردیپذ یمرا  قتیحق نیاتا چه اندازه  جامعه کی که دهیپد نیااست به  يا اشاره ،فاصله قدرت

را در سطح  ینیمع يهنجارها ،رشیپذ نیا. شده است عیتوزنابرابر  به صورت ،ها سازمانمؤسسات و 

را  ادراکات نیابه  واکنشو  یاجتماع ادراکاتنوع  ،مختلف اشکالبه  که آورد یم به وجودجوامع 

 یفرهنگو  یاجتماع يهنجارهاشده است،  رفتهیپذصله قدرت باال فا که ییها فرهنگدر . کند یم یده جهت

 يافرادو مقام باال با  تیموقع يداراافراد  یاسیسو  ياقتصاد، یاجتماعفاصله  ،یسادگبه  کهاست  يا گونهبه 

قدرت باال،  فاصله با یجوامعدر  ،ییهنجارها نیچن جهینتدر . شود یم یتلقمشروع  ،نییپاو مقام  تیموقعدر 

در  که یدرحال، دهند یمنشان  یتوجه یبرا دارند و نسبت به آن اغماض و  یعدالت یبو  ينابرابرفراد انتظار ا

و تحمل نشان  يبردبارحوزه از خود  نیاندارند و در  يانتظار نیچن، افراد نییپاقدرت  فاصله با جوامع

به شدت تحت  که یادراک يها زهحواز  یکی ،ر حاله به )1988، 3یتومـ  نگیتو  کانست يگاد(.دهند ینم

در . معطوف به عدالت است ادراکات، ردیگ یمو فاصله قدرت قرار  ییگرا يماد یفرهنگ يها ارزش ریتأث

 با دهیپد نیاو ابعاد چندگانه از  شده مطرح 4یسازمانعدالت  یکلو نهادها، عدالت در قالب  ها سازمانسطح 

، 8ونگیلو  میک(.است گردیدهآن مطرح  يبرا 7یتعاملدالت و ع 6يا هیرو، عدالت 5یعیتوزعنوان عدالت  با

  )1388، ينادپرور و  ؛ گل1386پرور و اشجع،  ؛ گل2008، 9و منددوزا نیو النگه، رادیگ؛ 2007، 8ونگیل

مورد  ،مختلف ينهادهادر مؤسسات و  کارکنان ادراکاتدر سطح  ،عدالت اشکال نیااز  کیهر 

انصاف و ، عدل تیرعامعطوف به  کارکنان ادراك، یعیتوزدالت در ع. رندیگ یمقرار  يریگ اندازهسنجش و 

در عدالت  ،در مقابل. است یرفاه امکاناتپاداش، حقوق و  رینظ ییدستاوردها عیتوزدر  يبرابر ژهیبه و

، يدار جانب، عدم یهمسان رینظ يا چندگانهاصول  تیرعا، برخوردار است ياریبس تیاهم، آنچه از يا هیرو

، ابالغ و يریگ میتصم يندهایفرادر  یاخالق يها ارزش تیرعاهمه و  يبرا ماتیتصماض بدون اغم ياجرا

 تیمحور رانیمدافراد، رفتار سرپرستان و  ادراکات ،یتعاملدر عدالت  ،تینهادر . است ماتیتصم ياجرا

پرستان در و سر رانیمدبه رفتار و برخورد  یتعاملدر حوزه عدالت  يریگ جهینت يبراافراد  ،در واقع. دارد

رفتارها و  نیارا در  تشأن، احترام و منزل تیرعا که یصورتو در  کنند یممؤسسات و نهادها رجوع 

                                                 
1- Abramson 
2- Gross National Income (GNI) 
3- Gudykunst & Ting-Toomey 
4- Organizational justice  
5- Distributive justice 
6- Procedural justice 
7- Intersactional justice 
8- Kim & Leung 
9- Giraud , Langevin & Mendoza 
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، 2مورمن؛ 1990، 1برگ نیگر(.شود یم تیتقو ها آندر  شده ادراك یتعاملبرخوردها شاهد باشند، عدالت 

 )2002، 5، پرار و چنزانو وپانکر؛ 2001، 4نیک؛ هافمن و 2000، 3لریت، گلدمن و سیلوئ؛ مسترسون، 1991

 يا ژهیو تیاهماز ابعاد عدالت مطرح در نهادها و مؤسسات از  کیهر  تیماه کناردر  کهآنچه  )2002

به  ،یکلبه طور . از ابعاد عدالت است کیهر  يبرامطرح  يرفتارو  ینگرش يامدهایپ ،برخوردار است

عدالت قائل هستند، حضور  يبرا یاخالقو  یگروه، یشخص يها ارزشاز لحاظ  ها انسان که یتیاهمواسطه 

 يامدهایپ زینبه همراه دارد و عدم حضور آن  ینگرشو  يرفتارخاص خود را در سطح  يامدهایپعدالت 

از  یکی )2011؛ راپ، 2010، 7؛ راپ و پادوك2010، 6بوبوسل و زدانیک(.آورد یمدنبال ه را ب خاص خود

را به خود  يادیزو نهادها توجهات  ها سازمانبوط به عدالت در مر قاتیتحق نهیشیپدر  که يرفتار يامدهایپ

؛ 2010، 11؛ وارن2009، 10اسمارت ریچمن و لیائو(.است 9و مخرب 8یانحراف يرفتارهاجلب نموده است، 

افراد  که یوقت) 2000( 13، هاگدورن، زوورس و پوستماپرنیبه باور ون  )2011و جونز،  12راپ، شائو، لیائو

تعامالت  یحتو  يریگ میتصم يها هیرو، عیتوز يها حوزهرا در همه  طیشرا ، نهاد ایان سازم کیشاغل در 

 یوقت، اما کنند یم تیرضا، به طور معمول احساس کنند یم یابیارزعادالنه  ها آنسرپرستان با افراد تحت امر 

و رنجش  ، دچار احساس خشمشود ینم تیرعاعدل و انصاف  که کنند یمها احساس  حوزه نیادر  که

 طیشرااعتراض به  رینظ يمتعدد يرفتارهااست  ممکن، افراد یمنفاحساسات  نیچندر اثر تجربه . شوند یم

نهاد در حال  ایسازمان  رییتغ ای جخرو يبراتالش  یحتو  يکار کمپرخاشگرانه، تمارض،  يها وهیشبا 

  )a,b 1998، 14نزیکالو  یکل يریاول، نیفیگر(.را از خود نشان بدهند تیفعال

مخرب در  يرفتارها لیدل نیارفتارها به  گونه نیا) 1988( 15نوسیمبه باور رازبلت، فارل، راجرز و 

 ایو  شود یم کارشانسازمان محل  ایافراد و نهاد  انیمموجب اختالل در روابط  که شوند یمنظر گرفته 

، )سازمان ترك يرابتالش ( 16خروج رینظ ییرفتارها. کند یمو فاسد  بیتخرروابط را  نیاحداقل 

در  شرکتحاضر شدن، عدم  کاربر سر  رید، ستین نیچن که یدرحالبودن  ماریباعالم ( 17و غفلت یتوجه یب

و ) مؤسسه ایدر سازمان  تیفعالو  کاردر طول زمان  یشخص قیعالمنافع و  يریگیپو جلسات و  ها نشست

 قیعالفرد نظرات و  که که یدرحال تیموقع رییتغ يبراتالش (منفعل  به صورت 18اعتراض پرخاشگرانه

                                                 
1- Greenberg 
2- Moorman 
3- Masterson , Lewis , Goldman & Tayler 
4- Huffman & Cain 
5- Cropanzano , Prehar  
6- Bobocel & Zdaniuk 
7- Rupp & Paddock 
8- Deviant 
9- Destructive 
10- Smart Richman & Leary 
11- Warren 
12- Liao 
13- Van YPeren , Hagedoorn , Zweers & Postma 
14- Griffin , O’Leary-Kelly & Colins 
15- Rusbelt , Farrell , Rogers & Mainous 
16- Exit 
17- Neglect 
18- Aggressive voice 
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در  یعدالت یبدر مقابل تجربه  ،افراد کههستند  یمخرب يرفتارهااز زمره ) کند یم يریگیپرا شخصی خود 

و  دکربنیاکس يد ونو  بنکهاگدورن، (.گذارند یم شینمامعرض  را به ها آنخود  یتیفعالو  يکار يها طیمح

  )1999، بنکو لرت و  يد ون، پرنی ون؛ هاگدورن، 1998، 1لرت

 يها واره طرح به عنوانو فاصله قدرت،  ییگرا يماد یفرهنگ يها ارزشاشاره شد،  لقب در چنانکهاما 

معطوف به عدالت را در  ادراکاتمختلف  اشکالتوجه به  کاهش ای شیافزا نهیزم جهت دهنده، 2یارزش

بر اساس . به شمار می آیند ،خود هستند یلشغو  يا حرفه يها تیفعالدر آن مشغول به افراد  که ییها طیمح

قائل  ییگرا يماد يبرا يادیزافراد آن ارزش  که یجوامعدر  ،)1995( نگلهارتیاگزارش آبرامسون و 

و  طیشراحاصل از  يماد يدستاوردهاو  امدهایپاطالعات مربوط به  یابیارز يبرا بسیاري لیتماهستند، 

شود، رنجش و خشم  ادراكناعادالنه  به صورت طیشرا که یرتصوافراد در  نیادر . وجود دارد تیموقع

 يماد يدستاوردهابه شدت وابسته به  ، افراد در باب حضور انصاف یکل يداورو  دیآ یم دیپد يشتریب

 که رسد یم به نظر ،دیگردمرور  که یقاتیتحقجهت و همسو با  نیااز  )2001، 3ندیال(.افراد است يبرا

به  شیگرارا با  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبرابطه  تواند یم ،یفرهنگارزش  کی به عنوان ییگرا يماد

 يرفتارهابا  یعدالت یب ،باال ییگرا يماددر  که رود یمانتظار  که یمعن نیابه . دینما لیتعدمخرب  يرفتارها

باشد  يشتریب رابطه يداراغفلت و اعتراض پرخاشگرانه  ،خروج از باشگاه  ای رییتغ يبراتالش  رینظمخرب 

پژوهش آن است تا  ازبخش  نیا در یاصلمسئله  ،نیبنابرا. است نییپا ییگرا يمادارزش  که یزمانتا 

با  یتعاملو عدالت  يا هیرو، عدالت یعیتوز یعدالت یبرابطه  لیتعدقادر به  ییگرا يماد ایآ که مینمامشخص 

 ورزشکارانلت و اعتراض پرخاشگرانه در غف، باشگاه  رییتغ ایخروج  يبرامخرب شامل تالش  يرفتارها

و نقش آن در  ییگرا يمادبه نسبت  ،همان فاصله قدرت است که گرید یفرهنگ؟ ارزش ریخ ایهست 

  . تر است و مهم تر دهیچیپ یکم ،مخرب يرفتارهاو  شده ادراك یعدالت یبعدالت و 

فاصله  که يافراد ،)1988( یتام نگیتو  کانست يگادمرور شده توسط  یپژوهششواهد  بر اساس

 زینرا  صاحب قدرتمستبدانه افراد  يرفتارها، اند رفتهیپذافراد مختلف جامعه  نیبقدرت را  عیتوزقدرت و 

تا  گردد یمباعث  رشیپذ نیا. دهند یمجنبه مشروع  ،خود یذهنو  یشناخت يندهایفراو به آن در  رندیپذ یم

 نیا کردن یتلق، به سمت منصفانه و عادالنه یواقع طیشرا یحت رغمیعل ها آن يها يداورو  ادراکات

 کنند یم نییتعافراد صاحب قدرت  که يزیچآن  ،افراد نیا يبرا کهچرا  ؛شودسوق داده  ياستبداد يرفتارها

اند در افراد  نشان داده) 2002( 4هیآرو  شوابروكالم،  که آن گونه ،در مقابل. گرید زیچعادالنه است نه 

فاصله و تفاوت دارند و افراد مشغول به  کاهشبه  يادیز میل، افراد نییپاصله قدرت به فا لیتماداراي 

را از طرف صاحبان قدرت محترمانه  يرفتارهانهاد، انتظار برخوردها و  ایسازمان  کیدر  يا حرفه تیفعال

                                                 
1- Bunnk & Van de Vliert 
2- Value schemas 
3- Lind 
4- Lam , Schaubroeak & Aryee 
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با اقدامات  ،افراد صاحب مقام و قدرت کهو انتظار وجود دارد  لیتما نیاافراد،  نیادر  نیهمچن. دارند

بر قدرت و نفوذ  یمبتن ،و خودخواهانه یشخص يریگ میتصماز هر گونه  به دورمنصفانه و عادالنه و 

  . بزنند ماتیتصم ياجراو  يریگ میتصمدست به  شان یشخص

در درجه اول و به دنبال  یتعاملعدالت  يبرا نییپابه فاصله قدرت  لیتما يداراافراد  ،گرید يمعنابه 

دو  نیادر  که یصورتو در ) 2007، ونگیلو  میک(قائل هستند يادیز اریبسارزش  ،يا هیرولت عدا يبراآن 

، لی و لیفرا تحل مطالعهدر یک . شوند یم دهیرنجو  نیخشمگبه شدت  ،نشود تیرعاعدالت  ،حوزه

 ریتأث براي کننده نییتبعاملی ، فرهنگی و شخصی  يها ارزشنشان دادند که تفاوت در ) 2009(کروپانزانو 

در پژوهشی نشان داد که نیز  )2011(شائو . هیجانی، عاطفی و رفتاري افراد است يها واکنشعدالت بر 

 ،فرهنگی نظیر فردگرایی يها ارزش ریتأثتحت  ،در افراداالت عاطفی و رفتاري حرابطه عدالت با 

دیگر  يها پژوهشبرخی این دست شواهد در . رندیگ یمقرار  ، فاصله قدرت و اجتناب از آسیبییگرا جمع

؛ 2008؛ شوارتز، 2007، و همکاران اند گلف؛ 2011شائو، ؛ 2009لی و کروپانزانو، (.نیز تکرار شده است

در پژوهش  یاصلمسئله  زینبخش  نیادر  ،نیبنابرا )2011شائو و همکاران، ؛ 2009، و همکاران من ركیک

 نیبرابطه  لیتعدقادر به  یفرهنگارزش  کی نبه عنوافاصله قدرت  ایآ میینمامشخص  کهبوده  نیاحاضر 

باشگاه و  رییتغ ایخروج  يبراشامل تالش  ورزشکارانمخرب  يرفتارهابا  يا هیروو عدالت  یتعاملعدالت 

 کیدر  کهاست  نیاو ضرورت پژوهش حاضر در  تیاهم  ؟ریخ ای می باشدو اعتراض پرخاشگرانه  غفلت

 يرفتارهابا  یعدالت یبدر رابطه ابعاد عدالت و  یفرهنگ يها ارزشنقش  حوزهدر  یکمنگاه، اطالعات 

از خأل  یبخش ،جهت پژوهش حاضر نیابه . قرار گیرد در دسترس ،در حال حاضر ورزشکارانمخرب 

 یبرخ نهیزم ،پژوهش نیااطالعات حاصل از  نکهیابه اضافه  -کردحوزه را برطرف خواهد  نیادانش در 

  . فراهم خواهد نمود رانیاخاص را در  یتماعاجو  یفرهنگ يها يریگ جهینت

  :ستا  شده  گرفتهپژوهش در نظر  نیا يبرا هیفرضدو  ،در مجموع

 ورزشکارانمخرب  يرفتارهابا  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبرابطه  لیتعدقادر به  ییگرا يماد  -1

  .است

 ورزشکارانمخرب  يتارهارفبا  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبرابطه  لیتعدقادر به  ،فاصله قدرت -2

  .است

  پژوهش روش

 ورزشکارانرا حدود هزار نفر از  آن يآمارجامعه . است یهمبستگ يها پژوهشپژوهش حاضر از نوع 

مختلف از  يها رشتهدر  يکشوردسته اول  گیلمطرح در  يها باشگاهدر  یورزش تیفعالمشغول به  يا حرفه

تناسب حجم نمونه  بر اساسنفر  280، حدود ينفر 1000 يمارآجامعه  يبرا. اند داده لیتشک رانیاسرتاسر 

از  توان یم یهمبستگدر مطالعات  حال نیدرع )133 :1382زاده،  حسن(.است ازیمورد ن يآماربا جامعه 
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 قیطرآنگاه از  ؛را در نظر گرفت مورد انتظار یهمبستگ بیضرمقدار ،  یقبل ای یمقدماتمطالعه  کی قیطر

چه  کهمشخص نمود  ،مورد انتظار بیضر يآزادو با توجه به درجه  یهمبستگ بیاضر يمعنادار ،جداول

 یعدالت یبابعاد عدالت و ) 2000( همکارانو  پرنی ونمطالعه  هیپابر  هر حاله ب. است ازیمورد نتعداد نمونه 

 بیضر نیچنبه  یابیدست يبرا. باشند یم 3/0تا  29/0 یهمبستگمتوسط  يدارا ،مخرب يرفتارهابا 

. است 8/0توان حدود  يبراتعداد  نیا. است ازین) 309: 1382زاده،  حسن(نفر به باال  75حداقل  ،يمعنادار

 ،هر دو روش هیپابر  ،نیبنابرا. رسد یمنفر  270به باال، برآوردها به حدود  95/0 یعنیتوان باالتر  يبرا

نفر نمونه الزم  275وهش حاضر پژ يبرا بیضراو توان  يآمارجدول تناسب حجم نمونه با حجم جامعه 

 یاسامفهرست  يروساده از  یتصادف به صورت که ورزشکاراننفر از  300 نیبپرسشنامه  300 پس،. است

 ،لیتحل يبراپرسشنامه  36ها،  پرسشنامه يآور جمعپس از . دیگرد عیتوز ،بودند شده انتخابدر باشگاه  ها آن

نفر  264از . دادند لیتشکنفر  264ه نمونه پژوهش را گرو ،تینهادر . داده شدند صیتشخ معتبر ریغ

 تیاکثر. زن بودند) درصد 33معادل (نفر  89و ) درصد 64معادل (نفر مرد  175 ،نمونه پژوهش ورزشکار

 پلمید فوقتا  حداکثر التیتحص يدارا) درصد 9/71نفر، معادل  190(نمونه پژوهش را افراد مجرد  ياعضا

 اریمعبا انحراف ( 45/24نمونه  ورزشکاران یسن نیانگیم. دادند لیتشک) صددر 9/68نفر، معادل  182(

 يبرا ریز يابزارها. بود) 60/4 اریمعبا انحراف (سال  65/9 نیانگیماز نظر  زین ها آن یورزشو سابقه ) 81/5

ار در ب نیاول يبرا یعدالت یبمربوط به سنجش عدالت و  يابزارها -ندشد  استفادهپژوهش  يرهایمتغسنجش 

  :اند شده اجراترجمه و آماده  يا مرحلهدو  ندیفرا یط ،پژوهش نیا

  یعدالت یبو عدالت پرسشنامه  -

در پژوهش ون  که) 1998، 1996( پرنی ونتوسط  شده ارائهاز پنج پرسش  ،یعیتوز یعدالت یبسنجش  يبرا

عدل و انصاف را در  تیارع ،پنج پرسش نیا. بهره گرفته شد، شده  استفاده زین) 2000( همکارانو  پرنی

نهاد مورد سنجش قرار  ایسازمان، باشگاه  کیدر  تیفعالو پاداش حاصل از  ایمزاحقوق،  يها حوزه

. هستند) یعدالت یب( یمنفبار  يداراهمه سؤاالت  ،رهایمتغ نیادر پنج پرسش مربوط به سنجش . دهد یم

 ذکرالزم به . اند پرسشنامه گزارش نموده نیا يبرارا  87/0 کرون باخ يآلفا،) 2000( همکارانو  پرنی ون

 نیانمونه سؤال  کی. سازمان استفاده شده است يجاباشگاه به  کلمهاز  ،سؤاالت هیکلدر  کهاست 

کنم،  اي که سخت و جدي ورزش می کنم در این باشگاه به اندازه احساس می«: شرح است نیبدپرسشنامه 

 همکارانو  پرنی ونتوسط  شده یمعرفاز شش سؤال  ،يا هیرو سنجش عدالت يبرا. »شود نتیجه عایدم نمی

، 3، دقت2يریسوء گ ای يدار جانب سرکوب، 1یهمسان یعنی يا هیروشش اصل مطرح در عدالت  که) 2000(

هر شش . آمد به عمل، استفاده دهند یمرا مورد سنجش قرار  1بودن یاخالقو  5بودن رف، مع4يریپذ حیتصح

                                                 
1- Consistency 
2- Bias suppression 
3- Accuracy 
4- Correctability 
5- Representativeness 
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از باشگاه استفاده شده  ،سازمان کلمه يجابار مثبت است و به  يدارا ،سشنامهپر نیاشش سؤال مربوط به 

نمونه  کی. اند پرسشنامه گزارش نموده نیا يبرارا  84/0 کرونباخ يآلفا ،)2000( همکارانو  پرنی ون. است

به طور  ورزشکارانباشگاه ما در مورد تمام در  ها هیروقواعد و «: شرح است نیابه  ،پرسشنامه نیاسؤال 

از چهار سؤال  یتعاملسنجش عدالت  يبرا). يا هیرودر عدالت  یهمساناصل ( روند یم کاربه  کسانی

با افراد تحت امر  رانیمدو سرپرستان  يفرد نیببر روابط  که) 2000( همکارانو  پرنی ونتوسط  شده یمعرف

 يآلفامثبت هستند و  يمحتوا يدارا ،پرسشنامه نیاسؤاالت  یتمام. آمد به عملاستفاده  ،است متمرکز ها آن

 نیاپرسشنامه به  نیانمونه سؤال  کی. گزارش شده است 87/0توسط محققان مورد اشاره  ،آن کرونباخ

 ییروا یبررس يبرااما . »کنند من همراه با شأن و احترام رفتار می امربیان و سرپرستان باشگاه ب«: شرح است

برابر با  KMO(.قرار گرفت لیتحلمورد  از جنبه عامل، کجای ورتبه ص ها آنسؤال  15سه پرسشنامه،  نیا

با  ،بود یعیتوز یعدالت یبهمان  کهعامل اول   )>01/0Pو  58/1271بارتلت برابر با  تیکروو آزمون  8/0

بود،  یتعاملعدالت   کهعامل دوم . آمد به دست 78/0 کرونباخ يآلفاو در پژوهش حاضر سؤال  پنجهمان 

 دییتأ 86/0 کرونباخ يآلفاو با ) درصد 7/18شده  نییتب انسیوار( 8/2 ژهیوار سؤال و ارزش با همان چه

 يگریدعامل  يروبر  ایو  3/0از  تر نییپا یعاملبار  يداراسؤال آن  2(اما عامل سوم با چهار سؤال .  دیگرد

 يآلفاو ) درصد 85/8شده  نییتب انسیوارو  32/1 ژهیوارزش (بود  يا هیروهمان عدالت  که) قرار گرفتند

 کرتیل يا درجهپنج  اسیمقبر  یعدالت یبهر سه پرسشنامه عدالت و . گرفتقرار  دییتأمورد  65/0 کرونباخ

 وهیش ،یعیتوز یعدالت یبدر  که حیتوض نیاپاسخ داده شدند، با ) 5=موافقم کامالًتا  1=مخالفم کامالً(

  .بوده است گریددو پرسشنامه  عکس یازدهیامت

 یفرهنگ يها ارزشسشنامه پر -

سنجش  يبراو ) 1992( 2و داوسون نیچیراتوسط  شده یمعرفاز سه سؤال  ،ییگرا يمادسنجش  يبرا 

و  ییروامورد  رانیادر  که) 2001( 3همکارانو  بروکنرتوسط  شده یمعرفاز پنج سؤال  ،فاصله قدرت

به تعلقات  لیتما ییگرا يماددر ) 1387، ينادو  گل پرور(.آمد به عملاستفاده  ،قرارگرفته یسنج ییایپا

مورد  ،يعادقدرت و مقام از افراد  صاحبافراد  یتیموقعو در فاصله قدرت، فاصله  يویدن يماد

در چهار  بیترتدو پرسشنامه را به  نیا کرونباخ يآلفا) 2007( ونگیلو  میک. ردیگ یمسنجش قرار 

دو  نیا ییپاسخگو اسیمق. اند گزارش نموده 67/0ا ت 53/0 نیب یژاپنو  ینیچ، يا کره، ییکایآمرنمونه 

 يبرانمونه سؤال  کی بیترتاست و به ) 7=موافقم کامالًتا  1=مخالفم کامالً( يا درجههفت  ،پرسشنامه

پیشرفت در زندگی کسب دارائیهاي مادي  نیتر مهم«: شرح است نیاو فاصله قدرت به  ییگرا يماد

 نیادر . »ر باید درخواستهاي وي را بدون چون و چرا اجرا کنندافراد تحت سرپرستی یک مدی«و » است

                                                                                                                                                        
1- Ethicality 
2- Richins & Dawson 
3- Brockner et al. 
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 تیکروو آزمون  72/0برابر با  KMO( ماکسیواربا چرخش از نوع  یاکتشاف یعامل لیتحلپرسشنامه 

شده  نییتب  انسیوارو با ( 69/1و  72/2 ژهیو يها ارزشدو عامل با ) >01/0Pو  531/468بارتلت 

به  ،بود یاصلزبان  يها پرسشنامهسؤاالت در  شیآرا بامنطبق  قیدقنحو  به که) درصد 21/21و  08/34

 66/0و  75/0 کرونباخ يآلفا يدارا، و فاصله قدرت بودند ییگرا يمادهمان  که دو عامل نیا. داد دست

 .بودند

 مخرب يرفتارهاپرسشنامه  -

از  - ) 2000( همکارانو  پرنی ونتوسط  شده یمعرفسؤال  9مخرب از  يرفتارهاسنجش  يبرا 

را مورد سنجش  3و اعتراض پرخاشگرانه 2، غفلت1خروج ؛سه حوزه که -)1999( همکارانهاگدورن و 

 اینهاد  کیج شدن از رخا يبراتالش  یعنیرفتارها،  نیا یتلق. آمد به عملاستفاده  ،دهد یمقرار 

 به عنوانگرانه، پرخاش يها اعتراضهمراه با  فیوظاو غفلت نسبت به امور و  یکم توجهسازمان، 

هر سه سؤال  )2000، همکارانو  پرنی ون(.استمستند  قاتیتحق نهیشیپدر  یبه خوبمخرب  يرفتارها

از . ، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه استرییتغ ایخروج  يها حوزهاز  یکیپرسشنامه مربوط به  نیا

 نیااست، در  مواجه ییها يدشوارآن با  یده خودگزارشمخرب و  يرفتارهاسنجش  که ییآنجا

، فتدایبدر باشگاه اتفاق  يا حادثه ای مشکل چنانکه که شود یممطرح  شکل نیاپرسشنامه هر سؤال به 

از ابعاد خروج، غفلت و اعتراض  کیبه تناسب هر (خاص  يفرد پاسخگو رفتار کهچقدر احتمال دارد 

را  يکار نیچنقطعاً ( يا درجههفت ،پرسشنامه  نیا ییپاسخگو اسیمق ؟را انجام دهد) پرخاشگرانه

شرح  نیاپرسشنامه به  نیانمونه سؤال  کی. است) 7=کردرا خواهم  کار نیقطعاً اتا  1=کردنخواهم 

شوید، چقدر احتمال دارد که سریع تالش کنید که  وقتی در باشگاه با مشکل خاصی مواجه می«: است

و چرخش  یاکتشاف یعامل لیتحلاز  ،پرسشنامه نیاسازه  ییروا يبرا. »؟باشگاه خود را تغییر دهید

سه سؤال  ). >01/0Pو  009/840بارتلت  تیکروو آزمون  83/0برابر با  KMO(استفاده شد  ماکسیوار

 با) اند گزارش نموده 2000، همکارانو  پرنی ون کهو نه سه عامل مطابق آنچه (دو عامل  يروبر 

) درصد 53/12 شده نییتب انسیواربا ( 12/1و ) درصد 76/45شده  نییتب انسیوار( 11/4ژهیو يها ارزش

قرار  یعامل لیتحلمورد  ،باشگاه رییتغ ایخروج  يبرااعتراض پرخاشگرانه و تالش  ،غفلت  يها نامه ب

 کی يروبر  ،دو عامل يجاغفلت و اعتراض پرخاشگرانه به  دو عاملمشخص است  چنانکه. گرفتند

. دست آمده ب 73/0و  82/0 بیترتبه  اسیمقدو خرد  اخکرونب يآلفا ،هر حاله ب. اند قرارگرفتهعامل 

باشگاه و در  یورزش ناتیتمردر محل  شاندر زمان حضور ورزشکارانپژوهش توسط  يابزارها هیکل

 .پاسخ داده شدند ،یده خودگزارشبه صورت  قهیدق 7تا  4 یزمانفاصله 

                                                 
1- Exit 
2- Neglect 
3- Aggressive voice 
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 ونیرگرس لیتحلو  رسونیپ یگهمبست بیضراز پژوهش با استفاده  يها پرسشنامهحاصل از  يها داده

تعامل  ،جمالت یمراتبسلسله  ونیرگرسدر  که ییآنجااز . قرار گرفتند لیتحلمورد ، 1یلیتعد یمراتبسلسله 

هم از وقوع  يریجلوگ يبراهستند،  یتوجه قابل یهمبستگ يدارا یاصل يرهایمتغبا  نیب شیپ يرهایمتغ

و  کنیآ( .دنددرآورده ش 3شده يمرکزبه صورت ها ده دا ،شود یم انسیوارموجب تورم  که 2چندگانه یخط

 يها ارزشو  یعدالت یبابعاد عدالت و ( کننده لیتعدو  نیب شیپ يرهایمتغراستا  نیهمدر  )1989، 4وست

 نیابه  ونیرگرس يها بلوكدر  زینورود  بیترت. اند درآورده شده ،شده يمرکزبه صورت  یهمگ ،)یفرهنگ

 بلوكدر  .اند شده واردبه صورت همزمان  یهمگ یعدالت یبابعاد عدالت و  ،لاو بلوكدر : بوده است شکل

تعامل سه بعد  زینسوم  بلوكفاصله قدرت به صورت جداگانه و در  ای ییگرا يماداز ابعاد  یکی ،دوم

 واردفاصله قدرت  ای ییگرا يماداز ابعاد  یکیبا  يا هیروو عدالت  یتعامل، عدالت یعیتوز یعدالت یب

 یکیتفک ونیرگرس ،مخرب يرفتارهااز ابعاد  کیهر  ینیب شیپدر  ها تعاملدر صورت معنادار بودن . اند شده

انجام  5خط بیشساده  لیتحلو سپس  گرفته انجام) اریمعانحراف  بر حسب(و فاصله قدرت  ییگرا يماددر 

  .صورت گرفته است SPSSر افزا با استفاده از نرم ،ادشدهیتمام مراحل  يبرا یمحاسبات اتیعمل. شده است

  پژوهش يها افتهی

  .پژوهش  ارائه شده است يرهایمتغ نیب یدرون یهمبستگو  یفیتوص يها شاخص ،1در جدول 

  پژوهش يرهایمتغ نیب یدرون یهمبستگو  یفیتوص يها شاخص: 1جدول 

یرد
ف

  

  M    S D     1     2     3     4     5     6    پژوهش يرهایمتغ

            -  84/3  48/15  یعیتوز یعدالت یب     1     

          -  004/0  37/3  96/14  یتعاملعدالت                2    

        -  29/0**  -36/0**  86/2  41/12  يا هیروعدالت       3    

   -  -05/0  -16/0**  01/0  34/5  18/15  ییگرا يماد       4    

  - 23/0**  01/0  -05/0  -01/0  83/4  28/15  فاصله قدرت      5    

         رییتغ ایخروج  يبراتالش     6    

  باشگاه
34/11  41/4  **18/0  05/0-  *12/0 -  

**17/0 *15/0 - 

      غفلت و اعتراض     7   

  پرخاشگرانه
94/19  79/7  **22/0  **24/0-  **17/0-  

**37/0 **19/0 **54/0 

* P< 05/0  ** P< 01/0  

                                                 
1- Moderated hierarchical regression analysis 
2- Colinearity 
3- Centralized 
4- Aiken & West 
5- Simple Slope analysis 
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به  لیتما، با )r=-361/0( يا هیروبا عدالت  یعیزتو یعدالت یب، شود یممشاهده  1در جدول  چنانکه

رابطه معنادار  يدارا) r=224/0(غفلت و اعتراض پرخاشگرانه ، )r=179/0(باشگاه  رییتغ ایخروج 

) <05/0P( يمعناداررابطه  يدارا ،و فاصله قدرت ییگرا يماد، یتعاملبا عدالت  یول) >01/0P(،است

و غفلت و اعتراض ) r=-162/0( ییگرا يماد) r=288/0(،يا هیروبا عدالت  یتعاملعدالت . ستین

 ایبه خروج  لیتماقدرت و  فاصله با یول) >01/0P(،است رابطه معنادار يدارا) r=-244/0(پرخاشگرانه 

باشگاه  رییتغ ایبه خروج  لیتمابا  يا هیروعدالت . ستین) <05/0P(رابطه معنادار  يداراباشگاه  رییتغ

)12/0 -=r (و اعتراض پرخاشگرانه  و با غفلت)166/0-=r (استرابطه معنادار  يدارا،)05/0P<  و

01/0P<( يمعناداررابطه  يدارا ،درتو فاصله ق ییگرا يمادبا  یول )05/0P> (فاصله با ییگرا يماد. ستین 

) r=188/0(و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه ) r=169/0(باشگاه  رییتغ ایبه خروج  لیتما) r=234/0(،قدرت

با غفلت و اعتراض  زینباشگاه  رییتغ ایبه خروج  لیتما. است) >01/0Pو  >05/0P( يمعناداررابطه  يرادا

  .رابطه معنادار است يدارا) r=544/0(پرخاشگرانه 
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باشگاه و غفلت و  رییتغ ایخروج  يبراتالش  ینیب شیپ يبرا یمراتبسلسله  ونیرگرس لیتحل جینتا: 2جدول 

  ییگرا يمادابعاد عدالت و  قیطرخاشگرانه از اعتراض پر

ك
لو

ب
 

 نیب شیپ يرهایمتغ

   
  B    مالك ریمتغ   

2R 2R   F        F  

 1    

  یعیتوز یعدالت یب
خروج  يبراتالش   

  باشگاه رییتغ ای

**707/0 160/0  

  - 034/0 - 149/0  یتعاملعدالت  -  297/3* - 037/0

  - 052/0 - 231/0  يا هیروعدالت 

  ییگرا يماد  2 
 ایخروج  يبراتالش  

  باشگاه رییتغ

*664/0 150/0  058/0 021/0 **018/4  **03/5 

 3  

 یعدالت یب

  ییگرا يماد×یعیتوز
 ایخروج  يبراتالش  

  باشگاه رییتغ

**673/0 171/0  

097/0 039/0 **923/3  **93/3 
عدالت 

  ییگرا يماد×یتعامل
*557/0- 130/0 -  

 يا هیروعدالت 

  ییگرا يماد×
*603/0 139/0  

 1  

  یعیتوز یعدالت یب
غفلت و اعتراض  

  پرخاشگرانه

**698/1 218/0  

  - 240/0 -870/1**  یتعاملعدالت  -  750/10** - 110/0

  - 018/0 - 139/0  يا هیروعدالت 

  ییگرا يماد  2 
غفلت و اعتراض  

 پرخاشگرانه

**526/2 324/0  212/0 102/0 **381/17  **66/18 

 3  

 یعدالت یب

  ییگرا يماد×یعیتوز
غفلت و اعتراض   

 پرخاشگرانه

**883/1 156/0  

235/0 023/0 **216/11  *77/2 
عدالت 

  ییگرا يماد×یتعامل
264/0 - 035/0 -  

 يا هیروعدالت 

  ییگرا يماد×
828/0 - 108/0 -  

  

غفلت و اعتراض  ،باشگاه  رییتغ ایخروج  يبراش تال ینیب شیپ يبرا، شود یم دهید 2در جدول  چنانکه

خروج  يبراتالش  ینیب شیپ يبرا ،اول  بلوكدر . در نظر گرفته شده است بلوكسه  کیپرخاشگرانه، هر 

، نیب نیااز  که اند شده وارد یتعاملو عدالت  يا هیرو، عدالت یعیتوز یعدالت یبسه بعد  ،باشگاه رییتغ ای

باشگاه  رییتغ ایخروج  يبراتالش  يبرا )=160/0(معنادار  نیب شیپتوان   يدارا یعیتوز یعدالت یبفقط 

 1/2، 15/0استاندارد برابر با  يبتا بیضردوم با  بلوكدر . بوده است انسیوار نییتب يدرصد 7/3با توان 

2معادل (درصد 
R (رییتغ ایتالش به خروج  يبرا ،ییگرا يمادافزوده توسط  يانحصارشده  نییتب انسیوار 
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 ییگرا يمادبا  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبجمالت تعامل  که زینسوم  بلوكدر . آمده است به وجودباشگاه 

 انسیوار يدرصد 9/3، هر سه تعامل با توان اند شده  اضافهباشگاه  رییتغ ایخروج  يبراتالش  ینیب شیپ يبرا

و  یتعامل، عدالت یعیتوز یعدالت یب يبرا بیرتبه ت(معنادار  بیضرا يداراافزوده،  يانحصارشده  نییتب

سوم  بلوكدر  شده افزوده يها تعامل يمعنادار. اند بوده) 139/0و  -130/0، 171/0برابر با  يا هیروعدالت 

 یعدالت یب نیبرابطه  لیتعدقادر به  ییگرا يماد کهاست  یمعن نیابه  ،باشگاه رییتغ ایتالش به خروج  يبرا

تر  به منظور مشخص. استباشگاه  رییتغ ایخروج  يبرابا تالش  یتعاملو عدالت  يا هیرو، عدالت یعیتوز

 ایخروج  يبرابا تالش  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبدر رابطه  ییگرا يماد یکنندگ لیتعدنقش  قیدقشدن 

از  نییپااال و ب اریمعانحراف  کی( نییپاباال و  ییگرا يماددو گروه  يبرا یکیتفک ونیرگرسباشگاه،  رییتغ

 یعدالت یبباال،  ییگرا يماددر گروه  کهنشان داد  یکیتفک ونیرگرسحاصل از  جینتا. صورت گرفت) نیانگیم

 رییتغ ایبا تالش به خروج  انسیوار نییتبدر  يدرصد 4/15و توان  393/0استاندارد  يبتا بیضربا  یعیتوز

باال،  ییگرا يماد در گروه. ستینرابطه معنادار  نیا نییپا ییگرا يمادرابطه معنادار، اما در گروه  يداراباشگاه 

 ایبا تالش به خروج  يدرصد 1/16 انسیوار نییتبو توان  -402/0استاندارد  يبتا بیضربا  یتعاملعدالت 

لت در رابطه عدا. رابطه معنادار نبود نیا نییپا ییگرا يماداما در گروه  ،رابطه معنادار بود يداراباشگاه  رییتغ

به وقوع  یتعاملو عدالت  یعیتوز یعدالت یبروند  برعکسباشگاه،  ریتغ ایبا تالش به خروج  يا هیرو

و  -419/0استاندارد  يبتا بیضربا  يا هیرو، عدالت نییپا ییگرا يماددر گروه  که یمعن نیابه  ؛وستیپ

رابطه معنادار بود، اما در گروه  يداراباشگاه  رییتغ ایبا تالش به خروج  يدرصد 5/17 انسیوار نییتبتوان 

 . رابطه معنادار نبود نیاباال  ییگرا يماد
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خروج از  يبرااعتراض پرخاشگرانه و تالش  ،غفلت ینیب شیپ يبرا یمراتبسلسله  ونیرگرس لیتحل جینتا: 3جدول 

  ابعاد عدالت و فاصله قدرت قیطرباشگاه از 

ك
لو

ب
 

  B  مالك ریمتغ     نیب شیپ يرهایمتغ  
2R 2R   F F  

  فاصله قدرت  2
 ایخروج  يبراتالش 

  باشگاه رییتغ

*671/0 152/0  06/0 023/0 **11/4  **03/5 

3  

 یعدالت یب

  فاصله قدرت×یعیتوز
 ایخروج  يبراتالش 

  باشگاه رییتغ

011/0 003/0  

089/0 029/0 **57/3  *63/2 
فاصله ×یتعاملعدالت 

  قدرت
**719/0 171/0  

فاصله ×يا هیرودالت ع

  قدرت
072/0 016/0  

  فاصله قدرت  2
غفلت و اعتراض 

  پرخاشگرانه

**39/1 179/0  142/0 032/0 **74/10  **66/18 

3  

 یعدالت یب

  فاصله قدرت×یعیتوز
غفلت و اعتراض 

  پرخاشگرانه

241/0 036/0  

151/0 009/0 **49/6  954/0 
فاصله ×یتعاملعدالت 

  قدرت
656/0 - 089/0 -  

فاصله ×يا هیروعدالت 

  قدرت
092/0 - 012/0 -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

- 1 1

  ی عیتوزی عدالت یب رابطه کننده لیتعدیی گرا يماد: 1 ریتصو

 ي خروجبرابا تالش 

 خروج

   یعدالت یب
 یعیتوز

 یی باالگرا یماد
 نیپائیی گرا یماد

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

- 1 1

  ی تعامل عدالت رابطه کننده لیتعدیی گرا يماد: 2 ریتصو

 ي خروجبرابا تالش 

 خروج

  عدالت
 یتعامل

 یی باالگرا یماد
 نیپائیی گرا یماد
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  يا هیور عدالت رابطه کننده لیتعدیی گرا يماد: 3 ریتصو

 ي خروجبرابا تالش 

 خروج

  عدالت

 يا هیرو

 یی باالگرا یماد
 نیپائیی گرا یماد
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اول از ابعاد  بلوكمربوط به غفلت و اعتراض پرخاشگرانه، در  يها بخشدر ، شود یم دهید چنانکه

با توان  -24/0و  2180/0استاندارد  يبتا بیضرابا  یتعامل و عدالت یعیتوز یعدالت یب، یعدالت یبعدالت و 

 ،دوم بلوكدر . اند رابطه بوده يدارابا  غفلت و اعتراض پرخاشگرانه  يدرصد 11 انسیارو نییتب

شده  نییتب انسیوار، و 324/0استاندارد  يبتا بیضربا غفلت و اعتراض پرخاشگرانه با  ییگرا يماد

د عدالت جمالت تعامل ابعا کهسوم  بلوكدر . رابطه معنادار بوده است يدارا ،درصد 2/10افزوده  يانحصار

 یعدالت یب، فقط تعامل اند واردشدهغفلت و اعتراض پرخاشگرانه  ینیب شیپ يبرا ،ییگرا يمادبا  یعدالت یبو 

 يدارا يدرصد 3/2افزوده  يانحصار انسیوار نییتبو توان  156/0استاندارد  يبتابا  ییگرا يماد و یعیتوز

را با  یعیتوز یعدالت یبرابطه  ییگرا يماد که است یمعن نیابه  يمعنادار نیا. رابطه معنادار بوده  است

 نییپاباال و  ییگرا يماددو گروه  يبرا یکیتفک ونیرگرس. دینما یم لیتعدغفلت و اعتراض پرخاشگرانه 

 یعدالت یب رابطهباال،  ییگرا يماددر گروه  کهنشان داد ) نییپا اریمعانحراف  کیباال و  اریمعانحراف  کی(

درصد با غفلت و اعتراض  9/20شده  نییتب انسیوارو  458/0استاندارد  يبتا بیضربا  یعیتوز

خط در  بیشساده  لیتحل جهینت. ستین نیچن نییپا ییگرا يماد گروهدر  یول ،معنادار است ،پرخاشگرانه

  .ارائه شده است 4 ریتصو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 کهبا آنچه  کهاند  رائه نشدها لیدل نیابه  3در جدول  ،اول يها بلوكخط در  بیشساده  لیتحل جینتا

 يبراتالش  ینیب شیپ يبرا، شود یممشاهده  3در جدول  چنانکه. است مشترك، اند شده  ارائه 2در جدول 

اول  بلوكدر  که یعدالت یبفاصله قدرت پس از ابعاد عدالت و  کهدوم  بلوكباشگاه، در  رییتغ ایخروج 

بعد  نیابا  ،يدرصد 3/2افزوده   يانحصارشده  نییتب انسیاروو  152/0استاندارد  يبتا بیضراند، با  بوده

جمالت تعامل ابعاد  کهسوم  بلوكاما در . رابطه معنادار بوده است يدارا ورزشکارانمخرب  يرفتارهااز 
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  ی عیتوزی عدالت یب رابطه کننده لیتعدیی گرا يماد: 4 ریتصو

 با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه 

 غفلـت

   یعدالت یب
 یعیتوز

 یی باالگرا یماد
 نیپائیی گرا یماد
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  یتعاملعدالت  رابطه کننده لیتعدیی گرا يماد: 5 ریتصو

 باشگاه  رییتغ اي خروج یبرابا تالش 

 خروج

   عدالت

 یتعامـل

 قاصلھ قدرت باال
فاصلھ قدرت 

 نیپائ
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 يبتا بیضرفاصله قدرت با  و یتعامل، فقط تعامل عدالت اند واردشدهقدرت  بافاصله یعدالت یبعدالت و 

خروج  يبراتالش  ینیب شیپقادر به  يدرصد 9/2افزوده  يانحصار انسیوار نییتبو توان  171/0استاندارد 

 ایخروج  يبرارا با تالش  یتعاملرابطه عدالت ،فاصله قدرت  که یمعن نیابه . باشگاه بوده است رییتغ ای

 اریمعانحراف  کی( نییپادو گروه فاصله قدرت باال و  يبرا یکیتفک ونیرگرس. دینما یم لیتعدباشگاه  رییتغ

باشگاه  رییتغ ایخروج  يبرابا تالش  یتعاملدر گروه فاصله قدرت باال، عدالت  کهنشان داد ) نییپاباال و 

استاندارد  يبتا بیضربا  یتعامل، عدالت نییپا، اما در گروه فاصله قدرت ستین يمعنادار رابطه يدارا

رابطه معنادار  يدارا، باشگاه رییتغ ایخروج  يبراش با تال يدرصد 5/13 انسیوار نییتبو توان  - 368/0

دوم و سوم مربوط به  يها بلوكاما در . ارائه شده است 5 ریتصوخط در  بیشساده  لیتحل جهینت. است

دوم، فاصله قدرت با  بلوكدر  که شده  دادهنشان  3غفلت و اعتراض پرخاشگرانه در جدول  ینیب شیپ

با غفلت و اعتراض  يدرصد 2/3افزوده  يانحصار انسیوار نییتبو توان  179/0استاندارد  يبتا بیضر

 یعدالت یبسوم با افزوده شدن جمالت تعامل عدالت و  بلوكاما در . رابطه معنادار است يداراپرخاشگرانه 

 اند، با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه نبوده يمعناداررابطه  يدارااز جمالت تعامل  کی چیه ،قدرت فاصله با

با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه  یعدالت یبرابطه ابعاد عدالت و  لیتعدقادر به  ،فاصله قدرت کهمعنا  نیابه 

  .ستین ورزشکاران

  يریگ جهینتبحث و 

مخرب  يرفتارهابا  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبرابطه  ،ییگرا يماد نکهیابر  یمبناول پژوهش  هیفرض

، عدالت یعیتوز یعدالت یبرابطه  ییگرا يماد که دیگرد دییتأ شکل نیبد، دینما یم لیتعدرا  ورزشکاران

را با غفلت و  یعیتوز یعدالت یبباشگاه و رابطه  رییتغ ایخروج  يبرارا با تالش  یتعاملو عدالت  يا هیرو

 چون آبرامسون و یمحققان قاتیتحق يها افتهی بر اساس ییگرا يماد. دینما یم لیتعداعتراض پرخاشگرانه 

در  کهآنچه  حال نیدرع. است يمادو  یکیزیف يدستاوردهابه  لیتماتوجه و  بر یمبتن) 1995( نگلهارتیا

و  یعیتوز، عدالت سازد یمبه دستاوردها را فراهم  یابیدستموجبات  يگریدنهاد  ای یورزشباشگاه  کی

 يدستاوردها عیتوزو  يریگ میتصم يها هیروو انصاف، عدل اصول  تیرعادر حضور  کهچرا ؛ است يا هیرو

 یکنندگ لیتعدبر نقش  یمبنپژوهش  نیا يها افتهی، نیبنابرا. ردیگ یممناسب صورت  يا وهیشبه  یکیزیف

 یمخرب يرفتارهابا  ، يا هیروو  یعیتوزعدالت  ژهیبه وو  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبدر رابطه  ییگرا يماد

 یمحققان يها افتهیو اعتراض پرخاشگرانه با نظرات و  باشگاه و غفلت رییتغ ایخروج  يبراتالش  رینظ

  . دهد یمنشان  ییهمسو) 1999و  1998( همکارانهاگدورن و  و )a,b 1998( همکارانو  نیفیگرچون 

مخرب، در  يرفتارهاابعاد عدالت با  نیبدر رابطه  ییگرا يماد کننده لیتعدنقش  یمفهومو  ينظرمنطق 

 ساز نهیزم، یاسیس یحتو  ياقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع يها ارزش، چه ها ارزشنهفته است،  تیواقع نیا

 یوقتظر ن نیااز . کنند یمرا فراهم  اطراف طیمحدر  ژهیوو موضوعات خاص و  ها دهیپدتوجه افراد به 
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موجب  که ییندهایفرابه  يادیزتوجه  یعیطببه طور  زین ها آنباال باشد،  ورزشکاراندر  ییگرا يمادبه  لیتما

 تیرعاروند، به  نیادر  ژهیبه و. دهند یمنشان  ،شوند یم يمادو  یمال، یکیزیف امکاناتبه  ها آن یابیدست

 يادیزتوجه  ،و سرپرستان با خود انیمرب يرفتارها یحتو  يریگ میتصم  يها هیرو، عیتوزعدل و انصاف در 

به   شده باشد، ادی يها حوزهت در شدن اصول عدال تیرعا، ها آنتوجه نزد  نیا جهینتاگر . دهند یمنشان 

عامل  کی تیرضا نیا. رود یمباال  يا حرفهو ورزش  طیشرااز  تشانیرضا طور خواسته و ناخواسته سطح

برسند  جهینت نیااما اگر در مقابل به  ؛مخرب خواهد شد يرفتارهانسبت به  ها آن لیتما يبرا کننده يریشگیپ

 يفرد نیبو تعامالت  يریگ میتصم يها هیرودستاوردها،  عیوزت يها حوزهعدل و انصاف در  تیرعا که

 يرفتارهابه  يشتریب لیتماخشم و رنجش  نیا به دنبالو  شوند یم دهیرنجو  نیخشمگوجود ندارد، 

داشته باشند،  ییگرا يمادهم به  يادیز شیگرا ورزشکاران که یصورتروند در  نیا. کنند یم دایپمخرب 

  .شود یم دیتشد

از نظر  ،نییپاباال و  يها گروهدر  یکیتفک يها ونیرگرسدر  کهاست  يا جهینتواقع همان در  نیا 

غفلت و اعتراض  ، باشگاه رییتغ ایخروج  يبرابا تالش  یعیتوز یعدالت یب نیبدر رابطه  ییگرا يماد

 يا هیرودالت و ع یتعاملعدالت  نیبدر رابطه  ییگرا يماد کننده لیتعداما نقش . آمد به دستپرخاشگرانه 

، در شود یم دهید 2 ریتصودر  چنانکه. است تر دهیچیپ یاندکباشگاه  رییتغ ایخروج  يبرابا رفتار تالش 

باشگاه  رییتغ ایبه خروج  لیتما شیافزامنجر به  کماکان، یتعاملسطح عدالت  شیافزاباال،  ییگرا يمادگروه 

به  یتعاملعدالت  شیافزا که یمعن نیبدبوده،  معکوسروند  نیا، نییپا ییگرا يماداما در گروه  ،شده است

 شیافزاباال،  ییگرا يماددر گروه  نکهیادر واقع . باشگاه شده است رییتغ ایبه خروج  لیتما فیخف کاهش

داشته  تواند یم یاصل لیدلدو  ،باشگاه شده رییتغ ایبه خروج  لیتما شیافزامنجر به  کماکان یتعاملعدالت 

باال بودن  ای شیافزامعطوف به آن در افراد باالست،  التیتماو  ییگرا يمادسطح  یوقت نکهیااول  لیدل :باشد

باشگاه در  رییتغ ایخروج  يبرادر تالش  ینقشو سرپرستان چندان  انیمرب نیبسطح عدالت در تعامالت 

مطلوب  يفرد نیبط و رواب یانسانباال، تعامالت  ییگرا يماددر  ،گرید يمعنابه . کند ینم فایا ورزشکاران

 1متضاد ریتأث ندیفرا کیدر اثر  بلکه، گذارند ینممخرب به جا  يرفتار التیتمابر  يا کاهنده ریتأثچندان 

 نیابه متضاد همسوست،  ریتأث ندیفرابا  کهدوم  نییتب. سازند یممخرب را فراهم  يرفتارها دیتشد نهیزم

به هر حال به  يفرد نیبو احترام در روابط و تعامالت شأن، منزلت  تیرعا که گردد یبازم یاحتمال تیواقع

 يازهاینباال، اگر  ییگرا يماددر حضور  يارزشمندحس  نیا. دهد یمرا انتقال  يارزشمندافراد حس 

 چنانکهاما . کند یمباشگاه  رییتغ ایبه خروج  لیمتمارا  ها آننشود،  نیتأمدر باشگاه  ورزشکاران انهیگرا يماد

بر رفتار تالش  يشتریب کاهنده ریتأث ،يا هیرو، عدالت نییپا ییگرا يماد، در گروه شود یم دهید 3 ریتصودر 

از آن  یحاک زین افتهی نیا ،در واقع. باال داشته است ییگرا يمادباشگاه نسبت به گروه  رییتغ ایخروج  يبرا

                                                 
1 - Opponent effect process 
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و اصول آن  يا هیروعدالت به  شتریبدارند، توجهشان  يکمتر انهیگرا يماد التیتماافراد  یوقت کهاست 

، اما در شود یمبودن جلب  یاخالقف بودن و و، معريریپذ حیتصح، يدار جانباز  يریجلوگ، یهمسان رینظ

دار  تحت عنوان پردازش جهت دیجد ندیفرا کی زین افتهی نیا. افتد ینم یاتفاق نیچنباال  ییگرا يماد

  . سازد یمرا مطرح  ،خواهد بود ییگرا يماد ژهیه وب، یفرهنگ يها ارزش یاصل يکارکردهااز  که 1یشناخت

 يرفتارهارا با  یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبفاصله قدرت رابطه  نکهیابر  یمبن زیندوم پژوهش  هیفرض

فقط رابطه  ،فاصله قدرت کهگرفت قرار  دییتأمورد  شکل نیا، به دینما یم لیتعد ورزشکارانمخرب 

و  یعیتوز یعدالت یب نیبو رابطه  دینما یم لیتعد ،باشگاه رییتغ ایخروج  يبرارا با تالش  یتعاملعدالت 

را با غفلت و  یعدالت یبباشگاه و رابطه هر سه بعد عدالت و  رییتغخروج و  يبرارا با تالش  يا هیروعدالت 

در گروه  کهاز آن است  یحاک ،شده  ارائه 5 ریتصودر  که يشواهد. دینما ینم لیتعد ،اعتراض پرخاشگرانه

 ورزشکارانباشگاه در  رییتغ ایبه خروج  لیتما کاهشباعث  یتعاملعدالت  شیافزا، نییپافاصله قدرت 

 یتمامو مشروع دانستن فاصله در  رشیپذبه  ،داشته انیب) 1980(هافستد  که آن گونهفاصله قدرت . شود یم

. فاقد قدرت و مقام استبا افراد و مقام  صاحب قدرتافراد  نیب یاجتماعو  ياقتصاد ژهیبه وها،  حوزه

و  تیموقعافراد صاحب  یرانسانیغو  ياستبداد يرفتارهابه فاصله قدرت باال دارند،  يادیز لیتما که يافراد

به فاصله  لیتمابا  يافراد ،اما در مقابل. کنند یم یتلقآن را منصفانه  يموارددر  یحتو  رندیپذ یممقام را 

و مقام را اگر همراه با  تیموقعصاحب افراد  يرفتارهادارند و  يشتریب يربراببه  لیتما، نییپاقدرت 

 نیا. دهند یممورد اعتراض قرار ) مطرح است یتعاملمطابق آنچه در عدالت (شأن و احترام نباشد  تیرعا

حداقل به طور ،دو نوع عدالت  نیا که چرا ،ونددیپ ینم به وقوع يا هیروو  یعیتوزعدالت  حوزهدر  دهیپد

پژوهش در حوزه  نیا افتهی ،به هر حال. دهند ینمرفتار و برخورد سرپرستان را محور توجه قرار  میمستق

و  ها افتهیباشگاه با  رییتغ ای جخرو يبرابا تالش  یتعاملفاصله قدرت در رابطه عدالت  کننده لیتعد ،نقش

  .دده یمنشان  ییهمسو) 2001( ندیالو ) 1980(چون هافستد  یمحققاننظرات 

در درجه اول . اشاره کرد ،در پژوهش حاضر وجود داشته است که ییها تیمحدودبه  دیبا انیپا  در 

 میتعمدر  از این رو،. پژوهش به خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه محدود بود نیامخرب در  يرفتارها

به  که یرهنگف يها ارزشمسئله در مورد  نیهم. شود اطیاحت دیبامخرب  يرفتارها گریدبه  جینتا

مخرب به صورت خود  يرفتارها حال نیدرع. شود تیرعا دیبا زین ،و فاصله قدرت محدود بود ییگرا يماد

با . وجود دارد يریسوگاحتمال  ،ها یده خودگزارشنوع  نیاو لذا در  قرارگرفتهمورد سنجش  یگزارش ده

 یفرهنگو  یاجتماع يها ارزش که شود یم شنهادیپمند  ، به پژوهشگران عالقهها تیمحدود نیاتوجه به 

 نقرار دهند تا بتوا یبررسمخرب مورد  يرفتارها گریدبا  ،یعدالت یبابعاد عدالت و  نیبدر رابطه  زینرا  گرید

  .کرد يداور زین یشناختدار  متضاد و پردازش جهت ریتأث ندیفرادر باب صحت و سقم 

                                                 
1- Directional cognitive processing 
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This research administered with the aim of investigates the moderating role of 

cultural values in relationship between justice and injustice with athletes’’ 

destructive behavior. Statistical population was the one thousand of athletes 

from first and second faction of country competitions in different field. From, 

264 athletes selected with the use of simple random sampling for answering to 

distributive injustice questionnaire with 5 items, interactional justice with 4 

items, procedural justice with 4 items, materialism with 3 items, power distance 

with 5 items and destructive behaviors with 9 items (with two subscales 

including try to exit or change the club with 3 items, and neglect/aggressive 

voice with 6 items). Data analyzed with using correlation analysis and 

moderated hierarchical regression analysis. Results showed that materialism 

moderate the relationships between distributive injustice, interactional justice 

and procedural justice with try to exit or change the club, and relationship 

between distributive injustice with neglect/aggressive voice. Power distance 

also only moderates the relationship between interactional justice with try to 

exit or change the club. But power distance has not moderating role in relations 

between injustice and justice dimensions with neglect/aggressive voice. 
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