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  چكيده
از   يمثبت يرهايمشتمل بر متغ ي مفهوم شناختيروان سرمايه. دارد اشاره كاركنانشان با هاعادالنه سازمان منصفانه و  يبه رفتارها يعدالت سازمان

  . كاركنان است شناختي روان يه با سرما سازماني رابطه عدالت يابي ارز، پژوهش حاضر ت. هدفاس آوريو تاب  بيني خوش يدواري، ام ي، جمله خودكارآمد
و  ي كاركنان اداره كل امور اقتصاد يهپژوهش، متشكل از كل ي جامعه آمارپيمايشي است.  -از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصيفي پژوهش ينا

و   ساده يتصادف گيريروش نمونه آماري، از طريق  جامعه بودن مشخص به  توجه با . است نفر ٨٢ با برابر  هاكه تعداد آن باشد مياستان كرمانشاه  ييدارا
  سازماني  عدالت استاندارد   پرسشنامه ها، داده ي منظور گردآورانتخاب شدند. به  آماري  نمونه  عنواننفر به  ٦٥، تعداد مورگان و  يجدول كرجس يري كارگبا به 

با روش حداقل مربعات جزئي   ري از مدل معادالت ساختادر اين تحقيق . گرديد يعتوزنمونه آماري ميان لوتانز  شناختيروان يه و مورمن و سرما يهوفن
با   اييهعدالت رو  و درصد  ٣٧٦ يببا ضر يعدالت سازمان  كه دهندهاي تحقيق نشان مييافتهشده است.  ها استفادهوتحليل دادهيه تجزجهت ) اسالي(پ

  يج نتا .ندارد  ياثر معنادار شناختيروان يهدرصد بر سرما ٢٣٢ يببا ضر يعيد و عدالت توزندار ياثر معنادار شناختيروان يه درصد بر سرما ٣٥٨ يبضر
  يعي عدالت توزاست كه رابطه    ي در حال  ينا  ، كاركنان دارد  شناختيروان  يهبا سرما  ي رابطه مثبت و معنادار  يآن است كه عدالت سازمان  گوياي  آمده   دستبه

  ت. رد شده اس  شناختيروان يه با سرما
  

  يعي.عدالت توزشناختي، عدالت سازماني، سرمايه روان :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -١
كنند و در هر برهه از زمان  هاي بسياري روبرو هستند، تغييرات وسيعي را تجربه ميها همواره با تحوالت و دگرگونيسازمان

هايي چون پويايي، پيچيدگي، ابهام و هاي امروزي با ويژگيهاي مطابق با شرايط و نيازهاي آن زمان را دارا هستند. سازمـانويژگي
اند.  ير پذيرفتهناپذاجتنابعنوان يك ضرورت  پذيرند و تغيير را بهشوند كه دائماً از محيط اطراف خود تأثير ميگريزي شناخته ميسنت

از حيات انساني بايد خود را براي رويارويي با اين تغييـرات و   ياعنوان زيرمجموعه ها بهشرايط پويا و پرتحولي، سازمانچنين  در
شـوند. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي رابطه صـورت از گردونه رقابتـي حذف ميكه در غير اين تحـوالت عظيم آماده سازند، چرا
شناختي باشد. سرمايه روانشناختي كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه ميعدالت سازماني با سرمايه روان

عنوان جوانب  هاي اخالقي كه بهبينانه نسبت به انسان دارد كه عدم توجه به اين موارد و جنبهديدگاهي مثبت، اميدبخش و خوش 
ها ها و نقـصها شده است و در واقع بيشتر متمـركز بر روي عيبپنهان رهبري نيز هستند، باعث ايجاد مشكالت براي سازمان

ها و كاهش تواند به افزايش هزينه شناختي ميروان بهينه از سرمايه  توجهي به استفادهبي ).١٣٩٥ ،زايي و همكاراناست (ناستـي
 هايسازمان و جامعه براي شناختيمالحظه سرمايه روانقابل  اهميت به توجه ها منجر شود. بابرداري بهتر از ديگر سرمايه بهره 

، بنابرايناند.  زيادي قرار گرفته ها مورد توجهسازمان در شناختيسرمايه روان ميزان افزايش بر مؤثر اجتماعي، در ساليان اخير عوامل
چون سؤال اصلي مطالعه حاضر   دي دارد.هاي دولتـي در كشـور ما، پرداختن به اين موضوع ضرورت زيابا توجـه به جايگـاه سازمان

شناختي كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه رابطه وجود  سازماني با سرمايه روان  آيا بين عدالت"اين است كه  
شناختي كاركنان اداره كل امور  سازماني و سرمايه روان رو تمركز اصلي اين پژوهش بر ارزيابي رابطه ميان عدالتاز اين ."دارد؟ 

عنوان سازماني به  هاي انجام شده متوجه خواهيم شد كه عدالتباشد. با تأمل بر پيشينه پژوهشاقتصادي و دارايي استان كرمانشاه مي
هاي بسيار كمي گرفته و تاكنون پژوهش توجهي قرارشناختي، مورد كمگرا و سرمايه روانيكي از عوامل ايجاد رفتار سازماني مثبت
عنوان يك  تواند بهشناختي انجام شده است. نتايج اين پژوهش ميسازماني و سرمايه رواندر خصوص بررسي رابطه ميان عدالت 

-رمايه روانسازماني، زمينه ارتقاي س ها مورد استفاده قرار گيرد و ضمن رعايت عدالتپايه تحقيقاتي مديريتي براي ساير سازمان
سازي اين موضوع كه اكثر تحقيقات صورت چنين، با خاطرنشانها را فراهم آورد. همگرا در سازمانناختي و رفتار سازماني مثبتش

 پسها بوده است،  هاي خارجي مبتني بر فرهنگ خاص موجود در همان سازمانگرا در سازمانپذيرفته در زمينه رفتار سازماني مثبت
. اين پژوهش در است  هاي داخلي با فرهنگ ملي و بومي خود دليلي بر ضرورت انجام اين تحقيقلزوم انجام اين تحقيق در سازمان

ها قرار شناختي تالش كرده تا بتواند الگويي كاربردي در اختيار مديران سازمانراستاي توسعه دانش كاربردي مربوط به سرمايه روان
تواند  چنين، اين پژوهش ميها داشته باشد را مورد ارزيابي قرار دهد. همتواند در سازمانآن و پيامدهايي كه مي  داده و عوامل مؤثر بر

ترين منابع اقتصادي كشور است و توجه به آن  طور عام و اداره كل امور اقتصادي و دارايي (كه يكي از مهم ها به براي كليه سازمان
  طور خاص، كاربردي و حائز اهميت باشد. اي دارد) بهويژه در بهبود امور اقتصادي كشور نقش 

  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش   -٢
  شناختيسرمايه روان -٢-١

ــرمايه روان ــناختيسـ ــي تحول ، به١ شـ ــود كه ميپذير مثبت فردي و يا جمعي اطالق ميمنابع انگيزشـ تواند به رفتارها و شـ
ــميت و همكاران ــود (كالپ اس ــازماني مثبت). بر٢٠٠٩، ٢عملكردهاي فراتر از انتظار منجر ش ــاس ويژگي علمي رفتار س گرا كه اس

عنوان تعامل فزاينده بين منابع مثبت ـشناختي بهـسرمايه روانپذيري اـست، گيري بودن و مديريتپذير بودن، قابل اندازهـشامل تحول
دهنده ســـرمايه شـــناختي تشـــكيلبيني در نظر گرفته شـــده اســـت. چهار منبع روانآوري و خوش اميدواري، خودكارآمدي، تاب

ناختي، روان ازـش طه آن ميوجود ميي را بهوكارـس رمايه روانآورند كه به واـس يح داد، چگونه ـس ناختي باعث ايجاد نتايج توان توـض ـش
توانند حتي در محيط نامطمئن و در حال تغيير  شــناختي باال مطمئن هســتند كه ميشــود. مثالً افراد داراي ســرمايه روانمثبت مي

 
1. Psychological Capital  
2. Clapp-Smith et al.  
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ارند  دهند و اميدوبينانه موفقيت را به داليل دروني و پايدار نـسبت ميها خوش آميزي انجام دهند. آنـصورت موفقيتوظايفـشان را به
، اين افراد در مواجهه با مشـكالت از خود انعطاف بيشـتري نشـان سـرانجامدارند. يبرنمكه موفق شـوند، لذا هرگز دسـت از تالش 

آيند (صــيامي و داده، راهكارهايي براي حل مشــكل و خروج از بحران يافته و بدين طريق از زير بار مشــكالت ســربلند بيرون مي
رمايه رواندرمجموع). ١٣٩٩همكاران،  ت، زيرا وقتي يكي از ، ماهيت كلي ـس يار مهم اـس ناختي بـس اير ـش اجزاي آن كاهش يابد، ـس
 را جبران كنند.توانند آن اجزاء مي

  
  عدالت سازماني -٢-٢

ها با كاركنانشان اشاره دارد. در ويرايش جديد اين نظريه افراد « دريافتي به رفتارهاي منصفانه و عادالنه سازمان  ١عدالت سازماني
طور كنند. اگر با اين مقايسه به اين نتيجه برسند كه رفتار سازمان با كاركنان بهميخود» را با « دريافتي ديگران» از سازمان مقايسه  

). در ١٣٩٨حسيني و همكاران، كوشند (عدالتي ميكنند و براي كاهش اين بيعدالتي مينسبي غيرمنصفانه است، احساس بي
مطرح شده است؛ عدالت توزيعي به معناي  ٤اياوده و مر ٣اي، رويه٢بندي انواع عدالت سازماني سه مفهوم عدالت توزيعيتقسيم

ها و  شده از رويهاي به انصاف ادراكرعايت انصاف به هنگام توزيع نتايج و پيامدها در ميان كاركنان سازمان است. عدالت رويه
شده از ارتباطات بين دراكاي بر مبناي انصاف ايابند و عدالت مراودهها، پيامدها تخصيص ميفراگردهايي اشاره دارد كه توسط آن

گيري سازماني مدنظر گيرندگان را در فراگرد تصميمشود كه اين نوع عدالت سازماني منصفانه بودن رفتار تصميمشخصي تعريف مي
 ).١٣٩٨نيا، دهد (جعفري و حسينيقرار مي

  
  ه پژوهشپيشين -٢-٣

ي شغلي در پرستاران اي با فرسودگشناختي و هويت حرفهبه بررسي روابط عدالت سازماني، سرمايه روان  ،)٢٠٢١(  ٥رن و همكاران
نظر   اي و فرسودگي شغلي ازشناختي، هويت حرفهنتايج نشان داد همبستگي بين عدالت سازماني، سرمايه روان چيني پرداختند.

اي پرستاران را براي شناختي و هويت حرفهماني را تقويت كرده و سرمايه روانمديران بايد عدالت ساز  بنابراين  ،دار بودهآماري معني
  جلوگيري از فرسودگي شغلي پرستاران تقويت كنند. 

شناختي كاري تا حدي واسطه رابطه بين سرمايه روانگيري كردند كه مشاركتدر پژوهش خود نتيجه  ،)٢٠٢٠(  ٦لوپسا و همكاران
  كاري كامالً واسطه رابطه بين عدالت سازماني و سالمت است. مشاركتو سالمت بوده و 

هاي پژوهش اند. يافتهشده بر سالمت روان كاركنان پليس پرداخته ) به بررسي عدالت سازماني درك٢٠١٨( ٧و همكاران راني
  شود. و به رضايت از زندگي منجر مي شده رابطه مثبت با سالمت روان كاركنان پليس داردعدالت سازماني درك كه  ها نشان دادآن

گر را نقش تعديل ،شناختي پايين باشدكه سطح توانمندسازي روانزماني، ) نشان داد٢٠١٨( ٨چانگ هاي پژوهشچنين يافتههم
  كند. در رابطه بين طردشدگي در محيط كار و پيامدهاي رفتاري ايفا مي

به بررسي تأثير عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي بر سالمت روان در شركت پااليش نفت  ،)١٣٩٨عطايي قراچه و داودي (
چنين هم ،سازماني بر سرمايه اجتماعي بودهها حاكي از وجود تأثير مثبت و مستقيم عدالت اند و نتايج پژوهش آناصفهان پرداخته

نتايج، وجود رابطه غيرمستقيم بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي بر سالمت رواني با نقش ميانجي فضيلت سازماني را نشان  
   .دهندمي

 
1. Organizational Justice 
2. Distributive Justice  
3. Procedural Justice  
4. Interactional Justice  
5. Ren et al. 
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7. Rani, Garg & Rostogi  
8. Chung 
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نفس ميانجي عزتشدگي در محيط كار بر رفتارهاي محيط كار با نقش طرد در پژوهش خود اثر ،)١٣٩٨حسيني و همكاران (
نتايج نشان داد طردشدگي در محيط كار بر رفتارهاي محيط كار و  ،گر عدالت سازماني را مورد بررسي قرار دادندسازماني و تعديل

گر را در رابطه بين طردشدگي در محيط كار با رفتارهاي شده نقش تعديلنفس سازماني مؤثر است و عدالت سازماني ادراكعزت
  كند. ا ميمحيط كار ايف

) در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير عدالت سازماني بر خودكارآمدي معلمان و نگرش آنان نسبت به تغيير ١٣٩٦زاد (فلكي و بيك
به اين نتيجه دست يافتند كه عدالت سازماني و ابعاد آن بر خودكارآمدي معلمان و خودكارآمدي معلمان بر نگرش آنان   ،سازمان

  نسبت به تغيير سازماني و ابعاد آن مؤثر بوده است. 
ادار دارد. شناختي رابطه معن) نيز نشان داد كه عدالت سازماني با سرمايه روان١٣٩٤هاي پژوهش صابري و همكاران (يافته

بندي نتايج تحقيقات جمع  ١گذارد. جدول  شناختي تأثير ميچنين، عدالت از طريق متغير ميانجي سرمايه اجتماعي بر سرمايه روانهم
  دهد.پيشين را نشان مي

 
  بندي نتايج تحقيقات پيشين. جمع١جدول 

  نتايج پژوهش  مفاهيم پژوهش  نويسنده و سال  رديف

  )٢٠٢١(رن و همكاران   ١
روابط عدالت سازماني، سرمايه 

اي با شناختي و هويت حرفهروان
  فرسودگي شغلي در پرستاران چيني

شناختي، هويت نتايج نشان داد همبستگي بين عدالت سازماني، سرمايه روان
دار بود. لذا مديران بايد عدالت آماري معني نظر ازاي و فرسودگي شغلي حرفه

اي پرستاران را شناختي و هويت حرفهو سرمايه روانسازماني را تقويت كرده 
  براي جلوگيري از فرسودگي شغلي پرستاران تقويت كنند.

  )٢٠٢٠لوپسا و همكاران (  ٢
شناختي، عدالت سرمايه روان

اي سازماني و سالمت: نقش واسطه
  مشاركت كاري

حدي وتحليل مدل معادالت ساختاري نشان داد كه مشاركت كاري تا يهتجز
شناختي و سالمت است و مشاركت كاري كامًال واسطه رابطه بين سرمايه روان

  واسطه رابطه بين عدالت سازماني و سالمت است.

٣  
  راني، گاراگ و راستوگي

)٢٠١٨(  

عدالت سازماني درك شده بر 
سالمت روان (رضايت از زندگي) كاركنان 

  پليس

سالمت روان كاركنان پليس دارد و به عدالت سازماني درك شده رابطه مثبت با  
  شود.رضايت از زندگي منجر مي

٤  
  
  

  )٢٠١٨چانگ (

طردشدگي در محيط كار و رفتارهاي 
گر محيط كار با نقش ميانجي و تعديل

شده و توانمندسازي استرس ادراك
  شناختيروان

نقش   ، شناختي پايين باشدكه سطح توانمندسازي روانها نشان داد زمانييافته
گر را در رابطه بين طردشدگي در محيط كار و پيامدهاي رفتاري ايفا تعديل

  كند.مي

  
٥  

  

عطايي قراچه و داودي 
)١٣٩٨( 

تأثير عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي 
بر سالمت روان در شركت پااليش نفت 

 اصفهان

سازماني بر سرمايه نتايج اين پژوهش حاكي از وجود تأثير مثبت و مستقيم عدالت  
چنين نتايج وجود رابطه غيرمستقيم بين عدالت سازماني باشد. هماجتماعي مي

و سرمايه اجتماعي بر سالمت رواني با نقش ميانجي فضيلت سازماني را نشان 
  دهند.مي

٦  
حسيني و همكاران 

)١٣٩٨(  

شدگي در محيط كار بر رفتارهاي اثر طرد
فس نمحيط كار با نقش ميانجي عزت

  گر عدالت سازمانيسازماني و تعديل

نفس نتايج نشان داد طردشدگي در محيط كار بر رفتارهاي محيط كار و عزت
گر را در شده نقش تعديلچنين عدالت سازماني ادراكسازماني مؤثر است. هم

  كند.رابطه بين طردشدگي در محيط كار با رفتارهاي محيط كار ايفا مي

٧  
  فلكي و بيك زاد

)١٣٩٦(  

بررسي تأثير عدالت سازماني بر 
خودكارآمدي معلمان و نگرش آنان نسبت 

  به تغيير سازمان

عدالت سازماني و ابعاد آن بر خودكارآمدي معلمان و خودكارآمدي معلمان بر  
  نگرش آنان نسبت به تغيير سازماني و ابعاد آن مؤثر بوده است.

٨  
صابري و همكاران 

)١٣٩٤(  

عدالت سازماني بر سرمايه بررسي تأثير 
شناختي از طريق سرمايه اجتماعي روان

(پيمايشي در ادراه كل ورزش و جوانان 
  استان اصفهان)

چنين، عدالت از شناختي رابطه معنادار دارد. همعدالت سازماني با سرمايه روان
  گذارد.شناختي تأثير ميطريق متغير ميانجي سرمايه اجتماعي بر سرمايه روان
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  مدل مفهومي پژوهش  -٣
هاي تحقيق توان مدل مفهومي زير را ارائه كرد كه فرضيهتوجه به بررسي مباني نظري و پيشينه موضوع مي در اين پژوهش، با

  گيرد. اساس آن شكل مينيز بر
  

  
  

  ) ٢٠١٨. مدل مفهومي پژوهش (راني و همكاران، ١شكل 
  

  ها)هاي پژوهش (اهداف، فرضيهگزاره -٤
اي) با  اي و عدالت مراودهسازماني (عدالت توزيعي، عدالت رويه هدف اصلي از انجام اين پژوهـش ارزيابي رابطه ميان عدالت

فرعي مبتني  هيفرضاصلي و سه  هيفرضهايي در قالب يك توجه به اهداف پژوهش، فرضيهشناختي كاركنان است. با سرمايه روان
 نيتدو زيرشناختي كاركنان به شرح اي) با سرمايه رواناي و عدالت مراودهبر رابطه عدالت سازماني (عدالت توزيعي، عدالت رويه

  است. شده
 

  شناختي كاركنان دارد.معناداري با سرمايه روانعدالت سازماني رابطه مثبت و  فرضيه اصلي:  -٤-١
  

  هاي فرعي: فرضيه  -٤-٢
  شناختي كاركنان دارد.عدالت توزيعي رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان. ١
  شناختي كاركنان دارد.اي رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان. عدالت رويه٢
  شناختي كاركنان دارد.معناداري با سرمايه رواناي رابطه مثبت و . عدالت مراوده٣
  

  روش تحقيق -٥
طور مشخص نوع همبستگي و به نظر پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، پيمايشي و از

آماري اين پژوهش كليه كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه  مبتني بر مدل معادالت ساختاري است. جامعه  
ابر  كه جامعه آماري برگيري تصادفي ساده متناسب با حجم انتخاب شد و با توجه به اينبودند. نمونه آماري پژوهش با روش نمونه

عنوان نمونه آماري مورد مطالعه تعيين شدند. پرسشنامه پژوهش به  نفر به  ٦٥نفر بود، طبق جدول كرجسي و مورگان، تعداد    ٨٢با  
آوري پرسشنامه كامل جمع  ٥٦نفري (پرسشنامه جواب ناقص)، تعداد    ٩تعداد نمونه تعيين شده ميان كاركنان توزيع شد كه با ريزش  

افزار وسيله نرمهاي گردآوري شده به اي ليكرت بود. دادهها طيف پنج درجهگرفته شده براي همه گويهگرديد. مقياس در نظر 
 حجم نمونه اندكدر اين تحقيق،   PLSدليل استفاده از ترينمهممورد تحليل قرار گرفتند.   ٢اسالو اسمارت پي ١اساس پياس 

 
1. Spss 
2. Smart PLS  

 عدالت سازماني

 عدالت توزيعي

ايدالت رويهع  

ايت مراودهعدال  

 

 

شناختيروانسرمايه   
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 شدند،اجرا مي AMOS و  EQS  ،LISREL  افزارهايي نظيرساختاري كه با نرمهاي نسل اول مدل سازي معادالت  روش  .است
دليل ديگر استفاده از  .باشدمي دارا را كم خيلي نمونه تعداد با مدل اجراي توان PLS  نياز به تعداد نمونه زياد دارند، در حالي كه

PLS   ،است. متغيرهاي تحقيقمناسب روابط ميان بيني پيشاين روش در قدرت در اين تحقيق  
  

  ابزار پژوهش -٦
) و ١٩٩٣( ١ها پرسشنامه است كه تركيبي از دو پرسشنامه استاندارد عـدالت سازماني نيهوف و مورمن ابزار اصلي گردآوري داده

 ٢٠شناختي، پرسش جمعيت ٤رد بررسـي به ترتيب ) است. بر اين اساس، براي متغيرهاي مو٢٠٠٧( ٢شناختي لوتانزسرمايه روان
شناختي در نظر گرفته شد. در ادامه  منظور ارزيابي و سنجش سرمايه روانپرسش به  ٢٤سنجش عدالت سازماني و منظور پرسش به 

  ها اشاره شده است:به جزئيات هر يك از اين پرسشنامه

سؤال در قالب سه مؤلفه عدالت توزيعي، عدالت  ٢٠اين پرسشنامه شامل ):١٩٩٣عدالت سازماني نيهوف و مورمن (پرسشنامه  -١
 سواالتباشد.  مي  ٥تا    ١گويي آن از نوع ليكرت بوده كه امتياز مربوط به هر گزينه از  اي است. طيف پاسخاي و عدالت مراودهرويه

است. نعامي    ٢٠تا    ١٢اي از شماره  ، و عدالت مراوده ١١تا    ٦اي از شماره  ، عدالت رويه٥تا    ١مربوط به بُعد عدالت توزيعي از شماره  
 عدالت سازماني براي ترتيب به  و محاسبه را پرسشنامه  اين) كرونباخ آلفاي( پايايي و) ايسازه() ضرايب روايي ١٣٨٣و شكركن (

 ٦٤/٠و    ٤٠/٠اي  مراوده   عدالت  و براي  ٨٢/٠و    ٥٧/٠اي  رويه  عدالت  ، براي٧٨/٠و    ٤٦/٠توزيعي    عدالت  براي،  ٨٥/٠و    ٤٢/٠كلي  
در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه عدالت سازماني با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي عدالت سازماني كلي  .اندكرده گزارش 

 دست آمد. به %٨٨اي دالت مراودهو ع %٨٧اي ، عدالت رويه%٧٤، عدالت توزيعي %٩٢

آوري بيني و تاباين پرسشنامه شامل چهار مؤلفه خودكارآمدي، اميدواري، خوش   ):٢٠٠٧لوتانز (  شناختيپرسشنامه سرمايه روان -٢
، اميدواري ٦تا    ١مربوط به بُعد خودكارآمدي از شماره    سواالتماده در نظر گرفته شده است.    ٦ها،  است كه براي هر كدام از مؤلفه 

گويي آن از نوع ليكرت بوده كه  است. طيف پاسخ ٢٤تا  ١٩بيني از شماره و خوش  ١٨تا  ١٣آوري از شماره ، تاب١٢تا  ٧از شماره 
باشد. در اين پژوهش از نسخه ترجمه شده توسط بهادري (كامالً موافقم) مي ٦(كامالً مخالفم) تا  ١امتياز مربوط به هر گزينه از 

صورت ا نمره هر خرده مقياس به شناختي، ابتددست آوردن نمره سرمايه رواناستفاده شد. براي به )١٣٩٣خسروشاهي و همكاران (
شناختي محاسبه شد. نتايج تحليل عاملي تأييدي حاكي عنوان نمره كل سرمايه روانها بهدست آمد و سپس مجموع آن جداگانه به

ه  هاي مورد نظر سازندگان آزمون است. در حقيقت نتايج تحليل عاملي، روايي سازاز اين بود كه اين آزمون داراي عوامل و سازه
دو ها داشته و با مدل نظري هم هماهنگي بيشتري دارد. نسبت خيآزمون را تأييد كردند. مدل شش عاملي، برازش بهتري با داده 

، و همكاران هستند (لوتانز ٠٨/٠و  ٩٧/٠در اين مدل به ترتيب  CFI ،RMSEAهاي است و آماره ٦/٢٤اين آزمون برابر با 
گزارش   ٧٩/٠و    ٨٥/٠پرسشنامه به ترتيب   پايايي و روايي نيز ميزان  ،)١٣٩٣و همكاران (). در پژوهش بهادري خسروشاهي ٢٠٠٧

شناختي كلي شناختي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي سرمايه روانشد. در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه سرمايه روان
 دست آمد.هب %٦١بيني و خوش  %٦٢آوري ، تاب%٧٦، اميدواري %٨٦، خودكارآمدي %٨٥

  

  هاي تحقيقها و يافتهتحليل داده -٧
درصد) بودند كه ميانگين و انحراف  ٦/٦٩نفر مرد ( ٣٩درصد) و  ٤/٣٠نفر زن ( ١٧كنندگان در پژوهش، تعداد از بين شركت

درصد)   ٧/٨٥نفر متأهل (  ٤٨درصد) و تعداد    ٣/١٤نفر مجرد (  ٨بود. تعداد    ٧١٩/٦و    ٨٨/٣٩استاندارد سني كل نمونه به ترتيب برابر  
درصد تحصيالت دكتري دارند.   ٤/٥ارشد و  درصد تحصيالت كارشناسي  ٤/٥٥درصد تحصيالت كارشناسي،    ٣/٣٩چنين هستند. هم

)، عدالت ٦٨/١٦±٢١٩/٥اي ()، عدالت رويه٨٦/١٤±٦٣٥/٣هاي توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد عدالت توزيعي (شاخص
)، ٠٢/١٧±٤٤٠/٣)، اميدواري (٧١/٢٣±٥٣٠/٣)، خودكارآمدي (٧٣/٥٧±٤٣٦/١٣)، عدالت سازماني (٢٠/٢٦±٧١٦/٦اي (مراوده

 
1. Niehoff & Moorman 
2. Luthans  
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باشد. با توجه به مقادير ) مي٧٠/٨٦±٠٣٦/١٠شناختي () و سرمايه روان٣٨/٢١±٤٩٨/٢بيني ()، خوش ٥٩/٢٤±٣٣٩/٣آوري (تاب
داري بين متغيرهاي مستقل با رفتار سرمايه  رابطه مثبت و معنيشود كه ، مشاهده مي٢ضرايب همبستگي در جدول شماره 

اسميرنوف بررسي شد و مشاهده گرديد كه  -ها با استفاده از آزمون كولموگروفچنين نرمال بودن داده شناختي وجود دارد. همروان
اي )، عدالت مراودهz=٠٩٠/٠، p=٢٠٠/٠اي ()، عدالت رويهz=١١١/٠، p=٠٨٣/٠تمام متغيرهاي تحقيق از جمله عدالت توزيعي (

)٢٠٠/٠=p ،٠٧٧/٠=z) عدالت سازماني ،(٢٠٠/٠=p ،٠٨١/٠=z) خودكارآمدي ،(٠٦٣/٠=p ،١١٣/٠=z) ٠٥٩/٠)، اميدواري=p ،
١١٦/٠=z٠٥٨/٠آوري ()، تاب=p ،١١٦/٠=z ٢٠٠/٠بيني ()، خوش=p ،٠٩٩/٠=z٢٠٠/٠شناختي () و سرمايه روان=p ،٠٨٧/٠=z (

  داراي توزيع نرمال بودند.  خطا  ٠٥/٠در سطح 
  

  شناختي. ضرايب همبستگي بين ابعاد عدالت سازماني با سرمايه روان٢جدول 

  عدالت سازماني  ايعدالت مراوده  ايعدالت رويه  عدالت توزيعي  عنوان
  ٣٦٩/٠**  ٣٦٧/٠**  ٣٤٠/٠*  ١٩٦/٠  شناختيسرمايه روان

  نفر ٥٦ =، تعداد٠١/٠، ** سطح ٠٥/٠* سطح             

  

  گيري و كيفيت ساختاري مدل هاي اندازهبررسي مدل  - ٧-١
  اند.نمايش داده شده ٣در بررسي ساختاري متغيرهاي مدل در جدول  VIFو  R2  ،F2هاي اندازه شاخص

 
  در بررسي ساختاري مدل VIFو  R2  ،F2 هاي. شاخص٣جدول 

 R2 F2 VIF  متغير

  ١  ٦٨٦/٢  ٧٢٩/٠ اميدواري

  ١  ٥٨٤/٢  ٧٢١/٠  آوريتاب

  ١  ٣٣٥/٢  ٧٠٠/٠ خودكارآمدي

  ١  ٦٠٧/١  ٦١٦/٠  بينيخوش

  ١  ١٦٥/٠  ١٥٢/٠ شناختيسرمايه روان

  ١  ٦١٨/٠  ٣٨٢/٠ عدالت توزيعي

  ١  ٧٥٦/٧  ٨٨٣/٠  ايعدالت رويه

  ١  ٨٧٤/٩  ٩٠٨/٠ ايعدالت مراوده

 
براي همه   VIFدرصد، و مقادير ١٥براي هر مقياس بيشتر از   F2نمايش داده شده است، مقادير  ٣طور كه در جدول همان

درصد بدست آمدند كه ١٥براي همه متغيرها باالتر از مقدار  R2چنين، مقدار ضريب تعيين باشند. هممي ٣ها كمتر از مقدار مقياس 
گيري ). اين سه شاخص، مناسب بودن اندازه١٣٩٣باشد (داوري و رضازاده، درصد مي١٥معيار مناسب براي آن مقدار باالتر از 

ب مسير و واريانس تبيين شده مدل ، ضراي٢ شكلها از اعتبار كافي برخوردار هستند. كنند، بنابراين سازهساختاري مدل را تأييد مي
  دهد.را نشان مي
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  . ضرايب مسير و واريانس تبيين شده مدل٢ شكل

 
شناختي شود كه مقادير ضرايب مسير مستقيم و غيـرمستقيم ابعاد عدالت سازماني بر سرمايه روانمشاهده مي  ٤در جدول شماره  

  توزيعي).جز عدالت باشند (بهدار ميمعني P>٠٥/٠در سطح 
  

  . ضرايب مسير مستقيم و غيرمستقيم در بررسي ساختاري مدل٤جدول 

  داريمعني  ضريب غيرمستقيم  داريمعني مستقيمضريب متغير وابسته  متغير مستقل
    -  ٠٠١/٠  ٣٧٦/٠ شناختيسرمايه روان عدالت سازماني
 P<٠٥/٠  ٢٣٢/٠  -  - شناختيسرمايه روان عدالت توزيعي

  ٠٠١/٠  ٣٥٣/٠  -  - شناختيسرمايه روان  ايعدالت رويه
  ٠٠١/٠  ٣٥٨/٠  -  -  شناختيسرمايه روان ايعدالت مراوده

 

  برازش كلي مدل  -٧-٢
  ) در ادامه ارائه شده است:GOFروش محاسبه شاخص برازش كلي مدل (

GOF =  Communalıtıes × R  
 

 Rاز ميانگين  Rآيد و مقدار دست ميها بهاشتراكي همه سازهاز ميانگين مقادير  Communalıtıesدست آمده مقادير به

Square شود. بنابراين براي مدل اين پژوهش مقدار هاي مدل حاصل ميهمه سازهGOF شود:صورت زير حاصل ميبه  
GOF =  Communalıtıes × R =  √0.55 × 0.63 =  √0.346 = 0.58 

  
معرفي  GOFعنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي درصد كه به ٣٦درصد و  ٢٥درصد،  ١با توجه به سه مقدار  ،چنينهم

  شود.در مورد مدل پژوهش حاضر، برازش بسيار مناسب مدل كلي تأييد مي GOFدرصد براي  ٥٨دست آمدن مقدار شده است و به
  
  رسي فرضيات بر -٧-٣

  شوند:، فرضيات پژوهش بررسي مي٢شكل شماره و  ٤با توجه به جدول شماره 
 با عدالت سازماني . كاركنان دارد يشناختروان هيسرما اب يمثبت و معنادار رابطهعدالت سازماني : فرضيه اصلي

  ).P>٠١/٠داري دارد (اثر معني يشناختروان هيسرمابر  ٣٧٦/٠ضريب 
  :با  يعيعدالت توز. كاركنان دارد يشناختروان هي سرما اب يداريمثبت و معن رابطه يعيعدالت توزفرضيه فرعي اول

  ).P<٠٥/٠داري ندارد (اثر معني يشناختروان هيسرمابر  ٢٣٢/٠ضريب 
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  :با  ياهيعدالت رو. كاركنان دارد يشناختروان هي سرماا ب يمثبت و معنادار رابطه ياهيعدالت روفرضيه فرعي دوم
  ).P>٠١/٠داري دارد (اثر معني يشناختروان هيسرمابر  ٣٥٣/٠ضريب 

  :يامراودهعدالت  كاركنان دارد. يشناختروان هيسرما  اب يمثبت و معنادار رابطه يا عدالت مراودهفرضيه فرعي سوم 
  ).P>٠١/٠داري دارد (اثر معني يشناختروان هيسرمابر  ٣٥٨/٠با ضريب 

  
  گيريبحث و نتيجه -٨

ها پيوند امروزه دستيابي به اهداف سازماني تا حد زيادي در گرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنانشان است و كارآمدي سازمان
عنوان يك نياز اساسي براي زندگي جمعي انسان،  هاي عدالت سازماني حفظ كرده است. عدالت سازماني بهنزديك خود را با مقوله

ها، ها در زندگي اجتماعي انسانرو با توجه به نقش فراگير و همه جانبه سازمانبوده است. از اين هميشه و در طول تاريخ مطرح 
نظر دارند كه عامل انساني در بهبود يا  ها بيش از پيش آشكار شده است. تمام نظريه پردازان مديريت اتفاقنقش عدالت در سازمان

ن در نبود نيروي انساني توانمند، بالغ، خودساخته و شاد، حتي وجود بهترين منابع اي دارد. بنابرايافت پيامدهاي سازماني نقش عمده
هاي امروزي به دنبال رويكردهاي جديد در مديريت هستند  تواند تضميني براي بهبود پيامدهاي سازماني باشد. سازمانو امكانات نمي

گيرند و بازده كاري خود را باال ببرند. اداره كل امور اقتصادي و تا بتوانند منابع انساني و فيزيكي خود را به بهترين شكل به كار 
يابد. دارايي استان كرمانشاه نيز از اين قاعده مستثني نيست و با توجه به ماهيت خدماتي كه دارد، اين موضوع اهميت بيشتري مي

بع انساني است كه توجه محققان مديريت را به شناختي يكي از رويكردهاي جديد در زمينه رفتار سازماني و منارويكرد سرمايه روان
شناختي كاركنان اداره كل امور اقتصادي خود جلب كرده است. هدف اين پژوهش ارزيابي رابطه ميان عدالت سازماني و سرمايه روان

رابطه مثبت و معناداري با سرمايه   اياي و عدالت مراودهعدالت رويهو دارايي استان كرمانشاه بود. نتايج پژوهش نشان داد كه 
ترين ميزان ادراك عدالت در بين كاركنان ادراه كل امور اقتصادي و دارايي شناختي كاركنان دارند. اين در حالي است كه پايينروان

كند. بنابراين كيـد ميهاي مرتبـط به كار تأها يا پاداش باشد كه به توزيـع پرداختاستان كرمانشاه مربوط به بُعد عدالت توزيعي مي
شناختي كاركنان رد شد. با توجه به سطح مناسب ديگر ابعاد  در اين پژوهـش رابطه مثبت و معنـادار عدالت توزيعي با سـرمايه روان

ز عدالت توان ادعا كرد زماني كه كاركنـان ادراك مناسبي اشناختي، ميها با سرمايه روانعدالت سازماني و رابطه مثبت و معنادار آن
توان  دهند. ميآوري و خودكارآمدي باالتري نشان ميبيني، تابسازماني داشته باشند، براي رسيدن به اهـداف سازماني اميـد، خوش 

عدالت توزيعي)، ر سازمان باور داشته باشند (باورها را دگاه كاركنان عادالنه بودن رفتارهاي مديران در توزيع امكانات و پاداش گفت هر
اي) و احساس ها و نتايج را عادالنه بدانند (باور عدالت رويهگيري درباره اختصاصهاي استفاده شده توسط مديران براي تصميمروش 

ها و سـرمايه  گـراي آناي)، بر رفتـار سازماني مثبتشود (باور عـدالت مراودهها با ادب و احتــرام رفتـار ميكنند با آن
هاي چالش برانگيز را باور خواهند داشت طوري كه توانايي خود در جهت موفقيت در فعاليتگردد، بهه ميشان افـزودشنـاختيروان

كنند و حسي از توانايي عامليت و تأثيرگذاري در جهت رسيدن به  (احساس خودكارآمدي)، مسيري براي رسيدن به هدف ترسيم مي
رويدادهاي خوب و مطلوب را هميشگي و پايدار و رويدادهاي بد را تصادفي و اتفاقي قلمداد هدف خود خواهند داشت (داشتن اميد)،  

زا را خواهند بيني) و توانايي بازگشت به وضعيت مثبت پس از مواجهه با يك مسأله بزرگ يا يك رويداد استرسكنند (خوش مي
عنوان نمونه،  خوان است. بههاي اين مطالعه همبا يافته آوري). در بررسي پيشينه پژوهش، برخي مطالعات انجام شدهداشت (تاب

راستا است كه در  هاي غيرآموزشي هم) در سازمان١٣٩٠دست آمده از اين پژوهش با نتيجه تحقيق گل پرور و همكاران (نتايج به
بستگي و تعهد پرستاران پژوهش انجام شده مشخص شد عدالت سازماني تعديل كننده رابطه استرس، گرانباري و خطرات شغلي، دل

معني كند. بديناي رابطه استرس شغلي را با دلبستگي شغلي در پرستاران و بيماران زن تعديل ميزن است و عدالت توزيعي و رويه
لت باشد. اما وقتي عدادار ميمعنياي پايين است، رابطه استرس شغلي با دلبستگي شغلي منفي يا غيركه وقتي عدالت توزيعي و رويه

) نيز ١٣٩٥( همكارانزايي و هاي پژوهش ناستيهاي اين پژوهش با يافتهچنين، يافتهتوزيعي باالست، اين رابطه مثبت است. هم
گرا و اشتياق شغلي هاي آن با رفتارهاي سازماني مثبتها نشان داد بين عدالت سازماني و مؤلفهخواني دارد. نتايج تحقيق آنهم

باشد. گرا و اشتياق شغلي ميبيني رفتار سازماني مثبتداري وجود دارد و عدالت سازماني قادر به پيشاط معنيعلمي ارتباعضاي هيأت
آنچه در اين پژوهش درخور توجه بيشتر است، آن است كه عوامل عدالت توزيعي در وضعيت نامناسبي بوده. اين امر ممكن است در  
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طوري كه بيش از سي سال تحقيق اساتيد و صاحب نظران مبحث ر پي داشته باشد، بهبلندمدت نتايج ناخوشايندي را براي سازمان د
ها پيامدها هايي كه به موجب آندهد افراد به شدت نسبت به رعايت عدالت در تخصيص پيامدها، رويهها نشان ميعدالت در سازمان

طور  ها بهن در سازمان احساس كنند كه با آنكه كاركناخود و ديگران حساس هستند. هنگامييابند و مراودات تخصيص مي
هاي رفتاري (افزايش ترك خدمت و منصفانه رفتار شده، هم در قالب تمايالت احساسي (با تعهد كمتر) و هم در قالب كنـشغير

خدماتي بايد نهايت تالش هاي  ويژه سازمانطور عام و بهها بهرو، كليه سازماندهند. از اينكاهش رفتارهاي تبعي) واكنش نشان مي
ها توجه  كار گيرند و به عوامل تقويت كننده آنها و مراودات اجتماعي بهخود را در جهت تقويت روند عدالت در توزيع پيامدها، رويه

  هاي منابع انساني استفاده حداكثري نمايند.كافي مبذول دارند تا بتوانند از توانايي
  

 پيشنهادها -٩

ترين ميزان ادراك عدالت در بين كاركنان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان كرمانشاه  حاضر، پايينبا توجه به تحقيق 
ها و انصاف ادراك شده درباره توزيع و تخصيص پيامدها و اي از نگرش باشد كه به دامنه گستردهمربوط به عدالت توزيعي مي

زير  دهايهاي تحقيق، پيشنهاكند. بنابراين بر اساس فرضيههاي كاركنان اشاره ميهاي سازمان، در مقايسه با عملكرد و دادهستاده
  گردد:به مديران مركز مورد مطالعه ارائه مي

 شناختي كاركنان دارد.فرضيه اصلي: عدالت سازماني رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان  
ملكرد و اعطاي پيامدها به كاركنان، در صورت لزوم بازنگري الزم در با انجام بازبيني بر فرآيندهاي جاري ارزيابي ع :١پيشنهاد 

منظور ادراك عدالت در كاركنان و ارائه حداكثر  سيستم پرداخت و پاداش عادالنه به دنبال برقراري اين خصوص را انجام دهند و به 
  منظور رسيدن به اهداف سازماني باشند.تالش به

  هاي تشويقي بر مبناي عدالت سازماني.ها و دستورالعملنامهاز آييناقدام به اصالح بعضي  :٢پيشنهاد 
  شناختي كاركنان دارد.: عدالت توزيعي رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان١فرضيه فرعي  

رضايت كاركنان ايجاد نظام پيشنهادها در سازمان در راستاي مشاركت بيشتر كاركنان و اداي احترام به آنان و ميزان    :٣پيشنهاد  
  هاي دريافتي.از مزايا و پاداش 

  وسيله مديران و دادن بازخوردهاي مناسب در مورد عملكرد.درك و تمجيد از كار خوب كاركنان به :٤پيشنهاد 
  شناختي كاركنان دارد.اي رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان: عدالت رويه٢فرضيه فرعي  

  مدار.تشويقي فردي و گروهي كاركنان مشتريهاي اجراي برنامه :٥پيشنهاد 
  اي مفيد خواهد بود.مند كردن پيامدها به كاركنان نيز در بهبود وضعيت عدالت رويهسازي و ضابطهشفاف :٦پيشنهاد 
  شناختي كاركنان دارد.اي رابطه مثبت و معناداري با سرمايه روان: عدالت مراوده٣فرضيه فرعي  

هاي ها توجه شود تا با اميد بيشتري به فعاليتگيري در مورد شغل كاركنان به نيازهاي شخصي آنهنگام تصميم :٧پيشنهاد 
  كاري خود ادامه دهند.

ها در خصوص نحوه مناسب برخورد با كاركنان در زمان اعمال فرآيندهاي رسمي و آموزش مديران ارشد و معاونت :٨پيشنهاد 
  اي مؤثر واقع گردد. بهبود سطح عدالت مراودهتواند در رسمي ميغير
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 .١٧٧-١٦٤)، ٣( ١٤علمي، دو ماهنامه سالمت كار ايران، و كيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت
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