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 چکیده

ادارات ورزش و جواناان   شناختی از طریق سرمایة اجتماعی در کارکناان  پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایة روانهدف از این 
ادارات ورزش و  از هماة کارکناان   است عبارت پژوهش آماری جامعة. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. استان اصفهان بود
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 مقدمه

 افات پاامادها    یاا  بهباود  در ساان  ان عامل كه دارند نظر اتفاق مدیریت پردازان نظریه همة امروزه

 بالغ توانمند، انسان  امكانات، و نبود نارو  و منابع بهترین وجود حت  دارد، ا  عمده نقش سازمان 

 (.Rayan, 2005)باشاد   پاامادها  ساازمان    بهباود  بارا   تضامان   تواناد  نما   شاد و خودساخته و

 ذهن  احساس و شادمان  ح خودشناس ،تشری و فهم بر موضوع، این درك با نگر مثبت شناس  روان

 باه عناوان   عدالت همچنان، (.Luthans et al., 2007, p.33) است  كرده تمركز انسان  عامل بهزیست 

 اماروزه  و اسات  باوده  مطار   طاول تااری    در هماشاه   انساان  اجتماع  زندگ  برا  اساس  نااز 

 تحقق منزلة به ها آن در عدالت اجرا  و و تحقق روند م  شمار به جامعه از نماد  دولت  ها  سازمان

 هاا   ساتاده  و دساتاوردها  غارمنصافانة  توزیع و عدالت  رو، ب  از این  .است جامعه سطح در عدالت

 بناابراین، . شود م  آنان در فعالات و تالش روحاة تنزل و روحاة كاركنان تضعاف موجب ها، سازمان

 این گار  شكل اهمات(. 1831الوان ، )دارد  طة معنادارراب سازمان  پاامدها  با ها سازمان در عدالت

كناد   ما   متاأثر  را آناان  روانا   ساالمت  ساطح  كاه  افاراد،  نگرش بر آن و تأثار ها سازمان در عامل

(Colquitt, 2001)،  سارمایة   باا  رابطاه  در عادالت  ادراك نقاش  بار آن داشات   مقالاه را  نویساندگان

 سارمایة اجتمااع ،   متغارهای  مانند قبل  اساس مطالعات بر همچنان، .كنند را مطالعه شناخت  روان

 .سازمان  دارد عدالت و شناخت  سرمایة روان بان رابطة در گر  نقش تعدیل

 مبانی نظری

 شناختی سرمایة روان

 و ساازمان  حاوزة  به گذشته دهة یک در كه است نوین  ها  موضوع شناخت  از جمله سرمایة روان

 در كناون  تاا  ایان،  وجاود   با. است كرده جلب خود به را نظران احبص توجه و شده وارد مدیریت

 ناوع  ساه  كال،  طاور  باه . اسات  نگرفته انجام خاص پژوهش  ورزش ، ها  سازمان و ورزش زمانة

. اسات  باوده  ساازمان   پژوهشگران توجه مورد اجتماع  و انسان  مال ، سرمایة یعن  مهم، سرمایة

آالت، تجهازات، زمان و ساختمان و نظایر آن و  د پول، ماشانا  كه شكل فازیك  دارد، مانن سرمایه



  493        ...         کل  پیمایشی در ادارة)شناختی از طریق سرمایة اجتماعی  بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایة روان

   

 

 مال  سرمایة روند، كار م  به خدمات و كاال تولاد در و شود م  بدل صنعت  به این وساله به سرمایة

 عناوان سارمایة   سرمایة انسان  اغلب باه  .(Luthans et al., 2007, p.34)شود  خوانده م  اقتصاد  یا

 باا  شاص   یاک  كاه  است های  تجربه و دانش و ها توانای  ها، مهارت شامل و شود م  تلق  فكر 

 یاا  واقعا   هاا   دارای  ارزش به اجتماع  ، سرمایة(Luthans et al., 2007) آورد م  سازمان به خود

 اجتمااع   هاا   شابكه  چاه  باا  شناسد، م  را كسان  چه اینكه برحسب سازمان در فرد كه ا  بالقوه

 و لوتاانز . (Snyder et al., 2007, p.30)دارد، اشااره دارد   ساازمان  در تباار  اع چاه  و دارد ارتباا  

 كنناد  ما   ادعاا  و اند كرده مطر  شناخت  روان سرمایة عنوان با را سرمایه از دیگر  شكل همكاران

 اسات  رفتاه  فراتر ناز ها آن از حت  انسان ، و اجتماع  سرمایة ها  قابلات داشتن ضمن سرمایه این

 ,Snyder et al., 2007) گاارد  ما   قارار  باردار   بهاره  مورد ها سازمان برا  رقابت  مزیت انعنو به و

p.35 .)بااا شااناخت  روان مثباات ا  توسااعه وضااعات یااک شااناخت  روان ساارمایة آنااان، نظاار بااه 

 و كارهاا  در موفقاات  بارا   الزم تاالش  دادن انجاام  و متعهدشدن: است شر  این به های  مشصصه

 آیناده  و حاال  هاا   موفقاات  درباارة  مثبات  اساتناد  داشاتن  ،(خودكارآمد ) گازبران چالش وظایف

 بارا   هاد   باه  رساادن  مساار  تغااار  لازوم،  صاورت  در و هاد   راه در پایادار   ،(بان  خوش)

 باه  یاب  دست برا  مشكالت و ها سصت  با مواجهه در زمان پایدار  و( اماد) موفقات به یاب  دست

 سارمایة  كاه  باورناد  این بر همكارانش و لوتانز(. Snyder et al., 2007, p.29( )آور  تاب) موفقات

 و انساان   سارمایة  ارزش ارتقاا   باه  گارا،  مثبات  شاناخت   روان هاا   مؤلفه بر تكاه با شناخت  روان

 فارد  زنادگ   باه  ارزشاابانه و تعامل  فرایند یک در ها مؤلفه این. شود م  منجر سازمان در اجتماع 

 باه  ورود را بارا   او و دهند م  تداوم را فشارزا ها  موقعات تغاار برا  فرد شتال بصشند، م  معنا

 كنناد  ما   تضامان  را اهادا   تحقاق  در و  سرساصت   و مقاومات  و كنناد،  م  آماده عمل صحنة

(Snyder et al., 2007, p.35 .)شده است مقایسه ها سرمایه انواع 1 در شكل. 
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 شناخت  سرمایة روان  مایة اجتماع سر  سرمایة انسان   سرمایة اقتصاد 

 ما چه داریم؟
 

 دانام؟ ما چه م 
چه كسان  را  

 شناسام؟ م 

 
 ما چه كس  هستام؟

 مال 

ها  ملموس  دارای 

تجهازات، )

ها،  مدل آالت، ماشان

 (ها داده

 تجربه 

 آموزش

 ها مهارت

 دانش

 ها ایده

 

 روابط

 ها  تماس شبكه

 دوستان

 
 خودكارآمد 

 بان  خوش

 داما

 آور  تاب

 

 (Fatih, 2011, p.373) رقابتی مزیت کسب برای شناختی روان سرمایة توسعة. 1 شکل

 عدالت سازمانی

 شاده   داده تشاصا   هاا  بنگاه ها  همة ها  امروز ، موقعات  اصل  در دارای  منابع انسان  سازمان

 و داده انجاام  را كار كه اصل  عنصر تولاد ، فرایندها  یا بودجه فروش، مازان از نظر صر . است

 شاغل  هار  بارا   ماوقعات   هر در كارگر یک. است انسان  منابع دهد، م  شكل را آن نهای  تركاب

 بادون  را آن بتاوان  كاه  ناسات  ماشان كارمند كنام درك است مهم واقع، در دارد، معان نقش چند

 اثاربصش  كاركرد بر كه است بساار  عوامل نفوذ تحت كارمند یک عملكرد. كرد ریز  برنامه خطا

نگارش  (. Choudhary, 2012, p.123) اسات  سازمان  عدالت ها آن ترین مهم و گذارد م  اثر كاركنان

و فرهنا  ساازمان ، مشااركت     هاا  ساازمان، رفتاار سرپرسات     نسبت به شاغل، ادراك سااسات  

ان عناو  ها، تجربه و عملكرد صانعت باه    انداز و مأموریت مدیریت عال ، صالحات همكاران، چشم

 (.Philip et al., 2012)یک مجموعه، ناز بر این عوامل اثرگذارند 

 باا  مساتقام  طاور  باه  كاه  عادالت  نقاش  توصااف  بارا   كاه  است اصطالح  1سازمان  عدالت

 كاركنان با باید كه شود م  مطر  سازمان  عدالت در. رود كار م  به دارد، ارتبا  شغل  ها  موقعات

 ابعاد از یك . است شده برخورد عادالنه طور به ها آن با كنند احساس تا كرد رفتار های  شاوه چه با

                                                           
1. Organization justice 
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 دریافات  كاركناان  كاه  نتاایج   و پاامدها بودن عادالنه به كه است، 1توزیع  عدالت سازمان ، عدالت

 برابار   نظریاة  در ساازمان   عادالت  نوع نای (.Niehoff & Moorman, 1993)كند  م  اشاره كنند م 

 و مادیران  ناعادالناة  رفتارها  ها، و مداخله به افراد ده  پاس  نحوة به كه دارد ریشه (1٦٩١)  آدامز

 كاه  دیگار   مفهاوم  تاوزیع ،  عدالت بر عالوه .دارد توجه ها پاداش و امكانات توزیع در سرپرستان

 تاوزیع ،  عادالت  كاه  در حال  . است 8ا  رویه عدالت مطر  شده، سازمان  عدالت بحث در اخاراً

 باودن  عادالنه ا  رویه عدالت كند، م  توصاف كنند، م  دریافت كاركنان كه را پاامدهای  دنبو عادالنه

 (.Greenberg, 2004) كند م  باان را پاامدها این تعاان برا  شده كارگرفته به ها  روش

 هاا   پااداش  ها، یا پرداخت بر توزیع تاریص  طور به سازمان  عدالت دربارة تحقاقات بساار  از

 بلكه ناست، محدود ها پرداخت بودن عادالنه به صرفاً توزیع  عدالت اند، اما كرده تمركز با كار مرتبط

 و مزایاا  كاار ،  هاا   برناماه  هاا،  تنبااه  هاا،  پااداش  ارتقا،) سازمان  پاامدها  ا  از گسترده مجموعة

 هاا  نگرش از  ا  ردهگست دامنة به توزیع  عدالت دیگر، باان  به. گارد دربرم  را (عملكرد ها  ارزیاب 

 و عملكارد  باا  مقایسه در سازمان، ها  ستاده و پاامدها تصصا  و توزیع شده دربارة ادراك انصا  و

 و هاا  رویاه  از شده ادراك انصا  ا  به عدالت رویه (.Lambert, 2003)كند  م  اشاره ها كاركنان داده

 زماان   هاا  رویاه  اساس این بر .كند م  اشاره یابند، م  تصصا  پاامدها ها، آن كه توسط فراگردهای 

اطالعاات   مبناا   بار  و شصصا   منافع درنظرگرفتن بدون و ثابت طور به كه شوند م  منصفانه ادراك

 و قارار گاارد   مادنظر  كنناده  مشااركت  هاا  ساازمان    بصاش  همة عالئق شوند و گرفته كار به دقاق

عاالوه بار   (. Messer & White, 2006) شود رعایت ناز اخالق  در نهایت، هنجارها  استانداردها و

 سازمان  ا  رویه با مرتبط شصص  بان ارتباطات از شده ادراك انصا  بر مبنا  ا  مراوده عدالت این،

 ساازمان ،  عادالت  ناوع  ایان (. Lambert, 2003) شاود  ما   تعریاف  شصص  بان كافات ارتباطات و

 دهاد  ما   قارار  مادنظر  ساازمان   گاار   تصامام  فراگارد  در را گارنادگان  رفتار تصمام بودن منصفانه

                                                           
1. Distributive Justice 

2. Adamz 

3. Procedural Justice 
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(Moorman, 1991). و باه  اسات  ا  رویاه  عادالت  ناوع   كه است 1تعامل  عدالت عدالت، سومان 

شاده   تصاویب  رسام   ها  روش قالب در فرد شاغل یک دربارة كه كند اشاره م  ا  عادالنه برخورد

 عدالت از را او شود ادراك م  اررفت شاغل فرد یک با كه ا  شاوه موارد از بساار  در. شود م  اعمال

 تا سرپرست یا گارد م  نظر را در او دیدگاه اندازه چه تا سرپرست مثالً اینكه .دهد م  قرار تأثار تحت

 و مالحظه احترام با اندازه چه تا و كند م  او لحاظ با برخورد در را خود شصص  اندازه مشكالت چه

 (.Bies, 1987)كند  م  رفتار او با

 ة اجتماعیسرمای

مناابع انساان    . هاسات  موفقات سازمان در گرو توجه ویژه به نارو  انسان  و ارضا  ناازهاا  آن 

شاوند، در   ها  بنااد  سازمان و منشأ هرگونه تحول و ناوآور  در ساازمان محساوب ما       سرمایه

كاركناان   توان یك  از عوامل نال به موفقات سازمان را افزایش ماازان سارمایة اجتمااع     نتاجه، م 

ا  است كه از آمادگ  روحا  و روانا  افاراد یاک      سرمایة اجتماع  ثروت و دارای  نهفته. دانست

گنجا  و  )آیاد   نظركردن از منافع شصص  و درگارشدن در عمل جمع  پدید م  جامعه برا  صر 

ن، كارد  خاال   طلب ، شاانه  ها  پاچاده، احتمال فرصت از آنجا كه در سازمان(. ٦٩، ص18٦1ستوده، 

اززیركاردررفتن و ناز تقلب باشتر است، سرمایة اجتماع  باشتر  برا  پاشاگار  از ایان رفتارهاا    

در نتاجه، كاركنان دارا  سرمایة اجتماع  باالتر برا  ساازمان بسااار اهماات دارناد و     . الزم است

هاا    هدر دیادگا . كناد  ها  زیاد  را صر  ما   ها هزینه ور  آن سازمان برا  جلب رضایت و بهره

كرد، اماا   ترین نقش را ایفا م  سنت  مدیریت، توسعة سرمایة اقتصاد ، فازیك  و نارو  انسان  مهم

ها  اقتصاد ، فازیكا  و انساان     ر به سرمایة اجتماع  باشتر از سرمایهبرا  توسعه در عصر حاض

هاا تلاف    ا  كه فاقد سرمایة اجتماع  كاف  است، به احتمال زیاد سایر سرمایه در جامعه. ناازمندیم

پاذیر   ا  مادیریت  از طرف ، سرمایة اجتمااع ، پدیاده  . پذیر ناست ها امكان آن شود و استفاده از م 

                                                           
1. Intractional Justice 
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هاا  مشصصا  از ساازمان     ها در حوزه گذار  توان آن را بر اساس سااست نا كه م است؛ بدین مع

طاور   ها باه  سرمایة اجتماع  برخال  سایر سرمایه. گار  آن كمک كرد بازساز ، یا به فرایند شكل

فازیك  وجود ندارد، بلكه حاصل تعامالت و هنجارها  گروه  و اجتماع  است كاه افازایش آن   

 .شود ها  عملاات  سازمان منجر م  هزینه آمدن سطح به پایان

كند ارزش ایجااد كنناد، كارهاا را     سرمایة اجتماع  ماهات  زاینده و مولد دارد، افراد را وادار م 

باه  . و به اهدا  خویش دست یابند، و مأموریت زنادگ  خاود را انجاام دهناد     درست انجام دهند

از ایان رو موضاوع   . ازمان  موفاق ناسات  كس و هاچ سا  عبارت دیگر، بدون سرمایة اجتماع  هاچ

شاود و مادیران  كاه بتوانناد در      سرمایة اجتماع ، محور اصل  مدیریت در سازمان محساوب ما   

سازمان سرمایة اجتماع  ایجاد كنند، عالوه بر اینكه راه كامااب  شغل  و ساازمان  خاود را هماوار    

در گذشاته باه سارمایة    . شاود   اد م ، موفق ناز قلمد(8٩، ص18٦1آباد ،  احمد  و فاض)كنند  م 

اكناون تغااارات پرشاتاب محاطا ، فنااور  اطالعاات،        اما هم شد، صراحت توجه نم  اجتماع  به

رشد به اطالعات و ناازها  آینده به نوآور ، خالقاات و ضارورت پاشارفت ماداوم      ناازها  روبه

ان یكا  از مناابع ارزشامند    كند رهبران سازمان به سرمایة اجتمااع  را باه عناو    سازمان ایجاب م 

 اند كرده بند  طبقه را ناهاپات و گوشال با رویكرد  سازمان  سرمایة اجتماع . سازمان  توجه كنند

بعد سااختار    (.18٦1فاض  و رونق ، )دانند  م ا   شناخت  و رابطه و آن را شامل ابعاد ساختار ،

وجوه مهم تحات  . كند م ماع  اشاره به پاكربند  غارشصص  پاوندها  بان افراد و واحدها  اجت

بعد شاناخت  باه    .(Young, 2011)است این بعد، سه بعد پاوند شبكه، ترتابات شبكه و ثبات شبكه 

باان اعضاا  گاروه را     مشاترك ، تفاسار و ساساتم مفهاوم    ها بازنمای كه  كند های  توجه م  جنبه

 رویاة  كا  مشاترك و گساترش    پاروهه در ادرا  گاروه شدن اعضاا    و وسعت سهام كند، م فراهم 

رواباط   .(Young & Rawlinson, 2011) كناد  ما  مانعكس  شناخت  مشاترك در مااان خودشاان را    

( در شرایط محاط  ساازمان كام ناسات   ) تقابالتسوابق  واسطة بهشصص  كه مردم ماان خودشان 

  اسات كاه   اعتمااد  ا  رابطاه مهم بعد  ةیک جنب. دهد ا  را تشكال م  ، بعد رابطهدهند پرورش م 

این بعد  ها  جنبه ترین مهم (.Young & Rawlinson, 2012) یابد م ماان اعضا  یک گروه پرورش 

وجاود سارمایة اجتمااع  در ساازمان      .اسات ها و هویت  داز سرمایة اجتماع  اعتماد، هنجارها، بای
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خالقات سازمان  به  توان م آورد كه از آن جمله  پاامدها  گوناگون  را برا  سازمان به ارمغان م 

 .اشاره كرد

 پیشینة پژوهش

در پژوهش  با موضوع عدالت سازمان  و سرمایة اجتماع  بان عادالت  ( 18٦1)زاده  شاكر و محرم

نتاای  تحقاقاات نشاان    به عبارت ، . و ابعاد آن با سرمایة اجتماع  رابطة معنادار  را مشاهده كردند

ال  سارمایة اجتمااع  عملكارد ساازمان  بهتار       ها  برخوردار از سطو  با داده است كه سازمان

اهماات   ،ویژه عدالت ساازمان   سرمایة اجتماع  و به ةدهند توجه به عوامل افزایش ،دارند، بنابراین

ها را یاار    ترین طرق  است كه سازمان ها یك  از مهم ، زیرا رعایت عدالت در سازمانداردشایان  

دالت سازمان ، بتوانند محاط  آكناده از سارمایة اجتمااع     مند  از مزایا  ع دهد عالوه بر بهره م 

همچنان، در پژوهشا  اساماعال  و    .دست یابند زمانهو به دستاوردها  مهم  در این  كنندفراهم 

مدل معادالت ساختار  عدالت سازمان ، رفتار شاهروند  ساازمان  و   »با عنوان ( 18٦8)همكاران 

به ایان نتاجاه رساادند    « ت ورزش و جوانان خراسان رضو سرمایة اجتماع  در بان كاركنان ادارا

طاور غارمساتقام و از طریاق رفتاار شاهروند        طاور مساتقام و هام باه     عدالت سازمان  هم به كه

در پاژوهش  (  18٦)حضاور  و همكااران   . گاذارد  م سازمان ، بر سرمایة اجتماع  كاركنان تأثار 

 نقاش  تبااان : ایاران  ها  دولت  سازمان ناخت  درش سرمایة روان ارتقا  مدل طراح »خود با عنوان 

 سارمایة  باا  انساان   مناابع  كاركردهاا   به این نتاجه رسادند كاه « انسان  منابع مدیریت كاركردها 

كناد،   ما   مداخله ها آن بان رابطة در عدالت ادراك وقت  اما دارند، معنادار و مثبت رابطة شناخت  روان

 راه از انساان   مناابع  كاركردهاا   باان،  در این . كند م  پادا افزایش ها آن همبستگ  شدت و ضریب

 مادل  برازنادگ   آزماون  نهایات،  در. آور  داشته است مؤلفة تاب را بر تأثار باشترین ادراك عدالت

ناژاد   در تحقااق امارخاان  و عاار     .باود  ایران دولت  ها  سازمان برا  آن بودن مناسب دهندة نشان

شاناخت  بار سارمایة     روان ةأثار رفتاار شاهروند  ساازمان  و سارمای    تحلاال تا  »با عنوان ( 18٦1)

دار  شناخت  رابطة معناا  روان ةسرمایة اجتماع  و رفتار شهروند  سازمان  و سرمای ، ماان«اجتماع 

. سارمایة اجتمااع  تاأثار مثبات بگذارناد      توانناد بار   ها باان كردند این دو بعد م  آن. مشاهده شد
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جو عدالت سازمان ، سرمایة اجتمااع  و عملكارد   »در تحقاق  با عنوان ( 118 )ماهاجان و بنسون 

به این نتاجه رسادند كه ابعاد عدالت سازمان  با ابعاد سرمایة اجتماع  ارتباا  دارد و ایان   « شركت

( 112 )همچنان، امهاان و همكااران   (. Mahajan, 2013) دو بر عملكرد شركت تأثار مستقام دارند

كاارگار    تحلال ارتبا  بان سرمایة اجتماع  عدالت سازمان  و عملكرد با باه »ان در تحقاق  با عنو

به این نتاجه رسادند كه سه بعد سرمایة اجتماع  با عملكارد  « ساز  معادالت ساختار  روش مدل

 دسازمان  رابطة مثبت دارد، همچنان، عدالت سازمان  نقش مااانج  در ارتباا  ایان دو متغاار دار    

(Emhan, 2014.) 

 شناسا   فلسفة روان معرف  و شناخت از پس محققان كه شود م  استنبا  پاشانة پژوهش مرور با

 مباحاث  باه  ورود آن باا  كردناد، و  معرفا   را شاناخت   سرمایة روان آن، كاركردها  توجاه و مثبت

ناة  گرفتاه در زما  علاارغم تحقاقاات انجاام   . دادناد  قارار  مورد توجه را آن پاامدها  و آثار سازمان ،

عدالت سازمان  و سرمایة اجتماع ، پژوهش  دربارة رابطة این دو متغار باا مفهاوم جدیاد سارمایة     

ها  ورزش  در زمانة  شناخت  انجام نگرفته است، همچنان، تاكنون پژوهش  در حاطة سازمان روان

 .شناخت  انجام نگرفته است سرمایة روان

شاناخت  كاركناان ارتباا        و سارمایة روان بدین منظور عوامل  كه با افزایش سرمایة اجتمااع 

یاباد، زیارا    هاا  خادمات  اهماات باشاتر  ما       این مسئله در ساازمان . دارند، باید مشص  شوند

از جملاة ایان   . ها ارتباا  دارناد   طور مستقام با مردم و برآوردن ناازها  آن ها  خدمات  به سازمان

فهان است كه متول  امور ورزش و ساالمت  ها  خدمات ، ادارة ورزش و جوانان استان اص سازمان

در این ماان، هر چه كاركنان  كه خادمات  . كند رسان  م  در استان اصفهان است و به مردم خدمت

تر باشند، رضایت مردم باشتر خواهد شد كه تبعات آن رفاه و آساایش عماوم     كنند، موفق ارائه م 

در نتاجاه، ایان تحقااق    . ضایت  به دنباال دارد از طرف ، كوتاه  و تعلل در ارائة خدمات، نار. است

، به عناوان عاامل  تأثارگاذار در    آنكوشد دربارة رعایت عدالت سازمان  و برداشت كاركنان از  م 

تا در صاورت اثباات    شناخت  كاركنان بحث كند مازان سرمایة اجتماع ، و در نهایت، سرمایة روان

مان  زماناه را بارا  حضاور افاراد  باا سارمایة       آن، مدیران بتوانند از طریق رعایت عادالت سااز  

 .ها  حاصل از آن را مشهود كنند اجتماع  باشتر در سازمان فراهم كنند و موفقات



344                                                                     9314، پاییز 3 ةشمار، 2 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 
 

 های پژوهش فرضیه

 :ها  این پژوهش به شر  زیر است فرضاه

 .دارد وجود رابطه شناخت  روان سرمایة و سازمان  عدالت بان .1

 .دارد وجود رابطه  اجتماع سرمایة و سازمان  عدالت بان . 

 .تأثارگذار است شناخت  روان سرمایة بر اجتماع  سرمایة طریق از سازمان  عدالت .8

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 2 شکل

 تحقیق روش

شاناخت  باا توجاه باه نقاش       سارمایة روان  وعدالت ساازمان    ماان عل  روابط تعاان تحقاق هد 

 ةنظار نحاو   هاد  كااربرد  و از   ظار اضار از ن پژوهش ح. استماانج  سرمایة اجتماع  كاركنان 

كاركناان   هماة آمار  این پاژوهش   ةجامع. استگردآور  اطالعات، پامایش  و از نوع همبستگ  

تصاادف    اار  گ نمونه با روش آمار  پژوهش ةنمون. ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بودند

 ،نفر باود  21١آمار  برابر با  ةجامع متناسب با حجم انتصاب شد و با توجه به اینكه حجم  ا طبقه

عادالت   مفهاوم   در مادل . نفر انتصاب شاد  11 حجم  ها  بطبق جدول كرجس  و مورگان نمونه

. اسات  شناخت  متغاار وابساته   سرمایة روان و ماانج  متغار سرمایة اجتماع  مستقل، سازمان  متغار

استاندارد   ةالت سازمان  پرسشنامبرا  سنجش عد. پرسشنامه است گردآور  اطالعات، اصل  ابزار

عادالت   ةایان پرسشانامه شاامل ساه مؤلفا     . كار گرفته شاد  به( 1٦٦8)سؤال  ناهو  و مورمن  1 

ناهاباات   ، پرسشنامةبرا  سنجش سرمایة اجتماع  .استو عدالت تعامل   ا  یهتوزیع ، عدالت رو

 2 با ( 112 )لوتانز  ةرسشنامشناخت  پ و برا  سنجش سرمایة روان ،گویه 1١با ( 1٦٦3)و گوشال 

 شناخت  روان  عدالت سازمان 

 سرمایة اجتماع 
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. ا  لاكارت باود  درجاه  پن طاف  ها همة گویهشده برا   مقااس درنظرگرفته. كار گرفته شد بهگویه 

 .تحلال شد  و لازرل  اس. اس. پ . افزار اس وسالة نرم شده به ها  گردآور  داده

 ها یافته

همچناان، درصاد   . زن بودناد  درصاد  8 درصد نمونه مارد و   22با توجه به نتای  توصاف  تحقاق 

ساال   ١١تا  2٩سال،  2١تا  8٩ سال، 8١تا  ١ فراوان  نمونة آمار  پژوهش مربو  به طبقات سن 

درصد بودند و اكثار پاساصگویان از     / و  1 /٦، 8/22، 2/81با سال و باالتر به ترتاب، برابر  ١٩و 

 .نظر سطح تحصال  لاسانس بودند

 گیریبررسی مدل اندازه

بارا  بررسا  روایا  پرسشانامه     . گار  شامل بررس  پایای  و روای  مدل استمدل اندازه آزمون

شاده   روش روای  محتوا و روای  تشصاص  به روش تعاان شااخ  مااانگان واریاانس اساتصرا     

(AVE) روش پایای  مركب  .كار گرفته شد به(CR )      در كنار آلفا  كرونباا  بارا  بررسا  پایاای

 .باان شده است 1شد كه ضرایب آن در جدول كار گرفته  مدل به
 

 بررسی پایایی ابزار تحقیق. 1جدول 

 آلفای کرونباخ ها تعداد سؤال نام متغیر
میانگین واریانس 

 شده استخراج
 مرکبضریب پایایی 

 3٦8/1 ١/1 ٩ ٦12/1 1  عدالت سازمان 

 21١/1 1/1 ١ ٦1٦/1 1١ سرمایة اجتماع 

 31٩/1 ١1١/1 33/1 2  شناخت  سرمایة روان

 509/0 95 ها کل سؤال

شده  و باشتر را برا  مقادیر ماانگان واریانس استصرا  1/١، AVEمقادیر ( 1٦31)فرنل و الركر 

                                                           
1. SPSS 

2. LISREL 
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درصاد یاا باشاتر واریاانس      ١1كنند كه به معنا  آن است كه ساازة ماورد نظار حادود     توصاه م 

داشاته   ٩/1بااال    CRهاای  كاه   سازه برا  بررس  اعتبار مركب،. كندنشانگرها  خود را تباان م 

باشاد كاه طباق     2/1هاا بایاد بااالتر از    همچنان، آلفا  كرونبا  سازه. قبول دارند باشند پایای  قابل

 .ها پایای  مناسب دارند ، پرسشنامه1جدول 

( 1٦٦8)ها دربارة عدالت پرسشانامة عادالت ساازمان  ناهاو  و ماورمن       آور  داده برا  جمع

( 18٦8)و اسماعال  و همكااران  ( 18٦8)حسان  و صابر   شد كه پایای  آن را سلطانكار گرفته  به

 ضریب آلفا  كرونبا  این پرسشنامه در این پژوهش برابر با. اند ها  ورزش  تأیاد كرده در سازمان

گار  سرمایة اجتماع  پرسشانامة ناهاباات و    همچنان، به منظور اندازه. محاسبه و تأیاد شد ٦12/1

باه   ٦1٦/1كار گرفته شد كه ضریب آلفا  كرونبا  برا  این پرسشنامه برابار باا    به( 1٦٦3)ل گوشا

شاناخت  پرسشانامة لوتاانز     هاا در زماناة سارمایة روان    آور  داده در نهایت، برا  جمع. آمد دست

ار برا  تعاان اعتبا  .دست آمد به 33/1كار گرفته شد كه ضریب پایای  پرسشنامه برابر با  به( 112 )

ها  ناكوی  برازش تناسب كامل الگاو   جرا شد كه شاخ اسازة این مقااس تحلال عامل  تأیاد  

 .كند شده را تأیاد م  ها  مشاهده با داده

عادالت  )زا متغارهاا  بارون   گاار  هاا  انادازه  ها  این پژوهش از طریاق بررسا  مادل   یافته

با رویكرد تحلاال عاامل    ( شناخت  سرمایة اجتماع  و سرمایة روان)زا و متغارها  درون( سازمان 

و بررس  مدل ساختار  پژوهش اكتساب شده است  LISRELافزار  تأیاد  مرتبة اول و دوم در نرم

هاا  مفهاوم  پاژوهش،    ررس  مادل ها و بقبل از آزمون فرضاه .شودتفصال باان م  كه در ادامه به

زا حاصل شود، از این رو، در زا و متغارها  درونگار  متغارها  برونها  اندازهباید صحت مدل

ایان كاار باه دلاال     . گار  این دو نوع متغار در جدول  واحد باان شده اسات  ها  اندازهادامه مدل

 .گرفته است وجود متغارها  مكنون توسط تحلال عامل  تأیاد  دوم انجام

هااا  زا نشااان داد، ماادلزا و دروننتااای  تحلااال عااامل  تأیاااد  مرتبااة دوم متغارهااا  باارون

هاا   هاا  تناساب مادل   شاخ . ها  مدل معنادار استگار  مناسب و همة اعداد و پارامتر اندازه

 .هاستبودن این مدل دهندة مناسب كه نشان است  گار  به شر  جدول اندازه
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 (تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم)گیری  نتایج بررسی مدل اندازه. 2 جدول

 
 آماری متغیرهای تحقیق جامعة استنباطی و توصیفی ارآم. 3 جدول

 وضعیت درجة آزادی  تیمقدار  انحراف معیار میانگین کشیدگی چولگی های آن یرهای مؤلفهمتغنام 

 مناسب 1٦  1/٦  ١٦1/1 82/8  /1٦ -٦1٩/1 عدالت سازمانی

 مناسب 1٦  ٦2/٩ 221/1 8١/8 -31١/1 -2٩1/1 عدالت توزیع 

 مناسب 1٦  3١/٩ 288/1 82/8 1/ 22 -٩/1 عدالت تعامل 

 مناسب 1٦  3/ ٦ ٩33/1 8/ 2 ١1/1 -233/1 ا  یهروعدالت 

 مناسب 1٦  1/8 ١١١/1 8/ 1 -١2٩/1 -81١/1 سرمایة اجتماعی

 مناسب 1٦   /11 22٦/1 11/8 -28١/1 -١82/1  ا رابطهبعد 

 متوسط 1٦  -2٩٩/1 2٩٦/1  /٦2 -283/1 -12٦/1 بعد ساختار 

 مناسب 1٦  22/١ ٩/1 2 3/8  -11٦/1 132/1 عد شناخت ب

 مناسب 1٦  -٦/2 ١١٩/1  /31 -12٦/1 12١/1 شناختی سرمایة روان

 مناسب 1٦  - /8  211/1  /3٦ -1/ 11 -1٩١/1 اماد

 مناسب 1٦  -8٦/1 281/1  /٦2 13٦/1 -28٩/1 خودكارای 

 متوسط 1٦  - /٦٦ 328/1  / 3 -8٩1/1 -181/1 ان ب خوش

 مناسب 1٦  -21/2 313/1  /١3 -٩2٩/1 8/1 1  آور تاب

شاود، هماة متغارهاا رویاه و تاوزیع  مناساب دارناد و        استنبا  ما   8طور كه از جدول  همان

هاا  نرماال،   بارا  داده ( 111 )از طار  دیگار، باایرن    . اسات  8ماانگان همة متغارها حول عدد 

، كاه باا توجاه باه     ( 18٦آریانفر، ) دهدهاد م را پاشن -8و + 8و چولگ  بان  2كشادگ  كمتر از 

 .ها نرمال است ها  فوق، همة دادهداده

𝛘 متغیر گیریمدل اندازه
 

    𝛘
 

  
 RMSEA 

گار  متغار مدل اندازه

 مستقل
 1٩١/1 3٦/1 11٩ 1٦ /٩2 عدالت سازمان 

گار  متغار  ازهمدل اند

 ماانج 
 12١/1  /1٩ ٩8 8/18٩ سرمایة اجتماع 

گار  متغار  مدل اندازه

 وابسته
 12٩/1 28/1 123 18 / 1 شناخت  سرمایة روان
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و سارمایة اجتمااع  و   ( زامتغاار بارون  )شود، باان عادالت ساازمان     طور كه مشاهده م  همان

باشاترین ماازان   . رابطاه وجاود دارد   11/1در ساطح معناادار    ( زامتغارهاا  درون )شناخت   روان

و كمتارین ماازان    درصد 2٦1/1با  معنادار رابطة بان عدالت سازمان  و سرمایة اجتماع  همبستگ 

از . درصاد اسات   182/1شاناخت  باا    همبستگ  معنادار رابطة بان سرمایة اجتماع  و سارمایة روان 

توان نتاجه گرفت بهبود در عدالت ساازمان  و سارمایة   زا م تحلال همبستگ  ماان متغارها  درون

 .شودشناخت  م  اجتماع  سبب بهبود در سرمایة روان

  
 تحلیل همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 4جدول 

 (تحلیل مسیر)دل ساختاری بررسی م

 
 ضریب استاندارد. 3شکل 

 شناختی سرمایة روان سرمایة اجتماعی عدالت سازمانی زا درونو  زا برونهمبستگی میان متغیرهای 

 - - 1 عدالت سازمان 

 - 1 2٦1/1 سرمایة اجتماع 

 1 182/1 221/1 شناخت  سرمایة روان
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 اعداد معناداری. 4شکل 

 

 های نیکویی برازش مدل شاخص. 5جدول 

 AGFI GFI NFI IFI CFI    df   /df RMSEA شاخص

 <11/1 <8 - - >٦/1 >٦/1 >٦/1 >٦/1 >٦/1 آستانة پذیرش

 12١/1  /1٩  8 ٩/٩٦  1/ ٦ 1/ ٦ ٦1/1 ٦2/1 ٦1/1 مقدار

است كه هر  GFI   برازشها شاخ یك  از . با توجه به نتای ، مدل برازش خوب  را نشان داد

اجاة  نتبا توجه باه  . دهندة برازش بهتر مدل است تر باشد، نشان یکنزدچه این شاخ  به عدد یک 

و  AGFI  ها شاخ . توان گفت برازش مدل مناسب و خوب است  م، (GFI=٦2/1)این پژوهش 

NFI   توان گفت مدل برازش خوب  دارد  مناز به همان شكل است و با توجه به نتای. 

  ناكاوی  بارازش مادل اسات در ایان      ها شاخ دو بر درجة آزاد  ناز كه یك  از  آمارة خ 

 .و قابل قبول است 12١/1برابر با  RMSEAهمچنان، . و مناسب است  /1٩پژوهش برابر با 

ا  در الگاو  پاشانهاد  و تعااان    آزماون اثرهاا  واساطه    همچنان، در پژوهش حاضر جهت

 .نشان داده شده است ٩نتای  در جدول . ها ناز آزمون سوبل اجرا شد معنادار  آن
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 شناختی ضرایب رگرسیون عدالت سازمانی، سرمایة اجتماعی و سرمایة روان. 6جدول 

 **β Se*  t* **β Se**  t* بین متغیر پیش

 - - - 1٦٦/3 1١2/1 2٩1/1 عدالت سازمان 

 عدالت سازمان 

 سرمایة اجتماع 

- - -  3/1 12١/1 828/1 

- - - 13/1 12 /1 ٩81/8 

 P<11/1 شناخت  سرمایة روان** ، سرمایة اجتماع * 

كااارگار  ضاارایب رگرسااون  نشااان داد عاادالت ساازمان  باار ساارمایة    آزماون سااوبل بااا باه  

مااانج  سارمایة اجتمااع  اثار مثبات، غارمساتقام و        از طریق=t)  /1٩2و  >11/1P)شناخت   روان

 .گذاردمعنادار  م 

 یجهنتبحث و 

یكردها  جدیاد در مادیریت هساتند تاا بتوانناد مناابع انساان  و        روها  امروز  به دنبال  سازمان

هاا  ورزشا     سازمان. كار گارند و بازده كار  خود را باال ببرند فازیك  خود را به بهترین شكل به

این قاعده مستثنا ناستند و با توجه به ماهات خدمات  كه دارند این موضوع اهماات باشاتر     ناز از

اناةرفتار ساازمان  و مناابع    زم دریكردهاا  جدیاد   روشناخت  یكا  از   رویكرد سرمایة روان. دارد

اناة  زم درانسان  است كه توجه محققان مدیریت را جلب كرده اسات، اماا ایان موضاوع تااكنون      

ار عدالت سازمان  بار  تأثبنابراین، هد  این پژوهش بررس   .قرار نگرفته است توجه موردورزش 

شناخت  با توجه به نقاش مااانج  سارمایة اجتمااع ، و تادوین مادل مناساب بارا           سرمایة روان

 .ها  ورزش  بود سازمان

بار  ارمساتقام از طریاق سارمایة اجتمااع      غطور مساتقام و   نتای  نشان داد عدالت سازمان  به

كاركناان ادراك مناساب  از    كاه   زماان با توجه به این نتاجاه،  . گذارد ار م تأثشناخت   سرمایة روان

ی  در سازمان افزا همدهند و باعث  عدالت سازمان  داشته باشند، سرمایة اجتماع  باشتر  نشان م 

شا  شاده و   شناخت  در كاركناان ورز  در حوزة ورزش ناز باعث ایجاد سرمایة روان. شوند خود م 

  و خودكاارای   آور تااب انا ،  ب خوششود كاركنان برا  رسادن به اهدا  سازمان  اماد،  سبب م 

اساماعال  در  . همصاوان  دارد ( 18٦8)اسماعال   پژوهشباالتر  نشان دهند نتای  این پژوهش با 
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 وطاور مساتقام،    پژوهش خود به این نتاجه رساد كه عادالت ساازمان  بار سارمایة اجتمااع  باه      

ا  اسات كاه    رفتار منصافانه خواساته  . گذارد ار م تأثارمستقام از طریق رفتار شهروند  سازمان  غ

این . كنند، از سازمان انتظار دارند همة كاركنان  كه وقت و انره  خود را در یک سازمان صر  م 

ساؤال ایان   . شود رهبران تمایل باشتر  به تأكاد بر رعایت انصا  داشته باشاند  انتظارات باعث م 

است، زمان  كه مدیران به این انتظارات توجه  ندارند، چه اتفاق  ممكن است ر  دهد؟ گرینبرگ 

كنناد، باعاث    وسالة رفتارها  غارمنصفانه نقض م  نتاجه گرفته است مدیران  كه این هنجارها را به

نعكااس عادالت در   بناابراین، ا  .شوند كاركنانشان واكنش منف  نسبت به این رفتارها نشان دهند م 

مهار و   راماان ) شود شرایط خوب  برا  ساازمان و كاركناان باه وجاود آیاد      رفتار مدیران باعث م 

شاناخت ، امارخاان  و    مند  سرمایة اجتماع  و سارمایة روان  همچنان، در رابطه(. 1833همكاران، 

شناخت  رابطاة   انسرمایة اجتماع  و رفتار شهروند  سازمان  و سرمایة رو ماان( 18٦1)نژاد  عار 

سارمایة اجتمااع  تاأثار مثبات      توانند بار  دار  را مشاهده كردند و نشان دادند این دو بعد م  معنا

 .بگذارند

ها  جاار  در ساازمان    ها  سازمان، روابط، رویه دقت رفتار مدیران، سااست امروزه كاركنان به

ها  خاود را   مازان عملكرد و فعالات بر اساس نظریة برابر ، كاركنان. دهند را  مورد توجه قرار م 

ها  آت  خاود را شاكل    ها و تالش كنند و بر مبنا  آن عملكرد، فعالات با كاركنان دیگر مقایسه م 

اگر كاركنان ادراك خوب  از عدالت داشته باشند به منظور كمک به سازمان بارا  رساادن   . دهند م 

ا   كاركناان عادالت تاوزیع ، تعاامل  و رویاه     كه  زمان . كنند به اهدا  حداكثر تالش خود را م 

آور  خاود   دادن كار دارند و مازان تااب  خوب  را در سازمان مشاهده كنند، اماد باشتر  برا  انجام

همچناان، بارا  رساادن باه     . دهند تا به اهدا  برساند  را با توجه به مشكالت و موانع افزایش م 

 .ترند بان اهدا  و ارائة خدمات فرد  و سازمان  خوش

هاا  اطالعاات  مناساب     ها  ورزشا  بایاد نظاام    با توجه به نتای  پژوهش، مدیران در سازمان

هاا  منطقا  و    دربارة روندها  جار  سازمان، قوانان مشص  دربارة نحوة عملكرد، نظام پااداش 

، ها  مدون در ارتقا  كاركنان تدوین كنناد  جا  روابط، و دستورالعمل واقع ، جایگزین  ضوابط به

 .ها  منابع انسان  حداكثر استفاده را ببرند تا بتوانند از توانای 
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 پیشنهادها

 :شود آمده از این پژوهش پاشنهادها  زیر ارائه م  با توجه به نتای  بدست

هاا    شاناخت  در ساازمان   با توجه به نتای  تحقاق، باید با بررسا  وضاعات سارمایة روان    -

دنباال ایجااد ایان     شاناخت  باه   یجاد سارمایة روان ورزش  سراسر كشور و عوامل مؤثر در ا

 .سرمایة مهم در سازمان بود

شاناخت ، بایاد باه دنباال      روان مند  عدالت ساازمان  باا سارمایة     با توجه به نتای  و رابطه -

برقرار  ساستم پرداخت و پاداش عادالناه باه منظاور ادراك عادالت در كاركناان و ارائاة       

 .ه اهدا  سازمان  باشاممنظور رسادن ب حداكثر تالش به

به دنبال همبستگ  و روابط دوساتانه و   گر  سرمایة اجتماع  باید با توجه به نتاجة ماانج  -

منظور ایجااد سارمایة اجتمااع  و متعاقاب سارمایة       ها  اجتماع  قو  و سودمند به شبكه

 .ها  ورزش  باشام شناخت  باالتر در سازمان روان

طاور منصافانه از    ها  سازمان دخالت كرده و مدیر به تصمام به كاركنان اجازه داده شود در -

 .ها استقبال كند نظر آن

ها ناز توجه شود تا با امااد   گار  دربارة شغل كاركنان به ناازها  شصص  آن هنگام تصمام -

 .ها  كار  خود ادامه دهند باشتر به فعالات

 .ف  داشته باشدتوجه كا ها  اتصاذشده دربارة شغل به كاركنان مدیر در تصمام -
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 منابع و مآخذ

بررس  ارتقا  سرمایة اجتماع  بار بهباود   »(. 18٦1)آباد ، حوریه  اكبر؛ فاض احمد ، سادعل  .1

 .8١-2١، دورة سوم، شمارة ششم، صفحات مدیریت دولت . «عملكرد سازمان

ختار  مدل معادالت ساا »(. 18٦8)پور، مهد   پور، محمد؛ طالپ اسماعال ، محمدرضا، جواد  . 

عدالت سازمان ، رفتار شهروند  سازمان  و سرمایة اجتماع  كاركنان ادارات ورزش و جوانان 

، دورة چهارم، شمارة هشاتم،  ها  معاصر در مدیریت ورزش  نشریة پژوهش. «خراسان رضو 

 . 1-18صفحات 

 ،تادبار  مجلة. «توسعه محور اصل اجتماع ، سرمایة»(. 1838) علارضا شاروان ، مهد ؛ الوان ، .8

 .1٩-  صفحات  ،122 شمارة

ثار رفتار شاهروند  ساازمان  و سارمایة    أتحلال ت»(. 18٦1)محسن  ،نژاد امارخان ، طابه؛ عار  .2

، ٩ دورة هفاتم، شامارة   . علاوم مادیریت ایاران    ةناما  فصل. «شناخت  بر سرمایة اجتماع  روان

 .3٦- 11صفحات 

طراحا  مادل   »(.  18٦)جاار ، رضاا   فر، حسن؛ ن حضور ، محمدجواد؛ صالح ، عل ؛ دانای  .١

تباان نقش كاركردها  مدیریت مناابع  : ها  دولت  ایران شناخت  در سازمان سرمایة روان  ارتقا

 .8 -22، شمارة سوم، صفحات 12، دورة ها  مدیریت در ایران پژوهش. «انسان 

 از عادالت  دراكا باان  رابطة بررس » .(1833) ایمان احمد ، اكرم؛ هادیزاده، حماد؛ مهر، رامان .٩

 ساتاد  نفتا   هاا   فاراورده  پصاش  شركت: مورد  مطالعة) سازمان  شهروند  رفتار و سازمان 

 .٩١-3٦ صفحات دوم، شمارة اول، دورة ،تحول مدیریت نامة فصل .«(تهران

بارآورد ساهم نساب  رفتاار     »(.  18٦)حسان ، محمد؛ نادریان، مساعود؛ صاابر ، علا      سلطان .2

مجلاة مادیریت    .«لت ساازمان  در ورزشاكاران مارد نصباة كشاور     شهروند  سازمان  از عادا 
 .12١-1٩1دورة چهارم، شمارة پنجم، صفحات  ورزش ،

ارتباا  عادالت ساازمان  و سارمایة اجتمااع  در      »(. 18٦1)زاده، مهارداد   شاكر، زینب؛ محارم  .3
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اات  دانشاجویان ترب  مل  همایش ششمان. «كاركنان ادارات تربات بدن  استان آذربایجان غرب 
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