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  دهیچک

  
بـر ایـن اسـاس، هـدف پـژوهش      . ها در هـزاره سـوم اسـت    فکري یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان سرمایه: مقدمه

  .فکري در بین کارکنان بیمارستان شهید فقیهی شیراز است سازمانی بر کارایی سرمایه حاضر بررسی تأثیر عدالت
مانی، یک پـژوهش مقطعـی   پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی از نوع نظرسنجی است و از لحاظ ز: روش پژوهش
نامـه   فکـري بنتـیس و پرسـش    نامـه اسـتاندارد سـرمایه    هاي مورد نیـاز، از پرسـش   براي گردآوري داده. آید به حساب می

جامعه آماري این پـژوهش را کلیـه کارکنـان بیمارسـتان     . سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شده است استاندارد عدالت
بـراي  . نفـر بدسـت آمـد    288نمونه آماري پژوهش با اسـتفاده از جـدول مورگـان،     .دهد شهید فقیهی شیراز تشکیل می

افـزار آمـاري    هاي آماري تحلیل همبستگی و تحلیـل رگرسـیون بـا اسـتفاده از نـرم      هاي پژوهش از روش آزمون فرضیه
SPSS  استفاده شده است 18نسخه .  
ي مثبـت و   سـازمانی رابطـه   فکـري و عـدالت   ین سـرمایه طور کلی ب نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که به: ها یافته

ي مستقیم و معنـاداري وجـود    تعاملی رابطه  اي و عدالت رویه  فکري با عدالت چنین، بین سرمایه هم. معناداري وجود دارد
  .ي معناداري وجود ندارد توزیعی رابطه  فکري و عدالت دارد؛ اما بین سرمایه

شمار آیـد و   هاي سازمان به تواند به عنوان یکی از قابلیت سازمانی می پژوهش، عدالت هاي بر اساس یافته: گیري نتیجه
  .هاي فکري سازمان کمک بسیار کند در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه

  .تعاملی، بیمارستان شهید فقیهی شیراز  سازمانی، عدالت فکري، عدالت سرمایه: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
  

محیطـی روبـرو   هـا، بـا    ایش رقابت سازمانامروزه با افز
 ،افـــزایش پیچیــــدگی  ،هســـتیم کـــه مشخصــــه آن  

هـا   سـازمان  در این شرایط، .شدن و پویایی است جهانی
هـاي نــوینی   اسـتمرار خــود بـا چــالش  و  بـراي اســتقرار 

مسـتلزم   ،هـا  رفت از ایـن چـالش   که برون هستندمواجه 
هاي  یها و توانای توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت

از طریق مبـانی دانـش    ،این کار. هستند سازمان درونی
ها از  که سازمان شود انجام میفکري  سازمانی و سرمایه

آن براي رسیدن بـه عملکـرد بهتـر در دنیـاي کسـب و      
عنـوان  ه فکـري بـ   دانش و سرمایه .کنند کار استفاده می
نگهــداري مزیــت  پایــدار بــراي حصــول و راهبردهــاي

، بـارنی (تشـخیص داده شـده اسـت     هـا  رقابتی سـازمان 
   ).1991، گرانت؛ و 1991

در هر سازمان سه نـوع سـرمایه تحـت عنـوان سـرمایه      
طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وجـود دارد؛ کـه   

ها تحت تـأثیر عملکـرد عـدالت قـرار دارد      هر سه نوع آن
طور کلی، توسعه اجتماعی و سازمانی  به). 2002آمبروز، (

فکـري در هـر جایگـاهی بسـتگی      سطح سرمایه به افزایش
ــگ، (دارد  ــگ و فان یکــی از رو،  از ایــن). 199: 2006ژان

بـه سـازمان دیگـر     نسبت هاي برتري یک سازمان شاخص
وجود چنـین نیـروي    .استدارا بودن نیروي انسانی متعهد 

وجهه سـازمان را در اجتمـاع مهـم جلـوه داده و      ،متعهدي
 .کنــد ســازمان فــراهم مــیزمینــه را بــراي رشــد و توســعه 

انـد کـه    دریافتـه  خـوبی  بـه  هـا  سـازمان  مـدیران امـروزه،  
 منـابع انسـانی   رقـابتی،  مزیـت  کسـب  عامـل  تـرین  مهـم 

اغلب نه فقـط متـأثر از   رضایت کارکنان  .ها است سازمان

عواملی سنتی نظیر دستمزد و شرایط کار است بلکه متـأثر  
بـر ایـن   . از کیفیت روابط انسانی در بـین همکـاران اسـت   

 و عـدالت  پـذیري،  مقولـه مسـئولیت   بـه  توجـه  اسـاس، 
 هرچـه  و انجـام  سـازمان  بـه  انسانی نسـبت  منابع وفاداري

 وظـایف  حتـی  و ها آن به یافته اختصاص هاي نقش بهتر

 مـدیران  جدي هاي دغدغه از انسانی یکی منابع فرانقشی

  .ها است سازمان
توجهی نسـبت بـه عـدالت، موجـب وارد شـدن       بی

ــر  کرامــت انســانی، عــدم کــارایی و خــروج  خدشــه ب
هاي فکري سـازمان و کـاهش عـزم ملـی بـراي       سرمایه

پـورعزت،  (شـود   فعالیت و تهدید سـالمت جامعـه مـی   
سازمانی، یـک الـزام اساسـی     ، و ادراك عدالت)1382

هــا و رضــایت شخصــی  بــراي کــارکرد مــؤثر ســازمان
هـا و رفتارهـاي    دهی نگـرش  کارکنان است و در شکل

نقـل از   2003لمبـرت،  (کند  ش مهمی ایفا میها، نق آن
رسـد   به نظـر مـی  ). 70: 1389یزدانی و مولوي،  اوراعی
توانـد بـر    مـی ) سـازمانی  عـدالت (سازه اخالقـی  که این 

فکـري اثـرات قابـل تـوجهی      توسعه و کـارایی سـرمایه  
بنابراین، سؤال پژوهش حاضـر ایـن اسـت    . داشته باشد

نـان بـر کـارایی    که آیا برقراري عـدالت در بـین کارک  
رو، هـدف   فکري سازمان تـأثیري دارد؟ از ایـن   سرمایه

سـازمانی بـر    اصلی این پژوهش، بررسـی تـأثیر عـدالت   
فکري در بین کارکنان بیمارستان شـهید   کارایی سرمایه

  . فقیهی شیراز است
  

   فکري سرمایه
فکري،  کمی مبهم بـوده و تعـاریف    مفهوم سرمایه

عنوان نمونه،  به. شده است مختلفی براي تفسیر آن ارائه



                                                                                                 يفکر هیسرمایی کارا بری سازمان رعدالتیتأثی بررس

74 1391 پاییز و زمستان ،)2(پیاپی   شماره، دوم و سوم هاي اول، شمارهسال فصلنامه حسابداري سالمت، 

ــیس  ــرمایه)64: 1998(بنتـ ــوان   ، سـ ــه عنـ ــري را بـ فکـ
هـا و   منابع، توانایی(هاي نامشهود  اي از دارایی مجموعه

کنـد کــه از عملکـرد ســازمانی و    تعریـف مــی ) رقابـت 
چنـین، ادوینسـون و    هـم . آیـد  ایجاد ارزش بدست مـی 

فکـري را بـه عنـوان همـه منـابع       ، سرمایه)1997(مالون 
کننــد کــه در دســترس یــک  غیرملمــوس تعریــف مــی

هـایی را شـامل    سازمان اسـت و مجمـوع همـه آگـاهی    
هـاي   شود که یک سازمان قادر به جذب کسـب برتـري   می

نمونـه،   عنـوان  بـه (نظـران   طور کلی، صاحب به. رقابتی است
و بنتـــیس،  1997؛ اســـتوارت، 1997ادوینســـون و مـــالون، 

: داننـد  ه جزء اصلی میفکري را متشکل از س سرمایه) 1998
اي یا مشـتري   رابطه ساختاري و سرمایه انسانی، سرمایه سرمایه

 1 شـماره  شکل). 1392نقل از محمود آبادي و همکاران، (
 سیبنتـ  لهیوسـ  بـه  ي، ارائـه شـده  فکـر  هیسرما ومیمفه مدل

  .دهد ، را نشان می)1998(
ــک ســازمان شــامل مهــارت  هــا،  ســرمایه انســانی ی

هاي رهبري است  ل مسئله و سبکتخصص، توانایی ح
ســرمایه انســانی بــه عنــوان مبنــاي ). 1996بروکینــگ، (

فکري منتج به بهبود عملکرد و ایجاد سود براي  سرمایه
). 2004چــــن و همکــــاران، (شــــود  ســــازمان مــــی

اي و تخصصـی کارکنـان اصـلی،     هاي حرفه شایستگی
چنـین   سطح تحصیالت، میـزان تجربـه کارکنـان و هـم    

هاي رت نسـبت بـه مشـتریان، اهـم شاخصـ     انجام تعهـدا 
 ). 2002رودو و للیارت، (است  سرمایه انسانی

ــاه   ــامل پایگـ ــاختاري، شـ ــرمایه سـ ــاي داده،  سـ هـ
هاي اجرایی فرایندها،  نمودارهاي سازمانی، دستورعمل

ــه  ــا و برنامـ ــت   راهبردهـ ــی اسـ ــاي اجرایـ روس و (هـ
ي مزایـاي   وسـیله  این نوع سرمایه، به ).1997همکاران، 

هاي کارکنـان آن   ی یک سازمان به اضافه تواناییرقابت
شود و شامل مـواردي نظیـر شـهرت، تجربـه،      ایجاد می

هــاي تولیـــد آن   محصــوالت و خــدمات و یــا روش   
  ). 2002رودو و للیارت، (شود  می

هاي  اي، شامل دانش موجود در کانال سرمایه رابطه
کننده  تعیین بازاریابی و روابط با مشتریان است و عامل

فکـري بـه ارزش بـازاري و در     اصلی در تبدیل سرمایه
چـن و  (نتیجه، عملکـرد کسـب و کـار سـازمان اسـت      

اي،  مضــمون اصــلی ســرمایه رابطــه). 2004همکــاران، 
هاي بازاریابی سـازمان   دانش بکار گرفته شده در کانال

و روابط با مشتریان در حین انجام کسب و کـار اسـت   
 ). 2000، بنتیس و همکاران(

  
  )66: 2001بنتیس، ( فکري و ابعاد آن سرمایه :1شکل 

  
  سازمانی عدالت
 عـــدالت واژه مـــدیریت، و ســـازمان ادبیـــات در

 گرفتـه  بکار) 1987(وسیله گرینبرگ  به ابتدا سازمانی 
 ادراك بـا  سـازمانی  عـدالت  گرینبـرگ،  نظـر  بـه . شد
بـه   .است مرتبط کاري در سازمان کنان از انصافکار

 بـا  باید که کند می بیان سازمانی  عدالتعبارت دیگر، 
 کننـد  تا احساس شود رفتار کارکنان با هایی شیوه چه
 از نقــل(اسـت   شــده رفتـار  هــا آن بـا  طـور عادالنــه  بـه 

 طــور بــه گــران، پــژوهش. )9: 1388 کامــل، يجــواهر
ــی، ــه کلـ ــوع سـ ــدالت نـ ــازمانی عـ ــایی ار سـ  شناسـ

  فکري سرمایه
  سرمایه انسانی

  سرمایه ساختاري
  اي سرمایه رابطه
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  :از عبارتند که اند کرده
نتـایجی   و پیامـدها  بودن عادالنه به: توزیعی  عدالت
 نـوع  ایـن  .کننـد  مـی  کارکنـان دریافـت   که اشاره دارد
) 1965(آدامـز   برابـري  نظریـه  در ریشه سازمانی عدالت
 بـه  نسـبت  افـراد  دهـی  پاسخ ي نحوه به نظریه این .دارد

 در سرپرستان و مدیران رفتارهاي ناعادالنه و ها مداخله
 دارد توجـه  هـا  سـازمان  در هارپاداشـ  و امکانـات  توزیع

   .)9: 1388کامل،  جواهري(
 فراینـدي  از شده درك عدالت یعنی :اي رویه  عدالت

ــراي کــه ــع ب ــین توزی ــاداش تعی ــا پ شــود  مــی اســتفاده ه
). 9: 1388به نقل از جواهري کامـل،   2004گرینبرگ، (

ــدالت  ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ــهر  ب ــهاي  وی ــه عادالن ــودن ب  ب
 پیامـدهاي شـغلی   تعیـین  بـراي  اسـتفاده  مـورد  هاي شیوه
 بـه  تـوان  مـی  اي رویه  عدالت اصول میان در .دارد اشاره

 شـدن  شـنیده  فرصـت بـراي   یـا  اظهارنظر حق طرفی، بی

نابـاتچی و  (کرد  ها اشاره تصمیم در مشارکت و سخنان
   ).159: 2007همکاران، 

 کـــه اســـت وشـــیر شـــامل :تعـــاملی  عـــدالت
 منتقـل  زیردسـتان  به وسیله سرپرستان به سازمانی عدالت
فراینـد   هـاي  جنبـه  بـا  مـرتبط  عـدالت  نوع این .شود می

 فرسـتنده  بین) احترام و صداقت ادب، مانند(ارتباطات 
 تعـاملی   عـدالت  کـه  دلیل ایـن  به .است عدالت گیرنده و
 تنوع عـدال  این شود، می تعیین مدیریت رفتار وسیله   به

 رفتـاري  و احساسـی  شـناختی،  هـاي  واکـنش  بـا  مرتبط
 .اسـت  سرپرسـت  دیگـر  به عبارت یا مدیریت به نسبت

 عدالتی تعاملی بی احساس کارمندي که زمانی بنابراین،
 بـه  منفـی  واکـنش  کارمنـد،  ایـن  زیـاد  احتمـال  به کند

 از .دهـد  مـی  نشـان  جـاي سـازمان،   سرپرست خود، بـه 

سرپرسـت   از رمنـد کا کـه  شـود  مـی  بینـی  پـیش  رو، این
 و باشـد  ناراضـی  کل در سازمان، جاي به مستقیم خود،

 در سـازمان  تا به سرپرست نسبت تري کم تعهد کارمند
 وي منفـی  هـاي  نگـرش  چنـین،  هـم . کند احساس خود
 کمـی  قسـمت  و است سرپرست به نسبت طور عمده به
گــردد  بــاز مــی ســازمان بــه منفــی هــاي نگــرش ایــن از
  .)10: 1388کامل،  جواهري(

  
  پیشینه پژوهش

  
  فکري سرمایه

ــوري ــتمی   ان ــتمی و رس ــه  )1382(رس ــمن ارائ ، ض
فکري و اجزاي تشکیل دهنده  تعاریفی در مورد سرمایه
ــی از روش ــرمایه  آن، برخ ــنجش س ــاي س ــري را  ه فک

ـی        به طور مختصـر بررسـی و در نهایـت چنـد مـدل کم
  . فکري پیشنهاد کردند ساده را براي سنجش سرمایه

 سـرمایه  نقـش  ، بـه بررسـی  )1385( مشبکیلی و  قلیچ
ــاعی ــاد در اجتمـ ــرمایه ایجـ ــري سـ ــرکت در فکـ  دو شـ

کـه   داد ها نشان آن نتایج پژوهش .پرداختند خودروسازي
 هـر  و نیز بر کلی طور به فکري بر سرمایه اجتماعی سرمایه
 اي رابطـه  انسانی، سـرمایه  سرمایه شامل آن عناصر از یک
. دارد معنـــاداري و مثبـــت تـــأثیر ســـاختاري، ســـرمایه و
 کـه  داد نشـان  ،لی و مشبکی قلیچ پژوهش نتایج چنین، هم

 مطالعه مورد دو شرکت انسانی سرمایه و اجتماعی سرمایه
 معنـادار  و مثبـت  تـأثیر  هـا  آن اي رابطـه  سرمایه افزایش در
 بـر  معنـاداري  تـأثیر  سـرمایه سـاختاري   که، حالی در. دارد

 کـرد  ادعـا  تـوان  مـی  یـن، بر ا افزون. ندارد اي رابطه سرمایه
 تـأثیر  ها آن ساختاري سرمایه افزایش در انسانی سرمایه که
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تـأثیر   اجتمـاعی  سـرمایه  که حالی دارد، در معنادار و مثبت
  .ندارد ساختاري سرمایه بر معناداري

، به بررسی رابطـه بـین سـرمایه    )1390(خیرخواه 
ــرمایه  ــاعی و سـ ــازمان در ادارات   اجتمـ ــري سـ فکـ

نتـایج  . استان کردستان پرداخـت  آموزش و پرورش
پژوهش وي نشان داد کـه بـین سـرمایه اجتمـاعی و     

. فکري رابطه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد    سرمایه
چنین، نتایج پژوهش خیرخواه نشان داد کـه بـین    هم

شــناختی، (هــر یــک از ابعــاد ســرمایه اجتمــاعی     
فکـري رابطـه مثبـت     و سرمایه) اي ساختاري و رابطه

  . ود داردمعناداري وج
، بـه بررسـی رابطـه بـین     )2000(بنتیس و همکاران 

هـا در صـنایع    فکري و عملکرد تجاري شـرکت  سرمایه
هـا   نتایج پـژوهش آن . خدماتی و غیرخدماتی پرداختند

فکـري روابـط    حاکی از آن بود که بین اجزاي سـرمایه 
فکري بـر عملکـرد    متقابلی وجود داشته است و سرمایه

الـی   25نسبت متوسطی، در حدود تجاري داراي اثر به 
  .درصد، بوده است 30

، به بررسـی رابطـه بـین    )2010(یعقوبی و همکاران 
ــرمایه ــدالت س ــان   فکــري و ع ــین کارکن ــازمانی در ب س

هـا   نتایج پژوهش آن. سازمان اسناد و امالك پرداختند
فکـري و   سـازمانی و سـرمایه   نشان داد کـه بـین عـدالت   

هــاي انســانی، مشــتري و  ابعــاد آن، بــه ترتیــب، ســرمایه
  .ساختاري همبستگی مثبتی وجود دارد

، بـــه بررســــی اثــــرات  )2011(و مــــورا  لونگـــو 
فکــري بــر رضــایت و حفــظ کارکنــان ضــمن   ســرمایه

ــد در صــنایع محصــوالت   1ر117نظرســنجی از  کارمن
هـا نشـان    نتـایج پـژوهش آن  . غذایی در ایتالیا پرداختند

ارکنـان،  فکري و رضـایت شـغلی ک   داد که بین سرمایه
    .  رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

  
  سازمانی عدالت

ــی ــورعزت و قل ــور  پ ــع  )1387(پ ــه بررســی موان ، ب
نتـایج پــژوهش  . سـازمانی پرداختنـد   سـاختاري عـدالت  

دهنـده و   عوامـل تشـکیل  (ها نشـان داد کـه سـاختار     آن
تــأثیر مســتقیمی دارد،  ســازمانی بــر عــدالت) آور الــزام
رهاي سـازمانی مناسـب، بـر رونـد     طوري کـه سـاختا   به

هـاي تـوزیعی،    در همـه جنبـه  (سـازمانی   توسعه عـدالت 
  .گذارد اثر می) اي و تعاملی رویه

، بــه بررســی اثــرات )1387(امیرخــانی و پــورعزت 
نتـایج  . سـازمانی پرداختنـد   سرمایه اجتماعی بر عـدالت 

سازمانی یک عامـل   ها نشان داد که عدالت پژوهش آن
مایه اجتمــاعی نقــش مهمــی در اجتمــاعی اســت و ســر

طبـق  . دارد) سـازمانی  عـدالت (ایفاي مـؤثر ایـن عامـل    
فکـري عـاملی اسـت کـه از      سرمایه) 2001(گفته رایتر 

سه سرمایه انسانی، اجتماعی و سـازمانی تشـکیل شـده    
فکـري هـم    توان گفت که سـرمایه  رو، می از این. است

  .سازمانی تأثیر مثبت دارد بر عدالت
، بـه بررسـی رابطـه    )1389(و مولـودي   یزدانی اوراعی
سـازمانی در دو اداره دولتـی    فکـري و عـدالت   بین سرمایه

ــوال    ( ــت و اح ــازمان ثب ــالك و س ــناد و ام ــازمان اس ) س
هــا نشــان داد کــه بــین     نتــایج پــژوهش آن . پرداختنــد
فکـري و ابعـاد آن، بـه ترتیـب،      سازمانی و سـرمایه  عدالت
همبسـتگی مثبتـی   هاي انسانی، مشتري و ساختاري  سرمایه

  . وجود دارد
ــر بهــاري ــه )1389(کامــل  جــواهريو  ف بررســی، ب
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ــدهاي ارزش  ــازمان   پیام ــی س ــاي اخالق ــه  (ه ــا مطالع ب
ــدالت ــازمانی   ع ــازمانی، تعهدس ــهروندي   س ــار ش و رفت
کـه   دادنشـان   ها پژوهش آننتایج . پرداختند )سازمانی
طـــور مثبتـــی بـــر  هـــاي اخالقـــی ســـازمان بـــه  ارزش
 .ثیر داردأتوزیعی ت  و عدالت اي رویه  عدالت

ســازمانی،  بررســی تحــولی، عــدالت، بــه )2006(چــن 
ناامنی شغلی، ترك خدمت، تعهدسازمانی و خودکارآیی 

ــین  ــن    447در ب ــیونگ ژاپ ــهرکا اوس ــک ش ــد بان  کارمن
متغیرهـاي  نتایج پژوهش وي نشان داد کـه بـین   . پرداخت
ــ ــل ییتشخصـ ــنس از قبیـ ــن، جـ ــا   و سـ ــار بـ ــابقه کـ سـ
، چنـین  هـم . معناداري وجـود نـدارد   انی رابطهسازم عدالت

و  سـازمانی  عـدالت  داد کـه بـین   نتایج پژوهش چن، نشان
  .ي وجود داردداراتعهد عاطفی رابطه مثبت معن

 اثـــرات بررســـی هبـــ پژوهشـــیدر  ،)2008(چـــن 
ــط    ــر خ ــازمانی ب ــدات س ــی تعه ــازمانی و   مش ــاي س ه

نتایج پـژوهش وي نشـان داد   . پرداختسازمانی  عدالت
رابطـه مثبـت    تعهدسـازمانی و سـازمانی   ن عـدالت بیکه 
  . دارد وجودداري امعن

 یبررسـ  به یپژوهش در ،)2011( همکاران و نریتز
 در هـا  شـرکت  یاجتمـاع  يریپـذ  تیمسئول نیب رابطه
ــغل تیرضــا و یســازمان عــدالت و کــالن ســطح  یش

ــد ــا. پرداختن ــژوهش جینت ــان پ ــ کــه داد نشــان آن  نیب
ــذ تیمســئول ــا شــرکت یاجتمــاع يریپ ــا ه  عــدالت ب
ــغل تیرضــا و یســازمان ــادار مثبــت رابطــه یش  يمعن
  .دارد وجود
  

  روش پژوهش
  

روش پژوهش مـورد اسـتفاده توصـیفی همبسـتگی، از     

نوع نظرسنجی است و از لحـاظ زمـانی یـک پـژوهش     
بیمارسـتان شـهید فقیهـی    . آیـد  مقطعی بـه حسـاب مـی   

یک بیمارستان دولتی است کـه روزانـه بـیش از    شیراز 
رفته  این بیمارستان روي هم. دارد کننده اجعهصدها مر

رسمی و غیررسمی است که در  کارمند 1ر150داراي 
فعالیــت ) پزشــک، پیراپزشــک و کارمنــد(ســه گــروه 

وهش بـا اسـتفاده از جـدول    نمونه آمـاري پـژ  . کنند می
ــر بدســـت آمـــد 288، مورگـــان ــزایش . نفـ ــراي افـ بـ
ي از رفت تعـداد  پذیري و از آنجا که احتمال می تعمیم
نامـه   پرسش 295آوري نشود، تعداد  ها جمع نامه پرسش

آوري و  نامـه جمـع   پرسـش  174در نهایت، . توزیع شد
  .عدد آن مناسب تشخیص داده شد 151

  
  سؤال پژوهش

تـوان سـؤال پـژوهش را     با توجه به ادبیات باال، مـی 
  :به صورت زیر مطرح و مورد بررسی قرار داد

سازمانی و ابعـاد آن   فکري و عدالت آیا بین سرمایه
  ي معناداري وجود دارد؟ رابطه
 
  پژوهش هاي فرضیه

هاي پژوهش، با توجـه   در راستاي دستیابی به هدف
 3فرضـیه اصـلی و    1به مبانی نظري و پیشینه پـژوهش،  

  :فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی و تدوین شده است
ــژوهش   ــیه اصــلی پ ــرمایه : فرض فکــري و  بــین س

  .معناداري وجود دارد رابطه سازمانی عدالت
  
  :هاي فرعی پژوهش فرضیه
 رابطـه  تـوزیعی   فکـري و عـدالت   بـین سـرمایه   .1

 .معناداري وجود دارد
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 اي رابطــه رویــه  فکــري و عــدالت بــین ســرمایه .2

  .معناداري وجود دارد
 تعــاملی رابطــه  فکــري و عــدالت بــین ســرمایه .3

 .معناداري وجود دارد

  
  جامعه و نمونه آماري

 گیـري  نمونـه  اسـتفاده،  ردمـو  گیـري  نمونـه  روش

 سمت پژوهش به این نتایج زیرا است؛ ساده تصادفی

. نـدارد  ارتبـاطی  افـراد  تحصـیالت  میـزان  و سـازمانی 
 است کـه  این از حاکی ها داده نتایج بررسی مجموعه

 را درصـد  27 و زنـان  را دهنـدگان  پاسـخ  درصـد  73
درصـد از   3/28چنـین،   هـم . دهنـد  مـی  تشـکیل  مردان
 9/53 دیـپلم،  فـوق  و دیـپلم  مـدارك  داراي هـا  آن

 داراي درصد 6/8و  کارشناسی مدرك داراي درصد

 مدرك درصد داراي 2/9و  ارشد کارشناسی مدرك

 را نمونـه  درصـد  9/9اي دیگر،  از زاویه. دکترا هستند

 1/40 و پیراپزشـکان  را درصـد  50پزشکان،  جمعیت

ــه درصــد ــورد نمون ــر م ــدان   را نظ ــایر کارمن س
ــکیل ــزون. انـــد داده تشـ ــد از  7/48 بـــر ایـــن، افـ درصـ

درصد افراد  2/36سال،  30دهندگان را افراد زیر  پاسخ
 50تـا   40درصـد افـراد بـین     5/12سـال،   40تا  30بین 

  .سال هستند 50درصد افراد باالي  6/2سال و 
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
ــژوهش،      ــن پـ ــده در ایـ ــه شـ ــار گرفتـ ــزار بکـ ابـ

بـراي   ین پـژوهش، در ا. اي دو بخشی است نامه پرسش
فکــري  ه ســرمایهنامـ  پرســش فکـري از  ســرمایه سـنجش 

 سـازمانی نیـز از   عدالت سنجش براي و) 2000بنتیس، (

 )1993، و مـورمن  نیهـوف ( سازمانی  ه عدالتنام پرسش
ــه شــامل  بخــش اول پرســش. اســتفاده شــده اســت  نام

شـناختی   هـاي جمعیـت   هایی در خصوص ویژگی سؤال
ن، میـزان تحصـیالت و   کارکنان از جمله جنسـیت، سـ  

نامـه پـژوهش    بخش دوم پرسـش . سمت سازمانی است
چنـین ابعـاد    فکري و هـم  نیز شامل ابزار سنجش سرمایه

  . سازمانی است عدالت
منظـور   ، بـه هاي مـورد نیـاز   آوري داده پس از جمع

هـاي   تعیین نوع و میزان ارتبـاط بـین متغیرهـا، از روش   
ــه ی تــأثیر منظــور بررســ آمــاري تحلیــل همبســتگی و ب

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسـته از تحلیـل رگرسـیون    
افـزار آمــاري مـورد اســتفاده    نــرم. اسـتفاده شــده اسـت  

SPSS  است 18نسخه.  
  

  هاي پژوهش یافته
  

ر بررسی هدف پـژوهش، در  منظو طور که آمد به همان
فرضـیه فرعـی طراحـی و     3فرضیه اصلی و  1این مقاله 

نتـایج آمـاري آزمـون ایـن     . مورد آزمون قـرار گرفـت  
 .ارائه شده است 5تا  1هاي شماره  ها در جدول فرضیه

، نتـایج تحلیـل همبسـتگی بـین     1در جدول شماره 
گونـه کـه    همـان . متغیرهاي پـژوهش ارائـه شـده اسـت    

ود، همبستگی بین متغیرهاي پـژوهش در  ش مشاهده می
تـوزیعی   کلیه موارد، به استثناي همبستگی بـین عـدالت  

 .فکري، معنادار است اي و سرمایه رویه با عدالت

و  2هـاي شـماره    در جـدول : فرضیه اصلی پژوهش
ــل رگرســیونی فرضــیه اصــلی   3 ــایج تحلی ، خالصــه نت

 2طور که جدول شماره  همان. پژوهش ارائه شده است
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و سطح معناداري مربوط  Fدهد، مقدار آماره  ان مینش
به این آماره، بیانگر این است کـه مـدل رگرسـیون در    

چنین، با توجه بـه جـدول شـماره     هم .کل معنادار است
یـا بـه عبـارت دیگـر      )R( ، مقدار ضریب همبسـتگی 3

بـر   افـزون . است 489/0رابطه ساده میان متغیرها برابر با 
  اسـت،   239/0برابـر بـا    )R2(ن این، مقدار ضریب تعیی

درصــد از تغییــرات  9/23کــه بــه ایــن معنــا اســت کــه 
توان بـا اسـتفاده از متغیـر     فکري را می مربوط به سرمایه

  نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهاي پژوهش :1جدول 
  سازمانی عدالت  تعاملی عدالت  اي رویه عدالت  توزیعی عدالت  فکري سرمایه  متغیرها
  ---  --- --- --- 1  فکري سرمایه
 --- --- --- 1  145/0  توزیعی عدالت

 --- --- 1  101/0 546/0**  اي رویه عدالت

 --- 1 355/0**  186/0* 343/0**  تعاملی عدالت

 1 922/0** 665/0**  325/0* 489/0**  سازمانی عدالت
  %1سطح معناداري  **  %5سطح معناداري  *

 
  یاصل هیفرض آزمون از حاصل یونیرگرس مدل یبرازندگ يبرا ANOVA جدول :2 جدول

درجه  تمجموع مجذورا  منبع پراکندگی
 آزادي

مجذور 
 میانگین

 Fآماره 
سطح 
  معناداري

  274/2800  1  274/2800  رگرسیون
  471/59  149  719/8920  باقیمانده  0005/0*  086/47

  -  150  993/11720  کل
  %5سطح معناداري  *

  
  یاصل هیفرض آزمون از حاصل یونیرگرس مدل بیضرا جدول :3 جدول

 pمقدار   استاندارد خطاي  بتا tآماره   ضرایب  متغیرها

  632/0  550/2  -  -480/0  -223/1  مقدار ثابت
  0005/0*  045/0  489/0 862/6 311/0  سازمانی عدالت

R  R2  R2
adj  واتسون-آماره دوربین  خطاي استاندارد رگرسیون  

489/0  239/0  234/0  712/7  762/1  
  %5سطح معناداري *
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مقـدار ضـریب تعیـین    . بینی کـرد سازمانی پیش عدالت
R2(شده  تعدیل

adj(   اسـت؛ بنـابراین، بـا     234/0برابر بـا
ــه ایــن مقــدار تنهــا مــی  درصــد از  4/23تــوان  توجــه ب

سـازمانی   تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیر عدالت
ي دوربین واتسـون،   چنین، مقدار آماره هم. بینی کرد پیش

، نشــان دهنــده رد خــود همبســتگی پیــاپی 762/1برابــر بــا 
  .مرتبه اول در اجزاي اخالل رگرسیون است

، ضـــرایب مربـــوط بـــه مـــدل 3در جـــدول شـــماره 
. ي مربـوط ارائـه شـده اسـت    رگرسیونی و سـطح معنـادار  

شود، سطح معناداري مربوط به  گونه که مالحظه می همان

دهنده آن اسـت کـه در سـطح     سازمانی نشان متغیر عدالت
سـازمانی   فکـري و عـدالت   درصد، بین سرمایه 95اطمینان 

بـه ایـن معنـا کـه بـا      . رابطه مستقیم و معنـادار وجـود دارد  
در بـین کارکنـان   فکـري   سازمانی، سـرمایه  افزایش عدالت

  .یابد بیمارستان شهید فقیهی شیراز افزایش می
 4هاي شماره  در جدول: هاي فرعی پژوهش فرضیه

هاي فرعی  ، خالصه نتایج تحلیل رگرسیونی فرضیه5و 
 4طور که جدول شماره  همان. پژوهش ارائه شده است

و سطح معناداري مربوط  Fدهد، مقدار آماره  نشان می
رگرسـیون در  بیانگر این است کـه مـدل   به این آماره، 

  هاي فرعی نی حاصل از آزمون فرضیهبراي برازندگی مدل رگرسیو ANOVAجدول  :4جدول 
 سطح معناداري Fآماره  مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع پراکندگی

  035/1279  3  104/3837  رگرسیون
  270/53  147  890/7883  باقیمانده  0005/0*  011/24

  -  150  993/11720  کل
  %5سطح معناداري  *

  
  

  هاي فرعیونی حاصل از آزمون فرضیهجدول ضرایب مدل رگرسی :5جدول 
 pمقدار   خطاي استاندارد  بتا tآماره   ضرایب  متغیرها
  146/0  758/3  -  -463/1  -497/5  مقدار ثابت

  332/0  300/0  067/0 974/0 293/0  توزیعی  عدالت
  0005/0*  121/0  482/0  684/6  807/0  اي رویه  عدالت
  031/0*  061/0  159/0  173/2  133/0  تعاملی  عدالت

R  R2  R2
adj  واتسون -آماره دوربین  خطاي استاندارد رگرسیون  

572/0  327/0  314/0  299/7  907/1  
  %5سطح معناداري  *
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 ،5چنین، با توجه بـه جـدول شـماره     هم. کل معنادار است
یا به عبارت دیگر رابطـه   )R(مقدار ضریب همبستگی 

مقـدار ضـریب   . است 572/0ساده میان متغیرها برابر با 
است، که به این معنـا اسـت    327/0برابر با  )R2(تعیین 

فکـري را   ط به سرمایهدرصد از تغییرات مربو 7/32که 
ــی ــدالت   م ــاي ع ــتفاده از متغیره ــا اس ــوان ب ــوزیعی،  ت ت

مقـدار  . بینی کـرد  تعاملی پیش اي و عدالت رویه عدالت
ــین تعــدیل شــده   R2(ضــریب تعی

adj(  ــا ــر ب  314/0براب
 4/31توان  است؛ بنابراین، با توجه به این مقدار تنها می

رهـاي  درصد از تغییرات متغیر وابسـته را از طریـق متغی  
چنـین، بـا توجـه بـه مقـدار       هـم . بینی کـرد  مستقل پیش

، نشــان 907/1ي دوربــین واتســون، کـه برابــر بــا   آمـاره 
دهنده رد خود همبستگی پیـاپی مرتبـه اول در اجـزاي    

  .اخالل رگرسیون است
، ضــرایب مربــوط بــه مــدل 5در جــدول شــماره 

رگرســیونی و ســطح معنــاداري مربــوط ارائــه شــده  
دهـد،   نشان مـی  5جدول شماره طور که  همان. است

اي و  رویه سطح معناداري مربوط به متغیرهاي عدالت
دهنـده آن اسـت کـه در سـطح      تعاملی نشـان   عدالت

ــان  ــرمایه   95اطمینـ ــد، بـــین سـ ــري بـــا   درصـ فکـ
تعــاملی رابطــه مســتقیم و   اي و عــدالت رویــه  عــدالت

ــا افــزایش   معنــادار وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه ب
فکـري در   تعـاملی، سـرمایه    و عدالتاي  رویه  عدالت

بین کارکنان بیمارستان شهید فقیهی شـیراز افـزایش   
ــی ــد مـ ــر  . یابـ ــه متغیـ ــوط بـ ــاداري مربـ ــطح معنـ سـ
دهنـده آن اسـت کـه بـا وجـود       توزیعی نشان  عدالت

تـوزیعی،    فکـري و عـدالت   رابطه مستقیم بین سرمایه
  . این رابطه از لحاظ آماري معنادار نیست

  گیري نتیجه
  
هـا در   فکري یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان رمایهس

 در را شـواهدي  پژوهش حاضر بنابراین،. هزاره سوم است
 بـین  معنـاداري  رابطـه  آیـا  که کند می فراهم خصوص این

 در بـین کارکنـان   فکري کارایی سرمایه و سازمانی عدالت
  دارد؟ بیمارستان شهید فقیهی شیراز وجود

تحلیل آماري فرضـیه اصـلی   توجه به نتایج تجزیه و 
طـور کلـی بـین     دهنـده آن اسـت کـه بـه     پژوهش، نشـان 

سازمانی رابطه مسـتقیم و معنـادار    فکري با عدالت سرمایه
این رابطه به این معنـا اسـت کـه بـا افـزایش      . وجود دارد
فکري کارکنان بیمارستان شـهید   سازمانی، سرمایه عدالت

تـایج تجزیـه و   چنـین، ن  هم. یابد فقیهی شیراز افزایش می
دهنـده آن اسـت    هاي فرعـی نشـان   تحلیل آماري فرضیه

تعـاملی    اي و عـدالت  رویه  فکري با عدالت که بین سرمایه
رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد، امـا بـا وجـود رابطـه     

توزیعی، این رابطه از   فکري و عدالت مستقیم بین سرمایه
  .لحاظ آماري معنادار نیست

  
  هاي پژوهش ی از یافتهپیشنهادهاي ناش

شـود   گونه که از نتـایج پـژوهش برداشـت مـی     همان
هـاي   تواند به عنـوان یکـی از قابلیـت    سازمانی می عدالت

شمار آید و در خلـق و تسـهیم دانـش موجـود      سازمان به
اگــر . شــان کمــک بســیار کنــد هــاي فکــري در ســرمایه

کننـده   مسئوالن بیمارستان شـهید فقیهـی شـیراز ترغیـب    
 توزیـع  در سرپرستان و مدیرانرفتارهاي عادالنه  اعتماد،

ــات ــاداش و امکان ــا پ ــان و هنجارهــاي   ه ــین کارکن در ب
اي قوي بـراي   همکاري در بیمارستان باشند، در واقع پایه
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. انـد  وجـود آورده  فکـري در بیمارسـتان بـه    ایجاد سرمایه
توانند با ایجاد  مسئوالن بیمارستان شهید فقیهی شیراز می

گـذاري، روحیـه انتقـادي و تحمـل      ز ارزشجوي مملو ا
ــادل و   ــراي تب ــزه کارکنــان ب ــاال بــردن انگی شکســت و ب

هاي استواري بـراي ایجـاد و توسـعه     ترکیب دانش، گام
بنـابراین، تـالش بـراي     .فکري در سازمان بردارند سرمایه

توانـد یـک    افزایش میزان عدالت در بـین کارکنـان مـی   
. فکري باشـد  سرمایه راهبرد ارزشمند براي بهبود کارایی

ــن ــل     از ای ــناخت کام ــا ش ــدیران ب ــته اســت م رو، شایس
ــردن   عــدالت ــاال ب ســازمانی و عوامــل آن، در راســتاي ب
  .فکري کارکنان سازمان خود تالش کنند سرمایه

  
  هاي آینده پیشنهاد براي پژوهش

فکـري و   با توجه به جدیـد بـودن موضـوع سـرمایه    
ادهاي زیـر بـه   ها، پیشنه اهمیت آن در کارکرد سازمان

  :شود گران آینده ارائه می پژوهش
هـاي اخالقـی    در این پژوهش، تنها یکی از سـازه . 1

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت بـه       ) سـازمانی  عدالت(
هـاي   شود که تأثیر سـایر سـازه   گران پیشنهاد می پژوهش

پذیري اجتمـاعی   اخالقی مانند تعهدسازمانی و مسئولیت

 .ا مورد بررسی قرار دهندفکري ر بر کارایی سرمایه

هـاي اخالقـی در بهبـود     با توجه به اهمیت سـازه . 2
شود  گران پیشنهاد می فکري، به پژوهش کارایی سرمایه

به بررسی اثرات نـوع مـدیریت بـه عنـوان یـک متغیـر       
ــدیل ــازه   تع ــین س ــه ب ــر رابط ــده ب ــی و   کنن ــاي اخالق ه
 .فکري بپردازند سرمایه

رات ایــــن پــــژوهش تنهــــا بــــه بررســــی اثــــ. 3
فکـري در بیمارسـتان    سازمانی بر کارایی سرمایه عدالت

گـران   شهید فقیهی شـیراز پرداختـه اسـت؛ بـه پـژوهش     
ــی  ــنهاد م ــژوهش  پیش ــود پ ــایر    ش ــابهی در س ــاي مش ه
هــا و مراکــز درمــانی بــراي افــزایش قــدرت بیمارســتان

تعمیم نتایج پـژوهش بـه کـل مراکـز درمـانی کشـور،       
 .انجام دهند

 
  تشکر و قدردانی

  
دانند از مسـئولین دانشـگاه    یسندگان بر خود الزم مینو

علوم پزشکی شیراز و مسـئولین و کارکنـان بیمارسـتان    
هـا،  شهید فقیهی شیراز به دلیـل همکـاري صـمیمانه آن   

 .سپاسگزاري کنند
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