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چكيده
امروزه موفقيت سازمانها از يک طرف در گرو توجه ويژه به سرمايه انساني و ارضاي نيازهاي آنها ،و
از طرف ديگر نيازمند توجه ويژه به سرمايه اجتماعي است .سازمانها از اهرمهاي مختلفي براي ارتقاء
عملکرد اين سرمايهها استفاده ميکنند ،يکي از اين عوامل ميتواند عدالت سازماني باشد .عدالت سازماني
باعث شکلگيري ابعاد سرمايه اجتماعي شده و بقاي سيستمهاي اجتماعي را تضمين ميکند .از اين رو هدف
اين پژوهش ،بررسي رابطه عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در بانک تجارت استان اردبيل است .جامعه
آماري پژوهش  280نفر است که  162نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها شامل دو پرسشنامه سنجش عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي است که اعتبار آنها با
روش آلفاي کرونباخ به ترتيب  0/92و  0/98تعيين شد .در اين پژوهش ارتباط عدالت سازماني و ابعاد آن
با سرمايه اجتماعي از طريق ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون ،مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار
گرفت و نتايج نشان ميدهد که رابطه مثبت و معناداري بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي وجود دارد.
واژگان کليدي :عدالت سازماني ،عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي ،عدالت مراودهاي ،سرمايه اجتماعي
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امروزه موفقيت سازمانها در گرو توجه ويژه به

هستند .يکي از چالشهاي حوزه منابع انساني ،توجه

سرمايه انساني و ارضاي نيازهاي آنهاست .سرمايه

کمتر به موضوع عدالت در سرمايه اجتماعي است که

انساني به عنوان سرمايههاي بنيادي و منشاء هرگونه

مشکالت رفتاري براي سازمانها بوجود آورده و باعث

تحول و نوآوري در سازمان مطرح هستند .از اين رو

بروز رفتار محتاطانه در روابط اجتماعي شده است .از

اکثر سازمانها توجه خود را به اين سرمايه ارزشمند

طرفي ديگر ،نبود عدالت در سرمايههاي اجتماعي،

افزايش دادهاند .اما اکثر آنها با مسائل متعددي در

موجب خدشه بر كرامت انساني ،خروج سرمايههاي

مديريت اين سرمايهها روبرو هستند؛ از جمله اينکه

اجتماعي و كاهش عزم ملي ميشود .زيرا عدالت

چگونه ميتوان در يكي از ارزشمندترين سرمايه و

عناصر اجتماعي را در کنار يکديگر منسجم ميسازد،

دارايي سازمان ،يعني سرمايه انساني ،انگيزه ،حركت و

در حالي که بيعدالتي موجبات جدايي عناصر

رشد ايجاد نمود ،به طوري كه ماحصل آن افزايش

شکلدهنده را فراهم ميآورد (پورعزت .)1382 ،از اين

عملکرد صحيح و مناسب کارکنان در راستاي ارائه

رو سازمانهاي امروزي نميتوانند نسبت به اين موضع

خدمات بهتر به مشتريان باشد .بانک تجارت هم به

بيتفاوت باشند چرا كه عدالت به مانند ساير نيازهاي

عنوان يک سازمان خدماتي از اين امر مستثني نبوده و

انساني به عنوان يك نياز مطرح بوده و است.

با مشکالتي در اين زمينه مواجه است که در اين راستا

اهميت ادراکات کارکنان از ميزان رعايت عدالت

موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يک اهرم

در سازمان و تأثير آن بر نگرش و عملکرد افراد باعث

توفيقآفرين نقش بسيار مهمتري از سرمايه فيزيکي و

شده تا محققان به سمت اين موضوع سوق پيدا کنند.

انساني در سازمان و جامعه پيدا ميکند .سرمايه

از موارد مهمي كه در سرمايه اجتماعي مطرح ميشود

اجتماعي ثروت و دارايي نهفتهاي است که از آمادگي

اين است كه رعايت عدالت به چه ميزان در پيشبرد و

روحي و رواني افراد يک جامعه براي صرف نظر کردن

بهبود سرمايه اجتماعي مؤثر است؟ لذا تعيين اين رابطه

از منافع شخصي و درگير شدن در عمل جمعي پديد

و تأثير هر يک از ابعاد عدالت سازماني بر سرمايه

ميآيد (گنجي و هالليستوده )1390،و به عنوان عامل

اجتماعي ،مورد توجه اين پژوهش است.

توسعه و عملکرد اقتصادي فرض شده و در عملکرد

عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي از جمله

مناسب و صحيح کارکنان نقش مؤثري ايفا ميکند .از

متغيرهاي اساسي و مهم در اين پژوهش هستند که در

اين رو سازمانها براي افزايش توجه خود به سرمايه

اين بخش مرور مختصري از تعاريف هر يک از

انساني ،بايد عواملي را که با باال رفتن سرمايه اجتماعي

متغيرهاي مورد بررسي ،صورت ميگيرد.

کارکنان ارتباط دارند مشخص نمايند .اين مسأله در
سازمانهاي خدماتي اهميت بيشتري مييابد؛ زيرا

مباني نظري و پيشينه پژوهش

سازمانهاي خدماتي به طور مستقيم با مردم و برآوردن

عدالت سازماني

نيازهاي آنها در ارتباط هستند .يكي از الزامات اوليه
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مطالعه در مورد عدالت با كار آدامز ( )1965بر
2

براي افزايش سرمايه اجتماعي ،توجه به روابط مبتني بر

روي تئوري برابري و کار گرين برگ در سال1987

اعتماد يا همان عدالت است که باعث بقا و پايداري

آغاز شد ،آدامز در اين كار بر انصاف ادراك شده از

جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان ميشود

پيامها كه همان عدالت توزيعي است ،تأکيد مينمود.

(سيدجوادين و همکاران .)1387 ،اما اکثر سازمانها

گرينبرگ نيز معتقد بود عدالت سازماني با ادراک
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کارکنان از انصاف کاري در سازمان مرتبط است .در

عدالت سازماني به علت ارتباط آن با فرآيندهاي

واقع اين اصطالح را براي تشريح و تفسير نقش

حياتي سازمان مثل :تعهد ،شهروندمداري ،رضايت

انصاف در محيط کاري به کار ميبرد (احمدي و

شغلي و عملکرد اهميت زيادي پيدا کرده است
12

همکاران به نقل از جونز و لمونز .)1392 ،3عدالت

(کالکويت  )2002 ،و به طور گستردهاي در رشتههاي

سازماني متغيري است که به توصيف عدالت که به

مديريت ،روانشناسي کاربردي و رفتار سازماني مورد

طور مستقيم با موقعيتهاي شغلي ارتباط دارد ،به کار

پژوهش و مطالعه قرار گرفته است .عدالت رويهاي و

ميرود؛ به خصوص در عدالت سازماني مطرح ميشود

تعاملي درک شده ،پيشبينيکنندههاي اصلي رفتار

که بايد به چه شيوههايي با کارکنان رفتار شود تا

شهروند سازماني هستند .همچنين از ديدگاه عدالت

احساس کنند که به صورت عادالنهاي با آنها رفتار

رويهاي ،بيعدالتي درک شده از سوي کارکنان منجر به

شده است (کلوزر و الرس.)2008 ،4

ادراک منفي از سازمان و رفتارهاي خالف انتظار در

منصفانه در کار (گودرزوند چگيني )380 :1390 ،يا

مورد عدالت تعاملي ممکن است اين نوع عدالت از

برابري در کار (بيرن و کروپانزانو )9 :2001 ،5است که

طريق رابطهاش با نگرشهايي در مورد سرپرست با

به سه دسته عدالت توزيعي ،رويهاي و تعاملي تقسيم

عملکرد مرتبط باشد؛ يعني نارضايتي از سرپرست

شده است:

مستقيم ميتواند به عملکرد ضعيف منجر شود

عدالت توزيعي :عدالت توزيعي نشأت گرفته از

(حسينزاده و ناصري .)1387 ،از اين رو نقش عدالت

نظريه برابري آدامز بوده ،به انصاف ادراک شده از

سازماني در متغيرهاي مختلف سازمان مورد توجه قرار

پيامدها ميپردازد (ويليامسون و ويليامس .)2011 ،6اين

گرفته و مطالعات به اين سمت سوق يافتهاند.

نوع عدالت به توزيع پاداشها و تنبيهها اشاره ،و شامل
ادراك كاركنان از توزيع منابع و پاداشهاي سازماني
است (باکلي 7و همکاران.)2005 ،

سرمايه اجتماعي
از زمانيکه پوتنام و كلمن به مفهوم سرمايه

عدالت رويهاي :عدالت رويهاي به پيشبيني افراد

اجتماعي اعتبار و آوازه بخشيدند (فلدمن و آساف،13

درباره بيطرفي و انصاف روند اجرايي اطالق ميشود

 ،)۲۰۰9رهبران سازمانها نيز سرمايهاجتماعي را به

(فارندال 8و همکاران .)2011 ،عدالت رويهاي ،مباحث

منزله يک منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار دادند

سازماني مانند تعيين ،ارتقا ،نرخ عمكرد ،پرداخت

(رحمانپور .)1380،به اين دليل که سرمايه اجتماعي

اضافي و تسهيم اطالعات را شامل ميشود (راک و

در روابط بين افراد يا گروهها تجسم پيدا ميکند و

شانوک.)2006 ،9

بيشتر از سرمايه فيزيکي و انساني مي تواند فعاليتهاي

عدالت تعاملي (مراودهاي) :عدالت تعاملي به

جمعي را تسهيل کند (الواني )1378 ،و از اين طريق

انصاف ادراك شده در رفتار بينفردي اشاره دارد

بر موفقيت سازمان تأثير بگذارد .واژهي سرمايه

(کريکر و ويليامز .)2009 ،10اين نوع عدالت مرتبط با

اجتماعي در سالهاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي

جنبههاي ارتباطات مدير با زيردستانش ،همچون ادب،

و اقتصاد گرديده و از اين منظر دريچهي تازهاي را در

صداقت و احترام در طول تعامل است (ديکونينک،11

تحليل و علتيابي مسائل اجتماعي و اقتصاد گشوده

.)2010

است .اصطالح سرمايه اجتماعي را اولين بار يک معلّم
جوان بنام هانيفن که در آموزش و پرورش ايالت
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عدالت بيانگر ادراک کارکنان از برخوردهاي

سطح جزيي همچون تعارض با سرپرست ميشود ،در
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ويرجيناي امريکا خدمت ميکرد ،براي تبيين

سرمايه اجتماعي به تعامل اجتماعي بين افراد

دگرگونيهايي که در روابط اجتماعي دانشآموزان

بستگي دارد و کنشهاي جمعي افراد جزء

مشاهده کرد ،به کار برد (هيررورس .)2004 ،14بعد از

جداييناپذير آن است.

هانيفن مفهوم سرمايه اجتماعي براي مدّتي به حاشيه

جستجو براي راه حلهاي همکارانه و تالش براي

رفت تا اينکه جين جاکوب در دهه  1960اين مفهوم را

دستيابي به منابع دو طرفه در اين مفهوم محوريت

در برنامهريزي شهري و در اثر کالسيک خود تحت

اساسي دارد.

عنوان «مرگ و زندگي در شهرهاي بزرگ امريکا» به

مشارکت در شبکههاي اجتماعي ،تمايل به

کار برد .بعد از جين جاکوب ،گلن لوري و ايوان اليت

همکاري و اعتماد بين افراد در اکثر تعاريف وجود دارد
21
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در دهه  1970مفهوم سرمايه اجتماعي را براي شناسايي

(کلمن  .)1377 ،سرمايه اجتماعي از مؤلفههاي

منابع مفيد اجتماعي و توسعه سرمايه انساني به کار

اعتماد ،روابط متقابل ،مشارکت ،دانش حرفهاي،

بردند (فوکوياما )1379 ،15امّا گسترش نظري و تجربي

اخالقيات و مسئوليت اجتماعي تشکيل يافته است

مفهوم سرمايه اجتماعي مرهون تالش انديشمنداني

(گيوريان و ديندار فرکوش )1390 ،و داراي ابعاد

نظير افرادي چون جيمز کلمن ،پيربورديو ،رابرت پاتنام

سياسي ،فرهنگي و اعتماد (رحماني و کاووسي)1381 ،

و فرانسيس فوکوياما است (وال 16و همکاران .)1998

و يا بعد شناختي ،رابطهاي و ساختاري است که هر

از سرمايه اجتماعي تعريفها و تعبيرهاي

يک از اين ابعاد در زير توضيح داده شده است.

گوناگوني شده است و همين تنوع تعريفها سبب

از ديدگاه سازماني ،ناهاپيت و گوشال سرمايه

ميشود ،درک اين مقوله دشوار شود .برخي سرمايه

اجتماعي را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود

اجتماعي را فداکاري فردي و تالش براي ارتقاي

در درون ،قابل دسترس از طريق و ناشي شده از شبکه

مشارکت با ديگران ميدانند (اکسوبي .)2009 ،17به

روابط يک فرد يا يک واحد اجتماعي تعريف ميکنند.

اعتقاد بورديو )1985( 18سرمايه اجتماعي ،مجموعهاي

از ديدگاه آنها سرمايه اجتماعي يکي از قابليتها و

واحد از منابع آشکار و پنهاني است که در شبکهاي

داراييهاي مهم سازماني است که ميتواند به سازمانها

بلندمدت و پايدار از روابط وجود دارند .بانک جهاني

در خلق و تسهيم دانش کمک بسيار نمايد و براي آنها

نيز سرمايه اجتماعي را هنجارها و شبکههايي ميداند

در مقايسه با سازمانهاي ديگر مزيت سازماني پايدار

که توانايي انجام دادن فعاليتهاي جمعي را ممکن

ايجاد کند (ناهاپيت و گوشال .)1998 ،22در تعريفي

ميکند (اون و ويدراس .)2009 ،19سرمايه اجتماعي به

جامع ميتوان بيان کرد سرمايه اجتماعي ساختاري از

عنوان مجموعه هنجارهاي موجود در سيستمهاي

روابط اجتماعي غيررسمي است که توسعه همکاري را

اجتماعي تعريف ميشود كه موجب ارتقا سطح

در ميان فعاالن اقتصادي که همانا هدف آنها ترفيع

همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين

توليدات اجتماعي است ،هدايت ميکند که انتظار

آمدن سطح هزينههاي مبادالت و ارتباطات ميگردد

ميرود گروه افرادي که در اين ارتباطات اجتماعي قرار

(فوکوياما .)1379 ،يا به عنوان مجموعهاي از تعهدات،

دارند ،افزايش يابد (هايامي .)2009 ،23عناصر سرمايه

انتظارات ،کانالهاي اطالعاتي و هنجارهاي اجتماعي

اجتماعي از ديدگاه ناهاپيت و گوشال عبارتند از:

تعريف ميشود (باليمونه و التس )2011 ،20در تعريف
سرمايه اجتماعي عناصر زير نهفته است:

بررسي رابطه بين عدالت سازماني با سرمايه اجتماعي95 /...

بعد ساختاري

جدول  :1شاخصهاي سرمايه اجتماعي به تفکيک

اين بعد دربردارنده الگوهاي ارتباطي ميان اعضاي

ابعاد ساختاري ،رابطهاي و شناختي (برگرين)2009 ،

يک گروه يا واحد اجتماعي است که خود شامل سه

بعد ساختاري

بعد شناختي

بعد ارتباطي

بعد پيوند شبکه ،ترتيب شبکه و ثبات شبکه ميباشد.

نقشها و قواعد

هنجارها

کيفيت روابط و

شبکهها و روابط

ارزشها

پيوند شبکه در بردارنده شيوههاي خاصي است که
اعضاي واحد اجتماعي با يکديگر مرتبط شدهاند و با

تعامل اعضا
بين فردي

ارتباط متقابل بين
اعضا

يکديگر همکاري ميکنند .ترتيبات شبکه تعيينکننده

رويهها

نگرشها

اعتماد اجتماعي

الگوهاي پيوند ميان اعضاي واحدهاي اجتماعي است

روابط افقي

باورها

پيوند اجتماعي

و ثبات شبکه نيز دربردارنده ميزان نزديکي و شباهت

روابط عمودي

فرهنگ شهري

-

افراد در يک واحد اجتماعي است (برگرين.)2009 ،24

ايجاد منافع

همبستگي و انسجام

-

بعد شناختي
مشترک است .هدفهاي مشترک ،ميزان درک و ديدگاه
مشترک اعضاي واحد اجتماعي نسبت به اهداف و
نتايج فعاليتهاي گروه است .و فرهنگ مشترک نيز
شامل ميزان هنجارهاي رفتاري مشترک در ميان اعضا
ميباشد به عنوان مثال تا چه اندازه در ميان اعضا تمايل
وجود دارد تا در فعاليتهاي گروهي سازمان شرکت
کنند ،ميزان فرهنگ مشترک ميان اعضا را نشان ميدهد
(برگرين.)138 :2009 ،

بعد ارتباطي
اين بعد در بردارنده ميزان اعتماد متقابل اعضاي
يک واحد اجتماعي است .اعتماد عامل بسيار مهم و
حياتي در فرآهم کردن ارتباطات متقابل اثربخش ميان
اعضا ميباشد .ميزان اعتماد اعضا به يکديگر ،تمايل به
همکاري با افراد با نظر مخالف در يک واحد و ميزاني
که اعضا روي گفته همکاران خود حساب ميکنند،
نشاندهنده ميزان اعتماد متقابل در ميان اعضاي يک
واحد اجتماعي است( .برگرين .)2009 ،شاخصهاي
سرمايه اجتماعي به تفکيک ابعاد ساختاري ،رابطهاي و
شناختي در جدول ( )1آمده است.

-

همکاري

-

رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي پديدهاي مديريتي است كه داراي
ويژگيهاي؛ اعتماد ،هنجارها ،ارزشها و رفتارهاي
مشترك ،روابط ،همكاري ،فهم و درك ،تعهد متقابل ،و
شبكههاي متقابل است (ويالنووا و جوسا )2003 ،25و
با متغيرهاي مختلف سازماني از جمله يادگيري کارکنان
(ويس مرادي و همکاران ،)2012 ،کارآفريني درون
سازمان (آشنا ،)2006 ،تعهد (واتسون و پاپاماركوس،26
 )2002و عدالت ارتباط دارد .عدالت يک مفهوم حياتي
در سازمان است (فاتح ياسر 27و همکاران )2014 ،که
از يک طرف بين اجزاي سرمايه اجتماعي همبستگي
ايجاد کرده و باعث شکلگيري جداگانه ابعاد آن
ميشود و از طرف ديگر باعث پايداري و بقا سيستم
سرمايه اجتماعي ميگردد ،چرا که پايداري سيستم
سرمايه اجتماعي به وجود ارتباط قوي بين اجزاي
اصلي آن بستگي دارد که اين اجزا از عدالت تأثير
ميپذيرند (اکبري و همکاران .)2012 ،يکي از اجزاي
تشکيلدهنده سرمايه اجتماعي رابطهاي ،اعتماد است
(ماهاجان و بنسون )2013 ،28که عدالت سازماني باعث
تسريع آن ميشود .هنگامي که توزيع پيامدهاي
سازماني ،منصفانه درك گردد ،رويهها عادالنه باشند و
اين ادراک در سازمان وجود داشته باشد که با هر فردي
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اين بعد شامل دو بعد هدفهاي مشترک و فرهنگ

مشترک
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به صورت منصفانه و عادالنه رفتار ميگردد ،سطوح

دبيران زن دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان به اين

باالتري از اعتماد در سازمان ،قابل دستيابي است

نتيجه رسيدند که رابطه مثبت و معناداري بين متغيرهاي

(ساندرز و ترنهيل.)2003 ،29

پژوهش وجود دارد.

سازمانها با سرمايه اجتماعي باال شانس موفقيت

درودي و شهرياري ( )1390در پژوهشي با عنوان

بيشتري نسبت به سازمانهايي با سرمايه اجتماعي پايين

بررسي رابطه عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در

دارند (اصفهاني .)2013 ،از اين رو موضوع سرمايه

شرکت مخابرات شهرستان ميانه به اين نتيجه رسيدند

اجتماعي و ارتباط آن با متغيرهاي مختلف سازمان از

که بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي رابطه مثبت

جمله عدالت سازماني از موضوعات مورد توجه در

و معناداري وجود دارد.
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سالهاي اخير است .هنري 30در سال  2011يک مدل

گودرزوندچگيني و همکاران ( )1390در پژوهشي

از معادالت ساختاري سرمايه اجتماعي و مديريت

با عنوان رابطه بين ادراک کارکنان از عدالت سازماني

دانش در ورزش ،در سازمانهاي ورزشي طراحي کرد

بر سرمايه اجتماعي آنان به اين نتيجه رسيدند که ميان

و به بررسي رابطه عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي

دو متغير ادراک کارکنان از ميزان رعايت عدالت

پرداخت .جردن 31و همکارانش ( )2008نيز در يک

سازماني و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان

مطالعه بر روي دانشآموزان دبيرستاني ،به بررسي

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

ارتباط ابعاد عدالت بر رفتار مربيان و ارتباط آن با

الواني ( )1380معتقد است که مديران دولتي از

شادي در ورزش و ادامه ورزش پرداختند .آنها به اين

طريق احساس مسئوليت اجتماعي ،يگانگي و وحدت

نتيجه رسيدند که تفاوت قابل توجهي بين ابعاد عدالت

با جامعه ،و پايبندي به اصول اخالقي ميتوانند بر

سازماني ،بين دانشآموزاني که گرايش بيشتري به ادامه

ضايعه کاهش اعتماد شهروندان غلبه نموده و به ايجاد

ورزش دارند نسبت به دانشآموزاني که گرايش کمتري

سرمايه اجتماعي و فضاي اطمينان و اعتماد کمک

دارند ،وجود دارد .ساندرز نيز در سال  2004با مطالعه

رسانند .پورعزت و همکاران نيز رابطه بين ادراک

بر روي سازمان دولتي انگلستان نشان داد که عدالت

مشاهده عدالت سازماني با سرمايه اجتماعي را در

سازماني ميتواند چارچوبي را براي درک مفاهيم

سازمانهاي دولتي بررسي کرند و به اين نتيجه رسيدند

اعتماد و عدم اعتماد در ميان کارکنان فراهم کند.

که شکلگيري سرمايه اجتماعي تحت تأثير ادراک

تحقيقات در باب اين موضوع فقط به مطالعات خارجي

عدالت در سازمان است.

منتهي نميشود ،در کشور ما نيز تحقيقات زيادي در

امير خاني و همکاران ( )2005در اين باب به

اين باب انجام شده است .چاوشيني و نقشبندي

مطالعه بيشتر پرداخته و رابطه بين سرمايه اجتماعي و

( )1393در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه عدالت

عدالت سازماني در سازمانهاي دولتي را بررسي

سازماني و سرمايههاي اجتماعي کارکنان در شرکت

کردند .آنها نيز به اين نتيجه رسيدند که بين حساسيت

توزيع برق استان کردستان ،چنين نتيجهگيري ميکنند

کارکنان به عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي آنها در

که همبستگي معناداري بين عدالت سازماني و سرمايه

سازمان رابطه وجود دارد.

اجتماعي وجود دارد.
نادي و همکاران ( )1391در پژوهشي با عنوان

ارتباط بين عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي

رابطه بين سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني با تعهد

سازمانها به منظور ايجاد شبکههاي ارتباطي بين

سازماني براساس مدل معادالت ساختاري در بين

32

کارکنان ،تأکيد بيشتري به عدالت توزيعي دارند (باس
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و همکاران )2009 ،يک شبکه شامل افراد با اطالعات

منصفانهاي در ديگر تعامالت نخواهند داشت (عدالت

منحصربفرد است که عدالت توزيعي ارتباط با شبکهها

توزيعي) و حداقل رفتار شهروندي و عملکرد شغلي را

را افزايش ميدهد ،همچنين عدالت توزيعي باعث

نشان خواهند داد (کراپانزانو و همکاران2002 ،؛

ايجاد ارتباط با اعضاي با نفوذ در داخل سازمان ،و

مسترسون و همکاران .)2000 ،عدالت مراودهاي،

دستيابي به شبکههاي رسمي و غيررسمي خارج از

سرمايه اجتماعي شناختي را از طريق ايجاد زبان و

سازمان ميشود .سطح بااليي از ادراک عدالت توزيعي

هنجارهاي مشترک ميان کارکنان تسهيل کرده و يک

در ميان کارکنان به ايجاد جو عدالت در ميان کارکنان

حمايت سمبليکي براي کارکنان از طريق اطمينان دادن

کمک کرده و به آنها براي برقراري ارتباط با ديگران

به اينکه ارزشها و نگرانيهاي آنان از طريق

ياري ميرساند (ماهاجان و بنسون.)2013 ،

سازمانشان قابل احترام است و سازمان توجه زيادي

ارتباط بين عدالت رويهاي و سرمايه اجتماعي
ساختاري
سرمايه اجتماعي را تأييد کردند (کونوسکي و پاق،33
34

1994؛ مورمن

35

و همکاران1998 ،؛ مسترسون

و

همکاران .)2000،پذيرش هنجارهاي سازماني و
تعهدات متقابل نسبت به يکديگر که از نشانههاي
سرمايه اجتماعي رابطهاي است ،از طريق عدالت
رويهاي تقويت ميشود .کارکنان در تالش براي استفاده
از عدالت رويهاي براي افزايش تصور از خود و فراهم
نمودن يک حس هويت اجتماعي هستند (ماهاجان و
بنسون .)2013 ،تحقيقات نشان داده است که جو
ارتباطي که کارکنان ايجاد ميکنند اگر باز ،حمايتي و
مشارکتي باشد تعيين هويت فرد با سازمانش را افزايش
ميدهد (اسميت 36و همکاران .)2001،بنابراين کارکنان
به احتمال زياد براي ايجاد يک هويت قوي به دنبال
رويههاي منصفانه هستند (ماهاجان و بنسون.)2013 ،

ارتباط بين عدالت مراودهاي و سرمايه اجتماعي
شناختي
عدالت مرودهاي بنيان اصلي همه تعامالت
بينشخصي است که حس احترام به خود و احترام به
اعضا را در همه روابط تعاملي ايجاد ميکند (بيس،37
2001؛ بيس و مواق .)1986 ،38کارکناني که تجربه
عدالت مرودهاي را ندارند به احتمال زياد احساس

 .)2013با توجه به پژوهشهاي صورت گرفته ،مدل
مفهومي پژوهش مطرح و فرضيات در قالب فرضيات
اصلي و فرعي بيان شدهاند.
فرضيه اصلي :بين رعايت عدالت در سازمان و سرمايه
اجتماعي کارکنان در بانک تجارت استان اردبيل رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد.
فرضيههاي فرعي :بين رعايت عدالت توزيعي در
سازمان و سرمايه اجتماعي کارکنان در بانک تجارت
استان اردبيل رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
بين رعايت عدالت رويهاي در سازمان و سرمايه
اجتماعي کارکنان در بانک تجارت استان اردبيل
رابطهاي مثبت و معناداري وجود دارد.
بين رعايت عدالت مراودهاي در سازمان و سرمايه
اجتماعي کارکنان در بانک تجارت استان اردبيل
رابطهاي مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه به مباني نظري موضوع و آنچه که تاکنون
در اين مقاله اشاره گرديد ،الگوي مفهومي پژوهش در
شکل ( )1به نمايش در آمده است.
چارچوب نظري پژوهش
در اين چارچوب ،عدالت سازماني به عنوان متغير
مستقل و سرمايه اجتماعي به عنوان متغير وابسته
ميباشند.
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مطالعات زيادي ارتباط بين عدالت رويهاي و

به آنها ميکند ،فراهم مينمايد (ماهاجان و بنسون،
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شکل  :1مدل مفهوميپژوهش (منبع :ناهابيت و گوشال1998 ،؛ ميهوف و مورمن) 1998 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و روش

هيچ يک از مقادير اشتراک اوليه کوچک تر از  5درصد
نبودند در نتيجه هيچ کدام از آن ها حذف نشدند.

پژوهش به صورت كمي است .ابزار گردآوري اطالعات
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پرسشنامه و جامعه آماري اين پژوهش سرپرستان،
کارشناسان و مديران بانک تجارت استان اردبيل است.
پرسشنامه حاضر از  37عامل در  6طبقه ابعاد
ساختاري ،ارتباطي و شناختي ،رويهاي ،توزيعي و
مراودهاي تشکيل يافته است .براي سنجش پايايي و
روايي پرسشنامه از روشهاي متفاوتي استفاده شد.
پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ سنجش شد
که مقدار آن به ترتيب برابر ( 0/92عدالت سازماني) و
( 0/98سرمايه اجتماعي) بود که نشاندهنده پايايي
باالي پرسشنامه است.
روايي محتواي پرسشنامه از طريق متخصصان و
اساتيد تأييد شد و براي سنجش روايي سازه از تحليل
عاملي استفاده شد .نتايج تحليل عاملي داراي دو
خروجي بود که خروجي اول به ترتيب  ،sigدرجه
آزادي و مقدار شاخص  KMOرا نشان ميداد .از
آنجائيکه شاخص  KMOدر حدود  0/87و 0/88
(نزديک به يک) بود ،پس تعداد نمونه براي تحليل
عاملي کافي بود .همچنين مقدار  sigآزمون بارتلت،
کوچکتر از  5درصد بود که نشان ميداد تحليل عاملي
براي شناسايي ساختار ،مناسب است .جدول ( )2نتايج
اين تحليل را نشان ميدهد .خروجي دوم به ترتيب
اشتراک اوليه و استخراجي را نشان داد .از آنجائيکه

جدول  :2آلفاي کرونباخ و آزمون بارتلت
متغير

ضريب آلفا

Sig

D

KMO

عدالت سازماني

0/920

0/000

750

0/87

سرمايه اجتماعي

0/980

0/000

750

0/88

تعداد کل جامعه آماري اين پژوهش  280نفر بود
که با استفاده از فرمول کوکران  162نفر از آنها به
عنوان نمونه انتخاب شدند .در اين پرسشنامه مجموعاً
 37عامل در  6طبقه دستهبندي شدند .سه طبقه مربوط
به عدالت سازماني (رويهاي ،توزيعي و مراودهاي) و
سه طبقه مربوط به سرمايه اجتماعي (بعد ساختاري،
ارتباطي و شناختي) ،که از پاسخدهندگان خواسته شد
که نظرات خود را نسبت به عاملها از کامالً مخالف تا
کامالً موافق بيان کنند.
تجزيه و تحليل دادهها
دادههاي جمعآوري شده توسط نرم افزار SPSS 21

تحليل شد .جدول ( )3ويژگيهاي جمعيتشناختي
نمونه را نشان ميدهد.
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جدول :3اطالعات جمعيت شناختي
متغير
جنسيت

سن
رده شغلي

درصد

نمونه

متغير

درصد

نمونه

مرد

80

زن

20

کمتر از  20سال

5

کمتر از  5سال

بين  40-31سال

50

بين  15-11سال

32

بين  50 -41سال

45

بين  20-16سال

43

مديريتي

20

 21سال و بيشتر

15

کارشناسي

80

تحصيالت

سابقه خدمت

کارشناسي

66

ارشد و باالتر

34
10

کارشناسان بانک تجارت ،جوان بوده و خواهان توسعه

مشاهده ميشود ،بنابراين فرضيه فوقالذکر مورد تأييد

و پيشرفت ،و پذيراي تغيير و تحولي هستند که آنها را

قرار ميگيرد .قابل ذكر است كه اين رابطه در جهت

در مسير توسعه و پيشرفت ياري دهد ،از اين رو

مثبت مي باشد.

سازمانها بايد به اين امر توجه نموده و از روشهاي
متفاوتي براي ايجاد انگيزه در آنها استفاده نمايند تا

جدول :4ضريب همبستگي بين عدالت سازماني و

بهرهوري سازمان باال رود .از طرف ديگر آنها از دانش

سرمايه اجتماعي

و تجربيات کاري خوبي نيز برخوردار بودند که زمينه
الزم براي مشارکت هر چه بيشتر آنها بايد فراهم
گردد.
از آزمونهاي همبستگي پيرسون و رگرسيون براي
پاسخ به سؤاالت پژوهش استفاده شد .اين آزمونها
براي هر يک از متغيرهاي مورد نظر به صورت
جداگانه انجام شده است.

بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي در بانک
تجارت استان اردبيل ارتباط مثبت و معناداري وجود
دارد.
با توجه به نتايج جدول ( )4اگر مقدار سطح
معنيداري بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضيه صفر را
نتيجه ميگيريم و در صورتي که مقدار سطح
معنيداري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را
نتيجه ميگيريم .براساس نتايج حاصله از ضريب
همبستگي پيرسون بين ميزان عدالت توزيعي در
سازمان و سرمايه اجتماعي بر حسب سطوح معناداري

متغير
عدالت

سازماني و

سرمايه اجتماعي

همبستگي پيرسون

آماره همبستگي

ضريب همبستگي

0/661

سطح معناداري

0/007

تعداد

162

بين عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي در بانک
تجارت استان اردبيل ارتباط مثبت و معناداري وجود
دارد.
با توجه به نتايج جدول ( )5اگر مقدار سطح
معنيداري بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضيه صفر را
نتيجه ميگيريم و در صورتي که مقدار سطح
معنيداري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را
نتيجه ميگيريم .براساس نتايج حاصله از ضريب
همبستگي پيرسون بين ميزان عدالت توزيعي در
سازمان و سرمايه اجتماعي بر حسب سطوح معناداري
 p >0/050رابطه معناداري بين دو متغير مذکور
مشاهده ميشود ،بنابراين فرضيه فوقالذکر مورد تأييد
قرار ميگيرد .قابل ذكر است كه اين رابطه در جهت
مثبت ميباشد.
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با توجه به نتايج جدول ( ،)3اکثر مديران و

 p >0/050رابطه معناداري بين دو متغير مذکور
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جدول :5ضريب همبستگي بين عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي
متغير
عدالت توزيعي در سازمان و سرمايه اجتماعي

همبستگي پيرسون

آماره همبستگي

ضريب همبستگي

0/525

سطح معناداري

0/007

تعداد

162

بين عدالت رويهاي و سرمايه اجتماعي در بانک

بين عدالت مراودهاي و سرمايه اجتماعي در بانک

تجارت استان اردبيل ارتباط مثبت و معناداري وجود

تجارت استان اردبيل ارتباط مثبت و معناداري وجود

دارد.

دارد.
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با توجه به نتايج جدول ( )6اگر مقدار سطح

با توجه به نتايج جدول ( )7اگر مقدار سطح

معنيداري بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضيه صفر را

معنيداري بزرگتر از مقدار خطا باشد ،فرضيه صفر را

نتيجه ميگيريم و در صورتي که مقدار سطح

نتيجه ميگيريم و در صورتي که مقدار سطح

معنيداري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را

معنيداري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را

نتيجه ميگيريم.

نتيجه ميگيريم.

براساس نتايج حاصله از ضريب همبستگي پيرسون

براساس نتايج حاصله از ضريب همبستگي پيرسون

بين عدالت رويهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي بر

بين عدالت مراورهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي بر

حسب سطوح معناداري  p <0/050رابطه معناداري بين

حسب سطوح معناداري  p <0/050رابطه معناداري بين

دو متغير مذکور مشاهده ميشود ،بنابراين فرضيه

دو متغير مذکور مشاهده ميشود ،بنابراين فرضيه

فوقالذکر مورد تأييد قرار ميگيرد .قابل ذكر است كه

فوقالذکر مورد تأييد قرار ميگيرد .قابل ذكر است كه

اين رابطه در جهت مثبت ميباشد.

اين رابطه در جهت مثبت ميباشد .در اين پژوهش
براي بررسي رابطه عدالت سازماني و ابعاد آن ،با
سرمايه اجتماعي از مدل رگرسيون نيز استفاده شده
است .اطالعات تفصيلي مربوط به هر يک از فرضيات
در زير آورده شده است.

جدول :6ضريب همبستگي بين عدالت رويهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي
متغير
عدالت رويهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي

همبستگي پيرسون

آماره همبستگي

ضريب همبستگي

0/741

سطح معناداري

0/000

تعداد

162

جدول :7ضريب همبستگي بين عدالت مراورهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي
متغير
عدالت مراورهاي در سازمان و سرمايه اجتماعي

همبستگي پيرسون

آماره همبستگي

ضريب همبستگي

0/648

سطح معناداري

0/000

تعداد

162
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جدول  :8آزمون رگرسيون تأثير عدالت سازماني بر سرمايه اجتماعي
Sig

0/000

تأثير عدالت سازماني بر سرمايه اجتماعي

ارتباط بين عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي

t

Std. Error

5/79

0/224

B

0/079

ارتباط بين عدالت مرودهاي و سرمايه اجتماعي

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان ميدهد که

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان ميدهد که

سطح معناداري ( )sigاز  5درصد کمتر است .پس

سطح معناداري ( )sigاز  5درصد کمتر است پس

ميتوان گفت فرضيه يک پذيرفته شده است و بين

ميتوان گفت فرضيه  3پذيرفته شده است و بين

عدالت سازماني و سرمايه اجتماعي ارتباط وجود دارد.

عدالت مراودهاي و سرمايه اجتماعي ارتباط وجود دارد.

ضريب بتا ( )Betaنشان ميدهد که ميزان تأثيرگذاري

ضريب بتا ( )Betaنشان ميدهد که ميزان تأثيرگذاري

عدالت سازماني بر سرمايه اجتماعي  0/079درصد

عدالت مراودهاي بر سرمايه اجتماعي  0/63درصد

است .اين بدان معني است که  0/079درصد از

است .اين بدان معني است که  0/63درصد از تغييرات

تغييرات سرمايه اجتماعي مربوط به عدالت سازماني

سرمايه اجتماعي مربوط به عدالت مراودهاي است.

است.

ارتباط بين عدالت رويهاي و سرمايه اجتماعي
ارتباط بين عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي

جدول ( )11خروجي رگرسيون را نشان ميدهد،

جدول ( )9خروجي رگرسيون را نشان ميدهد

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان ميدهد که

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان ميدهد که

سطح معناداري ( )sigاز  5درصد کمتر است پس

سطح معناداري ( )sigاز  5درصد کمتر است پس

ميتوان گفت فرضيه  4پذيرفته شده است و بين

ميتوان گفت فرضيه  2پذيرفته شده است و بين

عدالت مراودهاي و سرمايه اجتماعي ارتباط وجود دارد.

عدالت توزيعي و سرمايه اجتماعي ارتباط وجود دارد.

ضريب بتا ( )Betaنشان ميدهد که ميزان تأثيرگذاري

ضريب بتا ( )Betaنشان ميدهد که ميزان تأثيرگذاري

عدالت رويهاي بر سرمايه اجتماعي  0/58درصد است.

عدالت توزيعي بر سرمايه اجتماعي  0/44درصد است.

اين بدان معني است که  0/58درصد از تغييرات

اين بدان معني است که  0/44درصد از تغييرات

سرمايه اجتماعي مربوط به عدالت رويهاي است.

سرمايه اجتماعي مربوط به عدالت توزيعي است.
جدول  :9آزمون رگرسيون تأثير عدالت توزيعي بر سرمايه اجتماعي
تأثير عدالت توزيعي بر سرمايه اجتماعي

Sig

t

Std. Error

B

0/000

3/62

0/133

0/445

جدول  :10آزمون رگرسيون تأثير عدالت مرودهاي بر سرمايه اجتماعي
Sig

تأثير عدالت مراودهاي بر سرمايه اجتماعي

0/003

Std. Error

t

0/813

0/801

B

0/635

جدول  :11آزمون رگرسيون تأثير عدالت رويهاي بر سرمايه اجتماعي
تأثير عدالت رويهاي بر سرمايه اجتماعي

Sig

t

0/000

2/22

Std. Error

0/179

B

0/585
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جدول ( )8خروجي رگرسيون را نشان ميدهد.

جدول ( )10خروجي رگرسيون را نشان ميدهد
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بحث و نتيجهگيري

همكاري اعضاي آن جامعه ميشود ،سازمانها بايد به

سرمايه اجتماعي موضوعي بينرشتهاي است که در

عوامل فزاينده سرمايه اجتماعي؛ از جمله عدالت

سالهاي اخير به طور روز افزوني مورد توجه صاحب

سازماني توجه ويژهاي داشته و زيرساختهاي الزم

نظران حوزههاي مختلف علوم ،به ويژه حوزه مديريت

براي ايجاد عدالت سازماني را در فراهم نمايند تا به

و اقتصاد قرار گرفته است .در اين ميان نيز سازمانهايي

بهرهوري و عملکرد بااليي دست يابند.

مانند بانک تجارت ميتواند از طريق ايجاد ،تقويت و
گسترش اين سرمايههاي ناملموس اما ارزشمند،
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