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                                                                            چکیده
ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی اسـت کـه از    رعایت عدالت در سازمان: مقدمه 

 .توجه پژوهشگران زیادي را در سراسر جهان به خود جلب نموده استست هاسال
دهد که افراد  ها، نشان می روي مبحث عدالت در سازمان بیش از سی سال تحقیق بر

ها  هایی که به موجب آن به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها، رویه
. گیرد، حساس هستند ها صورت مییابند و رفتارهایی که با آن پیامدها تخصیص می

. ها خواهـد داشـت  بسزایی بر سرمایه اجتماعی سازمان تأثیرکه این امر به وبه خود 
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکـی و  

و بـه   کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصادها و جوامع ایفا میانسانی در سازمان
در  .اي مورد استفاده قرار گرفته استصورت گستردهتازگی در مدیریت و سازمان به

-بخشی خود را از دست می هاي سازمانی اثرسرمایه   سایر  ،تماعیغیاب سرمایه اج
ایه اجتماعی لذا آگاهی از میزان سرم .طور بهینه استفاده نخواهد شدها بهدهند و از آن

در ایـن پـژوهش بـراي بررسـی      :روش .رسـد سازمان ضروري و مهم به نظر میدر
اي پرسشنامه ،آن بر سرمایه اجتماعی کارکنان تأثیراهمیت رعایت عدالت سازمانی و 

سـپس از میـان    .اختصاصی تدوین شـد  سؤاالتاالت عمومی و ؤشامل دو بخش س
کارمند گروه پیراپزشکی بیمارستان آیت اله طالقانی داراي مدرك کارشناسی یا  215

پـس از توزیـع    .گیري تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند    نفر به روش نمونه 95 ،باالتر
ضریب همبستگی پیرسـون و   ،تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی ،نامهپرسش

دهد کـه  نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می: هایافته .صورت گرفته است tآزمون 
 )عدالت سازمانی ،عدالت توزیعی ،ايرویه(میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت 
همچنـین بـین    .رابطه معنـادار وجـود دارد  و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان 

اي و ایجاد اعتماد در سازمان رابطه مثبت و اي و عدالت مراودهرعایت عدالت رویه
  .معنی دار وجود دارد

 
  .اياوده، عدالت مرايعدالت رویه ،عدالت توزیعی ،سرمایه اجتماعی :کلیديواژگان

Abstract   
 Introduction: Justice is an important managerial issue which 
has received considerable attention world-wide. Over thirty years 
of research on justice in organizations indicate that individuals 
are highly sensitive to executing justice in allocation of 
complications, procedures under which the complications are 
allocated and behaviors that are conducted. Social capital is a 
modern concept that plays a more important role than that of 
physical and human in the organizations and societies. 
Nowadays, in sociology and economy it has received widespread 
attention in managements and organizations. In the absence of 
social capital, other organizational capitals will lose their effect 
and cannot be used optimally. Therefore, knowledge of the 
amount of social capital is important. This study aimed at 
studying the importance of organizational justice and its impact 
on the social capital of employees. Methods: A questionnaire 
comprising of two main sections was designed. Then, among 215 
employees of medical department of Ayatollah Taleghani with 
Bachelor of Science, 95 individuals were selected randomly to 
fill out the questionnaire. After collecting the data, analysis was 
carried out by using descriptive statistics, Pearson correlations 
coefficient and T test. Results and conclusion: The results 
indicated that there is a meaningful relationship among 
employees sensitivity to justice execution (procedural, 
distribution justice and organizational justice) and their social 
capital level. Also, there is a positive meaningful relationship 
between understanding distributive justice, procedural justice and 
creating trust in organization.  
 

Keywords: Social capital, distributive justice, Procedural justice, 
interactional justice. 
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  ...به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در  بررسی رابطه حساسیت کارکنان :رضا رسولی
 

  

 

  مقدمه
هـاي زیـادي در تالشـند تـا     سازمان ،درجهان پر شتاب امروز

براي رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصـادي و تـداوم حیـات    
مزیـت رقـابتی    وبرده  هاي مختلف بهرهخود از الگوها وشیوه

هـاي سـریع   ونیژگـ تـا از سـقوط و وا   جدیدي کسب نماینـد 
  .محیطی در امان بمانند

 ،هــاي ســنتی مــدیریت توســعه ســرمایه اقتصــاديدر دیــدگاه
براي  ؛کردندنیروي انسانی مهمترین نقش را ایفا می و فیزیکی

توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشـتر از سـرمایه   
زیرا بدون این سـرمایه   .انسانی نیازمندیم فیزیکی و ،اقتصادي

اي کـه  در جامعـه  .پذیر نیستها امکاندیگر سرمایه استفاده از
بـه احتمـال زیـاد سـایر      فاقد سرمایه اجتمـاعی کـافی اسـت   

از این روست کـه موضـوع سـرمایه     .شوندها تلف میسرمایه
 ها محسوب شده واجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمان

 در ارتباط با جامعه به تولید که بتوانند گردند مدیرانی موفق می
  .و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتري نائل گردند

صراحت مورد توجه قـرار  گذشته سرمایه اجتماعی بهدر
 ،تغییـرات پرشـتاب محیطـی    ،اما درحال حاضـر  ،گرفتنمی

 ،وآمـوزش به اطالعات  نیازهاي رو به رشد ،فناوري اطالعات
ـ  ،وريآنیازهاي فزاینده بـه نـو   وضـرورت پیشـرفت   ت خالقی

سـرمایه   ،کنـد کـه رهبـران سـازمان    ایجاب می ،مداوم سازمان
اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مـورد توجـه   

ــد ــرار دهن ــانپو( ق ــاعی را  ).80، 1382 ،ررحم ــرمایه اجتم س
دانسـت و آن  توان حاصل روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه  می

    را به مجموع منـابعی کـه در ذات روابـط سـازمان اجتمـاعی      
تـر  تر و مطلـوب آیند و زندگی اجتماعی را دلنشین وجود میبه

شود  سرمایه اجتماعی هنگامی ایجاد می. سازند، اطالق کرد می
اي دگرگون شود کـه کـنش میـان    شیوهکه روابط میان افراد به

ترتیب سرمایه اجتماعی در روابط بین بدین . آنان تسهیل شود
کند و بیشتر از سرمایه فیزیکـی   ها تجسم پیدا می افراد یا گروه
الـوانی،  (هاي جمعی را تسهیل کنـد  تواند فعالیت و انسانی می

  ).29ـ30: 1378

هـاي اجتمـاعی اگـر بتوانـد      ها به عنـوان واحـد   سازمان
و بیشـتر   اجتماعی ایجاد کنند قادر خواهند شـد بهتـر    سرمایه

تري را به جامعه ارائه کننـد و بـا    فعالیت کنند و نتایج مطلوب
ها با ارباب ها و ارتباط آن افزایش این سرمایه از طریق سازمان

رجوعشان جامعه نیز از مواهب سرمایه اجتماعی که همانا جو 
در ایـن  . مند خواهـد شـد  اعتماد و اطمینان عمومی است بهره

هـا و شـهروندان شـکل     ین سـازمان شرایط سرمایه اجتماعی ب
گیرد و در پرتـو آن جامعـه از روابطـی مبتنـی بـر اعتمـاد        می

  ).30: 1378الوانی، (شود  برخوردار می
پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی به نیمه دوم قرن بیستم بر 

ریزي از بـاال وبیـرون بـه    الگوهاي برنامه هنگامی که ؛گرددمی
ــی و ــین  درون الگوهــاي مشــارکتی و محل ســازمانی و همچن

سـوي  هاي کالسیک و تیلوري بـه ها از نظریهمدیریت سازمان
سـرمایه اجتمـاعی    .هاي روابط انسانی تمایل پیـدا کـرد  نظریه

ـ   پیچیده و چند بعديمفهومی  بـا  محققـین   زا کاسـت و هری
 . اندتوجه به سطح تحلیل خود به بررسی ابعاد آن پرداخته

  

  :ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه لینا و ون بورن 
وابسـتگی   سرمایه اجتمـاعی سـازمانی،   ءاولین جز :1وابستگی

است که به منزله تمایل و توانایی افراد در سازمان ،براي اینکه 
 ،هـا و اعمـال جمعـی نماینـد    هاي فردي را تابع هـدف هدف

  . شودتعریف می
هـایی کـه   ان را به نهادهـا و سـازمان  شهروند ،اعتماد : 2اعتماد

دهد و بدین طریق مشروعیت ها هستند پیوند مینمایندگان آن
بنابراین اعتمـاد   .یابدو اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش می

هاي اجتماعی است که مخدوش یکی از ارزشمندترین سرمایه
ار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهـد  یهزینه بس ،شدن آن

  ).5ـ7: 1380الوانی و دانایی فرد،(کرد 
  

                                                
1. Associability 
2. Trust 
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 1392، پاییز و زمستان 4، پیاپی 2 دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره

  

 

  :وشالگابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و 
  پیونـدهاي موجـود در شـبکه،    بـر   تأکیـد بعد ساختاري با

 شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی 

 3، تعهـدات 2، هنجارهـا 1اعتمـاد  بـر  تأکیـد  بعد ارتباطی با ،
  4هویت

 زبــان و کــدهاي مشــترك و  بــر تأکیــد بعــد شــناختی بــا
 )251: 1988، 5نهاپیت و گوشال( هاي مشترك روایت

  :است صورت زیرسرمایه اجتماعی از دیدگاه بوریو بهابعاد  
 ؛اندازه گروه یا شبکه 

 اي کـه هرکـدام از اعضـاي شـبکه داراي آن     حجم سرمایه
 .هستند

      بــراي ســرمایه اجتمــاعی در نظــر  کلمــن ســه بعــد زیــر را  
  :گیردمی
 تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل؛  
 هاي ارتباطی؛ کانال 

 6بولینو و همکاران( مؤثرهاي اجرایی  هنجارها و ضمانت ،
2002 :506(  

در دانشـگاه   »کندي« ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه
   :هاروارد

 اعتماد  
 مشارکت سیاسی  
 مشارکت و رهبري مدنی 

 پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی 

 بخشش و روحیه داوطلبی 

 مشارکت مذهبی 

  عدالت در مشارکت مدنی 

 1381الوانی و سید نقوي، ( ها ها و دوستی تنوع معاشرت :
 ).11ـ14

                                                
1. Trust  
2. Norms  
3. Obligations  
4. Identification  
5. Nahapiet & Ghoshal 
6. Bolino et al 

  سرمایه اجتماعی دابعا زا ك لیال بنديطبقه
هاي مختلف ابعاد سرمایه الك لی سعی در خالصه کردن طرح

سرمایه اجتماعی را او  .دارداجتماعی از مبانی نظري موضوع، 
است که هاي ساختاري تقسیم نموده  به دو بعد کیفیت و شبکه

اعتماد نیـز   بعد کیفیت، روابط متقابل و اعتماد را در برگرفته و
هـایی   سـازه . شود خود به دو نوع نهادي و اجتماعی تقسیم می

: گیري این بعد، در نظر گرفته شـده عبارتنـد از  ازهکه براي اند
ماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، رهبري مـدنی، بخشـش و   اعت

هـاي اجتمـاعی غیـر     روحیه داوطلبی، مشارکت مذهبی، شبکه
  .ها و عدالت در مشارکت مدنی رسمی، تنوع در دوستی

هاي ساختاري به انواع رسمی، غیر رسمی، فضایی  شبکه
گیري این ابعـاد،  هاي زیر براي اندازه اي تقسیم و سازهو رابطه

، 9، نـاهمگنی 8، تـراکم 7اندازه شـبکه . نظر گرفته شده استدر 
، 2005 الك لـی، ( 12، بینـابینی 11، نزدیکـی 10ايفشارهاي شبکه

123.(  
بعضی از محققان تمایل دارند تا سرمایه اجتماعی را در 
سطح کالن مطالعه نموده و بر ماهیت ثانویه مزایاي فـردي آن  

گـی واحـد   ویژهـا سـرمایه اجتمـاعی را    آن .نماینـد می تأکید
گیرند و مزایاي فردي اجتماعی به جاي عامل فردي در نظر می

مشـکالت فـردي ایجـاد     حاصل از وجود سرمایه اجتماعی و
     شــده ناشــی از عــدم وجــود آن در درجــه دوم اهمیــت قــرار 

  .دهندمی
    الگوي دیگر کـه توسـط محققـان مـورد اسـتفاده قـرار       

در  ؛سـت امدل منفعت شخصی از سرمایه اجتمـاعی  ، گیردمی
شان  یهاي اجتماعدارایی طور آشکاري بر افراد واین حالت به

هاي تحصـیلی و  گواهینامه ،از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی
تمرکز بر نتـایج   ،در این مدل طور کلیشود بهتمرکز می ،غیره

                                                
7. Network size  
8. Density  
9. Network constrains  
10. Network constrains  
11. Closeness 
12. Betweenness  
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 ...رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در بررسی رابطه حساسیت کارکنان به  :رضا رسولی

  

 

لنا ( گیردحاصل براي اشخاص یا واحد فردي مد نظر قرار می
  ).540: 1999، 1و ون بورن

بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، 
  :گردد منجر به پیامدهاي سودمند می

: سرمایه اجتماعی به منزله یک مجوز براي تعهد فـردي  )1
وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، باال است، افراد بـراي صـرف   

مـدت خـود بـه نفـع منـافع و      نظر کردن از منافع فردي کوتاه 
اگـر  . هاي بلند مدت سازمانی، مبنا و دلیل عقالیی دارند هدف

هایشـان بـراي موفقیـت کـل      که افراد معتقد باشند کـه تـالش  
سازمان، ضروري است، احتمال انجام اعمالی کـه تنهـا منـافع    

  .یابد سازد، کاهش می ها را برآورده میفردي آن
ل کننـده ایجـاد یـک    سرمایه اجتماعی به منزلـه تسـهی   )2

 :سازمان کاري انعطاف پذیر

تواند به ایجاد انعطـاف پـذیري در طـرق     سرمایه اجتماعی می
. انجام کارها به جاي سـختی و عـدم انعطـاف، کمـک نمایـد     

بر هویت و عمل جمعی و  تأکیدسرمایه اجتماعی سازمانی با 
هاي  اتکا بر اعتماد ایجاد شده، به جاي نظارت رسمی و مشوق

ادي، قابلیت انطباق و اثر بخشی وظایف کـاري انعطـاف   اقتص
  .نماید پذیر در کنار عملکرد باال را تسهیل می

 :سرمایه اجتماعی بـه منزلـه ابـزار اداره عمـل جمعـی      )3
تواند به انجام وظایف سازمان به  سرمایه اجتماعی سازمانی می

  .صورت جمعی، کمک شایانی نماید

تسهیل کننـده ایجـاد سـرمایه    سرمایه اجتماعی به منزله  )4
وشال، این امـر بـه چنـدین    گبر طبق نظر ناهاپیت و  :مفهومی

توانـد ابـزاري    سرمایه اجتمـاعی مـی   مثالًافتد،  طریق اتفاق می
براي دستیابی و توزیع اطالعات ارائه نماید که اغلب نسبت به 

زبـان و  . هاي رسمی کاراتر بوده و هزینه کمتـري دارد مکانیزم
هـایی بـا    هاي مشترك، که اغلب در سازمان ها ودیدگاه استعاره

تواننـد از جملـه    شـوند، مـی   سرمایه اجتماعی باال یافـت مـی  
و کاراي انتقال دانش و افزایش سرمایه مفهـومی   مؤثرهاي  راه

  ).549همان، ( سازمان باشند

                                                
1. Leana & Van Buren 

نقش سـرمایه اجتمـاعی در   "والتر جی تایمون در مقاله 
کنـد کـه سـرمایه    مـی  تأکیـد "شیموفقیت کارکنان سازمان دان

مسـتقیم بـه دیگـري    طور غیرتوان بهاجتماعی یک فرد را نمی
 توانـد سـرمایه اجتمـاعی را منتقـل و    فرد نمی ؛ یکانتقال داد

همچنین توانایی فـرد بـراي   ؛ واگذار کند یا به دیگري بفروشد
 و بـین خـود   اعتمـاد  ترسیم سرمایه اجتماعی از طریق ایجـاد 

، 2تیمـون و اسـتامف  ( کنـد توسعه پیـدا مـی  شبکه  دیگران در
2003 :14 .(   

هـاي  توسط یک فـرد در طـول سـال    معموالًسرمایه اجتماعی 
توانـد ایجـاد   اي نمـی صورت لحظهشود و بهزیادي کسب می

مدیران ارشد افـراد کمـی را پیـدا خواهنـد     ). 16همان، ( شود
از  .نمود که داراي درجات باالیی از سرمایه اجتمـاعی باشـند  

اینرو افراد داراي درجات باال از سرمایه اجتماعی منابع کمیاب 
چـون افـراد داراي سـرمایه اجتمـاعی بـاالتر      ، شـوند تلقی می

بنابراین ). 549همان، ( توانایی حل مشکالت بیشتري نیز دارند
با توجه به مباحث مطرح شده اهمیـت کارکنـانی بـا سـرمایه     

  .استها بسیار اجتماعی باال براي سازمان
امروزه اکثریت کارمنـدان از وضـعیت رعایـت عـدالت     
سازمانی رضایت چندانی ندارند و سـطح رعایـت عـدالت در    

هـایی  عدالتیبی. کنندپایین ارزیابی می هایشان را نسبتاََسازمان
هـا  که کارکنـان شـاهد آن هسـتند باعـث گشـته اسـت تـا آن       

ما این ا؛ حساسیت زیادي نسبت به رعایت عدالت داشته باشند
ها منجر به اعتراض یا تـالش بـراي تغییـر شـرایط     حساسیت

 ،تقدند تالش براي تغییـر ایـن شـرایط   ها معزیرا آن؛ گرددنمی
امري بیهوده بوده که تنها باعث از دست دادن موقعیت شـغلی  

مثبتی در سـازمان نخواهـد    تأثیرها خواهد شد و هیچگونه آن
وري هچگونـه بهـر  عصر ما فقط این نیست کـه   مسأله .داشت

بلکـه بایـد در برابـر     ؛ها کـاراتر شـوند  افزایش یابد و سازمان
توجه روز افـزون   افزایش و اهمیت روز افزون تعقل ابزاري و

        بـه  ؛تعقل ارزشی هـم مـد نظـر قـرار گیـرد      ،به بازدهی مادي
اي کـه حقانیـت و آزادي و کرامـت انسـانی از گزنــد و     گونـه 

هـا  ها و روابط آنانسان ؛در امان بمانند هاي کاراتهدید سازمان
                                                

2. Tymon & Stumpf 
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     هـاي اجتمـاعی   ها مد نظـر قـرار گیرنـد و سیسـتم    در سازمان
اي سـازماندهی شـوند کـه روح اطمینـان و اعتمـاد در      گونهبه

ها رسوخ نماید و موجـد منـابع ارزشـمندي بـراي     ساختار آن
ضـمن اینکـه پایبنـدي    ؛ گـردد  اهـ توسعه سرمایه اجتماعی آن

تبلـور ایـن تعهـد در     و ن بخش عمـومی بـه اخالقیـات   مدیرا
یعنی  ،شودسرمایه اجتماعی میتوسعه موجب  ،هارفتارهاي آن

هـاي  مدیرانی که اصول اخالقـی را در عملکردهـا و تصـمیم   
 ،با توسعه روابط مبتنی بر اخالقیـات  ،گیرندکار میسازمانی به

  .کنندسرمایه اجتماعی ایجاد می
نیـک   ،آبـرو  ،اخالقی سازمان را عزتت بنیادهاي دنهار

مـدیران بایـد در    ،بنـابراین دیـدگاه   .داندخواهی و عدالت می
آبـروي هـیچ    اقدامات خود به نحوي عمل کنند کـه عـزت و  

ــد ــردي را خدشــه دار نکنن ــه و انســان  ،ف ــواره نیکخواهان هم
 ،دوستانه رفتـار کننـد و عـدالت وانصـاف را در اعمـال خـود      

  .)16: 1380 ،انیالوانی وشیرو( سپارنداي به فراموشی نلحظه
هـاي سـازمانی بـا    گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط

گرین برگ معتقد است که  .شودعنوان عدالت سازمانی یاد می
 مـؤثر ادراك عدالت سازمانی، یک الزام اساسی بـراي کـارکرد   

ها مشـغول   ها و رضایت شخصی افرادي که در سازمان سازمان
ــد، ــه کارن ــت ب ــکل دادن  . اس ــدالت در ش ــین ادراك ع همچن

 کند ها و رفتارهاي کارکنان، نقش بسیار مهمی را ایفا می نگرش
   )2: 2003، 1لمبرت(
  :عدالت سازمانی به سه بعد زیر قابل تقسیم است 
عدالت توزیعی با ادراك انصاف از پیامدها : عدالت توزیعی) 1

فرد از انصافی است که با یعنی شامل ارزیابی  ،سر و کار دارد
هاي دریافتی ادراك ي خود از پاداشهاها و آوردهتوجه به داده

هـا  مطالعه عدالت در سازمان 1975کلی، قبل از طوربه .کندمی
کولکوایــت و ( گرفــتاساسـاً عــدالت تـوزیعی را در بــر مـی   

مورد عـدالت بـا کـارآدامز    مطالعه در ،)425: 2001، 2همکاران
آدامز در این کار بـر  . بر روي تئوري برابري آغاز شد) 1963(

انصاف درك شده از پیامدها که همان عدالت تـوزیعی اسـت،   

                                                
1. Lambert 
2. Colquitt et al 

 ).279: 2001، 3کـوهن ـ کـاراس و اسـپکتور    ( نمودمی تأکید
معتقدنـد کـه تحقیقـات در    ) 1997( 4کروپانزانو و گرین برگ
  :گردددو مبحث عمده متمرکز میمورد عدالت سازمانی بر 

  کنند؛ پاسخ هاي کارکنان به پیامدهاي که دریافت می) الف
یابنـد  ها این پیامدها تخصیص مـی ابزارهایی که توسط آن) ب

هـاي اسـتفاده شـده بـراي تخصـیص      یا به عبارت دیگر، رویه
  .پیامدها

 ها در زمینه عـدالت سـازمانی  به عبارت دیگر تئوریسین
   هایی از عـدالت کـه بـه محتـوي تصـمیمات      زيسابین مفهوم

و مفاهیمی که بر این امر متمرکـز  ) عدالت توزیعی(پردازد می
عـدالت رویـه   (شـوند  شود که تصمیمات چگونه گرفته میمی
   ).19: 2000، 5لی( شوندتمایز قائل می) اي
بـر انصـاف ادراك شـده از فراگردهـاي      :عدالت رویـه اي ) 2

قبیل اینکـه چگونـه در سـازمان در     ؛ ازاشاره داردتعیین نتایج 
بحـث   .شـود ها یا ارتقاهـا تصـمیم گرفتـه مـی    مورد پرداخت

پی اثبات عدم توانایی تئوري برابري و دیگر اي درعدالت رویه
هاي افـراد بـه   مدل هاي عدالت توزیعی در شرح عکس العمل

 و. گشـتند ها در زمینه عدم رعایت عدالت، مطرح ادراکات آن
اي تغییـر  به بحث عدالت رویـه  1980تمرکز تحقیق در اواخر 

مطالعـه   ).279: 2001، 6کوهن ـ کاراس و اسـپکتور  (پیدا کرد 
هـا در بسـیاري از   اي نشان داد که توزیـع پـاداش  عدالت رویه

هـا  ها پـاداش اوقات اهمیتی کمتر از فراگردهایی که توسط آن
اند که رعایت عدالت محققان دریافته .، دارنداندتخصیص یافته

هـاي  تواند به منزله یک منبـع رضـایت و ارزیـابی   اي میرویه
  صـورت رعایـت   و درمثبت از سـازمان در نظـر گرفتـه شـود     

افراد تمایل بیشـتري خواهنـد داشـت تـا      ،اي در سازمانرویه
منافع فردي کوتاه مدت خود تابع منافع گروه یا سازمان نمایند 

    هـا بـه سـازمان و کارفرمایشـان کـاهش      و احتمال خیانـت آن 
   چنــین افــراد هم ).38: 2007، 7کروپــانزانو و بــوئن( یابــدمــی

                                                
3. Cohen-charas & Spector 
4. Cropanzano & Greenberg 
5. Lee 
6. Cohen-charas & Spector 
7. Cropanzano & Bowen  
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، ارزیـابی  هاي غیـر دقیـق  ز رویهتر اهاي دقیق را منصفانهرویه
هایی را که ال ویژگیندلو .)2: 2002، 1ون دن بوس( نمایندمی

به شرح ، طور منصفانه درك گردندها بهشود که رویهباعث می
  :زیر زیر بیان نمود

  ها باید با ثبات باشند،رویه .1
  باید عاري از تعصب و یکسو نگري باشند،  .2
  باید دقیق باشند ،  .3
   باید قابلیت تصحیح داشته باشند، .4
  رویه ها باید نماینده همه طرف هاي درگیر باشند ،  .5
گرین ( استاندارد هاي اخالقی باید در رویه ها رعایت گردد .6

  ). 15: 1987برگ، 
بر ادراکات افراد از کیفیت رفتارهاي بین  :ايعدالت مراوده )3

 افتـد هاي سازمانی اتفـاق مـی  شخصی که در طول انجام رویه
بر این اساس که کیفیت رفتار بین شخصی افراد در  .دارد تأکید

نصاف مهـم  ااره ها و هنگام قضاوت آنان دربطول اجراي رویه
 اي،بنـابراین عـدالت مـراوده   . )2002، 2جـواهر (است  مؤثر و

هایی از فرآیند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احتـرام  جنبه
دو عامل در ادراك . گیرد بین منبع و دریافت کننده را در بر می

  :عهده دارنداي نقش کلیدي را برعدالت مراوده
طور آیا دالیل اصلی تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به. 1

واضح، با صداقت و به میزان کافی براي اشخاصی کـه تحـت   
  .گیرند، تشریح شده استثیر قرار میأت
ول اجراي تصمیمات هستند، با افـرادي  ؤآیا افرادي که مس. 2

     گیرنـد بـا احتـرام رفتـار     ثیر تصـمیمات قـرار مـی   أکه تحت ت
  .نمایندمی

سازمانی ها توسط عامالن طور کلی، نحوه اجراي رویهبه
هـا و تعیـین پیامـدهاي    ها به این رویـه در تعیین عکس العمل

  ).17: 2006، 3بالدر و تیلر( ها مهم استرویه
مطالعات عدالت سـازمانی بیـانگر ایـن امـر اسـت کـه       

، بـر  هـا هاي افراد از میزان رعایت عدالت در سـازمان قضاوت
ر مـورد  هایی از قبیل تعهد سازمانی و قضاوت افـراد د نگرش

                                                
1. Van den bos 
2. Jawahar 
3. Blader & Tyler 

، هـاي سـازمان  میزان مشروعیت صاحبان اختیار و خط مشـی 
مورد پیامدهاي رفتاري ادراك عدالت در تحقیق در. است مؤثر

سازمان، نشان دهنده این است که افراد اگر احساس کنند کـه  
هاي سازمانی، غیر منصـفانه هسـتند، عملکـرد    پیامدها و رویه

تبعـی در سـازمان   بدتري خواهند داشت، در انجام رفتارهـاي  
شکست خورده، احتمال کمتري وجود دارد، تا از تصـمیمات  

چنـین رفتارهـاي   اد صـاحب اختیـار اطاعـت نمـوده و هم    افر
لیند، تامپسـون و  ( دهنداعتراض آمیز بیشتري از خود نشان می

  ).2: 1998کري، 
، هنگامی که افراد احسـاس  معتقدند 4بارون وگرین برگ

ها به صـورت غیرمنصـفانه، رفتـار    آنکنند که در سازمان با می
رفتارهـایی کـه از طریـق آن    ـ   شود، رفتارهاي پرخاشگريمی

. دهندرا نشان می ـ  زنندافراد به دیگر همکاران خود صدمه می
توانـد بـه   بنابراین ادراك عدم رعایت عدالت در محیط کار می

ــروز رفتارهــاي       ــی در ب ــی از فاکتورهــاي اساس ــه یک منزل
کـه ایـن   . )394: 2000گرینبرگ و بارون، ( شدپرخاشگرانه با

، به ایجاد و حفـظ سـرمایه اجتمـاعی در    رفتارها به نوبه خود
  .آوردسازمان لطمه بزرگی وارد می

توان چنین فهمید کـه هنگـامی   بنابراین از موارد فوق می
ــهکــه کارکنــان در ســازمان احســاس مــی طــور نماینــد کــه ب

صـورت احساسـی   ت هم بهها رفتار شده اسغیرمنصفانه با آن
افزایش ترك خدمت (و هم به صورت رفتاري  )با تعهد کمتر(

ـ پ )و کاهش رفتارهاي تبعی : 2002آمبـروس،  ( دهنـ دیاسخ م
رفتارهاي تبعی توجه به این نکته حائز اهمیت است که . )806

در سازمان به ایجاد سرمایه اجتماعی کمک شـایانی نمـوده و   
-همـان  .سرمایه اجتماعی استیکی از عوامل مهم در تقویت 

هاي مرتبط با سرمایه اجتماعی اشاره شد در بحث طور که قبالً
اعتماد یکی از ارکان اصلی شکل دهنده سرمایه اجتماعی است 

، قـرار گرفتـه   که مورد توافق اکثریت محققـان در ایـن زمینـه   
  .است

در تحقیقات انجام شده واضح و مبرهن است که رعایت 
اي و تـوزیعی در ایجـاد اعتمـاد نسـبت بـه کـل       رویهعدالت 

                                                
4. Baron 
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اي، در ایجاد اعتماد نسـبت  سازمان، و رعایت عدالت مراورده
  ).271: 2002، 1آریه و همکاران( است مؤثربه سرپرست، 

ــه توســط ســاندرز  ــل 2در تحقیــق انجــام گرفت  3و درنهی
، اثر رعایت عـدالت سـازمانی، بـر ایجـاد اعتمـاد در      )2002(

  .مورد بررسی قرار گرفته استسازمان، 
 :ارتباط بین رعایت عـدالت تـوزیعی و ایجـاد اعتمـاد     .1

هنگامی که شخص در سازمان، احساس نابرابري مثبت به نفع 
نماید، ممکن است پیامد براي او مطلوب باشد، اما ین  خود می

دیگر امر به دلیل ادراکاتی نسبت به فقدان انسجام در ارتباط با 
. کنـد اعتماد و عدالت در سـازمان کمـک نمـی    ، به ایجادافراد

بنابراین، هنگامی که توزیع پیامدهاي سازمانی، منصـفانه درك  
گردد، سطوح بـاالتري از اعتمـاد در سـازمان، قابـل دسـتیابی      

 .است

 :اي و ایجـاد اعتمـاد  رویـه  عـدالت ارتباط بین رعایت  .2
 کنند که اند که هنگامی که کارکنان احساس میمحققان دریافته

اي منصـفانه انجـام   شیوهها را به سرپرستان در سازمان، ارزیابی
هـاي   چنین رویههم .یابد ها افزایش میاند، میزان اعتماد آنداده

عادالنه، اثر عدم اعتمادي را که ناشی از پیامـدهاي نـامطلوب   
  .نماید ه است، تعدیل میدبراي کارکنان بو

اي و ایجاد اعتماد در ارتباط بین رعایت عدالت مراورده .3
درجه اعتمادي که در رابطـه بـا ادراکـات مـرتبط بـا      : سازمان

آید، توسـط عـدالت درك شـده از     وجود میاي بهعدالت رویه
تعهد اخالقی به اینکه . گردد رفتارهاي بین شخصی، تعدیل می

صـورت منصـفانه و عادالنـه رفتـار     در سازمان با هر فردي بـه 
ساندرز ( گردد اعتماد در سازمان میگردد، باعث ایجاد سطوح 

  .)362ـ 64: 2003، 4و تورنهیل
ــه     دهــد، کــه  کلی، شــواهد پژوهشــی اخیــر نشــان مــیطــورب

عنوان جایگزین اعتماد هاي حاکی از وجود انصاف، بهقضاوت
  ).117: 1382رضائیان، (رود  کار میدر روابط میان فردي به

                                                
1. Aryee et al 
2. Sunders  
3. Thornhill  
4. Saunders & Thornhill 

تماعی، ذکـر  طور که در بخش مربوط به سرمایه اجهمان
مشارکت اجتماعی  از ارکان سرمایه اجتماعی، میزان شد، یکی

عدالت از جمله لوازم حیاتی هر نوع مشارکت اجتماعی . است
هاي انسـانی نیـز، اسـتمرار     ترین تشکلحتی در ضعیف. است

حضور داوطلبانه افراد در گرو ادراك آنـان از نحـوه و میـزان    
اعضاي یـک سیسـتم   رعایت انصاف و عدالت است؛ و هرچه 

تر درك کنند، تعهـد آنـان   اجتماعی رفتار آن سیستم را عادالنه
حالی که در. شود به مشارکت براي حفظ و توسعه آن بیشتر می

عدالتی، پیوند منـافع اجتمـاعی بـا منـافع فـردي      با افزایش بی
شـود؛ از اینروسـت    تر میبسیاري از اعضاي اجتماعی، ضعیف

و انسجام سیستم اسـت و   ءزمه بقاشود عدالت ال می تأکیدکه 
د و فرهنـگ  ، اقتصـا هاي سیاست اي حیات معقول در عرصهبر

  ).9: 1382عزت، پور(جامعه ضرورت دارد 
عدالتی موجـب خدشـه بـر    بی :و در پایان باید گفت که

هاي اجتماعی و کـاهش عـزم    کرامت انسانی و خروج سرمایه
پـورعزت،  (شود  جامعه میملی براي فعالیت و تهدید سالمت 

این امر در قالب و پژوهش حاضر در نظر دارد به ) 75: 1382
حساسیت کارکنان به رعایت عدالت در سازمان در سه سـطح  

اي و مرتبه سرمایه اجتماعی اي و مراودهعدالت توزیعی، رویه
 .آنان در سازمان بپردازد

  

  روش
پـی  در ع کاربردي اسـت و نظـر بـه اینکـه    تحقیق حاضر از نو

از روش توصـیفی بهـره جسـته    ،یافتن وضعیت موجود اسـت 
  .است

شـامل کلیـه کارکنـان گـروه      تحقیـق حاضـر   :جامعه آمـاري 
طالقانی وابسته به علوم پزشکی ... ا پیراپزشکی بیمارستان آیت

دانشگاه شهید بهشتی تهران کـه داراي مـدرك کارشناسـی یـا     
اعضاي جامعه آماري از میان  )نفر 215(.باشدمیباالتر هستند 

عنـوان گـروه   بـه  ،نفر بـا اسـتفاده از روش تصـادفی    95تعداد 
  .انتخاب شدند ،نمونه

ت آوري اطالعـا براي جمع :ابزار جمع آوري اطالعات
که شـامل دو بخـش    .نیاز از پرسشنامه استفاده شده استمورد
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 ...رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در بررسی رابطه حساسیت کارکنان به  :رضا رسولی

  

 

اختصاصی بوده که جنسیت، میزان  سؤاالتعمومی و  سؤاالت
ــابقه ــیالت و س ــار، تحص ــؤاالتک ــکیل  س ــومی آن را تش عم

بخـش دوم بـه سـنجش ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و        .دهند می
  حساسیت افراد به رعایت هریـک از ابعـاد عـدالت سـازمانی     

هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه       با مطالعه پژوهش .پردازدمی
ها استفاده از طیف گیري نگرشترین نوع مقیاس اندازهمناسب

لیکرت است که بـا اسـتفاده از فرمـول کرونبـاخ بـا ضـریب       
  .ید شدأیروایی آن ت81/0برابر

  
  

  هاافتهی
ــه تجزیــه و تحلیــل داده ــا توجــه ب  %2/61 ،1هــاي جــدول ب

 .دهنـد ها را مـردان تشـکیل مـی   آن %7/34کارمندان را زنان و 
داراي مـدرك کارشناسـی و    )2/84(بخش عمده پاسخگویان 

کـه از میـان    ،باشـند داراي مدرك کارشناسی ارشد می 8/15%
داراي  %5/30 ،سـال  5داراي سابقه کار کمتـر از   %1/41ها آن

هـا داراي سـابقه   آن% 2/24سال و تنها  10تا  5سابقه کار بین 
 .باشندسال می10کار باالي

  .مدرك تحصیلی و سابقه کار پاسخگویان ،توزیع فراوانی جنسیت. 1 دولج
  درصد  فراوانی  پاسخسطوح   هاي دموگرافیک لفهؤم

  جنس
  2/61  61  زن
  7/34  33  مرد

  1/1  1  بی پاسخ

  تحصیالتطح س
  2/84  80  کارشناسی

  8/15  15  کارشناسی ارشد

  سابقه کار

  1/41  39  سال 5کمتر از 
  5/30  29  سال10ـ 5 بین

  2/24  23  سال 10بیشتر از 
  2/4  4  بی پاسخ

  
  
بـه   2دول جـ  ،ا توجه به این که هدف اصلی پـژوهش ب

هبستگی میان عالت سازمانی و ابعاد آن بـا سـرمایه اجتمـاعی    
میزان ضـریب  . شوددر جدول مشاهده می چهچنان. پردازدمی

عدالت سازمانی و سـرمایه اجتمـاعی   همبستگی بین دو متغیر 
ـ  است  019/0با سطح معناداري  335/0برابر  ده که نشـان دهن
مثبت است که بیان  جهت رابطه نیز .دار بودن رابطه استمعنی

کننده این نکته است که با افزایش رعایـت عـدالت سـازمانی    
همچنـین   .یابـد میزان مرتبه سرمایه اجتماعی نیز افـزایش مـی  

 است 039/0با سطح معناداري  284/0ضریب همبستگی برابر 
عـدالت تـوزیعی و   دار بودن رابطه میـان  که نشان دهنده معنی

مثبت اسـت کـه بیـان     جهت رابطه نیز .سرمایه اجتماعی است

کننده این نکته است که با افـزایش رعایـت عـدالت تـوزیعی     
نتایج ضریب . یابدمیزان مرتبه سرمایه اجتماعی نیز افزایش می

همبستگی میان دو متغییر سرمایه اجتماعی و رعایـت عـدالت   
رابطه بـین   026/0عناداري و سطح م 315/0اي با ضریب رویه

داري و رابطـه  که نشان دهنده معنـی  .کندمی یدأیدو متغییر را ت
  مثبت میان این دو متغییر است کـه بیـان کننـده ایـن نکتـه       نیز
اي میـزان مرتبـه   باشد که با افزایش رعایـت عـدالت رویـه   می

گذار در تأثیرمتغییر دیگر  .یابدسرمایه اجتماعی نیز افزایش می
 تـأثیر اي و یق حساسیت کارکنان به رعایت عدالت مراودهتحق

    کـه چنانجـه جـدول نشـان     .باشـد آن بر سرمایه اجتماعی می
  ).<84/0P( دار بین دو متغییر وجود نداردرابطه معنیدهد می
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  متغییرهاي پژوهشینتایج ضریب همبستگی  .2جدول
 ايمراوده عدالت ايرویه عدالت توزیعی عدالت  سازمانیعدالت  آماريهاي شاخصه متغیر

 سرمایه اجتماعی

335/0 ضریب همبستگی  284/0  315/0  019/0-  

019/0 سطح معناداري  039/0  026/0  846/0  

 95 95 95 95 تعداد مشاهدات

  

  
ــر   3جــدول  ــان دو متغیی ــایج ضــریب همبســتگی می نت

 رویـه اي،  ،تـوزیعی ( حساسیت کارکنـان بـه رعایـت عـدالت    
هـاي ایـن جـدول    داده. دهـد و اعتماد را نشان مـی  )ايمراوده

یـد  أیاعتمـاد را ت اي و رابطه بین دو متغییر رعایت عدالت رویه
با سطح معناداري  28/0برابر  میزان ضریب همبستگی .کندمی

توان گفـت کـه بـین     اطمینان می% 95بنابراین با  .است 039/0
اي و ایجاد اعتماد در سازمان رابطه مثبـت  عدالت رویهرعایت 

هـاي ایـن   همچنـین بـا توجـه بـه داده     ،دار وجود داردو معنی
اي و ن به رعایت عدالت مـراوده جدول میان حساسیت کارکنا

 .وجود دارد )=019/0sig(دار ایجاد اعتماد در آنان رابطه معنی
بین دو متغییر رعایت عدالت  شودطور که مالحظه میاما همان

ــی   ــه معن ــاد رابط ــوزیعی و اعتم ــاهده )=168/0sig(دارت     مش
  .شودنمی

  
  و اعتماد )وزیعیت ،مراوده اي ،رویه اي(ضریب همبستگی میان حساسیت به رعایت عدالت نتایج  .3جدول 
 توزیعی عدالت ايمراوده عدالت ايرویه عدالت هاي آماريشاخصه متغیر

  اعتماد

28/0 ضریب همبستگی  315/0  143/0  

039/0 سطح معناداري  019/0  168/0  

 95 95 95 تعداد مشاهدات

  

  
جهت مقایسه حساسیت افراد  ینتایج آزمون ت 4جدول 

هـاي  داده .دهـد مـی  ابعاد عدالت را نشـان  نسبت به هریک از
جدول حاکی است که میـان حساسـیت کارکنـان بـه رعایـت      

اي تفـاوت معنـاداري وجـود    عدالت توزیعی و عـدالت رویـه  
بـین   ،))843/0(بیشـتر اسـت    05/0از سطح معناداري .(ندارد

اي تفـاوت  میزان حساسیت نسبت به عدالت توزیعی و مراوده
کمتـر اسـت   05/0سـطح معنـاداري از   ( معناداري وجـود دارد 

گـردد کـه میـزان    مـی   از میانگین تفاضل مشخص. ))000/0(
 ،اي از عدالت توزیعی بیشتر اسـت دهحساسیت به عدالت مراو

اي دهاي و مراوعدالت رویهرعایت به  میان حساسیت کارکنان
میزان  ،توجه به میانگین تفاضلبا .تفاوت معناداري وجود دارد

اي بیشـتر  اي از عدالت رویـه به عدالت مراودهافراد حساسیت 
  .است
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  .ابعاد عدالت نسبت به هریک از حساسیت افرادنتایج آزمون توکی جهت مقایسه  .4جدول 
(I)  سازمانی عدالت (J)  تفاضل میانگین سازمانی عدالت  (I-J) سطح معناداري 

 توزیعی عدالت
  843/0 - 0526/0 ايرویه عدالت

  000/0 -67368/0* ايمراوده عدالت

 ايرویه عدالت
  843/0  05263/0 توزیعی عدالت
  000/0 -62105/0 ايمراوده عدالت

 ايمراوده عدالت
  000/0  67368/0*  توزیعی عدالت
  000/0  62105/0* ايرویه عدالت

  

  
ــانو در  ــان پای ــه در جــدول  هم ــور ک ــاهده  5ط       مش

 )7/3(اي رعایت عدالت مـراوده کارکنان بهحساسیت  ،شودمی
ـ      در وزیعی و مقایسه با حساسـیت افـراد بـه رعایـت عـدالت ت

  .اي بیشتر استعدالت رویه
  

  .بندي انواع عدالترتبه.  5جدول 
 2 1 سازمانی عدالت

  0316/3 توزیعی عدالت

  0842/3 ايرویه عدالت

 7053/3  ايمراوده عدالت

  

  
یـک از ابعـاد   هر بـین  هدهد که رابطـ  نشان می  6جدول نتایج 

 95یعنـی بـا   . دار است معنی 05/0در سطح  سرمایه اجتماعی
داري این ابعاد رابطه معنی گفت که بین توان درصد اطمینان می

  :وجود دارد
  اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی  .1
 مشارکت سیاسی و رهبري و مشارکت مدنی  .2

ها و بخشش و روحیه  ها و دوستیتنوع در معاشرت .3
 داوطلبی 

ــوع در معاشــرت .4 ــا و دوســتیتن ــري و  ه ــا و رهب ه
 مشارکت مدنی

 ها و مشارکت سیاسی  ها و دوستیتنوع در معاشرت .5

رسـمی و  ایی و برقـراري روابـط اجتمـاعی غیر   توان .6
 بخشش و روحیه داوطلبی

دار معنـی   01/0همچنین رابطه بین ابعاد زیـر در سـطح   
توان گفت که بـین ابعـاد   درصد اطمینان می 99یعنی با  .است

  :دار وجود داردزیر رابطه معنی
  ها و اعتماد ها و دوستیتنوع در معاشرت .1
رسـمی و  رقراري روابـط اجتمـاعی غیر  توانایی و ب  .2

 رهبري و مشارکت مدنی 
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  .نتایج ضریب همبستگی بین هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی .6دول ج
 

 اعتماد  هاي آماري شاخصه متغییرها
 روحیه و بخشش

 داوطلبی

 و رهبري
 مشارکت

 مدنی

 مشارکت

  سیاسی

 در تنوع

  هامعاشرت
 هادوستی و

 برقراري توانایی

 غیر اجتماعی روابط

 رسمی

 اعتماد
 ضریب همبستگی

 سطح معناداري   1

  تعداد مشاهدات

 و بخشش
 داوطلبی روحیه

 200/0* ضریب همبستگی

  05/0 سطح معناداري  1
 95  تعداد مشاهدات

 و رهبري
 مدنی مشارکت

 104/0  08/0 ضریب همبستگی

  317/0  441/0 سطح معناداري  1
 95 95  تعداد مشاهدات

 مشارکت

 سیاسی

  237/0*  090/0  014/0 ضریب همبستگی
  021/0 388/0  894/0 سطح معناداري  1

 95 95 95  تعداد مشاهدات

 در تنوع

 و هامعاشرت
 هادوستی

  221/0* 195/0*  261/0*  348/0** ضریب همبستگی
  031/0  050/0  011/0 001/0 سطح معناداري  1

 95 95 95 95  تعداد مشاهدات

 برقراري توانایی

 اجتماعی روابط

 غیررسمی

  091/0  052/0  266/0**  215/0*  053/0 ضریب همبستگی
 379/0  616/0  009/0 036/0 609/0 سطح معناداري 1

 95 95 95 95 95  تعداد مشاهدات

 
  بحث گیري و نتیجه

دار میـان  دو   ید وجـود رابطـه مثبـت و معنـی    ؤنتایج تحقیق م
تـوزیعی، عـدالت   ( حساسیت کارکنان به رعایت عدالت متغیر
اسـت بـه   و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سـازمان   )ايرویه

افزایش ادراکات عدالت توزیعی کارکنان، افزایش  عبارت دیگر
رعایـت عـدالت   همچنـین   ؛سرمایه اجتماعی را به همراه دارد

احی و به میزان رعایت انصاف در طراي از طریق افزایش رویه
هاي اجرایی در سـازمان   گیري ساختارها، فراگردها و رویهکار

چـرا کـه   . نمایـد  فـراهم مـی  زمینه ایجاد سرمایه اجتمـاعی را  
و تواند به منزله یک منبـع رضـایت    اي میرعایت عدالت رویه

صـورت  هاي مثبت از سازمان درنظر گرفته شـود و در  ارزیابی
اي در سازمان، افراد تمایل بیشتري دارنـد  رعایت عدالت رویه

تا منافع فردي کوتاه مدت خود را تابع منافع سازمان نمـوده و  
  .سازمان کمک نمایندبه تحقق اهداف 

ــر    ــان دو متغیی ــه می ــه رابط ــان داد ک ــق نش ــایج تحقی نت
اي و مرتبـه سـرمایه   رعایت عدالت مـراورده حساسیت افراد به

سـرمایه   همانـا  .دار نیسـت اجتماعی آنـان در سـازمان، معنـی   
. باشـد  عوامـل متعـددي در سـازمان مـی     تأثیراجتماعی تحت 

تواننـد بـر    ی که میهاي دولت مهمترین عامل عملکردي سازمان
  :سرمایه اجتماعی اثر بگذارند عبارتند از

ولیت اجتمـــاعی، ؤجــویی، احســـاس مســ   مشــارکت 
سازي، ساختارهاي منعطف و غیر دیـوان سـاالرانه،    خصوصی

رسانی شـفاف، قابلیـت    تعقل جوهري در ارائه خدمات، اطالع
گویی، رفتار عادالنه با کارکنان، پایبنـدي بـه ایـدئولوژي     پاسخ
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مردم ساالري، آموزش و توانمندسازي کارکنان، پایبندي 
  .به منشور اخالقیات

مورد   هاي انجام شده با پرسنل سازمان بتتوجه به صحبا
هـاي   ضـعیت عمـومی سـازمان    با در نظر گـرفتن و  و بررسی

تـوان مشـاهده نمـود کـه در اکثریـت       دولتی بـه وضـوح مـی   
ها به امر آموزش در راستاي افزایش سرمایه اجتمـاعی   سازمان

همچنـین کـار گروهـی    . شـود  افراد توجه چندانی مبذول نمی
هاي مورد بررسی نیز به  ه و ساختار سازمانمطرود بود معموالً

  .صورت ساختار سلسله مراتبی بوده است
ــت   ــودن سیاس ــن نب ــین روش ــاي    همچن ــا و راهبرده ه

اعتقـادي   بـی   ها، سیاسی کاري و بخشی نگري مدیران، سازمان
 تـر از همـه فقـدان شایسـته     ها به مدیریت مشارکتی و مهمآن

ها از مواردي است که اکثریت کارکنـان از   ساالري در سازمان 
طور که ذکر شد این موارد به منزلـه   آن ناراضی هستند و همان

  .کنند هایی براي سرمایه اجتماعی عمل می دام
در این تحقیق ما در صدد تعیین رابطه میـان حساسـیت   

به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان  افراد
در سازمان بودیم که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میـان  

ــذا  .داري وجــود داردایــن دو متغیــر رابطــه مثبــت و معنــی ل
بایست به اهمیت ساز و کارهاي عدالت و سـنجش ادراك   می

اجتمـاعی دارد توجـه    ي که بر سرمایهتأثیرعدالت کارکنان و 
برقراري  مؤثربر سنجش آن، سازوکارهاي خاص نمود و عالوه

ها اقدام نمـوده تـا    عدالت و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان
  .از این طریق به مزیت رقابتی قابل توجهی دست یابیم

هاي جـانبی پـژوهش بیـانگر ایـن اسـت کـه بـین         یافته
چنـین عـدالت   اي و همویهحساسیت افراد به رعایت عدالت ر

داري وجـود  اي و ایجاد اعتماد رابطـه مثبـت و معنـی   مراورده
ها با ایجاد  توان چنین نتیجه گرفت که سازمان بنابراین می .دارد

اي اي و مـراوده شرایط مناسـب بـراي رعایـت عـدالت رویـه     
. جوي مبتنی بر اعتماد گام بردارنـد  راستاي ایجاد توانند در می

هـاي مـورد اسـتفاده در     که فراگردها و رویـه  گامیبنابراین هن
چنین رفتـار تصـمیم   ها و هم ص و توزیع منابع و پاداشتخصی

گیري منصفانه درك گردد، سطوح گیرندگان در فراگرد تصمیم

هاي  ، یافتهکهدیگر آن .باالتري از اعتماد قابل دست یابی است
جانبی پژوهش نشان داد که حساسـیت کارکنـان بـه رعایـت     

ت افـراد بـه رعایـت    اي در مقایسه بـا حساسـی  عدالت مراوده
اي بیشتر است، به عبارت دیگر عدالت رویه عدالت توزیعی و

اي بیشـترین سـطح اهمیـت را بـراي     مـراوده   رعایت عدالت 
  .کارکنان این سازمان داراست

چنین براي بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی که در ایـن  هم
دهد که هـر کـدام از ایـن     نشان میتحقیق مد نظر قرار گرفت 

  : دار استصورت جدول زیر معنیابعاد با سایر ابعاد به
  سایر ابعاد سرمایه اجتماعی. 7جدول 

  

  ابعاد مورد نظر
دار سایر ابعادي که داراي رابطه معنی

  هستند

  اعتماد
  بخشش و روحیه داوطلبی. 1
  ها ها و دوستی تنوع در معاشرت. 2

  مشارکت سیاسی
  مشارکت و رهبري مدنی. 1
  ها دوستیها و  تنوع در معاشرت. 2

  مشارکت مدنی

  مشارکت سیاسی. 1
  ها ها و دوستی تنوع در معاشرت. 2
توانایی برقراري روابط اجتماعی . 3

  غیر رسمی

بخشش و روحیه 
  داوطلبی

  اعتماد.  1
  ها ها و دوستی تنوع در معاشرت. 2
توانایی برقراري روابط اجتماعی . 3

  غیر رسمی

ها  تنوع در معاشرت
  ها در دوستی

  بخشش و روحیه داوطلبی. 1
  مشارکت و رهبري مدنی. 2
  مشارکت سیاسی. 3
  اعتماد. 4

توانایی برقراري روابط 
  اجتماعی غیر رسمی

  مشارکت و رهبري مدنی. 1
  بخشش و روحیه داوطلبی. 2
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همانطور که در جدول فوق نشان داده شده اسـت ابعـاد   
سرمایه اجتماعی که توسـط گـروه کنـدي دانشـگاه هـاروارد      
پیشنهاد شده و در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است با 

  .دار دارند هم رابطه معنی
   آیدبا توجه به ان چه از نتایج پژوهش بر می ،در پایان

ابعاد به صورت مسـتقیم  تقویت هریک از  گفتتوان  می
نماید و  یا غیر مستقیم به تقویت و افزایش سایر ابعاد کمک می

براي تقویت سرمایه اجتماعی بایـد در همـه ابعـاد آن توجـه     
 .کافی نمود

  
  

  منابع

نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه « ).1378(. مـ الوانی، 
  .29ـ32 ،100شماره ، تدبیر .»اجتماعی

مـدیریت دولتـی و   «). 1380(. ح ،فـرد و دانـایی . الـوانی، م  ـ
  .55، شماره دانش مدیریت .»اعتماد عمومی

اصـالحات اداري و  « .)1380( .ر.عشـیروانی،  و  .الـوانی، م ـ 
 ،مـدیریت و توسـعه   .»هـا  چاره سرمایه اجتماعی، تنگناها و راه

  .9ـ19  ،10شماره 

  :سـرمایه اجتمـاعی  «). 1381( .ع.مسید نقـوي،  و  .الوانی، مـ 
و  33، شـماره  فصلنامه مطالعات مـدیریت  .»ها مفاهیم و نظریه

  .3ـ26، 34

ري، گـذا  مشـی  طراحی سیستم خـط  .)1382( .ا .پورعزت، عـ 
مـدار   براي تحقق عدالت اجتماعی بـر مبنـاي حکومـت حـق    

  .، رساله دکتري چاپ نشده دانشگاه تربیت مدرسعلوي

: مــدیریت ســرمایه اجتمــاعی« ). 1382( .پــور، لرحمــانــ  
مـدیریت و   .»رویکردي اثـربخش در مـدیریت منـابع انسـانی    

  .19، شماره توسعه
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