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چکیده
اساسیترین معرفت در ادیان آسمانی ،شناخت خداوند به عنوان «امرکننده به عدل» و «به پادارنده عدل» است که اساس رابطهه اناهان
با خدا نیز هات .عدل در مفهوم اجتماعی ،هدف نبوت و به مفهوم فلافی ،مبنای معاد است .عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسهی
و فطری اناان است که همواره در طول تاریخ ،باتری مناسب جهت توسعه جوامع اناانی ،فراهم کرده است .پژوهشهای انجهامگرفتهه
نشان میدهند عدالت سازمانی پیشبینیکننده بایاری از متغیرهای دیگر سازمانی است که یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سهازمانی،
ارتقای سرمایههای اجتماعی و به تبع آن افزایش بهرهوری کارکنان سازمان است .این مقاله رابطه عدالت سازمانی و سرمایه اجتمهاعی را
به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ارتقای بهرهوری کارکنان شناسایی و تحلیل میکند .عدالت سازمانی به عنوان متغیر ماهتقل شهامل
بعدهای عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای و ابعاد و مراتب سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واباته شامل :قابلیت اعتمهاد،
مشارکت مدنی و روحیه کار تیم ی ،بخشش و روحیهه داوطلبهی ،توانهایی برقهراری روابهم اجتمهاعی ییررسهمی ،تنهوش در معاشهرتهها و
دوستیها ،و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی است .براساس نتایج پژوهش و با توجه به میانگین  1/88درصدی عهدالت سهازمانی و 1/00
درصدی سرمایه اجتماعی کارکنان که هر دو باالتر از حد مفروض  1بودند ،همباتگی معناداری بین عدالت سازمانی و سهرمایه اجتمهاعی
به عنوان عامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان ثابت شد.

کلیدواژگان
بهرهوری کارکنان ،سرمایه اجتماعی ،عدالت سازمانی.

 نویسنده مسئول ،رایانامهmarsul295@gmail. com:
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مقدمه
بهطور سنتی سه نوع سرمایه (طبیعی ،فیزیکی و نیروی انسانی) کنار یکدیگر مبنایی برای توسععه و
بهبود عملکرد اقتصادی در نظر گرفته میشود ( .)Ambrose, 2002, p.89امعروهه بعه ایعه مهع عی
برده اند که توسعه هر جامعه در گرو افزایش سطح سرمایه اجتماعی ساهمانها و نهادهای فععال در
آن است ( ،)Zhang, 2006, p.200و آنچه به عنوان متغیر مسعتل معر ر بعر آن فعرض شعده اسعت،
عدالت ساهمانی در ابعاد مختلف آن است .با توجه به اینکه ساهمان ،سیستمی اجتمعاعی اسعت کعه
حیات و ایداری آن وابسته به یوندی قوی میان اجعزا و عنارعر تیعکی دهنعده آن اسعت ،ادراک
بی عدالتی آ ار مخربی بر روحیه کار جمعی دارد .هیرا بر اهتمام نیروی انسانی و انگیعز

کارکنعان

تأ یر دارد .در فراگرد توسعه رفتارهای عادالنه و شک دادن احساس ععدالت در کارکنعان ،شعناتت
چگونگی تأ یرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هعر یعا اه ابععاد سعرمایه اجتمعاعی کارکنعان
اهمیت دارد .با شناتت مناسب اه نحوه تأ یرگذاری ابعاد عدالت ساهمانی بر ابعاد گوناگون سرمایه
اجتماعی ،مدیران میتوانند اقدامات مناسب تری را جهت توسعه احساس عدالت در ساهمان انجعام
دهند و اه ایه رهگذر ،سرمایه اجتماعی کارکنان را که الهمه رقابت ذیری و رشعد معداوم سعاهمان
است ،حفظ و ارتلا دهند (سیدجوادیه و همکاران ،7831 ،ص .)55مجموعه عوام مر ر بر ارتلای
کیفیت منابع ساهمان و افزایش بهرهوری کارکنان ،اه جمله توان میارکت و کعار گروهعی ،قعدرت
تصمی گیری و تودمدیریتی ،تعهد و اعتماد ساهمانی ،گونهای اه سعرمایه را در سعاهمان بعه وجعود
میآورد که امروهه در جامعهشناسی و اقتصاد و بهتاهگی در مدیریت و ساهمان بعهطعور گسعتردهای
بهکار گرفته شده است .مفهوم ایه سرمایه به یوندها و ارتباطات میان اعضای یا شعبکه سعاهمانی
به مثابه منابع باارهشی که با تلق هنجارها و اعتماد متلاب موجب تحلق اهعدا
اشاره دارد ،و به سرمایه اجتماعی معرو

اعضعا معیشعود،

است (امیرتانی و عورعزت ،7831 ،ص .)4شعناتت و

تأیید رابطه رعایت عدالت ساهمانی و توسعه و افزایش میزان سعرمایههعای اجتمعاعی سعاهمان بعه
عنوان عاملی اساسی در افزایش بهرهوری کارکنان ،نیاهمند انجامدادن عووهش میعدانی و یعداکردن
جنبههای مختلف ایه ارتباط است .در ایه عووهش تعأ یر جنبعههعای مختلعف ععدالت (رویعهای،
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مراودهای و توهیعی) بر میزان سرمایه اجتماعی در شرکت توهیع برق استان کردستان بررسی شد و
در رتو بررسی ،شناتت و ارتلای جنبههای مختلف ععدالت سعاهمانی ،امکعان ییعرفت و بهبعود
فرآیندهای ساهمان ،و در نهایت ،ییرفت ساهمان اه لحاظ انسانی با بهبودها و توسعه سرمایههعای
اجتماعی در شرکت حار میشود.
مبانی نظری تحقیق
عدالت سازمانی

عدالت و اجرای آن یکی اه نیاههای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ ،بستری
مناسب جهت توسعه جوامع انسانی را فراه کرده است .نظریههای مربوط به ععدالت بعه معواهات
گستر

و ییرفت جامعه بیری تکام یافته و دامنه آن اه نظریههای ادیان و فالسفه ،به تحلیلات

تجربی کییده شعده اسعت (یعلعوبی و همکعاران ،7833 ،ص .)83هیربنعای بسعیاری اه ارعول در
اندییههای اسالم ،عدالت و بهویوه عدالت اجتماعی است .قرآن کری استلرار ععدالت و گسعتر
آن را یکی اه اهدا

اساسی و فلسفه بعثت انبیا ذکر کرده است و آن را اه رفات الهی و بارهتریه

تصیصه آفرینش و نیکوتریه تصلت انسان دانسته است  .عالمه طباطبایی در تفسیر المیعزان بیعان
می کند با هر یا اه افراد جامعه باید طوری رفتار شود که مستحق آن باشد و در جایی قعرار گیعرد
که سزاوار آن است و ایه تصلتی اجتماعی است که همه افراد جامعه ،چه مکلفیه و چه حکومت
عهدهدار اجرای آن است (عالمه طباطبایی ،7831 ،ص .)144امروهه ساهمان و ساهمانیافتگی جعزء
جداناشدنی هندگی بیر است .بیر امروهی اه بدو تولد تعا معر  ،هنعدگی تعود را درون سعاهمان
میگذراند .اه ایه رو ،بخش عمده ای اه هد

اسعتلرار ععدالت اجتمعاعی ،بعا اجعرای ععدالت در

ساهمانها تحلق مییابد (اسمعیلی گیوی ،7831 ،ص .)1عدالت در سعه بععد اقتصعادی ،سیاسعی و
فرهنگی مطرح میشود .اه ایه منظر ،عدالت به معنای اعطا حق هر کس به تود
 .7حدید15 /؛ شوری75 /؛ نساء53 /

بیعان معیشعود
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(2006, pp.588

 .)Small,فریزر ( )1335بیان میکند در واقع ،عدالت فراه آوردن همعه منعابع الهم

برای میارکت کام در جامعه دموکراتیا است.
واژه عدالت ساهمانی برای اولیه بار توسط گرینبر
به نل اه گریهبر

در دهه  7713بیان شد ،فرناندس و وامله

بیان میکنند عدالت ساهمانی به رفتارهعای منصعفانه و عادالنعه سعاهمانهعا بعا

کارکنانشان اشاره دارد و معموالً دربرگیرنده سعه جعز متفعاوت اسعت کعه عبعارتانعد اه ععدالت
توهیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای.
عدالت توزیعی .عدالت توهیعی نیأت گرفته اه نظریه برابری آدامز است ،به انصا

ادراکشده

اه یامدها تأکید میکند و به منزله عاملی باللوه با کاربردهای مه در همینههعای سعاهمانی ،در نظعر
گرفته میشود .شایان توجه است عدالت توهیعی فلط محدود به عادالنهبودن رداتعتهعا نیسعت،
بلکه مجموعه گسترده ای اه یامدهای ساهمانی ،اه قبی ارتلاها ،ادا ها ،تنبیهها ،برنامههای کاری،
مزایا و ارهیابیهای عملکرد را دربرمیگیرد (امیرتانی و ورعزت ،7831 ،ص.)11
عععدالت تععوهیعی بیععانگر ادراک کارکنععان اه میععزان رعایععت در توهیععع و تخصععی

منععابع و

ادا هاست .ووهیگران توافق دارند که عدالت توهیعی به ا ربخیی ساهمانی منجر معیشعود .در
حلیلت ،عدالت توهیعی براساس ار مبادله است .افراد در مبادله آنچه را انجام میدهند ،با آنچعه
دریافت میکنند ملایسه میکنند .به بیان دیگر ،حعدی کعه افعراد عادا هعا را بعا عملکعرد معرتبط
میدانند ،بر عدالت تعوهیعی داللعت دارد .لونعدال ( )7731دربعاره ععدالت تعوهیعی را اه دیعدگاه
افرادی که عم تخصی
نگر

را انجام میدهند ،بحث میکنند .اه ایه رو ،مدل قضاوت عادالنه لوندال،

فعاالنه تری را نسبت به نظریه برابری در نظر میگیرد .در بحعث اه ععدالت تعوهیعی ،ارع

مبادله مد نظر قرار میگیرد (الوانی و همکاران.)7835 ،
عدالت رویهای .به دنبال مباحث عدالت تعوهیعی و اه اوایع دهعه  ،7733مباحعث معرتبط بعا

1. Fernandes & wamleh
2. Londal
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عدالت رویه ای نیز مد نظر قرار گرفت .اه ایه دیدگاه ،عدالت باید با بهکارگیری رویههایی منصفانه
تعریف شود .یعنی تصمی های عادالنه تصمی هاییاند که نتیجه رویههایی منصفانه باشعند .در میعان
ارول عدالت رویهای میتوان به بی طرفی ،حق اظهار نظر یا فررت برای شعنیدهشعدن سعخنان و
میارکت در تصمی ها اشاره کرد (امیرتانی و ورعزت ،7831 ،ص .)81رویعههعا همعانی منصعفانه
ادراک میشوند که بهطور ابت و بدون در نظر گرفته منافع شخصی ،و بر مبنعای اطالععات دقیعق
بهکار گرفته شوند .همچنیه ،عالئق همه بخشهای ساهمانی میارکتکننده مد نظعر قعرار گیعرد ،و
استانداردها و هنجارهای اتالقی نیز رعایت شود (سیدجوادیه و همکاران ،7831 ،ص.)13
عدالت مراودهای .عدالت در برتورد در روابط متلاب شخصی .ایه دیده با عنعوان «ععدالت
مراودهای» توسط دو ووهیگر به نامهای بایاس و موا

در سال  7733مورد توجه قرار گرفت .بر

ایه اساس ،افراد نسبت به کیفیت برتورد در روابط متلاب شخصی ،همچنیه ،جنبههای سعاتتاری
فراگرد تصمی گیری حساسند .ععدالت معراودهای جنبعههعایی اه فراگعرد ارتباطعات اه قبیع اد ،
رداقت و احترام بیه منبع و دریافتکننده را دربرمعیگیعرد (العوانی و همکعاران .)7835 ،ععدالت
مراودهای به انصا

ادراکشده اه رفتار بیهشخصی سر رست اشاره میکند .ایعه ادراکعات ععدالت

بهطور تحلی ضمنی ،به تنوع و اتتال

در یامدهای کاری ،اه قبی رضایت شغلی ،تعهد ساهمانی

و رفتارهای شهروندی ساهمانی متص میشوند .شواهدی مبنی بر ارتباط و وابستگی بیه ادراکعات
عدالت و هویت ساهمانی وجود دارد (.)Olkkonen & Lipponen, 2005
سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی اه مفاهی نوینی است کعه امعروهه در جامععهشناسعی و اقتصعاد ،و بعهتعاهگی در
مدیریت و ساهمان بهطور گسترده بهکار گرفته میشود .ایه مفهعوم بعه یونعدها و ارتباطعات میعان
اعضای شبکه به مثابه منبع باارهشی که با تلق هنجارها و اعتمعاد متلابع موجعب تحلعق اهعدا
اعضا میشود ،اشاره میکند .ارطالح سعرمایه اجتمعاعی عیش اه سعال  7773در ملالعهای توسعط
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هانیفان اه دانیگاه ویرجینیای غربی مطرح شد .اما نخستیه بار در ا ر کالسعیا جعیه جعاکو

مر و هندگی شهرهای بزر

آمریکایی ،در سال 7737بهکعار گرفتعه شعده اسعت .وی بیعان کعرد

شبکههای اجتماعی فیرده در محدودههای حومه قعدیمی و مخعتلط شعهری ،رعورتی اه سعرمایه
اجتماعی را تیکی میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،نبود جرم و جنایت و تصمی هعای دیگعر
درباره بهبود کیفیت هندگی ،در ملایسه با عوام نهادهای رسمی ماننعد نیعروی حفعاظتی ،لعیس و
نیروهای انتظامی ،مسئولیت بییتری اه تود نیان میدهند.
برای سرمایه اجتماعی ،تعریفهای گوناگونی مطرح شده است که اه جمله میتعوان بعه معوارد
هیر اشاره کرد:
اه دیدگاه رابرت اتنام سرمایه اجتماعی عبارت اه وجعوه گونعاگون سعاهمان اجتمعاعی ماننعد
اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که میتواند کارایی جامعه را بهبود دهد .در نهایت ،موجعب تحلعق
اهدا

جامعه میشود .در واقع ،ایه سرمایه به یوندهای میان اعضای یا شعبکه بعه عنعوان منبعع

بااره

اعضعا معیشعود.

اشاره میکند که با تلق هنجارها و اعتماد متلاب موجب تحلعق اهعدا

گریه  ،بیان میکند سرمایه اجتماعی عبارت اسعت اه طیعف کعاملی اه نهادهعا ،اعمعال ،ابزارهعا و
رفتارهای یادگرفتهشده که گروهها و افراد را قادر معیکنعد فضعای فیزیکعی را بهعرهور و فضعاهای
فرهنگی و اجتماعی را مساعد کند .فوکویاما سعرمایه اجتمعاعی را بعه عنعوان مجموععه معینعی اه
هنجارها یا اره های غیررسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که بعا هع همکعاری و تععاون
دارند ،در آن سهیمند .فوکویاما در تعریف مرلفههای سرمایه اجتماعی ماننعد اتنعام بعه شعبکههعای
میارکت مدنی با روابط افلی ،هنجارهای اعتماد و همکاری اشاره میکند (.)Lind ,1999, p.78

1. Huni fun
2. Jean jacob
3. Robert potnam
4. Green
5. Fukuyama
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ویژگیهای سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی شام ویوگیهای هیر است (امیرتانی و ورعزت ،7834 ،ص:)83
قابلیت انتقالپذیری :سرمایه اجتماعی یا فرد نمیتواند بهطور مستلی به دیگعری انتلعال داده
شود.
قابلیت کنترلپذیری پایین :سرمایه اجتماعی اه طریق تماسهای دیجیتالی و شخصعی توسععه
مییابد ،اه ایه رو ،سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایههای دیگر کمتریه کنترل ذیری را دارد.
انعطافپذیری پایین :بهکارگیری سرمایه اجتماعی به عنوان جعایگزینی مسعتلی بعرای اشعکال
دیگر سرمایه میک است.
آنتروپی باال :سرمایه اجتماعی مانند سرمایه انسانی ،آنترو ی بعاالیی دارد ،هعر دو نعوع سعرمایه
برای ایجاد ،حفظ و ارتلای اره شان مستلزم میزان هیادی سرمایهگذاریاند.
همافزایی :اه بیه انواع سرمایهها ،سرمایه اجتمعاعی بییعتریه ظرفیعت را بعرای هع افزایعی بعا
شک های دیگر سرمایه دارد.
فرضیههای پژوهش
در ایه ووهش فرضیههای ارلی و فرعی به رورت ذی مطرح میشوند:
فرضیه اصلی

عدالت ساهمانی با سرمایه اجتماعی کارکنان در شرکت توهیع نیروی بعرق اسعتان کردسعتان رابطعه
مستلی دارد.
فرضیههای فرعی

فرضیههای فرعی ووهش به شرح هیر مطرح میشود:
فرضیه فرعی اول :عدالت توهیعی با سرمایه اجتماعی کارکنان در شعرکت توهیعع نیعروی بعرق
استان کردستان رابطه مستلی دارد.
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فرضیه فرعی دوم :عدالت رویهای با سرمایه اجتماعی کارکنان در شعرکت توهیعع نیعروی بعرق
استان کردستان رابطه مستلی دارد.
فرضیه سوم :عدالت مراودهای با سرمایه اجتماعی کارکنان در شرکت توهیع نیروی بعرق اسعتان
کردستان رابطه مستلی دارد.
روش پژوهش
ایه ووهش به قصد کاربرد نتایج برای ح میکالت تاص درون ساهمانها انجام گرفتعه اسعت و
تالشی برای اسخ دادن به یا معض و میعک عملعی اسعت کعه در دنیعای واقععی وجعود دارد.
بنابرایه ،تحلیق اه لحاظ هد  ،کاربردی محسو

میشود .ایه تحلیعق ،تورعیفی -همبسعتگی اه

شاته میدانی است و اه لحاظ همانی تحلیلی ملطعی است.
ابزار جمعآوری اطالعات
در تحلیق حاضر ،ابزار ارلی سنجش ،رسینامه است .جهت تعییه اعتبار و روایعی رسیعنامه در
ایه تحلیق ،رو

اعتبار محتوا بهکار گرفته شده است .برای تعییه روایی با مطالععه منعابع مربعوط

طرح اولیه رسینامه تهیه شد و توسط استادان و متخصصان بررسعی شعد کعه در نتیجعه ،معواردی
جهت ارالح یینهاد شد و س اه اعمال ارالحات مورد نظر ،رسینامه نهعایی تعدویه شعد .در
ایه تحلیق ،برای تعییه ایایی رسینامه ضریب آلفای کرونباخ رسینامه محاسبه شد که ملدار آن
برابر با  3/345است .بنابرایه ،اعتبار رسینامه تأیید شد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در ایه تحلیق عبارت است اه همه کارکنان رسعمی شعاغ در شعرکت توهیعع بعرق
استان کردستان که حداق مدرک فوق دیپل داشتند.
رو

نمونه گیری تصادفی ساده است که هر عضوی در جامعه برای انتخا شدن به منزله یعا

آهمودنی اه شانس مساوی و معیه برتوردار است.
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در تعییه حج نمونه در دادههای کیفی در رورتی که نمونعهگیعری اه جامععه محعدود باشعد،
حج نمونه به رورت هیر تعییه میشود:
1

73

133 7/73 3/5 3/5
3/5 3/5

1

7/73

1

3/313

برای افزایش اطمینان نمونه مورد نظر  753نفر انتخا

775 7

شدند و رسینامه در میان آنها توهیعع

شد که اه ایه تعداد  785رسینامه برگیت داده شد.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها
نتایج بررسی توریفی دادهها در جدول  7بیان شده است.
جدول  .1خصوصیات جامعه آماری مورد بررسی

 7نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد
 .1حوزه ستادی

 53نفر دارای مدرک کارشناسی
 13نفر دارای مدرک کاردانی
 7نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد

 .2شهرستان سنندج

 71نفر دارای مدرک کارشناسی
 13نفر دارای مدرک کاردانی

 .3شهرستانهای بانه ،سقز ،دیواندره ،بیجار،
قروه ،دهگالن ،کامیاران ،مریوان ،سروآباد
تعداد کل

 7نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد
 85نفر دارای مدرک کارشناسی
 83نفر دارای مدرک کاردانی
 73نفر کارشناسی ارشد 733 ،نفر کارشناسی 33 ،نفر کاردانی

نمونه مورد مطالعه در ووهش حاضعر اه نظعر جنسعیتی  17/7دررعد هن و  13/7دررعد معرد
بودند ،اه نظر سطح تحصیالت نیز  13دررد ،مدرک کاردانی 33/3 ،دررعد ،معدرک کارشناسعی و
 1/4دررد ،مدرک کارشناسی ارشد داشتند که اطالعات حار نیان میدهد اکثعر افعراد نمونعه را
مردان و افراد دارای مدرک کارشناسی تیکی میدهند .همچنیه ،بییتر افراد نمونه سابله کار کمتعر
اه  5سال داشتند.
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برای تجزیهوتحلی دادهها بهطور عمده ،رو

تحلی همبستگی بهکار گرفته شد و با توجه بعه

اینکه آهمون فرضیهها عمدتاً مستلزم تحلی همبستگی است و متغیرهای معورد بررسعی کیفعیانعد،
ضریب همبستگی یرسون بهکار گرفتعه شعد .همچنعیه،

برای آهمون فرضیه ها به طور عمده رو

برای بررسی نتایج جانبی ووهش عالوه بر ضریب همبستگی یرسون ،آهمون تی اجرا شد.
آمار استنباطی و آزمون فرضیهها
بعد اه توریف متغیرها و اسخهای بهدستآمده اه جامعه آماری ،در ایه بخش فرضیههای تحلیعق
آهمون میشود.
بررسی نرمالبودن توزیع دادهها با آزمون کولموگرف -اسمیرنوف

برای انتخا

آهمون مناسب ،ابتدا نرمالبودن توهیع دادهها با آهمعون کولمعوگر  -اسعمیرنو

بررسی شد .به ایه منظور فرضهای آماری هیر ایجاد شد.
فرض رفر :دادهها توهیع نرمال دارد.
فرض یا :دادهها توهیع نرمال ندارد.

اگر ملدار سطح معنیداری بزرگتر اه ملدار تطا باشعد ،فعرض رعفر تأییعد معیشعود و در
رورتی که ملدار سطح معنیداری اه ملدار تطا کوچکتر باشد ،فرض یا تأیید میشود.
نتایج ایه آهمون در جدول  1تالره شده است.
جدول .2نتیجه آزمون نرمالبودن متغیرهای وابسته

نتیجه آزمون

نتیجهگیری

عامل

سطح معنیداری مقدار خطا

سرمایه اجتماعی

3/113

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

اعتماد

3/854

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

بخیش و روحیه داوطلبی

3/374

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

رهبری و میارکت مدنی

3/134

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

میارکت سیاسی

3/131

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

تنوع در معاشرتها و دوستیها

3/333

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است

توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی

3/877

3/35

تأیید فرض رفر

نرمال است
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با توجه به نتایج ،اه آنجا که سطح معنیداری برای همه مرلفههعا بزرگتعر اه ملعدار تطعا 3/35
است ،ایه متغیرها توهیع نرمال دارند.
جدول .3نتیجه آزمون نرمالبودن متغیرهای مستقل

عامل
عدالت ساهمانی
عدالت توهیعی
عدالت رویهای
عدالت مراوده

سطح معنیداری مقدار خطا
3/35
3/318
3/35
3/337
3/35
3/331
3/35
3/785

نتیجه آزمون
تأیید فرض رفر
تأیید فرض رفر
تأیید فرض رفر
تأیید فرض رفر

نتیجهگیری
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

با توجه به نتایج ،چون ملدار سطح معنیداری برای همه مرلفههعا بزرگتعر اه ملعدار تطعا 3/35
است ،در نتیجه ،ایه متغیرها توهیع نرمال دارند.
اه بیه متغیرهای مستل  ،عدالت مراودهای بییتریه میانگیه (مععادل  )4/37و ععدالت رویعهای
کمتریه میانگیه (معادل  )8/31را دارد .اه بیه متغیرهای وابسته ،توانایی برقراری روابعط اجتمعاعی
غیررسمی بییتریه میانگیه (معادل  )8/73و میعارکت سیاسعی کمتعریه میعانگیه (مععادل  )8/1را
دارد.
برای آهمون فرضیه ارلی تحلیق فرضهای آماری هیر ایجاد شد:
فرض رفر :عدالت ساهمانی با سرمایه اجتماعی ساهمان در شرکت توهیع برق استان کردسعتان
ارتباط ندارد.
فرض یا :عدالت ساهمانی و سرمایه اجتماعی ساهمان در شرکت توهیع برق اسعتان کردسعتان
ارتباط دارد.
اگر سطح معنیداری بزرگتر اه ملدار تطا باشد ،فرض رفر تأیید میشعود ،و در رعورتی کعه
سطح معنیداری اه ملدار تطا کوچکتر باشد ،فرض یا تأیید میشود.
جدول .4ضریب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی

عدالت سازمانی
همبستگی یرسون = 3/533
سرمایه اجتماعی سازمان

معناداری دو دامنه = 3/333
=785N
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همانطور که میاهده میشود در سطح  77دررد اطمینان سرمایه اجتماعی ساهمان بعا ععدالت
ساهمانی رابطه معنادار دارد و ضریب همبستگی آن برابر با  3/533است.
با توجه به نتایج ،چون سطح معنیداری کوچکتر اه  3/35است ،نتیجه آن ایه است کعه فعرض
رفر رد میشود و فرض یا (فرضیه ووهش) مبنی بر وجود ارتباط سرمایه اجتماعی سعاهمان در
شرکت توهیع برق استان کردستان با عدالت ساهمانی ذیرفته میشود.
میانگیه  8/33عدالت ساهمانی و  8/55سرمایه اجتماعی کارکنان که هر دو باالتر اه حد متوسعط
( )8اسععت و سععطح معنععیداری بععرای دو متغیععر کععوچکتر اه  3/35و ضععریب همبسععتگی برابععر
3/533است .در نتیجه ،میتوان گفت عدالت ساهمانی با سعرمایه اجتمعاعی ارتبعاط مسعتلی وجعود
دارد.
نتایج نیان داد ،سطح معنیداری میاهدهشده برای دو متغیر عدالت توهیعی و سرمایه اجتماعی
کوچکتر اه  3/35است و ضریب همبستگی برابر  3/473شد .در نتیجعه ،معی تعوان گفعت ارتبعاطی
مستلیمی بیه عدالت توهیعی و سرمایه اجتماعی کارکنعان سعاهمان وجعود دارد .همچنعیه ،دربعاره
رابطههای عدالت رویهای با سرمایه اجتماعی ،ضریب معناداری بزرگتعر اه  3/35اسعت .در نتیجعه،
ایه رابطه تأیید نمیشود ،و فرضیه فرعی دوم رد میشود .اه طرفی ،ضریب همبستگی بیه ععدالت
مراودهای با سرمایه اجتماعی کمتر اه سطح تطای  3/35است ،و ضریب همبستگی برابر بعا 3/573
است که تأ یر مثبت معنادار را نیان میدهد .در نتیجه ،فرضیه فرعی سوم تأیید میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
ایه تحلیق رابطه عدالت ساهمانی با سرمایه اجتمعاعی را بعه عنعوان ععاملی اساسعی در بهعرهوری
کارکنان شرکت توهیع نیروی برق استان کردستان بررسی کرده است .یافتعههعا نیعان داد میعانگیه
ابعاد شش گانه سرمایه اجتماعی برابر  8/55است .بنابرایه ،وضعیت کیفی سرمایه اجتماعی کارکنان
شرکت توهیع نیروی برق استان کردستان اه حد متوسط بهتر است .همچنیه ،میانگیه ابعاد سهگانعه
عدالت ساهمانی برابر  8/35است که نیان میدهد وضعیت کیفی عدالت ساهمانی در شرکت توهیع
نیروی برق استان کردستان اه حد متوسط بهتر است .همچنعیه ،ملایسعه میعزان سعرمایه اجتمعاعی
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براساس جنسیت در شرکت توهیع برق کردستان ،براساس نتایج آهمون دو جامعه مسعتل  ،تفعاوت
معنادار بیه میانگیه سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت را نیان میدهد .ملعدار اتعتال

میعانگیه

بیه نمرات سرمایه اجتماعی مردان و هنان با توجه بعه آهمعون یادشعده برابعر  -3/1755بعود .ایعه
اتتال

نیان میدهد سرمایه اجتماعی بیه مردان مطلو تر اه هنان است و معردان بعا گویعههعای

مربوط به سرمایه اجتماعی سطح موافلت بییتری داشتهاند .همچنیه ،بیه میانگیه نمعرات سعرمایه
اجتماعی بر حسب مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .بررسی میزان سعرمایه اجتمعاعی
بر حسب سابله کار با آهمون آنعالیز واریعانس نیعان داد بعیه میعانگیه نمعرات سعرمایه اجتمعاعی
براساس سابله کار تفاوت معنادار وجود دارد .یافتههای ووهش نیان میدهد اه بیه ابععاد ععدالت
ساهمانی ،عدالت رویه ای در شرکت توهیع برق استان کردستان بر سرمایه اجتماعی کارکنعان معر ر
نیست.
همانطور که نتایج ایه ووهش نیان میدهد ،ادراک افراد اه میزان رعایت عدالت سعاهمانی بعا
سطح سرمایه اجتماعی آنان در ساهمان در سطح اطمینان  77دررد ،رابطه مثبت و معنیدار وجعود
دارد .بر اساس ووهشهای متعدد ،ذیرفته شده اسعت کعه سعاهمانهعا بعا سعطوح بعاالی سعرمایه
اجتماعی احتماالً اه رقبای تود موفقتر تواهند بود .همچنیه ،سرمایه اجتماعی با تعهعد کارکنعان،
انعطا ذیری ساهمان ،مدیریت مناسب روابط جمعی و ایجعاد سعطوح بعاالیی اه سعرمایه فکعری،
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بنابرایه ،افزایش سرمایه اجتماعی ممکه است به بهبود عملکرد
ساهمانی و بهرهوری کارکنان منجر شود .نتایج ایه تحلیق نیان میدهد گعام برداشعته در راسعتای
افزایش رعایت عدالت در ساهمانها اه مه تریه رو هایی است که آنها را یاری معیکنعد ععالوه
بر بهرهمندی اه مزایای عدالت ساهمانی ،بتوانند محیطی آکنده اه سرمایه اجتماعی فراه کنند و بعه
دستاوردهای مهمی در ایه همینه دست یابند .اه ایه رو ،باید بعه عوامع تلویعتکننعده ععدالت در
ساهمان توجه کافی مبذول شود ،و سعی شود تا حد ممکه جو مناسعب بعرای ارتلعای وضععیت و
سطح عدالت همت گمارد .اگرچه ععدالت سعاهمانی در شعرکت توهیعع بعرق اسعتان کردسعتان در
وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد ،اما بیش اه سی سال تحلیق در همینه عدالت در ساهمانهعا نیعان

 822

مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره  ،1شماره  ،2زمستان1313

میدهد افراد نسبت به رعایت عدالت در تخصی
تخصی

یامدها ،رویههایی که به موجب آنهعا یامعدها

مییابند و مراودات تود و دیگران ،بهشدت حساسند .بهره وری نیروی انسانی به عنعوان

یکی اه برنامههای ارلی مدیریت منابع انسانی هر ساهمانی مطرح است ،بنابرایه ،با توجه به تأییعد
رابطه عدالت ساهمانی و سرمایههای اجتماعی در شرکت توهیع نیروی برق استان کردستان ،و نظعر
به اینکه بهرهوری کارکنان منوط به ارتلا و تلویت مرلفههای تیکی دهنده سعرمایههعای اجتمعاعی
است ،مدیریت ارشد شرکت توهیع برق باید برنامعههعای جعامعی را در راسعتای ادراک ععدالت و
نهادینهکردن ابعاد سهگانه آن در ساهمان استلرار و بسترساهی کند.
«اه ایه رو ،همه ساهمانها بهطور عام و شرکت توهیع برق استان کردستان بهطور تاص ،بایعد
نهایت تال

تود را جهت تلویت روند ععدالت در توهیعع یامعدها ،اتخعاذ رویعههعا و برقعراری

مراودات اجتماعی بهکار گیرند».
محدودیتهای پژوهش

محدودیتهای تحلیق عواملیاند که در مسیر جمععآوری اطالععات و کسعب نتعایج مطلعو ،
باعث معانع ایجعاد معی کننعد و همعواره ووهیعگران در تحلیلعات تعود بعا آنهعا مواجهنعد.
محدودیتهای ایه ووهش شام موارد هیر بودهاند:
 بیتمایلی اسخدهندگان به تکمی دقیق رسینامه. عدم حمایت کافی مدیران و سر رستان در تسهی فرآیند کار ووهش. -دسترسی میک به رسینامههای استاندارد.
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