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 مقدمه

ها برای بقاا   حواور در بازارهاای رتاابیا ننازمناد جویاه یادی           سازمان همةدر عصر حاضر، 

 جعاامت   ةنحاو    این نوع سارمایه، منانان  براساس . خود هسیندسرمایة اییماعا بهننه از  ةاسیفاد

 ,Putnam)است  شناسان جبدیل شده یامعه بررسا مورد جرین موضوعا  مهم اییماعا به گران کنش

2000, p.112 .)    سرمایة اییماعا برگرفیه از مفاهنما مانند مشارکت، همنااری، اعیمااد   همرااری

سارمایة اییمااعا    در ساازمان،  بیوانناد  که   کسانا مدیران. گر ه است اعوای یک یامعه یا یک

، 0931آباادی،   احمادی   فان   ) کنناد  هموار ماا  را خود سازمانا   شغلا کامنابا راه کنند، ایجاد

صاور  ذاجاا در    ای از منابع   ذخایر ارزشمندی اسات کاه باه    مجموعهسرمایة اییماعا (. 93ص

 (. 021، ص0993زاده   همراران،  محرم) ها  یود دارد ر ابط اییماعا گر ه

. کناد شاده اسات   أثر بار ارجقاای آن ج  ؤهماواره بار عوامال ما    سرمایة اییماعا  میون نظریدر 

کارکناان داشایه      ةعدالیا آثار مخرب   ناامللوبا بار ر حنا    دهند احساس با جحقنقا  نشان ما

باا  صاور  عادنناه    باه  کننددر صورجا که کارکنان احساس . دهد ترار ما جأثنررفیار آنان را جحت 

کارکناان  .   عملررد بهیری خواهند داشت رندبنشیری برای فعالنت دا ة، انگنناست دهشآنان رفیار 

دهناد،     براساس نوع   مننان فعالنیا که انجام ما ودصور  عادننه رفیار ش جمایل دارند با آنان به

 شاان ارجقاا یابناد    ا  جوانای  براساس شایسیگا، مهار  ،همچننن ،مند شوند از منایایا میناسب بهره

 تیا عدالت برترار خواهد شاد کاه باا هارکا براسااس      (. 011، ص0931مصلفایا   صمدی، )

هاای عادنناه،    هاا، ررداخات   های  ی رفیار شود، عدالت در مناصاب، انیصااب   شایسیگا   جوانایا

ری بار  ساان  جویه باه شایسایه  . سانری است شایسیه ةها از اصول ا لن گنری اعمال اخینار   جصمنم

.  ری بنشیر کارکنان خواهد شد مویب بهره ،  در نینجه گذارد ما جأثنرافراد  هایها   اعیقاد نگرش

نقاش عادالت    حاضار  ها دارد، در راو هش  در سازمانسرمایة اییماعا با جویه به نقش مهما که 

 . شود بررسا ماسانری  نقش منانجا شایسیه ةبا ملالعسرمایة اییماعا  یسازمانا در ارجقا

 لهئبیان مس

 جوسعه برای یردیگر، مبنایا کنار در انسانا ةسرمای   فننیرا طبنعا، های سرمایه  یود سنیا طور به
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هاای انساانا، اتیصاادی       در عصر حاضر در کنار سرمایه. است شده ما فرض اتیصادی عملررد  

ها را  جوفنق سازمان. فیه استبرداری ترار گر مورد بهرهسرمایة اییماعا دیگری به نام  ةمالا، سرمای

هاای   آ ری آخارین امراناا  فننیراا،   فان     در انباشت ثر   ماادی   ججهنان باه     فقطجوان  نما

 گر  افنایش در یامعه هر ةجوسع که اند مهم را برده این به امر زه. اطتعاجا   ارجباطا ارزیابا کرد

 (. 03، ص0991فقنها   فنوا ) است در آن   نهادهای فعال ها سازمان اییماعا ةسرمای سلح

بلره حاصل جعامت   ،صور  فننیرا  یود ندارد ها به برختف سایر سرمایهسرمایة اییماعا 

جواناد باعاک کااهش     افانایش آن ماا   ،  هنجارهای گر ها   اییمااعا باوده   از طارف دیگار    

اعیماد میقابل، جعامال  جوان حاصل  را ماسرمایة اییماعا . دشوها  یوامع   سازمان ةهای ادار هنینه

یراا از  (. 2-9، ص0931 ،زاد   فرزاناه  بناک ) اییماعا میقابل،   احساس هویت یمعا دانسات 

   رددا ارجباا   عادالت    اخات   مفهوم با مننان مشارکت است، این سرمایهسرمایة اییماعا ارکان 

در محنط  وم عدالتهنگاما که از مفه. است یمعا های فعالنت گنری الناما  شرل بر ملأج مسیلنم

، 0991 ،راورعن    امنرخاانا  ) ر د کار ماا  به 0اصلتح عدالت سازمانا ،شود سازمانا اسیفاده ما

هایا باید با کارکنان رفیار شود جاا احسااس کنناد     با چه شنوهیعنا اینره  عدالت سازمانا(. 21ص

براسااس   کارکناان جواناد باا گانینش     ایان بحاک ماا   . صور  عادننه با آنها برخورد شده است به

 . ارجبا  داشیه باشد ارجقای شغلا، منایای کارکنان ،ها شایسیگا   جوانایا آن

از نظر علوم سناسا از یمله ساز کارهایا است که در راسیای انیخااب افاراد    2سانری شایسیه

اد عدالیا   ایج های جعدیل   حذف با سانری از ر ش شایسیه. شود بر مبنای شایسیگا اسیفاده ما

ساانری اصال براباری در     یراا از اصاول زیربناایا شایسایه    . های برابر برای همگان است فرصت

بر مبنای این اصل در یک سازمان افراد مخیلف باید از شانا برابر در دسینابا باه  . ها است فرصت

ها  نآ شرستها باید به موفقنت یا  فرصت کارنگرفین کارگرفین یا به بهها برخوردار باشند    فرصت

                                                           
1. Organizational justice 

2. Meritocracy 
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 ضعنت ساازمانا   منلاق حااکم بار آن ایجااب      (. 93، ص0990 ،فر گلرار   ناصحا) منجر شود

. آیاد  عمال ه با  هدرسیا   میناسب با موتعنت، حداکثر اسایفاد  کند از هر کسا   از هر چننی به ما

جارین موتعنات    جرین فرد در مناسب صور  ترارگرفین شایسیه  ننر ی انسانا به ةچننن فرضا دربار

 . شود غلا ملرح ماش

ایماانا    ) مننان اعیماد افراد باه یرادیگر اسات    ةدهند هر سازمان نشانسرمایة اییماعا مننان 

سانری یایگاه   اهمنت مثبیا در یلب  عدالت سازمانا   شایسیه(. 22، ص0932شایان یهرما، 

آثاار ساوو   مخرباا بار     جواند  عدالیا ما اعیماد افراد   بهبود عملررد فردی   سازمانا دارند   با

 ةاند محنلا که به کارکنان انگنان  محققان بر این عقنده. داشیه باشدکار یمعا افراد سازمان  ةر حن

 Brooks)شاود   گذاری در سرمایة اییماعا در محنط کار محقق ماا  بدهد، با سرمایهرشد   جوسعه 

& Nafukho, 2006, p.117 .) سانری در جقویات     شایسیهر ، بررسا نقش عدالت سازمانا  از این

 . داردی ا یا جوعنف سرمایة اییماعا اهمنت  یوه

 اییماعا عدالت گسیرش   اداری فساد کاهش مویب ها سازمان در سانری شایسیه شدن نهادینه

 سانری   عادالت جاوزیعا رابلاه  یاود دارد     بنن شایسیه(. 0931 رحنما کلور   النرا،) ودش ما

(Giarelli & Web, 1980.) 

کساب  . کشاور دارد  ةمنن بودیا أاتیصاد، نقش مهما در جا  ةعنوان ننر ی محرک صنعت نفت به

ل ایان صانعت ننازمناد ناوعا ر یرارد      ئمسا ةمنیت رتابیا، حداکثر اسیفاده از منابع   حل ختتان

تاوی حاصال   سرمایة اییمااعا   یود ارجباطا  مبینا بر اعیماد میقابل  ةمشارکیا است که در سای

هاا   کااهش    جواناد باه افانایش هنیناه     ماسرمایة اییماعا بهننه از  ةجویها به اسیفاد با. شود ما

ای بار عوامال    کناد  یاوه  أبر این اساس، همواره ج. های منجر شود برداری بهیر از دیگر سرمایه بهره

  نقاش  سارمایة اییمااعا   باا جویاه باه نقاش عادالت ساازمانا در بهباود        . شاود  موید آن ماا 

اییماعا، جحقناق   ةعدالت سازمانا بر سرمای جأثنرنن نجب برایمنانجا  مؤلفةعنوان  ری بهسان شایسیه

سانری بر  گری شایسیه است که نقش عدالت سازمانا با منانجا ررسشدنبال راسخ به این  حاضر به

 در مدیریت اکیشاف شرکت ملا نفت ایران چگونه است؟ سرمایة اییماعا ارجقای 
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 تحقیق ةو پیشین مبانی نظری

 سازمانیعدالت 

عدالت   ایارای آن  . رعایت عدالت رمن بقا   رایداری یریان رنشرفت سازمان   کارکنان آن است

 بارای یرا از ننازهای اساسا   فلری انسان است که هماواره در طاول جااریخ، بسایری مناساب      

ا  گسایرش    های مرباو  باه عادالت باه ماواز      نظریه. یوامع انسانا را فراهم کرده است ةجوسع

های ادیان   فتسفه، باه جحقنقاا  ججرباا     آن از نظریه ةبشری جرامل یافیه   دامن ةرنشرفت یامع

بشر امر زی از بد  جولد جا مار،، زنادگا   (. 91، ص0999یعقوبا   همراران، ) کشنده شده است

یمااعا، باا   ای از هدف اسیقرار عادالت ای  از این ر ، بخش عمده. گذراند را در ن سازمان ما خود

عادالت ساازمانا    ة اژ(. 2، ص0991اسمعنلا گناوی،  ) یابد ها جحقق ما ایرای عدالت در سازمان

به نظر ا  عدالت سازمانا با ادراک کارکناان  . بنان شد 0311 ةبار جوسط گرینبر، در ده برای ا لنن

د منصافانه  کارکنان از براباری   چگاونگا برخاور   ادراک . از انصاف کاری در سازمان مرجبط است

(. DeConinck, 2010, p.1350)جواند سایر میغنرهای مارجبط در کاار را جحات جاأثنر تارار دهاد        ما

 .ای است ای   مرا ده عدالت سازمانا معمونً در برگنرندة سه ینو عدالت جوزیعا، ر یه

ا شاده از رناماده   گرفیه از نظریاة براباری آدامان باوده   باه انصااف ادراک       عدالت جوزیعا نشأ 

(Williamson & Williams, 2011, p.62 ) عادالت جاوزیعا، ادراک از عادالت در نینجاة     . راردازد  ماا

 ,Leow & Kok)عبار  دیگر، همان سنسایم رااداش ساازمانا اسات      ها است، بهها   دریافت جوزیع

2009, p.167) . 

باه  ( زیعاعادالت جاو  )هاا   کند صرف بر نیایج جخصنص راداشأر ند جحقنق از ج به موازاجا که

هاا ننان    عادالت در ساازمان   ة، در ملالعا کارد هاا جغننار    کند بر فرایندهای حاکم بر این جخصنصأج

هایا منصفانه جعریف شود؛ یعناا   ر یه کارگنری بهاز این دیدگاه، عدالت باید با . جغننراجا ایجاد شد

 (.p.558ooleP ,2007 ,) هایا منصفانه باشند ر یه ةا هسیند که نینجهای معادننه جصمن های جصمنم
های ارجبا  مدیر با زیردسیان، مانند ادب، صداتت   احیارام در طاول    ای با ینبه مرا دهعدالت 

ای جوساط رفیاار    مارا ده  به دلنل اینراه عادالت  (. DeConinck, 2010, p.1352)جعامل مرجبط است 
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فیاری نسبت به مادیر  های شناخیا، احساسا   ر شود، این نوع عدالت با  اکنش مدیریت جعننن ما

  (.Cohen & Spector, 2001, p.280)است همراه 

 ساالری شایسته
 در ا . ملارح شاد   ساانری  طلوع شایسیه کیاب در (0319) یانگ مایرل جوسط سانری هشایسی  اژة

 فارا ان  کوشاش    هوشاا  بهارة  از جرکنباا  در آیناده،  افراد اییماعا موتعنت کند ما بنان کیاب این

   داناد  ماا  هاا  نظاام  دیگر از کارآمدجر   عادننه را نظاما سانریشایسیه نظام ،همچننن .بود خواهد

شایسیگا جرکنبا از انگننه، مهار ، داناش   نقاش   . دهد رایان ما ها جبعن  به نظام این است معیقد

 Hee)سرچشامه گرفیاه اسات     مدیریت منابع انسانا ةکه از حوز استاییماعا   صفا  اختتا 

Min & Gleen, 2010, p.116). هاای شاغلا    سانری نظاما است که در آن منایا   موتعنات  شایسیه

اییمااعا، تومنات یاا ثار   باه افاراد داده        ةشایسیگا،   نه بر مبنای ینسنت، طبق براساس فقط

انیخاب   انیصاب مادیران عاالا      سانری بنشیر در در اصلتح عام، شایسیگا   شایسیه .شود ما

یاباد   مامصدا   کارکنان   مدیران عملناجا ننن بارةالبیه این مسئله در. ر د کار ما ها به مانمنانا ساز

خاواها،   ساانری از چهاار مؤلفاة شایسایه     براساس مدل یاناگ شایسایه  . (12، ص0931منشدی، )

نصار اصافهانا   نصار اصافهانا     . داری جشرنل شده است گماری   شایسیه گنینا، شایسیه شایسیه

« (ع)علا  امام سناسا های اندیشه بر جأکند یامعه با مدیریت در سانری شایسیه»ر بررسا د( 0993)

 ماین    غرباا  اندیشامندان  منظار  از هاا  شااخص  شناسایا   سانری،های شایسیهمؤلفه اسیخراج به

ر یررد دینا به مناسبا  عدالت   »در جحقنقا با عنوان ( 0993)لرنایا . است البتغه ررداخیه نهج

سانری   نقاش آن در کارآمادی نظاام     عدالت استما را در مفهوم شایسیه« کارآمدی نظام سناسا

کارآمدی   ی به این نینجه رسند. رده استسناسا با جرنه بر آیا  ترآن   برخا ر ایا  بررسا ک

شود که افاراد نیاق   شایسایه ر ی     زمانا ایجاد ما فقط  جوسعه در یک نظام سناسا   اییماعا 

  .سانری مبنا باشد ار آمده   شایسیهک

 اجتماعی ةسرمای
 ری  آفرین   بسیر مناسبا برای بهره شناسانه دارد، اهرما جوفنق ای یامعه که ریشهسرمایة اییماعا 
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شاود   انسانا   فننیرا   راها برای ننل به موفقنت   بهبود عملرارد ساازمان تلماداد ماا     ةسرمای

 های سنسیم در مویود هنجارهای مجموعة اییماعا سرمایة (.93، ص0931آبادی،  احمدی   فن )

   جباادن   هاای  هنینه   کاهش یامعه یک اعوای همراری سلح ارجقای مویب که اییماعا است

 (.11-12، ص0932رضایا   درینا، ) شود ما ها آن منان ارجباطا 

 اکثار  در. دهند ما نسبت امافوکوی کلمن  ، روجنام بوردیو، به اغلب را اییماعا سرمایة های نظریه

 ننان  داریامعنا  هاای  جفاا    ها، شباهت این کنار در اما. خورد ما چشم به زیادی جشابه ها ریفجع این

 هاای  نظریاه  تبنال  از مخیلفاا  هاای  ینباه  در اییمااعا  کاربرد سرمایة در اغلب که شود ما مشاهده

ربنعاا    ) اسات  مشاهود  بنشایر  حرومت   دموکراسا رفیار خانوادگا، اییماعا، کنیرل اتیصادی،

 ةعماد . اسات  اییمااعا  سرمایة اصلا رردازان نظریه از (0339) روجنام(. 039، ص0931زاده،  صاد 

سارمایة    ی. اسات  دموکراجنک   سناسا نهادهای بر اییماعا های سرمایه جحقنقا   ی ر ی جأثنر

   ایجاد ارجباا   مویب که داند ما اه شبره   هنجارها اعیماد، مانند مفاهنم از ای مجموعه را اییماعا

 . کند ما را جأمنن آنان مشیرک گاها   میقابل منافع  شود  ما اییماع یک اعوای بهننة مشارکت

ها به یادگنری، نوآ ری را در سازمان جسهنل  میعهدکردن افراد   گر هاز طریق سرمایة اییماعا 

 ,Akbari & Baharestan)کند  جومنن ماکرده   انسجام در نا   جعقنب مسیمر اهداف مشیرک را 

2013,P.218 .)معیقاد   ی .داناد  ما انسانا سرمایة به دسینابا برای ابناری را اییماعا سرمایة کلمن 

 اعوا اخینار در منابعا عنوان به که است اییماعا ساخیار از ای ینبه از عبار  اییماعا سرمایة است

بارختف  (. 29، ص0991جسالنما   همرااران،   )ابند ی دست خود اهداف به بیوانند جا گنرد ما ترار

های سنیا ساازمان، سارمایة اییمااعا منحصارًا نینجاة ر اباط اییمااعا         سرمایة انسانا   دارایا

 (.Sabatini, 2005, p.560)کنند  گذاری ما معناداری است که افراد در طول زمان بر ر ی آن سرمایه

 ای، رنرربنادی  شابره  ر ابط شامل ساخیاری مل ینبةشا میماین ینبة سه (0339)گوشال    ناهارنت

 ارجبااطا  ة  ینب ،مشیرک های اسلوره   زبان شامل شناخیا ةینب مناسب، سازمان   ای شبره طر اب

 . تائل هسیندسرمایة اییماعا  مشیرک برای هویت   میقابل انیظارا    جعهدا  اعیماد، شامل

  ةسابق خاطر به افراد که است شخصا ر ابط نوعا  ةکنند جوصنفسرمایة اییماعا  ای رابله عنصر
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 د سایا    احیرام مانند، رفیار گوناگون های ینبه بر ینبه این. کنند ما برترار یردیگر با شان جعامت 

 ,Nahapie & Ghoshal)آ رد   یاود ماا   معاشر  بودن، رذیرش   اعیبار باه  تابل که کند، ما جمرکن

1998; Bolino William & James, 2002 .)به این شارح اسات   اهای  یوگا سرمایة اییماعا شامل :

مسیقنم به فرد دیگری انیقال داده  طور به جواند نما سرمایة اییماعا یک فرد رذیری؛ انیقال تابلنت .0

جوسعه  شخصا   دیجنیالا های جماس طریق سرمایة اییماعا از راینن؛ رذیری کنیرل تابلنت. 2شود؛ 

        دارد؛ راذیری را  کنیارل  کمیارین  دیگار  هاای  سارمایه  باه  سرمایة اییماعا نسبت ر ، این از یابد، ما

 مشرل ها سرمایه دیگر برای یایگنینا عنوان بهسرمایة اییماعا  کارگنری راینن؛ به رذیری انعلاف. 9

گاذاری   سارمایه  زیاادی  منانان  مسیلنمسرمایة اییماعا   ارزش حفظ   ایجاد بان؛ آنیر را .1ت؛ اس

 را بنشایرین ررفنات  سرمایة اییمااعا  افنایا؛  هم .1 ؛(99 ص ،0991 رورعن ،   امنرخانا) تاس

 .(1، ص0939 بندی، چا  شننا   نقش)دارد  سرمایه دیگر هایبا شرل افنایاهم برای

 اجتماعی ةعدالت و سرمای

 مااعا ایی ةسارمای  باانی  سالوح  از برخاوردار  هاای  ساازمان  دهد جحقنقا  مخیلف نشان مانیایج 

کارکناان،   به سالوح باانجر جعهاد   سرمایة اییماعا زیرا  .بود خواهند جر موفق خود رتبای از احیمانً

منجار   ساازمانا  فراری   عملرارد   ةسارمای  یمعا، ر ابط مناسب مدیریت سازمان، رذیری انعلاف

 شاارکت م منانان  اییمااعا،  ةسارمای  های کلندی مهم مؤلفه از یرا. (Bolino et al., 2002) شود ما

 اسایمرار باوده     اییمااعا  مشارکت نوع هر حناجا ننازهای رنش یمله از عدالت   است اییماعا

 هرچاه . اسات  عدالت   انصاف عایتر مننان   نحوه از آنان ادراک مسیلنم افراد دا طلبانه حوور

  در  مشاارکت  به آنان جعهد کنند، درک جر عادننه را سنسیم آن رفیار اییماعا سنسیم یک اعوای

 اییماعا منافع رابلة عدالیا، با افنایش با که حالا در. شود ما بنشیرنینجه، رشد سرمایة اییماعا 

در همانن  (.  Gilliland et al., 2008) شاود  ما جر ضعنف اییماعا اعوای از بسناری فردی منافع با

 ةنانان سارمای  عدالت ساازمانا بار م   در جحقنق خود نشان دادند( 0931)راسیا در دی   شهریاری 

باا ادراک  به این نینجه رسندند کاه  ( 0932)همراران اصفهانا    نصر .دارد جأثنر اییماعا کارکنان

جاوان منانان    ای ماا  ای   مارا ده  مثبت افراد از رعایت عدالت سازمانا شامل عدالت جوزیعا، ر یه
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هاای   ای سازمانا، ر یاه هرچه جوزیع رنامده ،به عبار  دیگر. افراد را افنایش دادسرمایة اییماعا 

تابال دساینابا   سرمایة اییماعا د، سلوح بانجری از شوجر  این رنامدها   ارجباطا  انسانا منصفانه

عت ه بر اینره اعیمادرذیری، بخشاش   ر حناه دا طلباا، مشاارکت مادنا         ،که به جبع آن است

جاوان باه    ماا  ،یاباد  ش ماا ها در افراد افانای  سناسا، برتراری ر ابط غنررسما   جنوع در معاشر 

عادالت   ةبررسا رابلدر  (0939) بندی چا شننا   نقش . ری   عملررد بنشیری دست یافت بهره

باه ایان نینجاه     های اییماعا کارکنان در شرکت جوزیاع بار  اسایان کردسایان     سازمانا   سرمایه

اییماعا شامل سرمایة د ابعا با ای ای   مرا ده جوزیعا، ر یهابعاد عدالت سازمانا شامل  رسندند که

دا طلباا، جواناایا برتاراری     ةکار جنما، بخشش   ر حنا  ةر حنتابلنت اعیماد، مشارکت مدنا   

 هاای سناساا   اییمااعا    ها،   مشارکت ها   د سیا ر ابط اییماعا غنررسما، جنوع در معاشر 

ر ننر ی انسانا ساازمان  طبق گفیة لورسایوک، در حالا که عدالت سازمانا جأثنر مثبیا ب. رابله دارد

کند کاه   در دسینابا به اهداف کارکنان   سازمان دارد، سرمایة اییماعا کارکنان ننن طوری عمل ما

 Asghari Aghdam ) شانا موفقنت در یک سازمان با سلح بانیا از سرمایة اییماعا زیاد اسات 

& Mohammadi, 2011  .)       عادالت ساازمانا    در رو هشاا در بررساا رابلاة سارمایة اییمااعا

بانن عادالت ساازمانا   سارمایة      مشخص شاد کارکنان دانشگاه علوم رنشرا یندی شارور اهواز 

؛ در حاالا کاه بانن عادالت     (Barekat & Gilavand, 2018)اییماعا رابلة معناداری  یود نادارد  

منانان سارمایة    ای بر ای   مرا ده عدالت جوزیعا، ر یه. جوزیعا   اعیماد کارکنان رابله  یود دارد

نینجة جحقناق مشارننا      (.Ghofrani, 2012)اییماعا کارکنان ادارة  رزش   یوانان مؤثر است 

 در بررسا عدالت شهری   سرمایة اییماعا شهرسایان شاهریار نشاان داد بانن    ( 0932)همراران 

خاود   در جحقناق ( 0931)کوها   رورامننا  .رابله  یود داردعدالت اییماعا   سرمایة اییماعا 

به این نینجه رسندند که بنن عدالت سازمانا   سرمایة اییماعا کارکنان بانک ملت اسایان اردبنال   

هاای ایان رنامادها       هرچاه جوزیاع رنامادهای ساازمانا، ر یاه      ،عبار  دیگر به. رابله  یود دارد

 ،جباع آن  هکه با  شود محقق مااییماعا  ةد، سلوح بانجری از سرمایشوجر  ارجباطا  انسانا منصفانه

دا طلبا، مشارکت مدنا   سناسا، برتاراری ر اباط غنررساما       ةاعیمادرذیری، بخشش   ر حن

 .  ری   عملررد بنشیری دست یافت جوان به بهره ما  یابد  ها در افراد افنایش ما جنوع در معاشر 
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 ساالری عدالت و شایسته

ها    این منابع دارای جوانمندی. شوند منابع انسانا ارزشمندجرین منابع سازمان محسوب ما

دسینابا به این مهم ننازمند . شوند که در محنط سازمان به فعل جبدیل ما است ای های بالقوه تابلنت

یرا . ها است کردن شرایط مناسب برای کار   جتش انسان ها   فراهم درک   شناخت کامل انسان

های میناسب با جوانایا، ججربه    در یایگاهاز موارد تابل بررسا در این زمننه، تراردادن افراد 

، 0999بابادی، ) شود سانری محقق ما این فرایند در تالب نظام شایسیه. استها  های آن تابلنت

ننازهای خاصا است   به جعبنر  سانری مسیلنم بسیرها   رنش جحقق نظام شایسیه(. 99ص

یرا از . دکنرای جحقق آن را فراهم جواند زمننه مناسبا ب اندیشمندان  یود برخا عوامل ما

 ةجرین موارد  یود عدالت سازمانا است که با ایجاد شرایط مناسب   اعیماد کارکنان زمنن مهم

بودن  ادراک کارکنان از عادننه   منصفانه. دکن سانری فراهم ما مناسبا را برای جحقق نظام شایسیه

ها، مقررا    ها   ر ش ن   ایرای عادننه ر یههای مسئون   توا   ها ها، جصمنم رفیارها، نگاه

اعیماد کارکنان به  ةکنند، مویب جقویت فنایند سازمانا   آنچه کارکنان از سازمان دریافت ما

باشد؛ زیرا  سانری در سازمان ما اصلا ایرای نظام شایسیه ةشود   این اعیماد خمنرمای سازمان ما

 ،مند شوند   از طرف دیگر سانری بهره ی نظام شایسیهجوانند از منایا از یک طرف کارکنان ما

صور  عادننه   یود عدالت سازمانا کارکنان با ر خواهند داشت که ایرای این نظام به ة اسل به

 همان دینا، اصل جرین اساسا عنوان به عدالت،. خواهد بود   رذیرش آن ارجقا خواهد یافت

 محقق خود، یای در چننی هر اسیقرار اصل استما، عدالت جحقق با زیرا است؛ سانری شایسیه

 که شد ملمئن یامعه در عدالت حوور از جواننم ما زمانا (.0931رحنما کلور   النرا، ) شود ما

 منان در تدر  های حصه   ها سهم عادننه،   راسیا به   گنرند ترار مصدر تدر  بر شایسیگان

 آن امور برای این ةهم .بدانند افراد حقو  جأمنن را شخوی جوان ةهم که آنان شود؛ شایسیگان جوزیع

 الها، انبنای رسالت هدف .کند حرکت عدالت سوی به الها رنامبران رسالت براساس یامعه که است

   دا ری یانشننا، شایسیگا (ع)دا د  حور  گونه که آن. است مردم جوسط عدالت بررایا

 باید عدالت مجریان کریم، ترآن مبنای براساس. کند رمح حق به جا یابد ما را منان مردم در حاکمنت
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 در   شده جأکند سانری  شایسیه به کریم باشند؛ در ترآن الها راهبران   امام   نبا مانند شایسیگانا

   عدالت شایسیه، حاکم اصلا ةدغدغ .اند شده عادننه دعو  توا   به مردم   الها انبنای آیاجا،

 ،(ع) علا امر، این به جویه با .برد ما راه   اصتح عدالت سوی به را یامعه   است آن ایرای

سند باتری، )کند  ما معرفا مردم اصتح ساز زمننه را شایسیه هاى انسان حرومت   سانرى شایسیه

های فنا،  های  رایف نظارجا،  رایف رهبری، مهار  لفهؤا معدالت جوزیعا ب(. 09-01، ص0932

 جحقنق عسگری زیارجا ةنینج .(0999بابادی،  ) رابله دارد سانری یهشایس انسانا   ادراکا

یابا،  خواها   شایسیه شایسیه)  ابعاد آن  سانری شایسیه نن ادراک کارکنان ازنشان داد ب( 0930)

مثبت    ةسازمانا رابل با عدالت( داری رر ری   شایسیه گماری، شایسیه گنینا، شایسیه شایسیه

عبارجا، ادراک کارکنان از  یود عدالت سازمانا از طریق ایجاد موارد  به .دمعنادار  یود دار

 .دکن ماسانری فراهم  مناسبا را برای جحقق نظام شایسیه ةگفیه   افنایش اعیماد سازمانا زمنن رنش

مدیران باید، سنسیم مدیریت   دهد نبود رابلة معنادار بنن سرمایة اییماعا   رفیار مدنا نشان ما

  (.Amintojjar et al., 2015)رد   شایسیگا را در سازمان بهبود   اصتح کنند عملر

 ساالری و سرمایة اجتماعی شایسته

اسات کاه از طریاق آن افاراد براسااس شایسایگا        یاها فعالنت ةسانری سازمانا، مجموع شایسیه

مادیریت   .گنرد لق ماراداش   جرفنع جع آنانبه     مهار   براساس جوانایا   صرفاً شوند ماگنینش 

 های انسانا در بلندمد  است سرمایه ةبر مبنای شایسیگا، ر یرردی منسجم   هماهنگ برای ادار

اییماعا بررسا  ة سانری بر سرمای شایسیه جأثنرهای بسناری  در رو هش (.12، ص0992دهقانان، )

یگا، رفاع ناابرابری     ها نینجه کلندی حاصل از ایرای نظام شایسا  از نگاه این رو هش. شده است

 تیا گنینش، انیخاب، انیصاب   نگهداشات کارکناان بار اسااس معناار      . گنری اعیماد است شرل

ایان  . ن   یردیگر نخواهاد باود  چننی ین اعیماد افراد به سازمان   مسئون نینجهشایسیگا باشد، 

( 2101)همرااران     از دیدگاه کاوما . باشدسرمایة اییماعا جواند محرک اصلا ارجقای  اعیماد ما

هاا   از نظر آن. شود در سازمان محسوب ماسرمایة اییماعا اصلا جقویت  ةلفؤفوای اعیمادمحور م
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ای دیگار   در ملالعاه . ساانری باشاد   سازی شایسیه جواند بسیر مناسبا برای نهادینه چننن فوایا ما

از . را بررسا کردرور   نابرابری در سنگاسرمایة اییماعا  ةرابل خود ةدر رسال( 2101)هونگ چو 

مشیرک این د  میغنار مفهاوم اعیمااد     ةل دارند   حلقبمیقا جأثنرنظر  ی این د  مفهوم بر یردیگر 

 ابعاااد ساااخیاری   شااناخیا  داد نشااان( 0999) نیااایج جحقنااق خنااری  .سااازمانا اساات  در ن

  .ثرندؤمسرمایة اییماعا بر ایجاد ( جا حد زیادی)طور یرسان  به جقریباًسانری  شایسیه

 سرمایة اجتماعی -ساالری شایسته -عدالت

ررداخیه شده است سرمایة اییماعا عدالت سازمانا    ةرابل ةهای کنونا به ملالع در اکثر رو هش

سانری، کمیر رو هشا به ملالعه همنمان این سه میغنر  عدالت سازمانا بر شایسیه جأثنر  با  یود 

گونه  عبار  دیگر، این به. بنن این د  میغنر ررداخیه است ةلسانری بر راب   نقش منانجا شایسیه

بدین . دارد سرمایة اییماعا جأثنربنن عدالت سازمانا    ةسانری بر رابل شود که شایسیه جصور ما

های سازمانا مویب جسهنل فرایند  که  یود عدالت سازمانا از طریق کاهش جعارض امعن

سرمایة سازمانا مویب ارجقای  طریق افنایش اعیماد در نسانری از  سانری   شایسیه شایسیه

 & Corchón, 2016) یود دارد رابله  سانری بنن سرمایة اییماعا   شایسیه. شود مااییماعا 

Beviá  .)سانری،  ساخیاری مانند شایسیه-دهد که چگونه عوامل اییماعا نیایج جحقنقا  نشان ما

های مهم جوزیع، نقش   ارزش سرمایة اییماعا در زندگا  کننده بننا ینسنت   نوادررسیا، رنش

سانری بسنار مهم باشد،  در حالا که جحصنت  ممرن است در شایسیه. ر زمره   بازار کار هسیند

دهد که  جأثنر توی سرمایه اییماعا نشان ما. سرمایة اییماعا ننن برای موفقنت شغلا حناجا است

فاً به دلنل عملررد جحصنلا ننست، بلره دسیرسا به دسینابا به  ضعنت شایسیگا شغلا صر

نیایج ملالعة سنلا نشان داد رایبندی زنان به . Chua, 2010))سرمایة اییماعا ننن جأثنرگذار است 

سانری در طول زمان کاهش یافیه است، زیرا شایسیگا کمیر به  سنلة سرمایة  مفهوم شایسیه

به  یود ( به عنوان رفیار سناسا)سنلة سرمایة اییماعا   بنشیر به  ( جوانایا   ججربه)انسانا 

 .Sealy, 2010))آید  ما

  برای عدالت ( 0339)از مدل ناراهنت   گوشال سرمایة اییماعا در این جحقنق برای بررسا 
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( 0339)ساانری از مادل یاناگ       برای مفهاوم شایسایه  ( 0339)سازمانا از مدل مورمن   ننهوف 

 . جرسنم شده است 0شرل هوما رو هش در تالب مدل مف. اسیفاده شد
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ساانری   سارمایة    هدف رو هش حاضر جعننن ر ابط منان میغنرهاای عادالت ساازمانا، شایسایه    

ها جوصنفا   از نوع همبسایگا   اییماعا بود، از نظر هدف کاربردی   از نظر نحوة گردآ ری داده

جویاه باه اینراه    باا  . آیاد  شامار ماا   سازی معادن  سااخیاری باه   طور مشخص مبینا بر مدل   به

هایا در زمننة ر ابط بانن   سازی معادن  ساخیاری ر یرردی آماری یامع برای آزمون فرضنه مدل

جاوان تابال تباول باودن      شده   میغنرهای مرنون است، از طریق این ر یررد ما میغنرهای مشاهده

ازی معاادن   سا  بنابراین، در این ملالعه ننان مادل  . های نظری را در یوامع خاص آزمون کرد مدل

بارای گاردآ ری   . کار گرفیاه شاده اسات    به  ساخیاری برای جبننن ر ابط مورد نظر   آزمون فرضنه

  ( منظور جد ین مسئلة مورد بررسا   مبانا نظری   رنشننة جحقنق به)ای  ها د  ر ش کیابخانه داده

در . گرفیاه شاد   رکاا  باه ( گردآ ری اطتعا  با ابنار ررسشنامه برای جحلنال آمااری  )ر ش مندانا 

  کار گرفیه شاد؛ ررسشانامة   جحقنق حاضر برای گردآ ری اطتعا  سه ررسشنامه با طنف لنرر  به

ررساش در ساه مؤلفاة سااخیاری،      01باا  ( 0339)اسیاندارد سرمایة اییماعا ناراهنات   گوشاال   

ررسش در  21با  (0339)ای، ررسشنامة اسیاندارد عدالت سازمانا مورمن   ننهوف  شناخیا   رابله

ررساش     21سانری باا   ساخیه شایسیه ای   ررسشنامة محقق ای،   مرا ده سه مؤلفة جوزیعا، ر یه

 .داری گماری   شایسیه گنینا، شایسیه خواها، شایسیه در تالب چهار مؤلفة شایسیه

رایاایا  اند، ر ایاا     کار گرفیه شده ها در بسناری از جحقنقا  به با جویه به اینره این ررسشنامه

ها با نظرا  جخصصا اسایادان   با  یود این، ر ایا محیوایا ررسشنامه. ها جأیند ترار گرفیه است آن

ها ننن ضاریب   منظور جعننن رایایا ررسشنامه   برخا خبرگان موضوعا مورد جأیند ترار گرفت   به

   اس.اس. راا .اسی افنار آمار های جحقنق نرم  جحلنل داده برای ججنیه. آلفای کر نباخ محاسبه شد

 .کار گرفیه شد بههای جحقنق از جحلنل مسنر  های آماری میناسب با میغنرها   فرضنه آزمون لننرل
 

 میانگین، انحراف معیار، آلفای کرونباخ . 1جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف معیار میانگین نام متغیر

 931/1 12190/1 0119/9 سرمایة اییماعا

 990/1 11931/1 1991/2 عدالت سازمانا

 910/1 19021/1 1312/2 سانری شایسیه
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 ها یافته

 9   2هاای   شارل . انجاام گرفات  سازی معادن  سااخیاری   های رو هش مدل برای آزمون فرضنه

ساازی معاادن  سااخیاری را نشاان      نیایج آزمون فرضنة رو هش به ر ش مادل  2همراه ید ل  به

 . دهند ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استاندارد ضرایب در حالت یساختار مدل. 2شکل 

 

 
 داری در حالت ضرایب معنا ساختاری  مدل. 3 شکل

Merit 
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ها حااکا از بارازش    ها با حد مجاز برای آن در بررسا برازش مدل، مقایسه منان مقدار شاخص

 .مدل است

شود، ضریب جأثنر عدالت سازمانا بر  مشاهده ما 9  ید ل  9   2های  طور که در شرل همان

سانری  برابار   مننان جأثنر عدالت سازمانا بر شایسیهضریب ، 93/1ارجقای سرمایة اییماعا برابر با 

همچنانن،  . اسات  11/1رجقای سرمایة اییماعا برابر باا  سانری بر ا ضریب جأثنر شایسیه  ، 93/1با 

، ضرایب مسانر  بنابراینهسیند،  -32/0جر از  یا کوچک ،32/0جر از  ، آمارة جا بنر،9براساس شرل 

هاای ا ل جاا ساوم جأیناد      بنابراین، فرضانه . دهد ای از نیایج را نشان ما ختصه 9ید ل . معنادارند

 .شوند ما
 میزان برازش کلی مدل تحقیق. 2جدول 

 مقدار مجاز مقدار شاخص

192/0 نسبت کای اسروئر به دریة آزادی 9کمیر از    

112/1 (RMSEA)منانگنن مجذ ر جقریبا خلا  ریشة  19/1کمیر از    

30/1 (NNFI)شاخص برازش غنرنرم  3/1بانجر از    

39/1 (CFI)شاخص برازش جلبنقا  3/1بانجر از    

39/1 (IFI)شاخص برازش افنایشا  3/1بانجر از    

31/1 (GFI)شاخص برازندگا  3/1بانجر از    

32/1 (AGFI)یافیه  دگا جعدیلشاخص برازن 3/1بانجر از    

 

 

 های تحقیق فرضیهنتایج آزمون . 3جدول 
 

 ضریب معناداری فرضیه
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تأثیر
 نتیجه

سرمایة اییماعاجأثنر عدالت سازمانا بر   19/1  93/1  01/1  جأیند 

سانری جأثنر عدالت سازمانا بر شایسیه  01/09  93/1  13/1  جأیند 

سرمایة اییماعاسانری بر  جأثنر شایسیه  22/1  11/1  92/1  جأیند 

.گذارد جأثنر ماسرمایة اییماعا  بر  سانری ازمانا از طریق شایسیهعدالت س  11/1  21/1 یندأج   
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طور غنرمسیقنم  همچننن، نیایج جحلنل مسنر نشان داد عدالت سازمانا عت ه بر جأثنر مسیقنم، به

باا جویاه باه مقاادیر ضاریب      . گذارد سانری بر ارجقای سرمایة اییماعا اثر ما   از طریق شایسیه

با جویه . سنر، جأثنر غنرمسیقنم عدالت سازمانا بر سرمایة اییماعا از جأثنر مسیقنم آن بنشیر استم

جاأثنر مسایقنم   مرباو  باه    ،01/09به مقادیر ضریب معناداری، بنشیرین ضریب معناداری برابار باا   

ثنر عدالت جأمربو  به ، 19/1سانری   کمیرین ضریب معناداری برابر با  عدالت سازمانا بر شایسیه

 .سازمانا بر سرمایة اییماعا است

 گیری بحث و نتیجه

ساانری   در جحقنق حاضر جأثنر عدالت سازمانا بر ارجقای سرمایة اییماعا با نقش منانجا شایسایه 

نیایج جحقنق حاضر نشان داد میغنر عدالت سازمانا بر ارجقای سرمایة اییماعا جأثنری . بررسا شد

ر اسااس ایان نینجاه، افانایش عادالت ساازمانا مویاب جقویات حاا          ب. مثبت   معناداری دارد

یابند که فراینادها، منایاا   برخوردهاا     شود   کارکنان اطمننان ما بننا کارکنان به سازمان ما خوش

سارمایة  اصل از ایان فرایناد محارک اصالا     اعیماد ح. گنرد صورجا عادننه دربارة آنان انجام ما به

هاا   نناا  یرادیگر، زمنناة      سلح از ر ابط   اعیماد به جوانمنادی  این. شود اییماعا محسوب ما

ها را فراهم کرده   با خلق دانش یدید جوساط همرااران   ارجقاای عملرارد      جبادل دانش   ججربه

نصار  ، (2112)هاای جحقنقاا  بولنناو   همرااران      این نینجه باا یافیاه  . سازمانا همراه خواهد شد

 (0931)،   در دی   شااهریاری (0939)بناادی  شااننا   نقااش ، چا (0932)اصاافهانا   همراااران  

 . همخوانا دارد

ساانری در ساازمان جاأثنر     دیگر جحقنق مشخص شد عدالت سازمانا بر شایسایه   براساس یافیة

براساس این نینجه،  یود سلح بانیا از عدالت سازمانا مویبا  ارجقاای  . مثبت   معناداری دارد

ادراک مثبت کارکنان از مقولة عادالت مویاب جقویات    . کند ا فراهم ماسانری در سازمان ر شایسیه

ساانری   شود   این اعیماد محرک اصلا ایرای نظاام شایسایه   فنایندة اعیماد کارکنان به سازمان ما

 اسلة  یود عدالت سازمانا کارکنان با ر خواهند داشت که ایرای ایان   در سازمان است؛ زیرا به
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های جحقنقا   این نینجه با یافیه. خواهد بود   رذیرش آن ارجقا خواهد یافتصور  عادننه  نظام به

فار   همرااران    ، ماونیا (2102)، سااداجا   همرااران   (0930)  عسگری زیارجا ( 0999)بابادی 

 . خوانا داردهم( 2101)زاده    ریبا   نجف ،(2109)

سرمایة اییماعا جأثنر مثبت سانری بر ارجقای  در فرضنة دیگری از جحقنق مشخص شد شایسیه

خاطر، رفع ناابرابری    نینجة کلندی حاصل از ایرای نظام شایسیگا عامل اطمننان.   معناداری دارد

مندی از منایای فعالنات مناابع انساانا یان از مسانر        تیا افراد ملمئن شوند بهره.   اعیماد است

شاود،   جوانمندی آنان بنشیر ماا  شود   اینره در سایة مشارکت شایسیگا   رشد فردی حاصل نما

این نینجه . به نوعا همراری با یردیگر ررداخیه   بدین جرجنب سرمایة اییماعا ارجقا خواهد یافت

 ،در نهایات . همخاوانا دارد  (2101)  هونگ چو ( 2101)های جحقنقا  کوما   همراران  با یافیه

ر ارجبا  بنن عدالت ساازمانا    سانری د براساس نیایج آزمون فرضنة چهارم مشخص شد شایسیه

هاا مشاخص اسات، جاأثنر      گونه که از نیاایج جحلنال داده   همان. سرمایة اییماعا نقش منانجا دارد

سانری بر سرمایة اییماعا از جأثنر مسیقنم عادالت   عدالت سازمانا از طریق میغنر منانجا شایسیه

 . بر سرمایة اییماعا بنشیر است

 پیشنهادها 

ایج جحقنق   جأثنر مثبت   معنادار عدالت سازمانا بر ارجقای سارمایة اییمااعا     با جویه به نی

سانری بر ارجقای سرمایة اییماعا رنشنهادهای زیار   سانری   جأثنر مثبت   معنادار شایسیه شایسیه

 :شود ملرح ما

 جقویت سرمایة اییماعا در محنط کار از طریق. 0

ط کاار   القاای حاا مسائولنت   اعیمااد از طارف       ایجاد یو اطمننان   اعیماد در محن -

 مدیریت به کارکنان

هاای ساازمانا از ساوی مادیران        رایبندی به اصول اختتاا در عملرردهاا   جصامنم    -

 .کارکنان

 .های جنما   گر ها   مشارکت افراد جقویت فعالنت -
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 .های اسیخداما های ارجباطا افراد در ر یه جویه به جوانایا -

 .های ارزیابا عملررد های سرمایة اییماعا در سنسیم از شاخص اسیفاده -

 جقویت ر حنة عدالت سازمانا از طریق. 2

هاای کااری    عناوان تاواننن راهنماای فعالنات     جد ین کدهای اختتا   کدهای عمل باه  -

 . کارکنان

 . ها النام مسئونن برای رعایت تواننن در فرایندهای کاری   مدیریت منایا   راداش -

آموزش مسئونن برای رعایات عادالت در فراینادهای ارجبااطا   آماوزش آناان بارای         -

 . های ارجباطا خود شناخت آسنب

 .های خود آموزش مسئونن در زمننة اعمال خودکنیرلا بر اعمال   فعالنت -

 سانری از طریق  جقویت شایسیه. 9

ا ر بار اینراه حواور    هاا   با   سمت شایسایه  جغننر نگرش مسئونن در راسیای گرایش به -

 . ها ضامن بقای سازمان خواهد بود شایسیه

های سازمان برای گانینش   ها   اسیراجوی های میناسب با ارزش جد ین معنارها   شاخص -

 . کارکنان

 . های مورد نناز برای انیصابا  شغلا جد ین دتنق دانش، مهار    جوانمندی -

 . شت سازنده   کارکردی کارکنانهای دتنق مدیریت نگهدا جد ین دسیورالعمل -

شود در رو هشا کنفاا باه مادیریت سارمایة اییمااعا در       به رو هشگران آجا رنشنهاد ما

 . های د لیا ایران رردازند سازمان
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