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تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایة اجتماعی با میانجیگری
شایستهساالری در سازمان
2

مهدی خیراندیش ،1سعید جعفرینیا

 .1دانشیار ،دانشکده مديريت ،دانشگاه علوم و فنون هوايی شهید ستاری ،تهران ،ايران
 .2استاديار ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران

(تاریخ دریافت 1931/11/02 :؛ تاریخ پذیرش)1931/21/19 :

چکیده
اهمیت سرمایة اجتماعی به اندازهای است که از آن بهعنوان عامل تسهیلکنندة همة فعالیتهای اجتمااعی یااد مایشاود .از ایا ر  ،در
پژ هشهای زیادی به شناخت عوامل ایجادکنندة آن پرداخته شده است .بر ای اساس ،پژ هش حاضر به بررسی تاثییر عادالت ساازمانی
بر ارتقای سرمایة اجتماعی با نقش میانجی شایستهساالری در سازمان میپردازد .تحقیق حاضر از نظر هاد ،،کااربردی از نظار نحاوة
اجرا ،تحقیقی توصیفی -همبستگی است .جامعهی آماری تحقیق شامل  022نفر از کارکنان مدیریت اکتشاا ،شارکت م ای نفات ایاران
است که براساس جد ل مورگان با ر ش نمونهگیری تصادفی طبقهای 012 ،نفر باهعناوان نموناه انتاااش شادند .ابااار پاژ هش ساه
پرسشنامة استاندارد سرمایة اجتماعی ناپاهیت گوشال ( ،)1332عدالت سازمانی ماورم نیهاو )1339( ،پرسشانامة محقاقسااختة
شایستهساالری بود .ر ایی محتوای پرسشنامهها براساس نظرات تاصصی استادان خبرگان پایایی آنها نیا با محاسبة ضریب آلفاای
کر نباخ تثیید شد .نتایج تح یل دادهها با ر ش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد عدالت ساازمانی از طریاق سارمایة اجتمااعی بار
شایستهساالری تثییر میگذارد .همچنی  ،تثییر مستقیم عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایة اجتماعی برابر باا  2/93تاثییر غیرمساتقیم آن
به اسطة متغیر میانجی شایستهساالری برابر با  2/0است.

کلیدواژگان
سرمایة اجتماعی ،شایستهساالری ،عدالت سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهShamsj58@khu.ac.ir :
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مقدمه
در عصر حاضر ،همة سازمان ها برای بقاا حواور در بازارهاای رتاابیا ننازمناد جویاه یادی
اسیفادة بهننه از سرمایة اییماعا خود هسیند .براساس این نوع سارمایه ،منانان

نحاوة جعاامت

کنشگران اییماعا به مهمجرین موضوعا مورد بررسا یامعهشناسان جبدیل شده است

( Putnam,

 .)2000, p.112سرمایة اییماعا برگرفیه از مفاهنما مانند مشارکت ،همنااری ،اعیمااد همرااری
اعوای یک یامعه یا یک گر ه است .مدیران کسانا که بیوانناد در ساازمان ،سارمایة اییمااعا
ایجاد کنند ،راه کامنابا شغلا سازمانا خود را هموار مااکنناد (احمادی فان

آباادی،0931 ،

ص .)93سرمایة اییماعا مجموعهای از منابع ذخایر ارزشمندی اسات کاه باهصاور

ذاجاا در

ر ابط اییماعا گر هها یود دارد (محرمزاده همراران ،0993 ،ص.)021
در میون نظری سرمایة اییماعا هماواره بار عوامال ماؤثر بار ارجقاای آن جأکناد شاده اسات.
جحقنقا

نشان مادهند احساس باعدالیا آثار مخرب ناامللوبا بار ر حناة کارکناان داشایه

رفیار آنان را جحت جأثنر ترار مادهد .در صورجا که کارکنان احساس کنند باهصاور

عادنناه باا

آنان رفیار شده است ،انگننة بنشیری برای فعالنت دارند عملررد بهیری خواهند داشت .کارکناان
جمایل دارند با آنان بهصور

عادننه رفیار شود براساس نوع مننان فعالنیا که انجام مادهناد،

از منایایا میناسب بهرهمند شوند ،همچننن ،براساس شایسیگا ،مهار

جوانایاشاان ارجقاا یابناد

(مصلفایا صمدی ،0931 ،ص .)011تیا عدالت برترار خواهد شاد کاه باا هارکا براسااس
شایسیگا جوانایاهای ی رفیار شود ،عدالت در مناصاب ،انیصاابهاا ،ررداخاتهاای عادنناه،
اعمال اخینار جصمنمگنریها از اصول ا لنة شایسیهسانری است .جویه باه شایسایهساانری بار
نگرشها اعیقادهای افراد جأثنر ماگذارد در نینجه ،مویب بهره ری بنشیر کارکنان خواهد شد.
با جویه به نقش مهما که سرمایة اییماعا در سازمانها دارد ،در راو هش حاضار نقاش عادالت
سازمانا در ارجقای سرمایة اییماعا با ملالعة نقش منانجا شایسیهسانری بررسا ماشود.
بیان مسئله
بهطور سنیا یود سرمایههای طبنعا ،فننیرا سرمایة انسانا در کنار یردیگر ،مبنایا برای جوسعه

292

تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایة اجتماعی با میانجیگری شایستهساالری در سازمان

عملررد اتیصادی فرض ماشده است .در عصر حاضر در کنار سرمایههاای انساانا ،اتیصاادی
مالا ،سرمایة دیگری به نام سرمایة اییماعا مورد بهرهبرداری ترار گرفیه است .جوفنق سازمانها را
نماجوان فقط در انباشت ثر

ماادی ججهنان باه آخارین امراناا

فننیراا ،فانآ ریهاای

اطتعاجا ارجباطا ارزیابا کرد .امر زه به این مهم را بردهاند که جوسعة هر یامعه در گر افنایش
سلح سرمایة اییماعا سازمانها نهادهای فعال در آن است (فقنها فنوا  ،0991ص.)03
سرمایة اییماعا برختف سایر سرمایهها بهصور

فننیرا یود ندارد ،بلره حاصل جعامت

هنجارهای گر ها اییمااعا باوده از طارف دیگار ،افانایش آن مااجواناد باعاک کااهش
هنینههای ادارة یوامع سازمانها شود .سرمایة اییماعا را ماجوان حاصل اعیماد میقابل ،جعامال
اییماعا میقابل ،احساس هویت یمعا دانسات (بناکزاد فرزاناه ،0931 ،ص .)2-9یراا از
ارکان سرمایة اییماعا مننان مشارکت است ،این سرمایه با مفهوم اخات
مسیلنم جأمل بر الناما

عادالت ارجباا دارد

شرلگنری فعالنتهای یمعا است .هنگاما که از مفهوم عدالت در محنط
0

سازمانا اسیفاده ماشود ،اصلتح عدالت سازمانا بهکار ماار د (راورعن

امنرخاانا،0991 ،

ص .)21عدالت سازمانا یعنا اینره با چه شنوههایا باید با کارکنان رفیار شود جاا احسااس کنناد
بهصور

عادننه با آنها برخورد شده است .ایان بحاک مااجواناد باا گانینش کارکناان براسااس

شایسیگا جوانایا آنها ،ارجقای شغلا ،منایای کارکنان ارجبا داشیه باشد.
شایسیهسانری 2از نظر علوم سناسا از یمله ساز کارهایا است که در راسیای انیخااب افاراد
بر مبنای شایسیگا اسیفاده ماشود .شایسیهسانری از ر شهای جعدیل حذف باعدالیا ایجاد
فرصتهای برابر برای همگان است .یراا از اصاول زیربناایا شایسایهساانری اصال براباری در
فرصتها است .بر مبنای این اصل در یک سازمان افراد مخیلف باید از شانا برابر در دسینابا باه
فرصتها برخوردار باشند بهکارگرفین یا بهکارنگرفین فرصتها باید به موفقنت یا شرست آنها

1. Organizational justice
2. Meritocracy
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منجر شود (گلرار ناصحافر ،0990 ،ص .)93ضعنت ساازمانا منلاق حااکم بار آن ایجااب
ماکند از هر کسا از هر چننی بهدرسیا میناسب با موتعنت ،حداکثر اسایفاده باه عمال آیاد.
چننن فرضا دربارة ننر ی انسانا بهصور

ترارگرفین شایسیهجرین فرد در مناسبجارین موتعنات

شغلا ملرح ماشود.
مننان سرمایة اییماعا هر سازمان نشاندهندة مننان اعیماد افراد باه یرادیگر اسات (ایماانا
شایان یهرما ،0932 ،ص .)22عدالت سازمانا شایسیه سانری یایگاه اهمنت مثبیا در یلب
اعیماد افراد بهبود عملررد فردی سازمانا دارند باعدالیا ماجواند آثاار ساوو مخرباا بار
ر حنة کار یمعا افراد سازمان داشیه باشد .محققان بر این عقنده اند محنلا که به کارکنان انگنانة
رشد جوسعه بدهد ،با سرمایهگذاری در سرمایة اییماعا در محنط کار محقق مااشاود

( Brooks

 .)& Nafukho, 2006, p.117از این ر  ،بررسا نقش عدالت سازمانا شایسیهسانری در جقویات
یا جوعنف سرمایة اییماعا اهمنت یوهای دارد.
نهادینهشدن شایسیهسانری در سازمانها مویب کاهش فساد اداری گسیرش عدالت اییماعا
ماشود (رحنما کلور النرا .)0931 ،بنن شایسیهسانری عادالت جاوزیعا رابلاه یاود دارد
(.)Giarelli & Web, 1980
صنعت نفت بهعنوان ننر ی محرکة اتیصاد ،نقش مهما در جاأمنن بودیاة کشاور دارد .کساب
منیت رتابیا ،حداکثر اسیفاده از منابع حل ختتانة مسائل ایان صانعت ننازمناد ناوعا ر یرارد
مشارکیا است که در سایة یود ارجباطا

مبینا بر اعیماد میقابل سرمایة اییمااعا تاوی حاصال

ماشود .باجویها به اسیفادة بهننه از سرمایة اییماعا ما جواناد باه افانایش هنیناههاا کااهش
بهره برداری بهیر از دیگر سرمایههای منجر شود .بر این اساس ،همواره جأکناد یاوهای بار عوامال
موید آن ماا شاود .باا جویاه باه نقاش عادالت ساازمانا در بهباود سارمایة اییمااعا نقاش
شایسیهسانری بهعنوان مؤلفة منانجا برای جبننن جأثنر عدالت سازمانا بر سرمایة اییماعا ،جحقناق
حاضر بهدنبال راسخ به این ررسش است که نقش عدالت سازمانا با منانجاگری شایسیهسانری بر
ارجقای سرمایة اییماعا در مدیریت اکیشاف شرکت ملا نفت ایران چگونه است؟
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
عدالت سازمانی

رعایت عدالت رمن بقا رایداری یریان رنشرفت سازمان کارکنان آن است .عدالت ایارای آن
یرا از ننازهای اساسا فلری انسان است که هماواره در طاول جااریخ ،بسایری مناساب بارای
جوسعة یوامع انسانا را فراهم کرده است .نظریههای مرباو باه عادالت باه ماوازا

گسایرش

رنشرفت یامعة بشری جرامل یافیه دامنة آن از نظریههای ادیان فتسفه ،باه جحقنقاا

ججرباا

کشنده شده است (یعقوبا همراران ،0999 ،ص .)91بشر امر زی از بد جولد جا مار ،،زنادگا
خود را در ن سازمان ماگذراند .از این ر  ،بخش عمدهای از هدف اسیقرار عادالت اییمااعا ،باا
ایرای عدالت در سازمانها جحقق مایابد (اسمعنلا گناوی ،0991 ،ص .)2اژة عادالت ساازمانا
برای ا لننبار جوسط گرینبر ،در دهة  0311بنان شد .به نظر ا عدالت سازمانا با ادراک کارکناان
از انصاف کاری در سازمان مرجبط است .ادراک کارکنان از براباری چگاونگا برخاورد منصافانه
ماجواند سایر میغنرهای مارجبط در کاار را جحات جاأثنر تارار دهاد (.)DeConinck, 2010, p.1350
عدالت سازمانا معمونً در برگنرندة سه ینو عدالت جوزیعا ،ر یهای مرا دهای است.
عدالت جوزیعا نشأ گرفیه از نظریاة براباری آدامان باوده باه انصااف ادراکشاده از رنامادها
( )Williamson & Williams, 2011, p.62مااراردازد .عادالت جاوزیعا ،ادراک از عادالت در نینجاة
جوزیعها دریافتها است ،بهعبار

دیگر ،همان سنسایم رااداش ساازمانا اسات (

Leow & Kok,

.)2009, p.167
به موازاجا که ر ند جحقنق از جأکند صرف بر نیایج جخصنص راداشهاا (عادالت جاوزیعا) باه
جأکند بر فرایندهای حاکم بر این جخصنصهاا جغننار کارد ،در ملالعاة عادالت در ساازمانهاا ننان
جغننراجا ایجاد شد .از این دیدگاه ،عدالت باید با بهکارگنری ر یههایا منصفانه جعریف شود؛ یعناا

جصمنمهای عادننه جصمنمهایا هسیند که نینجة ر یههایا منصفانه باشند (.)Poole, 2007, p.558
عدالت مرا دهای با ینبه های ارجبا مدیر با زیردسیان ،مانند ادب ،صداتت احیارام در طاول
جعامل مرجبط است ( .)DeConinck, 2010, p.1352به دلنل اینراه عادالت مارا دهای جوساط رفیاار
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مدیریت جعننن ماشود ،این نوع عدالت با اکنشهای شناخیا ،احساسا رفیاری نسبت به مادیر
همراه است (.)Cohen & Spector, 2001, p.280
شایستهساالری

اژة شایسیهسانری جوسط مایرل یانگ ( )0319در کیاب طلوع شایسیهساانری ملارح شاد .ا در
این کیاب بنان ماکند موتعنت اییماعا افراد در آیناده ،جرکنباا از بهارة هوشاا کوشاش فارا ان
خواهد بود .همچننن ،نظام شایسیهسانری را نظاما عادننه کارآمدجر از دیگر نظاامهاا مااداناد
معیقد است این نظام به جبعن
اییماعا صفا

ها رایان مادهد .شایسیگا جرکنبا از انگننه ،مهار  ،داناش نقاش

اختتا است که از حوزة مدیریت منابع انسانا سرچشامه گرفیاه اسات (

Hee

 .)Min & Gleen, 2010, p.116شایسیهسانری نظاما است که در آن منایا موتعناتهاای شاغلا
فقط براساس شایسیگا ،نه بر مبنای ینسنت ،طبقة اییمااعا ،تومنات یاا ثار

باه افاراد داده

ماشود .در اصلتح عام ،شایسیگا شایسیهسانری بنشیر در انیخاب انیصاب مادیران عاالا
منانا سازمانها بهکار مار د .البیه این مسئله دربارة کارکنان مدیران عملناجا ننن مصدا مایاباد
(منشدی ،0931 ،ص .)12براساس مدل یاناگ شایسایهساانری از چهاار مؤلفاة شایسایهخاواها،
شایسیهگنینا ،شایسیهگماری شایسیهداری جشرنل شده است .نصار اصافهانا نصار اصافهانا
( )0993در بررسا «شایسیهسانری در مدیریت یامعه با جأکند بر اندیشههای سناسا امام علا (ع)»
به اسیخراج مؤلفههای شایسیهسانری ،شناسایا شااخصهاا از منظار اندیشامندان غرباا ماین
نهجالبتغه ررداخیه است .لرنایا ( )0993در جحقنقا با عنوان «ر یررد دینا به مناسبا

عدالت

کارآمدی نظام سناسا» عدالت استما را در مفهوم شایسیهسانری نقاش آن در کارآمادی نظاام
سناسا با جرنه بر آیا

ترآن برخا ر ایا

بررسا کرده است .ی به این نینجه رسند کارآمدی

جوسعه در یک نظام سناسا اییماعا فقط زمانا ایجاد ماشود که افاراد نیاق شایسایه ر ی
کار آمده شایسیهسانری مبنا

باشد.

سرمایة اجتماعی

سرمایة اییماعا که ریشهای یامعهشناسانه دارد ،اهرما جوفنقآفرین بسیر مناسبا برای بهره ری
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سرمایة انسانا فننیرا راها برای ننل به موفقنت بهبود عملرارد ساازمان تلماداد مااشاود
(احمدی فن

آبادی ،0931 ،ص .)93سرمایة اییماعا مجموعة هنجارهای مویود در سنسیمهای

اییماعا است که مویب ارجقای سلح همراری اعوای یک یامعه کاهش هنینههاای جباادن
ارجباطا منان آنها ماشود (رضایا درینا ،0932 ،ص.)11-12
نظریههای سرمایة اییماعا را اغلب به بوردیو ،روجنام ،کلمن فوکویاما نسبت مادهند .در اکثار
این جعریفها جشابه زیادی بهچشم ماخورد .اما در کنار این شباهتها ،جفاا

هاای معنااداری ننان

مشاهده ماشود که اغلب در کاربرد سرمایة اییمااعا در ینباههاای مخیلفاا از تبنال نظریاههاای
اتیصادی ،کنیرل اییماعا ،رفیار خانوادگا ،دموکراسا حرومت بنشایر مشاهود اسات (ربنعاا
صاد زاده ،0931 ،ص .)039روجنام ( )0339از نظریهرردازان اصلا سرمایة اییمااعا اسات .عمادة
جحقنقا

ی ر ی جأثنر سرمایههای اییماعا بر نهادهای سناسا دموکراجنک اسات .ی سارمایة

اییماعا را مجموعهای از مفاهنم مانند اعیماد ،هنجارها شبرهها ماداند که مویب ایجاد ارجباا
مشارکت بهننة اعوای یک اییماع ماشود منافع میقابل گاها مشیرک آنان را جأمنن ماکند.
سرمایة اییماعا از طریق میعهدکردن افراد گر هها به یادگنری ،نوآ ری را در سازمان جسهنل
کرده انسجام در نا جعقنب مسیمر اهداف مشیرک را جومنن ماکند (

Akbari & Baharestan,

 .)2013,P.218کلمن سرمایة اییماعا را ابناری برای دسینابا به سرمایة انسانا ماداناد .ی معیقاد
است سرمایة اییماعا عبار از ینبهای از ساخیار اییماعا است که بهعنوان منابعا در اخینار اعوا
ترار ماگنرد جا بیوانند به اهداف خود دست یابند (جسالنما همرااران ،0991 ،ص .)29بارختف
سرمایة انسانا دارایا های سنیا ساازمان ،سارمایة اییمااعا منحصار ًا نینجاة ر اباط اییمااعا
معناداری است که افراد در طول زمان بر ر ی آن سرمایهگذاری ماکنند (.)Sabatini, 2005, p.560
ناهارنت گوشال ( )0339سه ینبة میماین شامل ینبة ساخیاری شامل ر ابط شابرهای ،رنرربنادی
ر ابط شبرهای سازمان مناسب ،ینبة شناخیا شامل زبان اسلورههای مشیرک ،ینبة ارجبااطا
شامل اعیماد ،جعهدا

انیظارا میقابل هویت مشیرک برای سرمایة اییماعا تائل هسیند.

عنصر رابلهای سرمایة اییماعا جوصنفکنندة نوعا ر ابط شخصا است که افراد بهخاطر سابقة
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جعامت شان با یردیگر برترار ماکنند .این ینبه بر ینبههای گوناگون رفیار مانند ،احیرام د سایا
جمرکن ماکند ،که تابل معاشر

بودن ،رذیرش اعیبار باه یاود مااآ رد

( Nahapie & Ghoshal,

 .)1998; Bolino William & James, 2002سرمایة اییماعا شامل یوگاهایا به این شارح اسات:
 .0تابلنت انیقالرذیری؛ سرمایة اییماعا یک فرد نماجواند بهطور مسیقنم به فرد دیگری انیقال داده
شود؛  .2تابلنت کنیرلرذیری راینن؛ سرمایة اییماعا از طریق جماسهای دیجنیالا شخصا جوسعه
مایابد ،از این ر  ،سرمایة اییماعا نسبت باه سارمایههاای دیگار کمیارین کنیارلراذیری را دارد؛
 .9انعلافرذیری راینن؛ بهکارگنری سرمایة اییماعا بهعنوان یایگنینا برای دیگر سرمایهها مشرل
است؛  .1آنیر را بان؛ ایجاد حفظ ارزش سرمایة اییماعا مسیلنم منانان زیاادی سارمایهگاذاری
است (امنرخانا رورعن  ،0991 ،ص )99؛  .1همافنایا؛ سرمایة اییمااعا بنشایرین ررفنات را
برای همافنایا با شرلهای دیگر سرمایه دارد (چا شننا نقشبندی ،0939 ،ص.)1
عدالت و سرمایة اجتماعی

نیایج جحقنقا

مخیلف نشان مادهد ساازمانهاای برخاوردار از سالوح باانی سارمایة اییمااعا

احیمانً از رتبای خود موفقجر خواهند بود .زیرا سرمایة اییماعا به سالوح باانجر جعهاد کارکناان،
انعلافرذیری سازمان ،مدیریت مناسب ر ابط یمعا ،سارمایة فراری عملرارد ساازمانا منجار
ماشود ) .(Bolino et al., 2002یرا از مؤلفههای کلندی مهم سارمایة اییمااعا ،منانان مشاارکت
اییماعا است عدالت از یمله رنشننازهای حناجا هر نوع مشارکت اییمااعا باوده اسایمرار
حوور دا طلبانه افراد مسیلنم ادراک آنان از نحوه مننان رعایت انصاف عدالت اسات .هرچاه
اعوای یک سنسیم اییماعا رفیار آن سنسیم را عادننهجر درک کنند ،جعهد آنان به مشاارکت

در

نینجه ،رشد سرمایة اییماعا بنشیر ماشود .در حالا که با افنایش باعدالیا ،رابلة منافع اییماعا
با منافع فردی بسناری از اعوای اییماعا ضعنفجر ماشاود (  .)Gilliland et al., 2008در همانن
راسیا در دی شهریاری ( )0931در جحقنق خود نشان دادند عدالت ساازمانا بار منانان سارمایة
اییماعا کارکنان جأثنر دارد .نصر اصفهانا همراران ( )0932به این نینجه رسندند کاه باا ادراک
مثبت افراد از رعایت عدالت سازمانا شامل عدالت جوزیعا ،ر یهای مارا دهای مااجاوان منانان

تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سرمایة اجتماعی با میانجیگری شایستهساالری در سازمان

سرمایة اییماعا افراد را افنایش داد .به عبار
این رنامدها ارجباطا
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دیگر ،هرچه جوزیع رنامدهای سازمانا ،ر یاههاای

انسانا منصفانهجر شود ،سلوح بانجری از سرمایة اییماعا تابال دساینابا

است که به جبع آن ،عت ه بر اینره اعیمادرذیری ،بخشاش ر حناه دا طلباا ،مشاارکت مادنا
سناسا ،برتراری ر ابط غنررسما جنوع در معاشر ها در افراد افانایش ماایاباد ،مااجاوان باه
بهره ری عملررد بنشیری دست یافت .چا شننا نقشبندی ( )0939در بررسا رابلة عادالت
سازمانا سرمایه های اییماعا کارکنان در شرکت جوزیاع بار اسایان کردسایان باه ایان نینجاه
رسندند که عدالت سازمانا شامل ابعاد جوزیعا ،ر یهای مرا دهای با ابعاد سرمایة اییماعا شامل
تابلنت اعیماد ،مشارکت مدنا ر حنة کار جنما ،بخشش ر حناة دا طلباا ،جواناایا برتاراری
ر ابط اییماعا غنررسما ،جنوع در معاشر ها د سیاها ،مشارکتهاای سناساا اییمااعا
رابله دارد .طبق گفیة لورسایوک ،در حالا که عدالت سازمانا جأثنر مثبیا بر ننر ی انسانا ساازمان
در دسینابا به اهداف کارکنان سازمان دارد ،سرمایة اییماعا کارکنان ننن طوری عمل ماکند کاه
شانا موفقنت در یک سازمان با سلح بانیا از سرمایة اییماعا زیاد اسات (

Asghari Aghdam

 .) & Mohammadi, 2011در رو هشاا در بررساا رابلاة سارمایة اییمااعا عادالت ساازمانا
کارکنان دانشگاه علوم رنشرا یندی شارور اهواز مشخص شاد بانن عادالت ساازمانا سارمایة
اییماعا رابلة معناداری یود نادارد ()Barekat & Gilavand, 2018؛ در حاالا کاه بانن عادالت
جوزیعا اعیماد کارکنان رابله یود دارد .عدالت جوزیعا ،ر یهای مرا دهای بر منانان سارمایة
اییماعا کارکنان ادارة رزش یوانان مؤثر است ( .)Ghofrani, 2012نینجة جحقناق مشارننا
همراران ( )0932در بررسا عدالت شهری سرمایة اییماعا شهرسایان شاهریار نشاان داد بانن
عدالت اییماعا سرمایة اییماعا رابله یود دارد .کوها رورامننا ( )0931در جحقناق خاود
به این نینجه رسندند که بنن عدالت سازمانا سرمایة اییماعا کارکنان بانک ملت اسایان اردبنال
رابله یود دارد .بهعبار
ارجباطا

دیگر ،هرچاه جوزیاع رنامادهای ساازمانا ،ر یاههاای ایان رنامادها

انسانا منصفانهجر شود ،سلوح بانجری از سرمایة اییماعا محقق ماشود که باهجباع آن،

اعیمادرذیری ،بخشش ر حنة دا طلبا ،مشارکت مدنا سناسا ،برتاراری ر اباط غنررساما
جنوع در معاشر ها در افراد افنایش مایابد ماجوان به بهره ری عملررد بنشیری دست یافت.
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عدالت و شایستهساالری

منابع انسانا ارزشمندجرین منابع سازمان محسوب ماشوند .این منابع دارای جوانمندیها
تابلنتهای بالقوهای است که در محنط سازمان به فعل جبدیل ماشوند .دسینابا به این مهم ننازمند
درک شناخت کامل انسانها فراهمکردن شرایط مناسب برای کار جتش انسانها است .یرا
از موارد تابل بررسا در این زمننه ،تراردادن افراد در یایگاههای میناسب با جوانایا ،ججربه
تابلنتهای آنها است .این فرایند در تالب نظام شایسیهسانری محقق ماشود (بابادی،0999 ،
ص .)99جحقق نظام شایسیهسانری مسیلنم بسیرها

رنشننازهای خاصا است

به جعبنر

اندیشمندان یود برخا عوامل ماجواند زمننه مناسبا برای جحقق آن را فراهم کند .یرا از
مهم جرین موارد یود عدالت سازمانا است که با ایجاد شرایط مناسب

اعیماد کارکنان زمننة

مناسبا را برای جحقق نظام شایسیهسانری فراهم ماکند .ادراک کارکنان از عادننه منصفانهبودن
رفیارها ،نگاهها ،جصمنمها
سازمانا

توا

های مسئونن

ایرای عادننه ر یهها

ر شها ،مقررا

آنچه کارکنان از سازمان دریافت ماکنند ،مویب جقویت فنایندة اعیماد کارکنان به

سازمان ماشود این اعیماد خمنرمایة اصلا ایرای نظام شایسیهسانری در سازمان ماباشد؛ زیرا
از یک طرف کارکنان ماجوانند از منایای نظام شایسیهسانری بهرهمند شوند

از طرف دیگر،

به اسلة یود عدالت سازمانا کارکنان با ر خواهند داشت که ایرای این نظام بهصور
خواهد بود

عادننه

رذیرش آن ارجقا خواهد یافت .عدالت ،به عنوان اساساجرین اصل دینا ،همان

شایسیهسانری است؛ زیرا با جحقق عدالت استما ،اصل اسیقرار هر چننی در یای خود ،محقق
ماشود (رحنما کلور النرا .)0931 ،زمانا ماجواننم از حوور عدالت در یامعه ملمئن شد که
شایسیگان بر مصدر تدر

ترار گنرند

بهراسیا

عادننه ،سهمها

حصههای تدر

در منان

شایسیگان جوزیع شود؛ آنان که همة جوان خویش را جأمنن حقو افراد بدانند .همة این امور برای آن
است که یامعه براساس رسالت رنامبران الها به سوی عدالت حرکت کند .هدف رسالت انبنای الها،
بررایا عدالت جوسط مردم است .آن گونه که حور

دا د (ع) شایسیگا یانشننا ،دا ری

حاکمنت در منان مردم را مایابد جا به حق حرم کند .براساس مبنای ترآن کریم ،مجریان عدالت باید
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شایسیگانا مانند نبا امام راهبران الها باشند؛ در ترآن کریم به شایسیهسانری جأکند شده در
آیاجا ،انبنای الها مردم به توا
ایرای آن است

عادننه دعو

یامعه را به سوی عدالت

شدهاند .دغدغة اصلا حاکم شایسیه ،عدالت

اصتح راه مابرد .با جویه به این امر ،علا (ع)،

شایسیهسانرى حرومت انسانهاى شایسیه را زمننهساز اصتح مردم معرفا ماکند (سند باتری،
 ،0932ص .)09-01عدالت جوزیعا با مؤلفههای رایف نظارجا ،رایف رهبری ،مهار های فنا،
انسانا

ادراکا شایسیهسانری رابله دارد ( بابادی .)0999 ،نینجة جحقنق عسگری زیارجا

( )0930نشان داد بنن ادراک کارکنان از شایسیهسانری
شایسیهگنینا ،شایسیهگماری ،شایسیهرر ری

ابعاد آن (شایسیهخواها

شایسیهیابا،

شایسیهداری) با عدالتسازمانا رابلة مثبت

معنادار یود دارد .بهعبارجا ،ادراک کارکنان از یود عدالت سازمانا از طریق ایجاد موارد
رنشگفیه افنایش اعیماد سازمانا زمننة مناسبا را برای جحقق نظام شایسیهسانری فراهم ماکند.
نبود رابلة معنادار بنن سرمایة اییماعا

رفیار مدنا نشان مادهد مدیران باید ،سنسیم مدیریت

عملررد شایسیگا را در سازمان بهبود اصتح کنند (.)Amintojjar et al., 2015
شایستهساالری و سرمایة اجتماعی

شایسیهسانری سازمانا ،مجموعة فعالنتهایا اسات کاه از طریاق آن افاراد براسااس شایسایگا
گنینش ماشوند صرفاً براساس جوانایا مهار

به آنان راداش جرفنع جعلق ماگنرد .مادیریت

بر مبنای شایسیگا ،ر یرردی منسجم هماهنگ برای ادارة سرمایههای انسانا در بلندمد

است

(دهقانان ،0992 ،ص .)12در رو هشهای بسناری جأثنر شایسیهسانری بر سرمایة اییماعا بررسا
شده است .از نگاه این رو هشها نینجه کلندی حاصل از ایرای نظام شایسایگا ،رفاع ناابرابری
شرل گنری اعیماد است .تیا گنینش ،انیخاب ،انیصاب نگهداشات کارکناان بار اسااس معناار
شایسیگا باشد ،نینجه چننی ین اعیماد افراد به سازمان مسئونن یردیگر نخواهاد باود .ایان
اعیماد ما جواند محرک اصلا ارجقای سرمایة اییماعا باشد .از دیدگاه کاوما همرااران ()2101
فوای اعیمادمحور مؤلفة اصلا جقویت سرمایة اییماعا در سازمان محسوب ماشود .از نظر آنهاا
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چننن فوایا ما جواند بسیر مناسبا برای نهادینهسازی شایسیهساانری باشاد .در ملالعاهای دیگار
هونگ چو ( )2101در رسالة خود رابلة سرمایة اییماعا نابرابری در سنگارور را بررسا کرد .از
نظر ی این د مفهوم بر یردیگر جأثنر میقابل دارند حلقة مشیرک این د میغنار مفهاوم اعیمااد
در نسااازمانا اساات .نیااایج جحقنااق خنااری ( )0999نشااان داد ابعاااد ساااخیاری شااناخیا
شایسیهسانری جقریباً بهطور یرسان (جا حد زیادی) بر ایجاد سرمایة اییماعا مؤثرند.
عدالت -شایستهساالری -سرمایة اجتماعی

در اکثر رو هشهای کنونا به ملالعة رابلة عدالت سازمانا سرمایة اییماعا ررداخیه شده است
با یود جأثنر عدالت سازمانا بر شایسیهسانری ،کمیر رو هشا به ملالعه همنمان این سه میغنر
نقش منانجا شایسیهسانری بر رابلة بنن این د میغنر ررداخیه است .بهعبار

دیگر ،اینگونه

جصور ماشود که شایسیهسانری بر رابلة بنن عدالت سازمانا سرمایة اییماعا جأثنر دارد .بدین
معنا که یود عدالت سازمانا از طریق کاهش جعارضهای سازمانا مویب جسهنل فرایند
شایسیهسانری

شایسیهسانری از طریق افنایش اعیماد در نسازمانا مویب ارجقای سرمایة

اییماعا ماشود .بنن سرمایة اییماعا
 .) Beviáنیایج جحقنقا
ینسنت

شایسیهسانری رابله یود دارد

(& Corchón, 2016

نشان مادهد که چگونه عوامل اییماعا-ساخیاری مانند شایسیهسانری،

نوادررسیا ،رنشبنناکنندههای مهم جوزیع ،نقش

ر زمره بازار کار هسیند .در حالا که جحصنت

ارزش سرمایة اییماعا در زندگا

ممرن است در شایسیهسانری بسنار مهم باشد،

سرمایة اییماعا ننن برای موفقنت شغلا حناجا است .جأثنر توی سرمایه اییماعا نشان مادهد که
دسینابا به ضعنت شایسیگا شغلا صرفاً به دلنل عملررد جحصنلا ننست ،بلره دسیرسا به
سرمایة اییماعا ننن جأثنرگذار است ( .(Chua, 2010نیایج ملالعة سنلا نشان داد رایبندی زنان به
مفهوم شایسیه سانری در طول زمان کاهش یافیه است ،زیرا شایسیگا کمیر به سنلة سرمایة
انسانا (جوانایا

ججربه)

بنشیر به سنلة سرمایة اییماعا (به عنوان رفیار سناسا) به یود

ماآید (.(Sealy, 2010
در این جحقنق برای بررسا سرمایة اییماعا از مدل ناراهنت گوشال ( )0339برای عدالت
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سازمانا از مدل مورمن ننهوف ( )0339برای مفهاوم شایسایهساانری از مادل یاناگ ()0339
اسیفاده شد .مدل مفهوما رو هش در تالب شرل  0جرسنم شده است.
عدالت سازمانا

سرمایه اییماعا

رابلهای

شناخیا

ساخیاری

جوزیعا

ر یهای

مرا دهای

شایسیهسانری

شایسیهداری

شایسیهگماری

شایسیهگنینا

شایسیهخواها

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

با جویه به مدل مفهوما جحقنق ،فرضنههای جحقنق به شرح زیر است:
فرضیة اول :عدالت سازمانا بر ارجقای سرمایة اییماعا جأثنر مثبت معناداری دارد.
فرضیة دوم :عدالت سازمانا بر شایسیهسانری جأثنر مثبت معناداری دارد.
فرضیة سوم :شایسیهسانری بر ارجقای سرمایة اییماعا جأثنر مثبت معناداری دارد.
فرضیة چهارم :عدالت سازمانا از طریق شایسیهسانری بر سرمایة اییماعا جأثنر دارد.
روش تحقیق
جحقنق حاضر از نظر هدف ،کاربردی از نظر نحوة گردآ ری دادهها ،جوصنفا -همبسیگا اسات.
یامعة آماری جحقنق شامل همة کارکنان مدیریت اکیشاف شرکت ملا نفت ایران به جعداد  111نفر
ماباشند .حجم نمونه بر اساس ید ل مورگان 209 ،نفر بارآ رد شاد کاه باا ر ش نموناهگناری
جصادفا طبقه ای ،نمونه مورد نظر از طنفهای مدیران کارشناساان انیخااب شادند .از آنجاا کاه
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هدف رو هش حاضر جعننن ر ابط منان میغنرهاای عادالت ساازمانا ،شایسایهساانری سارمایة
اییماعا بود ،از نظر هدف کاربردی از نظر نحوة گردآ ری دادهها جوصنفا از نوع همبسایگا
بهطور مشخص مبینا بر مدلسازی معادن
مدل سازی معادن

سااخیاری باهشامار مااآیاد .باا جویاه باه اینراه

ساخیاری ر یرردی آماری یامع برای آزمون فرضنههایا در زمننة ر ابط بانن

میغنرهای مشاهده شده میغنرهای مرنون است ،از طریق این ر یررد ما جاوان تابال تباول باودن
مدلهای نظری را در یوامع خاص آزمون کرد .بنابراین ،در این ملالعه ننان مادلساازی معاادن
ساخیاری برای جبننن ر ابط مورد نظر آزمون فرضنه بهکار گرفیاه شاده اسات .بارای گاردآ ری
دادهها د ر ش کیابخانهای (به منظور جد ین مسئلة مورد بررسا مبانا نظری رنشننة جحقنق)
ر ش مندانا (گردآ ری اطتعا

با ابنار ررسشنامه برای جحلنال آمااری) باهکاار گرفیاه شاد .در

جحقنق حاضر برای گردآ ری اطتعا

بهکار گرفیه شاد؛ ررسشانامة

سه ررسشنامه با طنف لنرر

اسیاندارد سرمایة اییماعا ناراهنات گوشاال ( )0339باا  01ررساش در ساه مؤلفاة سااخیاری،
شناخیا رابلهای ،ررسشنامة اسیاندارد عدالت سازمانا مورمن ننهوف ( )0339با  21ررسش در
سه مؤلفة جوزیعا ،ر یهای ،مرا ده ای ررسشنامة محققساخیه شایسیهسانری باا  21ررساش
در تالب چهار مؤلفة شایسیهخواها ،شایسیهگنینا ،شایسیهگماری شایسیهداری.
با جویه به اینره این ررسشنامهها در بسناری از جحقنقا

بهکار گرفیه شدهاند ،ر ایاا رایاایا

آنها جأیند ترار گرفیه است .با یود این ،ر ایا محیوایا ررسشنامهها با نظرا

جخصصا اسایادان

برخا خبرگان موضوعا مورد جأیند ترار گرفت بهمنظور جعننن رایایا ررسشنامهها ننن ضاریب
آلفای کر نباخ محاسبه شد .برای ججنیه جحلنل دادههای جحقنق نرمافنار آماری اس.راا .اس.اس

لننرل آزمونهای آماری میناسب با میغنرها فرضنههای جحقنق از جحلنل مسنر بهکار گرفیه شد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،آلفای کرونباخ

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

سرمایة اییماعا

9/0119

1/12190

1/931

عدالت سازمانا

2/1991

1/11931

1/990

شایسیهسانری

2/1312

1/19021

1/910
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یافتهها
برای آزمون فرضنههای رو هش مدلسازی معادن

سااخیاری انجاام گرفات .شارلهاای 9 2

بههمراه ید ل  2نیایج آزمون فرضنة رو هش به ر ش مادلساازی معاادن
مادهند.

شکل  .2مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

سااخیاری را نشاان
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در بررسا برازش مدل ،مقایسه منان مقدار شاخصها با حد مجاز برای آنها حااکا از بارازش
مدل است.
همانطور که در شرلهای  9 2ید ل  9مشاهده ماشود ،ضریب جأثنر عدالت سازمانا بر
ارجقای سرمایة اییماعا برابر با  ،1/93ضریب مننان جأثنر عدالت سازمانا بر شایسیهسانری برابار
با  ،1/93ضریب جأثنر شایسیهسانری بر ارجقای سرمایة اییماعا برابر باا  1/11اسات .همچنانن،
براساس شرل  ،9آمارة جا بنر،جر از  ،0/32یا کوچکجر از  -0/32هسیند ،بنابراین ،ضرایب مسانر
معنادارند .ید ل  9ختصه ای از نیایج را نشان مادهد .بنابراین ،فرضانههاای ا ل جاا ساوم جأیناد
ماشوند.
جدول  .2میزان برازش کلی مدل تحقیق

مقدار

مقدار مجاز

شاخص
نسبت کای اسروئر به دریة آزادی

0/192

کمیر از 9

ریشة منانگنن مجذ ر جقریبا خلا ()RMSEA

1/112

کمیر از 1/19

شاخص برازش غنرنرم ()NNFI

1/30

بانجر از 1/3

شاخص برازش جلبنقا ()CFI

1/39

بانجر از 1/3

شاخص برازش افنایشا ()IFI

1/39

بانجر از 1/3

شاخص برازندگا ()GFI

1/31

بانجر از 1/3

شاخص برازندگا جعدیلیافیه ()AGFI

1/32

بانجر از 1/3

جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

ضریب معناداری

ضریب ضریب
همبستگی تأثیر

نتیجه

جأثنر عدالت سازمانا بر سرمایة اییماعا

1/19

1/93

1/01

جأیند

جأثنر عدالت سازمانا بر شایسیهسانری

09/01

1/93

1/13

جأیند

جأثنر شایسیهسانری بر سرمایة اییماعا

1/22

1/11

1/92

جأیند

1/11

1/21

جأیند

عدالت سازمانا از طریق شایسیهسانری بر سرمایة اییماعا جأثنر ماگذارد.
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همچننن ،نیایج جحلنل مسنر نشان داد عدالت سازمانا عت ه بر جأثنر مسیقنم ،بهطور غنرمسیقنم
از طریق شایسیه سانری بر ارجقای سرمایة اییماعا اثر ماگذارد .باا جویاه باه مقاادیر ضاریب
م سنر ،جأثنر غنرمسیقنم عدالت سازمانا بر سرمایة اییماعا از جأثنر مسیقنم آن بنشیر است .با جویه
به مقادیر ضریب معناداری ،بنشیرین ضریب معناداری برابار باا  ،09/01مرباو باه جاأثنر مسایقنم
عدالت سازمانا بر شایسیهسانری کمیرین ضریب معناداری برابر با  ،1/19مربو به جأثنر عدالت
سازمانا بر سرمایة اییماعا است.
بحث و نتیجهگیری
در جحقنق حاضر جأثنر عدالت سازمانا بر ارجقای سرمایة اییماعا با نقش منانجا شایسایهساانری
بررسا شد .نیایج جحقنق حاضر نشان داد میغنر عدالت سازمانا بر ارجقای سرمایة اییماعا جأثنری
مثبت معناداری دارد .ب ر اسااس ایان نینجاه ،افانایش عادالت ساازمانا مویاب جقویات حاا
خوشبننا کارکنان به سازمان ماشود کارکنان اطمننان مایابند که فراینادها ،منایاا برخوردهاا
به صورجا عادننه دربارة آنان انجام ماگنرد .اعیماد حاصل از ایان فرایناد محارک اصالا سارمایة
اییماعا محسوب ماشود .این سلح از ر ابط اعیماد به جوانمنادیهاا نناا

یرادیگر ،زمنناة

جبادل دانش ججربهها را فراهم کرده با خلق دانش یدید جوساط همرااران ارجقاای عملرارد
سازمانا همراه خواهد شد .این نینجه باا یافیاههاای جحقنقاا

بولنناو همرااران ( ،)2112نصار

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

همخوانا دارد.
براساس یافیة دیگر جحقنق مشخص شد عدالت سازمانا بر شایسایهساانری در ساازمان جاأثنر
مثبت معناداری دارد .براساس این نینجه ،یود سلح بانیا از عدالت سازمانا مویبا

ارجقاای

شایسیهسانری در سازمان را فراهم ماکند .ادراک مثبت کارکنان از مقولة عادالت مویاب جقویات
فنایندة اعیماد کارکنان به سازمان ماشود این اعیماد محرک اصلا ایرای نظاام شایسایهساانری
در سازمان است؛ زیرا به اسلة یود عدالت سازمانا کارکنان با ر خواهند داشت که ایرای ایان
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نظام بهصور

عادننه خواهد بود رذیرش آن ارجقا خواهد یافت .این نینجه با یافیههای جحقنقا

بابادی ( )0999عسگری زیارجا ( ،)0930سااداجا همرااران ( ،)2102ماونیافار همرااران
( ،)2109ریبا نجفزاده ( )2101همخوانا دارد.
در فرضنة دیگری از جحقنق مشخص شد شایسیهسانری بر ارجقای سرمایة اییماعا جأثنر مثبت
معناداری دارد .نینجة کلندی حاصل از ایرای نظام شایسیگا عامل اطمننان خاطر ،رفع ناابرابری
اعیماد است .تیا افراد ملمئن شوند بهره مندی از منایای فعالنات مناابع انساانا یان از مسانر
شایسیگا رشد فردی حاصل نماشود اینره در سایة مشارکت جوانمندی آنان بنشیر مااشاود،
به نوعا همراری با یردیگر ررداخیه بدین جرجنب سرمایة اییماعا ارجقا خواهد یافت .این نینجه
با یافیههای جحقنقا

کوما همراران ( )2101هونگ چو ( )2101همخاوانا دارد .در نهایات،

براساس نیایج آزمون فرضنة چهارم مشخص شد شایسیهسانری در ارجبا بنن عدالت ساازمانا
سرمایة اییماعا نقش منانجا دارد .همانگونه که از نیاایج جحلنال دادههاا مشاخص اسات ،جاأثنر
عدالت سازمانا از طریق میغنر منانجا شایسیه سانری بر سرمایة اییماعا از جأثنر مسیقنم عادالت
بر سرمایة اییماعا بنشیر است.
پیشنهادها
با جویه به نیایج جحقنق جأثنر مثبت معنادار عدالت سازمانا بر ارجقای سارمایة اییمااعا
شایسیهسانری جأثنر مثبت معنادار شایسیه سانری بر ارجقای سرمایة اییماعا رنشنهادهای زیار
ملرح ماشود:
 .0جقویت سرمایة اییماعا در محنط کار از طریق
 ایجاد یو اطمننان اعیماد در محنط کاار القاای حاا مسائولنت اعیمااد از طارفمدیریت به کارکنان
 رایبندی به اصول اختتاا در عملرردهاا جصامنمهاای ساازمانا از ساوی مادیرانکارکنان.
 -جقویت فعالنتهای جنما گر ها مشارکت افراد.
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 جویه به جوانایاهای ارجباطا افراد در ر یههای اسیخداما. اسیفاده از شاخصهای سرمایة اییماعا در سنسیمهای ارزیابا عملررد. .2جقویت ر حنة عدالت سازمانا از طریق
 جد ین کدهای اختتا کدهای عمل باهعناوان تاواننن راهنماای فعالناتهاای کااریکارکنان.
 النام مسئونن برای رعایت تواننن در فرایندهای کاری مدیریت منایا راداشها. آموزش مسئونن برای رعایات عادالت در فراینادهای ارجبااطا آماوزش آناان بارایشناخت آسنبهای ارجباطا خود.
 آموزش مسئونن در زمننة اعمال خودکنیرلا بر اعمال فعالنتهای خود. .9جقویت شایسیهسانری از طریق
 جغننر نگرش مسئونن در راسیای گرایش بهسمت شایسایههاا باا ر بار اینراه حواورشایسیهها ضامن بقای سازمان خواهد بود.
 جد ین معنارها شاخصهای میناسب با ارزشها اسیراجویهای سازمان برای گانینشکارکنان.
 -جد ین دتنق دانش ،مهار

جوانمندیهای مورد نناز برای انیصابا

شغلا.

 جد ین دسیورالعملهای دتنق مدیریت نگهداشت سازنده کارکردی کارکنان.به رو هشگران آجا رنشنهاد ماشود در رو هشا کنفاا باه مادیریت سارمایة اییمااعا در
سازمانهای د لیا ایران رردازند.
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منابع و مآخذ
 .0ابلحا ،سند حسنن ،عبد صبور ،فرید ن ( .)0993شایسیهسانری .جهران :آزاد مهر.
فن

 .2احمدی ،علااکبر،

آبادی ،حوریه ( .)0931بررسا ارجقای سرمایة اییماعا بر بهبود

عملررد سازمان (نمونة موردی :سازمانهای سیادی شهرداری جهران) .فصلنامة مدیریت
د لیا ،سال  ،9شمارة  ،2صفحا

.91-11

 .9اسماعنلا گنوی ،محمدرضا ( .)0991کارکردهای در نسازمانا
فصلنامة برداشت د م ،سال  ،1شمارة  ،9صفحا
 .1امنرخانا ،طنبه،

بر نسازمانا عدالت.

.210-291

رورعن  ،علااصغر ( .)0991جأملا بر امران جوسعة سرمایة اییماعا در

ررجو عدالت سازمانا در سازمانهای د لیا .نشریة مدیریت د لیا ،د رة  ،0شمارة  ،0صفحا
.03-92
 .1ایمانا ،یواد،
سازمانا

شایان یهرما ،شارور امنن ( .)0932رابلة بنن عدالت سازمانا با جعهد

رضایت شغلا در بنن مدارس اسیثنایا اسیان هرمنگان .نوآ ریهای مدیریت

آموزشا ،سال  ،9شمارة  ،2صفحا

.21-93

 .2بابادی ،معصومه ( .)0999بررسا رابلة بنن شایسیهسانری عدالت سازمانا مدیران دانشگاه
اصفهان

دانشگاه علوم رنشرا اصفهان در سال جحصنلا  .0991-99رایاننامة

کارشناساارشد ،دانشگاه اصفهان ،دانشردة ر انشناسا علوم جربنیا.
 .1بنکزاده ،یعفر،

فرزانه ،عاطفه ( .)0931عدالت سازمانا نگرش نوین برای دسینابا به

سرمایة اییماعا .نشریة کار یامعه ،شمارة  ،091صفحا
 .9جسلنما ،محمدسعند ،منوریان ،عباس،

.0-9

آشنا ،مصلفا ( .)0991رابلة سرمایة اییماعا

کارآفرینا در نسازمانا .فرهنگ مدیریت ،سال  ،1شمارة  ،01صفحا
 .3چا شننا ،رسول،

.21-12

نقشبندی ،ماریا ( .)0939بررسا رابلة عدالت سازمانا

سرمایههای

اییماعا کارکنان در شرکت جوزیع بر اسیان کردسیان .مدیریت سرمایة اییماعا ،د رة ،0
شمارة  ،2صفحا

.211-221
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 .01خنری ،سمانه ( .)0999بررسا نظرا کارکنان شرکت جوزیع ننر ی بر غرب مازندران دربارة
جأثنر میغنرهای جأثنرگذار بر سرمایة اییماعا .رایاننامة کارشناساارشد ،دانشگاه رنام نور،
جهران.
شهریاری ،سمنه ( .)0931بررسا رابلة بنن عدالت سازمانا

 .00در دی ،هما،

اییماعا در شرکت مخابرا
صفحا

شهرسیان منانه .ملالعا

سرمایة

یامعهشناسا ،د رة  ،9شمارة ،00

.011-002

 .02دهقانان ،حامد ( .)0992مدیریت بر مبنای شایسیگا (ضر ر ها راهرارها) .مجلة مجلا
رو هش ،سال  ،09شمارة  ،19صفحا
 .09ربنعا ،علا،

.001-010

صاد زاده ،حرنمه ( .)0931بررسا رابلة سرمایة اییماعا

اییماعا ،شمارة  ،10صفحا
 .01رحنما کلور ،حسنن،

کارآفرینا .رفاه

.030-222

النرا ،فهنمه ( .)0931عدالت

نهجالبتغه ،ا لنن کنفرانا بننالمللا ملالعا

شایسیهسانری از دیدگاه ترآن

اییماعا فرهنگا

رو هش دینا ،رشت91 ،

اردیبهشتماه .0931
 .01رضائا ،ر حاهلل،

درینا ،ر حاهلل ( .)0932بررسا نقش مؤلفههای سرمایة اییماعا در

کارآفرینا سازمانا در سازمان یهاد کشا رزی .مدیریت د لیا ،د رة  ،1شمارة  ،9صفحا
.19-22
 .02سند باتری ،سند کارم ( .)0932نقش شایسیهسانری در عدالت سناسا
الگوی استما -ایرانا رنشرفت .سناست میعالنه ،سال  ،1شمارة  ،03صفحا

انعراس آن در
.1-22

 .01عسرری زیارجا ،کبری ( .)0930بررسا رابلة بنن ادراک کارکنان از مننان شنوع
شایسیهسانری

عدالت سازمانا در دانشگاههای شهر گرگان .رایاننامة کارشناساارشد،

دانشگاه شنراز ،دانشردة علوم جربنیا ر انشناسا.
 .09فقنها ،ابوالفول،
شمارة  ،00صفحا

فنوا ،طاهره ( .)0991سرمایة اییماعا در سازمان .رنک نور ،د رة ،9
.91-11
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 .03کوها ،سعند،

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 9317

رورامننا ،زهرا ( .)0931رابلة بنن عدالت سازمانا با سرمایة اییماعا

اسیان اردبنل .کنفرانا ملا آموزش

کارکنان ،ملالعة موردی :بانک ججار

جوسعة منابع

انسانا ،اردبنل ،مؤسسة حامنان زیستاندیش محنط آرمانا.
 .21گلرار ،بهناد،
د رة  ،93صفحا

ناصحافر ،حند ( .)0990مر ری بر مفاهنم شایسیهسانری .جوسعة مدیریت،
.2-01

 .20لرنایا ،صدیقه ( .)0993ر یرردی دینا به مناسبا عدالت کارآمدی نظام سناسا .ملالعا
ترآن حدیک ،د رة  ،9شمارة  ،2صفحات .13-11
بهنوش ،شنما ( .)0993ارجبا

 .22محرمزاده ،مهرداد ،کاشف ،منرمحمد،

سرمایة اییماعا

کارآفرینا سازمانا در ادارة کل جربنت بدنا اسیان آذربایجان غربا .رو هش در علوم رزشا،
سال  ،1شمارة ( 0رنارا  ،)22صفحا

.003-091

 .29مشرننا ،ابوالفول ،رضاعلا ،منصور ،رضایا ،منثم ( .)0932جحلنلا بر برنامهرینی رابلة
منان عدالت شهری

سرمایة اییماعا در محلههای شهر فرد سنه – شهرسیان شهریار.

برنامهرینی شهری ،د رة  ،9شمارة  ،90صفحا

.021-092

 .21مصلفایا ،ناهند ،صمدی ،مهران ( .)0931ملالعة رابلة مننان مهار های ارجباطا مدیران

ادراک عدالت سازمانا با رضایت شغلا در بنن کارکنان دانشگاه صنعیا سهند جبرین .ملالعا
یامعهشناسا ،د رة  ،9شمارة  ،90صفحا

.011-022

 .21منشدی ،فا ( .)0931جحلنل مننان شایسیهسانری کارکنان شرکت ملا حفاری اهواز .رایاننامة
کارشناساارشد دانشگاه اصفهان دانشرده علوم اداری اتیصاد.
 .22نصر اصفهانا ،علا ،شعبانا نفت چالا ،یواد،

خنایا رول ،یواد ( .)0932بررسا جأثنر

عدالت سازمانا ادراک شده بر مننان سرمایة اییماعا کارکنان؛ مورد ملالعه شبرة بهداشت
درمان شهرسیان نوشهر .یامعهشناسا کاربردی ،سال  ،21شمارة  ،11صفحا
 .21نصر اصفهانا ،مهدی،

.021-091

نصر اصفهانا ،علا ( .)0993شایسیهسانری در مدیریت یامعه با

جأکند بر اندیشههای سناسا امام علا (ع) .معرفت سناسا ،سال  ،2شمارة  ،2صفحا
.010

-021
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