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چکیده

تحقیق حاضر در سال  1931با هدف بررسی رابطهی بین عدالت سازمانی و سرمایهی اجتماعی در
شرکت مخابرات شهرستان میانه صورت گرفته استکه یک سال به طول انجامید .دراین پژوهش ،عدالت
سازمانی در سه بعد (عدالت توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای) بعنوان یکی از عوامل مهم زمینه-
ساز در ایجاد سرمایهی اجتماعی ،و سرمایهی اجتما عی در سه بعد (اعتماد ،مشارکت در امور و توانایی
برقراری روابط اجتماعی) موردمطالعه قرارگرفته است .جامعهی آماری عبارت است ازکلیه کارکنان شرکت
مخابرات شهرستان میانه که مجموعاَ  022نفر میباشد که از بین این جامعه ،تعداد  190نفر بعنوان نمونه
براساس فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب گردیدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،دو
پرسشنامهی عدالت سازمانی وسرمایهی اجتماعی بوده استکه جهت اطمینان ازپایایی آن ازضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ،مورد تأیید قرار گرفته و اعتبار آن نیز به شکل صوری تأیید گردیده
است .برای تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بر اساس یافتههای پژوهش،
بین عدالت سازمانی و سرمایهی اجتماعی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
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مقدمه
1

در سالهای اخیر توجه روزافزون به موضوع عدالت سازمانی و تأثیر آن بر نتایج سازمانی ،سازمان را
بر آن داشته است که برای رسیدن به اهداف و تداوم حیات خود از الگوها و شیوههای مختلف بهره ببرند.
امروزه دستیابی به اهداف سازمان تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنانشان است و
کارآمدی سازمان پیوند نزدیک خود را با مقولههای عدالت سازمانی و سرمایهی اجتماعی 0حفظ کرده
است .عدالت ،مفهومی آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبههای زندگی حضور دارد .این باور درفرهنگ
ما رایج است که پیامدهای هر کاری باید با عدالت همراه باشد .جنبههای عدالت نقش بسیار مهمی را در
حیات سازمانی بازی میکند در نتیجه در سازمان نیز مفهوم مییابد و با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد
میشود).(Elamin & Alomaim, 2011: 38
در واقع ،عدالت به این معنی نیست که به اجبار استاندارد واحدی برای تمام افراد در نظر بگیریم ،بلکه
به این معنی است که مسئولیتها را با شرایط معین بپذیریم و منصفانه به آن عمل کنیم .عدالت سازمانی
بیان میکند که باید با چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که عادالنه با آنها رفتار شده
است .بعبارتی عدالت درسازمان بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانهی سازمانی است(برومند و دیگری،
.)57 :1933
موفقیت سازمان درگرو توجه ویژه به نیروی انسانی وارضای نیازهای آنهاست .منابعانسانی ،سرمایه-
های بنیادی سازمان و منشأ هرگونه تحول و نوآوری درسازمان محسوب میشوند ،درنتیجه میتوان یکی
از عوامل نیل به موفقیت سازمان را افزایش سرمایهی اجتماعی کارکنان دانست .سرمایهی اجتماعی
ثروت و دارایی نهفتهای استکه از آمادگی روحی و روانی افراد یک جامعه برای صرفنظر کردن از منافع
شخصی و درگیر شدن در عمل جمعی پدید میآید(گنجی و دیگری.)39 :1932 ،
سرمایهی اجتماعی ماهیتی زاینده ومولد دارد ،افراد را وادارمیکند تا ارزش ایجادکنند ،کارها را درست
انجام دهند ،و به اهداف خویش دست یابند ومأموریت زندگی خود را به انجام رسانند .بعبارت دیگر ،بدون
سرمایهی اجتماعی ،هیچکس و هیچ سازمانی موفق نیست .از اینروست که موضوع سرمایهی اجتماعی،
محور اصلی مدیریت در سازمان محسوب شده و مدیرانی که بتوانند در سازمان سرمایهی اجتماعی ایجاد
کنند ،عالوه بر اینکه راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میسازند ،موفق نیز قلمداد میگردند.
بدین منظور عواملی را که با باال رفتن سرمایهی اجتماعی کارکنان ارتباط دارند ،باید مشخص نمود .این
مسأله در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری مییابد(احمدی و دیگری.)99 :1932 ،
یکی ازاین سازمانهایخدماتی ،شرکت مخابرات شهرستانمیانه استکه دراین تحقیق باهدف بررسی
رابطه بین عدالت سازمانی وسرمایهی اجتماعی درشرکت مخابرات شهرستان میانه مورد بررسی قرارگرفته
Organizational Justice
Social Capital
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است .هر چه میزان عدالت در سازمان را باال ببریم ،میتواند منجربه برقراری روابط سازمانی ،مشارکت در
امور و باال رفتن اعتماد میان کارکنان شده و سرانجام شکلگیری سرمایههای اجتماعی در یک سازمان و
جامعه امکانپذیر میگردد.
مروری بر مباحث مختلف در ارتباط با سرمایههای اجتماعی و تأثیر این نوع سرمایهها در کارایی ،اثر
بخشی فرایندهای سازمانی و موفقیت سازمانی ،محققان را با مطالب متعددی روبرو میکند ،ولی آنچه
که در این میان ،اهمیت بیشتری پیدا میکند ،توجه به عوامل زمینهساز شکلگیری سرمایههای اجتماعی
است ،زیرا سرمایههای اجتماعی به وجود نمیآیند ،مگر اینکه بستر مناسب برای شکلگیری آنها فراهم
شود که در این میان ،عدالت سازمانی میتواند نقش کلیدی داشته باشد.
سازمان سیستمی اجتماعی استکه پایداری آن بوجود پیوندی قوی بین اجزا و عناصر تشکیل دهنده
آن وابسته است .ادراک بی عدالتی تأثیرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و
انگیزش کارکنان را تحتالشعاع خود قرار میدهد .بیعدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستادههای
سازمان ،روحیه کارکنان را تضعیف میکند و روحیهی تالش و فعالیت آنها را تنزل میدهد .همچنین به
احتمال زیاد باعث کاهش عملکرد ،تولید و تعهد به سازمان میشود).(Leow & Kok, 2009: 162
در خصوص ضرورت و اهمیت عدالت سازمانی ،همین نکته کفایت میکندکه وجود عدالت در سازمان
باعث رشد برنامهها ،بهبود مستمر عملکرد سازمانها و نیرویی عظیم در جهت همافزایی ،توسعه و ایجاد
فرصتهای تعالی سازمانی میشود .بدیهی استکه بدون بررسی و آگاهی ازمیزان عدالتسازمانی ،دست-
یابی به اهداف سازمان و بازخور و رضایت شغلی میسر نخواهد شد(پورسلطانی و دیگری.)7 :1932 ،
با آغازسال  ،1332محققان شروع به گسترش نقش تئوری برابری در زمینه نگرشها و رفتار کارکنان
کردند .این کار به حوزه تحقیقی که عدالت سازمانی نامیده میشد منتهی گردید .عدالت سازمانی بازگو
کننده میزان درک فرد از این موضوع است که آیا با وی در محل کار عادالنه برخورد میشود یا خیر؟ این
امر به نوبه خود منجربه شناسایی وتعیین سه جز تشکیل دهنده عدالت سازمانی خواهد شدکه طبق تئوری
آدامز عبارتند از :عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی(کریتنر و دیگری.)047 :1932 ،
عدالت توزیعی نشأت گرفته از نظریه برابری آدامز بوده ،به انصاف ادراک شده از پیامدها میپردازد
) .(Williamson & Willams, 2011: 62بعبارت دیگر عدالت توزیعی بر تساوی و انصاف پیشبینی شده
درباره نتایج برای افراد اشاره دارد .برای مثال این که آیا روند ارزیابی عملکرد منجر به چیزی میشود که
افراد آن را ارزیابی منصف میخوانند یا نه).(Farndale et al, 2011: 9
عدالت رویهای به پیشبینی افراد درباره بیطرفی و انصاف روند اجرایی اطالق میشود .(Farndale et
) al, 2011: 9در میان اصول عدالت رویهای میتوان به بیطرفی ،حق اظهارنظر یا فرصت برای شنیده
شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود).(Nabatchi et al, 2007: 151
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بحث عدالت مراودهای بدنبال بحثهای مرتبط باعدالت رویهای مطرح شدکه جنبههای انسانی مرتبط
با سازمان را در بر می گیرد و شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل
میشود .این نوع عدالت مرتبط با جنبههای ارتباطات مدیر با زیردستانش ،همچون ادب ،صداقت و احترام
در طول تعامل است).(DeConinck, 2010: 1352
محققان بر مفهوم سرمایهی اجتماعی به منزلهی تشریح جامعی برای بیان دالیل اینکه چرا برخی از
جوامع قادرند مشکالت جمعی را با همکاری یکدیگر حل نمایند ،در حالیکه برخی جوامع در متحد کردن
افراد حول اهداف مشترک ناتوان هستند ،متمرکز میگردند .سرمایهی اجتماعی خدمتی است برای درگیر
ساختن افراد برای این که چگونه با یکدیگر تعامل داشته باشند و چگونه این تعامل اجتماعی به نوبه خود
منافع فردی و جمعی را تأمین کند .سرمایه اجتماعی ثروت و دارایی نهفتهای است که از آمادگی روحی و
روانی افراد یک جامعه برای صرف نظر کردن از منافع شخصی و درگیر شدن در عمل جمعی پدید میآید
(گنجی و دیگری.)99 :1932 ،
9
0
1
بر اساس نظرات ناهاپیت و گوشال ( ،)1333کاهن و پروساک ( ،)0221و ایرلند و هیت (،)0227
پنج اثرمثبت برای سرمایهی اجتماعی بیان شده است .نخست آنکه سرمایه اجتماعی ،هزینههای مبادله
را کاهش میدهد .دوم ،سرمایهی اجتماعی ،خلق و تسهیم دانش را تسهیل میکند .سوم اینکه جریان
فعالیتهای وابسته به هم درسازمان ازطریق گسترش فهم مشترک درسازمان روانسازی میشود .چهارم،
انسجام سازمانی افزایش پیدا میکند و از این راه هزینههای ترک خدمت ،جابجایی و جذب و آموزش
مجدد کارکنان کاهش مییابد .پنجم ،از طریق حداکثر کردن ارزشهای همکاری ،شرکتها شانس خود
را در کسب سود بیشتر از متوسط صنعت افزایش میدهند).(O’connell & Mc Callum, 2009: 152
درباره سرمایهی اجتماعی دیدگاههای گوناگونی مطرح شده استکه برخی از آن به شرح زیر میباشد:
سرمایهی اجتماعی از دیدگاه بوردیو :4او درگروه نخستین کسانی است که سرمایهی اجتماعی را بطور
سیستماتیک تحلیل کرده ،آن را به منزلهی مجموعهای از منابع بالفعل یا بالقوه که با مالکیت یک شبکه
بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شدهکه از آشنایی وشناخت متقابل و دوجانبه ،پیوند یافته است ،میداند
).(Chuang & Chuang, 2008: 1322

برطبق نظرات بوردیو ،سرمایهی اجتماعی از دو عامل تشکیل شده است :ارتباط اجتماعیکه هرفردی
دارد و دسترسی به منابع این ارتباطات؛ و مقدار و کیفیت این منابع).(Holmberg et al, 2010: 297
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سرمایهی اجتماعی از دیدگاه کلمن :1رویکرد کلمن درباره سرمایهی اجتماعی بر اساس نظریه انتخاب
عقالنی و مبتنی برکارهای پیشین او درنظریه مبادلهی اجتماعی است .او سرمایهی اجتماعی را تعهدات و
انتظارات ،کانالهای اطالعاتی و هنجارهای اجتماعی میداند).(Baliamoune- Luts, 2011: 336
سرمایهی اجتماعی از دیدگاه پوتنام : 0از دیدگاه پوتنام سرمایهی اجتماعی به ارتباط بین اشخاص،
شبکههای اجتماعی و عمل متقابل و اعتمادی که از آنها به دست میآید ،اشاره دارد .به عبارت دیگر،
سرمایهی اجتماعی مجموعهای از مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که میتواند با تسهیل
اقدامات هماهنگ ،بهرهوری اجتماع را بهبود ببخشد).(Eriksson et al, 2011: 256
سرمایه اجتماعی در این تحقیق در سه بعد اعتماد ،مشارکت و توانایی برقراری روابط اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفته است که به شرح زیر میباشد:
اعتماد :از دیدگاه «فوکویاما» تمام جوامع دارای سرمایهی اجتماعی هستند اما از نظر وی مفهوم مفید
در تبیین سرمایهی اجتماعی «شعاع اعتماد» است .هرچه یک گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد باالتری
باشد ،سرمایه اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت .در سازمانیکه اعتماد متقابل بین اعضای آن به صورت
یک هنجار پذیرفته شده است ،روندهای سازمانی بهبود پیدا کرده ،کارها سریعتر صورت میگیرد و
فرایندهای درون سازمانی به صورت مؤثرتر و کارآتر انجام میشود(هاشمی.)4 :1933 ،
مشارکت :در مفهوم مشارکت دو نکته نهفته است اول آنکه اندیشهی برابری ارزش انسانهاست و
دیگر آنکه مشارکت ،فرآگردی است که ازطریق آن ،کارکنان به تحول یا دگرگونیهایی دیگردست می-
یابند و خود را جزئی از تحوالت «درون سازمان» به شمار میآورند که موجب تعهد و دلبستگی آنها و
گسترش پیوند میان آن افراد میشود(همان منبع.)9 :
توانایی برقراری روابط اجتماعی :منظور از برقراری روابط اجتماعی ،ارتباطات میان دو شخص یا دو
گروه است که میتواند صورتهای گوناگونی چون همکاری ،مبادله و دوستی به خود بگیرد(نیکومرام و
دیگری.)39 :1935 ،
سرمایهی اجتماعی در سازمان ،مزایایی دارد مثالً هر اندازه سرمایهی اجتمااعی بازر تار مایشاود،
اعتماد در سازمان یا جامعه افزایش مییابد .در صورت ایجاد سرمایهی اجتماعی نیاز زیادی به کنترلها و
نظارتهای پرهزینه نمیباشد .اعضای سازمان یا جامعه نوعی خودکنترلی و رعایات هنجارهاای پذیرفتاه
شده را اعمال مینمایند .عوامل متعددی هستند که منجر به تولیاد سارمایهی اجتمااعی مایگردناد کاه
مهمترین آن ها عبارتند از :خودباوری ،اعتماد به نفاس ،کرامات نفاس ،احتارام متقابال ،اعتمااد متقابال،
ارتباطات ،خالقیت و نوآوری).(Saul & Arjang, 2009: 1

Coleman
Putnam

1.
2.
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فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی :میان ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی و سرمایهی اجتماعی در شارکت
مخابرات شهرستان میانه ،رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 .1میان ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت توزیعی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
 .0میان ادراک کارکنان ازمیزان رعایت عدالت رویهای و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
 .9میان ادراک کارکنان ازمیزان رعایت عدالت مراودهای وسرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجوددارد.
در این تحقیق با توجه به مفهوم عدالت سازمانی ،سعی شده است رابطه بین انواع عدالت (عدالت
توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت مراودهای) در ایجاد سرمایهی اجتماعی که شامل (اعتماد ،مشارکت و
توانایی برقراری روابط اجتماعی) مورد تحلیل قرار گیرد.
اعتماد
مشارکت

عدالت مراودهای

توانایی برقراریروابط اجتماعی

سرمایه اجتماعی

عدالت توزیعی
عدالت رویهای

عدالت سازمانی

شکل شمارهی ( :)1مدل مفهومی پژوهش

تعریف نظری عدالت سازمانی :عبارت است ازانصاف ادراک شده از تعامالت صورت گرفته در سازمان
شامل روابط فرد با رؤسا ،زیردستان ،همکاران و سازمان (عدالت مراودهای) و همچنین انصاف ادراک شده
از نحوهی توزیع پاداشها (عدالت توزیعی) و انصاف ادراک شده از رویههایی که توسط آنها پیامدها
تخصیص مییابند (عدالت رویهای) میباشد(معمارزاده و دیگری.)71 :1933 ،
تعریف عملیاتی عدالت سازمانی :در پژوهش حاضر ،عدالت سازمانی در آن سه بعد توسط پرسشنامهی
استاندارد عدالت سازمانی نیهف و مورمن ( )1339مورد سنجش قرار میگیرد .نمرهدهی بر اساس طیف
لیکرت برای متغیرهای تحقیق از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم مقیاسبندی شده است .در مقیاس هر
سؤال پنج گزینه قرارگرفتهکه به ترتیب گزینه  1تا  7نشاندهنده گزینههای کامالً موافق ،موافق ،نظری
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ندارم ،مخالف ،کامالً مخالف میباشد( .حداقل نمره برای عدالت توزیعی 7 ،و حداکثر( ،)07 ،حداقل نمره
برای عدالت رویهای 9 ،و حداکثر( ،)92 ،حداقل نمره برای عدالت مراودهای 3 ،و حداکثر )47 ،است.
تعریف نظری سرمایه اجتماعی :سرمایهی اجتماعی به شبکههای اجتماعی ،سیستمهای روابط متقابل
(توانایی برقراری روابط اجتماعی) ،مجموعهای از هنجارها یا سطوح اعتماد میان افراد یا گروهها (اعتماد)
گفته میشود که امکان استفاده از منابع یکدیگر را برای اعضا (مشارکت) فراهم میکند(افجه و دیگری،
.)9 :1932
تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی :در پژوهش حاضر ،سرمایه اجتماعی در آن سه بعد توسط پرسشنامه
محققساخته سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرارمیگیرد .نمرهدهی براساس طیف لیکرت برای متغیرهای
تحقیق از کامالًموافقم تا کامالًمخالفم مقیاسبندی شده است .در مقیاس هر سؤال پنج گزینه قرار گرفته
که به ترتیب گزینه  1تا  7نشاندهنده گزینههای کامالًموافق ،موافق ،نظری ندارم ،مخالف ،کامالًمخالف
میباشد .حداقل نمره برای سرمایهی اجتماعی 5 ،و حداکثر نمره 97 ،است.
ابزار و روش

جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت مخابرات شهرستان میانه است ،که طبق آمار
ارائه شده توسط مسئولین ،این جامعه  022نفر میباشدکه از این تعداد 190 ،نفر بعنوان گروه نمونه از بین
اعضای جامعه آماری با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است .به منظور تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران برای جامعهی آماری محدود استفاده گردید.
پژوهش مورد نظر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی -پیمایشی ازنوع همبستگی است.
جمعآوری اطالعات درقسمت زمینههای نظری با استفاده از روش کتابخانهای صورت گرفته است .سپس
به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (نیهف و مورمن) و پرسشنامه محقق
ساخته سرمایهی اجتماعی استفاده شده است .جهت نمرهدهی به گزینههای پرسشنامه از مقیاس لیکرت
(=1کامالً مخالفم تا =7کامالً موافقم) استفاده شده است .برای سنجش روایی از روش قضاوت خبرگان
استفاده گردید .جهت سنجش آزمون پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برای بخشهای اصلی
پرسشنامه به صورت جداگانه استفاده شده است که با استفاده از نرمافزار  spssبا عدد ( =2/303عدالت
سازمانی و =2/370سرمایهی اجتماعی) تأیید گردید .در مرحله تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده
گردیده و برای آزمون نرمال بودن متغیرها از روش کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد .درآزمون فرضیه-
ها هم از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده
است .کلیه پردازش دادهها با استفاده از نرمافزار  spssبه انجام رسیده است.
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یافتهها

از  190نفر نمونه آماری )%17/0( ،زن و ( )%34/3مرد ،از نظر تحصیالت ( )%79دیپلم)%13/3( ،
فوقدیپلم )%07/3( ،لیسانس )%0/9( ،فوقلیسانس و باالتر ،بر حسب سابقه خدمت ،کمتر از  12سال
( 12 ،)%93/9تا  02سال ( ،)%95/3بیشتر از  02سال ( ،)%09/7بر حسب عنوان شغلی ،مدیران ( )%9/3و
کارمندان ( )%39/0را تشکیل دادهاند .در خصوص ابعاد عدالت سازمانی ،میانگین امتیازهای مربوط به
عدالت توزیعی ( ،)0/7199عدالت رویهای ( ،)0/4092عدالت مراودهای ( )9/0430و همچنین میانگین کل
متغیر سرمایهی اجتماعی نیز ( )9/1557به دست آمده است .همان طور که مشخص است ،عدالت توزیعی
و عدالت رویهای کمتر از سطح متوسط و عدالت مراودهای و سرمایهی اجتماعی بیشتر از سطح متوسط
است.
جدول شمارهی ( :)1آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیر

تعداد

مقدار آمارهی آزمون
کولموگروف -اسمیرنف Z

p-value

تصمیمگیری

عدالت توزیعی

132

1/020

0/220

قبول فرض صفر

عدالت رویهای

132

0/363

0/431

قبول فرض صفر

عدالت مراودهای

132

0/631

0/292

قبول فرض صفر

سرمایه اجتماعی

132

0/312

0/402

قبول فرض صفر

با توجه به جدول فوق و مقادیر  p-valueبهدست آمده که همگی بیشتر از  2/27میباشند فرض صفر
در سطح معناداری  2/27پذیرفته میشود .بنابراین با توجه به نرمال بودن متغیرها ،برای آزمون فرضیه-
های تحقیق از روشهای پارامتری استفاده میکنیم.

رابطهی همبستگی پیرسون

جدول شمارهدو ( :)2آزمون همبستگی پیرسون
p-value
مقدار  rپیرسون

نتیجهی آزمون

سرمایه اجتماعی

عدالت توزیعی

0/212

0/000

فرضیه  H0رد میشود.

عدالت رویهای

0/921

0/000

فرضیه  H0رد میشود.

عدالت مراودهای

0/926

0/000

فرضیه  H0رد میشود.

با اجرای روش  ،STEPWISEابتدا متغیر مستقل سوم یعنی عدالت مراودهای و بعد از آن با حضور
عدالت مراودهای ،متغیر عدالت توزیعی وارد مدل رگرسیونی شدهاند .به عبارت دیگر حضور دو متغیر ازسه
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متغیر مستقل درمدل معنادارمیباشد .ولی باحضور این دو متغیر ،تأثیرمتغیر عدالت رویهای بر متغیر وابسته
سرمایهی اجتماعی به دلیل وجود رابطه همخطی معنادار نبوده و وارد مدل رگرسیون نشده است.
جدول شمارهی ( :)3ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین
ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده
0/434

ضریب همبستگی چندگانه
0/602

0/412

ضریب همبستگی چندگانه برابر است با  .R=2/520این مقدار ضریب نشان دهنده رابطه نسبتاً شدید
) نشان میدهد که  43درصد
بین متغیر وابسته و متغرهای مستقل میباشد .ضریب تعیین (
از تغییرات متغیر وابسته با این متغیرهای مستقل توضیح داده میشود ،بقیه تغییرات مربوط به متغیرهایی
دیگر است که در نظر گرفته نشدهاند .ضریب تعیین تعدیل شده ،همان ضریب تعیین معمولی است که
مقدار آن با درجات آزادی تعدیل شده است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  2/434است.
جدول شمارهی ( :)4ضرایب برآورد شدهی مدل رگرسیون
ضرایب
استانداردشده

T

ضرایب استانداردنشده

Beta

Std.Error

ضرایب مدل
B

0/000

6/224

--

0/162

1/322

مقدار ثابت

0/000
0/000

2/114
3/121

0/461
0/303

0/063
0/96

0/436
0/294

عدالت مراودهای
عدالت توزیعی

با توجه به ستون معناداری ( ،)p-valueهمانطوریکه مالحظه میشود وجود تمام ضرایب در مدل در
سطح معناداری  7درصد معنادار میباشد.
بنابراین الگوی رگرسیونی انتخاب شده بهصورت زیر میباشد:
(عدالت توزیعی) * ( + 2/094عدالت مراودهای) * =1/907 + 2/495سرمایهی اجتماعی
جدول شمارهی ( :)5جدول تحلیل آنوا
p-value

F

d.f

0/000

92/414

2

منبع تغییرات
رگرسیون
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با توجه به نتایج جدول فوق ،مقدار  Fمحاسبه شده در سطح آلفای  7درصد معنادار بوده و رگرسیون
معنادار است.
در فرضیه ای که بعنوان فرضیه اصلی تحقیق مطرح است ،ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی و سرمایه
اجتماعی مورد بررسی قرارگرفت .براساس جدول  ،0نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می-
دهد که بین عدالت سازمانی و سرمایهی اجتماعی (ضریب همبستگی= 2/521و عدد معناداری=)2/222
در سطح  37درصد رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون پیرسون کمتر از
 2/27است فرضصفر رد میشود .بنابراین بین عدالت سازمانی وسرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد و فرضیهی مذکور تأیید میگردد .این بدان معنی است که هر اندازه ادراک کارکنان شرکت
مخابرات از عدالت سازمانی باالتر رود ،سرمایهی اجتماعی افزایش مییابد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بر اساس جدول  ،0نشان میدهد که بین عدالت توزیعی و سرمایه
اجتماعی (ضریب همبستگی= 2/730و عدد معناداری= )2/222درسطح  37درصد رابطهی معناداری وجود
دارد و با ضریب  Bمحاسبه شده  2/094در تحلیل رگرسیون چند متغیره 09/4 ،درصد تغییرات در سرمایه
اجتماعی قابل استناد به عدالت توزیعی میباشد و با توجه به ضریب بتا ( )Betaاین متغیر  2/923اثر تغییر
روی متغیر وابسته دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون پیرسون کمتر از  2/27است فرض صفر
رد میشود .بنابراین بین عدالت توزیعی و سرمایهی اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
فرضیهی مذکور تأیید میگردد .این بدان معنی است که هر اندازه ادراک کارکنان شرکت مخابرات از
عدالت توزیعی باالتر رود ،سرمایه اجتماعی افزایش مییابد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بر اساس جدول  ،0نشان میدهد که بین عدالت رویهای و سرمایه
اجتماعی (ضریب همبستگی=2/903و عدد معناداری= )2/222در سطح  37درصد رابطهی معناداری وجود
دارد .باتوجه به اینکه سطح معناداری آزمون پیرسون کمتر از  2/27است فرض صفر رد میشود ،بنابراین
بین عدالت رویهای و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرضیه مذکور تأیید میگردد.
این بدان معنی است که هر اندازه ادراک کارکنان شرکت مخابرات از عدالت رویهای باالتر رود ،سرمایهی
اجتماعی افزایش مییابد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم براساس جدول  ،0نشان میدهدکه بین عدالت مراودهای و سرمایه
اجتماعی (ضریب همبستگی= 2/975و عدد معناداری= )2/222در سطح  37درصد رابطه معناداری وجود
دارد و با ضریب  Bمحاسبه شده  2/495در تحلیل رگرسیون چند متغیره جدول 49/5 ،7درصد تغییرات در
سرمایهی اجتماعی قابل استناد به عدالت مراودهای میباشد و با توجه به ضریب بتا ( )Betaاین متغیر
 2/451اثر تغییر روی متغیر وابسته دارد .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون پیرسون کمتر از 2/27
است فرض صفر رد میشود .بنابراین بین عدالت مراودهای و سرمایه اجتماعی رابطهی مثبت و معناداری
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وجود دارد وفرضیه مذکورتأیید میگردد .این بدان معنی استکه هراندازه ادراک کارکنان شرکت مخابرات
از عدالت مراودهای باالتر رود ،سرمایهی اجتماعی افزایش مییابد.
بحث و نتایج

همانطور که نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد ،میان دو متغیر ادراک افراد از میزان رعایت
عدالت سازمانی و مرتبه سرمایهی اجتماعی آنان در سازمان ،رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .به عبارتی
در هرسازمانی با وجود عدالت سازمانی به عنوان یکی ازعوامل مهم زمینهساز در ایجاد سرمایهی اجتماعی
میتوان پیش بینی نمودکه در آن سازمان ،اعتماد میان کارکنان ،تمایل به همکاری و مشارکت و برقراری
روابط اجتماعی افزایش مییابد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که گام برداشتن در راستای افزایش رعایت عدالت در شرکت
مخابرات شهرستان میانه ،یکی ازمهمترین طرقی استکه سازمان را یاری میدهد تا عالوه بر بهرهمندی
از مزایای عدالت سازمانی ،بتواند محیطی ایجاد کند که اعتماد و تعامالت و فضای همدلی بیشتر شود و
به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست یابد .با توجه به شدت همبستگی باال بین عدالت مراودهای
و سرمایه اجتماعی ،شرکت مخابرات میتواند از این عامل در جهت ایجاد اعتماد میان کارکنان ،مشارکت
و توانایی برقراری روابط اجتماعی بیشتر استفاده کند.
در زیر پیشنهادهای تحقیق ارائه میگردد:
 همواره به گونهای تالش نمایند که بر اساس میزان همت و تالش کارکنان به آنها پاداش و حقالزحمهپرداخت نمایند تا عداالت سازمانی در بعد توزیعی را ادراک کنند.
 برای کارکنان مشخص شود که تالش آنها برایشان مفید به فایده است و موجب ارتقای شغلی آنها میشود. در تصمیمگیریهایی که مربوط به نحوه اجرای وظایف میشود ،از نظرات و دیدگاههای کارکنان استفاده شود. تا آنجا که شرایط و مقررات سازمان اجازه میدهد ،تمام اطالعات ،بخشنامهها و آییننامهها به موقع و بدونپنهانکاری به اطالع آنان برسد تا با تقویت اعتماد میان کارکنان و سازمان ،سطح عدالت رویهای تقویت شود.
 رعایت ادب ،احترام به یکدیگر ،صداقت ،راستگویی ،فضای دوستانه و همکاری و همدلی از طریقگسترش فرهنگ مناسب سازمانی تقویت شود.
 بطور مستمر همکاری میان افراد درسازمان ،مورد حمایت قرارگیرد تاسطح تعامالت افراد با یکدیگربیشتر شود و با گسترش ارتباطات و به کار بستن پیشنهادهای باال ،سرمایه اجتماعی ایجاد و تقویت شود.
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