
 

 سرمایه بین رابطه بررسی(. ۱۳۹۷فر، غالمرضا و جندقی میرمحله، فاطمه )خوش

 و آموزش کارکنان: مطالعه مورد) سازمانی تعهد با سازمانی عدالت و اجتماعی

-۹۲(، ۱۱)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، .(گلستان استان مرکز پرورش

۶۱. 

 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی 

 )مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان(

 2فاطمه جندقی میرمحلهو  1رفغالمرضا خوش
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 چکیده

ی انتقال علم و دانش و میراث یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهاد آموزش و پرورش است که وظیفه

فرهنگی را بر عهده دارد و کارکرد این نهاد مهم اجتماعی وابسته به ویژگیهای سازمانی نظیر تعهد سازمانی، 

عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی در ساختار این نهاد است. با توجه به این مهم، هدف از این 

ش کارکنان آموزش و پرور تعهد سازمانیبا و عدالت سازمانی تماعی رابطه بین سرمایه اجیی شناسامطالعه، 

نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان  ۱۹۹روش تحقیق پیمایشی بوده که طی آن باشد. می

گرفتند.  قراره مطالع موردروش تمام شماری  از با استفاده نفر( 84نفر( و شهرستان گرگان ) ۱۱۵گلستان )

فاده پایایی آن با استاعتبار آن توسط محققان قبلی و بوده که استاندارد ها، پرسشنامه آوری دادهجمع ابزار

ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی یافتهاز ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. 

ی رابطه معناداری مشاهده شد. رابطه معناداری وجود ندارد، در حالیکه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمان
)تعهد سازمانی( درصد از تغییرات متغیر وابسته  0۹/۹ داد، در مجموع نشان رگرسیون بعالوه نتایج آزمون

 شود.( تبیین میایعدالت رویه)متغیر توسط 

 سرمایه اجتماعی؛ عدالت سازمانی؛ تعهد سازمانی؛ آموزش و پرورش؛ گلستان. ها:کلید واژه
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لهأمس بیانو  مقدمه -۱  
 برانگیز مورد تحقیق شلاز مفاهیم چا یکیکماکان  های کاری،در محیط یتعهد سازمان ممفهو

و  ندهایپیشا عةلمطا در واقع تحقیقات قابل توجهی به های مدیریت منابع انسانی است.در حوزه

ی او حرفه یشغل ینگرش یاست. تعهد سازمان افتهی صاختصا ریپیامدهای تعهد در محیط کا

 رارتوجه ق ها داشته، موردمتعددی که برای سازمان یاست که به واسطة پیامدهای کاری و شغل

، دانسته خود معرف را سازمان فردکه  حالتی از عبارت تعهد (.۱۲: ۲00۹)شجاعی،  است هگرفت

 اعتقاد سیلهو به که سازمان به افراد یا پیوند و بماند باقی سازمان آن عضویت در که ندکمیآرزو 

 برای قوی میل یا و سازمان برای زیاد تالش، تمایل به سازمانشهای ارز و اهداف پذیرش و قوی

(. ۲00۵، 1؛ لیچ۱۳8۷، محمودزاده و پشتیرود رهنما) شودمی شناخته سازمان در ماندن قیبا

سانی متعهد ان نیروی بودن دارا ،دیگر سازمان به سازمان یك برتری هایاخصش از یکیبنابراین 

 ،شودمی محسوب سازمان اجتماعی سرمایه اینکهبر  عالوهی متعهد نیروی چنین وجوداست. 

برای رشد و توسعه سازمان آماده و زمینه را  دهدمی هجلو مهم اجتماع در را سازمان وجهه

میزان  ،بر آن تأکید دارند های دولتیکه همواره سازمان یاز مسائل مهم یکی بدین ترتیب  .کندمی

 پردازان تعهدهیبسیاری از نظر است. شانیهای کاریتلزمان و مسئوتعهد کارکنان در قبال سا

اگر افراد به سازمان  .دکنیم تیفرد را به سازمان تقو یوابستگ هک دداننیم یرا عامل یسازمان

 یازمانستعهد  یبررس. ابدییقابلیت در سازمان و کارکنان کاهش م ، عملکرد وخود متعهد نباشند

 یها و نیازهای فراموش شده در زمینة عوامل انسانهیبسیاری از سرما دتوانیم یاجتماع دگاهیاز د

-تیتواند تقویکه م در سازمان دیجد یاز مفاهیم اجتماع یکی کند. انیمؤثر بر تعهد کاری را نما

(. از ۱88: ۱۳88 )الوانی و شیروانی،کارکنان است  یاجتماع ةیباشد، سرما یکنندۀ تعهد سازمان

و تسهیل  یهای اجتماعگیری شبکهاست که به شکل ندییفرا یاجتماع ةیرماآنجاییکه س

 تیوقبستر و زمینة مناسب برای ت نیبهتر شود،یاهداف منجر م قو همکاری برای تحق یهماهنگ

  (.۱۳8۶، 2باشد )فیلد، میامروزی است یاههای مهم در سازمانشلاز چا یکیکه  یتعهد سازمان

اند که عوامل بسیاری از جمله سرمایه اجتماعی کننده این مطلبشواهد تجربی هم مؤید و تأیید

های فرهنگی یك سیستم اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت توان تأثیر اقتصادی مؤلفهکه آن را می

تأثیر دارد دهی تعهد سازمانی بر شکل ،ای، پاسخگویی و ... دانستحرفه داوطلبانه، هنجارهای

کند. به فوکویاما سرمایه اجتماعی را یك هنجار اجتماعی معرفی می(. ۲0۱۵، 3)کلین و پارک

 

1 - Leach 

2 - Fild 

3 - Kelin & Park 



 ۹۷/ بهار و تابستان  ۱۱جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ............................ ۶4

 

های اجتماعی است که موجب نظر او سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم

های تبادالت و ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه

  (.۵۲0۱، 1ودیاگردد )بارنس مارتباطات می

خدمت  کو تر ییجاروند جابه شیافزاامروزه با سیال شدن نیروی انسانی در دهه اخیر و 

کنند تا با تقویت تعهد کارکنان خود از طریق بکارگیری ابعاد سرمایه کارکنان، سازمانها تالش می

خروج نیروهای کاردان خود جلوگیری کنند )الوانی اجتماعی و تأکید بر عوامل اثرگذار بر آنها، از 

 کارکنان یتعهد سازمان جادیسازمان برای ا ییبا توانا یاجتماع ةیسرما(. ۱۲0: ۱۳88وانی، رو شی

، هاز آنا یو پشتیبان تیتوجه به کارکنان خود و حما یقتواند از طریرابطة مثبت دارد و سازمان م

 یاجتماع هیسرما (.۵4۱: ۲000، 2)لئونا و ون بورن کسب کند راها آن یروان یبستگلخاطر و دتعلق 

آورد که در صورت وجود آن در سازمان افراد با سوابق متفاوت به صورت یرا به وجود م ییتوانا نیا

 رابطه ینوع جهیمتعهد و وفادار باشند و در نت گریکدیو به  ندیکل منسجم و واحد در آ كی

 انامک زین اننوع از احساس تعهد نسبت به سازم كی. دیآیکل به وجود م نیا انیم یاختصاص

 یبذرپاش قیتواند از طریم یتعهد سازمان (.۳۲: ۲00۱، 3وجود پیدا می کند )کوهن و پروساک

که  یشغل تیمانند رضا گرید ی. برخالف عوامل سازمانابدیپرورش و گسترش  یاجتماع هیسرما

 هیسرما ؛ردیگیقرار م یتیریاقدامات مد ریتحت تأثشود و یموضوعات مخصوص کنترل م لهیبه وس

ثیر تحت تأ و سرانجام توسط کارگزاران و کارکنان یاقدامات سازمان لهیتواند به وسیم یاجتماع

توان یکی از آثار سرمایه اجتماعی را افزایش می بنابراین (.۵۱: ۱۳8۷و کنترل قرار گیرد )بهارلو، 

 سازمانها دانست.نی نیروی انسانی تعهد سازما

متخصصان علوم اجتماعی از مدتها یکی دیگر از متغیرهای تحقیق عدالت سازمانی است. 

ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه

ده ا شچون ادع .ای نیستاند. چنین توجهی به عدالت در سازمانها امر غیرمنتظرهسازمانی پی برده

، 4)پارکر و کوهلمیرا شودمؤسسات اجتماعی محسوب میاست که عدالت اولین عامل سالمتی 

 نمیا مستحکم یدـپیون دوـجو ورـگدر  اعیـجتما داـنهو  تمـسیس رـه اومتد و تاـحی (.۲00۵

 ارقر سیستمدر آن  لتاعد عایتر انمیز تأثیر د تحتـپیون است. اینی آن هدـهند تشکیل عناصر

 حتیو  شغل کتر ،هـحیرو کاهش باعث ادفرا توسط نمازسا منصفانه غیر ردبرخودارد؛ ادراک 

 

1 - Barnes Mauthe 

2 - Leona & Van Buren 

3 - Cohen & prosak 

4- Parker &Kohlmeyer 
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 (.۲00۳، دیگرانگردد )الوانی و می نمازسا با ئیو رودررو تقابل اردیمودر 

 قاتیتحق نیو حاصل ا دهدیرا نشان م یحوزه آهنگ رو به رشد نیو مطالعات در ا قاتیتحق

بطوریکه حاصل این  (.۲۵4-۲۵۹ :۲00۱، 1)باسحوزه بوده است  نیدر ا جدید یدستاوردها

رفتار عادالنه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد باالتر تحقیقات حاکی آنست که 

شود. از سوی دیگر افرادی که احساس ن و رفتار شهروندی فرانقش آنها میآنها نسبت به سازما

کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را بیشتری سازمان را رها میعدالتی کنند، به احتمال بی

. دجویی کننمثل انتقامبه رفتارهای ناهنجار  عدهند و حتی ممکن است شرواز خود نشان می

کنند و چطور آنها به بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می

دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی ه پاسخ میعدالت و بی عدالتی درک شد

موجب  انمدیر توسط مانیزسا لتاعد عایتردر حقیقت  (.۱۳8۷است )حسین زاده و ناصری، 

و  ییرآکا یشافزا ن،مازسادر  نناآ ریماندگا و آورینو، اعبدا، نمازسا به نکنارکا تعهد یشافزا

 جامعهو  شودمی نمازسا وزیپیرو  موفقیت موجب نهایتو در  هشد نمازساو  نکنارکا ثربخشیا

ترین مهم ینکها به توجه با عموضو یندر ا نماید.مند میهبهر نکنارکا شتالو  نمازسا منفعترا از 

 روند بر بهاانگر سرمایه ینا به توجهو  ستا نسانیا سرمایهسازمان،  سرمایه شمندترینارزو 

 مرا نمازسادر  لتاعدآوردن  دبوجوو  توسعه ایبر شتالدارد،  تأثیر نمازسا کامیابی یا شکست

 (.۲004، 2مدیران باید بدان توجه داشته باشند )گرینبرگ که ستا مهمی

حفظ و  ،سازمانها علی الخصوص آموزش و پرورش مدیریت صلیا ظایفو جملهاز  ینابنابر

 همشاهد نکنارکا گرا که معنا ینا به .ستا نکنارکادر  لتاعد سحساا توسعه رفتارهای عادالنه و

 ینا کاهش ایبرشوند و ش دچار میتن نوعی به د،شونمی اجرا لتاعد محیط کاری خوددر  کنند

 چنیندر  .هندد کاهش نمازسا به نسبترا  دخو تعهدو  لبستگید انمیز که کنندمی سعی ،تنش

حالی است که جایگزینی کارکنان این در یابد.  کاهش نهاآ مانیزسا تعهد که ستا ممکن اردیمو

. باشداز نظر عوارض استخدام مانند استخدام مجدد، کارآموزی و نگهداری مقرون به صرفه نمی

ین ترتیب برخورداری از کارکنان متعهد که تمامی تالش خود را در راستای تحقق اهداف بد

امری ضروری به  آموزشی کنند، برای هر سازمانمعطوف می ارباب رجوع سازمان و نیز رضایت

سازمان ع ـنف هـبرا  دوـخارزش  با یهاتجربه نداتومی هنگیزا با مندِرکا ستا بدیهی رسد.نظر می

 دهد. ر ــتغیی

 

1 - Bos 

2 - Greenberg 
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 دهدمی مطالعات اکتشافی اولیه و مصاحبه با کارکنان آموزش و پرورش نشاندر این راستا 

آموزش و پرورش  از جمله هر سازمانی در انکارناپذیر لهأمس یك عنوان به ضعف تعهدکاریکه 

کند. خودنمایی می مسألهنیز بر اساس مشاهدات و گفتگو با کارکنان، این و هم اینك  وجود داشته

هایی از بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت اداره دیده نشانهدر کارکنان به این معنی که 

بدین ترتیب کوتاهی در اینگونه وجود ندارد. وظایف محوله انجام شود و انگیزه کافی برای می

 به تبع هم کارکنان راد که حاکی از تعهد پایین کارکنان نسبت به محیط کاری خود است، رموا

های جبران ناپذیری را برای سازمان کند و هم عواقب ناشی از این عامل هزینهدچار خسران می

تواند یکه تعهد کارکنان نسبت به سازمان م تیواقع نیا در نظر گرفتن اببر جای خواهد گذاشت.  

الت و عد یاجتماع هیسرمابین رابطه  شناساییبه  این پژوهش رد،یبپذ ریتأث یاز عوامل متعدد

با توجه به موارد فوق، پرسش  ازد.پردیمآموزش و پرورش کارکنان  یسازمان هدتعسازمانی با 

اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی آغازین تحقیق، این سوال است که: آیا بین سرمایه 

  رابطه وجود دارد؟در میان کارکنان آموزش و پرورش 

 پژوهش پیشینه -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱
 سازمانی تعهد بر اجتماعی سرمایه تأثیرمطالعه "( طی تحقیقی با عنوان ۱۳۹۱خورشید )

 ،ارتباطی اجتماعی سرمایهبیان نمودند که  "کرمان شهر دولتی هایبانك موردی بررسى: کارکنان

تأثیر مستقیم، مثبت  0۱/0 سطح در آن عاطفی و هنجاری بعد نیز دو و کارکنان سازمانی تعهد بر

 ب( سرمایه ؛ندارد کارکنان مستمر تعهد بر داریمعنی تأثیر که حالی در ،داردداری و معنی

ج(  ؛ندارد داریمعنی تأثیر آن ابعاد و کارکنان سازمانی تعهد بر ،شناختی و ساختاری اجتماعی

 مثبت تأثیر 0۱/0 سطح در ارتباطی اجتماعی سرمایه بر ،شناختی و ساختاری اجتماعی سرمایه

 شناختی و ساختاری اجتماعی سرمایه که داد نشان مسیر تحلیل نتایج و نیز ؛دارد داریمعنی و

 ،آن عاطفی تعهد و هنجاری تعهد بعد دو و سازمانی تعهد بر ،ارتباطی اجتماعی سرمایه طریق از

 کارکنان مستمر سازمانی تعهد بر داری معنی تأثیر که حالی در ،دارد دارىمعنی و نامستقیم تأثیر

 ندارد.

و  مانیزسا سالمت بین بطهرا سیربر"( طی تحقیقی با عنوان ۱۳۹۳رجبی فرجاد و دیگران )

 -۱ بیان نمودند که  "انهمد مالیاتی رموادارات ا نکنارکا بیندر مانیزسا تعهد با مانیزسا لتاعد

 بطهرا انهمد مالیاتی رموادارات ا نکنارکا بیندر  مانیزسا تعهدو  سالمت یمؤلفهها بین

 رموادارات ا نکنارکا مانیزسا تعهدو  مانیزسا لتاعد یمؤلفهها بین -۲. دارد دجوو داریاـمعن
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 دارد. دجوو داریمعنا بطهرا انهمد مالیاتی

در  مانیزسا تعهد و مانیزسا لتاعد بطهرا"( طی تحقیقی با عنوان ۱۳۹۳محمدی و دیگران )

و  مستمر تعهد با کلیسازمانی لت اعدبیان نمودند که  "دیز نشهرستا شتابهد مرکز نکنارکا

 یافت عاطفی بعد با بطهدر را تعهد داریمعنا ینا ماا .دارد داریمعنا همبستگیو  بطهرا ریهنجا

 بین ماا .ددار داریمعنا همبستگیو  بطهرا ریهنجاو  مستمر تعهد با کلی مانیزسا لتاعدنشد. 

رد دامی نبیا لتاعد جنبه ینا که نشد یافتای بطهرا عاطفی تعهد یعنی تعهد جنبه یگرو د لتاعد

 نکنارکا یفعالیتها نشد ختایکنو حالت یندر ا که بیابند نمازسا بارا  دخو هویت انمندرکا که

 یابد. دبهبو نمازسادر  فرهنگیو  شیورز یفعالیتها طریقاز  نداتومی نمازسادر 

ی عاجتمیه ااسرمرابطه  یبررس"( در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ۱۳۹4شیخ استرکی )

دارد که بین سرمایه بیان می "کمیته امداد امام خمینی )ره( نارکناک ازمانیس تعهدبا میزان 

اجتماعی کل و بعد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود 

 دارد. در حالی که رابطه معناداری بین بعد شناختی با تعهد سازمانی مشاهده نگردید. 

 یریپذتیو مسئول یاجتماع هیسرما ریتأث" ( طی تحقیقی با عنوان۱۳۹4ران )دیگاردالن و 

ثر ا بیان نمودند که "کرمانشاه( یکارکنان دانشگاه راز ی)مطالعه مورد یبر تعهد سازمان یاجتماع

اثر  نیهمچناست.  داریمثبت و معن( ۲۱/0) یبر تعهد سازمان یاجتماع یریپذتیمسئول میمستق

از  جهینتدر معنی دار است.  00۱/0( در سطح ۵۹/0) یبر تعهد سازمان یاجتماع هیسرما میمستق

-تیمد نظر قرار دهد، مسئول دیکارکنان با یتعهد سازمان یکه هر سازمان در راستا یعوامل مؤثر

 هنیو زم یارتباط یها و مجارشبکه جادیا نیب نیاست. در ا یاجتماع هیو سرما یاجتماع یریپذ

عهد ت شیدر افزا تواندیم ،کارکنان شود یریپذتیمسئول شیکه منجر به افزا یبستر یساز

 .کارکنان مؤثر واقع شود یسازمان

 لتاعد ،هیجانی شهو طتباار"( طی تحقیقی با عنوان ۱۳۹4)دیگران اهکل محله و یحاتم س

بیان  "شتر شهر یسینارپو نستاربیما نکنارکا مانیزسا تعهد با شغلاز  ضایتو ر مانیزسا

 رتحصیل بهطو تمدو  ایاودهمر لتاعد ،جتماعیا گاهیآ هکنندبینیپیش متغیر سهنمودند که 

در نهایت کنند.  تبیینرا  مانیزسا تعهد نتایج کمشتر یانساز واردرصد  ۱۹داری توانستند معنی

 ینا ننندگاداگرو بوده  خدمات بیمارستانیکیفیت مؤثر بر اساسی  عامل مانیزسا تعهداینکه 

 نکنارکادر  هبویژای اودهمر لتاعد عایتو ر جتماعیا گاهیآ تقویت با انندمیتو مانیدر کزامر

 بخشند. تقاار ننارا در آ مانیزسا تعهد حسطو باال تتحصیال

 اجتماعی سرمایه رابطه بررسی"طی تحقیقی با عنوان  (۱۳۹۵فر و جندقی میرمحله )خوش

تیجه ، به این ن"گلستان استان( ره) خمینی امام امداد کمیته کارکنان سازمانی شهروندی رفتار با
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 و مؤلفه هایبین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی دست یافتند که، 

رابطة معناداری آن از جمله جوانمردی، وفاداری و ... که به تعهد سازمانی نزدیك می باشند، 

 .وجود دارد

به بررسی متغیرهای تحقیق بطور مستقیم و مرتبط و غیر  مطالعات خارجی نیز از بخشی

 انعنو بارا  هشیوپژ( ۲00۹) 1لرد و اورکلندمستقیم و نیمه مرتبط اشاره داشتند. به عنوان مثال 

 هددمی ننشا تحقیق ینا یافته. ستداده ا ماـنجا "مدیریتی تعهدو  مانیزسا لتاعد بین بطهرا"

 لتاعد دبعاابین  همچنیندارد.  دوـجداری واـمعن بطهرا مانیزسا تعهد با مانیزسا لتاعد بین که

 که ستا گرفته نتیجه اوردـکلن دارد. دوـجداری ومعنا بطهرا نیز مانیزسا تعهد دبعاابا  مانیزسا

ای اودهمر لتاعد أثیرـت یـلو تـسا تهـشدا بطهرا انمدیر تعهد با مانیزسا لتاعد دبعاا متما گرچها

 ست.ا دهبو بیشتر همهاز 

بینی ادراک عدالت سازمانی به عنوان پیش" انعنو بارا  هشیو( پژ۲00۹بخشی و دیگران )

براین اساس هدف از انجام تحقیق، بررسی  .دادند ماـنجا "کننده رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نمونه  رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارمندان است. 

تجزیه و تحلیل  کارمند مشغول به کار در کالج پزشکی بود. ۱۲8مطالعه حاضر شامل برای 

رگرسیون از اطالعات به دست آمده نشان داد که عدالت توزیعی به طور قابل توجهی با رضایت 

همچنین هر دو عدالت  ای یافت نشد.ای رابطهشغلی در ارتباط بود. در حالی بین عدالت رویه

 .دای به طور قابل توجهی رابطه معناداری را با تعهد سازمانی نشان دادنرویهتوزیعی و عدالت 

بررسی رابطه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و " انعنو بارا  هشیو( پژ۲0۱0) 2پونو و چوآه

انجام دادند. نتایج نشان داد که هر دو بعد عدالت  "قصد ترک شغل در میان کارکنان مالزی

ا هاثر قابل توجهی در تبیین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت بودند. این یافتهای و توزیعی، رویه

های مناسب، سیاستها و روشهای بهبود دارای پیامدهای مهمی برای مدیران در تدوین استراتژی

 تعهد کارکنان به سازمان خود و کاهش قصد گردش مالی هستند.

رسنجی از رابطه عدالت سازمانی با تعهد نظ" انعنو بارا  هشیو( پژ۲0۱0غفوری و گل پرور )

کارمند  ۲۲۳به انجام رساندند. نمونه مورد مطالعه شامل  "سازمانی در کارکنان شهرداری اصفهان

ای از شهرستان اصفهان بوده  که به روش نمونه گیری تصادفی ساده شهرداری مرکزی و منطقه

دار بین عدالت سازمانی و ابعاد و معنی انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن بود که رابطه مثبت

 

1 - Klendaure & Deller 

2 - Ponnu & Chuah 
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آن با تعهد سازمانی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که همبستگی 

دار بین سه نوع عدالت سازمانی )توزیعی، رویه ای و تعاملی( با تعهد سازمانی وجود چندگانه معنی

 دارد.

رابطه بین اعتماد سازمانی، با ابعاد تعهد "( در تحقیق خود ۲0۱۲) 1سوات و ییلماز ترک

اند. هدف از این های آموزشی مورد بررسی قرار دادهرا در سازمان "سازمانی و حمایت سازمانی

پژوهش تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی درک شده و تعهد معلمان شاغل در 

بطه معناداری بین اعتماد سازمانی با تعهد و آنها نشان داد، را تحقیق مدارس ابتدایی بود. نتایج

حمایت سازمانی وجود دارد. همچنین بین تعهد و حمایت سازمانی معلمین مرد و زن، تفاوت 

و حمایت سازمانی سازمانی معناداری مشاهده شده است که حاکی از باالتر بودن میانگین تعهد 

 .بودمعلمین مرد  نسبت به معلمین زن

گذاری سازمانی و سرمایه بررسی تأثیر سرمایه"( در تحقیقی به ۲0۱۳) 2دیگرانالینگر و 

اند. نتایج این مطالعه نشان داد که پرداخته "اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

هر دو مفهوم سرمایه گذاری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکنان، عملکرد شغلی و رفتار 

سازمانی آنان تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بطوریکه با افزایش توجه و اهمیت به شهروندی 

گذاری سازمانی و سرمایه اجتماعی، تعهد، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی سرمایه

 .گیردکارکنان در حد مطلوبی قرار می

انجام داد.  "سازمانیتعهد و  مانیزسا لتاعد بین بطهرا"( پژوهشی را با عنوان ۲0۱۷) ۳کاراکا

او معتقد است در محیط رقابتی امروز، مهم ترین عامل استراتژیك برای کسب و کار، یك منبع 

سازمانها نیاز به حفظ کارکنان آموزش دیده دارند، به طوری که آنها  انسانی آموزش دیده است.

از مهم ترین عوامل  عدالت سازمانی یکی توانند به اهداف خود رسیده و به رقابت بپردازند.می

بطوریکه در یك سازمان، تعهد سازمانی بدون عدالت  .موثر بر تعهد سازمانی کارکنان است

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی  یابد.سازمانی کاهش می

ازمانی و تعهد س باشد. به عنوان یك نتیجه از پژوهش، رابطه معنادار مثبت بین عدالت سازمانیمی

 پیدا شد.

 وجود عنصر جامعهاز در مطالعات مختلف، بررسی نقادانه پیشینه تحقیق نشان می دهد که 

که بر اهمیت و ضرورت آن تأکید می «سرمایه اجتماعی»نسبتاً جدیدی تحت عنوان شناختی 

 

1 - Cevat Celep, Ozge Eler Yilmazturk 

2 - Ellinger et al 

3 - Karaca 
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کمتر بحثی به میان آمده و  ،شوددارایی و ثروت عظیم سازمانها از آن یاد میشود و به عنوان 

از مطالعات انجام شده رابطه بین عدالت سازمانی تعدادی اگرچه قرار گرفته است. توجهی  کممورد 

امل عنقش پررنگ تأیید و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند، لکن در سالهای اخیر نظر به 

ابزاری تسهیل کننده عملکرد آن به عنوان توسعه و های زمینهسرمایه اجتماعی در بسیاری از 

، در مطالعات مختلف اجتماعی و فرهنگی به این عنصر نیز در سازمانها وردنآبرای به حرکت در

رسد وجود سرمایه اجتماعی در به طوری که به نظر می کنار سایر عوامل، توجه ویژه ای گردید.

ای هنمشکالت سازما رود. بدین ترتیب کهسازمانها عامل مهمی در موفقیت سازمانها به شمار می

 عاملاین سرمایه عظیم است. ین فرسایش ا ناشی ازو به طریق اولی، آموزش و پرورش؛ امروزی 

پذیری، مشارکت کارکنان و همچنین تعهد سازمانی داشته تواند تأثیر زیادی در مسئولیتمی

در پژوهشهای به عمل آمده متغیرهای که با توجه به مباحث فوق، از آنجایی بنابراین باشد. 

در سازمانهای آموزشی مانند  ترکیبیبصورت سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی 

با انجام این تحقیق می توان از  لذابررسی و واکاوی قرار نگرفته است، مورد آموزش و پرورش 

ات بعدی تواند راهگشای تحقیقتحقیق مینتایج این طبیعتاً کاستیهای پژوهشهای قبلی مبرا بود و 

 گردد.

 مبانی نظری -۲-۲

 تعهد سازمانی -۲-۲-۱

، نددار هیژو توجه اندـب موفق یهانمازسادر  مؤثر انمدیراز  ریبسیا وزهمراکه  موضوعی

 شتندا ضمن که ستا مانیزاـس ابعـمن هـجملاز  نسانیا ویست. نیرا نمازسا نسانیا وینیر

نماید. می یكدنز خویش دیجوو سفهـفلو  یترمأمو بهآن را  نیز نمازسا ر،بسیا قابتیر یمزیتها

 تـجهدر  دوـخ افهدا به نندابتو تا نددار زاـنی دـمرآکاو  ثربخشا نکنارکا به هانمازسا وزهمرا

و  عالقهمند نکنارکا که ستداده ا ننشا تد. تحقیقاـیابن تـسد هـجانب هـهم عهـتوسو  دـشر

 بیشتر نمازسادر  نهاآ ریماندگا به تمایل، نددار یباالتروری هبهرو  دعملکر نمازسا به دارفاو

 اتتغییر با نناآ هیاهمرو  فقتاموو  ندرداربرخو یباالتر هنگیزاز اکنند، ، کمتر غیبت میستا

 متغیر یك انعنو بهرا  مانیزسا تعهد نمحققا (.۱۳88پور، قلی و  تعزر)پو تـسا شترـبی نمازاـس

 نند.دامی نکنارکا رفتار فهمدر  مهم

؛ ۲00۳، 1دیگرانتعهد سازمانی بین پژوهشگران اتفاق نظری نیست )شاو و تعریف در مورد 

 

1 - Shaw et al  
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(. کانتر تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با یك سازمان ۲00۹، 1دیگرانسیچی و 

نرژی و وفاداری خویش خاص و درگیری مشارکت او با سازمان و تمایل فرد به در اختیار گذاشتن ا

های برخورد با تعهد سازمانی آن است ترین شیوهکند. یکی از معمولیبه نظام اجتماعی تعریف می

ین ا براساس. گیرد می نظر به سازمان در و روانی وعی وابستگی عاطفیکه تعهد سازمانی را ن

 در گیرد،می سازمانهویت خود را از  متعهد است،به سازمان خود شدت  فردی که به ،هشیو

)موغلی و  بردذت میل سازمان خودعضویت در  آمیزد و ازمیدر سازمان مشارکت دارد و با آن 

تعهد سازمانی وفاداری کارکنان به سازمان، اشتیاق آنان به  ر تعریف دیگری(. د۱۳88، دیگران

ندی نسبت به عضویت مکار در سازمان، هماهنگی و سازگاری با اهداف و ارزشهای سازمان و عالقه

شده  های بیانتعریفک وجه اشترا(. ۵: ۱۳۹۱حی، لحضوری و صا) در سازمان بیان شده است

 کند و به واسطة اینمی صتی روانی است که رابطة فرد را با سازمان مشخلحا این است که تعهد

 (. ۱4: ۱۳۹۲)زهدی،  گیردسازمان می کت فرد تصمیم به ماندن یا ترالحا

 مستمری فرایندو  سازمان به کارمندان وفاداری دربارهش نگر یك مانیساز تعهد ینبنابرا

 آن پیوسته و کارایی موفقیت و سازمان به را خود عالقهسازمان  اعضای آن طریق از که است

 سازمانی کارکنان تعهد است (. بدیهی۲0۱۱؛ ان جی و فلدمن، ۱۳۹0، دهند )خوشنودمی نشان

تقا و ار موجب، و شتهأثیر مثبت دات سازمانعملکرد  روی بر که بود خواهند ارزشمند زمانی

 (.۱۳8۱)الوانی، دد گر سازمان وریبهره

 و تعهدهنجاری عهدعاطفی،(، تعهد سازمانی دارای سه بُعد ت۱۹۹۷) 2بر طبق مدل میر و آلن

 است.مستمر  تعهد

 رد و درگیرشدن سازمان با هویت تعیین به کارکنان عاطفی وابستگی شامل عاطفی، تعهد

 هنجاری فشارهای مجموعة هنجاری، تعهدت. اس مثبت حساسا با داشتن سازمان یتهایلفعا

 در. است صحیح نظر اخالقی از دارد اعتقاد فرد که است روشی به کردن عمل برای شده درونی

 (.۵۵: ۲00۹، ۳دیگران)سی چی و  داندمی خود تکلیف و وظیفه را به کار دادن ادامه فرد بعد، این

و  دپذیر  میآن را  افهدا ،میماند باقی نمازسادارد، در  باالیی عاطفی تعهد که دیفر قعدر وا

)حاج کریمی  دهدمی نشاـن دوـخاز  راـیثا حتّی یا حداز  پیش شتال افهدآن ا به نسیدر ایبر

که عالقه  کننددهند احساس می(. کارکنانی که تعهد عاطفی از خود نشان می۱۳8۷، دیگرانو 
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 شود.دارند در سازمان بمانند. در این نوع تعهد ارزشهای کارکنان و سازمان با هم منطبق می

که به احساس الزام کارمند  یتعهد هنجاردومین مؤلفه تعهد سازمانی تعهد هنجاری است. 

 .شودمی بر او وارد گرانید یاست که از سو یسازمان اشاره دارد، به سبب فشار ایبه ادامه کار در 

، به شدت نگران آن بوده که اگر کار خود هستند یاز تعهد هنجار ییدرجه باال یکه دارا یکسان

 مفهوم نیابه طور خالصه، در  خواهند داشت. یچه قضاوت شانیدرباره ا گرانید را ترک کنند،

، 1هانت بمانند )مورگان و دیکه با کنندیمانند، چون احساس میسازمان م کارکنان در ،سازی

( معتقدند که تعهد هنجاری مجموعه فشارهای ۱۹۹8) 2( و پیندر۱۹۹۱(. میر و آلن )۱۹۹4

درونی شده برای عمل کردن به روشی است که فرد اعتقاد دارد از نظر اخالقی صحیح است. در 

 زداند. افرادی که ااین بعد از تعهد، فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می

نظر هنجاری تعهد بیشتری به سازمان دارند، به احتمال بیشتر برای سازمان خود فداکاری و برای 

کنند و مجذوب آن می شوند و نسبت قابل توجهی از انرژی خود خدمت به آن تالش بیشتری می

 کنند.را صرف تعقیب اهداف سازمان می

 یا نمازسا کتر یهزینهها خاطر هب نمازسادر  نماند به تمایل به باقی طتعهدمستمر: مربو

 تعهد از بعد ینا(. ۳8۹-۳۹۶: ۱۹۹8، 3)مادی دمیشو نمازسادر  نمانداز  ناشی یهاداشپا

( قرار دارد. این تئوری بر این اساس است ۱۹۶0) 4بیکر اریگذسرمایه ریتئو بر مبنای مانیزسا

 نمازسادر  دفر سابقه هرچه که کندمی نباشتها نمازساای را در سرمایهکه با گذشت زمان فرد 

. دشومی برتر هزینه دفر ایبردادن آن  ستو از د دشومی ترنباشتها نیز سرمایه ینا د،شو بیشتر

 ،باشدنمی لنتقاا قابل که نمازسا هیژو یهارتمها کسب ن،ماز شامل اریگذ سرمایه ینا

 یهارکا ایبر جستجورا از  دفر که باشدمی ییگرد یهاهزینهو  سیاسی ملاعو ری،کا یفاقتهار

دارد  نمازسا در نماند باقی  ایبر باطنی میل به رهشاا مستمر تعهد. زدسامی فمنصر جایگزین

  (.۲00۷، 5دیگران)الباتمدین و یابد می یشافزا نمازسا کتر هزینهاز  گاهیآ نتیجهدر  که

 سرمایه اجتماعی -۲-۲-۲

توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را  ۱۹۹0در اواخر دهة  یاجتماع ةیمفهوم سرما
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از مراحل توسعة   ییهاو جنبه یاجتماع ةیحوزۀ سرما شتریب یبه بررسجلب کرد. این عالقه 

در  یاجتماع ةیسرما(. 8: ۲0۱۳، 1)ریگیامنجر شد  یسازمان گیو زند یاجتماع گیزند یاقتصاد

 ابعمن هب  یدسترس ن،یو همچن یو عاطف یاجتماع یبانیپشت لیاز قب ییایتواند به مزایها منسازما

 (.۱0۱: ۲0۱۱، 2اهنرا منجر شود ) ابیکم

 یمناسب برا یو بستر نیآفر یقتوف یشناسانه دارد، اهرمجامعه شةیکه ر یاجتماع ةیسرما

ان عملکرد سازم ریوهو بهر یتبه موفق لین یبرا یو راه ،یکیزیو ف یانسان یهاهیسرما یوربهره

از مشکالت  یکیموضوع،  یتبا وجود اهم(. ۳۹: ۱۳۹0آبادی، ضیو ف یشود )احمدیقلمداد م

( ۱۹۹8) 3و گوشال یتناهاپ نه،یزم نیدر ا .تاس یاجتماع ةیاز سرماجامع  تعریفین ایب یکنون

و  یرداز روابط ف شبکه ایاند که درون در نظر گرفته یرا مجموع منابع و ارزش سرمایه اجتماعی

ا ر یاجتماع ةیسرما زین کلمن گر،ید یفیدر تعر. ردیگیم شأتو از آن ن تموجود اس یسازمان

 لیدارد: کنش افراد درون ساختار را تسه یژگیداند که دو ویم یاز ساختار اجتماعای هبجن

 انیافراد و م نیساختار روابط ب ذات در یاجتماع ةیسرما ه،یاشکال سرما ریسا فکنند و برخالیم

ت. شده اس انیب یمختلف برای سرمایه اجتماعی ابعاد (.۵۷: ۷۲0۱، 4ت )آلوارز و رومانیافراد اس

( با رویکرد سازمانی در قالب یك ۵۲0۱) 5دیگران و لپلیمطالعات و بنایم رحاضر ب در پژوهش

در  یاجتماع ةیسه گانة سرما یهابه عنوان مؤلفه یو ساختار یاطبارت ،یشناختمدل در سه بعد 

 در نظر گرفته شد.  سازمان

  در سراسر اتاطببا تعداد دفعات تعامالت و وجود ارت توانیرا م یبعد ساختار :یبعد ساختار

بولینو و   (.۶: ۲0۱۵، دیگرانو  لپلیوت )در نظر گرف نیطرف نیسلسله مراتب و عملکرد ب حسطو

 روابط و  متناسب یکربندیپای، کهبش یوندهایپ شاخصسه  رد یبعد ساختار( ۲00۲) ۶دیگران

 (.۵0۶: ۲00۲، دیگرانشود )بولینو و یسنجش م  یساز

م دارند، مانند احترا گرای بر روابط خاصی که اعضای سازمان با یکدیعد رابطهبای: بعد رابطه

(. ۱۲۳: ۲00۹، 7)الزارووا و تیلور ز داردتمرکدهد، أثیر قرار میتحت تو دوستی که رفتارشان را 

ای سرمایه اجتماعی، تعامالت نزدیك بین گیری بعد رابطه( برای اندازه۲000) 8دیگرانکیل و 
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 (. ۲۱8: ۲000، دیگرانگیرند )کیل و فردی، اعتماد، دوستی، احترام و رابطه متقابل را در نظر می

 مربوط یاجتماع کةبش كیدر  انکارکن اهمو تف دگاهیاشتراک د زانیبه م :یبعد شناخت

فرهنگی و اجتماعی  و تصورات، باورها ،کو شامل ادرا (.۵0۶: ۲00۲، دیگران)بولینو و  شودیم

مورد پذیرش افراد قرار  کیا زبان مشتر کمفاهیم و خاطرات مشتر وسیلة است که بهک مشتر

 (.۱۳۳: ۲00۹، 1د )بیوگریمانمی باقی گرفته است و میان آنها

 سازمانیعدالت  -۲-۲-۳
وی مطرح شد.  ۱۹8۷ لسادر  2گگرینبر توسط ربا لیناو ایبر مانیزسا لتاعد حصطالا

. کندمی تعریف نکنانشارکا با مانهازسا النهدعا و منصفانه یهارفتار انعنو به را مانیزسا لتاعد

 طبقه انیگرو د نشادخو با رفتار هنحو دنبو منصفانه رهبارا در ادفرا سحساا ،مانیزسا لتاعد

طبق تحقیقاتی که در این حوزه انجام گرفته، (. ۱۹۱: ۲00۶، 3کند )ساندرزمی تشریحو  یبند

 هـک هشد تقسیمای اودهمرای و یهروتوزیعی،  لتاعد به گگرینبر نظریه سساا بر مانیزسا لتاعد

 .یمدازپرمیآن  توضیح هـب
 

 نظریه، مزآدا استیسی جی منا به نشناسیروا پیش لسا 40 ودحددر  :یعیزتو عدالت

 داشپا رکا منجاا لقبادر  مایلند ادفرا کهداد  ننشا نظریه یندر ا که دکر ئهاش را ارایبرابر

 مندهبهر رکا منجاا یهاداشپااز  ننشاراهمکا ازهندا به یگرد رتعبا به دریافت کنند.ای را منصفانه

 رنتظاا شیداپا ادفرا که فتدامی قتفاا مانیز یعیزتوعدالتی  بی (.4۵-۶۳: ۲004)گرینبرگ،  شوند

 ،لیتومسؤ ،جدید رکا مثالً ،کنندمیدریافت  انیگرد هایی کهداشپا با مقایسهدر  ،نددار کهرا 

 .دگیرمی ارقر لهدمبا صلا یمبنا بر صلا در یعیزوـت لتادـع ندورنیا ستدب  تقاو ار داشپا رت،قد

 ،ندادهکر یافتدر نچهآ لقباای در لهدمبا منزله به نداآورده نمازاـس هـب دخو با نچهآ به ادفرا

 ستا شتهدا مانیزسا محیطدر  دییاز کاربردهای لتاعد عنو ینا (.۱۳8۷، انیـکیز) دـنگرنیـم

 انددهکر سیربر رکا کمیتو  کیفیت نهمچو دییاز یمتغیرها بارا  لتاعد ینا بطهرا محققان و

 ستا هشد بینیپیش ،پیامدها بر لتاعد ینا تمرکز خاطر به (.۲۲۱: ۲00۱ ،4رسپکتوو ا راش)چا

 مانیزبنابراین باشد. ری فتارو عاطفی ، شناختی یکنشهاوا با مرتبط عمدتاً لتاعداز  شکل ینا که

 ،عصبانیت )مثل شخص تحساسااباید لتی ابیعد ینا شود،، ناعادالنه درک میصخاپیامد یك  که
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 یجیهاوخرو  یهاورود تحریف شناختی رطو به )مثالًشناختها گناه  یا ورغر سحساا ،خاطرضایتر

 (.۲4: ۱۹۹8، 1بگذارد )فولگر و کروپانزانو تأثیر انشهایرفتار و دیگران( یا دخو
 

در  لتاعد مطالعه ،جتماعیا نشناسیدر روا تتحقیقا تغییر به توجه با ای:یهرو لتاعد

 که یندهاییافرتأکید بر  به یعی(زتو لتاعد) داشپا تخصیص نتایج بر فصر تأکیداز  نیز مانهازسا

به این موضوع اشاره ای عدالت رویهکرد.  تغییر (اییهرولتا)عدشوند می موجبرا  تخصیص ینا

سپکتور، )چاراش و ا کند که فراگرد دستیابی افراد به به نتایج عادالنه، نباید غیر عادالنه باشدمی

 شهاداپا یعزتو تعیین ایبر که ییندافراز  هشددرک  لتاعد یعنیای یهرو لتاعد (.۳۲۱: ۲0۱۱

 (. ۱۷0: ۲00۱ ،2بینزا)ر دشومی دهستفاا
 

است که احساس کارکنان را  یاعدالت مراوده ،یبعد سوم عدالت سازمان ای:مراوده لتاعد

دالت ع ی. مطالعات رودینمایمنصفانه بودن رفتار سرپرستانشان با آنها منعکس م زانیدر مورد م

قابل پذیری )( توجیه۲( راستگویی )صداقت(. )۱تمرکز نموده اند: ) هیبر چهار عامل اول ایمراوده

حس در کارکنان  نیا ( مراعات. این عوامل در ایجاد4( احترام )ادب(. )۳. )بودن رفتارها( هیتوج

نجر م رشتیب یاشود مؤثر بوده و به احساس عدالت مراودهیرفتار م تیمیکه با آنها با احترام و صم

 (.۹۷: ۲008، 3فورتینشوند )یم

 چهارچوب نظری -۲-۳

در  دموجو تمعضالاز  یکیتوان گفت که میبا توجه به متون نظری و پیشینه تحقیق، 

 نمازسا هـب نسبت ادفرا تعهد دنبو پایین ،دهدمی کاهشرا  نکنارکا دعملکرو  ییراکا که سازمانها

. مییابد کاهش نمازسا در دعملکر نباشند متعهد نمازسا به نکنارکا چنانچه. میباشد دخو

 سرمایه توسعهو  دیجاا طریقاز  انمیتورا  مانیزسا تعهدداد،  ننشا گذشته تتحقیقا که رهمانطو

 هیسرما( ۲00۵) 4پردازانی همچون هاتمنطبق دیدگاه نظریه .دکر تقویت نمازسادر  جتماعیا

نجر م تیشود که در نهایو دوستانه م کپارچهی یکار طیمح كیمنجر به خلق  ندهیفزا یاجتماع

بط مرت گریکدیقادر است تا اشخاص را با  یاجتماع هیخواهد شد. سرما یتعهد سازمان تیبه تقو

( خاطر ۱۹8۲) نزایو پرک انتیبراهمچنین مرتبط کند.  ننها را به سازماو از طریق این ارتباط آ
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 تیتواند اثرات رضایاز درون سازمان است که م هیناح كیتنها  یاجتماع هیسرما نشان کردند که

واند با تیکارمند توانمندتر م كیرا بهبود بخشد.  یو تعهد سازمان یو توانمندساز نییپا یشغل

برخوردار باشد،  یترباال یاجتماع هیکه از سرما یشخص نیبرقرار کند و همچن وندیپ دیگران

 وجود دارد یشتریکه احتمال ب گفتتوان یم زیکارمند متعهدتر ن كیتر است. در مورد متعهد

 ریو تأخ بتینسبت به سازمان برخوردار باشد، در سازمان ماندگار شود و غ ییکه از تعهد باال

از  یبه نوبه خود ناش یسازمان دو عالقه به تعه لیبرخوردار باشد. تما یاندهیفزا تیکمتر و از رضا

 یکند. کارکنانیم یکارمند باز كیرا در کاهش احتمال از دست دادن  یارتباطات چندگانه مسلط

نند ک تیرود که از سازمان حمایم یشتریاحتمال ب ،برخوردارند یتعهد سازمان یکه از سطح باال

 یهدارنگ ،نرخ ابقاء نی. بنابراندیبرآ یگریاستخدام در سازمان د یدارد که در پ یو احتمال کمتر

 (.۲۷: ۲00۵، 1یابد )فروندیم شیاافز و وفاداری آنها

توان از راه نظریه برابری، نظریه به لحاظ نظری رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را می

(، درک و ۱۹۶۵) 2قراردادی و نظریه مبادله اجتماعی تبیین کرد. بر اساس نظریه برابری آدامز

های کند، با ستاندهشغل و سازمان هزینه میهای خود به سازمان و آنچه در راه تصور افراد از داده

کند یا انتظار دریافت آنها را دارد، باید برابر، می زمان دریافتاو از سازمان و آنچه از شغل و سا

ند کعادالنه و منصفانه باشد. کارمند وقتی از شغل و سازمان خود احساس خشنودی و رضایت می

ین داد و ستد )مبادله( نوعی تعادل برقرار باشد و تا که در اشود، و به آن پایبند و متعهد می

شود که (. در نظریه برابری گفته می۱۳8۷حدودی کفه ترازو به نفع کارمند باشد )عبداللهی، 

است با  شخص به محاسبه نسبت بین برون دادها  و درون دادها اقدام می کند و حتی ممکن

 را با برون دادها و درون دادهای دیگران مقایسهمقیاسهای متداول آن را محاسبه کند و بعد آن 

کند. اگر این نسبت را غیر منصفانه ببیند، رضایت شغلی و انگیزه الزم برای انجام دادن کار در او 

ند کشود و اگر این نسبت را غیر منصفانه ارزیابی کند، در آن صورت احساس نابرابری میایجاد می

با او به منصفانه رفتار نکرده است و این احساس در او ایجاد  رسد که سازمانو به این نتیجه می

 (.۱۳84چی و عزیزپور، کند )ساعتمیتنش و بدبینی 

نگرد که در آن تبادل متقابل و نظریه تبادل اجتماعی به سازمانها به عنوان مکانهایی می

بر اساس این . (۲000، 3شود )مسترسون و همکاراندرازمدت میان کارکنان و سازمان انجام می

های تصمیم گیری و ارتباط سرپرستان و مدیران های توزیع، رویهنظریه چنانکه کارکنان در حوزه

 

1 - Frond 

2 - Adams 

3 - Masterson and et al 
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شود، با تالش کاری و تعهد در جبران عدالت با خود احساس کنند که عدالت و انصاف رعایت می

در  س کنند کهکنند. در مقابل چنانچه کارکنان احسامیبکار گرفته شده از سوی سازمان سعی 

گیری و در ارتباط سرپرستان با آنها های تصمیمتوزیع امکانات، فرصتها، پاداشها و مزایا در رویه

عدالتی وجود دارد، با ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت رفتارهای کاری و غیر کاری خود سعی بی

 (.۱۳۹0، دیگرانور و قل از گل پربه ن ۱۹۹8، 1دیگرانکنند )مورمن و در اعاده از دست رفته می

( نیز حاکی ۱۳8۳، به نقل از شکرکن و نعامی، ۱۹۹4) 2نظریه رابطه قراردادی وان داین و گراهام

شود. که به افزایش رفتارهای مدنی از از برقراری یك رابطه قراردادی میان کارکنان و سازمان می

شود. بر اساس مطالعات انجام شده عدالت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه سوی کارکنان منجر می

تعهد سازمانی است )مك فارلین  م(. همچنین یك پیش بینی کننده مه۲00۹، 3هاندلون)دارد 

  (. ۱۹۹۲، 4و سیوئنی

هدفهای  به نسیدر ایبر هااربزا ترینمهماز  یکی ،مدرآکاو  ماهر نسانیا وینیربدین ترتیب 

آموزش در  لتاعد مفاهیمی همچون به توجه ونبداست. سازمانهای آموزشی )آموزش و پرورش( 

 ،مدآ هداخو دبوجو نمازسادر  ادفرا یتاهدو  شنگیزا یهامینهدر ز ساسیا تمشکال و پرورش

 رضایت شغلی خواهد شد. و  تعهد یشافزا باعث لتاعددرک  حالیکهدر 

 هایزیرمجموعه ماهیتی کارکردهای ها واساسنامه گونه که همان پرورش، و آموزش وزارت

-برنامه با فرهنگی و اجتماعی حیث از را جامعه پرورش و آموزش دارد دهد، وظیفهمی آن نشان

 صنعتی سمت به اجتماع حرکت گیرد. عهده بر انسانی منابع تأمین برای نظارتی و ریزی هدایتی

 محسوس پیش از بیش جامعه، گوناگون ابعاد در را انسانی منابع مدیریت هدایت نیاز به شدن،

 منابع با مرتبط و جدید مباحث به جدید عصر در مدیران است از اینرو، شایسته است؛ کرده

 .بدهند آن به بیشتری اهمیت های آموزشی،در نظام و بپردازند انسانی

 تجهیزات و مالی انسانی، منابع از بهینه استفاده به صرف، آموزشی اهداف به دستیابی هرچند

داشتن کارمندانی  جمله از گوناگونی عواملی به پرورش، و آموزش نظام پویایی اما است، منوط

تا  دارد بستگی خود کار به دلبسته و سازمان به نسبت باال وفاداری و تعهد از برخوردار خشنود،

سازمان  این بهتر و بیشتر کارایی برای سالم، و پویا محیطی در خویش توان تمام بستن کار به با

 (.۱۳8۵امامی،  )طالبپور و بردارند گام فرهنگی

 

1 - Moorman and et al 

2 - Van Dyn & Graham 

3 - Handlon  

4 - Mcfarlin & Sweeney 
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ویژه سازمان آموزش سازمانها بههای هیکی از مهمترین سرمای انسانی نیروی ،با عنایت به اینکه

اهداف این سازمان مانند هر سازمانی دیگر، به منظور نیل و تحقق  رود ومی شمار و پرورش به

 کیفیت از انسانی نیروی چه هر از نیروی انسانی با کیفیت است. لذا استفادهواالی خود، نیازمند 

؛ شد خواهد بیشتر نیز سازمان ارتقای و بقا موفقیت، احتمال ،باشدبرخوردار  باالتری و مطلوب

از  تعهد سازمانیکه برای این مهم  ؛ش شودکوش بسیارباید  انسانی نیروی تکیفی بهبود برای لذا

انجام پژوهش ( برای ۱الگوی مفهومی )نمودار  با توجه مباحث فوق .استاهم ابزارها و وسایل 

 طراحی گردیده است.

 هافرضیه -۲-4

 فرضیه کلی

 رابطه وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان

 های فرعیفرضیه

 کارکنان رابطه وجود دارد.  تعهد سازمانیبا سرمایه اجتماعی  نیب

 تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. با بین سرمایه ساختاری 

 تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. با ای بین سرمایه رابطه

 تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. با بین سرمایه شناختی 

 کارکنان رابطه وجود دارد. تعهد سازمانیبا عدالت سازمانی  نیب

 رابطه وجود دارد. با تعهد سازمانی عدالت توزیعیبین 

 ای با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.بین عدالت رویه

 ای با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.بین عدالت مراوده
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 : مدل پژوهش۱نمودار شماره

 روش تحقیق -۳
 نیز تحقیق ماـنجو روش ا تـسا دیبرراـک تاـتحقیق عوـناز  ف،هد سساا تحقیق بر ینا

 سساابر  تحقیق روشست. ابهتر  آننتایج  تعمیم قابلیت جهت ینا ازکه  دهبو پیمایشی رتبصو

 عوــناز  ستهــبو وا ستقلــم یاــمتغیره بین بطروا ظلحاو از  رکا منجاروش ا ،ماهیت

 انعنو به مانیزسا لتاعدسرمایه اجتماعی و  ،هشوژــپ نــیادر  .تــساستگی ــهمب تاــتحقیق

 هشد گرفته نظردر  بسته(وا) کمال متغیر انعنو هـب مانیزاـو تعهد سستقل( ـین )مـپیشب متغیر

 است.

 ۱۱۵کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ) جامعه آماری پژوهش شامل کلیه

عنوان نمونه آماری به روش نفر به  ۱۹۹بوده که  ۱۳۹۶در سال  نفر( 84نفر( و شهرستان گرگان )

متشکل از سه ها آوری دادهاستفاده برای جمعابزار مورد . مورد مطالعه قرار گرفتند تمام شماری

سرمایه ساختاری، سرمایه )مؤلفه  سه( دارای ۱۹۹8) ناهاپیت و گوشالاستاندارد پرسشنامه 

 سرمایه اجتماعی

 عدالت سازمانی

 

تعهد 

 سازمانی

 

 

 شناختیسرمایه 

 ایرابطهسرمایه 

 ساختاریسرمایه 

 ایعدالت رویه

 ایعدالت مراوده

 عدالت توزیعی
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تعهد سازمانی دارای سه مؤلفه )عاطفی، مستمر و (، پرسشنامه ای و سرمایه شناختیرابطه

ن که اعتبار آ .باشدمیای( ای و مراودهو عدالت سازمانی دارای سه مؤلفه )توزیعی، رویه تکلیفی(

جبلی،  ؛۱۳۹4مانند )میر و همکاران، پژوهشگران مختلف تأیید در تحقیقات متعدد مورد قبالً 

در اختیار  پرسشنامه روایی ابزارهای پژوهش، بررسی با اینحال برای قرار گرفته است. (۱۳۹۵

 بودن، جامع خصوصدر  خود را نظرات تا گرفت قرارو متخصصین این حوزه اساتید  از تن چند

 بودن مناسب سواالت و همچنین بین منطقی رابطه موضوع، هایگرفتن تمامی جنبه نظر در

که  از آنجایی تضمین گردید. 1. بدین ترتیب اعتبار آن به شیوه صوریکنند ارائه آن، طراحی

 گیریاندازه ابزار سنجش قابلیت اعتماد برایمناسبی  شاخص کامالًکرونباخ معموالً  آلفای ضریب

استفاده  پایایی پرسشنامه ضریب برای تعییناز این  ،است عناصر آن درونی میان هماهنگی و

 دهد.کرونباخ را نشان میآلفای ضریب جدول زیر میزان شد. 

 

 ققیتح رهاییبرای متغ فییآمار توصصهای اطالعات مربوط به شاخ: ۱جدول 

 کرونباخمیزان ضریب آلفای  تعداد آیتم متغیر ردیف

 ۹۲۱/0 ۱۷ سرمایه اجتماعی ۱

 ۹0۹/0 ۱۹ عدالت سازمانی ۲

 ۹۲0/0 ۲4 تعهد سازمانی ۳

 وده که ابزار مورد استفاده داراینتایج محاسبات ضریب آلفای کرونباخ بیانگر این واقعیت ب

 باشد.مناسب و قابل قبول میپایایی 
 

 ی پژوهشهایافته -4
پاسخگوی مورد  ۱۹۹از مجموع بررسی سیمای جمعیت شناختی پاسخگویان نشان داد که 

درصد  ۵/۷دهند. از این تعداد را مردان تشکیل می 8/۶۹درصد آنان را زنان و  ۲/۳0مطالعه 

میانگین  درصد آنان همسرشان فوت نموده است. ۳درصد مطلقه و  ۲درصد متأهل؛  ۹/88مجرد؛ 

 ۱۷( و فوق لیسانس)کالس  ۱8 ،سال 4۱به ترتیب اکثریت  ت خدمت، تحصیالت و سنواسنی

 ۲۷آزمایشی،  ۵/۱درصد وضعیت استخدامی خود را رسمی،  4/۹و در نهایت اینکه  باشد.می سال

 درصد سایر عنوان نمودند. ۳درصد قراردادی و  ۵درصد پیمانی، 

 

1 - Face Validity 
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ای هصبرخی شاخ ق،قیتح رهاییه فهم بهتر متغبدماتی و کمك قبه منظور انجام بررسی م

ماعی، ی سرمایه اجتسه گانه رهایی( برای متغنیانگیمفراوانی، درصدها و ) فییمربوط به آمار توص

  .محاسبه گردید جدول ذیلدر قالب  تعهد سازمانیعدالت سازمانی و 

 توصیف متغیرهای اصلی تحقیق -4-۱

 سرمایه اجتماعی -4-۱-۱

دهد میزان سرمایه اجتماعی کارکنان در نشان می ۲ همانطور که نتایج حاصله در جدول

 باشد.نیز گویای این واقعیت می ۵از  40/۳سطح متوسط بوده است. میانگین حاصله 

 توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی: ۲جدول 

 5از  میانگین فراوانی نسبی فراوانی مطلق سرمایه اجتماعی ردیف

 ۵/0 ۱ خیلی کم ۱

40/۳ 

 ۶/۱8 ۳۷ کم ۲

 ۷/4۲ 8۵ متوسط ۳

 ۷/۳0 ۶۱ زیاد 4

 ۵/۷ ۱۵ خیلی زیاد ۵

 ۱00 ۱۹۹ مجموع

 عدالت سازمانی -4-۱-۲

 توزیع فراوانی عدالت سازمانی: ۳جدول 

 4از  میانگین فراوانی نسبی فراوانی مطلق عدالت سازمانی ردیف

 ۵/۶ ۱۳ خیلی کم ۱

۶۳/۲ 

 ۲/۳۹ ۷8 کم ۲

 ۷/4۱ 8۳ زیاد ۳

 ۶/۱۲ ۲۵ خیلی زیاد 4

 ۱00 ۱۹۹ مجموع

دهد میزان عدالت سازمانی کارکنان در سطح نشان می ۳ همانطور که نتایج حاصله در جدول
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 باشد.نیز گویای این واقعیت می 4از  ۶۳/۲بوده است. میانگین حاصله  کمبیش از 

 تعهد سازمانی -4-۱-۳

 تعهد سازمانیتوزیع فراوانی : 4جدول 

 5از  میانگین فراوانی نسبی فراوانی مطلق تعهد سازمانی ردیف

 ۵/۱ ۳ خیلی کم ۱

۶۶8/۳ 

 8/۶۱ ۲0 کم ۲

 ۶/۲۲ 4۵ متوسط ۳

 8/۵۱ ۱0۳ زیاد 4

 ۱/۱4 ۲8 خیلی زیاد ۵

 ۱00 ۱۹۹ مجموع

دهد میزان تعهد سازمانی کارکنان در سطح همانطور که نتایج حاصله در جدول نشان می

 باشد.نیز گویای این واقعیت می ۵از  ۶۶8/۳متوسط متمایل به زیاد بوده است. میانگین حاصله 

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف -4-۲
 باشیم،ها برای اطمینان از نوع آزمون آماری که مجاز به استفاده از آن میقبل از تحلیل داده

آوری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیر نرمال؟ به های جمعکه دادهباید مشخص شود 

شود که بر اساس نتایج آن می توان اسمیرنف استفاده می -همین منظور از آزمون کولموگروف

نسبت به انتخاب آزمون مورد نظر )پارامتری یا ناپارامتری( اقدام کرد که نتایج حاصل از آن در 

 .شده استجدول ذیل منعکس 

 آزمون نرمال بودن متغیرها: 5جدول 

 متغیر
 مقدار آماره آزمون

 کولموگروف اسمیرنف
 گیریتصمیم معناداری سطح

 قبول فرض صفر 8۹4/0 ۵۷۶/0 سرمایه اجتماعی

 قبول فرض صفر ۲۷0/0 000/۱ عدالت سازمانی

 قبول فرض صفر 0۶0/0 ۳۲۵/۱ تعهد سازمانی

. گیردها مورد تأیید قرار میمحاسبه شده، فرض نرمال بودن دادهبا توجه به سطح معناداری 
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 باشیم.ها میبنابراین مجاز به استفاده از آزمونهای پارامتریك برای تحلیل داده

 های پژوهشآزمون فرضیه -4-۳

در راستای پاسخگویی به اهداف و سواالت مطرح شده فرضیاتی مطرح گردید. در این میان 

ها، متضمن شناسایی مناسب از آزمونهای آماری مختلف جهت تحلیل دادهاستفاده درست و 

رای بر همین مبنا باست. دقیق سطوح سنجش متغیرها )اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی( 

شناخت رابطه یا میزان اثر متغیرها بر تعهد سازمانی، با لحاظ نمودن سطح سنجش مفاهیم و 

شود که در ذیل به تفکیك به های آماری استفاده میمتغیرهای تحقیق به فراخور از آزمون

 پردازیم.بررسی نتایج محاسبات می

 است. شده داده نشان ۶ جدول در پژوهش چهارم تا اول هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج

 سازمانی تعهدبا و ابعاد آن : ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی ۶جدول 

 سطح معناداری همبستگی پیرسونمقدار  متغیر وابسته متغیر

 ۲0۳/0 0۹۱/0 تعهد سازمانی سرمایه اجتماعی

 0۵۳/0 ۱۳۷/0 تعهد سازمانی (ساختاریبُعد )

 ۵۵۷/0 04۲/0 تعهد سازمانی (ایرابطهبُعد )

 ۲8۳/0 0۷۶/0 تعهد سازمانی (شناختیبُعد )

ادعای محقق مبنی بر رابطه معنادار بین دو  نتایج فرضیه فوق بیانگر این واقعیت است که

متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با تعهد سازمانی مورد تأیید واقع نشد. لذا با این نتیجه، فرض 

 گردد.تحقیق رد و فرض صفر مبنی بر نبود رابطه معنادار تأیید می

 است. شده داده اننش ۷ جدول در پژوهش هشتم تا پنجم هایفرضیه آماری هایآزمون نتایج

 با تعهد سازمانی و ابعاد آن : ضریب همبستگی بین عدالت سازمانی۷جدول 

 سطح معناداری مقدار همبستگی پیرسون متغیر وابسته متغیر

 000/0 ۳۳۳/0** تعهد سازمانی عدالت سازمانی

 00۲/0 ۲۲۲/0** تعهد سازمانی (وزیعیبُعد )ت

 000/0 ۲4۵/0** تعهد سازمانی (ایرویهبُعد )

 000/0 ۳0۹/0** تعهد سازمانی (ایمراودهبُعد )
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معناداری  سطح در ابعاد تمامی در همبستگی عدالت سازمانینتایج جدول حاکی از آن است 

بنابراین از بین ابعاد عدالت سازمانی، مثبت و مستقیم است؛  نوع رابطه و رسیده به تأیید 0۱/0

ای با مقدار سازمانی تأثیرگذار است، بعد تعهد مراودهعاملی که بیش از سایر ابعاد بر تعهد 

 با تغییرات بدین ترتیببُعد توزیعی بود.  با آن همبستگی ترین کم وباشد. می ۳0۹/0همبستگی 

عدالت سازمانی و ابعادش به همان میزان، تعهد سازمانی در جهت همسو و مثبت تغییر همزمان 

  یابد.می

  گانهتحلیل رگرسیون چند  -4-4

مستقل  یرهایمتغ یلهیبه وس یتعهد سازمان یعنیوابسته  ریمتغ نییو تب ینیبشیپ جهت

 متما رمنظو بدین. استفاده شده است جبریبه روش چندگانه  ونیاز روش رگرس قیتحق

 لمدوارد بین به عنوان متغیرهای پیش عدالت سازمانی( ،جتماعیا)سرمایه  مستقل یمتغیرها

در  داریمعنا نقش که مستقلی یمتغیرها ،بتا یباضر داریمعنا نموو آز تخمیناز  پسو  هشد

گیرند. بدین منظور مورد واکاوی و تبیین قرار می ،باشند شتهاد بستهوا متغیر پیشبینی یا تبیین

 آنها خواهیم پرداخت. سطور ذیل به بررسیدر 

 : خالصه مدل رگرسیونی اول8جدول 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

انحراف 

 استاندارد

دوربین 

 واتسون

۳۵۵/0 ۱۲۶/0 0۹/۹ ۹8۹48/۱4 0۳/۲ 

شده در مدل با متغیر  وارد مستقل متغیرهای همبستگی میزانشود همانطور که مالحظه می

بین متغیرهاست. همچنین بر اساس  متوسط همبستگی یهدهندنشان که باشدمی ۳۵۵/0 وابسته

درصد از واریانس متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل وارد  0۹/۹ضریب تعیین تعدیل شده 

 کمیت مجذور به که تحقیق وابسته متغیّر تغییرات مابقیشود. به عالوه شده در مدل تبیین می

ه عتحقیق مورد مطالکه در این  است مدل از خارج متغیّرهای تحت تأثیر است، معروف e)2(خطا 

 قرار نگرفته است.

گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می

مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که 

بستگی داشته باشند امکان استفاده از فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر هم

واتسون برای مدل رگرسیونی،  -دوربینآماره مقدار فوق با توجه به جدول  رگرسیون وجود ندارد.
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 یکدیگر از خطاها استقالل بیانگر که قرار دارد ۵/۲تا  ۵/۱ بازه در بدست آمده است که 0۳/۲

شود و می توان از رگرسیون استفاده بنابراین فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی .است

 کرد.

 تعهد سازمانی: تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره  ۹جدول 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات
سطح 

 معنی داری

 939/1037 ۶ 632/6227 اثر رگرسیونی
 685/224 ۱۹۲ 454/43139 باقیمانده 000/0 620/4

  ۱۹8 085/49367 کل

توان با توجه به سطوح معناداری به دست آمده برای تمامی متغیرها، نیز می، ۱0در جدول  

 هر سهم میزان تعیین برایمتغیرهای مذکور با متغیر وابسته رابطه خطی دارند.  برخیگفت: 

 و سطح معناداری مورد بتا سازمانی، ضرایب تعهد واریانس تبیین در مستقل متغیرهای از یك

باشد و دار می( معنیایعدالت مراودهتنها اثرات متغیر )و مشخص شد که  گرفت قرار توجه

 یان نمود کهتوان ببنابراین میتوان گفت که تأثیر ضعیفی در پیش بینی متغیر وابسته دارد. می

ندازه به ا ایعدالت مراودهافزایش در انحراف استاندارد متغیر با یك واحد تغییر و به عبارت دیگر 

 افزایش یابد.  تعهد سازمانیانحراف استاندارد  ۵۹۱/0

 : ضرایب رگرسیون متغیرهای وارد شده درمدل تحلیل رگرسیونی۱0جدول 
 B Beta t sig متغیرهای وارد شده

 000/0 ۵۳4/۷  ۲۱۲/۵۶ مقدار ثابت

 ۱88/0 ۳۲۱/۱ ۱۲4/0 ۷40/0 سرمایه ساختاری

 ۳۲۷/0 ۹8۲/0 ۱0۲/0 ۵۲۵/0 سرمایه شناختی

 ۵۷8/0 ۵۵8/0 0۶4/0 ۱۷0/0 ایسرمایه رابطه

 0۹۵/0 ۶۷۷/۱ ۱۳0/0 ۷۱۷/0 عدالت توزیعی

 0۱0/0 ۶04/۲ ۲۲8/0 ۵۹۱/0 ایعدالت مراوده

 ۳۶۹/0 ۹00/0 0۷8/0 40۳/0 ایعدالت رویه
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 بحث و نتیجه گیری -5
کند نهاد آموزش و پرورش همواره با آن دست و پنجه نرم می کهمسائل و چالشهایی  از یکی

، تعهد سازمانی دکنکارکنان می آموزش و استخدام جذب، صرف را و گزافی هنگفت هزینةو 

 های غیر قابلهای سازمانی هزینه. بطوری که در صورت خروج و ترک سرمایهکارکنان است

موزش آبنابراین ضروری است است که مدیران  کند.نهاد آموزشی وارد میجبرانی را بر پیکره این 

. دهند، کسب اطالع نماینداز میزان و عواملی که تعهد کارکنانشان را تحت تأثیر قرار می و پرورش

رعایت عدالت سازمانی و ارتقای تعهد سازمانی، از  ی میزان سرمایه اجتماعی،بطوریکه توسعه

ت شناخ بنابراین بارسانی، موفقیت و بقا در بلند مدت است. دی برای خدمتجمله نیازهای راهبر

دالت سازمانی بر تعهد سازمانی و نیز شناسایی سرمایه اجتماعی و عمناسب از نحوۀ تأثیرگذاری 

یابند که اقدامهای های مؤثر بر تعهد سازمانی، مدیران و مسئوالن این امکان را میعوامل و مؤلفه

 ریزی و مدیریت نمایند.، برنامهآموزش و پرورشر جهت ارتقای تعهد سازمانی در تری دمناسب

اساس در این تحقیق تالش شد تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد  همینبر 

سی فرضیه اول نشان داد که بین سرمایه رنتایج بر سازمانی مورد آزمون و سنجش قرار گیرد.

اجتماعی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان نهاد آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود ندارد. 

(؛ ۱۳۹۱(؛ خورشید )۱۳۹۳تحقیقات امینی و دیگران )با نتایج نتایج تحقیق حاضر در این راستا 

مبنی بر رابطه معنادار بین دو مفهوم فوق، ( ۲0۱۲(؛ سوات ییالز ترک )۲0۱۳الینگر و دیگران )

 نحوه در تفاوت آماری، جامعه بودن علت متفاوت به احتماالً، این ناهمسویی همخوانی ندارد.

 است. کارکنان نسبت به احساس عدالت در سازمان بوده متفاوت دیدگاه و یا ابزار از استفاده

اری بین عدالت سازمانی و ابعاد همچنین در بررسی فرضیه دوم مشخص شد که رابطه معناد

(؛ ۲0۱۷آن با تعهد سازمانی وجود دارد. بر این اساس نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات کاراکا )

(؛ بخشی و دیگران ۲00۹(؛ کلنداور و دلر )۲0۱0(؛ غفوری و گل پرور )۲0۱0پونو و چواه )

یین این فرضیه می توان بیان در تب ( همخوانی دارد.۱۳۹4ل محله و دیگران )ک( و سیاه۲00۹)

و  نکارکنامنجر به تغییر بینش بخصوص آموزش و پرورش افزایش عدالت در سازمانها نمود که 

ه به طوریککند. به همچنین کنشهای آنها را نسبت به وظایف سازمانی دچار تغییر مثبت می

گردد که رضایت آنها میموجب افزایش وفاداری و قضاوتهای کارکنان نسبت به برابری  نگرشها و

نگرش یك فرد بیانگر شیوه بدین ترتیب . گرددمیسازمان ضمانت کننده حیات در بلندمدت 

نقش اساسی در و هایی است که نسبت به محیط اطراف خود دارد. تفکر، احساس و واکنش

گیری مثبت یا منفی یك شخص، یك تواند نوعی جهتکند. همچنین نگرش میرفتارش بازی می

ر پذیر نیستند، ولی دها مستقیماً مشاهدهگروه یا صورتی از الگوی اجتماعی رفتار باشد. نگرش



 8۷ ......................................... سازمانی تعهد با سازمانی عدالت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی  

 

 

کارکنانی که احساس نابرابری  با توجه به این مهم،تعیین رفتارها نقش بسیار مهمی دارند. 

ن بدی شود،که در سازمان عدالت اجرا نمی آنها به گونه ای باشدو برداشت  کنندبیشتری می

تعهدش  و دلبستگی میزان کند. در نتیجه به مرورمیایجاد تنش ترتیب وجود چنین عاملی در او 

برداشتی عملکرد آنها را در سازمان چنین در صورت ادامه یافتن . یابدمی کاهش سازمان به نسبت

عکس و بر کنندسازمان را در رسیدن به اهداف دچار مشکل می در نتیجه یرد.گتحت تأثیر قرار می

شوند و افرادی که عدالت بیشتری در خود احساس کنند، به شدت به سازمان خود متعهد می

 کنند. تمام تالش خود را وقف سازمان می

ر گرو د آموزش و پرورشموفقیتهای  مبنابراین با توجه به مباحث فوق و ذکر این نکته که تما

نابع ، مفوق با ارزش ترین منبع برای سازمان لذا، است که آن را به حرکت درآورده استکارکنانی 

منظور باال بردن اثربخشی کارکنان خود به  آموزش و پرورشانسانی هستند. با توجه به این مهم 

ه در راستای نتایج بدست آمدرا از پیش روی بردارد. بر این اساس پیشرفت آنها می بایست موانع 

 :شودمیپیشنهادات زیر ارائه 

در مباحث پیشین بیان شد، در عدالت توزیعی افراد به نوعی انتظار دارند که همانطور که  -

آموزش  مدیرانشود لذا پیشنهاد می .شوند مندهبهر رکا منجاا یهاداشپااز  ننشاراهمکا ازهندا به

احی نظام و طر سازوکارهایی همچون نظام ارزشیابی بر اساس عملکرد و پرورش با بکارگیری

 را فراهم کنند.تعهد سازمانی کارکنان  موجبات توسعه و تقویتناسب ترفیع و ارتقای م

ر دهد، از سوی دیگای رابطه مثبتی را با تعهد سازمانی نشان مینظر به اینکه عدالت مراوده -

گانه عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی بر جای گذاشت، لذا به بیشترین تأثیر را از بین ابعاد سه

شود یاست. بنابراین پیشنهاد م ین بعد نزد کارکنان، از سایر ابعاد بیشتر بودهاهمیت ارسد نظر می

در چگونگی برخوردهای روزانه با کارکنانشان در حین ارزیابی عملکرد،  آموزش و پرورشمدیران 

ابی ثبت ارزیخود را مپیشه کنند. تا از این طریق کارکنان تعامالت بین مدیر و احترام انصاف و 

 .یابدو میزان تعهد در کارکنان افزایش کرده، 

 منابع

 ،در اجتماعی سرمایة ارتقاء بررسی .(۱۳۹0حوریه ) آبادی، فیض و اکبر علی احمدی 

 فصلنامة .تهران( موردی: سازمانهای ستادی شهرداری بهبود عملکرد سازمان )نمونة

 .۶0-۷8، (۶)۳، مدیریت دولتی

  تأثیر .(۱۳۹4راد، رقیه و نویدی، پرویز )اردالن، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ بهشتی 

 کارکنان موردی تعهد سازمانی )مطالعه بر اجتماعی پذیریمسئولیت و اجتماعی سرمایه
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 ،(۱0)۵، آموزشی ارزشیابی و گیریاندازه مطالعات فصلنامهکرمانشاه(،  رازی دانشگاه

۱۳۲-۱0۹. 

 ،توسعه، محور اصل اجتماعی سرمایة .(۱۳88) علیرضا شیروانی، و مهدی سید الوانی 

 .۱۶-۲۲ ،۱4۷ ،ماهنامة تدبیر

 ،۲۶، ۳4 ،مدیریت فصلنامه .هانظریه و مفاهیم اجتماعی، سرمایه .(۱۳8۱مهدی ) الوانی-

۳. 

 ،در سازمانی تعهد بهبود و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی .(۱۳8۷اصغر ) علی بهارلو 

رشته مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه  ارشد کارشناسی نامه پایان) نفت ایران ملی شرکت

 .(طباطبایی

 ،در  عدالت تحقق ساختاری موانع بررسی(. ۱۳88) آرین پور،قلی لی اصغر وع پورعزت

 .8 ،نوین اقتصاد بانك نشریهسازمان، 

 رگذاریبررسی تأثی .(۱۳8۷رج اهلل )ف رحیمی، والمرضا غ طبرسا، باسعلی؛ع کریمی، حاج 

 .سازمانی تعهد نقش نمودن لحاظ با سازمانی شهروندی رفتار بر انسانی منابع اقدامات

 .۱0۳-۱۲۳، (۱)۲ ،۳اندیشه مدیریت  نشریه

  حاتم سیاهکل محله، علیرضا؛ رضایی، سجاد؛ یوسف زاده چابك، شاهرخ و ریحانیان، آتوسا

ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی  .(۱۳۹4)

 ،(۹۶)۲4مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن،  .بیمارستان پورسینای شهر رشتکارکنان 

4۱-۳0. 

 ( ۱۳8۷حسین زاده، علی و ناصری، محسن).  ،(،۱۹0)۱8، ماهنامه تدبیرعدالت سازمانی 

۲4-۱8. 

 ،شغلی رضایت و سازمانی تعهد ارتقای .(۱۳۹۱علی ) صالحی، و محمدجواد حضوری 

 .شناختی روان سرمایة اجزای نقش تبیین و ایران: بررسی دولتی هایکارکنان سازمان

 .۱-۲۲ ،(۲)۲، سازمانی منابع پژوهشهای مدیریت

 ( ۱۳۹۵جبلی، محمدعلی).  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی
 با تعهد سازمانی )مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(

ریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یارشد مد کارشناسی نامهپایان)

 .(گلستان

 ،کارکنان  سازمانی تعهد میزان بر شغلی اصلی ابعاد تأثیر بررسی .(۱۳۹0الهام ) خشنود
مدیریت اجرایی  ارشد کارشناسی نامهپایان) سنندج شهرستان تأمین اجتماعی سازمان
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 . (سنندج دانشگاه ،)گرایش استراتژیك(

 ( ۱۳۹۱خورشید، صدیقه). سازمانی کارکنان تعهد بر اجتماعی سرمایه تأثیر مطالعه: 

، ۷۹پیاپی  (۱)۲۵، فرایند مدیریت توسعه کرمان. شهر دولتی بانکهای موردی بررسى

۱4۷-۱۱۵. 

 با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی .(۱۳۹۵فر، غالمرضا و جندقی میرمحله، فاطمه )خوش 

ه مجل تان.گلس استان( ره) خمینی امام امداد کمیته کارکنان سازمانی شهروندی رفتار
 .۵۶۱-۵4۳(، 4)۳ ،مدیریت و سرمایه اجتماعی

 سالمت بین رابطه بررسی .(۱۳۹۳طاهری، علی ) مالمیر، آمنه و حاجیه؛ فرجاد، رجبی 

 .همدان مالیاتی امور ادارات در بین کارکنان سازمانی تعهد با سازمانی عدالت و سازمانی

 .۲4-44(، ۳۱)۹، ، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

 تعلق انسانی، منابع توسعه .(۱۳8۷اله )نصرت محمودزاده، فریدون و رودپشتی، رهنمای 

 صنعتی. مدیریت سازمان انتشارات تهران: .پذیری رقابت و سازمانی و تعهد

 ،سازمانی بواسطه عدالت و سازمانی شهروندی رفتار تقویت بررسی .(۱۳8۷شعله ) زکیانی 

تربیت  دانشگاه دولتی، مدیریت ارشد کارشناسی نامهپایان) سازمانی سالم شخصیت

 .(مدرس

 ،بانك کارکنان سازمانی تعهد ابعاد بر ایحرفه تعهد تأثیر بررسی .(۱۳۹۲امین ) زهدی 

 اسالمی آزاد دانشگاه مدیریت، ارشد کارشناسی نامة پایان) رضوی خراسان قوامین استان

 .(علوم انسانی نیشابور، دانشکدۀ واحد

 طراحی الگوی رهبری اثربخش  .(۱۳84چی، محمود و عزیزپور شوبی، علی اکبر )ساعت

 .۱-۱۱، ۱8، دانشور رفتار .دانشگاهی

 ها با تعهد سازمانی رابطه رضایت شغلی مدیران دانشکده(. ۱۳۷8اهلل )فر، حبیبشجاعی
آنان در دانشگاه فردوسی مشهد )پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه 

 .(فردوسی مشهد

 ( ۱۳8۳شکرکن، حسین و نعامی، عبدالزهرا).  بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت

تی مجله دانشکده علوم تربی .سازمانی با خشنودی شغلی در کارکنان یك شرکت صنعتی
 .۵۷-۷0 (،۱-۲)۱۱ز، شهید چمران اهوا و روانشناسی دانشگاه

 ( ۱۳۹4شیخی استرکی، امیرحسین). تعهد میزان با اجتماعی سرمایه رابطه بررسی 

دولتی،  مدیریت نامه کارشناسی پایان) خمینی )ره( امام امداد کارکنان کمیته سازمانی

 .(کاشان واحد نور دانشگاه پیام
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 ،تهران رمضان. حسین و غفاری غالمرضا ترجمة .اجتماعی سرمایة .(۱۳8۶جان ) فیلد: 

 .کویر انتشارات

 ( ۱۳8۷عبداللهی، بیژن). خالصه مقاالت اولین کنگره دو ساالنه  .عدالت سازمانی
 .۱04-۱0۵، روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان

 بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی  .(۱۳8۵پور، مهدی و امامی، فرشاد )طالب

)پایان نامه گانه مشهد مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاههای هفتو 

 (.مشهدفردوسی دانشگاه  ،کارشناسی ارشد

 ،بین ارتباط بررسی .(۱۳88محمد ) پور، حسنو  اکبر پور، حسن ؛علیرضا موغلی 

 پرورش و آموزش سازمان نوزده گانه مناطق در سازمانی کارکنان تعهد و توانمندسازی

 .۱۱۹-۱۳۲(، ۲)۱، دولتی مدیریت .تهران شهر

 ( ۱۳۹۳محمدی، مسعود؛ میرزایی، مسعود؛ بهرامی، محمد امین و محمدزاده، مرتضی). 

 مدیریت .یزد بهداشت شهرستان مرکز کارکنان در سازمانی تعهد و سازمانی عدالت رابطه

 .۳۵-4۲، (۲)۵، درمان و بهداشت

  ،سرمایه اجتماعی و نقش آن در   .(۱۳۹4معصومه )میر، علی؛ میر، سعید و خلیل زاده

-۶0۳، (4)۲، مدیریت و سرمایه اجتماعی نیت )مورد مطالعه: استان لرستان(.احساس ام
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