
 8931پاییز،وپنجمسی شمارهشناسیاجتماعی،هایروانپژوهش

1 

 

 

 معلمان سرمایه اجتماعی سازمانی بر هنجار تاثیر عدالت ادراک شده و
 

 91/30/9011 مقاله: پذیرش تاریخ               91/30/9011: مقاله دریافت تاریخ

 

9احسان بختیاری
 

 *2پرویز صباحی

 0ضل کرمیابوالف

4مجید صفاری نیا
 

 

 چکیده
اهمیـت اسـت     و حـائز ضروري امرياي  در هر جامعه اجتماعی سرمایه وضعیت تحلیل: مقدمه

 سرمایه اجتماعی متاثر از متغیرهاي اجتماعی همچـن  عـلا ت و هارـاري منجـند در اجتمـا      
سـازما  اسـت  از   یـ    اخالقـی در  حفظ رفتـار  برابري و باشل  علا ت درسازما  بیا  كاالة می

تنانل نحنه تعامل افراد را تحـت تـاثیر قـرار دهـل       می سني دیگر ا گني هاراري حاكم بین افراد
 هارارسـازمانی بـر   عـلا ت سـازمانی ادراش شـله و   اي  این پژوهش باهلف بررسی تاثیرملاخلـه 

   سرمایه اجتماعی معلما  انرام شل 
 پرورش شهرستا  ورامین ول اداره آمنزش وبلین ماظنر از بین دبیرا  مقطع متنسطه ا: روش

تصادفی ساده انتخـا  و بـه تصـادف    گیري  نمننه نفر به شینه 521 5961-69در سال تحصیلی 
كنتاه ها ال و پرسشـاامه  هاي  پژوهش گمارش شلنل  ابزارهاي سارش شامل متنهاي  در گروه

حلیـل كنواریـانچ داـلمتغیره بـا     با استفاده از تها  داده سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گنشال بند 
 درصل تحلیل شل   61سطح اطمیاا  

سـرمایه اجتمـاعی    هارارسازمانی بـر  نتایج نشا  داد كه علا ت سازمانی ادراش شله و: هایافته
   و ساختاري معلما  تاثیر دارد اي  رابطه
 ازمانی وعـلا ت سـ   زمـانی كـه معلمـا  ادراش مااسـزی از    ، تنجه به این نتیره با :گیرینتیجه
 باعـ  هـم افزایـی در    و دهاـل  می سرمایه اجتماعی بیشتري نشا ، سازمانی داشته باشال هارار

  شننل میسازما  خند 
 معلم ، سرمایه اجتماعی، هارارسازمانی، علا ت ادراش شله: کلیدیکلمات

 
 

                                                                                                                                  
 شااسی عمنمی، واحل سماا ، دانشگاه آزاد اسالمی، سماا   ایرا  دانشرني دكتري روا   5

 شااسی دانشگاه سماا ، سماا   ایرا  استادیار گروه روا   2

 p_sabahi@semnan.ac.ir* ننیساله مسئنل: 

 ااسی، واحل سماا ، دانشگاه آزاد اسالمی، سماا   ایرا  ش گروه روا  دانشیار  9

 شااسی دانشگاه پیام ننر تهرا ، تهرا   ایرا  استاد گروه روا   4



 معلمانسرمایهاجتماعیسازمانیبر هنجارتاثیرعدالتادراکشدهو

2 

 

 

The effect of perceived justice and organizational 
norm on teachers’ social capital 

 
Ehsan bakhtiyari

1
 

Parviz sabahi
2  *

 
Abolfazl karami

3
 

Majeed saffarinia
4
 

 

Abstract 
The analysis of the status of social capital in every community is 
essential and important. Social capital is affected by social 
variables, such as justice and social norms in the community. Justice 
in the organization represents equality and protects ethical behavior 
in an organization. On the other hand, the normative rule among 
individuals can influence the way people interact. This research was 
aimed at investigating the effect of perceived organizational justice 
and organizational norms on the social capital of teachers. For this 
purpose, 120 primary school teachers of Varamin city were selected 
by a simple random sampling method and assigned to research 
groups. Measurement tools included vignettes and social capital 
questionnaires. Data were analyzed using multivariate covariance 
analysis with a 95% confidence level. The results showed that 
perceived organizational justice and organizational norms affect the 
structural and relational social capital of teachers. Given this 
conclusion, when teachers have a proper perception of 
organizational justice and organizational legitimacy, they show 
more social capital and thus become synergistic in their 
organization. 
Keywords: perceived justice, organizational norm, social capital 
and teacher.  
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 مقدمه
سـرمایه   اهمیت اسـت ییـرا   حـائز و ضروري امرياي  هرجامعه در 1اجتماعی سرمایه وضعیت تحلیل

 یمینـه  در را افـراد  عملکـرد  تواننـ   مـی  اجتمـاعی  عناصـر  چگونه که مطلب این فهم اجتماعی براي
 سـرمایه اجتمـاعی مفهـو    (. 2002، 2است )جانسـو   مفی ، کنن  متفـاوت تقویت اه اف به دستیابی
سـرمایه اجتمـاعی ارـاره بـه      .بخشـ   ج ی ي است که کیفیت خ مات سایما  را بهبـود مـی   نسبتاً
هنجارهـا و اعتمـاد اجتمـاعی دارد کـه همکـاري و      ، اهـ  ربکه اجتماعی ای قبیل سایما هاي  ویژگی

سـرمایه  (. 2012، 3)تامسـو   نمایـ   در جهت دستیابی به مزایاي دوجانبـه را تسـهیل مـی    هماهنگی
مشترک و تالش مؤثر جهت رسی   به آنها  کنن گا  براي دنبال کرد  اه اف به مشارکت اجتماعی

 سرمایه اجتماعی منابعی ای میراث روابـ  اجتمـاعی   (.2014، 4)میها  وبری  ده  می انگیزه و توانایی
و  رـون   میاجتماعی ر   حاصل  کن . این منابع ای طریق جمعی را تسهیل میهاي  است که فعالیت

ای پیون هاي اجتماعی است و باعـ  دورهـم جمـع    هایی  مشارکتی و ربکه هنجارهاي، ل اعتمادرام
 رـود  مـی  تـممین هـ فی مشـترک    منظور به منسجم و به اثبات در داخل گروهصورت  به ر   افراد

 وهـم  افراد ین گی بهبود در هم مهمی نقش سـرمایه اجتماعی بنـابراین(. 2012، همکارا  و 5)جین
 پـرورش  و آمویش نهاد جوامع توسعه در مهم ای نهادهاي کن . یکـی می ایفا جوامع توسعه و رر  در

 اسـت. اهمیـت حـائز نهـاد اجتماعی ایـن سرمایه وضعیت تعیین، است
توجـه   مـورد  اخیـر  دهـه  دو طـی  کـه  اسـت اي  ررـته  بین مفهو  یك اجتماعی سرمایه مفهو 
هایی  سرمایة اجتماعی و جنبه حویهه به بررسی بیشتر این عالق. است گرفته قرار ییادي پژوهشگرا 

سـرمایة   .(2013، 6ریگیـا ) ای مراحل توسعة اقتصادي ین گی اجتماعی و ین گی سایمانی منجـر رـ   
دسترسی ، توان  به مزایایی ای قبیل پشتیبانی اجتماعی و عاطفی و همچنین ها می اجتماعی در سایما 

 اجتمـاعی  سرمایه آورن ه پ ی  را اجتماعی سایما  2کلمن .(2011، 2به منابع کمیاب منجر رود )اهن
وي  اعتقـاد  بـه  رـود   می تعریف کارکردش با اجتماعی سرمایه که است معتق  وي، گیرد می نظر در

مشـترک   دو ویژگـی  کـه  اسـت  گونـاگونی  چیزهاي انواع بلکه، نیست واح ي ری اجتماعی سرمایه
 سـاختار  درو  در را افـراد  معـین هـاي   کـنش  و هسـتن   جتماعیا ساختار ایاي  جنبه آنها همه: دارن 

پـيیر   امکـا   را معـین  اهـ اف  بـه  دسـتیابی  و است مول  سرمایه، اجتماعی سرمایه. کنن  می تسهیل
سـودمن   اي  سـرمایه  منـابع ، توانن  می که را اجتماعی رواب  ای برخی کلمن(. 1992، کلمن) ساید می
 بـه . دانـ   مـی  ای ئولوژي و هنجارها، اطالعات بالقوه ظرفیت، اراتانتظ و تعه ات رامل  کنن  ایجاد
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 تعـامالت  و اجتمـاعی  رواب  هما  کهها  ربکه: دارد بع  سه اجتماعی سرمایه (2000) 1پانتا  اعتقاد
 کـه  همیـاري  هنجـار . رـود  مـی  محسوب اجتماعی سرمایه اساسی جزء عنوا  به و است هم با افراد
 حاصـل  و اسـت  همکـاري  تقویـت  ضروري براي عناصر ای که اعتماد .است اجتماعی سرمایه مالک
 .گیرد می بر در را یافته تعمیم و اعتماد رخصی اعتماد که است دیگرا  رفتار پيیري بینی پیش
 عـ الت  محـور  حـول  پژوهشـگرا   و توجهـات ان یشـمن ا    بیشـتر  بیستم قر  دهة آخرین در
. است بوده سایمانی و صنعتی رناسی روا  در وهشاصلی پژ موضوع و مفهو  یك عنوا  به سایمانی
 و مهـر  رامـین ) اسـت  سـایما   یـك  در اخالقـی  رفتار حفظ برابري و بیا  کنن ة سایما  در ع الت

 ادراک بـه  ر ه ادراک سایمانی ع الت( 2005) 2کولکوئیت گرینبرگ و اعتقاد به(.  1322، همکارا 
 بـه . رـون   مـی  ارائـه  سـایما   سوي ای که دارد ارارهیی ها پاداش وها  بایده بود  منصفانه ح  ای فرد

 بـا  رابطـه  در سـایما   اقـ امات  کـه  اسـت  میزانی معنی به ر ه سایمانی ادراک ع الت دیگر عبارت
 نظریـة  مبنـاي  بـر  ع التهاي  نظریه اساساً. (2013، 3دواساگایا ) رود می تلقی منصفانه آ  کارکنا 
دیـ گاهی   بـا  افـراد ، نظریه این اساس بر(. 2013، اسجاهرود )  ان ر هگياري  بنیا  اجتماعی مبادلة

آ   هاي حاصـل ای  پاداش منافع و با برآوردکرده و آ  راهاي  هزینه، نگرن  می اقتصادي به رواب  خود
یك  وارد معتق است هنگامی که افراد 5ظریه تبادل اجتماعین (.2002، 4)وست وترنر کنن  مقایسه می

میـزا    روابـ  بـا   در مشارکت خود هاي سرمایه گياري و هزینه بر، رون  ه میرابطه یا عضویك گرو
اطالعات بـراي حـل   ، پول براي رفع نیای، توانن  میمنابع تبادل ر ه  کنن . تمرکز میها  آ  عای ي ای
 به مفهو  نیز ر ه ادراک سایمانی ع الت، بنابراین (.2013، 6)اسپلمن حمایت اخالقی بارن  مسئله و
 . است سایما  با آنها اجتماعی مبادلةهاي  هزینه و منافع ای کارکنا  ادراک

ییـرا هــر کــز ای مــالک خــود      ، متفـاوت اسـت  ها  گروه ر ه در بین اعضاي ع الت ادراک
انصـاف و برابـري دو هنجـار    هـاي   مالک (.1322، نوريو  عریضی سامانی، براتی)کن   می اسـتفاده

داد  و برو  داد درو افراد ، یك گروه هستن . بر طبق مالک انصاف منابع در مهم عـ الت در توییـع
 دیگر مقایســه هاي  با اعضاي دیگر گروه و نیز اعضاي گروه، آورن  میدست  به خود را کـه ای گـروه

مسـاوي بــین  طـور  به منابع بای ، دیگر رویکرد برابري است  بر طبق این رویکرد کننـ . مـالک می
ای قبیـل میـزا  مشــارکت در    هـایی   افراد گـروه و مزیـت   داد درو سیم رود و به تق اعضـاي گـروه

، رحیمـی اقـ   وعـارف نـژاد    ، به نقـل ایسـپهون   1391، صنوبر و همکارا )نشود  توجـههـا  فعالیـت
1393.)  
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 بر موج نخست. است ارییابی قابل موج سه قالب در سایمانی ع الت دربارة تحقیقات وها  نظریه
 اسـت  مبتنـی اي  مـراوده  عـ الت  بـر  سـو   موج و اي رویه ع الت بر دو  موج، توییعی لتع ا محور

 گـردد  مـی  بـای  سـایمانی  پیام هاي ای ر ه درک انصاف به توییعی ع الت(.  2010، 1تانوا و ن یري)
 بـراي  مـورد اسـتفاده  هاي  ش رو ای ادراک ع الت به مربوطاي  رویه ع الت(. 2002، 2وسوالو فورت)

 (.2006، همکارا  و 3اولسو )توییع دستاوردها است  دربارة یريگ تصمیم
، رود می احساس فردي هر وسیلة به ارخاص که میا  رفتار کیفیت به( ارتباطی) ع الت تعاملی

 و بین فردي ع الت: دارد ج اگانه وجه دو تعاملی ع الت(.  2005، همکارا  و 4کولکوئیت) گردد برمی
 و رـود  می ادب رفتار و احترا  با افراد با که دارد اراره میزانی به فردي نبی ع الت. اطالعاتی ع الت
(.  2001، کولکوئیت) ارتباطی است هاي کانال وها  نظا  بود  منصفانه ای فرد تلقی، اطالعاتی ع الت
 و اهـ اف  و پیام ها با ع الت توییعی مفهومی نظر ای کهان   کرده ( بیا 1992) 5فارلین مك و سوئنی

 و ماهیـت . دارنـ   تري نزدیك کار ارتباطهاي  محی  در ابزارها وها  ریوه بااي  رویه ع الت مقابل در
 فـردي  و سـایمانی ، کـاري  پیامـ هاي  کار بـا هاي  محی  در ع الت حضور ای کارکنا  ادراکات ر ت

هـا،   رـیوه  کـه  کننـ   احساس بیشتر چه کارکنا  هر(. 1390، واثقی و پرور گل) دارد ارتباط متع دي
 طریـق  ای میزا  هما  به، استتر  عادالنه ها آ  با سایما  و سرپرستا ، م یرا  رفتارهاي و پیام ها

 و رفتـاري  طـر   ای آ  تالفـی  و جبـرا   در سـعی ( مثل به مقابله نظیر) اجتماعی مبادلة فراین هاي
 (.  2009، همکارا  و6یاپاتافلن) کنن  می نگرری
مختلـف   رفتارهـاي  وها  نگرش براي ر ه ادراک ع الت تلفمخ انواع مشارکت و نسبی اهمیت 
 در مختلـف  کارکنـا   میـا   در کـه  نیسـت  مشـخ   درواقـع . اسـت  مجادلـه  و بحـ   مـورد  بسیار

ایـن   جالـب توجـه در  هـاي   پژوهش ادراکات مهم هستن . نوع این ای یكک ا   مختلفهاي  سایما 
اي  لحظـه سـایي   همچنـین برجسـته   وفرآینـ هاي رـناختی    کـه سـایوکارها و   ده  یمینه نشا  می

هـاي   یمـا   در یك فرد در همچنین و مختلف افراد در ع التادراک  رناختی برصورت  به اطالعات
 (. 2006، همکارا  و 2جانسو ) است مؤثر متفاوت
 و بارـ   مهم کارکنا  براي لحظه در ر ه ادراک ع الت ابعاد ای یك اینکه ک ا  دیگر عبارت به

 کـه  دارد بستگی این به، کنن  اق ا ها  موقعیت در ع الت نبود یا وجود دربارة قضاوت به آ  مبناي بر
 بارـ   رـ ه  فعال دریافتی اطالعات وها  رناخت بر مبتنی، ادراکات این ای یك ک ا  لحظة داوري در
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1(. هالن 1390، مت ین(
بعـ ي تحـت   اي  عـ الت رویـه   ( باترکیب دومولفه عـ الت تـوییعی و  2002) 

 بنـ ي  مقولـه ع الت بین فردي اق ا  بـه   عنوا  بهو با لحاظ ع الت تعاملی اي  ع الت موسسهعنوا  
طیـف رفتـاري معطـوف بـه      مفهو  ع الت سایمانی کرده است. این رویکرد به لحاظ همخـوانی بـا  

 معطوف به افراد مقبول به نظر میرس . سایما  و
2نظریه برابري آدامز

 ایـن  توجه به ادراک آنـا  ای  کارکنا  باکه انگیزش  کن  می عنوا  (1965) 
 بـا ، کنن وقتی کارکنا  حز  .گیرد می تحت تاثیر قرار، ر ه عادالنه برخوردها  آ  چه میزا  با که تا

 وضـعیت جبرا  ها   که ه ف آ دهن میانجا   راهایی  فعالیت، رود می آنا  به طریقی ناعادالنه رفتار
، رس  می به نظر. میزا  رعایت ع الت است ای ادراک افراد، نظریه برابري مهمترین جزء .استموجود 

 و عملکـرد  رـویم  میبرانگیخته ، منصفانه رفتاررودبا ما  دیگرا  با مقایسه در، اگر طبق انتظارات ما
 در تالش را ای مق اريمرد  ، کن  ظریه برابري پیشنهاد مین .مان  می باقیمطلوبی  ح  رغلی ما  در

 .توس  آ  هاستمیزا  ع الت ادراک ر ه  ه متناسب باک گزینن  می رغل بر
جهت میزا  کـاري کـه    که براي ه ایت اعضاي سایما  در هستن  رفتاري معیارهاي، هنجارها

خیلی ییاد انجا  نـ ه یـا   »این امر به صورتها  دربسیاري ایسایما  .رون  میتنظیم ، انجا  دهن  بای 
فـی کـه ای هنجـار سـایمانی ارائـه      (. خانکا با تعری1329، 3ا)خانکرون   میبیا  « بسیارکم انجا  ب ه

فلسـفه  ، غالـب هـاي   اریش، چو  قواعـ  رفتـاري مشـاه ه رـ ه    هایی  آ  را درکنار ویژگی، کن  می
دهـ . در   مـی  باری فرهنگ سایمانی قـرار هاي  یکی ایویژگی عنوا  بهمقررات و جوسایمانی ، سایما 

 س که خاستگاه و منبع اصلی هنجارها موسسا  سایما  بارن  ور می رابطه با منشاء هنجارها به نظر
مستقیم یا غیرمسـتقیم  صورت  به توان  رود. انتقال هنجارها می می سپز به سایرافراد سایما  منتقل

ایطریق تعامالت و یا تجارب خاص یا حتی مشاه ه و الگوبرداري بار . در رابطه با حفـظ هنجارهـا   
اجتمـاعی کـرد  ارـاره    هـاي   اق امات م یرا  و روش، گزینش،   تقویتتوا  به عواملی چو می نیز

که ق رت هنجارها به وسیله پـيیرش کلـی آنهـا درو      کنن  عنوا  می (1966) 4نمود. برگر و الکمن
تنبیـه آ  سـایما  مـنعکز     نظا  تقویـت یـا   . فرهنگ یك سایما  دررون  مییك فرهنگ تعیین 

، چـو  رخصـیت  هـایی   ویژگـی  متـمثر ای یمانی ساهنجارهاي  اثیرکارکنا  نسبت به ت رود. رفتار می
 است.ها  اریش باورهاي رخصی یا

و هـا   اریش ،هنجارهـا ، اعتمـاد هـاي   م یریتی است که داراي ویژگیاي  سرمایه اجتماعی پ ی ه
متقابل است )ویالنووا و هاي  و ربکه، تعه  متقابل، فهم و درک، همکاري، رواب ، رفتارهاي مشترک

تعه  ، (2006، سایما  )آرنا با متغیرهاي مختلف سایمانی ای جمله کارآفرینی درو  و (2003، 5اجوس

                                                                                                                                  
1. Halland 
2. Adams 

3. Khanka 

4. Berger &Luckmann 
5. Vilanova & Josa  
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 در سـایما  اسـت   ع الت یك مفهو  حیـاتی  .و ع الت ارتباط دارد (2002، 1)واتسو  و پاپامارکوس
ه که ای یك طرف بین اجزاي سرمایه اجتماعی همبستگی ایجاد کرد (2014، و همکارا  2فاتح یاسر)

سیستم سـرمایه   ءرود و ای طرف دیگر باع  پای اري و بقا گیري ج اگانه ابعاد آ  می و باع  رکل
چرا که پای اري سیستم سرمایه اجتماعی به وجود ارتباط قوي بین اجزاي اصـلی  ، گردد اجتماعی می

ای اجـزاي  یکـی   (.2012، اکبري و همکـارا  ) پيیرن  می آ  بستگی دارد که این اجزا ای ع الت تمثیر
کـه عـ الت    (2013، 3ماهاجـا  و بنسـو   ) اعتماد اسـت ، اي دهن ه سرمایه اجتماعی رابطه تشکیل

، منصـفانه درک گـردد  ، رود. هنگامی کـه توییـع پیامـ هاي سـایمانی     می سایمانی باع  تسریع آ 
نصفانه و مصورت  به عادالنه بارن  و این ادراک در سایما  وجود دارته بار  که با هر فرديها  رویه

سـان ری و  ) قابـل دسـتیابی اسـت   ، سـطو  بـاالتري ای اعتمـاد در سـایما     ، گـردد  مـی  عادالنه رفتار
ای این رو موضوع سرمایه اجتماعی و ارتباط آ  با متغیرهاي مختلف سایما  ای جمله  (.42003ترنهیل

( در 2013ماهاجـا  وبنسـو  )   .اخیـر اسـت  هـاي   ع الت سایمانی ای موضوعات مورد توجه در سـال 
به این نتیجـه رسـی ن     «سرمایه اجتماعی و عملکرد ررکت، جو ع الت سایمانی»تحقیقی با عنوا  

 که ابعاد ع الت سایمانی با ابعاد سـرمایه اجتمـاعی ارتبـاط دارد و ایـن دو برعملکـرد رـرکت تـاثیر       
، اجتماعیسرمایه تحلیل ارتباط بین »عنوا   تحقیقی با ( در2014همکارا  ) و5مستقیم دارن . امها  

 رسـی ن   نتیجه این به «ساختاري معادالتسایي  م ل روشکارگیري  به با عملکرد و سایمانی ع الت
 نقـش  سـایمانی  ع الت، همچنین، دارد مثبت رابطه سایمانی عملکرد با اجتماعی سرمایه بع  سه که

مطالعات خـارجی منتهـی    تحقیقات در باب این موضوع فق  به .دارد متغیر دو این ارتباط در میانجی
، (1392همکارا  ) کوهی و. در کشور ما نیز تحقیقات ییادي در این باب انجا  ر ه است، رود نمی

نتـای  نشـا  دادکـه     سرمایه اجتماعی پرداختنـ .  درپژوهشی به بررسی رابطه بین ع الت سایمانی با
درودي و رـهریاري  دارد.  سـرمایه اجتمـاعی وجـود    معناداري بین ع الت سـایمانی و  رابطه مثبت و

( در پژوهشی با عنوا  بررسی رابطه ع الت سایمانی و سرمایه اجتماعی در ررکت مخـابرات  1390)
رهرستا  میانه به این نتیجه رسی ن  که بین ع الت سـایمانی و سـرمایه اجتمـاعی رابطـه مثبـت و      

مایه اجتمـاعی و  بطه بین سـر ( در پژوهشی با عنوا  را1391نادي و همکارا  ) .معناداري وجود دارد
دبیـرا  ی  دبیرسـتانهاي    تعه  سایمانی براساس م ل معادالت ساختاري در بـین  ع الت سایمانی با

دخترانه رهر اصفها  به این نتیجه رسی ن  که رابطه مثبت و معناداري بین متغیرهاي پژوهش وجود 
ــوا  بررســی ر (1393)چاورــینی و نقشــبن ي . دارد ــا عن ابطــه عــ الت ســایمانی و در پژوهشــی ب

کنن  که  می گیري چنین نتیجه، اجتماعی کارکنا  در ررکت توییع بر  استا  کردستا هاي  سرمایه
 .همبستگی معناداري بین ع الت سایمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد

                                                                                                                                  
1. Watson & Papamarcos 
2. Fatih Yasar 

3. Mahajan&Benson  

4. Saunders & Thornhill 
5. Emhan  
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ررسی تاثیرع الت سایمانی ادراک ر ه »عنوا   پژوهشی با ( در1392همکارا  ) نصراصفهانی و
رعایـت عـ الت    ای ادراک مثبت افراد به این نتیجه رسی ن که با «یزا  سرمایه اجتماعی کارکنا برم

افـزایش   را توا  میزا  سرمایه اجتماعی افراد میاي  مراوده واي  رویه، سایمانی رامل ع الت توییعی
ت انسـانی  ارتباطـا  و ایـن پیامـ ها  هـاي   رویـه ، هرچه توییع پیام هاي سایمانی به عبارت دیگر داد.

اینکه  عالوه بر، سطو  باالتري ایسرمایه اجتماعی قابل دستیابی است که به تبع آ ، منصفانه تررود
تنوع  برقراري رواب  غیررسمی و، سیاسی مشارکت م نی و، روحیه داوطلبی بخشش و، اعتمادپيیري

 ي دست یافت.عملکردبیشتر توا  به بهره وري و می، یاب  افزایش می افراد درها  معاررت در
 کـه  آمویش و پرورش، نمای  می رورن که است آ  پژوهش حاضر در مسئله مجموع اهمیت در
تـا چـه حـ ي ای متغیرهـاي      اسـت  ســرمایه اجتمـاعی   انتقـال و افزایش، ایجـاد نهادهـاي ای یکی

 راراجتماعی همچو  ع الت اجتماعی )با منبع سایمانی( و هنجارهاي موجود در سایما  تحت تاثیر ق
قبلـی در رابطـه بـا متغیرهـاي     هـاي   گیرد. با مرور کوتاهی بر پیشینه موجود در رابطه با پژوهش می

 مستقلی همچو  ع الت و هنجارهاي سایمانی بـا توجـه بـه ماهیـت متغیرهـاي مـيکور مشـخ        
سی به برر صرفاًاق ا  به بررسی تاثیرات احتمالی یا اي  رابطهصورت  به هاي گردد که اکثر پژوهش می

در پـژوهش حاضـر   انـ .   رابطه بین ادراک ع الت و هنجارهاي سایمانی با سرمایه اجتماعی پرداختـه 
ادراک ای ع الت و هنجـار سـایمانی   اي  رود تا یك گا  فراتر رفته و به بررسی تاثیر م اخله می سعی

مویش و پرورش نهاد آ، بر سرمایه اجتماعی پرداخته رود. ای سویی دیگر چنانچه پیشتر نیز عنوا  ر 
که البته در این ، ( بر رون  سرمایه اجتماعی استتاثیرپيیر)و در عین حال  تاثیرگياریکی ای نهادهاي 

 رود. می پژوهشی احساس ءبه عمل آم ه خالهاي  یمینه با توجه به بررسی

 

 پژوهش روش
اي  م اخلهت صور به رود تا می است. در این پژوهش تالش نیمه تجربیهاي  نوع پژوهش پژوهش ای

متغیرهاي مستقل مورد دستکاري قرار گرفته و اثر همزما  آنهـا   عنوا  بهمتغیرهاي ع الت و هنجار 
صـورت   بـه  بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به توضـیحات فـو  طـر  پـژوهش    

ول اداره بار . جامعه آماري پژوهش حاضـر کلیـه دبیـرا  مقطـع متوسـطه ا      می دو عاملیهاي  طر 
ای ها،  داده آوري جمع منظور بهبودن . 1396-92آمویش و پرورش رهرستا  ورامین در سال تحصیلی 

سابقه ، جنز، ررایطی رامل سن برداري نمونه پیش ای استفاده ر .تصادفی ساده گیري  نمونه روش
قتضـائات  تعیـین رـرای  فـو  باتوجـه بـه ا      لحاظ گردی . ررای  ورود عنوا  بهتحصیالت  خ مت و

تجسـم موقعیـت    کوتاه وهاي  درک متن تحصیالت بر چراکه عوامل سن و، بار  می پژوهش حاضر
فق  ای دبیرا  مرد استفاده ر . در تعیین حجم نمونه با توجه به ، براي کنترل اثر جنسیت تاثیردارن .

و  فـردي  عـ التی  اي، بـی  عـ الت فـردي و موسسـه   هاي  )عامل 222صورت  به طر  عاملی که
گـروه تشـکیل    2و هنجار تایی  یا ع   تایی  رفتارهاي مثبت یا منفی( است. در مجمـوع  اي  موسسه
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گـردد )فراهـانی و    مـی  نفر لحـاظ  15تا  10عاملی حجم نمونه براي هر گروه بین هاي  ر . در طر 
هـر  نفـر در  15با لحاظ  نفر در نظر گرفته ر . 15ر گروه (. در پژوهش حاضر براي ه1324، عریضی
 نفر برآورد ر . 120تع اد کل نمونه ، گروه
 

 پژوهشهای ابزار

ای مجموعـه هشـت   ، دستکاري بردارت افراد ای عـ الت سـایمانی   منظور به :کوتاههای  متنالف( 

سـایمانی  ، کوتـاه هـاي   ساخته بود. در این مـتن  (2002) کوتاهی استفاده ر که هالن هاي  تایی متن
ظ عـ الت وهنجارسـایمانی در وضـعیتی خـاص قـراردارد. رـرکت       رود که به لحا می خیالی توصیف

بـه  ، پز ای خوان   هر متن کوتاه و تصور این که ماجراي آ  متن براي او اتفا  افتاده است، کنن ه
گردی  سایي  متو  ميکور براي معلما  متناسب، گوی . همچنین می پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاسخ
اجتماعی گرفتـه رـ . همچنـین     رناسی روا روانشناس با تخص   و ای لحاظ اعتبار صوري نظر دو

 برآورد گردی . 26/0کوتاه در بین ارییابا  با استفاده ای ضریب کاپا هاي  پایایی متن

 
 کوتاه دریافتیهای  طرح کلی گروه هاونوع متن .1جدول 

 
درمتن کوتاهی ، آم ه است.براي مثال1کوتاه دریافتی درج ول هاي  طر  کلی گروه هاونوع متن

دسـتکاري رـ ه   ، وهنجارتایی رفتارمنفیاي  موسسه ع التی بیمتغیرهاي ، ارائه ر ه 1که براي گروه 
 به رر  ییر است:1متن کوتاه ، رورن ر   موضوعمنظور بهاست. 

 

 (9)برای گروه  9نمونه متن کوتاه 
نسـبت بـه    افزایش داده است. باوجود اینکه رما کارکنا  را ای نفر به تایگی حقو  چن ، ماجرا: اداره

افزایش نیافتـه اسـت و معتقـ     تا   حقو ، کنی  می و ساعات بیشتري کارتر  سخت، برخی ایکارکنا 
اسـت. ای اینکـه افـزایش    سوگیرانه و غیـر منصـفانه   ، هستی  که ریوه تعیین و توییع افزایش حقو 

 به درستی ناراحت هستی .، نیاوری دست  به بودهتا   حقوقی راکه حق

 گروه متن کوتاه وضعیت هنجار وضعیت عدالت

 موسسه اي ع التی بی
 1 رفتار منفیهنجار تمیی  

 2 هنجار ع   تمیی  رفتار منفی

 ع الت موسسه اي
 3 هنجار تمیی  رفتار مثبت

 4 هنجار ع   تمیی  رفتار مثبت

 بین فردي ع التی بی
 5 هنجار تمیی  رفتار منفی

 6 هنجار ع   تمیی  رفتار منفی

 ع الت بین فردي
 2 هنجار تمیی  رفتار مثبت

 2 مثبت هنجار ع   تمیی  رفتار
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سایما : بین کارکنا  اداره رما ارتکاب آرکار رفتارهاي ای ییر کار در رفتن همچو  صرف وقت 
یـا در  ، تماس با دوستا  یا اعضاي خـانواده در محـل کـار   ، ای آنچه که مقرر استتر  ناهاري طوالنی

ساعات کاري دنبال کاررخصی رفتن رای  است. همکارا  اغلب کارکنانی کـه اقـ ا  بـه ایـن نـوع      
چرا که آنها با اقـ ا  نکـرد  بـه ایـن رفتارهـا باعـ        ، کنن  می کنن  را با دی  منفی نگاه نمی رفتارها
 کنن  ب  به نظر برسن . می تا افرادي که اق ا  به این رفتارها رون  می

ساخته ( 1992) گورال و ناهاپیت توس  پرسشنامه این: رمایه اجتماعیپرسشنامه س ب( 

سـنج . نمـره    مـی  ماده 22 با را ساختاري و رناختی، اي رابطه بع  سه ميکور پرسشنامة. است ر ه
 کم و خیلـی کـم(  ، متوس ، ییاد، )خیلی ییاداي  درجه 5گياري این پرسشنامه مبتنی برطیف لیکرت 

پرسشنامه ميکور را به تع ادي ای خبرگـا   ، ( در تحقیقی1329ن و مقیمی )بار . حسن یاده ثمری می
برخی دیگر ای اساتی  مریوط و همچنین تع ادي ای محققا  و م یرا  ، رامل استادا  راهنما و مشاور

ارائه داده و نظرات اصالحی آنا  رااعمال کردن  و اعتبـار و پایـایی ابـزار را    ، در سایما  مورد مطالعه
قبول گزارش کردن . در پژوهش حاضر براي سنجش پایایی پرسشنامه ایروش آلفـاي کرونبـا    قابل 

 آم .دست  به 22/0استفاده ر  که برابر 
پرسشـنامه سـرمایه اجتمـاعی     کننـ گا   رـرکت ابت ا  فردي بود.صورت  به ،اجراي این پژوهش 

هـر  ، انی و هنجارسـایمانی دستکاري بردارت افراد ای عـ الت سـایم   منظور بهراتکمیل کرده و سپز 
، پـز ای ایـن کـه    تصـادفی دریافـت کـرد.   صـورت   بـه  ررکت کنن ه یکی ای هشت مـتن کوتـاه را  

کوتاه را خوان ن  و تصور کردن که آ  موقعیت براي خودرا  اتفـا  افتـاده   هاي  متن کنن گا  ررکت
اطمینـا  ای   منظور به. خواسته ر  تا مج دا به پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاسخ دهن ها  ای آ ، است

پیش ای داد  متن ان ،  را با دقت مطالعه کرده و به درستی درک کردهها  متن کنن گا  ررکتاین که 
به آنها گفته ر  متن را با دقت مطالعه کرده و به یاد بسپارن   چرا که در ادامه سواالتی در مورد متن 

 ای آنها پرسی ه خواه  ر .

 

 هایافته
هاي  ف معیار( و یافتهتوصیفی )رامل میانگین و انحراهاي  هش حاضر به تفکیك یافتهپژوهاي  یافته

 تحلیل کواریانز چن  متغیره( ارائه ر ه است.استنباطی )
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توصیفی های  شاخص درپژوهش و کنندگان شرکتوضعیت جمعیت نگاشتی  .2جدول

 هامتغیرسرمایه اجتماعی به تفکیک گروه
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میانگین درسن به ترتیب مربوط به باالترین و کمترین ، رود می مشاه ه 2چنانچه درج ول
 2و3هاي  بار .باالترین وکمترین میانگین درسابقه به ترتیب مربوط به گروه می 2و3هاي  گروه
بررسی پیش فـر  نرمـال بـود      منظور بهابت ا ، براي اجراي تحلیل کواریانز چن متغیره بار . می

وسـاختاري  اي  رابطـه ، تماعی رـناختی توییع نمرات آیمو  راپیروویلکز اجرا ر که براي سرمایه اج
ده  پیش فر   می آم  که نشا دست  به 322/0و  025/0، 01/0میزا  معناداري به ترتیب برابر با 

نرمال بود  توییع نمرات تنهـا درموردسـرمایه اجتمـاعی رـناختی رعایـت نشـ ه اسـت. همچنـین         
جرا ر که میزا  معناداري آ   آیمو  باکز ا، بررسی پیش فر  برابري ماتریز کواریانزمنظور به

 منظور بهبار .  می به دست آم  که نشانگر ع   رعایت پیش فر  برابري ماتریز کواریانز003/0
، آیمو  لوین اجرار  کـه بـراي سـرمایه اجتمـاعی رـناختی     ها  بررسی پیش فر  همگنی واریانز
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آمـ  کـه   دسـت   بـه  032/0و  011/0، 052/0وساختاري میزا  معناداري به ترتیب برابر بـا  اي  رابطه
 رود.  می تنها در مورد سرمایه اجتماعی رناختی تایی ها  ده  پیش فر  همگنی واریانز می نشا 
چن  متغیره اجرا ر  که نتای  نشـا  داد  هاي  درسرمایه اجتماعی آیمو ها  گروه مقایسه منظور به

اعی( بـین گروههـاي پـژوهش در    با کنترل اثرپیش آیمو  سرمایه اجتماعی )نمره کلی سرمایه اجتم
 .( =05/0p< ،59/14F )المب اي ویلکز متغیرهاي مورد بررسی تفاوت معناداري وجود دارد.

 

 درمتغیرسرمایه اجتماعیها  گروه مقایسه منظور بهاثرات بین آزمودنی  .3جدول

 

تنهـا  ها  گروه تفاوت، وسطح معناداري آ  Fباتوجه به مق ار، رود می مشاه ه 3چنانچه درج ول 
وسـاختاري(  اي  )رامل رابطـه  تفاوت در سایرابعادسرمایه اجتماعیدر مولفه رناختی معنادار نیست و 

 بار . می معنادار
 

 در متغیر سرمایه اجتماعیها  گروه زوجیهای  مقایسه .4جدول 

 معناداری

اختالف 

میانگین 

 ساختاری

 معناداری

اختالف 

میانگین 

 رابطه ای

 معناداری

اختالف 

میانگین 

 شناختی

درمقایسه 

 باگروه
 گروه

00/1 49/3- 00/1 41/4 00/1 363/0 2 

1 

0001/0 10/13- 0001/0 92/15- 00/1 362/0 3 

0001/0 52/15- 0001/0 25/15- 00/1 624/0- 4 

00/1 14/3- 250/0 24/4 00/1 523/0 5 

00/1 02/3- 00/1 25/3 00/1 610/0 6 

0001/0 21/12- 0001/0 20/15- 00/1 229/0 2 

0001/0 52/12- 0001/0 39/16- 00/1 250/0- 2 

0001/0 61/9- 0001/0 39/20- 00/1 005/0 3 

2 

0001/0 02/12- 0001/0 12/20- 00/1 922/0- 4 

00/1 350/0 00/1 432/0 00/1 210/0 5 

00/1 421/0 00/1 664/0- 00/1 242/0 6 

0001/0 22/14- 0001/0 21/20- 00/1 023/0- 2 

توان 

 آماری

مجذورنسبت 

 اتا
 F معناداری

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

متغیروابس

 ته

منبع 

 تغییرات

ات بین اثر رناختی 21/19 2 24/2 42/1 123/0 022/0 592/0
آیمودنی 
)تاثیر 
عضویت 
 گروهی(

 رابطه اي 64/11102 2 09/1526 62/45 0001/0 246/0 00/1

 ساختاري 21/6021 2 40/262 20/41 0001/0 226/0 00/1

    

 رناختی 63/202 109 25/1

 رابطه اي 05/3225 109 22/34 خطا

 ساختاري 41/2294 109 05/21

     

 ناختیر 00/4629 120

 رابطه اي 00/142431 120 کل

 ساختاري 00/95422 120
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 معناداری

اختالف 

میانگین 

 ساختاری

 معناداری

اختالف 

میانگین 

 رابطه ای

 معناداری

اختالف 

میانگین 

 شناختی

درمقایسه 

 باگروه
 گروه

0001/0 02/15- 0001/0 21/20- 00/1 613/0- 2 

00/1 41/2- 00/1 226/0 00/1 992/0- 4 

3 

0001/0 96/9 0001/0 22/20 00/1 206/0 5 

0001/0 02/10 0001/0 23/19 00/1 242/0 6 

026/0 11/5- 00/1 122/0 00/1 022/0- 2 

063/0 41/5- 00/1 414/0- 00/1 612/0- 2 

0001/0 32/12 0001/0 60/20 521/0 19/1 5 

4 
0001/0 49/12 0001/0 50/19 452/0 23/1 6 

00/1 69/2- 00/1 042/0- 00/1 914/0 2 

00/1 00/3- 00/1 640/0- 00/1 324/0 2 

00/1 121/0 00/1 09/1- 00/1 032/0 6 

5 0001/0 02/15- 0001/0 65/20- 00/1 224/0- 2 

0001/0 32/15- 0001/0 24/21- 00/1 223/0- 2 

0001/0 19/15- 0001/0 55/19- 00/1 320/0- 2 
6 

0001/0 50/15- 0001/0 14/20- 00/1 260/0- 2 

00/1 304/0- 00/1 592/0- 00/1 539/0- 2 2 

 

بـا سـایرگروهها تفـاوت    1سرمایه اجتماعی رناختی گـروه  ، رود می مشاه ه 4چنانچه درج ول 
تفـاوت معنـاداري    6و5، 2گروههاي با 1وساختاري گروه اي  معناداري ن اردو سرمایه اجتماعی رابطه

، 4، 3با گروههاي 2تفاوت معناداري دارد. سرمایه اجتماعی رناختی گروه 2و2، 4، 3ن اردوباگروههاي
 6و5بـا گروههـاي   2وسـاختاري گـروه   اي  تفاوت معناداري ن اردو سرمایه اجتماعی رابطه 2و2، 6، 5

با 3اري دارد. سرمایه اجتماعی رناختی گروه تفاوت معناد2و2، 4، 3تفاوت معناداري ن اردوباگروههاي
بـا  3وسـاختاري گـروه   اي  تفاوت معناداري ن اردو سرمایه اجتمـاعی رابطـه   2و2، 6، 5، 4گروههاي 
تفـاوت معنـاداري دارد. سـرمایه اجتمـاعی     6و5تفاوت معنـاداري نـ اردوباگروههاي  2و2، 4گروههاي 

وسـاختاري  اي  ري ن اردو سرمایه اجتماعی رابطهتفاوت معنادا2و2، 6، 5ي ها  گروه با4رناختی گروه 
تفاوت معناداري دارد. سرمایه اجتماعی 6و5تفاوت معناداري ن اردوباگروههاي2و2با گروههاي 4گروه 

وسـاختاري  اي  تفاوت معناداري ن اردو سرمایه اجتمـاعی رابطـه  2و2، 6ي ها  گروه با5رناختی گروه 
تفـاوت معنـاداري دارد. سـرمایه اجتمـاعی     2و2اگروههاي تفاوت معنـاداري نـ اردوب  6با گروه 5گروه 

وسـاختاري گـروه   اي  تفاوت معناداري ن اردو سرمایه اجتماعی رابطه 2و2با گروههاي6رناختی گروه 
بـا  2وسـاختاري گـروه   اي  رابطـه ، تفاوت معناداري دارد. سرمایه اجتماعی رناختی2و2باگروههاي  6

 تفاوت معناداري ن ارد. 2گروه
 مراجعه رود.1به ج ول  بسته به ماهیت م اخله دریافتی، ها اطالع اینوع گروه* براي 
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 نتیجه گیری بحث و

عـ الت سـایمانی ادراک رـ ه وهنجارسـایمانی برسـرمایه      اي  ه ف این پژوهش بررسی تاثیرم اخله
 اجتماعی معلما  بود.نتای  نشا  داد کـه عـ الت سـایمانی ادراک رـ ه وهنجارسـایمانی برسـرمایه      

ادراک  بـر  مـؤثر  مفـاهیم  ای یکـی ، باتوجه به این نتیجه وساختاري آنا  تاثیردارد.اي  اجتماعی رابطه
 ارتباطات برچگونگی که، است سایما  اعضاي اجتماعیهاي  سرمایه میزا ، کارکنا  سوي ای ع الت
 تاکیـ  ، رن دا یک یگر به که اعضا اعتمادي و همکاري میزا ، همچنین و سایما  در یک یگر با اعضا
، اجتماعی سرمایه تشکیل در را مهمی تربیت نقش و تعلیم طریق ای آمویری مراکز وها  سایما . دارد

 تـوا   ، مـی بنـابراین . کننـ   می بایي اعتماد و افزایش مشارکت، اجتماعی انسجا  برد  باال همچو 
 مطالعات نتای  با پژوهش نتای  این. دارد قرار سایمانی ع التتاثیر تحت اجتماعی سرمایه که دریافت
( و 1390رـاکر و محـر  یاده )  ، (1390) همکارا  و چگینی گودریون ، (1322) همکارا  و امیرخانی
 .دارد ( همخوانی2014) 1دینگا
 بـاالي  سـطو   ای برخـوردار هـاي   سـایما   که است ر ه پيیرفته، متع دهاي  پژوهش اساس بر
 تعهـ   و اجتمـاعی  سـرمایه  بـین  نیـز  و بود خواهن تر  فقمو خود ای رقباي احتماالً عی اجتما سرمایه
 سـرمایه  ای یـی  بـاال  سطو  ایجاد و جمعی رواب  مناسب یریت م ، سایما  پيیري انعطاف، کارکنا 
 بهبـود  بـه  است ممکن اجتماعی سرمایه افزایش بنابراین دارد وجود معناداري مثبت و رابطه، فکري

ای اینرو موضـوع سـرمایه اجتمـاعی محـور      (.1992 گورال و پیت ناها) رود منجر نی عملکردسایما
گردن کـه   می م یرانی موفق قلم اد، محسوب ر هها  اصلی بخش مهمی ای مباح  م یریتی سایما 

توجه بـه  ، بتوانن  در ارتباط با جامعه به تولی  و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتري نائل گردن . بنابراین
ییرارعایـت  ، اهمیـت رـایانی دارد  ، سایمانی جتماعی وبه ویژه ع التعوامل افزایش دهن ه سرمایه ا

 من ي بهرهده  عالوه بر  می را یاريها  طرقی است که سایما ترین  یکی ای مهمها  ع الت درسایما 
بتوانن  محیطی آکن ه ای سرمایه اجتماعی فراهم کنن  و بـه دسـتاوردهاي   ، ای مزایاي ع الت سایمانی

 نشا ها  سایما  در ع الت مبح  روي بر تحقیق سال سی بیش ای ه دست یابن .مهمی در این یمین
 موجــب  بــه  کـههایی  رویه، پیام ها تخصی  در ع الت رعایت نـسبت به رـ ت به افراد ده  می
 کــه  هنگــامی . هــستن   حـساس، دیگـرا  و خـود مـراودات و یابن  می تخـصی  پیامـ ها آنهـا

 قالـب  در هـم  اسـت  رـ ه  رفتـار  غیرمنصـفانه  طور به آنها با که کنن  احساس سـایما  در کارکنـا 
 کـاهش  و خ مت ترک )افزایش رفتاريهاي  کنش قالب در هم و کمتر( تعه  احـساسی )با تمایالت

 (.1394،   جها  بین و همکارا 2002، 2)امبروس دهن  می پاسخ رفتارهاي تبعی(
 بـر ، سـایما   در عـ الت  رعایـت  میـزا   افراد ایهاي  وتقضا که آنن  بیانگر مطالعات انجا  ر ه

، 2010، 3نـین و هنـگ  ،   فـت 2013، ابوبکري و حسینی، )صلواتی سایمانی تعه  مانن هایی  نگرش

                                                                                                                                  
1. Dinga 

2. Ambrose 
3. Fatt, Knin and Heng 
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  توبـا  و  2012، 2( و رضـایت رـغلی )آقسـوي و یالجینسـوي    2014، 1عب ل الهادي و محم رـرف 
، سـایمانی هـاي   رویـه  و پیامـ ها  کننـ   یمـ  احساس افراد هنگامی که همچنین. (2016، 3سهرودین

سـایما    در تبعـی  رفتارهـاي  داد  انجا  در و دارت خواهن  ب تري عملکرد احتماالًان ،  غیرمنصفانه
 و کننـ   اطاعـت  اختیار صاحب افراد تصمیمات ای که دارد وجود کمتري احتمال و خورن  می رکست
، ( معتق نـ  2003) 4گرینبـرگ  بارو  و. دهن  می نشا  خود ای بیشتري آمیز اعترا  رفتارهاي بالطبع

، رـود  مـی  غیرمنصـفانه رفتـار  صـورت   بـه  سایما  بـا آنهـا   کنن که در می احساس هنگامی که افراد
 ای یکـی  کـار  محـی   در عـ الت  رعایـت  ع   ادراک واقع در یاب . می رفتارهاي پرخارگرانه افزایش

 توسعة و ایجاد احتماالرون  رفتارها این گونه ست.ا پرخارگرانه رفتارهاي بروی بر مؤثر اساسی عوامل
وآمـویش   عـا  طور بـه هـا   سایما  کلیة ایاین رو ساید. می مخ وش راها  سایما  در اجتماعی سرمایة

، پیامـ ها  توییـع  در رون عـ الت  تقویـت  منظـور  بـه  را خود تالش نهایت بای ، خاص طور بهوپرورش 
پیشـنهادمی رودسـایما  درجهـت    ، نتـای  فـو    براسـاس   .گیرن به کار اجتماعی مراودات وها  رویه

هاي  برنامه در را ییر اق امات خود کارکنا  رر  و تکامل سمت به حرکت و اجتماعی افزایش سرمایة
 کارکنـا  را  توسـ   اجتمـاعی  سرمایة توسعة که نمای  ایجاد را فرهنگی بای  نمای :سایما  خودلحاظ
 منظـور  پـاداش  و عملکـرد  ارییـابی هـاي   سیسـتم  در جتماعیا سرمایةهاي  راخ  کن .بای  تسهیل
 را اجتمـاعی  سـرمایة  اریش کـه  گیـرد  انجـا  هـایی   روش بای  به ارییابی فرآین هاي، همچنین.گردد
 توسعة جهت در اثربخش خ مت جبرا  و منابع انسانیهاي  خ  مشی بای  اینکه نمای  ضمن تقویت
 و ییردسـتا   بـا  سرپرستا  رفتار در سایما  بای  .ل نمای عم اعتماد مبتنی بر رواب  ای وسیعی ربکة

 بـه  نسـبت  افراد در کهرناختی  و احساسی باتمثیرگياري و کن  ایجاد تغییر یک یگر با افراد همچنین
 افـزایش  آ  تبـع  بـه  و ع الت سـایمانی  افزایش جهت بتوان  در، کن  می سایما  ایجاد و سرپرستا 
 آمـویش  بـراي  را مشخصی و م او هاي  فرصت م یرا  سایما  هابای بردارد.  گا  اجتماعی سرمایة

 کارکنا  به و تهیه مشاغل سطو  کلیة سالیانه براي برنامة و ت وین برو  سایمانی و درو  سایمانی
 ییردسـتا  رـا    بین که روابطی بهسایي و م یریت طریقایها  آ  م یرا وها  سایما  .نماین  ابالغ
 و عادالنه رفتار، رفاف اطالع رسانی، مرد  ساالر منعطف و ساختارهاي، ییمشارکت جو، دارد وجود

 عوامـل  بـه  به دقت اگر که ن  اثربگيار اجتماعی کارکنا  سرمایة بر توانن  می کارکنا  توانمن سایي
 در را افراد م یرا  بای  نهایت است. در نمایا  ایآنها یك هر در ع الت ای رکلی رود توجه بیا  ر ه

 تقویت آنها در گروهیهاي  همکاري یمینة تا گردانی ه هویت مشترک داراي اجتماعی نهادهاي قالب
 داوطلبانـة  مشـارکت  بـا هـا،   درسـایما   تخصصـی  واي  حرفـه هـاي   انجمـن وها  گروه شکیلت گردد.

 رود.ها  اجتماعی درسایما  سرمایة افزایش توان موجب می ومتخصصا  کاررناسا 

                                                                                                                                  
1. Abdel-Hadi Ali Khalil and Mohamed Sharaf 

2. Aksoy and Yalcinsoy 

3. Toban and Sjahruddin 
4. Baron and Greenberg 
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جامعـه آمـاري    با توجه به این که دارت.هایی  مح ودیتها  یر پژوهشنیز مانن  سااین پژوهش 
 احتیاط را رعایت نمـود. همچنـین   بای  جانبها  ليا در تعمیم یافته، بار  می پژوهش فق  دبیرا  مرد

آم ه ای این پژوهش در یما  و مکا  مشخصی حاصـل رـ ه اسـت و امکـا  دارد در     دست  به نتای 
خواهنـ  در ایـن    می در نهایت به پژوهشگرانی کهاوت قابل تعمیم نبار . ررای  یمانی و مکانی متف
 و آمـویش  اداره دبیرا  پژوهش این آماري معه ایآنجایی که جا رود می یمینه پژوهش کنن  پیشنهاد

 در یـا  و دیگـر هـاي   دررهرسـتا   راسـتا  همـین  در راهایی  پرورش رهرستا  ورامین بودن  پژوهش
نماین . همچنین در این  مقایسه پژوهش حاضر با را آ  نتای  و رسانن  انجا  بـه دیگـرهاي  سـایما 

آتـی عامـل   هـاي   رود که در پـژوهش  می پیشنهاد، پژوهش عامل جنسیت مورد تحلیل قرار نگرفت
 جنسیت نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 تشکر و قدردانی
امه را بـا صـبر و بردبـاري پاسـخ     ایکلیه افرادي که در این پژوهش ررکت نمودن  و سواالت پرسشن

 گردد. می تشکر و ق ردانی، دادن 
 

 منابع
 بهبـود  بـر  اجتمـاعی  سرمایة ارتقاء (. بررسی1390) حوریه، فیض آبادي علی اکبر  سی ، احم ي -

 .35-45، (6) 3، دولتی م یریت، عملکردسایما 
 سـایمانی  عـ الت  ثیرتـم  بررسـی  (.1392جواد )، پول خزائی جواد ، رعبانی نصر  علی، اصفهانی -

 مجلـة . نورهر رهرستا  درما  به ارت و اجتماعی کارکنا  ربکه سرمایة برمیزا  ر ه ادراک
 . 165 - 124، (2 ) 50، کاربردي رناسی جامعه

 در اجتمـاعی  سـرمایة  توسـعة  امکـا   بـر  (. تـمملی 1322) علی اصغر، پورعزت طیبه ، امیرخانی -
 .19-32، (1) 1. دولتی  یریتم نشریة. دولتیهاي  سایما  پرتوع الت

رابطه سـاده و چن گانـه   (.1322) بوالقاسما، و نوري می رضا حسی ، سامانی   عریضیاجره، براتی -
 انـ ای مـ یریت   چشـم  .آهـن اصـفها    ع الت سـایمانی بـا عملکــرد رــغلی در رـرکت  وب   

 . 9-22، (33)9، بایرگانی
مجله ، ثرسرمایه اجتماعی برتعالی سایمانی(. ا1329سی محم  )، تورج  مقیمی، حسن یاده ثمرین -

 .123-143، (3) 1، مطالعات م یریت راهبردي
 تهرا : نشر آییژ.، . ترجمه غالمرضا رمز ورکانیرفتار سایمانی(. 1329اس )، خانکا -
بررسی رابطه بین سـرمایه اجتمـاعی و    .(1392فاطمه )، غالمرضا و جن قی میرمحله، فر خوش -

، (کارکنا  آمویش و پرورش مرکز استا  گلستا  )مورد مطالعه: سایمانی ع الت سایمانی با تعه 
 .61 - 92، (11)5، جامعه رناسی نهادهاي اجتماعی
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 بین رابطه بررسی(. 1394مژده )، بهرا  و یارعی، منصور  کن ایی، منیژه  ایران وست، جها  بین -

 پزرـکی  علـو   نشـگاه دا در سـایمانی  رـهرون ي  بارفتـار  کارکنـا   رخصیت و سایمانی ع الت
 .20-64، (1) 2، رناخت پزرکی روا  و رناسی روا  مجله. کردستا 

ـا  در  ، (1393ماریا ) ، رسول  نقشبن ي، چاورینی - بررسی رابطه ع الت سایمانی و سرمایه اجتماعی کارکن
  .242-264ص ، 2رمارة، 1دورة، م یریت سرمایه اجتماعی، ررکت توییع بر  استا  کردستا 

ـاعی   و سایمانی ع الت بین رابطه بررسی، (1390سمیه)، هما رهریاري، درودي -  رـرکت  در سـرمایه اجتم
 .105-116ص، رماره یایدهم، سال سو ، مطالعات جامعه رناسی، میانه رهرستا  مخابرات

ای  ادراک بـین  رابطـه  بررسـی (. 1322) ایما ، احم ي   اکر ، مق   هادیزاده حمی  ، مهر رامین -
هاي  و پخش فراورده پاالیش ررکت: موردي مطالعه) سایمانی نی رهرو رفتار و سایمانی ع الت
 .65-29، (2) 1، تحول م یریت نامه پژوهش، (نفتی

نقش میانجیگري انصـاف ادراک   (.1393محسن )، عارف نژاد، صم ، رضا  رحیمی اق  ، سپهون  -
 .131 - 150، (1) 6 ،م یریت دولتی .ر ه در رابطة بین ع الت سایمانی و عملکرد کارکنا 

تبـادل اجتمـاعی   هـاي   روا  سنجی مقیاس سبكهاي  (. بررسی ویژگی1396مجی )، صفاري نیا -
 .1 - 12، (1)4، صنعتی وسایمانی رناسی روا مجله مطالعات  درجمعیت ایرانی .

روا  سـنجی  هاي  بررسی ویژگی (.1394) فاطمه، فری ه ادب دوست، مجی   صی ي، صفاري نیا -
مجلـه مطالعـات   رجیح انصاف سائولی وب یا  ورابطه آ  بارفتارهاي جامعـه پسـن  .   پرسشنامه ت

 .25 - 44، (2)2، صنعتی وسایمانی رناسی روا 
ـاعی    (.1392) رـیوا ، حمیـ  ممیز ، یهره رـفیع یاده ، عالی نسـب  - ـایمانی   ، نقـش سـرمایه اجتم عـ الت س

 .22-36، (2)2، یریت پرستاريفصلنامه م ، ورفتاررهرون ي سایمانی درپیش بینی سالمت سایمانی
پیشرفته پژوهش در علـو  انسـانی   هاي  روش(. 1324حمی رضا )، حجت اله و عریضی، فراهانی -

 اصفها : نارر جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفها . )رویکردي کاربردي(.
 بـا  سـایمانی  عـ الت  بـین  رابطـه  بررسی، (1392) یهرا، رامین پورامینی، سعی  ص یقی، کوهی  -

مجله مهن سـی مـ یریت   ، اردبیل( استا  تجارت بانك کارکنا : مطالعه مورد) اجتماعی سرمایه
 .91-105ص، رماره اول، سال هفتم، نوین

بـی   ابعـاد  تعامـل  کننـ ه  تعیین عاطفی - ادراکی فشار(. 1390) یهرا، واثقی   محسن، پرور گل -
 PAST) عـاطفی )  و اکیادر فشار نظریه معرفی: منفی و مثبت رفتارهاي براي سایمانی ع التی
 .4- 16 ص . کاربردي روانشناسی در پژوهش و دانش

مـوردي   بررسـی  :تعهـ  سـایمانی   با ر ه ادراک سایمانی ع الت رابطه(. 1390)ابراهیم ، مت ین -
علـو    و ادبیـات  دانشـک ه ، آمویرـی  م یریت ارر  کاررناسی نامه پایا  .نق ه رهر ی  دبیرا 
 ارومیه. دانشگاه، انسانی
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