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كاركنان ادارات  عدالت سازماني بر ميزان سرماية اجتماعي تأثير تحليل

  ورزش و جوانان
  

 1محسن غفراني
  وم تربيتي و روانشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان، ايرانگروه تربيت بدني دانشكدة علاستاديار . 1
  
 

  چكيده
اهميت  .شوند ند و نوعي دارايي كمياب محسوب ميا ها بسيار بااهميت افراد داراي سرماية اجتماعي براي كلية سازمان

تواند عدالت سازماني  يار مهم مييكي از اين عوامل بس .شود روز بيشتر مي بر سرماية اجتماعي در دنيا روزبه مؤثر عوامل
شده بر ميزان سرماية اجتماعي كاركنان  رو هدف اين پژوهش بررسي تأثير ارتباط عدالت سازماني ادراك ازاين. باشد

جامعة آماري پژوهش، كلية . روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود
عنوان  نفر به 159مورگان،  ةجوانان استان اصفهان بود كه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمون كاركنان ادارات ورزش و

عدالت سازماني و سرماية اجتماعي  ةدو پرسشنام. شدندشده انتخاب و بررسي  بندي طبقه -طور تصادفي  آماري به ةنمون
مديريت ورزشي، رفتار سازماني  ةن حوزاو متخصص نستاداهشت نفر از ا راها  اعتبار محتواي اين پرسشنامه و شدآزمون 
مطالعة طريق ساخته، عدالت سازماني و سرماية اجتماعي از  محقق ةپايايي هر دو پرسشنام. تأييد كردندشناسي  و جامعه

ه از با استفاد ،نفر از كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تكميل شده بود 30ها كه توسط  آزمايشي پرسشنامه
  .دست آمد به 84/0و  91/0ترتيب  ضريب آلفاي كرونباخ به آزمون،
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   مقدمه
ها را  و تأثيرات آن بر نتايج سازماني، سازمان هاي اخير توجه روزافزون به موضوع عدالت سازماني در سال

هاي مختلف بهره ببرند و  ي رسيدن به اهداف و تداوم حيات خود از الگوها و شيوهبر آن داشته تا برا
هاي سريع محيطي در  ناشي از دگرگوني هايند تا از سقوط و خطركنكسب  را مزيت رقابتي جديدي

ها تا حد زيادي در گرو عملكرد مناسب و صحيح  امروزه دستيابي به اهداف سازمان). 19( امان بمانند
و سرماية  1هاي عدالت سازماني ها پيوند نزديك خود با مقوله مدي سازماناشان است و كاركاركنان

 نقش زندگي هاي هجنب بيشتر در و است جامعه با آميخته يمفهوم عدالت. حفظ كرده است را اجتماعي
هاي  هجنب .همراه باشد عدالت با بايد كاري هر پيامدهاي كه است رايج ما فرهنگ در باور اين .دارد

 با و يابد مي مفهوم نيز سازمان در هنتيجدر . )26(دارد نقش بسيار مهمي در حيات سازماني  عدالت،

  ). 20( شود مي آن ياد از سازماني عدالت عنوان
 عدالت .)27( رفت كار به 2برگ گرين توسط ابتدا سازماني عدالتة واژ مديريت، و سازمان ادبيات در

كند كه بايد  عدالت سازماني بيان مي .است مرتبط سازمان در 3كاري ز انصافا كاركنان ادراك با سازماني
 ادراك. )16( عادالنه با آنها رفتار شده است كه تا احساس كنند كردهايي با كاركنان رفتار  با چه شيوه

 قرار تأثير تحت را كار در مرتبط متغيرهاي ساير تواند مي ،منصفانه برخورد چگونگي و برابري كاركنان از
  ).18( است )اي اي و مراوده توزيعي، رويه(عدالت  فاوت ازتم ءعدالت سازماني شامل سه جز .دهد

جوامع قادرند مشكالت جمعي  برخيبراي بيان داليل اينكه چرا  را محققان مفهوم سرماية اجتماعي
 اف مشترككه بعضي جوامع در متحد كردن افراد حول اهد درحالي ند،كنرا با همكاري يكديگر حل 

  ).5(گيرند  كار مي اند، به  ناتوان
ترين  مهم هاي اقتصادي، فيزيكي و نيروي انساني، هاي سنتي مديريت، توسعة سرمايه در ديدگاه 

هاي  ههاي اجتماعي بيشتر از سرماي ه، اما براي توسعه در عصر حاضر به سرمايدننكميا نقش را ايف
ها  براي سازمان ند وكاركنان داراي سرماية اجتماعي باالتر). 23( اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمنديم

هاي  وري آنها هزينه جلب رضايت و بهره نيروي انساني، حفظ اين ها براي بسيار اهميت دارند و سازمان
اما در  ،گرفت صراحت مورد توجه قرار نمي در گذشته سرماية اجتماعي به). 1(د كنن زيادي را صرف مي

                                                           
1 . Organizational Justice 
2. Greenberg 
3. Job fair 
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رات پرشتاب محيطي، فناوري اطالعات، نيازهاي رو به رشد اطالعات و نيازهاي فزاينده حال حاضر تغيي
ها، سرماية اجتماعي را  كند كه رهبران سازمان ايجاب مي ،به نوآوري، خالقيت و ضرورت پيشرفت مداوم

   ).4( منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار دهند ةمنزل به
ن عدالت سازماني و حمايت سازماني بييقي به بررسي ارتباط در تحق)  2009( جردن و همكاران 

هر سه مؤلفة عدالت  نتيجه گرفتند كهپرداختند و  محل كار خود هاي تفريحي دانشگاه در ورزش
اند و از بين آنها  صورت معناداري با حمايت سازماني در ارتباط به) تعاملي و اي توزيعي، رويه(سازماني 

ابعاد عدالت گرفته در زمينة بررسي  انجامتحقيق در  ).23( ارتباط را داشتعدالت توزيعي بيشترين 
كه بين هر سه بعد عدالت  گيري شد ، نتيجهسازماني در ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش

همچنين مشخص شد با باال  .رابطة مثبت و معناداري وجود دارد) تعاملي و اي توزيعي، رويه(سازماني 
 به تحقيقي در نامحقق). 10( يابد شده در بين كاركنان كاهش مي كاصيالت، ميزان عدالت ادررفتن تح

 عدالت هاي همؤلف مورد در NCAA1سه  و يك بخش در شاغل بسكتبال نگرش سرمربيان بررسي

 رد مردان هاي نمره داد نشان ها هيافت. دپرداختن مربيان شغلي رضايت با ها مؤلفه اين ارتباط و سازماني
 ،توزيعي عدالت مؤلفة در ولي ،است زنان از بيش معناداري صورت به تعاملي و اي عدالت رويه هاي مؤلفه
 مربيان شغلي رضايت و عدالت هاي همؤلف نبي يمعنادار ارتباط همچنين. مشاهده نشد معناداري تفاوت

رابطة ، عدالت سازمانيبين مؤلفة  كه طي تحقيقي دريافتند)  2006( ها  رگو و كان ).22(مشاهده شد 
كلندر و ). 28( ها با تعهد عاطفي رابطة معناداري دارد همثبت و معناداري وجود دارد، همچنين اين مؤلف

بين هر  كه شده در آلمان دريافتند شركت ادغام 37نفر از مديران  128 روي در تحقيقي)  2009( دلر 
  ). 24( همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد )تعاملي و اي توزيعي، رويه(سه مؤلفة عدالت سازماني 

برق  شركت در موفقيت كاركنان دانشي نقش سرماية اجتماعيتحقيق در زمينة بررسي  نتايج
كه اگرچه ميزان سرماية اجتماعي كاركنان اندكي كمتر از حد متوسط  نشان داد اي استان فارس منطقه

تأثير سرماية «تحقيقي با عنوان نتايج  ).11( داشتاي بر موفقيت كاركنان  مالحظه شايانبود، تأثير 
كه سرماية اجتماعي با نشان داد  »شهرستان اصفهان ةاجتماعي بر فعاليت شغلي دبيران مقطع متوسط

در و  ردرابطه دا )فعاليت كيفيت آموزشي، ميزان فعاليت آموزشي و كيفيت پژوهشي(ابعاد فعاليت شغلي 
بررسي رابطة بين سرماية اجتماعي و  در زمينة تحقيق نتايج). 9(است  نيز معنادار حوزههر سه 

                                                           
1. National Collegiate Athletic Association 
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هاي ارتباطات  نشان داد كه مؤلفه بابل ستانساله شهر 15-29 مشاركت ورزشي در بين شهروندان
هاي داوطلبانه، همبستگي معناداري با   تدوستانه، اعتماد به همسايگان، روابط همسايگي و فعالي

طراحي مدل معادالت ساختاري سرماية اجتماعي و «تحقيق نتايج  .)10( مشاركت ورزشي افراد دارد
و  بود ازش مدل ساختاريدرپمناسب بودن  ةدهند نشان »هاي ورزشي مديريت دانش در سازمان

  ). 14( شده به ميزان زيادي منطبق بر مدل مفهومي پژوهش بود ههاي مشاهد عبارتي داده به
لت سازماني و سرماية اجتماعي، توجه به اين موضوع در هاي عدا با توجه به تأثيرگذاري مؤلفه

ها،  اين سازمان ةاز جمل. استشود، بيشتر  به مردم مربوط مي آنها مستقيمًا ةهايي كه نتيج سازمان
ها را بر  كه مسئوليت ورزش شهرستان استت ورزش و جوانان اطور خاص ادار هاي ورزشي و به سازمان

ي در اين زمينه تحقيق تاكنونكه  هايي استانعنوان يكي از  ان اصفهان بهاين تحقيق در است. عهده دارد
شده بر ميزان سرماية  تأثير عدالت سازماني ادراك تحقيق در اين. صورت گرفته است انجام نپذيرفته،

هاي پيشين در  پژوهش ةبا توجه به مطالع. شداجتماعي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان بررسي 
 ةدر زمين همچنين. گرفته استانجام ن در اين زمينه ها و ادارات ورزشي مشابهي در سازمانحقيق تايران، 

ها انجام  اندكي در ساير سازمان تحقيقات ،شده بر ميزان سرماية اجتماعي تأثير عدالت سازماني ادراك
 ). 6( بررسي شده است رابطة دو متغير و گرفته

 بر ثرؤم عوامل، ياجتماع يها سازمان و جامعه يبرا ياجتماع ةسرماي توجه انيشا تياهم به توجه با
 كرامت بر خدشه موجب يعدالت يب و رديگ يم قرار توجه كانون در ياجتماع سرماية زانيم شيافزا
   ).7( شود يم جامعه سالمت ديتهد و تيفعال يبرا يمل عزم كاهش و ياجتماع سرماية خروج، يانسان

 يبرا ياساس الزام كي سازمان، عدالت كه گرفتند جهينت خود قيحقت در) 2003( كيار و المبرت
 نقش آنها، يرفتارها وها  نگرش دادن شكل در و است كاركنان يشخص تيرضا وها  سازمان ثرؤم كاركرد

  ).25(دارد  يمهم اريبس
 به توان يم جمله از پرداخته شده است، ياجتماع سرماية ابعادبندي  طبقه به در برخي تحقيقات

 مشاركت، اعتماد تيقابل شامل كه، دكر اشاره رواردها  دانشگاه از يكند گروه توسطشده  ارائهبندي  طبقه
 در تنوع، يررسميغ ياجتماع روابط يبرقرار ييتوانا، يداوطلب يةروح و بخشش، يمدن يرهبر و

 جينتا و است يمدن مشاركت در عدالت و يمذهب مشاركت، ياسيس مشاركت ،ها يدوست وها  معاشرت
 متفاوت سازمان و يشغل تيرضا متفاوت يها جنبه بر سازمان عدالت گوناگون ابعاد تأثير كه داد نشان
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 يكل تيرضا، يسازمان تعهد بر عدالت احساس نوع هر همواره، حال نيع در. بود گوناگون درجات با
   ).3( است داشته يمعنادار تأثير سرپرستان از تيرضا و يشغل

 تيحما كه نشان داد رانيا يغرب يها استان جوانان ورزش كل ادارات كاركنان بارةدر قيتحقنتايج 
 عملكرد و يفن يشغل عملكرد، يعموم يشغل عملكرد يها لفهؤم و يشغل عملكرد ريمتغ با ادراك يسازمان
 و مثبت، يقو تأثير ،شده ادراك يسازمان تيحما و دارد مثبت رابطة يدارامعن سطح در يفرد نيب يشغل

 يشغل عملكرد و يفن يشغل عملكرد، يعموم يشغل عملكرد يها لفهؤم و يشغل عملكرد بر يمعنادار
 يها لفهؤم و يشغل عملكرد باشده  ادراك يسازمان تيحما ريمتغ كه است نيا دؤيم جينتا .دارد يفرد نيب

 و يشغل عملكرد بر يتأثيرگذار ريمتغ تواند يمشده  ادراك يسازمان تيحما و دارد يقو و مثبت رابطة آن
  ).12( باشد آن يها لفهؤم

 يةفرض از حاصل جينتا و اند دهكر  ميتقس يجانب و ياصل ةدست دو به را خود يها افتهي انحققبرخي م
 عدالت يها لفهؤم و است افراد ياجتماع سرماية زانيم برشده  ادراك يسازمان عدالت تأثير انگريب، ياصل

  ). 2 ( شوند يم گريكدي تيتقو موجب و ندردا مثبت تأثير گريكدي بر انهجداگ ياجتماع سرماية و يسازمان
 رانيا ياسالم يجمهور يبدن تيترب سازمان يمركز ستاد كارشناسان از نفر 287 يرو قيتحق نتايج
 در يسازمان عدالت از كارشناسان ادراك و رانيمد نيآفر تحول يرهبر زانيم بودن متوسط كه نشان داد
  ).13(است  سازمان

 رفتار و يسازمان عدالت نيب كه نشان داد يكشور يها گيل در شاغل ورزشكاران يرو قيتحق نتايج
 يشهروند رفتار با يتعامل عدالت و سازمان عدالت ابعاد نيب و دارد وجود رابطه ،سازمان يشهروند
  ).9( ندارد وجود يمعنادار رابطة گريد بعد دو نيب اما، شد مشاهده يهمبستگ ،سازمان

بر تعيين ميزان تأثير عدالت  هاي پيشين اين است كه عالوه با پژوهش تحقيقهاي اين  يكي از تفاوت
نيز هاي عدالت سازماني بر متغير سرماية اجتماعي  لفهؤميزان تأثير م سازماني بر ميزان سرماية اجتماعي

منابع انساني در ورزش  مديريت ةاي متفاوت و در حوز در جامعهبر اين تحقيق حاضر  عالوه. بررسي شد
هاي استان اصفهان  در اين تحقيق، ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان .گرفته استانجام 

هاي مختلف عدالت  ن مؤلفهبيمهم اجرايي در حوزة ورزش بررسي و روابط  هاي عنوان يكي از سازمان به
، تا در صورت اثبات آن وتحليل شد تجزيهد شون سرماية اجتماعي كاركنان مي سبب افزايشسازماني كه 

زمينه را براي حضور افرادي با سرماية اجتماعي بيشتر  ،مديران بتوانند از طريق رعايت عدالت سازماني
  .در سازمان فراهم آورند
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  روش تحقيق
 .و تالشي براي پاسخ دادن به يك معضل در دنياي واقعي است پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي

يك يا چند  ةها دربار زيرا در روش مقطعي،گردآوري داده ،پيمايشي از نوع مقطعي استژوهش پاين 
 طي ،پژوهش نياز مورد اطالعات. دپذير گيري از جامعه انجام مي از زمان از طريق نمونه يصفت در مقطع

 ميداني لعاتمطا، دوم مرحلة و اينترنت و اي كتابخانه منابع شامل اول مرحلة: شد آوري جمع مرحله دو
   .اصفهان بود استان جوانان و ورزش تاادار توسط كاركنانها  پرسشنامه تكميل و مصاحبه بر مشتمل
هشت نفر  نظر از استفاده با آن روايي كه شد استفاده اي ساخته محقق پرسشنامة از پژوهش اين در

 شده تأييد و بررسيازماني ي و رفتار سورزش تيريمد شناسي، جامعه يها رشته در نظر صاحب تاداناساز 
مطالعة گسترده در مورد كليات و  از پس پژوهش، پرسشنامة طراحي و تهيه برايبدين نحو كه . بود

و پس از  تنظيم هيگو 43 با اوليه پرسشنامة ،گرفته هاي صورت مباني نظري پژوهش حاضر و پژوهش
شده  اصالح پرسشنامة يافت و تقليل هيگو 31 بهگويه  43از  ة نهاييپرسشناماعمال نظرهاي خبرگان، 

 پايايي نهايت در كه شد اجرا آماري جامعة از نفري 30 نمونة توسط مقدماتي بررسي براي
 و 91/0 بيترت به كرونباخ يآلفا بيضر از استفاده با ياجتماع سرماية و يسازمان عدالت هاي پرسشنامه

  . احراز شد 84/0
 اكتشافي و تأييدي نوع دو به كه است عاملي تحليل روايي، بررسي يها روش از يكيهمچنين 

 متغيرهاي طريق ازها  عامل همان يا 1پنهان متغيرهاي شناسايي در مهمي نقش كه شود مي تقسيم
 هم ،تأييدي عاملي تحليل از شده، استفاده مدل از پژوهش اين در اينكه به توجه با. دارد 2شده مشاهده

 استفاده ساختاري ةمعادل مدلسازي مراحل از يكي عنوان به هم و سازه يرواي تأييد براي ابزاري عنوان به
 به توجه با همچنين واست  50/0 از بيشتر موارد تمامي در عاملي بارهاي مقدار اينكه  به نظر. شد

 كه گرفت نتيجه توان مي ،كلي هاي شاخص و) ها گويه ةهم براي صفر مقدار داراي( P جزئي شاخص 
  .سنجند مي را ها  هداد خوبي هب ها گويهتمامي 

در سال ) نفر 278(ورزش و جوانان استان اصفهان  اداراتكلية كاركنان  پژوهش شاملجامعة آماري 
بين  ها هپرسشنام .نفر بود 159مورگان  ةبود كه تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمون 1389

                                                           
1  . Latent Variables  
2 . Observed Variables 
 



  كاركنان ادارات ورزش و جوانان عدالت سازماني بر ميزان سرماية اجتماعي تأثير تحليل 
  

 

679

 خواسته دهندگان پاسخ ازو  ابل استفاده بودآن ق ةپرسشنام 150شد كه آوري  و جمع كارمندان توزيع
 ليكرت ةگان پنج طيف صورت هب كه اي پاسخنامه در كم خيلي تا زياد خيلي از را خود نظر تا بود شده

افراد گروه نمونه در ادارات ورزش  يدر پژوهش حاضر، با توجه به ناهمگن. ندكن مشخص بود دهش تنظيم
كه اي متناسب با جامعة آماري پژوهش استفاده شد  تصادفي طبقه گيري و جوانان استان، از روش نمونه

ادارات ورزش و جوانان  ، كاركنانكل ورزش و جوانان واقع در مركز استان ةادار كاركنان بر عالوه
صورت  آباد، شهرضا، فالورجان، نائين، كاشان، مباركه، برخوار و لنجان به شهر، نجف هاي خميني شهرستان

  .شدندتصادفي انتخاب 
بدين منظور براي  ،دشاستفاده  Amos 18و  SPSS 18 افزار ها از نرم وتحليل داده براي تجزيه 
ازش كلي مدل تحقيق از مدلسازي پردوتحليل روابط علي از آزمون تحليل مسير و براي بررسي  تجزيه

پژوهش  ةق داددر مدلسازي معادالت ساختاري از يك طرف ميزان انطبا. معادالت ساختاري استفاده شد
. شود مي يافته آزمون پردازشاز طرف ديگر، معناداري روابط در اين مدل  شده وو مدل مفهومي بررسي 

است، بدين صورت كه مدلي  AGFIو  χ2/df ،RMSEA ،GFIازش مناسب مدل شامل پردهاي  شاخص
، مقدار ددرص 10كمتر از  RMSEA، مقدار 3كمتر از ) df(آزادي  ةنسبت به درج χ2مناسب كه 

GFI،AGFI ،NNFI (TLI) ،NFI،CFI  وIFI و مقدار  درصد 90بيشتر ازPNFI درصد 50تر از  بزرگ 
 .باشد

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 ،ندهستگيري قابل قبول هاي اندازهها تا چه اندازه براي مدلمشخص كردن اينكه شاخص منظور به

ابتدا  ،بر مبناي اتخاذ چنين روشيكرد، سپس نه تحليل گيري را جداگاهاي اندازهابتدا بايد تمام مدل
هاي كلي شاخص كنيم كه ميطور مجزا آزمون  هب هستندكه مربوط به متغيرها  را گيريمدل اندازهچهار 
  .شده است آورده 1گيري در جدول هاي اندازهازش براي مدلپرد

خوبي برخوردار  پردازشگيري از هاي اندازهتوان نتيجه گرفت كه الگومي 1با توجه به نتايج جدول 
  .كندها حمايت ميخوبي از الگو ها بهداده وييد أهاي كلي را تعبارتي شاخص و به است
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 گيريهاي اندازهازش الگوپردهاي كلي شاخص .1جدول 
نام 

 χ2/df  GFI  AGFI  NNFI  NFI  CFI  IFI  PNFI  RMSEA  شاخص

ت عدال
  062/0  675/0  922/0  966/0  935/0  922/0  942/0  914/0  73/21  توزيعي

عدالت 
  033/0  714/0  917/0  958/0  901/0  947/0  912/0  903/0 27/2  اي رويه

عدالت 
  076/0  602/0  952/0  916/0  915/0  944/0  931/0  951/0 61/2  اي مراوده

سرماية 
  022/0  602/0  943/0  921/0  935/0  912/0  951/0  933/0 98/1  اجتماعي

 ازشپرد
  ٪10>  50٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  >3  قابل قبول

  
ها از تحليل مسير  وتحليل داده دوم براي تجزيه مرحلةگيري در هاي اندازهييد الگوأپس از بررسي و ت

  .ارائه شده است 2 ازش تحليل مسير در جدولپردهاي كلي شاخص .استفاده شد

  ازش مدل مفهومي تحقيقپردلي ك يها شاخص .2جدول
 χ2/df  GFI  AGFI  NNFI  NFI  CFI  IFI  PNFI  RMSEA  نام شاخص

  64/0  734/0  942/0  967/0  951/0  903/0  928/0  933/0 23/2  مدل نهايي

ازش قابل پرد
  ٪10>  50٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  90٪<  >3  قبول

 

ازش خوب الگو پردنشان از  اي كلي،هتوان نتيجه گرفت كه شاخصمي نتايج مذكوربا توجه به 
 يالگو. دهندرا مورد حمايت قرار مي خوبي الگو شده به آوريهاي جمععبارتي داده دارد و به ها توسط داده

 .ارائه شده است 1همراه ضرايب رگرسيوني در شكل  به 1معادالت ساختاري

ها از دو شاخص جزئي مقدار  متغيرييد الگو، براي آزمون معناداري روابط علي بين أپس از بررسي و ت
 "3تخمين وزن رگرسيوني"مقداري است كه از حاصل تقسيم  مقدار بحراني، .استفاده شد Pو  2بحراني

 96/1مقدار بحراني بايد بيشتر از  05/0براساس سطح معناداري  ،آيددست مي هب "خطاي استاندارد"بر 
                                                           

1 .  Structural Equation Modelling 

2 . Critical Ratio (C.R.) 
3. Regression weights 
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تر از  همچنين مقادير كوچك .شودو، مهم شمرده نميكمتر از اين مقدار، پارامتر مربوط در الگ. باشد
هاي رگرسيوني با مقدار صفر شده براي وزن مقدار محاسبه يحاكي از تفاوت معنادار Pبراي مقدار  05/0

هاي همراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخص ها به روابط بين متغير. است 95/0در سطح اطمينان 
  . است آورده شده 3جزئي مربوط در جدول 

 

  
 الگوي معادالت ساختاري تحقيق .1شكل

 ضرايب رگرسيوني و نتايج آزمون روابط .3جدول 

ضريب  متغير مسير متغير  شماره
 رگرسيوني

مقدار 
 بحراني

P  نتيجه  

عدالت  1
 سازماني

سرماية 
 يدأيت 001/0  77/5  64/0 اجتماعي

عدالت  2
 توزيعي

سرماية 
 يدأيت 001/0  25/6  59/0 ماعياجت

عدالت  3
 رويه اي

سرماية 
 يدأيت 001/0  78/5  9/0 اجتماعي

عدالت  4
 ايمراوده

سرماية 
 يدأيت 001/0  58/6  65/0 اجتماعي

 
 .شدندييد أت 95/0شده با اطمينان  تمامي روابط تعريف 3با توجه به نتايج جدول 
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  گيري بحث و نتيجه
شده  ادراك) اي اي و مراوده رويه توزيعي،( ميزان عدالت سازماني بينكه  دادشان ها ن وتحليل يافته تجزيه
چراكه  ،روابط معناداري وجود دارد ادارات ورزش استان اصفهانسرماية اجتماعي كاركنان در  ةو مرتب

 بنابراين با توجه به نتايج، معنادار است/. 5آمده در سطح خطاي  دست هاي رگرسيوني به ميزان ضريب
تأثير عدالت بر ر نتيجه بين د ،شود يد ميأيدرصد ت 95هاي پژوهش با اطمينان  روابط بين متغير حاصل،

سرماية اجتماعي  ،يعني با افزايش ادراك عدالت سازماني وجود دارد،مستقيم  ارتباطي سرماية اجتماعي
توان با  اي است كه مي دهبيشترين ضريب رگرسيوني مربوط به عدالت مراو ويابد  كاركنان نيز افزايش مي

مدير، ميزان سرماية اجتماعي كاركنان را بيشتر تحت تأثير  ةتقويت ادراك مثبت كاركنان از رفتار عادالن
 حتي نگرند؛ مي سازمان و باالدستان به مثبت ديد با كاركنان اي، رويه عدالت درك افزايش با. قرار داد

اعتماد ، اي عدالت رويه ،كنند نارضايتي اظهار شخصي پيامدهاي ديگر و ترفيعات ها، پرداخت از اگر
دهد و آنها را براي ماندن در سازمان متمايل  كاركنان را در مورد سازمان و مديرشان تحت تأثير قرار مي

سطوح  از برخوردار هاي سازمان كه شده ها اثبات در اين زمينه متعدد هاي پژوهش در). 17( كند مي
ترند،  موفق خود رقباي از در نتيجهو  )1( داشتعملكرد سازماني بهتري خواهند  ،اجتماعي ةسرماي باالي
 قلمداد مديراني موفق و ستها سازمان مديريتي مباحث اصلي محور اجتماعي ةسرماي موضوع رو ازاين
 رو ازاين .ندشو نائل اجتماعي بيشتري ةسرماي توسعة و توليد به جامعه با ارتباط در بتوانند كه شوند مي

 گام كه است آن از حاكي تحقيق اين نتايج .بسياري دارد اهميت اجتماعي ةسرماي ةدهند افزايش عوامل

كه  است هايي روش ترين مهم از يكي هاي ورزشي نسازما در عدالت افزايش رعايت راستاي در برداشتن
 ةسرماي از آكنده محيطي بتواند سازماني، عدالت مزاياي از مندي بهره بر تا عالوه دهد مي ياري سازمان را
شدت انتظار  كاركنان به .يابند دست خصوص اين در مهمي دستاوردهاي به وند آور فراهم را اجتماعي

اجرا شود، زيرا ) عملكردها، ارتباطات، بازخوردهاي كاري و غيره (دارند كه عدالت پايدار از ابعاد مختلف 
د گذاشت، حتي به ترك خدمت، غيبت و بروز ديگر عدم اجرا تأثير مستقيمي بر كيفيت كار افراد خواه

 افراد هاي قضاوت كه استآن  بيانگر مطالعاتنتايج  .)15(هاي اجتماعي منفي منجر خواهد شد  واكنش

 صاحبان مشروعيت ميزان و سازماني تعهد مانند هايي نگرش بر سازمان، در عدالت رعايت ميزان از

 هاي سازماني، رويه و پيامدها ندكن مي احساس افراد كه اميهنگ همچنين. ثرندؤم سازمان، در اختيار

 سازمان در تبعي رفتارهايدادن  انجام در و داشت خواهند بدتري عملكرد احتماالً اند، غيرمنصفانه

 و كنند اطاعت صاحب اختيار افراد تصميمات از كه دارد وجود كمتري احتمال ند وخور مي شكست
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 در عدالت رعايت عدم واقع ادراك در. دهند مي نشان خود از بيشتري آميز اعتراض رفتارهاي بالطبع

 احتماالً رفتارها گونه اين ).21(است رفتارهاي پرخاشگرانه  بروز بر ثرؤم اساسي عوامل از يكي كار محيط

 طور به ها سازمان ةكلي رو ازاين ،سازد مي مخدوش را ها سازمان در اجتماعي ةسرماي توسعة و ايجاد روند

 روند تقويت منظور به را خود تالش بايد نهايت خاص، طور به ت ورزش و جوانان استان اصفهاناادار و امع

  .گيرند كار به مراودات اجتماعي و ها رويه پيامدها، توزيع در عدالت
افزايش  منظور به كه ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان شود مي پيشنهاد ،مذكور نتايج براساس 
 خود هاي برنامه در را زير اقدامات خود كاركنان رشد و تكامل به سمت حركت و اية اجتماعيسرم ةمرتب

هاي  شاخصو  كه توسعة سرماية اجتماعي توسط كاركنان تسهيلكرد بايد فرهنگي را ايجاد ، ندكن لحاظ
يابي بايد هاي ارز همچنين فرايند .هاي ارزيابي عملكرد و پاداش منظور شود سرماية اجتماعي در سيستم

هاي منابع  مشي  ضمن اينكه بايد خط. دكنانجام گيرد كه ارزش سرماية اجتماعي را تقويت  هايي روشبه 
. دكنبر اعتماد عمل  وسيعي از روابط مبتني ةانساني و جبران خدمت اثربخش در جهت توسعة شبك

د و با نر تغيير ايجاد كنبايد در رفتار سرپرستان با زيردستان و همچنين افراد با يكديگ ها سازمان
عدالت  يشدر جهت افزا ،در افراد نسبت به سرپرستان و سازمان يو شناخت ياحساس يرگذاريتأث

ت در سطح استان امديران اين ادار). 13،12( دنگام بردار ياجتماع يةسرما يشو به تبع آن افزا يسازمان
ساليانه  ةسازماني تدوين و برنام و برونسازماني  براي آموزش درونرا  يهاي مداوم و مشخص بايد فرصت

از ادارات ورزش استان اصفهان  مديران همچنين. ندكنبراي كلية سطوح مشاغل تهيه و به كاركنان ابالغ 
هاي منعطف  جويي، ساختار طريق مديريت و بهسازي روابطي كه بين زيردستانشان وجود دارد، مشاركت

توانند بر سرماية اجتماعي  مي عادالنه و توانمندسازي كاركنان رساني شفاف، رفتار ساالر، اطالع و مردم
شكلي از عدالت در هر يك از ، شده توجه شود دقت به عوامل بيان كه اگر به تأثيرگذار باشند كاركنان

داراي هويت و  هاي اجتماعي در نهايت مديران ورزشي بايد افراد را در قالب نهاد. ها نمايان خواهد شد آن
و  ها تشكيل گروه همچنين. شود هاي گروهي در آنها تقويت همكاري ةتا زمين ورش دهندپرمشترك 

كارشناسان و  ةت ورزش و جوانان، با مشاركت داوطلبانااي و تخصصي در ادار هاي حرفه انجمن
 ).1،2( تواند موجب افزايش سرماية اجتماعي شود ورزش مي ةدر حوز متخصصان
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  منابع و مĤخذ
 عملكرد بهبود بر اجتماعي سرماية ارتقاء بررسي). 1390( آبادي حوريه فيض اكبر؛ علي احمدي، سيد. 1

  .35-45 صص ،6ش  ،3دورة  مديريت دولتي، سازمان،
 برشده  ادراك يسازمان عدالت تأثير يبررس. جواد پول، يخزائ جواد، ،يشعبان نصر، يعل، ياصفهان. 2

شناسي  جامعه ةمجل .نوشهر شهرستان درمان و بهداشت ةشبك كاركنان ياجتماع سرماية زانيم
  .165-184 صص ،دوم ش، 50 ياپيپ ش ،24 سال ،1392 تابستان، يكاربرد

 مطالعات ةفصلنام. ها هينظر و ميمفاه ،ياجتماع سرماية .ديس يعل ريم ،يتقو، يمهد ديس، يالوان. 3
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