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چکیده

 ریتأثاین مقاله با فرض . ایران است مسائل اجتماعیدر ادارات دولتی از  کار تعهدبهعدم 

ادارات دولتی  کارمندانکار تعهدبه، رابطه سرمایه شغلی و کار تعهدبهسرمایه شغلی در افزایش 

سرمایه شغلی مجموعه مکتسبات حاصل از ایفاي نقش .در شهر تهران را بررسی کرده است

ي ا پرسشنامهبا همبستگی است و - این پژوهش توصیفی روش. در یک موقعیت شغلی است

کارمند زن مصاحبه انجام شده  48رمند مرد و کا 78سازمان دولتی در تهران با  8مدون در 

، از همبستگی درونی، ضریب آلفاي کرونباخ و ها شاخصبراي سنجش اعتبار و روایی . است

KMO  0,70و تعهد شغلی  0,80استفاده شده است، ضریب آلفاي کرونباخ سرمایه شغلی

. باشدیم39/3شغلی آنان  و میانگین سرمایه 6از  42/3کارمندان  کار تعهدبهمیانگین .باشدیم

یاسیس، سرمایه )=17/0r(ياقتصاد، سرمایه )=41/0r(یشغلهیسرمابا  کار تعهدبهرابطه 

)41/0r=( یاجتماع، سرمایه)38/0r= ( یفرهنگو سرمایه)29/0r= (ضریب . باشدیم

 درصد از تغییرات تعهد کاري را 66و متغیرهاي موجود در بررسی  0,81همبستگی چندگانه 

در دو گروه با از  کار تعهدبههنگامی که روابط میان سرمایه شغلی و . اند کردهتبیین 

خودبیگانگی و توزیع عادالنه سرمایه باال و پایین مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که 

و همچنین در . است تريقویی که داراي عدالت بیشتري هستند، ها سازماناین رابطه در 

  .از سایرین است تريقو، اند داشتهکار کمتري  کسانی که بیگانگی از

کار، سرمایه شغلی، سرمایه اقتصادي، سرمایه سیاسی، سرمایه بهتعهد:هاي کلیدي واژه

  فرهنگیاجتماعی، سرمایه 
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  مقدمه و مسئله پژوهش

بر توسعه و پیشرفت  تواندیماز عوامل مهمی است که در سطوح مختلف  کار بهتعهد

باشد و پایین بودن آن در سطح جامعه، آن را به یکی از مهمترین  مؤثرفرد و جامعه 

ي مختلف است تبدیل و بررسی ها عرصهمسائل اجتماعی که داراي پیامدهاي مهمی در 

چگونگی و شناسایی علل و عوامل آن را به عنوان یک موضوع مهم علمی در جامعه 

و افزایش  ها سازمانکارآمدي در  کار بهتعهد .ها ضروري نموده است شناسی سازمان

براي تحقق چنین امري . و در نهایت اعتماد نهادي نقش اساسی دارد ها آناعتماد به 

ي را در کار اخالقهستیم تا بتوان  کار تعهدبهنیازمند سیستم کارآمد و برانگیزاننده 

.سطوح مختلف گسترش و به پیامدهاي مثبت آن دست یافت

است در کشور پایین و ضعیف  کار تعهدبهکه  شواهد تجربی بیانگر آن است

، 1391، پرچمی و بذرافشان 1389، معین و ناظم 1389اخباري و همکاران، (

، افشان 1395، صفري و همکاران 1392، عریضی و براتی 1392و همکاران  زاده رحمان

تشدید این مسئله عواقب مهمی براي ) 1398، پرچمی و قویدل 1396نوشاد و همکاران 

و  ها بیآسداشته و عدم کنترل آن ) کالن خرد، میانه،(مختلف ور در سطوح کش

براي آن از منظر علوم مختلف،  حل راهمعضالت زیادي بوجود آورده که مطالعه و یافتن 

  .را ضروري نموده است ها سازمانی شناس جامعهبویژه 

و سیاسی را  ي فرهنگی، اجتماعی، اقتصاديها هیسرماشغل مقادیر متفاوتی از انواع 

بسزایی داشته و سبک زندگی آنان  ریتأثکه در تعیین طبقه آنان  گذاردیمدر اختیار افراد 

ي دریافتی از ایفاي نقش شغلی در تنظیم رفتار فرد ها هیسرمامیزان . کندیمرا دگرگون 

یا  ها پاداشتابعی از میزان  ،افراد کار تعهدبه.خواهد بود مؤثربا دیگران و بالعکس 

سرمایه . آورندیمدست بهرمایه شغلی است که آنها در قبال ایفاي نقش شغلی خود س

ي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ها هیسرمابویژه  ها هیسرماشغلی ترکیبی از انواع 
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عامل  تواندیماز این رو تغییر کمیت و کیفیت سرمایه شغلی افراد . فرهنگی است

  .آنان باشد کار تعهدبهموثري بر تغییر 

نگاه یک بعدي به شغل و تلقی صرف وسیله دستیابی به امکانات اقتصادي به آن و 

ي ها پاداشو عدم کسب  ها پاداشعدم توجه به محتواي  لیدل بهکاهش لذت از کار، 

همچنین شرایط اقتصادي و . است کار تعهدبهبودن نییپال یي، از جمله دالرمادیغ

به ارتقاء طبقاتی و ناکارآمد دانستن کار با اجتماعی جامعه، احساس نابرابري و میل 

ي در دار هیسرمااقتصادي و محدودیت منابع در یک نظام اقتصادي  انهیگرا لیتقلرویکرد 

  .پاسخگویی به این تمایل، ارزش کار و تعهد به آن را کاهش داده است

رابطه  کار تعهدبهآیا تغییر سرمایه شغلی با تغییر "این مقاله درصدد پاسخ به سئوال 

ي ها پاداشي توجه صرف به جا بهفرض اساسی این است که اگر . باشدیم"دارد؟

ي دیگر نیز توجه شود و افراد از قبل ها هیسرمابه توزیع انواع ) حقوق و دستمزد(مادي 

یا در کل به سرمایه شغلی دست پیدا کنند،  ها هیسرماي از انواع ا اندازهکار خود به 

همچنین این تحقیق در پی بررسی میزان . افزایش خواهدیافت ها آنارک بهاحتماالً تعهد 

و احساس عدالت در توزیع  کار تعهدبهدر تقویت  ها هیسرماهریک از انواع  ریتأث

کلی این مطالعه به  طور به .ی و تناسب آن با تحقق اهداف کارکنان استشغل هیسرما

ت دولتی شهرتهران تا چه حد تحت تعهد شغلی کارکنان ادارا: دنبال آن است که بداند

سرمایه شغلی آنان است؟ و در این میان عدالت سازمانی و بیگانگی از کار چه  ریتأث

  د؟ندار کار تعهدبهي با ا رابطه

  

  ه پژوهشپیشین

به پیشینه  1و در جدول  شودیمدر این بخش به منابع داخلی و خارجی پرداخته 

  .مطالعات این حوزه اشاره شده است
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  ادبیات تجربی و پیشینه تحقیق منابع داخلی و خارجی-1ول جد

  نام پژوهش  نامحقق
نوع 

  پژوهش
  نتایج

دالکرانی و 

1دیمیتریادیس

1)2018(  

تأثیر رضایت 

شغلی بر تعهد 

  کارکنان

توصیفی 

  همبستگی

نفر از کارمندان  439این بررسی در بین 

. هاي خصوصی در یونان انجام شد شرکت

هاي  آن است که جنبهان دهندههاي تحقیق نش یافته

هاي شغلی و محیط کار از  اجتماعی کار، ویژگی

جمله عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی هستند در 

ها تأثیر چندانی بر  حالی که ارتقاء شغلی و پاداش

  .تعهد شغلی ندارند

2گراند و تیتز

)2018(  

هاي مداوم  آموزش

  و تعهد عاطفی

توصیفی 

  همبستگی

کارمند در آلمان نشان  7500بین  نتایج تحقیق در

هاي مداوم کارمندان و تعهد  داد که بین آموزش

بررسی بیشتر . عاطفی آنان همبستگی وجود دارد

ادراك حمایت شرکت از کارکنان، این که نشان داد 

به عالوه تأثیر حمایت . دهد تأثیر را افزایش می

ادراك شده بر تعهد عاطفی با افزایش تحصیالت و 

  .شود ن بیشتر میکاهش س

عبید و 

  3همکارانش

)2019(  

اي و  عوامل زمینه

  تعهد سازمانی

توصیفی 

همبستگی 

با استفاده 

از دو 

مرحله 

پرسشگر

  ي

اي  تحقیق به دنبال این امر بود که آیا عوامل زمینه

ها و  از انصاف، اعتماد و آموزشمانند درك

هاي مدیریتی با اعتماد سازمانی در ارتباط  راهنمایی

نتایج نشان داد همه متغیرهاي عنوان شده . ستنده

  .اي در تعهد کاري تاثیرگذارند به عنوان متغیر زمینه

هاي تعهد سازمانی که  تئوريکه نتایج نشان داد  -توصیفیتعهد سازمانی، 1کوکبن

                                                     
1. Dalkrani and Dimitriadis
2. Grund and Titz
3. Abid et al
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  نام پژوهش  نامحقق
نوع 

  پژوهش
  نتایج

ها و  پاداش  )2019(

تحصیالت در 

  فیلیپین

اند و به  اکثراً در متن جوامع غربی شکل گرفته  تحلیلی

دارند، در  تأکیدرابطه پاداش و تعهد سازمانی 

تاثیر فرهنگ  شوند که تحت ید مییکشورهایی تا

ها در بین فارغ  و تأثیر پاداش. غربی هستند

  .التحصیالن دانشگاهی باالتر از سایرین است

فانگیدا و 

2همکاران

)2019(  

تأثیر پاداش در 

  تعهد سازمانی

 -توصیفی

  تحلیلی

هایی که سازمان به  د که پاداشنتایج بررسی نشان دا

. ها دارد دهد تأثیر مثبتی در تعهد سازمانی آن اعضا می

هنگامی که افراد احساس کنند کاري که انجام 

شود،  هاي بیرونی جبران می دهند از طریق پاداش می

اي  ها باید به گونه این پاداش. کنند رضایت کسب می

این امر .ندباشد که کارمندان آن را عادالنه احساس کن

  .ها تأثیر دارد در تعهد سازمانی آن

ماباسو و 

دالمینی 

)2018(  

هاي کلی و  پاداش

تأثیر آن بر تعهد 

سازمانی در 

  مؤسسات آموزشی

-توصیفی

  همبستگی

دهد که همبستگی مثبت  نتایج این پژوهش نشان می

، توسعه 0,38داري بین مدیریت عملکرد  و معنی

، حقوق 0,32هاي شغلی  استعدادها و فرصت

و تعادل میان کار و زندگی و  0,21، مزایا 0,23

مدیریت عملکرد، . تعهد سازمانی وجود دارد

هاي  حقوق، مزایا، امکان رشد استعدادها و فرصت

درصد از واریانس تعهدات سازمانی را  52،شغلی

  .نداتبیین کرده

رهکوي و 

مستور 

)1397(  

نظامتأثیرارزیابی

جبرانوپاداش

امنیتوتخدما

تعهدبرشغلی

بانکدرسازمانی

-توصیفی

  تحلیلی

نتایج این بررسی نشان داد که پاداش، دستمزد و 

حقوق و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان 

بنابر ضریب مسیر.بانک تأثیر معناداري دارد

امنیت شغلی عاملی است که بیشترین تأثیر ) 0,51(

  .لی کارمندان داردرا بر تعهد شغ

                                                                                                                            
1. Kokubun
2. Fanggidae
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  نام پژوهش  نامحقق
نوع 

  پژوهش
  نتایج

  مرکزياستانملی

طیبی ثانی و 

همکاران 

)1398(  

برازشوطراحی

ساختاريالگوي

عدالتتأثیر

تعهدبرسازمانی

نقشباشغلی

دلبستگیاي واسطه

  شغلی

توصیفی 

  تحلیلی

هاي این بررسی نشان داد که عدالت سازمانی  یافته

و ) 0,68(به طور معناداري تغییرات تعهد شغلی

کارکنان را تبیین )0,72(غلیتغییرات دلبستگی ش

نشان دهنده نتایج مربوط به مدل ساختاري . کند می

اي واسطهکه دلبستگی شغلی نقش  آن بود

عدالت سازمانی و  هاي مؤلفهرا در بین  داري معنی

  .کند میتعهد شغلی کارکنان ایفا 

کریمی و 

  جهان

تدوین مدل 

ارتباطی بین 

توانمندسازي و 

  تعهد شغلی

-توصیفی

  بستگیهم

که توانمندسازي برتعهد شغلی  مشخص کردنتایج 

T(23,28(مقدارو  60/0با ضریب مسیر 

 27/0توانمندسازي برتعهد عاطفی با ضریب مسیر 

توانمندسازي برتعهد هنجاري T(8,88(مقدارو 

و T(8,63(مقدارو 0,32با ضریب مسیر 

 16/0توانمندسازي برتعهد مستمر با ضریب مسیر 

  تاثیرداردT(2,63(رو مقدا

  

توان گفت که عموماً یک نگاه جامع در مورد نظام  پیشینه تحقیق میبه با توجه 

کارهاي انجام شده عموماً . ها در مطالعات انجام شده وجود ندارد دهی در سازمان پاداش

دهی جامع مبتنی بر ابعاد  هاي مالی توجه دارند و به نظام پاداش به افزایش پاداش

بررسی .هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی توجه نشده است سرمایه مختلف

هر شغل در قالب سرمایه هاي موجود در حاضر تالش کرده با نگاهی جامع به سرمایه

- ها به متغیرهاي میانجی در برخی از بررسی. کار بپردازد شغلی و تأثیر آن بر تعهدبه

هاي مادي اشاره شده، اما در این  طه با پاداشدر راب -عدالت سازمانی و از خود بیگانگی



  

  

  

  
139...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

هاي مکتسبه از شغل در نظر  بررسی این متغیرها به عنوان میانجی همه انواع سرمایه

  .نداگرفته شده

  چارچوب نظري پژوهش

کار تعهدبه
1

و رعایت هنجارهاي یک موقعیت شغلی است که  ها ارزشمیزان پایبندي به  

 کار تعهدبه. دهدیمی انجام شغل هیسرمارا براي کسب  ییها تیفعالفرد در آن موقعیت 

میزان برآورده کردن انتظارات اعضاي یک واحد اجتماعی توسط کنشگري است که در 

که دستیابی به اهداف سازمان و یا  کندیمایفاي نقش  اي گونه بهیک موقعیت شغلی 

ي از سرمایه شغلی و افزوده کاال و خدمات محقق شود و در مقابل به مقدار تولید ارزش

این انتظارات قابل . ابدی یمیا به مقداري از ثروت، معرفت، منزلت و قدرت دست 

  :است زیري به موارد بند دسته

کاال ) در این بررسی مراجعان(کنندگان  مصرفي مورد انتظار ها ارزشنجارها و .1

ت، سرعت هنجارهاي مربوط به حفظ و ارتقاء کیفیت و کمیت کاال و خدما(و خدمات 

.)ها آندر پاسخگویی و تعامل مبتنی بر احترام، اعتماد و حفظ حقوق 

همکاران شامل همکاران نزدیک که (همکاران ي مورد انتظار ها ارزشنجارها و ه .2

ي مشترك اما کار رشتهي مشترك هستند و همکاران هم صنف که داراي کار طیمحداراي 

احترام و رعایت هنجارها و  ،گی، اعتمادهمکاري، همبست. ي جدا از هم هستندکار طیمح

  ).ي از جمله هنجارهاي مورد انتظار همکاران استا حرفهي صنفی و ها ارزش

هنجارهاي مرتبط با عضویت در (سازمان ي مورد انتظار ها ارزشهنجارها و .3

).سازمان مانند ارزشمندي عضویت سازمانی، ارزشمندي اهداف سازمان

این موضوع  کهاند پرداختهکار تعهدبهفی به تعریف مفهوم اندیشمندان از ابعاد مختل

. یکی از ابعاد آن تعهد سازمانی است. اهمیت این سازه چندبعدي است دهندهنشان 

باشد یمکندیمتعهد سازمانی نوعی پیوند میان سازمان و کارمندي که در آن کار 

                                                     
1.Work Commitment
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)Hafiz, 2017: 2( . ن دهنده نوعی تمایل، که نشااست تعهد سازمانی یک حالت روانی

در این . )Meyer and Allen, 1997(باشدیمالزام، جهت ادامه فعالیت در سازمان  و نیاز

تعریف تمایل به معناي تعهد عاطفی، نیاز به معناي تعهد مستمر و الزام تعهد هنجاري 

است ی و مشارکت فرد در سازمان ابیتیهوتعهد عاطفی یا وابستگی عاطفی، . باشندیم

)Allen and Meyer, 1990( . دارد ي احتمالی ترك سازمان اشاره ها نهیهزتعهد مستمر، به

)Meyer and Allen, 2007( و تعهد هنجاري نوعی احساس تکلیف براي ادامه همکاري

.(Radosavljevic et al, 2017: 20)(Allen and Meyer, 1997)باشدیمبا سازمان 

به نظر میر و اسکورمن
1

)2010 (ها آن. عد داردتعهد سازمانی، دو ب عد را این دو ب

) تمایل به تالش مضاعف(یارزشو تعهد ) میل به ماندن در سازمان(مستمر تعهد 

در این مدل فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترك . نامیدند

اهداف  به رسیدني مضاعف در جهت ها تالشسازمان و تعهد ارزشی مرتبط با 

و  ها ارزشدر وفاداري به سازمان، پذیرش  کار تعهدبه. )Meyer, 2001(سازمانی است

شودیماهداف سازمان، عالقه ماندن در سازمان و تمایل به بقاي سازمان نشان داده 

)Rahayuningsih and Adi, 2018: 2)(Finegan, 2000.(  

ویت با حرفه و دلبستگی و ي است که تعیین ها حرفهتعهد  کار تعهدبهعد دیگر ب

اخباري و همکاران، ()Santos and Not-land, 1998(باشدیمعالقه به کار در یک حرفه 

1389 :134()Nägele and Neuenschwander, 2014( . ي فرد، انجام درست و ا حرفهتعهد

ي است که اگر ناظري نیز بر کار فرد نظارت نداشته باشد، او در ا گونهمعقول کار به 

 يا اي تعهد حرفهواالس بر). 1382گمینیان، (انجام وظایف محوله قصوري روا ندارد 

را احساس هویت با یک  يا حرفهعد عاطفی، مستمر و هنجاري قائل شده و تعهدسه ب

حرفه، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل و احساس مسئولیت باال نسبت به آن 

رندال و کوتز).Lachman and Aranya 1986; Hackett, 2001(است تعریف کرده
2
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تعهدبه اخالق کار: که شامل کنندیمپنج شکل از تعهد کاري را شناسایی ) 1991(
1

 ،

ي و مشارکت شغلی ا حرفه، تعهد )تعهد عاطفی(یسازماندلبستگی به گروه کاري، تعهد 

مورو. است
2

انی ي، دلبستگی شغلی، تعهد سازما حرفهتعهدبه اخالق کار، تعهد ) 1993(

  کندیمعاطفی و تعهد سازمانی مستمر را معرفی 

. کنندیمرا به دو سطح متمایز تقسیم  کار بهتعهدپردازان هینظربرخی دیگر از 

تعهد ). کار، حرفه، تیم، گروه کاري(و تعهد فردي ) سازمان و نظارتی(تعهد سازمانی 

وجه مثبت . باشدیمن ي سازماها ارزشی کارکنان با اهداف و ابیتیهوسازمانی میزان 

تعهدبه سازمان با انواع نتایج مطلوب از جمله رضایت شغلی کارکنان، انگیزش، عملکرد 

 Fornes and Rocco, 2005; Carmeli et(و وجه منفی آن با غیبت از کار در ارتباط است 

al, 2005: 148: Zabel, 2012: 53,54.(  

ي به تعهد فردي تیمی ا حرفهتعهد  عد تعهد سازمانی ودر تعریف باال عالوه بر ب

در ارتباط با  توانیمتعهد تیمی را . است نشدهاشاره شده که در تعاریف دیگر دیده 

ي همکاران ها ارزشهمکاران در نظر گرفت، یعنی به هر میزانی که فرد توانسته باشد 

ده سازد از را برآور ها آناحساس همبستگی داشته و انتظارات  ها آنخود را بشناسد و با 

.ي برخوردار استتر شیبتعهدبه همکاران 

یشغل هیسرمااگر افراد به این نتیجه برسند که با رشد 
3

خود امکان تحرك اجتماعی  

که در نهایت امکان دستیابی به هدف یا اینو کنندیمصعودي یا ارتقاء طبقاتی پیدا 

هیسرما.ابدی یمزایش اف ها آنکار بهرضایت و تعهد  شودیمبیشتر  شان خلقتغایی 

این . ی حق مالکیت یا نتایج مکتسبه از ایفاي نقش در یک موقعیت شغلی استشغل

که  باشندیمي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ها هیسرماي از ا مجموعههاییدارا

به بیانی دیگر . ندیآیماز طریق اشتغال فرد در یک موقعیت شغلی خاص به دست 

                                                     
مهم و  سخت ،به این معنا که کارProtestant Work Ethic (PWE(عنوان اخالق کاري پروتستان آمده با -١

  ).Carmeli et al, 2005: 148(قات فراغت و پول اضافی مضر است وا

2. Morrow
3. Occupational Capital
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شامل ثروت، قدرت، منزلت و معرفتی است که با قبول  ها هیسرماجموع شغلی م هیسرما

پرچمی و قویدل، (دیآیدرمو ایفاي نقش در یک موقعیت شغلی در تملک شاغل 

  ).89-88، 1395، پرچمی و جاللی، 2: 1398

 يها که با نقشی است اجتماع يها انباشته در موقعیت تیمالک یه حقسرما

و در  نقش ایفاي تیفیوک تیاهم ،تابع تعدادآن تیفیوک تیکمو بالفعل شده یاجتماع

، پرچمی 1398پرچمی و درخشان (باشد یمجوامع مختلف تابع نظام ارزشی آن جامعه 

مانند سرمایه  ها هیسرمادر ادبیات جامعه شناسی، برخی از انواع ) 1395و جاللی، 

سرمایه اجتماعی ، )Allison and Ellis,2001, Gauntlett, 2011(ثروت اقتصادي یا 

)Sabatini, 2007,Routledge and Amsberg,2002,Allison and Ellis,2001, Christiaan and 

Bastelaer, 2001 ( یا منزلت و سرمایه فرهنگی)Bourdieu,1992,1986, 1977 ( یا دانش و

 ,Hossain,2005، 1391پرچمی، (معرفت و کمی جدیدتر سرمایه سیاسی و یا قدرت 

Richard and Booth, 2008 (شاید بتوان این .اند گرفتهمورد بررسی و تحلیل قرار  تر شیپ

 ها هیسرمادانست که در انواع دیگر  ها هیسرمانیتریاصلو  نیتر عامچهار سرمایه را 

مانند سرمایه خانوادگی
1

با توجه  ها هیسرما. وجود دارد ها آنترکیبی از  ،و سرمایه شغلی 

دیل پذیري، انتقال پذیري و بازتولید شوندگی و اشباع ناپذیري به قابلیت ترکیب، تب

تعامالت آنان با دیگران و بالعکس هستند و  کننده میتنظطبقه افراد و  کننده نییتع،خود

  .در قالب سرمایه شغلی بر روي تعهدکاري تاثیرگذارند

ي ها هاندازرا در  ها هیسرماي شغلی، انواعی از ها موقعیتایفاي نقش افراد در 

در تعیین، تثبیت و ارتقاء پایگاه و طبقه  تواندیمکه  دهدیممختلف در اختیار آنان قرار 

به  انهیگرا لیتقلنگاه . شود آنانکار بهبوده و موجب رضایت و تعهد  مؤثراجتماعی افراد 

عاملی  تواندیم،شغل و آن را عملی محدود براي کسب پاداش مادي یا دستمزد دانستن

ي اثرتر کمي زودگذر و ها تیرضاي مادي ها پاداشباشد، زیرا  کار بههش تعهد براي کا
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و محدودیت منابع امکان افزایش مداوم و  آورندیمبه وجود  ها پاداشرا نسبت به دیگر 

و  ساز تیهوعوامل  نیتریاصلشغل بویژه در جوامع مدرن از . دهدینمرا  ها آنمکرر

خود تابع میزان دستیابی به  ،ین هویت بخشیبخش مهمی از هویت اشخاص است و ا

، دهدیمرا در اختیار افراد قرار  ها هیازسرماشغل ازآنجا که انواعی . هاست هیسرماانواع 

  .ي مهم طبقه و پایگاه اجتماعی آنان استها کننده نییتعاز 

برابر که  هاست هیسرماهر موقعیت شغلی انباري از انواع 

Cro=ƒ(Ior.Qor)(Eoc+Coc+Soc+Poc)در این رابطه. باشدیمCro سرمایه نهفته در هر

فردي هر ها شغلتعداد nroو  OC=nroΣCroسرمایه شغلی هر فرد برابر .شغل است

شغلی هیسرمامیزان . باشدیم
1

از نظام ارزشی جوامع، تابع اهمیت نقش شغلی متأثر
2

و

ي اقتصاديها هیسرمامجموع و3کیفیت ایفاي نقش شغلی
4

هنگیفر، 
5

، اجتماعی
6

و  

یاسیس هیسرما
7

اهمیت نقش شغلی به سطح . انباشته در موقعیت ایفاي نقش شغلی است

ي و سیاست گذار بودن نقش شغلی و خطیر ساز میتصماستراتژیک بودن آن یا ظرفیت 

بودن آن که کمیابی کنشگران آماده پذیرش نقش شغلی و تقاضاي بیشتر براي کارکرد 

کیفیت ایفاي . بستگی دارد ،دهدیمرا نشان ) افیایی و جمعیتیوسعت جغر(یشغلنقش 

ی چگونگی عرضه کارکرد آن نقش است که مبتنی بر کاربرد بهینه معن بهنقش شغلی 

ي مرتبط با نقش شغلی و ها ارزشدر رعایت هنجارها و  کنشگراني موجود ها هیسرما

  . پاسخگویی بهینه به نیازهاست

ي الزم ها هیسرماه شغلی بستگی به میزان برخوداري از عادالنه و حالل بودن سرمای

و استفاده بهینه از آنها در ایفاي ) شایستگی(یشغلبراي قرار گرفتن کنشگر در موقعیت 

                                                     
1. Occupational Capital=OC
2. Importance of the occupational role= Ior
3. Quality of the occupational role = Qor
4. Economic Occupational capital= Eoc
5. Cultural occupational capital = Coc
6. Social occupational capital= Soc
7. Political occupational capital= Poc
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باید توجه داشت که وزن هریک از ). 11: 1398پرچمی و درخشان، (است نقش شغلی 

 توانندیمها هیسرماهر یک از  در تعیین سرمایه شغلی الزامًا برابر نیست، بلکه ها هیسرما

ی الزم است به قدرت شغل هیسرمادر .ي متفاوتی داشته باشندها وزندر مشاغل مختلف، 

، میزان استقالل، اهمیت و احترام دیگران براي شغل، )پست سازمانی(یشغلو پایگاه 

ن، میزان ي بودگذار استیس، دائم یا موقت بودن، اجرایی یا کاريسابقهتعداد زیردستان، 

سرمایه . جغرافیایی و جمعیتی شغل توجه داشت) نفوذ(ریتأثتخصص مورد نیاز شغل، 

ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در دسترس فرد ها تیحماشغلی با امکانات و 

  .در محل کار او و یا ناشی از نوع شغل او قابل تشخیص است

سرمایه اقتصادي
1

ل و غیرمنقول است که حاصل ي مادي منقوهاییدارایا ثروت،  

ي با کاال گذار ارزشو بالقوه قابلیت  درآمدهي مختلف بوده و در مالکیت فرد ها نقشاز 

هرآنچه که . را دارد ها هیسرماو یا سایر  ها آنیا تبدیل شدن به  ،یا پول ،و خدمات دیگر

. امیدسرمایه اقتصادي ن توانیمي شود و به پول تبدیل شود را گذار ارزشبا پول 

سرمایه اقتصادي، سرمایه در قالب ثروت مادي یا کار انباشته است که در حقوق 

ست که به مالکان خود اجازه انباشتگی ا ايمالکیت، بازده پولی یا منافع نهادینه شده

شرایطی، ملزم به  درافراد را  ،سرمایه اقتصادي.)Goldthorpe, 2007(دهدیمبیشتر را 

سرمایه اقتصادي تا جایی که بتواند نیازهاي انسان بویژه . کندیمرفتارهاي متعهدانه 

اما از آنجا . باشد رگذاریتاث در افزایش تعهد تواندیمنیازهاي مادي را رفع نماید، احتماالً 

، پول بیشتري شوندیمتبدیل  تریعالو به انواع  ریناپذ اشباعي مادي ها زهیانگکه نیاز و 

محدودیت منابع مالی امکان ارتقاء مادي را نخواهد داد، نیاز دارند و از سوي دیگر 

  .بنابراین اثر بخشی سرمایه اقتصادي بر تعهد را محدود خواهد نمود

سرمایه فرهنگی
2

ي و آموزش به دست ریپذ جامعهآگاهی نافعی است که از طریق  

بر شخصیت افراد، منش، رفتار و  ریتأثآمده، داراي نمادهاي خاص خود است و با 
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شکل خود با  نیتر سادهسرمایه فرهنگی در . کندیممتأثربک زندگی آنان را س

اگر افراد از قبل . ي فرهنگی قابل شناسایی استها مهارتتحصیالت و مدارج علمی و 

ي ها نقشي از سرمایه فرهنگی بدست آورند که ایفاي ا اندازهایفاي نقش شغلی خود 

ي بیشتري را کسب نمایند و این ها هیسرماه را ارتقاء داده و در نتیج شانیاجتماع

باشد، تعهدشان به آن نقش  مؤثرو جهت گیري آن  ها آندر حیات اجتماعی  ها هیسرما

.افزوده خواهد شد کارشان تعهدبهشغلی یا 

یاجتماع هیسرما
1

احترام و اعتماد حاصل از انباشت  ایبزرگداشت و وثوق،  

است که با  نقش يفایها در ا ارها و ارزشمنطبق بر هنج ریپذ ینبیشیتعامالت پ

سرمایه اجتماعی . شودیمي کنشگران افزوده ا شبکهي ها تیعضوافزایش تعداد و مدت 

جمع منابعی است ملموس یا غیرملموس که به موجب در اختیار داشتن شبکه بادوامی 

دارند، به فرد یا گروهی که شناخت و آشنایی متقابل  ،نهادینه شده شیکماباز روابط 

کُلمن سرمایه اجتماعی را یک منبع بر اساس اعتماد و .)Bourdieu, 1992(ردیگیمتعلق 

تا حد  تواندیماین سرمایه ). Gauntlett, 2011(داند یمي مشترك مردم جامعه ها ارزش

 ,Coleman(دهد قرار  ریتاث تحترا براي کنش و کیفیت زندگی  شانيهاییتوانازیادي 

آنان بیشتر کار تعهدبهافزایش یابد  کار طیمحسرمایه اجتماعی افراد در هر چه . )1988

.خواهد شد

یسرمایه سیاس
2

و اراده  لیعمال مو اراده خود و ممانعت از ا لیتوان اعمال م 

یا یک واحد (مؤثر بر اداره امور جامعه  تیموقع کینقش در  يفایدر ا يگرید

ه خود به دیگري و عدم پذیرش تحمیل توانایی تحمیل اراد ،قدرت. است) اجتماعی

و  باشدیمسرمایه سیاسی میزان تأثیرگذاري در اداره امور جامعه . اراده دیگري است

ي اجتماعی ها نقشکه هنجارهاي پیرامون  شودیموضعیت بهینه آن زمانی حاصل 

. دند از استبداد و هرج و مرج پیشگیري نمایند که همزمان بتواننتنظیم گرد اي گونه به
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میزان تاثیرگذاري نظرات فرد در نحوه اداره کردن سازمان و جامعه، جلوگیري از اجراي 

و تشویق کارکنان تحت امر خود  داندینمفعالیتی که فرد اجراي آن را در سازمان مفید 

  .نشان دهنده سرمایه سیاسی فرد درسازمان باشد تواندیم،با استفاده از اختیارات اداري

ي کار که در سرمایه شغلی نهفته است و چگونگی توزیع رمادیغتوجه به ابعاد

. کندیممتأثررا  کار تعهدبهسرمایه شغلی از عوامل مهمی است که اثر سرمایه شغلی بر 

در محیط کار و همچنین سنخیت نوع کار با  ها پاداشاز آنجا که عادالنه بودن توزیع 

است، دو عامل عدالت  کار تعهدبهایش رشد و شکوفایی استعدادهاي انسان مرتبط با افز

سازمانی
1

و بیگانگی از کار 
2

که مشخص کننده چگونگی توزیع سرمایه شغلی و توجه  

قراري نیز در این تحقیق مورد توجه ا نهیزمبه ابعاد غیرمادي کار هستند به عنوان عوامل 

. هاست قشنمتناسب با  ها هیسرماعدالت اجتماعی توزیع نابرابر انواع .اند گرفته

ی معرفبا توجه به توزیع درآمد  ها میتصمگرینبرگ عدالت سازمانی را درك چگونگی 

ي منصفانه و عادالنه رفتارهااو عدالت سازمانی را .)Demirel and Yücel, 2013(کند یم

بر این اساس عدالت .)Simpson and kaminski, 2007(داند یمخود با کارکنان سازمان

ي سازمان ها نقشمتناسب با ) فراتر از درآمد(ي شغلی ها هیسرمانابرابر  سازمانی توزیع

  :الزم است زیرموارد است و براي تحقق آن

ي ها موقعیتي الزم براي کسب ها هیسرماآزادي همه اعضاي سازمان که -1

  .)عدالت تعاملی(سازمان را دارند

رابر انواع هاي شغلی درون سازمان و توزیع ناب حفظ رقابت در کسب موقعیت-2

ي شغلی در سازمان به نفع نابرخوردارهاها موقعیتي الزم براي کسب ها هیسرما

.)يا هیروعدالت (

عدالت (ها نقشتوزیع نابرابر سرمایه شغلی متناسب با اهمیت و کیفیت ایفاي -3

  .)توزیعی

                                                     
1. Organization Justice
2. Alienation of Work
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میزان  تواندیمدر توزیع سرمایه شغلی،  ها آنتصور عادالنه بودن قواعد و اجراي 

هرچه کارکنان توزیع سرمایه شغلی را عادالنه بدانند، . قرار دهد ریتاث تحترا  کار بهد تعه

.رضایت و به تبع آن تعهد آنان بیشتر خواهد شد

کارگران  که کندیمبیان  1844ي فلسفی خود در سال ها نوشتهمارکس در دست 

کارشان . کنندیمو آن را به عنوان بدبختی تجربه  کنندینمید یخود را در کارشان تا

بیگانگی از کار حالتی. Ro, 2012)(نیست و به دیگران تعلق دارد ها آنانتخاب آزادانه 

تناسب الزم با تحقق اهداف  ،از ایفاي نقش شغلی بدست آمدهاست که سرمایه شغلی 

باشد  اي گونه بهوقتی سرمایه شغلی افراد . کارکنان بویژه هدف غایی آنان را نداشته باشد

آن براي تحقق  اندازهیا یا اساساً در جهت تحقق اهداف فردي کارکنان نباشد وکه 

کافی نباشد از  -اعم از اهداف کوتاه و بلندمدت زندگی و یا هدف غایی خلقت -ها آن

و لذتی از کار خود نبرده و اگر مانع نباشد، عامل رشد و تعالی  شوندیمکار خود بیگانه 

و هم در کار  فرما شیخوهم در کار  ،بیگانگی از کاراین حالت از . شودینمآنان 

بین  ،گر مداخلهبیگانگی از کار به عنوان یک متغیر . دگرکارفرما امکان بروز و ظهور دارد

هرچه سرمایه شغلی افراد از بیگانگی از کار . کندیمعمل  کار تعهدبهسرمایه شغلی و 

  .د شدبیشتر خواه ها آنکار تعهدبهآنها بکاهد، رضایت و 
  

  مدل مفهومی تحقیق -1مدل 

سرمایه 

اقتصادي

سرمایه فرهنگی
سرمایه 

شغلی

عدالت 

سازمانی

کار تعهدبه

سرمایه 

اجتماعی

سرمایه سیاسی
بیگانگی از 

کار

به مراجعان

به همکاران

به سازمان

به حرفه
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)محقق ساخته(

  فرضیات تحقیق

  :دنباشیمبه شرح زیر  هايتئورفرضیات اصلی مستخرج از 

:فرض اصلی

.وجود داردرابطۀ معنادار  ها آنکار تعهدبهبین سرمایه شغلی کارکنان و )1

:ي فرعیها هیفرض

  .وجود داردمعنادار رابطۀ  ها آنکار تعهدبهبین سرمایه اقتصادي کارکنان و )1

.وجود داردرابطۀ معنادار  ها آنکار تعهدبهبین سرمایه اجتماعی کارکنان و )2

.وجود داردرابطۀ معنادار  ها آنکار تعهدبهبین سرمایه فرهنگی کارکنان و )3

.وجود داردرابطۀ معنادار  ها آنکار تعهدبهبین سرمایه سیاسی کارکنان و )4

رابطه  کار تعهدبهنسبت به سرمایه اقتصادي با بین سایر اجزاي سرمایه شغلی )5

.وجود داردقویتري وجود 

 کار تعهدبهبین عدالت سازمانی در توزیع سرمایه شغلی در یک سازمان و )6

.وجود داردکارکنان آن رابطۀ معنادار 

آنان رابطۀ  کار تعهدبهبین بیگانگی از کار ناشی از سرمایه شغلی کارکنان و )7

.وجود داردمعنادار

  

  روش پژوهش

ي دولتی ها سازمانواحد تحلیل . در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است

ي با روش تصادفی و ریگ نمونه. اند بودهها سازمانتهران و واحد مشاهده، کارمندان این 

و متغیرهاي تحقیق و  هايتئورهدفمند به این معناست که متناسب با . هدفمند انجام شد

. ، جامعه آماري مورد نظر انتخاب شدها آنبرخورداري از پراکندگی احتمال وجود 

تصادفی است به این معنا که در هر بخش، پاسخگویان به صورت تصادفی از بین 
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در این بررسی تالش شد با افراد شاغل در سلسله مراتب . اند شدهکارکنان انتخاب 

کالت خاص خود را هرچند که این امر مش. شغلی مختلف هر سازمان مصاحبه شود

  .گیري نبودبر شرایط نمونه ریتأثیبداشت که 

ي شدند بند دستهبر اساس ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  ها سازمان 

و در هر دسته با توجه به امکان پذیري همکاري با محقق دو سازمان انتخاب و در هر 

جدول . نظر گرفته شد در) سلسله مراتب شغلی(سازمان نیز سطوح شغلی مختلف 

نفر به  20-15مالك قرار گرفت و در هر سازمان در مجموع  ها سازمانتوزیع مشاغل 

 8زن در  48مرد و  78پاسخگو شامل  126صورت تصادفی انتخاب و در نهایت 

.ندسازمان دولتی جامعه آماري این تحقیق را تشکیل داد

  

  ها شاخصچگونگی سنجش 

و هنجارهاي مورد  ها ارزشبه معناي پایبندي و رعایت کار تعهدبهدر این پژوهش 

، )شغل(حرفه ي شغلی، تعیین گردید و در چهار بعد سازمان، ها موقعیتانتظار در 

و با  قرارگرفتو همکاران مورد بررسی ) مراجعین(خدمات کاال و  کنندگان مصرف

. گرفتاستفاده از طیف مجموع نمرات در سطح سنجش ترتیبی مورد بررسی قرار 

  .اند شدهتوضیح داده  2ي مورد بررسی در جدول ها شاخص
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  هاي مورد بررسی اعتبار شاخص-2جدول 

/ متغیر وابسته

  مستقل
  تعداد  تعریف عملیاتی  تعریف مفهومی

آلفاي 

  کرونباخ
KMO

  تعهد به کار

ها  میزان پایبندي به ارزش

و رعایت هنجارهاي یک 

موقعیت شغلی است که 

ت فرد در آن موقعی

هایی را براي کسب  فعالیت

شغلی انجام سرمایه

  .دهد می

ي، ور بهرهافزایشپیشنهادبراي

در سازمان باوجود  ماندنیباق

شرایط شغلی بهتر،عدم عالقه 

به بازنشسته شدن و ماندن در 

 اداره، باقی ماندن در اداره به

کار، همکاران و عالقه بهدلیل 

مسئولین، افتخار کردن به 

سازمان، حفظ عضویت در 

ارباب ي،رضایتا حرفهآبروي

کردن رفتاررجوع ازفرد،عادالنه

با مراجعین، احترام گذاشتن به 

همکارانمراجعین، تذکر به

  .انجام درست کاربراي

10 

  گویه
0,70  0,70

ابعاد 

سرمایه 

  شغلی

سرمایه 

  اجتماعی

میزان برخورداري از 

ارتباطات اجتماعی همراه 

. م استبا اعتماد و احترا

هرچه فردي داراي روابط 

اجتماعی بیشتري باشد که 

درآن روابط او را گرامی 

داشته و بزرگ بشمارند و 

داشته باشندکارشان آمادگی

را به او بسپارند و به او 

تکیه کنند و نظراتش را 

پیاده کنند از سرمایه 

بیشتري برخوردار اجتماعی

  .است

اعتماد به فرد، مشورت کردن 

  ترام به فردبا فرد، اح

3 

  گویه
0,70  0,76  



  

  

  

  
151...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

سرمایه 

  اقتصادي

ي مادي منقول و هاییدارا

غیرمنقول است که در 

و  درآمدهمالکیت فرد 

ي گذار ارزشبالقوه قابلیت 

یا  ،با کاال و خدمات دیگر

پول و یا تبدیل شدن به 

  .را دارند ها آن

میزان اضافه کاري، میزان 

پاداش و عیدي، میزان 

و  ها پرداختدریافتی از محل 

  میزان حقوق دریافتی

4 

  سؤال
0,70  0,66  

  
سرمایه 

  فرهنگی

میزان دانش، مهارت و 

معرفت است که از طرق 

مختلف از جمله 

ي و آموزش به ریپذ جامعه

دست آمده، داراي 

نمادهاي خاص خود و با 

بر شخصیت افراد،  ریتأث

منش، رفتار و سبک 

متأثرزندگی آنان را 

  .کندیم

ي آموزشی، هادورهتعداد 

ي ها دورهمیزان ساعت 

ي ها دورهآموزشی، تعداد 

ي ها دورهحضوري، تعداد 

ي ها دورهغیرحضوري، تعداد 

با مدرك، مقایسه وضعیت 

فرد از زمان استخدام تا االن، 

ي آموزشی در ها دورهریتأث

  )افزایش دانش فرد

5 

سؤال 

2 

  گویه

0,80  0,80  

  
سرمایه 

  سیاسی

ت از قدربرخورداريمیزان

بر اداره یک واحد  مؤثر

قدرت . اجتماعی است

توانایی تحمیل اراده خود 

پذیرش به دیگري و عدم

. تحمیل اراده دیگري است

به عبارت دیگر سرمایه 

سیاسی میزان تأثیرگذاري 

  .باشدیمدراداره امورجامعه

دنبال کردن اخبار به روز 

نظرات کشور، تاثیرگذاري

کاري در اداره سازمان، 

ذاري نظرات کاري در تاثیرگ

اداره جامعه، توانایی اجراي 

یک همایش در اداره، توانایی 

جلوگیري از اجراي همایش، 

  تشویق کارکنان زیر نظر فرد

6 

  گویه
0,75  0,66  

سرمایه شغلی 

  کل

حق مالکیت یا نتایج 

مکتسبه از ایفاي نقش در 

هاي ابعاد سرمایه  جمع گویه

  شغلی

20 

  گویه
0,80  0,71  
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. یک موقعیت شغلی است

اي  ها مجموعه این دارایی

اقتصادي، هاي  از سرمایه

و سیاسی اجتماعی،فرهنگی

ازطریق اشتغال باشندکه می

فرد در یک موقعیت شغلی 

  .آیند خاص به دست می

  عدالت سازمانی

به رفتارهاي منصفانه و 

با کارکنانها سازمانعادالنه

  .خود اشاره دارد

تناسب حقوق و مزایا با 

ي فرد، ها تیمسئولت و زحما

تناسب امکانات و اختیارات 

با زحمات و شان، کافی 

واختیارات براي امکاناتبودن

قدرشناسی  و انجام وظایف

  اداره از کارمند

4 

  گویه
0,80  0,73  

  بیگانگی از کار

است که سرمایه حالتی

از  بدست آمده شغلی

تناسب  ،ایفاي نقش شغلی

الزم با تحقق اهداف 

  نداشته باشد کارکنان را

احساس تاثیرگذاري کار فرد 

اهداف اداره، انزجار و در

بیزاري از کار، نقش داشتن 

  در تصمیمات مدیریت

3 

  گویه
0,61  0,62  

  

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پیش از پیمایش اصلی در دو مرحله مورد 

اي بررسی اعتبار بر. بررسی شد ها شاخصآزمایش مقدماتی قرار گرفت و اعتبار روایی 

آزمون براي (، ضریب آلفاي کرونباخ ها شاخص، از همبستگی درونی اجزاي ها شاخص

استفاده ) براي آزمون کفایت نمونه(KMOو) یا پایایی- -Reliabilityقابلیت اعتماد 

که در  باشندیمي مورد بررسی داراي اعتبار مورد قبول ها شاخصهمه . شده است

  .ه شده استجدول باال بدان اشار
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ي پژوهشها افتهی. 4

با سرمایه شغلی و  کار بهتعهدهمان طور که اشاره شد این پژوهش به بررسی رابطه 

و عدالت سازمانی و ) ي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیها هیسرما(اجزاي آن 

کار تعهدبهبیگانگی از کار به عنوان دو متغیر مداخله گر بر رابطه سرمایه شغلی و 

سازمان دولتی تهران در سطوح  8پاسخگویان این پژوهش کارمندان .پرداخته است

مختلف، مدیر کل، معاون مدیر کل، منظور از سطوح شغلی. شغلی مختلف هستند

یی در ها تفاوت. باشدیمرئیس، کارشناسان ارشد، کارشناسان، کارمندان و مسئوالن 

ود داشت که مورد توجه قرار گرفته ي مختلف وجها سازمانسلسله مراتب سازمانی در 

سازمان که ماهیت  2و سازمان فرهنگی  3سازمان اقتصادي، 3پاسخگویان از میان . است

  )هاي سیاسی اجازه مصاحبه نیافتیم در سازمان. (کارشان اجتماعی است انتخاب شدند
  

  )درصد(سیماي پاسخگویان -3جدول 

  وضعیت استخدامی  تحصیالت  قومیت  تأهل  جنسیت

  زن

)38,1(  

  مجرد

)19(  

  )6,4(دیپلم   )62,7(فارس
  )48(رسمی قطعی

  )3,2(فوق دیپلم  )18,3(ترك

  )11,4(رسمی آزمایشی  )32,5(لیسانس  )4(لر

  مرد

)61,9(  

  متأهل

)81(  

  )5,7(پیمانی  )42,9(فوق لیسانس  )2,4(کرد

  )33,3(قراردادي  )11,2(دکتري  )4(گیلک

  )1,6(روزمرد  )3,2(زويحو  )5,6(مازنی

  

درصد را مردان  9/61درصد را زنان و حدود  1/38حدود نفر پاسخگو  126از 

خود را ترك،  درصد 3/18.بودند متأهلدرصد  81مجرد و  درصد 19. دادندیمتشکیل 

درصد مازنی  6/5درصد گیلک،  4درصد فارس،  7/62درصد کرد،  4/2درصد لر،  4

در این بررسی . باشدیم59/41ن پاسخگویان در این تحقیق میانگین س. معرفی کردند

ي تحصیل، دیپلم و ها سال، حداقل سانسیل فوقمیزان فراوانی براي تحصیالت  نیتر شیب

  .سال است 17ي تحصیل ها سالو میانگین  است بودهي تحصیالت دکتري ها سالحداکثر 
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 کار سابقهو میانگین سال  13ها سازمانپاسخگویان در این  کار سابقهمیانگین 

درصد  48از نظر نوع استخدام .باشدیمسال  54/7پاسخگویان در پست خود 

 3/33درصد پیمانی،  7/5درصد رسمی آزمایشی،  4/11ی قطعی، رسمپاسخگویان 

  )3جدول (.اند بودهدرصد روزمزد  6/1و درصد قراردادي

  

کار تعهدبه

عضاي یک واحد اجتماعی توسط فردي است میزان برآورده کردن انتظارات ا کار تعهدبه

که دستیابی به اهداف سازمان و  کندیمایفاي نقش  اي گونه بهکه در یک موقعیت شغلی 

افزوده کاال و خدمات محقق شود و در مقابل به مقداري از سرمایه شغلی  یا تولید ارزش

چارچوب  بر اساس .ابدی یمو یا به مقداري از ثروت، معرفت، منزلت و قدرت دست 

به، تعهد حرفه، تعهد به سازمانداراي ابعاد تعهد به  کارنظري مشخص شد که تعهد به 

  .باشدیمهمکارانتعهد به  و نیمراجع

  پاسخگویان و ابعاد آن کار تعهدبهتوزیع فراوانی شاخص  -4جدول 

و  کار تعهدبهشاخص 

  ابعاد آن

طبقات پاسخ
میانگین

  6از  

انحراف

  معیار 
خیلی 

ادیزیخیل

خیلی 

زیاد

خیلی کمزیاد

کم

اصالً

کار تعهدبه
6/5  1/11  0/31  2/307/166/542/3  21/1  

52,5  47,7  

  تعهد به سازمان
3/147/120/235/171/155/1741/3  65/1

1/491/50

  حرفه تعهد به
4/34  8/288/324/26/1092/4  95/0

964

تعهدبه مراجعین
4/157/187,182/194/152/1262/3  61/1

2/528/46

تعهدبه همکاران
9/49/87/311/303/71/1722/3  35/1

5/455/54



  

  

  

  
155...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

و انحراف  )6از (نیانگیمو و ابعاد آن کار تعهدبهتزیع فراوانی نسبی  4جدول 

بر روي یک هیگو10با و ابعاد آن  کار تعهدبهسنجش . دهدیمرا نشان  ها پاسخمعیار 

 5/52درکل . بوده انجام شده است 6و حداکثر آن  1قسمتی که حداقل آن  6طیف 

 کارشان تعهدبه درصد آنان نیز 7/47زیاد و بیشتر و  کار تعهدبهدرصد پاسخگویان داراي 

 21/1و انحراف معیار آن 6از 42/3، کار تعهدبهمیانگین . است بودهکم تا فاقد تعهد 

در طبقات مختلف  کار تعهدبهتفاوت . باشدیمد متوسط پاسخگویان است که بیانگر تعه

، همه ابعاد در حد کار تعهدبهدر ابعاد . باشندیمداریمعندرصد و  5بیش از  کالًها پاسخ

. است) 4,92(نیانگیمتعهدبه حرفه داراي باالترین  کار تعهدبهدر اجزاي . متوسط هستند

و در نهایت تعهدبه ) 3,41(سازمان سپس تعهدبه  ،)3,62(نیمراجعبعد از آن تعهدبه 

فاقد ) به جزء سه مورد(ها  پاسختفاوت بین طبقات . وجود دارد) 3,22(همکاران 

  ي آماري استداریمعن

  

  سرمایه شغلی

ابعاد شاخص سرمایه شغلی با طیف مجموع نمرات و متناسب با امکان از برخی 

مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع  لسؤابرخی دیگر با  و دقت سطوح سنجش باالتر

  .معرف سنجید شده است 20با 
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  و ابعاد آنتوزیع فراوانی سرمایه شغلی -5جدول 

شاخص 

سرمایه 

شغلی و 

  اجزاي آن

  طبقات پاسخ

  تعداد

گویه 

  میانگین

  6از  

  انحراف

معیار
خیلی 

  زیاد خیلی

خیلی 

زیاد
کمزیاد

خیلی 

کم
اصالً

سرمایه 

شغلی

7/12  7/16  7/16  6/203/181/15
2039/3  62/1

46,154  

سرمایه 

  اقتصادي

8/244/14  4/14162/152/15
43/7279/1

6/534/64

سرمایه 

  اجتماعی

9/9  3/15185/221/171/17
3  27/3  57/1

2/438/56

سرمایه 

سیاسی

2/225/135/17  9/15199/11
668/3  71/1

2/538/46

سرمایه 

فرهنگی

6/210/206/130/166/132/15
774/3  75/1

2/558/44  

  

سرمایه  ها آندرصد از  54درصد پاسخگویان سرمایه شغلی زیاد و بیشتر و  1/46

62/1اریمعبا انحراف  6از  39/3میانگین سرمایه شغلی نیز . شغلی کم و کمتر دارند

. بات نسبتًا متوسط در جامعه مورد بررسی بوده استکه در حد متوسط و با ث باشدیم

به طور که الزم به ذکر است .فاقد معنی داري آماري است ها پاسختفاوت بین طبقات 

یی که در ارتباط با مسائل مالی و حقوق و درآمد است ها سوالکلی پاسخگویان به 

 کار بهبا همه تدابیري که بنابراین، شودیمي باال، با احتیاط پاسخ داده ها پستبویژه در 

حاضر نبودند  ها سازمانیک از هیچ. گرفته شد، احتمال خطا در اظهارات وجود دارد

  .میزان حقوق افراد نمونه را پس از مصاحبه در اختیار ما بگذارند

یی که در سنجش متغیرها صورت گرفت و بنابر اظهارات ها دقتبا توجه به 

میزان حقوق دریافتی، میزان اضافه کاري، میزان (ياداقتصمیانگین سرمایه  ،پاسخگویان



  

  

  

  
157...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

اعتماد به (یاجتماع، سرمایه 72/3)ها پرداختپاداش و عیدي و میزان دریافتی از محل 

میزان برخورداري از (یاسیس، سرمایه 27/3) فرد، مشورت کردن با فرد، احترام به فرد

ي آموزشی، ها دورهتعداد (یهنگفرو سرمایه  67/3)بر اداره امور سازمان مؤثراختیار 

و همه  باشدیم74/3)ي حضوريها دورهي آموزشی، تعداد ها دورهمیزان ساعت 

بیشترین . شودینمنیز دیده  ها آندر حد متوسط هستند که تفاوت فاحشی بین  بًایتقر

تفاوت بین . میانگین به سرمایه فرهنگی و کمترین آن به سرمایه اجتماعی تعلق دارد

است ي آماري داریمعنبیشتر موارد فاقد در و  داریمعننیز در برخی طبقات  هاپاسخ

).5جدول (

  کار تعهدبهرابطه سرمایه شغلی و ابعاد آن با 

ید یهمبستگی و معناداري را مشاهده خواهید کرد که نشان دهنده تا 6در جدول 

  .فرضیات این تحقیق است
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  با سرمایه شغلی و ابعاد آن کار تعهدبهرابطه ي داریمعنضریب همبستگی و سطح  -6جدول

  متغیر

مستقل

  متغیر

وابسته

شدت 

رابطه

سطح 

معناداري

نوع آزمون 

همبستگی

نتیجه 

آزمون

  نوع

رابطه

سرمایه اقتصادي

به
هد

تع
 

ار
ک

مثبتیدیتاپیرسون+0,17

مثبتیدیتاپیرسون+++0,40سرمایه سیاسی

مثبتیدیتانپیرسو+++0,38سرمایه اجتماعی

مثبتیدیتاپیرسون++0,29سرمایه فرهنگی

مثبتدییتأپیرسون+++  0,41  سرمایه شغلی

ی
غل

 ش
یه

ما
سر

مثبتیدیتاپیرسون+++0,40تعهدبه سازمان

مثبتیدیتاعدمپیرسون-  0,08  تعهدبه حرفه

مثبتیدیتاپیرسون+  0,11  تعهدبه مراجعین

مثبتیدیتاپیرسون+++  0,41  تعهدبه همکاران

  

با سرمایه ،)r=17/0(ياقتصاد، با سرمایه )r=41/0(یشغلبا سرمایه  کار تعهدبه

رابطه ) =29/0r(یفرهنگو با سرمایه ) r=38/0(یاجتماع، با سرمایه )r=41/0(یاسیس

، )r=54/0(یاجتماعي ها سازماندر  کار تعهدبهسرمایه شغلی با  رابطه ).6جدول (دارد 

این . است) r=40/0(ياقتصادي ها سازمانو در ) r=44/0(یفرهنگي ها سازمانر د

و قابل تعمیم به جمعیت تحقیق  داریمعنرابطه بین تعهد و سرمایه شغلی و اجزاي آن 

ب همبستگی تائید کننده فرضیات و بیانگر آن است که اوًال با افزایش یضرا. است

رابطه  ها آن، اما افزایش مجموع شودیمنیز افزوده  کار بهتعهد  ها هیسرماهریک از انواع 

. دارد و این امر مؤید فرضیه اصلی این تحقیق است کار بهي با افزایش تعهد تريقو

با سرمایه اقتصادي  کار تعهدبههمانطور که این مقاله مدعی است کمترین همبستگی 

 کار تعهدبهمتري در ی ککنندگ نییتبي مادي ها پاداشاست و این به معنی آن است که 

در مقابل سرمایه سیاسی، سرمایه اجتماعی و در آخر سرمایه فرهنگی رابطه . دندار

برهریک از اجزاي  ریتأثاین شدت از همبستگی با تسامح آماري بیانگر . تري دارندقوي

باید به ترتیب سرمایه سیاسی،  کار تعهدبهدر واقع براي ارتقاء . سرمایه شغلی است

  .تماعی، سرمایه فرهنگی و در آخر سرمایه اقتصادي را افزایش دادسرمایه اج



  

  

  

  
159...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

  و سرمایه شغلی باال و پایین کار تعهدبهتحلیل واریانس 

 کار تعهدبهاز آنجا که در اجزاي سرمایه شغلی، سرمایه سیاسی قویترین رابطه با 

 دهدیمتحلیل واریانس نشان. است شدهاین رابطه با تحلیل واریانس نیز بررسی  ،دارد

متوسط ، )مدیران(باال سه گروه کارمندان داراي مشاغل  کار تعهدبهکه بین میانگین 

، تفاوت در برخورداري از سرمایه شغلی )کارمندان و کارشناسان(يادارو پایین ) ساؤر(

  .و پایین معنادار استباال

  

  ب شغلی مختلفو سرمایه شغلی باال و پایین و مرات کار تعهدبهتحلیل واریانس  -7جدول 

  ها پاسخ
میانگین شاخص 

  کار تعهدبه

تفاوت 

  میانگین
t-value  معنی داري  

باال مراتب شغلی 

  )مدیران(

سرمایه شغلی 

  پایین
M = 00/33 α= 64/2

46/8-33/2-03/0

M  سرمایه شغلی باال = 46/41 α= 05/6

مراتب شغلی 

  )روئسا(متوسط 

سرمایه شغلی 

پایین
M = 35/32 α= 21/5

22/4-94/1-05/0

M  سرمایه شغلی باال = 58/36 α= 05/7

مراتب شغلی 

  پایین

  )کارشناسان(

سرمایه شغلی 

پایین
M = 47/32 α= 95/6

93/112/101/0

M  سرمایه شغلی باال = 94/36 α= 36/5

f  47/22مقدار 

  f000/0معنی داري 

یهمبستگضریب 

E
39/0  

ضریب همبستگی 

E2
15/0
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ي مختلف مؤید آن است که کسانی که داراي سرمایه ها گروهکار تعهدبهمیانگین 

 کار تعهدبهشغلی بیشتر هستند، نسبت به کسانی که سرمایه شغلی کمتري دارند از 

ي سازمانی باالتر که به سرمایه شغلی ها پستهمچنین در . اند بودهبیشتري برخوردار 

) 7(جدول در .هاست رگروهیسانیز بیشتر از  ها نآکار تعهدبهبیشتري دسترسی دارند 

ضریب . اند شدهپایین و باال تقسیم  هپاسخگویان بر اساس سرمایه شغلی به دو دست

و ضریب ) = 39/0(کار تعهدبههمبستگی رابطه سرمایه شغلی اعم از پایین و باال و 

با تغییرات سرمایه  کار تعهدبهیرات از تغی درصد 15یعنی. است )(آن تبیین 

و قابلیت تعمیم به جامعه تحقیق  )sig= 000/0(معنادار این رابطه . شودیمشغلی تبیین 

  . باشند میرا 

  

  عدالت سازمانی

مؤثر بر عاملی مهم در سازمان و ،عدالت سازمانی و مهمتر از آن، احساس عدالت

  .باشدیمکارکنان  کار تعهدبهانگیزه و رضایت شغلی و 

  

توزیع فراوانی شاخص عدالت سازمانی پاسخگویان -8جدول 

شاخص عدالت 

  سازمانی

  طبقات پاسخ
میانگین از 

6  

انحراف 

معیار
خیلی 

  زیاد خیلی

خیلی 

زیاد
کمزیاد

خیلی 

کم
اصالً

عدالت 

سازمانی

7/18  3/20  4/15  8/94/244/11
65/3  71/1

4/546/45  

  

و بویژه توزیع عادالنه سرمایه شغلی متناسب  ها پاداشیع احساس عدالت در توز

دییتأاین فرضیه را  ها افتهی. کارمندان را افزایش خواهد داد کار تعهدبهبا نقش افراد 

عالوه بر ارتقاء سرمایه شغلی، توزیع عادالنه آن نیز  کار تعهدبهکه براي باال بردن  کندیم



  

  

  

  
161...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

در حد  باًیتقراست که  71/1با انحراف معیار  65/3عدالت سازمانی میانگین. الزم است

درصد از پاسخگویان اعالم کردند که عدالت سازمانی در  4/54در کل . متوسط است

عدالت سازمانی در محل  ها آندرصد  6/45زیاد تا خیلی زیاد است و  شان سازمان

  ).8جدول (اند  کردهکارشان را پایین ارزیابی 

  به تفکیک عدالت سازمانی کار تعهدبهي آن با رابطه سرمایه شغلی و اجزا

براي بررسی این رابطه ابتدا پاسخگویان به دو دسته کسانی که سازمان خود را 

، تقسیم و سپس رابطه سرمایه شغلی اند کردهداراي عدالت سازمانی باال و پایین ارزیابی 

  .آنان مورد بررسی قرار گرفت کار تعهدبهو 

  

  به تفکیک عدالت سازمانی کار تعهدبهشغلی و اجزا آن با رابطه سرمایه  -9جدول

  عدالت سازمانی باال  عدالت سازمانی پایین  طبقات پاسخ

r  سرمایه شغلی = 0/31++r = 0/46++

rسرمایه اقتصادي = 0/03r = 0/30+

r  سرمایه سیاسی = 0/34++r = 0/39++

rسرمایه اجتماعی = 0/45+++r = 0/20

rنگیسرمایه فره = 0/23++r = 0/33+

  

یی که به زعم کارکنان خود داراي ها سازماندر  کار بهرابطه سرمایه شغلی و تعهد 

همبستگی سرمایه شغلی و اجزاي آن در . است تريقوعدالت سازمانی بیشتري هستند 

نتایج گویاي آن است که توزیع عادالنه سرمایه . آمده است 9هر دو گروه در جدول 

همراه و این به معنی توان تبیین بیشتر  کار تعهدبهتقویت رابطه سرمایه شغلی و  شغلی با

این نتیجه به جز دو مورد قابلیت . با تغییرات سرمایه شغلی است کار تعهدبهتغییرات 

.تعمیم به جمعیت تحقیق دارد
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  بیگانگی از کار

د مانع از مادي نیز توجه داررهاي غیچون سرمایه شغلی در درون خود به پاداش

به هر میزانی که کارکنان احساس بیگانگی از . بروز ازخود بیگانگی از کار خواهدشد

کار داشته باشند، یعنی کار خود و سرمایه شغلی حاصل از آن را در جهت نیل به 

  .کاسته خواهد شد ها آنکار تعهدبهاز  ،اهداف خود ارزیابی نکنند

  

انگی از کار و اجزايجدول توزیع فراوانی شاخص بیگ -10جدول 

بیگانگی از 

  کار

  طبقات پاسخ
  میانگین

  6از 

  انحراف

معیار
خیلی 

  زیاد خیلی

خیلی 

زیاد
کمزیاد

خیلی 

کم
اصالً

6/5  6/20  6/28  1/156/205/9
46/3  41/1

8/542/45  

  

در بًایتقراست که  41/1با انحراف معیار  46/3میانگین از خود بیگانگی کارمندان 

باال و درصد از پاسخگویان بیگانگی از کار خود را 8/54در کل . د متوسط استح

.اند کردهپایین ارزیابی  ها آندرصد  2/45

  

  به تفکیک بیگانگی از کار کار تعهدبهرابطه سرمایه شغلی و اجزاي آن با 

براي بررسی این رابطه نیز ابتدا پاسخگویان به دو دسته کسانی که از کار خود زیاد 

کمتر است تقسیم شدند و  شان احساسو کسانی که این  کنندیماحساس بیگانگی 

  .این دو گروه بررسی و مقایسه شده است کار تعهدبهسپس رابطه بین سرمایه شغلی و 
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  به تفکیک بیگانگی از کار کار تعهدبهرابطه سرمایه شغلی و اجزاي آن با  -11جدول

  کار تعهدبه  طبقات پاسخ

  بیگانگی از کار باال  کار پایین بیگانگی از

r  سرمایه شغلی = 0/38++r = 0/21+

rسرمایه اقتصادي = 0/18r = 0- /011

rسرمایه اجتماعی = 0/22r = 33/0 ++

rسرمایه سیاسی = 0/32+r = 0/27+

rسرمایه فرهنگی = 0/29+r = 0/14

  

در بین کسانی که بیگانگی  کارتعهدبهرابطه سرمایه شغلی با که دهدیمنتایج نشان 

از کسانی است که داراي بیگانگی از کار بیشتري  تريقو، اند داشتهاز کار کمتري 

در هر دو گروه در جدول  کار تعهدبههمبستگی سرمایه شغلی و اجزاي آن با . باشندیم

د و نداررا این نتایج عموماً قابلیت تعمیم به جمعیت تحقیق که دهدیمآمده و نشان  11

  .شودیمید یفرضیه رابطه بین سرمایه شغلی و بیگانگی از کار تا

  

با سرمایه شغلی و اجزا آن کار تعهدبههمبستگی جزئی رابطه 

، برخی ابهامات موجود در تفسیر همبستگی کندیمتحلیل همبستگی جزئی تالش 

شیابی کنیم، گاه را ارز رهایمتغبتوانیم رابطه بین زوج معینی از  این کهبراي . را حل کند

بنابراین در این قسمت دو متغیر عدالت . ضرورت دارد اثر متغیر سومی را حذف کنیم

و سرمایه شغلی را  کار تعهدبهتا رابطه . ثابت نگه داشته شدسازمانی و بیگانگی از کار

  .بررسی کنیم
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  ي آنبا شاخص سرمایه شغلی و اجزا کار تعهدبههمبستگی جزئی رابطه شاخص  -12جدول 

سرمایه   سرمایه شغلی  طبقات پاسخ

  اقتصادي

سرمایه   سرمایه سیاسی

  اجتماعی

سرمایه 

  فرهنگی

محاسبه متغیر بدون

  کنترل

r=0/41+++r =0/17r =0/41+++r =0/38+++r =0/29++

متغیر 

  کنترل

عدالت 

  سازمانی

r =0/34+++r =0/08r =0/34+++r =0/36+++r =0/24++

بیگانگی از 

کار

r =0/33+++r =0/08r =0/30++r =0/30++r =0/23++

  

. شدت همبستگی با کنترل متغیر عدالت سازمانی و بیگانگی از کار کاهش یافته است

عدالت سازمانی و بیگانگی از کار، بخشی از همبستگی  هايکه متغیر دهدیمنتایج نشان 

و سرمایه  کار تعهدبههمبستگی  .دنکنیمو ابعاد سرمایه شغلی را تفسیر  کار تعهدبهاولیه 

و  کار تعهدبهی ضریب همبستگی سازمان عدالتبعد از کنترل . باشدیم) =41/0r(یشغل

و بعد از ثابت نگه داشتن بیگانگی از کار، ضریب همبستگی از ) =34/0r(یشغلسرمایه 

  .کاهش یافت) =33/0r(به 41/0

  

  کار تعهدبهرگرسیون چند متغیره 

با طه بین اجزا سرمایه شغلی، عدالت سازمانی و بیگانگی از کاردر این قسمت راب

  .بررسی گردید کار تعهدبهشاخص 
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  کار تعهدبهرگرسیون چند متغیره  -13جدول 

  مؤثرعوامل 

همبستگ

ي 

  چندگانه

ضریب 

  تبیین

تعدیل 

ضریب 

تبیین

B  
Bet

a  

مقدار 

F

معنی 

  داري

تاثیرگذاري در نحوه اداره کردن 

سازمان

55/0  31/0  30/0  54/

23  

56/0  64/

29  

000/

0  

افزایش دانش و مهارت در 

  ي مختلفها نهیزم

66/0  33/0  42/0  78/

17  

38/0  47/

25  

000/

0  

/08  50/0  52/0  72/0  اعتماد به فرد

13  

29/0  07/

23  

000/

0  

/46  54/0  57/0  75/0  نقش نداشتن در تصمیمات مدیریت

20  

26/0

-  

21  000/

0  

/18  57/0  61/0  78/0  ادارهنداشتن کار فرد در اهداف  ریتأث

17  

36/0

-  

10/

19  

000/

0  

/61  58/0  62/0  79/0  متنفر بودن از کار

15  

14/0

-  

75/

16  

000/

0  

کافی بودن امکانات و اختیارات 

  براي انجام وظیفه

80/0  64/0  60/0  21/

12  

51/0  26/

15  

000/

0  

/28  61/0  66/0  81/0  حقوق دریافتی فرد

13  

15/0

-  

25/

14  

000/

0  

  

. باشدیماست که همبستگی بسیار قوي  تگی چندگانهضریب همبس

 66اند توانستهاست، یعنی همزمان این متغیرها  ضریب تعیین این رابطه 

ي اثر تعداد متغیرهاي سازیخنثاین رابطه با . را تبیین نمایند کار تعهدبهدرصد تغییرات 

است که توان تبیین نسبتاً قوي  61/0نیز ) تعیین تعدیل ضریب(مستقل وارد معادله شده 

به ازاي هر واحد تغییرهمزمان در اجزاي سرمایه شغلی که وارد . دهدیممعادله را نشان 

 میابی یمدر Betaاز مقدار). B(ابدی یمواحد افزایش  54/23کار  تعهدبهاند شدهمعادله 
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را  کار تعهدبهبر  ریتأثنیتر شیب، اندشدهکه در بین اجزاي سرمایه شغلی که وارد معادله 

 توانیمبا توجه به معناداري رابطه، . داشته است 56/0نحوه اداره کردن سازمان با مقدار 

ي جدول ها آمارهبه با توجه . دارندرا گفت که نتایج قابلیت تعمیم به جامعه تحقیق 

عدالت سازمانی  ي سرمایه شغلی ورهایمتغدر صورت افزایش که نتیجه گرفت  توانیم

، بنابراین باید دست به اقداماتی زد ابدی یمافزایش  کار تعهدبهو کاهش بیگانگی از کار، 

.دنکه این عوامل را افزایش ده

  

  تحلیل مسیر

با ورد اجزاي سرمایه شغلی در معادله رگرسیونی متوجه شدیم که با استفاده از 

مربوط به تعهد شغلی قابل  درصد تغییرات 66،متغیرهاي موجود در تحقیق حاضر

درصد آن مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق بررسی  34تبیین است و 

که در  میپردازیمکار تعهدبهدر ادامه به ارائه مدل تحلیل مسیر سرمایه شغلی و . ندانشده

آن جهت و میزان تاثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مورد بررسی در یک مدل 

  .ل مشاهده استقاب

  

کار تعهدبهتحلیل مسیر  -3مدل 
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  يریگ جهینت

و مدیریت مورد توجه است،  ها سازمانیکی از مسائل اجتماعی که در جامعه شناسی 

میزان برآورده کردن  کار تعهدبه. یا پایبندي نقش شغلی است کار تعهدبهپایین بودن 

در یک موقعیت شغلی  انتظارات اعضاي یک واحد اجتماعی توسط فردي است که

افزوده کاال  که دستیابی به اهداف سازمان و یا تولید ارزش کندیمایفاي نقش  اي گونه به

  .ابدی یمو خدمات محقق شود و در مقابل به مقداري از سرمایه شغلی دست 

ه از ایفاي نقش در یک موقعیت به دست آمدی حق مالکیت یا نتایج شغل هیسرما

ي توجه جا بهها سازمانبررسی حاضر این بود که اگر در  فرض اساسی. شغلی است

به عنوان مواهب اجتماعی در نظام  ها هیسرماصرف به سرمایه اقتصادي، به انواع دیگر 

یا  ها هیسرماي از انواع ا اندازهی توجه شود و افراد از ایفاي نقش شغلی خود ده پاداش

ي انجام شده هایبررسدر . ابدی یمیش افزا ها آنکار تعهدبهسرمایه شغلی بدست آورند، 

بر تعهد کاري وجود ها آنریتأثو  ها سازمانعمومًا نگاه جامعی به نظام پاداش دهی در 
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و در مورد متغیرهاي  دنریگیممورد بررسی قرار  ها آنندارد و عموماً بخش محدودي از 

در این . شودیماشاره ... میانجی نیز گاه در برخی مطالعات به عدالت سازمانی و 

ي هایانجیمو  ها هیسرمادر قالب انواع  ها پاداشنگاهی جامع به بررسی تالش شد

  .ه باشیمتاثیرگذار در تعهد شغلی داشت

تعهد شغلی کارکنان ادارات : هدف این مطالعه بررسی دو پرسش اساسی بود

ان عدالت سرمایه شغلی آنان است؟ و در این می ریتأثدولتی شهرتهران تا چه حد تحت 

د؟ براي پاسخگویی به این ندار کار تعهدبهي با ا رابطهسازمانی و بیگانگی از کار چه 

ي مدون تهیه و ا پرسشنامههمبستگی استفاده، -از پژوهشی با رویکرد توصیفی سؤاالت

که  ي این پژوهش مشخص شدها دادهبر اساس . موسسه دولتی انجام شد 8پیمایشی در 

چنین شرایطی ي بررسی شده در سطح متوسط بوده وها سازمانکارمندانکار تعهدبه

در این بررسی مشخص شد که با توزیع متفاوت . ناشی از عوامل مختلفی باشد تواندیم

 کار تعهدبهسرمایه شغلی در کنار عوامل دیگري مانند عدالت سازمانی و بیگانگی از کار، 

که سرمایه شغلی  دهدیمج نشان نتای. کندیمي شغلی متفاوت، تغییر ها موقعیتدر 

 ،ي آماري مختلف انجام شده در مقالهها لیتحل. کارمندان نیز در حد متوسط است

و سرمایه شغلی است را  کار تعهدبهفرضیه اصلی این پژوهش که وجود رابطه مثبت بین 

نیتر فیضعو اجزاي سرمایه شغلی بیانگر  کاربطه بین تعهدبه ابررسی ر. کنندیمدییتأ

ترین رابطه با سرمایه سیاسی و پس و قوي-ي مالیها پاداش-ياقتصادرابطه با سرمایه 

عمومًا این نتایج قابلیت تعمیم به جامعه . از آن با سرمایه اجتماعی و فرهنگی است

  .تحقیق را دارد

سرمایه شغلی باال، سرمایه (یشغلو سرمایه  کار تعهدبهتحلیل واریانس رابطه 

کسانی که داراي سرمایه شغلی  کار تعهدبه. ید این فرضیه استؤمنیز ) شغلی پایین

ي تر نییپادر سطوح  ها آنباالتري هستند، بیش از کارمندانی است که سرمایه شغلی 

 توانندیمي هستند که گر مداخلهعدالت سازمانی و بیگانگی از کار متغیرهاي .قرار دارد

و  کار تعهدبههمبستگی بین . قرار دهند ریتاث تحتو سرمایه شغلی را  کار تعهدبهرابطه 
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که رابطه مثبت و معناداري بین  دهدیمسرمایه شغلی با عدالت سازمانی نشان 

وجود دارد، بنابراین اگر کارمندان احساس کنند توزیع سرمایه شغلی در  ها شاخص

از طرفی دیگر بین . آنان نیز افزایش خواهد یافت کار تعهدبهسازمان عادالنه است 

یعنی . سرمایه شغلی با بیگانگی از کار رابطه معکوس معنادار وجود دارد و کار تعهدبه

  .ابدی یمکاهش  کارشان تعهدبهاگر کارمندان احساس از خود بیگانگی نمایند 

 توانیمبراي افزایش سرمایه سیاسی کارمندان:  

.قدرت در سلسله مراتب سازمانی توزیع شود.1

  .مشارکت داده شوند هايریگ میتصمي وساز میتصمکارمندان در .2

  .از انحصاري کردن وظایف توسط مدیریت جلوگیري شود.3

 توانیمبراي افزایش سرمایه اجتماعی کارمندان:  

  .)ي فکر در واحدهاي مختلفها اتاقبا تشکیل (مورد مشورت قرار گیرند  تر شیب.1

ي ها تشکلو  از طریق تشکیل نهادها. ارتباطات اجتماعی کارمند افزایش یابد.2

ي مختلف با ها انجمنکارمندي، میزان روابط اجتماعی درون سازمانی و از طریق تشکیل 

.افزایش دادا روابط آنها را ،ي مرتبط برون سازمانیها سازمان

با شفاف سازي امور و افزیش مشارکت کارکنان امکان درك و نظارت بر توزیع .3

افزاش یابد تا ارزیابی از وجود عدالت در بین ها سازماندرون  ها هیسرماها و مناسب نقش

.کارکنان سازمان افزایش یابد

براي افزایش سرمایه فرهنگی کارمندان باید:

بررسی شود که کارمندان به چه آموزشی متناسب با نقش خود نیازمندند و .1

.متناسب با نیاز کارمندان، دانش را به سیستم اداري انتقال داد

.اال و خدمات فرهنگی را افزایش دادامکان دسترسی به ک.2

الزم است با باال بردن سرمایه فرهنگی کارکنان، بیگانگی از کار آنان را کاهش .3

.داد



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     170

با افزایش سرمایه اقتصادي و بهبود شرایط اقتصادي  توانندیمها سازمان

داشته  نقشآوردن زندگی مناسب براي کارمندان  وجود بهدر ) نیازهاي مالی، رفاهی(

نبود اما با توجه به عالمت  داریمعنکار تعهدبهد، گرچه رابطه شاخص اقتصادي با ناشب

میزان  دنتوانیمگفت حقوق دریافتی فرد، اضافه کار و مزایا،  توانیمضریب همبستگی 

.دنرا تغییر ده کار بهتعهد 



  

  

  

  
171...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

  منابع

تعهد سازمانی و  رابطه«،)389. (اخباري، مریم سادات؛ عریضی، حمیدرضا و علوي، سیدکمال

فصلنامه مدیریت و منابع ، »ي در بین کارکنان پاالیشگاه استان اصفهانا حرفهابعاد آن با تعهد 

.157-129: 12شماره ، سال چهارم، انسانی در صنعت نفت

دومین ، »ها آنیسازمانسرمایه کارمندان با تعهد  رابطه«،)1398. (قویدل، زهرهپرچمی، داود و

.10- 1: ، گرجستان، تفلیسلمللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداريکنفرانس بین ا

تطبیقی رابطه اقتصاد فرهنگ و نظم در جامعه یبررس«،)1398. (پرچمی، داود و درخشان، فاطمه« ،

.40تا  1: 86، شماره فصلنامه علوم اجتماعی

مجموعه مقاالت ، »مقاومتی اجتماعی اقتصاد يبسترها«،)1395. (پرچمی، داود و جاللی، فاطمه

.99- 65و متون،  ها برنامه، بررسی اولین همایش اقتصاد مقاومتی

ماهانه کار و جامعه،»رابطه بین تعهد شغلی و مفاهیم مشابه با آن«،)1382. (گمینیان، وجیهه .

.31-27: 50شماره 

 Allen, Natalie, and John Meyer. John. (1990). “The Measurement and

Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the 

Organization.”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18

 Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.) Handbook of 

Theory and Research for the Sociology of Education. PP: 241-258, New 

York: Greenwood

 Bourdieu, Pierre, and Loic Wacquant. (1992). an Invitation to Reflexive 

Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

 Carmeli, Carmeli, Dov Elizur, and Eyal Yaniv. (2005). the Theory of Work 

Commitment: A Facet Analysis, Facet Theory: Design, Analysis and 

Applications. Zeithamlová Milena: Ing. - Agentura Action M

 Coleman, James. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital"

American Journal of Sociology, 94: 95-120

 Demirel, Yavuz, and İlhami Yücel. (2013). “The Effect of Organizational 

Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry.” 

International Journal of Social Science, II(3): 26-37

 Finegan, J.E. (2000). “The impact of Person and Organizational Values on 

Organizational Commitment.” Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 3: 149- 169



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     172

 Fornes, Sandra, and Tonette Rocco. (2005). A Typology of Workplace 

Commitment Elements and Antecedents Affecting Organizational 

Effectiveness. USA: Florida International University

 Gauntlet, David. (2011). “Three Approaches to Social Capital”:

http://www.makingisconnecting.org/

 Goldthorpe, John. (2007). Cultural Capital: Some Critical Observations. 

Bologna: Società editrice il Mulino,

 Hackett, Rick, Laurent Lapierre, and Peter Hausdorf. (2001). "Underestanding 

the Links Between Work Commitments Constructs." Journal of Vocational 

Behavior, 58(10): 392-409.

 Meyer, John, and John Allen. (2007). “Model of Organizational Commitment:

Measurement Issues.” The Icfai Journal of Organizational Behavior, VI(51): 7-25

 Meyer, John, John Allen. (1997). Commitment in The Workplace, Thousand

 Meyer, John. (2001). “Commitment in the Workplace Management toward a 

General model.” Human Resource Management, Review, 11(3): 299-326

 Nägele, CHristof, and Markus Neuenschwander. (2014). “Adjustment Processes 

and Fit Perceptions as Predictors of Organizational Commitment and 

Occupational Commitment of Young Workers.” Journal of Vocational 

Behavior, 85(3):385-393

 Radosavljevic, Zivota, Cilerdzic, V & Dragic, M. (2017). “Employee 

Organizational Commitment.”, International Review, 1-2: 18-26

 Rahayuningsih, Tri, and Ardian Putra. (2018). “Impact of Adversity 

Intelligence and Work Commitment on Cyber Loafing Behavior.” The 

International Journal of Counseling and Education. 3(2): 69-72.

 Richard, Patricia, and John Booth. (2008). “Violence and Democratic Political 

Capital in Latin America and the Caribbean.” presentation at the 

International Studies Association meeting: San Francisco

 Ro, Christopher. (2012). Social Interaction and Marx’s Theory of Alienation, 

Marx and Philosophy Conference, London: Uk

 Santos, Santos, and Emmaou Not-land. (1998). "Factors Related to 

Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic.”

Journal of Agricultural Education, 35(3): 57 – 61.

 Simpson, Patricia, and Michelle Kaminski. (2007). "Gender, Organizational 

Justice Perceptions, and Union Organizing.” Employee Responsibilities and 

Rights Journal, 19: 57-72

 Zabel, Keith. (2012). A Test of Seven Work Commitment Models, A Thesis for 

the Degree of MA, Graduate school of art, Wayne State University Detroit


