
 ستاری شهید هوایی دانشگاه مدیریت دانشکده

 انسانی منابع مطالعات فصلنامه

 چهاربیست و  شماره ششم، سال

 69 تابستان

 655-659 صص

 

از عدالت  ادراکو  یسازماناستعداد و تعهد  یریتمدرابطه  یبررس

 نهاجا یا رسته یعالآموزش  مرکزدر  یسازمان
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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت  :دهیچک

اجا به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه نه یا رستهسازمانی مرکز آموزش عالی 
آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان مذکور تشکیل دادند. با توجه به نظامی بودن سازمان مورد 
مطالعه، ارائه تعداد نفرات جامعه با محدودیت روبرو است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطالعات سه  نفر به روش نمونه 033نیاز 
 ریماگویه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و  72( با 4031پرسشنامه مدیریت استعداد مردان و همکاران )

گویه بود، که  73( با 4330و مورمن ) هوفینگویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی  71( با 4332)
مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای  روایی صوری آنها

( گزارش شد. 88/3( و عدالت سازمانی )33/3(، تعهد سازمانی )34/3پرسشنامه مدیریت استعداد )
 یآزمونتدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون رگرسیون،  ها دادهتجزیه و تحلیل 

حاصل از تجزیه و تحلیل سواالت پژوهش  یها افتهیغیره و تحلیل واریانس صورت گرفت. تک مت
 بیضروجود دارد. بر اساس  یمعنادارکارکنان رابطه  یسازماناستعداد و تعهد  تیریمد نیبنشان داد 

 بیضرکارکنان مشترک بوده است.  یسازماناستعداد و تعهد  تیریمد انسیواردرصد  R2 03 نییتع
 دار است.  یمعنادراک شده  یسازماناستعداد و عدالت  تیریمد تیوضع نیب یگهمبست

 

نهاجا. یا رسته، تعهد سازمانی، مرکز آموزش عالی  مدیریت استعداد، عدالت سازمانی  :ها واژهکلید   
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 مقدمه

 نیبهتتر بته   یتابی  دستت  یبترا هستتند کته    یبحران یمنابعکه استعدادها  اند یافتهدر ها سازمانامروزه، 

آن به  یتمسئولکه  یسازمان یفهوظ یکاستعداد به عنوان  یریتمدو  باشند یم یریتمد یازمندن ها یجهنت

 یهتا  ستازمان ، یتر اخ یهتا  ستال مورد نظر قرار گرفته است. در  تر یجد یاربس، هاست بخشعهده تمام 

و پترورش   ییشناستا : یتر نظ، یگونتاگون  یهتا  قالتب در  یانستان  یروین، مبحث پرورش و توسعه یرانیا

 مورد توجه قرار گرفته است.  یرهغو  یهسا یرانمد، یندهآ یرانمد، یپرور ینجانشاستعدادها، 

 یگاهجامناسب، در  یها مهارت، با یستهشاکه افراد  دهد یم یناناطماستعداد، به سازمان  یریتمد

استتعداد   یریتمتد مورد انتظار کسب و کار قرار دارنتد.   یها هدفبه  یابی دستدر جهت  یشغلمناسب 

در شتغل   یتژه و یهتا  مهتارت از کارکنان، بتا استتعدادها و    یککه هر  آورد یم به وجودرا  یناناطم ینا

 یشتغل  یرمست  ینهمچنجبران خدمت، منصفانه و عادالنه است.  یایمزاعالوه  به، اند گرفتهمناسب قرار 

 یترون ببهتتر، درون و   یشغل یها فرصت یبرا یندهفزا یکتحرعامل  یکآنها شفاف است و به عنوان 

بته   آنهتا  در عدالت تحقق و اند جامعه از ینیاتوریم در واقع یامروز یها سازمان .کند یم، عمل یسازمان

 یرهتای متغ سایر مانند سازمانی عدالت امروزه است. به همین دلیل جامعه سطح عدالت در تحقق منزله

 .استت  کترده  پیتدا  متدیریت  متتون  در را یخاصت  جایگتاه  سازمانی تعهد سازمانی از جمله رفتار در مهم

 هتا  پتژوهش  ایتن  حاصتل  و دهتد  یمت  نشتان  را یرشدروبه  آهنگ حوزه این در و مطالعات ها پژوهش

 است. بوده حوزه در این یدیجد یدستاوردها

و ادراک از عدالت بته شتر     یسازماناستعداد، تعهد  یریتمدپژوهش با محوریت سه متغیر  ینا

مطتر  شتده،    یپژوهشمسئله  یانبپژوهش پرداخته است. ابتدا شر  و  ینا یاتلکاز  یکوتاهو مختصر 

 شده است. در ادامه اهداف و فرضیات پژوهش بیان شده است.  یینتبو ضرورت پژوهش  یتاهمسپس 

 متدیریت رابطه  کهپژوهش قصد بر آنست  یناموضوع در  یتاهمبا توجه به مطالب ذکر شده و 

شتود.   یبررس نهاجا ای رسته عالیآموزش  مرکزدر  سازمانیاز عدالت  ادراک و سازمانیاستعداد و تعهد 

مطالعته و رستالت آن در جهتت     با توجه به ضرورت موضوع پژوهش و با توجه به اهمیت سازمان مورد

استتعداد هته    یریتمدپژوهش آنست که  یاصللذا سوال مستعد در نظام امنیتی کشور  یروهاینتربیت 

 دارد؟ یزمانسابر تعهد  یریتأث
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 مبانی نظری پژوهش 
 بلکته ، یستت ن یانستان منتابع   یمیقتد  یندهایفرارفته در  کاربه  یجهانآوازه  یکاستعداد تنها  یریتمد

 یستاز  یکپارهته در  یدجد یروشو  یانسانمنابع  یریتمدقابل توجه در اصول  شکل ییرتغ یک یانگرنما

به استخدام،  یازن درک(. همزمان با 4،7332گتوناست )هن یانسانمنابع  یریتمد های یستمسو  یندهافرا

 یبترا  کته هستتند   یبحرانت  یمنتابع استتعدادها   که اند یافتهدر ها سازمانتوسعه و نگهداشت استعدادها، 

 که یستن یفهوظ یک(. استعداد 7333، 7ییمسو) باشند یم یریتمد یازمندن ها یجهنت ینبهتربه  یابی دست

 یریتمتد  ینتد فراجذب افراد مستعد، آغاز تالش ستازمان در   بلکهشود،  یسرمتنها با جذب افراد مستعد 

 شتود  یمت استتعداد در ستازمان باعتث     یریتمتد  یبرقرار (.4037و عباس پور،  ییخالونداستعداد است )

. هترا کته   یابتد  یشافتزا تعهد و تعلقشان به ستازمان   یزن یقطر یناکارکنان احساس عدالت کنند و از 

است کته   ییها آل یدهااز  یکی، شود یمانسان در نظر گرفته  یدرون یها مؤلفه از یکی به عنوانعدالت 

بته دنبتال    یشههماست. بشر  یختاردر طول  یاجتماعو  یاسیس، یاخالقمتمرکز بر توجه انسان بر ابعاد 

 یترضتا و  یستازمان  یور بهتره استت کته    یضرور یفاکتورسازمان  یکعدالت است. درک عدالت در 

افتراد توست     یتهداو  یزشانگسازمان،  یکدرک عدالت  یبرا ینهزم یجادا. بدون برد یمرا باال  یفرد

 (. 7340، 0فر ییموالمشکل خواهد بود ) یرانمد

ستازمان استتفاده    یتک نقتش انصتاف درون    یت  تعر یبرااست که  یاصطالح یسازمانعدالت 
عتدالت و   یاجترا انستان   یست اسا یآرزوهااز  یکی یختار(. در طول 7347، 1و همکاران یلیپف) شود یم

راه  یالهت و  یبشتر گونتاگون   هتای  یشته اندو  ها مکتبخصوص  یناتحقق آن در جامعه بوده است. در 
 یبرابتر  یته نظراز صاحب نظران،  یبرخو  اند کرده یشنهادپو استقرار آن  ینتب یبرارا  یمتفاوت یها حل
 یتابی  دست یبرا ها انسان یانمه درآمدها در عادالن یعتوزبر  یراز، اند نهادهگسترش عدالت نام  یهنظررا 

عتدم   دانیتد  یمت  کته  طتور  همان(. 4037و همکاران،  یاندهقانتمرکز دارد ) یزشانگاز  ییباالبه سطح 
 کارمنتدان در  یتینارضتا  یجتاد اباعتث   هایشتان  یتوانمنتد استعداد و عدم تناسب شغل افراد با  یریتمد
 .شود یم

 

1  - Hengton 
2  - Sweem 
3  - Molaeifar et al 
4  - Philip et al 
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 یتا و  کترده  تترک رفتته رفتته ستازمان را     کارکنتان  یتده ردگدر نهاجا، باعث  یترضاعدم  ینا 

متخصت  در ستازمان    یترو ن کمبودامر باعث  یناخود  که. یندنمااز موعد  یشپ یبازنشستگدرخواست 

شتده،   یستتم سو تعهد افراد به  یزهانگآمدن  یینپاسبب  یترضاعدم  یناموارد،  ینا. عالوه بر گردد یم

 .کرد یجاباپژوهش را  یناانجام  یتاهممسئله  ینا یجهنتدر 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1-5شکل

 پژوهش های فرضیه
 وجود دارد. یمعنادارکارکنان رابطه  یسازماناستعداد و تعهد  یریتمد یتوضع ینب

 وجود دارد. یمعنادارادراک شده رابطه  یسازماناستعداد و عدالت  یریتمد یتوضع ینب

 وجود دارد. یمعناداررابطه  یسازمانعهد ادراک شده و ت یسازمانعدالت  یتوضع ینب

 اطالعات  یلتحلو  یهتجزروش 

جهتت   یتانگین ممطلق،  یفراوان یعتوزجداول  یرنظ یفیتوصموجود در آمار  یها روشاز  یبررس ینادر 

 tاز آزمون  یزن یاستنباطپرسشنامه و در بخش آمار  یقطرشده از  یآور جمعاطالعات  یسهمقاو  یبررس

(، استفاده شده استت و در  ANOVA) یانسوار یلتحلو  یا نمونهدو  t(، یا نمونهتک  یاگروه ) یکدر 

 استفاده شد. ها آزمون یلتحلو  یهتجز یبرا SPSSاز نرم افزار  یتنها
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 روش پژوهش 
. جامعه باشد یم یهمبستگو از نوع  یفیتوصو از نظر ماهیت روش،  یکاربردپژوهش از نظر هدف  ینا

، دهند یم یلتشک 4031نهاجا در سال  یا رستهکارکنان مرکز آموزش عالی  یهکلرا پژوهش  ینا یآمار

 یبترا از جدول مورگتان  که به دلیل شرای  امنیتی از ذکر دقیق تعداد آنها با محدودیت مواجه هستیم.

نفر حجم نمونه تعیین گردید و بته روش   033حجم نمونه استفاده شد. بر اساس جدول مورگان   یینتع

پرسشتنامه برگشتت    738میان اعضای جامعه توزیع شد. تعداد  ها پرسشنامهساده  یتصادف یریگه نمون

 ینتتر  مهمانجام پژوهش قرار گرفت.  یمبناعدد پرسشنامه قابل قبول  732تعداد  یتنهاداده شد و در 

د پژوهش پرسشنامه است. در ایتن پتژوهش از سته پرسشتنامه استتاندار      ینادر  ها داده یگردآورروش 

( بتا  4332) یرماگویه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و  72( با 4031مدیریت استعداد مردان و همکاران )

 گویه استفاده گردید.  73( با 4330و مورمن ) یهوفنگویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی  71

 لیکرت طیف: 1-9جدول 

 مخالفم الًکام مخالفم متوسط موافقم موافقم کامالً گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 یقطراز  کهاست  یا فاصله یاسمق یکاست،  یدهگرددر جدول فوق مشخ   که یکرتل ی ط

 کرد یینتعباور و احساسات پاسخگو را  یا، نگرش، تعلق یتحساس توان یمآن 

 متغیرو تعداد سواالت مربوط به هر  متغیرها: 5-9جدول 

مورد  یرمتغ

 یبررس

 
 

 تعداد سواالت

)شماره 

 سواالت(

 ها مؤلفه 

مدیریت 

 استعداد

جذب استعدادها، کشف و ارزیابی استعدادها، توسعه استعدادها،   1-22 

 حفظ استعدادها

 ، تعاملیای یهروعدالت توزیعی،   22-1  عدالت سازمانی

 عاطفی، هنجاری، مستمر  24-1  تعهد سازمانی
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استت. بتا    یدهگردکرونباخ استفاده  یآلفااز روش  آزمون یاییپا یینتعپژوهش به منظور  ینادر 

 یآلفتا  یبضتر به دستت آمتد    کهآزمون  کل یانسوار ینهمچناز سؤاالت و  یکر ه یانسوارتوجه به 

، یانستان علتوم   هتا  پژوهشدر  ینکها. با توجه به یدگردمحاسبه  SPSSبا استفاده  از نرم افزار  کرونباخ

با توجه بته   مذکورپرسشنامه  یاییپا(، لذا 4324)کرونباخ،  ل استقابل قبو 3722باالتر از  یآلفا یبضر

. در شتود  یمت  یتابی ارز، ختوب  باشتد  یم 22/3مجزا باالتر از مقدار به صورتاینکه مقدار آلفای متغیرها 

 آورده شده است.  یکتفکبه  ها عاملاز  یکهر  یبراکرونباخ  یآلفا یبضرا یزانم 0-0جدول 
 

 کرونباخ یآلفا بیضرا: 3-3جدول 

 کرونباخ یآلفا یبضر یرمتغ

 61/2 مدیریت استعداد

 88/2 جذب استعدادها

 26/2 کشف و ارزیابی استعدادها

 62/2 استعدادهاتوسعه 

 62/2 حفظ استعدادها

 88/2 عدالت سازمانی

 62/2 عدالت توزیعی

 22/2  ای یهروعدالت 

 82/2 عدالت تعاملی

 62/2 تعهد سازمانی

 82/2 تعهد عاطفی

 89/2 تعهد هنجاری

 88/2 تعهد مستمر

 گیری بحث و نتیجه
 

به کارکنان اثر بختش   ها سازمانامروزه  اذعان داشت: توان میاین فرضیه پژوهش  های یافتهدر تحلیل 

 یکلو به طور  یابنددارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست  یازنو کارآمد 

 یبستتگ در آن  یرانمتد  یتژه وو بته   یانسان یروین یاثربخشو  ییکارابه  ها سازمان یثربخشاو  ییکارا

 دارد.
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تعلتق و   یشافتزا ، دهند یمنشان  واکنش کار ی محدر  یسازماننبود عدالت  یادر قبال وجود  کارکنان 

در  کته  کننتد مشتاهده   کارکنتان اگتر   کته  یمعن ینابه  هاست واکنش ینااز  یکیبه سازمان  یدلبستگ

 کننتد  یمت  یستع تتنش   یتن ا کاهش یبراتنش دهار شده و لذا  ینوعبه  شود ینمسازمان عدالت اجراء 

استت تعهتد    ممکتن  یمتوارد  ینهندهند. در  کاهشو تعهد خود را نسبت به سازمان  یدلبستگ یزانم

ارد وجتود د  یسازمانعدالت  کاردر محل  کننداحساس  کارکناناگر  عکس. بر یابد کاهشآنها  یسازمان

 یلهوست  ینبتد تا  یرندبپذرا  یشتریب یتمسئولو  ی تکل، یفهوظتا در شغل خود  شوند یم یختهانگآنها بر 

 .یافتخواهد  یشافزاآنها  یهنجار یسازمان. لذا تعهد کنندخود را به حرفه خود ادا  یند

برختورد بتا افتراد در     یهگتونگ و  کننتد  یمت  یفتا ارا در ستازمان   یمهمعدالت نقش  یندهایفرا

قترار دهتد. رفتتار     یرتتأث را تحتت   کارکنتان و رفتار  ها نگرشاست باورها، احساسات،  ممکن ها سازمان

 یشهروندعموماً منجر به تعهد باالتر آنها نسبت به سازمان و رفتار  کارکنانسازمان با  یسوعادالنه از 

 یشتتری ب، بته احتمتال   کننتد  یمت  یعتدالت  یباحساس  که یافراد یگرد یسو. از شود یمفرا نقش آنها 

استت   ممکتن  یحتو  دهند یمرا از خود نشان  یسازماناز تعهد  یینیپاسطو   یا کنند یمسازمان را رها 

هگونه افراد در مورد عتدالت در   ینکها درک ینبنابرا. کنند ییجوناهنجار مثل انتقام  یرفتارهاشروع به 

، از مباحتث  دهنتد  یمشده پاسخ  درک یعدالت یب یابه عدالت و هطور آنها  کنند یمسازمانشان قضاوت 

 است. یسازمانرفتار  درکخصوصاً  یاساس

 پیشنهاداها
 یسازماناستعداد با تعهد و عدالت  یریتمد یانمو معنادار  یممستقبر وجود ارتباط  یمبن یجنتابا توجه به 

 :شود یمارائه  یتوضعجهت ارتقا  یرز یشنهاداتپ

 ینتد نماو حفظ کارکنان مستتعد توجته    یماندگاربه لزوم  یدبااستعداد  یریتمددر بحث  یرانمد

از  تواننتد  یم یرانمد دارد. یبستگمستعد  یروهاینشکست سازمان در ادامه به وجود  یا یتموفقهرا که 

 ی خزانته  یجتاد ا یتق طرکته از   ینتد نماحاصل  یناناطماستعداد در سازمان،  یریتمد یساز یادهپ یقطر

و کارامد دستترس داشتته    یفیک یروهاینبه  توانند یمداشته باشند  یازنکه بخواهند و  یزمانهر استعداد 

 ییشناستا  یتق طراستتعداد و از   یریتمتد سازمان با بحران مواجه نشتود. بتا استتفاده از     یثح یناتا از 

 شد. یدوارامبه بهبود امور  توان یم ها منصب یناو قرار دادن افراد در  یدیکل یها پست
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را در سازمان به همراه داشتته   یمطلوب یجنتااستعداد  یریتمد شود یمباعث  یتنهااما آنچه در  

حاصتل   یتیمتوفق صورت  ینا یرغاست، در  یتحما یناو تداوم  یرانمدهمه جانبه  یتحماباشد، وجود 

 به هند نکته توجه کرد: یدباآن  یجنتااستعداد و  یریتمداساس در خصوص  ینانخواهد شد. بر 

 یریتمد یساز یادهپو  یجادابر  یمبتن یسازمانفرهنگ  ی توسعهو  یجادادر  یرانمدو  ها سازمان

 .یندنمااستعداد تالش 

 یریتمتد به بحث  یاتیشانعمل یها برنامهخود و در اهداف و  یراهبرد یکردهایرودر  ها سازمان

 داشته باشند. ای یژهو یتوجهاستعداد  یریتمد یساز یادهپنسبت به  یقدق یبند زماناستعداد و 

مثبت  یکردرو استعداد یریتمد یساز یادهپدر اعمال و سخنان خود نسبت به  ها سازمان یرانمد

 .یندنماارائه  ینهزم ینارا در  یمعنوو  یمال ی جانبه همه های یتحماداشته باشند و  یاتیعملو 

 یاقتدامات ر مشتاغل گونتاگون،   جذب مؤثر افراد نخبه و مستعد د یبرا تواند یم، سازمان ینبنابرا

مطلوب در آحاد جامعه و خصوصاً نوابغ و افتراد مستتعد بته     یتذهن یده شکلبرند معتبر و  یجادا یرنظ

حقوق  در نظر گرفتنمناسب،  یکارو ارتقا از درون سازمان، اعمال ساعات  یرونجذب  یستمس یریکارگ

را در  یحتی تفرو  یرفاه یالتتسه یجاداباال و  یتامنبا  یاستخدام یقراردادها ی یهارا، یکاف یایمزاو 

 خود قرار دهد. کاردستور 

و  یستازمان درون  یاجتمتاع ، روابت   کارکنتان  یشتغل در رابطه با ثبتات   یمختلفانجام اقدامات 

 های یستمس، اتخاذ یشرفتپو  یادگیری یبرا ییها فرصت یجادامناسب،  یرهبر سبک، یکار یها گروه

 یهالشت غنتا در مشتاغل و    یجتاد ا، یمال یرغو  یمال یها پاداش، در نظر گرفتن کارآمد عملکرد یابیارز

بروز استعداد  یبراالزم  یاراتاختدر مواقع لزوم، دادن  کارکنانبازخورد به  ی یهارا، یکار ی وظا کردن

نمتوده و بته    یتلق یتاهمخود را با  ی وظافرد در سازمان  که یطیشرا یجاداافراد در مشاغل محوله و 

 شده توس  سازمان مؤثر باشد. یهاراخدمات  یفیتکبر بهبود  تواند یم، کندشغل خود افتخار 

، توجته بته   یستتگی شاو  عملکرد یمبنابر  کارکنان یارتقاهمچون  یمباحثبه  تواند یمسازمان 

 ی توستعه مربتوط بته    یلمستا و  یپرور یگزینجا یها برنامه یریکارگ، به یشغل یرمسو  یفردتجارب 

 ی یته ارادر  ینتوآور و  یفیتت ک، بتر  هتا  روش یتن ااز  یتری گو با بهره  یدنما تمرکزفراد، توجه و ا یشغل

 مثبت بگذارد. یاثرخدمات 
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و تعهتد   یستازمان عتدالت   یتان مو معنتادار   یممستقبر وجود ارتباط  یمبن یجنتابا توجه به  ضمناً

 :شود یمارائه  یتوضعجهت ارتقا  یرز شود یم یشنهادپ

 ینهزمدهند و  یتاهماز گذشته  یشبآن در سازمان  یاجرااست به مساله عدالت و بهتر  یرانمد

را در ستازمان بته وجتود     یطیشرادر هر سه بعد فراهم آورند و  یسازمانعدالت  یترعا یشافزا یبرارا 

برخورد بهتتر بتا کارکنتان فتراهم      ینهزمکارکنان در  یممسقسرپرستان  یبراالزم  یها آموزشآورند تا 

و جبتران ختدمت آنتان بتر استاس       هتا  پرداختت  یستتم سعملکترد کارکنتان و    یابیارز یستمسد و آورن

 یتد با هتا  ستازمان  ینبنتابرا سازمان هستتند   یک یاصل یهسرما. کارکنان یردگالزم انجام  یاستانداردها

منتابع  بتا فتراهم آوردن    توانند یم ها سازمانآنان داشته باشند.  یها نگرشتوجه را بر تعهد و  ترین یشب

، بر ادراکتات  باشد یمکه مربوط به کار آنها  هایی یتفعالآموزش و مشارکت کارکنان در  یبرا یازنمورد 

 یرانمتد  یبرا تواند یممثبت تمرکز بر ادراکات کارکنان  یرتاثببرند.  بگذارند و تعهد آنها را باال یرتاثآنها 

 کننده باشد. یقتشوگرا  یجهنت

و  یتاز ن)جبتران،   یعیتتوز به هر سته اصتل عتدالت     یستیبا یرانمد یعیتوزعدالت  یارتقا یبرا

در مورد  یستیباشوند.  یتلقعادالن  ها یهرو ینکها یبراکه در آن قرار دارند  یطیشرامساوات( بسته به 

 یته پاقائل نبوده، بتر   ها گروه یاافراد  یبرخ یبرا ییاستثنا یچه، یدهگردافراد به طور مشابه اجرا  یتمام

و  یاخالق ینموازبر  یمتکو  یدهگرددر آن لحاظ  ها گروهبناشده، منافع تمام افراد و  یحیصحاطالعات 

 یتان مجرو  یرانمتد اصتال  داشتته باشتد.     یتت قابل یاشتتباه بوده و در صورت بروز  یجرا یاستاندارها

ه و اطالعتات و  مؤدبانه و با احترام با افراد رفتار کرد ها یهرودر هنگام اعمال  یبه استسازمان  های یهرو

 قرار دهند. آنانر یااخترا در  ها یهرواعمال  یهگونگو  ییهرا به ارهالزم در  یحاتتوض

 :گردد یم یشنهادپجهت انجام پژوهش  یرزموضوعات  یندهآبه محققان 

 حاضر یقتحقآن با  یجنتا یسهمقاو  ها سازمان یرساعنوان در  ینهمبا  یپژوهشانجام 

 یگرد یابزارهابا استفاده از  یفیکو  یکموان با روش عن ینهمبا  یپژوهشانجام 

 ینهمت بتا   یپژوهش گردد یم یشنهادپشد،  یدهسنجاستعداد با تعهد و عدالت  یریتمددر پژوهش حاضر 

 .یردپذانجام  یزن یزشانگو  یور ، بهرهیشغل یترضامانند  یرهایمتغبا  یولعنوان 
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 .. تهران: انتشارات بهاریه(. بالندگی سازمانی 1382الحسینی، ح. ) 

(. آسیب شناسی گروه اندیشی در تصمیم گیری. مجموعه مقاالت سمینار بررسی مساال  اداری ایاران،    1322الوانی، م. ) 

 .تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی

 یهاا  ساازمان  رد یساازمان عدالت  پرتو در یاجتماع یهسرما توسعه امکان بر یتأملاصغر،  یعلو پورعزت،  یبهط، یرخانیام

  .1شماره ،1، دوره1382،یدولت یریتمد یهنشر , یدولت

. دو ماهنامه توسعه انسانی پلای..  ها سازمان(. بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد 1386باقری. مسلم. توالیی. روح اله. )

 .69-23.  32سال هفتم.شماره 

 یبادن  یات ترب یهاا  دانشاکده   یعلما  یاأت ه یاعضاا  یزمانساا و  یا حرفاه تعهد  یبررس(.  1386، ح. ) یزرند یپورسلطان

 .یورزشو علوم  یبدن یتترب پژوهشکده، یپژوهش. طرح یرانا یها دانشگاه

بار   یساازمان  یشاهروند آماوزش رفتاار    یرتاأث  یبررسا "(.  1388. ) یاژه من، یان، محمدرضا. صالح یعابداله.  ینبز، یتوکل

 .124 – 125، ص  33 مارهش، یریتمد انداز چشم. "یسازمانتعهد  یشافزا

فصالنامه اقتصااد  و تجاارت ناوین.     و حفظ مناابع انساانی مساتعد.      ینتأماستعداد در  یریتمدنقش حسینی. ابوالحسن. 

 .225-181.   24و  23شماره 

 شرکت یموردمطالعه  ؛ استعداد یریتمد یندفرا یساز ینهبه مدل یطراح (.1362عباس. ) پور، . فاطمه و عباسیخالوند

 .123 -128. سال ششم ، شماره نوزدهم، بهار  یعموم یریتمد یها پژوهشپارس.  گاز و نفت

دالت سازمانی و تعهد ساازمانی در  ع یها مؤلفه(. بررسی رابطه بین 1362علی رضا. ) الهام؛ حجتی، دهقانیان، حامد؛ صبور،

 .182تا  153هشتم، شماره دوم، صفحات و نامه بیمه، سال بیست ش پژوه یک شرکت بیمه.

پارساالیان و ساید محماد اعرابای،      و کاربردها مترجماان علای   ها یهنظر(، رفتار سازمانی، مفاهیم،  1385رابینز، استیفن ) 

 فرهنگی. یها پژوهشچاپ نهم، تهران، دفتر 

 .عدالت در سازمان، تهران، انتشارات سمتو (، انتظار عدالت 1384)یعل یانرضال

ملای حفااری    شارکت بررسی میزان شایسته ساالری در فرایند مادیریت مناابع انساانی در    »(، 1389سالکی، محمد رضا )

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، دانشکده علوم انسانی، «ایران

بار   یساازمان ابعااد عادالت    یرگاذاری تأث ی نحاوه عطار،غزالاه، شاناخت    یطاهرو  یمهدد محم،یفراح، رضا، ینجوادسید 

 زمستان و ییزپا ،1 شماره ،1 ،  دوره1382، یبازرگان یریتمد یهنشر,یسازمانو  یشغل یترضا

می کلیدی در حوزه سازمانی. فصالنامه  (. مدیریت استعداد، مفهو1362صیادی، سعید . محمدی، مرضیه. نیک پور، امین. )

 .89-82. 135کار و جامعه. شماره 

 مدیریت مطالعات، «استعداد مدیریت بر ساز زمینه یراهبرد عوام  تأثیر»، (1386حسینی، ابوالحسن ) ،کریمی، عباسعلی

 .51-21راهبردی، شماره دوم، ص 
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: بهبود عملکارد و تعهاد در   یسازمانرفتار  یریتمد(، 1362)یزنو یج یک ماو  ای یجفر، یپاینل، یا یسونج، یتکوکول 

 .یلیاردب، انتشارات محقق ی اردب(، ینمترجم)یمهد، یزادهعلو  ی اسماع، یقادر، محمد، یضیفسازمان، 

 یهاا  شارکت در  یماورد )مطالعاه   کارکناان  یساازمان عوام  موثر بر تعهاد   یتاولو یینتع(.  1384، م.) یزاهد، ح. یمدن

 .33-1، دوره ششم، یرانا یشناسبلند ( ، مجله جامعه  یدبو  گاز فجر یشپاال

(. بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهاد ساازمانی کارکناان. پایاان ناماه کارشناسای ارشاد         1322مجیدی، ع. ) 
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 162 ، ش1389، یرتدب،مجله  یسازمان، عدالت یعلزاده  ینحسمحسن و  یناصر

 کارکناان  در یساازمان  یمادن  رفتار با یسازمان عدالت چندگانه و ساده رابطه یبررس، ینحس، شکرکن ، عبدالزهرا و ینعام

  8شاماره   ،یزدهمس سال سوم، ، دوره1385،  ینشناسا رو و یتیترب علوم مجله ,اهواز  شهر در یصنعت سازمان یک

, 26-62 

عادالت   یهاا  مؤلفاه اساتعداد باا    یریتماد رابطاه   یبررسا (. 1363. اژدر. )یشمخان ،یرحسینام. یاور ، محمدپناه. یاننورعل

 ، تابستان.39ناجا. سال نهم، شماره  یانساناستان همدان( فصلنامه منابع  یانتظام یفرمانده)مورد مطالعه: یسازمان
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