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چکیده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطهي بين سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني در بين کارکنان دانشگاه
آزاداسالمي واحد تبريز با استفاده از روش پيمايشي صورت گرفت .جامعهي آماري اين تحقيق شامل کليه
کارکنان دانشگاه آزاد واحد تبريز ميباشدکه نمونهي آماري با استفاده از فرمول کوکران  852نفر محاسبه
گرديد و به روش نمونهگيري تصادفي مطبق نظر خواهد شد .براي جمعآوري اطالعات مورد نياز از دو
پرسشنامه «تعهد سازماني مدل آلن و ميير» و براي سنجش سرمايه اجتماعي پرسشنامه محقق ساخته
طراحي گرديد .هر دو پرسشنامه از رواي الزم برخوردار بودند و پايايي آنها به ترتيب  0/77و  0/00بود.
پس از جمعآوري اطالعات جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون همبستگي پيرسون و آزمون تيتست
استفاده شد که در نهايت با توجه به فرضيههاي پژوهش نتايج زير به دست آمد .نتايج حاصل از آزمون
فرضيههانشان ميدهدکه ميزان تعهدسازماني دربين کارکنان درحد متوسط ميباشد ولي سرمايه اجتماعي
تا حدودي باال بود .در بين ابعاد سهگانه تعهد سازماني (تعهد عاطفي ،تعهد عقالني ،تعهد هنجاري) بعد
عاطفي بيشترين ميانگين و بعدعقالني کمترين مقدار را به خودگرفته است .نتايج آزمون همبستگي نشان
دادکه بين تعهد سازماني و سرمايه اجتماعي در بين کارکنان همبستگي مستقيم معنيدار وجود دارد .و در
بين ابعاد سهگانه تعهد سازماني با سرمايه اجتماعي نيز همبستگي مستقيم و معنيدار بدست آمد .سرمايه
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،استادیار گروه علوم اجتماعی؛ تبریز -ایران.
E-mail: drmahmoodelmi@gmail.com

 .2استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور -صندوق پستی  16763-7963تهران -ایران.
E-mail: rad_291@yahoo.com

 .7کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه علوم اجتماعی؛ تبریز -ایران.
E-mail: siahmohamadi@gmail.com
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اجتماعي و تعهد سازماني مردان بيشتر از زنان به دست آمده است .همچنين نتايج حاصله از رگرسيون
چند متغيره نشان ميدهد که  88درصد از تغييرات متغير مالک توسط متغيرهاي پيشبين پژوهش تبيين
ميشوند.
واژگان کلیدی :سرمايه اجتماعي ،تعهد سازماني ،اعتماداجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مشارکت اجتماعي،
تعهد عاطفي ،تعهد عقالني ،تعهد هنجاري.
مقدمه

کارآيي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به کاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد .هرقدر که
شرکتها و سازمانها ،بزرگتر ميشوند بالطبع به مشكالت اين نيروي عظيم نيز اضافه ميشود .مديران
در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در کنترل مداوم کارکنان خود دارند .تصور مديران اين است که وقتي
شخصي در يك محل استخدام ميشود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد .بعضي از مديران بر روي
اين مساله که رضايت کارکنان را ميتوان از طريق پاداش و ترغيب به انجام کار افزايش داد ،پافشاري
ميکنند .شايد تصور مديران اين است که کارکنان ،زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند.
اگرچه امروزه به دليل اين که کارکنان در زير فشار مالي زيادي به سر ميبرند بيشتر توجه و تمايل آنها
به مسائل اقتصادي کار است ،ولي به تدريج کارکنان عالقهمند به انجام کارهاي با مفهوم و خواهان
استقالل شغلي بيشتري در کار خود هستند ،تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد .تعهد
در زبان فارسي به معناي « گردن گرفتن شرط و پيمان و خود را ملزم به انجام عملي دانستن» تعريف
شده است .انديشه تعهد به عنوان موضوعي اساسي در نوشتههاي مديريت وجود دارد .اين انديشه يكي از
ارزشهاي اساسي استکه سازمان ميتواند برآن متكي باشد و کارکنان را بر اساس مالک تعهد ارزشيابي
کند .درسالهاي گذشته تعهد در تئوريها و تحقيقات به شيوههاي متفاوتي تعريف شده است و در نتيجه،
ترکيب نتايج تحقيقات انجامشده مشكل بوده است(گمينيان .)6821 ،تعهد به عنوان يكي ازعوامل پنهان،
ولي تأثيرگذار در رفتار شغلي کارکنان است .که دردهههاي اخير ازجايگاه ويژهاي درمطالعات علوم رفتاري
ومديريت منابع انساني برخوردار بوده است .چراکه تعهد سازماني نوعي وابستگي عاطفي استکه براساس
آن ،خودشاغل ،هويت خود را ازسازمان ميگيرد ،به آن احساس تعلق و وابستگي ميکند ،ازادامه عضويت
درآن لذت ميبرد وشناخت وضعيت تعهد سازماني کارکنان ميتواند مديران را درپيشرفت و بهبود کارکنان
ياري رساند و همچنين تعهد سازماني ميتواند بر متغيرهاي مهم در حوزه مديريت از جمله رضايت شغلي،
ترکشغل ،غيبت ،استرس شغلي وعملكرد تاثيرگذارباشد .بنابراين تعهدسازماني يكي از ارزشهاي اساسي
است که سازمان ميتواند برآن متكي باشد.
نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه ،خالقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازمان
محسوب مي شود ،چرا که هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستمهاي فني و سازماني توسط نيروي انس اني
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صورت ميگيرد .سپس توجه به اينمنبع مهم وبا ارزش ،سازمان و درکلجامعه را به اهداف خود نزديكتر
مي سازد و بر اين اساس ضرورت دارد ،مديران راهكارهاي اساسي و الزم براي حفظ ،رشد و توسعه من ابع
انساني را فراهم نموده تا آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند.
نيروي انساني متعهد خود را متعلق به سازمان ميبيند ،براي اهداف سازمان که اهداف خود اوس ت ،از
خويش مايه مي گذارد ،نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هويت ميبخشد .ل ذا وج ه ي ا معي ار
عمده تمايز برتري سازمان ها نسبت به يكديگر نيروي انساني متعه د اس ت .اي ن ش اخث ،اث ر بخش ي،
کارايي سازماني را افزايش ميدهد .بنابراين آنچه که موجبات تحقق مزيت رق ابتي س ازمانه ا و جل ب
رضايتمندي مشتريان را تضمين مي کند ،منابع انساني متعهد است .از اين رو شناخت عوام ل م رتبط ب ا
تعهد سازماني کارکنان ميتواند سازمانها را در بهبود و اثربخشي و کارايي کمك نموده و موجب افزايش
عملكرد و اجتماعي و اقتصادي سازمانها گردد.
درغياب سرمايه اجتماعي ،ساير سرمايهها اثر بخشي خود را از دست ميدهند ،بدون سرمايه اجتماعي،
پيمودن راههاي سرمايه توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ،ناهموار و دشوار ميشود.
سرمايه اجتماعي با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا ش ده و بس تر مناس بي
براي بهره وري سرمايه انساني ،مالي و اقتصادي و راهي براي ميل به موفقيت قلمداد ميشود .م ديران و
کساني که بتوانند در سازمان ،سرمايه اجتماعي ايجاد کننده ،راه کاميابي شغلي و سازماني خود را هم واره
مي سازند .با توجه به اين مفهوم ،سرمايه اجتماعي در برگيرنده مفاهيمي چون اتحاد ،همكاري و همي اري
ميان اعضاي يك گروه يا يك جامعه است که نظام هدفمندي را شكل مي ده د و آنه ا را ب ه س وي
دستيابي به هدف ارزشمند هدايت مي نمايد.
بر اين اساس در تحقيق حاضر سعي گرديده است تا رابطه سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز مورد بررسي قرار گيرد.
هر چند دست يابي به اهداف آموزشي صرف ،منوط به استفاده بهينه از منابع انساني ،مالي و تجهيزاتي
است اما پويايي نظام آموزش عالي وابسته به عوامل مختلفي از جمله داشتن کارکناني خشنود ،برخوردار از
تعهد و وفاداري باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محيطي پويا و سالم با به کار بستن
تمام توان خويش براي کارآيي بيشتر و بهتر اين سازمان فرهنگي گام بردارن د .کارکن ان مراک ز آم وزش
عالي بدون داشتن تعهد به اهداف عالي نظام نمي توانندکاري را پيش ببرند ،چون بدون تعهد چيزي اتفاق
نمي افتد .کارکنان بايستي با شناخت کامل اهداف و تعهد به آنه ا ،بس تر الزم را ب راي تحق ق اه داف
فراهم سازند .با عنايت به تحقيقات انجام گرفته در زمينه سرمايه اجتماعي و ابعاد تعه د س ازماني انتظ ار
مي رود سرمايه اجتماعي شرط الزم براي تعهد سازماني اثربخش باشد و به تعهد سازماني کم ك نماي د و
به طور موثر بهره ور بودن کارکنان اثرگذار باشد لذا با توجه ب ه ض رورت و تح ول بازس ازي در س رمايه
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اجتماعي در مورد تعهد سازماني و نيز به دليل اهميت تعهد سازماني به عنوان يك عامل مه م در جه ت
افزايش بهرهوري کارکنان باشد لذا ضرورت انجام اين تحقيق احساس ميشود.
هدف کلي تحقيق حاضر تعيين رابطه سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تبريز ميباشد .و اهداف اختصاصي تحقيق حاضر عبارتند از:
 .6تعيين رابط ه سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
 .8تعيين رابطه اعتماد اجتماعي با تعهد سازماني در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
 .8تعيين رابطه مشارکت اجتماعي با تعهد سازماني در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
 .4تعيين رابطه انسجام اجتماعي با تعهد سازماني در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز.
چارچوب نظری

تعهد سازمانی

مورو در سال  ،6028با جمع آوري نتايج تحقيقات ديگران چندين تعريف و روش براي مطالعه تعهد
سازماني ذکرکرد ،ماودي ،استز و پورتر اين روشها را دردو بخش به نامهاي تعهد رفتاري وتعهد اعتقادي
طبقهبندي کردند:
تعهد رفتاري :ساالنسيك ،شول و ديگران تعهد را برحسب يك حلقه رفتاري تعريف کردهاند .آنها
معتقد بودند :تعهد يك حالت دروني است که فرد به وسيله اعمالش مقيد ميشود و از طريق اين اعمال
معتقد ميشود که به فعاليتهايش و وابستگي خود در سازمان ادامه دهد.
ازديد رفتاري ،تعهدرفتاري اعمالي را به دنبال خود ميآوردکه ازساير رفتارها به واسطه سطح شگفت-
آورشان ،مشخث است .ازاينرو ديدگاه رفتاري روي ابزار عمومي تعهد تمرکز ميکند .سابقه کار شگفت-
آور و عملكرد بسيار خوب افراد مثالهايي از تعهد رفتاري در سطح ميباشند.
تعهد اعتقادي :از ديدگاه اعتقادي وجه مشخث تعهد دروني کردن اهداف و ارزشهاي سازمان توسط
فرد است .اما مادوي ،استرز و بوليان يادآوري کردهاندکه تمايل در به کاربردن کوشش قابل توجه براي
سازمان ايده بيشتر افراد به حساب مي آيد ،که اين امر تا حدي مشابه نظريه وابستگي شغلي بوکانان است،
اين تعريف اشاره به نيرويي براي فعاليت دارد ،از اينرو به مفهوم انگيزش بسيار شبيه است.
تجزيه و تحليل اين دو روش بيانگر آن است که تشابهات اين دو ديدگاه بيشتر از اختالفات آن است.
براي مثال ه ر دو ديدگاه به چهار مشخصه عمومي براي تعهد سازماني افراد اشاره دارند که عبارتند از:
 .6دروني کردن اهداف و ارزشهاي سازمان.
 .8وابستگي به شغل سازماني در زمينه اين اهداف و ارزشها.
 . 8تمايل به ماندن درسازمان براي يك دوره زماني طوالني به منظور خدمت به اهداف و ارزشهاي
آن.
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 .4رضايت از به کار بردن کوشش براي اهداف و ارزشهاي مورد عالقه سازمان ،جدا از سودمندي
اين کوشش براي حصول اهداف فردي(کريمزاده.)68 :6872 ،
پنلي و گولد يك چارچوب چند بعدي را ارائه کردند .آنها بين سه شكل از تعهد با عناوين اخالقي،
حسابگرانه و بيگانگي تمايز قائل شدند:
 .6تعهد اخالقي :تعريف تعهد اخالقي به طور نزديكي با تعريف تعهد عاطفي ميير و آلن و تعهد
ارزشي آنجل و پري و ماير و شورمن يكسان است.
 .8تعهد حسابگرانه :استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اريلي و
چتمن است و ممكن است به عنوان يك شكل از انگيزش به جاي تعهد در نظر گرفته شود.
 .8تعهد بيگانگي :منظور آنها از تعهد بيگانگي تاحدي با تعهد مستمر ميير و آلن يكسان است
(فرهنگي و ديگري.)61 :6824 ،
سرمایه اجتماعی

اصطالح سرمايه اجتماعي نخستين بار در اثر کالس يك ج ين ج اکوب ،ب ه ن ام م رگ و زن دگي در
شهرهاي بزرگ آمريكايي ( )6016به کار رفته است .اين اص طالح در ده ه  6020توس ط ،جمي ز کلم ن
جامعهشناس آمريكايي در معناي وسيع تري مورد استفاده قرار گرفته و رابرت پاتنام دانشمند علوم سياسي
نفر دومي بود که بحثي قوي و پرشور را در مورد س رمايه اجتم اعي و جامع ه م دني در ايتالي ا و اي االت
متحده برانگيخت(فوکوياما.)60 :6870 ،
فوکوياما از متفكرين هم عصر ما بر وجود هنجارها و ارزشهاي غير رسمي در يك گروه تأکي د دارد.
او سرمايه اجتماعي را شكل و نمونه ملموسي از يك هنجار غير رسمي که باعث ترويج همكاري ب ين دو
يا چند نفر ميشود ،مي داند .هنجارهاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي ميتوانند از هنجار روابط متقاب ل
دو دوست گرفته تا آموزههاي پيچيده اي را در بر گيرند .هنجار و روابط متقابل به طور ب القوه در روابط ي
که با همه مردم داريم ،وجود دارد ولي فقط در رابطه با دوستانمان است که از قوه ب ه فع ل در م يآي د.
اعتماد ،شبكهها ،جامعه مدني و امثالهم که با سرمايه اجتم اعي مرب وطان د تمام ام محص ول ج انبي اي ن
پديده اند که در نتيجه سرمايه اجتماعي به وجود ميآيند ولي خود به خ ود س رمايه اجتم اعي را تش كيل
نميدهند .چنين نيست که هر مجموعهاي از هنجارهايي با مصداق عيني ب ه تش كيل س رمايه اجتم اعي
بيانجامد ،اين هنجارها بايد به ايجاد و افزايش همكاري در گروه بيانجامد و ل ذا ب ا فض ايل س نتي چ ون
درستكاري ،وفاي به عهد ،قابل اعتماد بودن در انجام وظيفه ،روابط متقابل ونظاير اينها مرتبطاند .از آنجا
که همه افراد به همكاري نياز دارند تا اهداف شخصي خود را عمالم محقق سازند ،عقل حكم ميکن د ک ه
سرمايه اجتماعي را همچون کاالي خصوصي توليد کنند(تاجبخش.)610-670 :6825 ،

01

مطالعات جامعهشناسی ،سال سوم ،مشاره دهم ،هبار 0931

فوکوياما معتقد است سرمايه اجتماعي متعلق به گروههاست نه افراد و هنجارهايي که شالوده س رمايه
اجتماعي را تشكيل مي دهند در صورتي معني دارد که بيش از يك نفر در آن س هيم باش د .گروه ي ک ه
حاوي سرمايه اجتماعي اند ممكن است به کوچكي دو دوست باشند که با يكديگر تبادل اطالعات ميکنند
يا در پروژهاي مشترکام همكاري ميکنند يا ممكن است در مقياس بزرگت ري تم امي ي ك مل ت باش د.
فوکوياما برخي از کشورها را که از نظر فرهنگي يكسان هستند بر اساس سرمايه اجتماعي مقايسه ميکند
و هدف او اين است که به اين سؤال پاسخ دهد :چرا برخي کشورها موفقيت اقتصادي بيشتري نسبت ب ه
ساير کشورها دارند .او ادعا ميکند در اين کشورها سطوح ب االي قابلي ت اجتم اعي (س رمايه اجتم اعي)
صداقت و اعتماد افراد را به انجام کارهاي مشارکتي و تعاوني مشتاق ميس ازد و زمين ه را ب راي رش د و
ترقي فراهم ميکند .مثالم درجامعه ژاپن سطوح باالي سرمايه اجتماعي سبب گسترش و توسعه اين کشور
شده است در حالي که در جامعه چين پيون دهاي موج ود م انع ش كلگي ري س رمايه اجتم اعي ش ده و
فرصت هاي نوآوري را محدود ساخته است .فوکوياما معتقداست جوامع مدرن به جاي اينکه درصدد باشند
که اخالق اعضاي شان را بهبود بخشند در جست وجوي تأسيس نهادهايي چون حكومت متكي بر ق انون
اساسي و مبادله مبتني بر بازار آزاد هستند تا رفتارهاي اعضاي خود را نظاممند کنند(فوکوياما.)68 :6870 ،
کلمن سرمايه اجتماعي را برحسب کارکردي که دارد تعريف ميکند .به عقيده او اين مفهوم ن ه ي ك
موجود منفرد ،بلكه در برگيرنده موجوديتهاي مختلف است که تمامي آنها در دو عنصر مشترک هستند
يعني همه آنها جنبهايي از ساخت اجتماعي را در خود دارند و واکنش عيني از کنشگران را در درون اي ن
ساختار تسهيل ميکنند .سرمايه اجتماعي همانند ديگر اشكال سرمايه مواد است و رسيدن ب ه اه دافي را
امكانپذير مي سازد که در نبود آن ،دسترسي به آن اهداف ناممكن خواهد بود .سرمايه اجتم اعي همانن د
سرمايه مادي و سرمايه انساني ،کامالم قابل مبادله نيست ،اما ميتواند مختث به فعاليته اي مشخص ي
باشد .شكل مشخصي از سرمايه اجتماعي که در تسهيل بعضي از کنشها ارزشمند است ،ميتواند ب راي
کنشهاي ديگر بي فايده و يا حتي مضر باشد .سرمايه اجتماعي بر خالف اش كال ديگ ر س رمايه در ذات
ساختار روابط ميان کنشگران وجود دارد .کلمن پس از اين تعري ف از س رمايه اجتم اعي ،مجموع هه اي
مختلفي از کنشها ،پيامدها و روابط را سرمايه اجتماعي مينامند .از نظر او سرمايه اجتماعي ذاتام ق ادر ب ه
کار است وسرمايه اجتماعي هرآن چيزي است که به مردم و نهادها امكان عمل ميدهد .بنابراين ،سرمايه
اجتماعي يك مكانيزم ،يك شي و يا يك پيامد نيست ،بلكه همزمان ه ر ي ك ي ا تم امي آنه ا اس ت.
سرانجام اينکه سرمايه اجتماعي ازنظر کلمن به لحاظ هنجاري و اخالقي خنثي است يعني نه مطلوب اس ت
و نه نامطلوب .و صرفام با فراهم کردن منابع الزم ،وقوع کنشها را امكانپذير ميسازد(کلمن.)418 :6877 ،
سرمايه اجتماعي از نظر او يك شي واحد نيست انواع چيزهاي گوناگون است که دو ويژگي مش ترک
دارند:
 .6جنبهاي از يك ساخت اجتماعي هستند.
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 .8تسهيلگر کنشهاي افراد درون ساختها هستند.
به نظر کلمن روابط اجتماعي هنگامي به وجود ميآيد که افراد کوشش ميکنند از منابع ف ردي خ ود
بهترين استفاده را به عمل آورند .وجود عنصر ساختاري در تعريف کلمن اهميت زيادي دارد(همان.)418 :
کلمن اش كال عم ده س رمايه اجتم اعي را تعه دات و انتظ ارات ،ظرفي ت ب القوه اطالع ات هنجاره ا و
ضمانتهاي اجراي مؤثر روابط اقتدار ،اعتماد ،سازمان اجتماعي انطباق پذير ،س ازمان تعه دي و پيون دها
مي داند(همان .)411 :سرمايه اجتماعي ،به نوبه خود ،هنگامي به وجود مي آيد که رواب ط مي ان اف راد ب ه
شيوهاي دگرگون ميشود که کنش را تسهيل ميکند.
کلمن نتيجهگيري ميکند که حتي در ميان گروههاي خاص ديني و يا قومي که افراد درون گروه ب ه
هم همبسته بودند ،عواملي چون فقر خانواده که غالبام در دستاورد تحصيلي دانشآم وزان ت أثير ن امطلوب
مي گذارد ،چندان مؤثر نبودند چرا که سرمايه اجتماعي گروه و هنجاره اي موج د در گ روه ،اي ن عوام ل
منفي را خنثي ميکردند و اين جمعبندي را ارائه ميکند که سرمايه اجتماعي به عنوان منبع مفيدي است
که براي هرکسي ازطريق روابط اجتماعي او قابل دستيابي خواهد بود .باالخره کلمن سرمايه اجتماعي را
چنين تعريف ميکندکه « :يكسري منابع که در روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي گروه که براي رشد
شن اخت و توسعه اجتماعي کودکان و يا افراد جوان الزم است را سرمايه اجتماعي گويند .اين من ابع ب راي
اشخاص مختلف ،متفاوت است و به کودکان و بزرگترها در توسعه سرمايه انساني خود کمك ميکند».
از ديدگاه چلبي ،اعتماد ريشه وابستگي عاطفي دارد .به اعتقاد او هرگاه عواط ف مثب ت ،امك ان رش د
داشته باشند و بتوانند .بين افراد جريان پيدا کنند ،اعتماد ايجاد و تقويت ميشود .از اين منظر روابط بي اني
بيش از روابط ابزاري توانايي ايجاد و بر قراري تداوم اعتماد متقابل را دارند .روابط بياني مبتني بر عاطف ه
دوستي و صميميت است در حاليکه روابط ابزاري مبتني بر روابط رسمي و سازماني ميباشد .و عواطف و
صميميت کمتري در آن جا مييابد .بنابراين ،روابط بياني ميتواند بستر مناسبت ري ب راي ش كلگي ري
اعتماد باشد بر اين اساس گروه نخستين ،بهترين فرصت را براي پيدايش اعتماد پديد ميآورند ،زيرا مملو
از روابط بياني هستند از ديدگاه چلبي در جامعه جديد ،امكانات بالقوهاي وجود دارد ک ه م يتوان د رواب ط
بياني و ابزاري را با يكديگر ترکيب کند .اين ترکيب در مفهوم «اجتم اع ج امعوي» 1تجل ي م يياب د .در
چنين شرايطي امكان برقراري اعتماد متقابل در سطوحي فراتر از گروه نخستين (خ انواده ،دوس تان ،ه م
محلهاي و  )...فراهم ميشود(گروسي و ديگران.)88 :6821 ،
بررسي تاثير تعهد سازماني برتمايل به ترک خدمت مديران وکارشناسان شرکت راهآهن توسط سارقي
به راهنمايي سعادت در قالب پاياننامه کارشناسي ارشد در دانشگاه تهران در سال  6875انجام شده است.
نتايج حاصله نشان ميدهد :ارتباط معناداري بين تعهدعاطفي وتمايل به ترک خدمت مديران وکارشناسان
حوزه واحدهاي مرکزي شرکت راه آهن وجود دارد.
. Societal Community
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ارتباط معناداري بين تعهد مستمر و تمايل به ترک خ دمت م ديران و کارشناس ان ح وزه واح دهاي
مرکزي شرکت راه آهن وجود دارد.
ارتباط معناداري بين تعهد تكميلي و تمايل به ترک خ دمت م ديران و کارشناس ان ح وزه واح دهاي
مرکزي شرکت راه آهن وجود دارد.
بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني و تعهد شغلي کارکنان بانك کشاورزي ادارات مرکزي تهران
براساس مدل پنلي و گولد توسط شكري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران در قالب
پاياننامه کارشناسي ارشد درسال  6821انجام شده است .نتايج بيانگرآن استکه مشاغل غنيشده موجب
افزايش تعهد شغلي کارکنان بانك کشاورزي ميشود .همچنين سابقه شغلي مديران موجب افزايش تعهد
شغلي در آنها ميگردد درحالي که عامل مذکور درمورد کارشناسان تاييد نشده است .ازطرف ديگر ،عامل
سن درمديران موجب افزايش تعهد سازماني آنها ميشود و اين عامل نيز درکارشناسان تاييد نشده است.
ساير عوامل شامل ،ميزان تحصيالت کارکنان ،مشارکت کارکنان در کار خود و ماندگاري کارکنان موجب
افزايش تعهد سازماني آنها ميشود(شكري.)6821 ،
فينگان )8000( 6ضمن تحقيقات خود ب ه بررس ي رابط هي ب ين ارزشه اي شخص ي و ارزشه اي
سازماني کارکنان پرداخته است نتايج تحقيقات وي بيانگر اين مطلب استکه تعهد سازماني را ميتوان به
وسيله ادراک و تصور کارکنان در خصوص ارزشهاي سازمان پيشبيني نمود عالوه بر اي ن ه ر ي ك از
انواع تعهد عاطفي ،هنجاري و مستمر به وسيله گروه و دستهاي از ارزشها پيشبيني م يش وند و تح ت
تاثير آنها قرار ميگيرند.
راندل وکوت 8ادعا کردهاندکه دلبستگي شغلي پيش درآمد يا پيشنياز تعهد سازماني و تعهد شغلي است.
آنها در مدل خود ،دلبستگي شغلي را به عنوان يك متغير تعديلکنندهي روابط ميان نگرشهاي مختلف از
جمله اخالق کاري ،تعهد حرفهاي و تعهد سازماني تعريف کردند ،به ويژه اين که دلبستگي شغلي روي تعهد
سازماني و تعهد حرفهاي اثر مستقيم ميگذارد .از ديدگاه اين دو پژوهشگر رابطه ب ين دلبس تگي ش غلي و
تعهد سازماني مبتني بر تئوري مبادله اجتماعي است ،زيرا افراد تمايل دارند با کساني رابطه دوجانبه برق رار
کنندکه از آنها متنفع شوند .تجاربکاري مثبت کارکنان نيز درگرو تالشهاي سازمان است زيرا کارمنداني
که دلبستگي شغلي بااليي داشته باشند هويت سازماني آنها افزايش م يياب د ،و در نتيج ه تعهدش ان ب ه
سازمان بيشتر ميشود(راندل و کوت؛ نقل از ابطحي و مواليي.)6825 ،

Fingan
Randall & Cott
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فرضیههای تحقیق

فرضیه اصلی

بين سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز رابطه وجود دارد.
فرضیههای اختصاصی

 .6بين ميزان اعتماد اجتماعي و ميزان تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز رابط ه
وجود دارد.
 .8بين ميزان مشارکت اجتماعي و ميزان تعهد سازماني کارکنان دانش گاه آزاد اس المي واح د تبري ز
رابطه وجود دارد.
 .8بين ميزان انسجام اجتماعي و ميزان تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز رابطه
وجود دارد.
متغیرهای تحقیق

سرمایه اجتماعی

تعريف نظري :سرمايه اجتماعي ازمجموعه هنجارها و ارزشهاي موجود درسيستمهاي فكري ،علمي،
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي جامعه منتج ميشود و اين هنجارها و ارزشها حاصل نهادهاي
اجتماعي و اقتصادي ما است که داراي ويژگي اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعي ،احساس هويت جمعي و
گروهي و غيره است(عالقهبند.)02 :6821 ،
تعريف عملياتي :در اين پژوهش مجموع سه مولفه اعتماد اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و انسجام
اجتماعي تشكيل سرمايه اجتماعي را ميدهندکه طي سوالهايي درمقياس  5گزينهاي طيف ليكرت مورد
سنجش قرار گرفتند.
اعتماد اجتماعی

تعريف نظري :نظريه پردازان اعتماد اجتماعي (کلمن و فوکوياما) اعتماد را به عن وان رابط هاي ک ه در
يك سو توقع و در سوي ديگر تعهد را ايجاد ميکند ،توصيف ميکنند .اعتماد نوعي اعتب ار اس ت ک ه در
روابط افرادي که با هم برخورد ميکنند و يك احساس حمايت نسبت به هم دارن د ،وج ود دارد(س پهري،
64 :6821؛ به نقل از صادق زاده.)6822 ،
تعريف عملياتي :در اين پژوهش جهت سنجش اعتماد از مولفههاي .6 :صراحت و باز بودن  .8س هيم
کردن  .8پذيرش  .4حمايت  .5رفتار مبتني بر اعتماد کردن  .1رفتار قابل اعتماد  .7اعتماد کننده بودن و
قابل اعتماد بودن ميباشد که در سوالهايي با مقياس طيف ليكرت طراحي و سنجيده شدند.
مشارکت اجتماعی

تعريف نظري « :مشارکت فرايندي اجتماعي ،عمومي ،يكپارچه ،چندگانه ،چند بعدي و چن د فرهنگ ي
است که هدف آن کشاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل توسعه است»(گائوتري.)87 :6021 ،
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در کار پاتنام مشارکت به دو حوزه عمومي و داوطلبانه تقسيم م يش ود .ح وزه عم ومي ب ه مش ارکت در
انتخابات و مسائل مربوط به وظايف شهروندي است و در امر داوطلبانه انواع مشارکتهايي است ک ه ب ه
خواست فرد انجام ميپذيرد.
تعريف عملياتي :در اين پژوهش مشارکت اجتماعي افراد وابسته به ميزان تماي ل و عالق ه آنه ا ب ه
جامعه و اطرافيان خويش است .مشارکت اجتماعي با معرفهايي از قبيل مشارکت در تصميمگي ريه اي
دانشگاه ،کمك به همكاران ،شرکت در فعاليتهاي خيره و داوطلبانه ،مشارکت در اقدامه اي جمع ي و ...
در سوالهايي در مقياس  5گزينهاي طيف ليكرت سنجيده شدند.
انسجام اجتماعی

تعريف نظري :انسجام اجتماعي به معناي حمايت افراد يك گروه يا جامعه از يك ديگر ،به رهمن دي از
احساس پذيرش از سوي ديگران و احساس راحتي در گروه هايي اس ت ک ه اف راد در آن ه ا عض ويت ي ا
مشارکت داشته باشند(کريشنا و شرادر8000 ،؛ گروتارت و همكاران.)8005 ،
تعريف عملياتي :توافق جمعي ميان اعضاي يك گروه يا جامعهکه حاصل پذيرش ودروني کردن نظام
ارزشي و هنجاري يك جامعه و وجود تعلق جمعي و تراکمي از وجود تعامل در ميان افراد آن جامعه است.
در اين پژوهش براي سنجش انسجام اجتماعي  7گويه در مقياس طيف ليكرت طراحي گرديد.
تعهد سازمانی

تعريف نظري :يك نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و يك فرآيند مستمر استکه به واسطه
مشارکت افراد در تصميماتي سازماني ،توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را ميرساند(مقيمي،
.)6821
تعريف عملياتي :عبارتست از نمراتي که کارکنان از پرسشنامه استاندارد شده تعه د س ازماني م وداي،
استيرز و پورترکسب ميکنند و اين پرسشنامه داراي  65سوال ميباشد.
تعهد عاطفی

اي ن بع د از تعه د ب ه عن وان وابس تگي ع اطفي و تعل ق خ اطر ب راي انج ام ک ار و تماي ل
به ماندن جهت ادامه اشتغال در سازمان تعريف ميشود(آلن و مي ير.)62 :6000 ،
تعهد مستمر یا عقالنی

تعه د مس تمر ي ا عقالن ي مبتن ي برهزين هه اي ناش ي از ت رک س ازمان اس ت ک ه دراي ن
رابط ه هرچ ه س رمايهگ ذاري کارکن ان بيشترباش د احتم ال ت رکخ دمت توس ط آن ان ک مت ر
خواه د ب ود .بعب ارتي ب ا ص رف وق ت ،عم ر وت الش بيش تر؛ اف راد ب ه راحت ي حاض ر ب ه ت رک
خ دمت نم يش وند و ض رورتام و براس اس ني از ب ه ک ار خ ويش ادام ه م يدهن د(آلن و م يي ر،
.)62 :6000
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تعهد هنجاری

در اين بعد از تعهد افراد ادامه خدمت و انجام ک ار در س ازمان را وظيف ه ،تكلي ف و مس ئوليت خ ود
مي دانند تا بدين وسيله دين خود را نسبت به سازمان ادا نمايند(آلن و مي ير)62 :6000 ،
جنسیت کارکنان

تعهد عاطفی

تعهد عقالنی

اعتماد اجتماعی

تعهدسازمانی

سرمایه اجتماعی

انسجام اجتماعی

مشارکت

تعهد هنجاري

اجتماعی
نمودار شماره ( :)1مدل تحلیلی تحقیق

روش تحقیق

تحقيق حاضر به صورت پيمايشي انجام گرفته است .با توجه به اين که اين تحقيق شامل گردآوري
اطالعات به طور مستقيم ازگروهي افراد است و به وسيله اين روش اطالعاتي را ميتوان به دست آوردکه
شامل بيان نظريات مي باشد ،از روش پيمايش استفاده شد.
جامعه آماري تحقيق حاضر کارکنان رسمي و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ميباش د ک ه
تعداد آنها  205نفر است .در کل حجم نمونه  852نفر محاسبه شد 672 .نفر مرد و  20نفر زن ب وده و
روش نمونهگيري در تحقيق حاضر تصادفي طبقهاي يا نسبتي است .بدين ترتيب که جامعه آم اري ب ه 0
طبقه بر اساس حوزه رياست و معاونتها طبقهبندي گرديده است.
Nt 2 pq
 257 / 608
Nd2  t 2 pq

n

ابزارجمعآوري اطالعات در روش ميداني جمعآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد بود
که با توجه به تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق؛ سرمايه اجتماعي براساس نظريه پاکستون ،آستون و
هيوز وتعهدسازماني نظريه آلن وميير تنظيم شد .سواالت باتوجه به ماهيت وهدف آنها به صورت سواالت
چندگزينهاي و باز در يكي از سطوح اندازهگيري اسمي ،رتبهاي ،فاصلهاي و نسبي طراحي شده است .به منظور
سنجش اعتبار 6از اعتبار صوري 8استفاده شده است.

Validity
Face Validity

1.
2.
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براي سنجش پايايي 6نيز از تكنيك آلفاي کرونباخ استفاده گرديد.
جدول شماره ( :)1پایایی گویههای مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرهاي تحقیق

مقدار آلفاي کرونباخ

سرمایه اجتماعی

6/6691

اعتماد اجتماعی

6/7313

مشارکت اجتماعی

6/7351

انسجام اجتماعی

6/7221

تعهد سازمانی

6/3977

تعهد عاطفی

6/3715

تعهد عقالنی

6/3312

تعهد هنجاري

6/3662

یافتههای تحقیق

توزیع پراکندگی تعهد سازمانی کارکنان

براساس اطالعات جدول شماره ( )8مالحظه ميشود که متوسط تعهد سازماني کارکنان مورد مطالعه
 58/06با انحراف استاندارد  66/81و کمترين نمره تعهد سازماني کارکنان  86/17و بيشترين  24/67بوده
است .به طوريکه  %85کارکنان تعهد سازمانيشان زير  %85 ،45بين  45-54/61و  %85کارکنان بين
 54/61-10/28و  %85کارکنان باالي  10/28ميباشد .در مجموع ميتوان گفت ميزان تعهد سازماني
کارکنان در حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)2توزیع پراکندگی تعهد سازمانی کارکنان

تعداد

میانگین

237

37/61

انحراف
استاندارد
11/29

واریانس

129/66

ضریب
کجی
6/666

انحراف چاركها
حداقل

حداکثر

21/93

75/13

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

53

35/19

96/77

توزیع پراکندگی تعهد عاطفی کارکنان

براساس اطالعات جدول شماره ( )8مالحظه ميشود که متوسط تعهد عاطفي کارکنان مورد مطالعه
 18/48با انحراف استاندارد  65/46و کمترين نمره تعهد عاطفي کارکنان  7/50و بيشترين  07/50بوده
است .به طوريکه  %85کارکنان تعهد عاطفيشان زير  %85 ،55بين  55-18/50و  %85کارکنان بين
. Reliability

1
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 18/50-78/68و  %85کارکنان باالي  78/68ميباشد .در مجموع ميتوان گفت ميزان تعهد عاطفي
کارکنان باالتر از حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)3توزیع پراکندگی تعهد عاطفی کارکنان

تعداد

میانگین

237

97/57

انحراف
استاندارد
13/51

ضریب

واریانس

273/93

کجی

انحراف چاركها
حداقل

حداکثر

3/36

63/36

-6/239

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

33

92/36

37/12

توزیع پراکندگی تعهد عقالنی کارکنان

براساس اطالعات جدول شماره ( )4مالحظه ميشود که متوسط تعهد عقالني کارکنان مورد مطالعه
 48/74با انحراف استاندارد  65/84و کمترين نمره تعهد عقالني کارکنان  68/50و بيشترين  05بوده
است .به طوريکه  %85کارکنان تعهد عقالنيشان زير %85 ،88/50بين  88/50-48/50و  %85کارکنان
بين  48/50-58/50و  %85کارکنان باالي  58/50ميباشد .درمجموع ميتوان گفت ميزان تعهد سازماني
کارکنان کمتر از حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)4توزیع پراکندگی تعهد عقالنی کارکنان
تعداد

ميانگين

252

43/44

انحراف
استاندارد
15/24

واريانس

232/31

ضريب
كجي
1/523

انحراف چاركها
حداقل

حداكثر

12/51

15

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

32/51

42/51

52/51

توزیع پراکندگی تعهد هنجاری کارکنان

براساس اطالعات جدول شماره ( )5مالحظه ميشود که متوسط تعهد هنجاري کارکنان مورد مطالعه
 54/55با انحراف استاندارد  68/40و کمترين نمره تعهد هنجاري کارکنان  65و بيشترين  07/50بوده
است .بطوريکه  %85کارکنان تعهد هنجاريشان زير  %85 ،45بين  45-55و  %85کارکنان بين
 55-18/50و  %85کارکنان باالي 18/50ميباشد .درمجموع ميتوان گفت ميزان تعهد سازماني کارکنان
در حد متوسط ميباشد.
جدول شماره ( :)5توزیع پراکندگی تعهد هنجاری کارکنان

تعداد

میانگین

237

35/33

انحراف
استاندارد
17/56

واریانس

172/16

ضریب
کجی
6/152

انحراف چاركها
حداقل

حداکثر

13

63/36

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

53

33

92/36
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توزیع پراکندگی سرمایه اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه

براساس اطالعات جدول شماره ( )1مالحظه ميشودکه متوسط سرمايه اجتماعي کارکنان موردمطالعه
 10/27با انحراف استاندارد  60/44و کمترين نمره سرمايه اجتماعي کارکنان  84/06و بيشترين نمره
 08/60بوده است .بطوريکه  %85کارکنان تعهد هنجاريشان زير  %85 ،55/65بين  55/65-10/06و
 %85کارکنان بين  10/06-17/40و  %85کارکنان باالي  17/40ميباشد .درمجموع ميتوان گفت ميزان
سرمايه اجتماعي کارکنان در حد بااليي ميباشد.
جدول شماره ( :)6توزیع پراکندگی سرمایه اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه

تعداد

ميانگين

252

01/24

انحراف
استاندارد
11/44

انحراف چاركها
واريانس

ضريب كجي

حداقل

حداكثر

111/13

1/112

34/11

12/11

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

55/15

01/11

04/41

توزیع پراکندگی ابعاد سرمایه اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه

همانطورکه ازاطالعات جدول ( )7برميآيد دربين مولفههاي سرمايه اجتماعي ،مولفه اعتماد بيشترين
ميران و مولفه مشارکت اجتماعي کمترين ميزان را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره ( :)7توزیع پراکندگی ابعاد سرمایه اجتماعی در بین کارکنان مورد مطالعه

متغیرها

تعداد

میانگین

32/67

اعتماد اجتماعی

237

انسجام اجتماعی

237

92/77

مشارکت اجتماعی

237

53/73

انحراف چاركها

انحراف

ضریب

استاندارد

کجی

17/26

-6/561

26

17/65

6/131

27

166

26/13

6/752

6

65

حداقل

حداکثر

166

95
35/27

96

72/36

53/39

چارك

چارك

چارك

اول

دوم

سوم

32

76
31/52
96/23

رابطه تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

نتايج حاصله ازاجراي آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهدکه بين دومتغير مورد نظر رابطه
معنيداري وجود دارد .ضريب همبستگي بين اين دو متغير  0/844است ،با توجه به نتايج بدست آمده
ميتوان گفت که بين سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني رابطه مستقيمي وجود دارد.
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جدول شماره ( :)8ضریب پیرسون و سطح معنیداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی
تعهد سازمانی
N=237
r=6/755

سرمایه اجتماعی

sig=6/666
 6/61دو دامنه

رابطه تعهد سازمانی و اعتماد اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

نتايج حاصله ازاجراي آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهدکه بين دومتغير مورد نظر رابطه
معنيداري وجود دارد .ضريب همبستگي بين اين دو متغير  0/868است ،با توجه به نتايج بدست آمده
ميتوان گفت که بين اعتماد اجتماعي و تعهد سازماني رابطه مستقيمي وجود دارد.
جدول شماره ( :)9ضریب پیرسون و سطح معنیداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و اعتماد اجتماعی
تعهد سازماني
N=252
r=1/100

اعتماد اجتماعي

sig=1/112
 1/11دو دامنه

رابطه تعهد سازمانی و مشارکت اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

نتايج حاصله ازاجراي آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد که بين دومتغير موردنظر رابطه
معنيداري وجود دارد .ضريب همبستگي بين اين دو متغير  0/685است ،با توجه به نتايج بدست آمده
ميتوان گفت که بين مشارکت اجتماعي و تعهد سازماني رابطه مستقيمي وجود دارد.
جدول شماره ( :)10ضریب پیرسون و سطح معنیداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و مشارکت اجتماعی
تعهد سازماني
N=252
مشاركت اجتماعي

r=1/125
sig=1/145
 1/15دو دامنه

رابطه تعهد سازمانی و انسجام اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

نتايج حاصله ازاجراي آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهدکه بين دومتغير مورد نظر رابطه
معنيداري وجود دارد .ضريب همبستگي بين اين دو متغير  0/476است ،با توجه به نتايج بدست آمده
ميتوان گفت که بين انسجام اجتماعي و تعهد سازماني رابطه مستقيمي وجود دارد.
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جدول شماره ( :)11ضریب پیرسون و سطح معنیداری بین متغیرهای تعهد سازمانی و انسجام اجتماعی
تعهد سازماني
N=252
انسجام اجتماعي

r=1/441
sig=1/111
 1/11دو دامنه

در مدل رگرسيوني ،پژوهش حاضر ،کليه متغيرهاي پيشبين گرفته شده از بنيانهاي نظري و غيره
منعكس شدهاند و در مدل وارد شدهاند .نتايج تحليل رگرسيوني عوامل تبيين کننده تعهد سازماني نشان
ميدهدکه ازميان متغيرهاي پيشبين موجود تحقيق ،يك متغير :انسجام اجتماعي درمدل نهايي باقي ماند
که اين متغير  88درصد واريانس متغير مالک را تبيين ميکنند .همانطوري که در جدول زير مالحظه
ميشود ،ضريبنهايي رگرسيوني چندگانه  0/47استکه مجذور آن يعني ضريبتبيين  R =0/88همچنين
2

2

ضريب تبيين تصحيح شده برابر  R =0/862است بنابراين ميتوان چنين بيان کرد که درصد واقعي و
اصالح شده ميزان تبيين تغييرات متغير مالک توسط متغير پيشبين انسجام اجتماعي  88درصد ميباشد.
بنابراين  88درصد از تغييرات متغير مالک توسط متغيري که در مدل نهايي باقي مانده است ،پيشبيني
ميگردد .همانطوريکه مدل نشان ميدهد متغيرمالک يعني تعهد اجتماعي بيشتر از هرمتغير ديگري ،از
متغير انسجام اجتماعي متأثر ميباشد.
جداول زيرآمارههاي مربوط بهتحليل رگرسيوني ،تحليل واريانس مربوط بهمدل رگرسيوني وآمارههاي
مربوط به متغيرهاي پيشبين مدل رگرسيوني تعهد سازماني را نشان ميدهد.
جدول شماره ( :)12تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره تعهد سازمانی کارکنان

منبع تغييرات
رگرسيون
باقيمانده

درجه آزادي
7884/888
85820/250
88164/028

مجذورات ميانگين

مجموع مجذورات

کميت F

سطح معنيداري

6
851
857

7884/888
00/670

78/240

0/000

نتیجهگیری

در رابطه با فرضيه اصلي :طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفته ،سطح معنيداري
آزمون p=0/000و زير  0/05ومقدار  r=0/844ميباشد وبين دو متغير رابطه مستقيم و متوسط معنيداري
وجود دارد وطبق نمودار خطي رگرسيون (همبستگي) انجام گرفته ضريب تعيين  R2=0/60ميباشد ،يعني
از روي سرمايه اجتماعي پاسخگويان به ميزان  60درصد ميتوان ميزان تعهد سازماني کارکنان را پيش-
بيني نمود .نتايج اين فرضيه همسو با نظريههاي فوکوياما( ،)6000پاتنام( )6820ميباشد.
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با توجه به نتايج حاصل از اين فرضيهها و با توجه به نتايج حاصل از پيشينه و فرضيههاي تحقيق
ميتوان چنين برداشت نمود که وجود مولفههاي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد ،انسجام ،ارتباطات و
مشارکت اجتماعي در هر سازمان امري ضروري است زيرا اگر بين کارکنان اعتماد وجود داشته باشد ،اين
اعتماد باعث ارتباطات بيشتر و تعامل کاري بين آنها شده و موجب ميشود ميزان مشارکت افزايش يابد
و در نتيجه اين امر ميزان انسجام اجتماعي نيز افزايش مييابد .در واقع اگر سرمايه اجتماعي بين کارکنان
يك سازمان وجود داشته باشد ،تعهد سازماني نيز افزايش مييابد.
در رابطه با فرضيه  :6طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفته ،سطح معنيداري آزمون
 p=0/002و زير  0/05و مقدار  r=0/611ميباشد و بين دو متغير رابطه مستقيم و خيلي ضعيف وجود دارد
و طبق نمودار خطي رگرسيون (همبستگي) انجام گرفته ضريب تعيين  R2=0/087ميباشد ،يعني از روي
اعتماد اجتماعي پاسخگويان به ميزان  8درصد ميتوان ميزان تعهد سازماني آنان را پيش بيني نمود.
نتايج اين فرضيه همسو با نظريههاي گيدنز ( 6002و  ،)6820راسلهاردين ( ،)6824لوهمان (،)6824
گامبتا ( ،)8006جانسون ( ،)8002دورکيم ( ،)6875اينگلهارت ( ،)6000فوکوياما ( ،)6825پاتن ام (،)6828
ميلر ( ،)8002هابز و دوتوکويل ( )8005و بورديو و کلمن و آيزنشتات (نقل از چلب ي؛  ،)6825پاس كال و
آتوس ( )6026بين اعتماد و تعهد رابطه مثبتي وجود دارد .همس و ب ا اي ن نظري ه ايلم از ( ،)8002ک انتر
( )6078و کانشيرو ( )8002متفقام در پژوهش هاي خويش به اين دس ت يافتن د ک ه ب ين اعتم اد و تعه د
سازماني رابطه مستقيمي وجود دارد .اما نتايج پژوهش زروندي( )6822غير همسو با نتايج اين پ ژوهش و
نظريههاي ذکر شده ميباشد.
براساس نتايج حاصل از اين پژوهش و همچنين با توجه به نظريهها و پژوهشهاي انجام شده مبن ي
بر وجود رابطه بين اعتماد اجتماعي با تعهد سازماني ميتوان چنين برداشت نمود که وجود اعتماد در ي ك
سازمان دربين کارکنان وهمچنين مديران باکارکنان به عنوان متغيري مهم وتأثيرگذار درافزايش همكاري
و مشارکت موجب تعهد سازماني باال در بين آنها ميگردد.
در رابطه با فرضيه  :8طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفته ،سطح معن يداري آزم ون
 p=0/045و زير  0/05و مقدار  r=0/685مي باشد و بين دو متغير رابط ه مس تقيم و متوس ط معن يداري
وجود دارد .نتايج اين فرضيه همسو ب ا نظري هه اي يومال ل ( ،)6820پ ارکر ( ،)6820فوکويام ا (،)6000
دورکيم ( ،)6875پاتنام ( ،)6825بيرو ( )6811و گائوتري ( )6021و نتايج پژوهش چلبي ( )6821ميباشد.
با توجه به نتايج حاصل از اين فرضيه و با توجه به نظريهها و پيشينههاي تجربي ذکر شده ميت وان
چنين برداشت نمود که مشارکت اجتماعي در يك سازمان يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در موفقيت آن
سازمان مي باشد .زيرا مشارکت در بين کارکنان يك سازمان خود به خود به وجود نميآيد بلكه مس ئوالن
و مديران ميبايست با سبك صحيح مديريتي خود و نحوه برخورد با کارکن ان ه ر قس مت ب ا توج ه ب ه
خصوصيات شخصي و اجتماعي آنها ،استفاده از نظرات سازنده آنها در تصميمگيريها ميزان مش ارکت
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آن ها را در سازمان افزايش دهند و در نتيجه با اين رفتار سازماني شاهد اف زايش تعه د س ازماني باش ند.
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ت بريز نيز با برقراري محيطي مملو از تعامل همه جانبه بين کارکنان و در نتيجه
افزايش مشارکت اجتماعي شاهد تعهد باالي سازماني خواهند بود.
در رابطه با فرضيه  : 8طبق آزم ون ض ريب همبس تگي پيرس ون انج ام گرفت ه ،س طح معن يداري
آزمون p=0/000و زير  0/05و مقدار  r=0/476ميباشد و بين دو متغير رابطه مستقيم و متوسط معن يدار
وجود دارد و طبق نمودار خطي رگرسيون (همبستگي) انجام شده ضريب تعيين  R2=0/88ميباشد ،يعن ي
از روي روابط اجتماعي پاسخگويان به ميزان  88درصدميتوان ميزان تعهد آنها را به سازمانشان پيش-
بيني نمود .نتايج اين فرضيه همسو با نظريههاي کلمن ( )6820( ،)6000و وندي استون ( )6821ميباشد.
براساس نتايج حاصل از اين فرضيه و همچنين براساس نظريهها و نتايج تحقيقات ذکر شده مبني ب ر
وجود رابطه بين انسجام اجتماعي و تعهد سازماني مي توان چنين عنوان نمود که وج ود انس جام در ي ك
سازمان نشأت گرفته از يگانگي ،همدلي و همكاري و مشارکت در بين کارکنان ميباشد ،زيرا اگر مديران
بتوانند با ايجاد محيطي سالم جهت ارائه خدمات براي کارکنان و تقويت ني روي همك اري و ب اال ب ردن
روحيه همكاري به انسجام در محيط کار اهتمام ورزند ،کارکنان نيز با حس اعتماد و تعلق که ب ه مح يط
کار خويش دارند ،داراي تعهد سازماني بااليي خواهن د ب ود و در نتيج ه ران دمان و ک ارايي س ازمان ني ز
افزايش مييابد .در نتيجه مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز نيز ميتواند با ايجاد محيطي س الم و
ايجاد روابط و تعامل بين کارکنان انسجام اجتماعي در سازمان را اف زايش داده و در نتيج ه ش اهد تعه د
باالي سازماني خواهند بود.
پیشنهادهای کاربردی تحقیق

براساس يافتههاي پژوهش حاضر پيشنهاد ميشود عوامل تقويت کننده اعتماد دربين کارکنان افزايش
يابد .شفافسازي ،همگوني بين پاداشها و ارزشهاي کار ،توسعه مستمر حرفهاي و توجه به آزادي عمل
در انجام وظايف محوله از عواملي است که اعتماد کارکنان را افزايش داده و در نهايت منجر به وابستگي
حرفهاي کارکنان به شغل خود مي گردد .در اين حالت جابجايي و غيبت کاهش يافته و نظم بيشتري در
کار به وجود ميآيد.
همچنين پيشنهاد ميشودکه با افزايش ميزان درگيري واشتياق افراد براي پاسخگويي به خواستههايي
که از شغل آنها انتظار ميرود ،جلب نظر کارکنان در زمينه نوآوريهاي سازماني ،توسعه شغلي ،افزايش
محيط کار و ايجاد تنوع کار زمينه افزايش اعتماد کارکنان و درنتيجه آن وابستگي وتعهد سازماني افزايش
مييابد.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهدکه يكي از عوامل موثر در شكلگيري و تقويت تعهد سازماني،
مشارکت افراد در امور وتصميمگيريهاي سازمان است .اگر کارکنان ،مشارکت واقعي در روند برنامهريزي
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وتعيين اهداف سازمان داشته باشند و احساس نمايند درتصميمگيريهاييکه مشارکت دارند بر سرنوشت-
شان تاثيرگذار است و نيازهاي اساس آنان را برطرف ميسازد ،نسبت به سازمان متعهد شده ،اهداف و
ارزشهاي سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هيچ کوشش و تالشي دريغ
نخواهند کرد .بنابراين پيشنهاد ميشود که مديران سازمانها بسترهاي الزم را براي مشارکت همه جانبه
کارکنان فراهم نمايند.
پيشنهاد ميشود به تشويق و تشكيل گروههاي تخصصي درسازمانها پرداخته شودکه اين امرمنجر به
افزايش سرمايه اجتماعي خواهد شد ،و در نتيجه تعهد سازماني کارکنان افزايش خواهد يافت.
باال بردن پيوستگي و انسجام در کارکنان و درگير نمودن بيشتر آنها با اهداف سازمان نيز ميتواند
يكي از راههاي موثر در افزايش تعهد کارکنان به سازمان خود باشد.
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