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 65-86 صفحات/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

  ارتباط و تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی

  *(مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی)
 1 علي اصغر عباسي اسفجير
 2محسن دهقان
 3محرم آزاد
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 چكیده
در میان کارکنان دانشگاه در این مقاله در صدد بررسی ارتباط و تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی 
ای و میدانی )پیمایش( و  آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی هستیم. داده های مورد نیاز با استفاده از دو روش کتابخانه

آوری  ، جمعنفری و بر مبنای جدول مورگان 152ی آماری  نفری از جامعه 108نامه از میان نمونه آماری ابزار پرسش
، شناختی قل )سرمایه اجتماعی کل،  ساختاریتوصیفی تحقیق نشان داد که وضعیت متغیرهای مست های . یافتهاند شده

ی وضعیت نامناسبی است.  و ارتباطی( و متغیر وابسته )تعهد سازمانی( زیر سطح متوسط قرار داشتند که نشان دهنده
ی )رابطه سرمایه اجتماعی کل با تعهد های تبینی تحقیق نشان داد که تمامی فرضیات تحقیق اعم از فرضیه اصل یافته

سازمانی( و فرضیات فرعی )رابطه سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و ارتباطی با تعهد سازمانی( تأیید شدند . در 
اطی وارد شدند که تأثیر تمامی تحلیل رگرسیون چند گانه هم متغیرهای سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و ارتب

درصد از  6/40دهد مجموعه متغیرهای مستقل  بود که نشان می 406/0( برابر  و ضریب تعیین )دار شد آنها معنا
واریانس و تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند که مقدار مناسبی است. برای بررسی توأمان تأثیرات مستقیم، 

سیر استفاده شد. بیشترین تأثیر کل را به ترتیب غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته هم از تحلیل م
متغیرهای سرمایه اجتماعی ارتباطی، شناختی و ساختاری داشتند. نتایج این مطالعه اهمیت، ارتباط و تأثیر ابعاد 

 سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی را نشان داد. 
اری، سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی کل، سرمایه اجتماعی ساخت :کلید واژه

 اجتماعی ارتباطی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت ا... آملی .
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 مسألهمقدمه و بیان  -1
 تحقیقاتی و آکادمیک محافل توجه مورد اساسی مباحث از یکی به سرمایه اجتماعی اخیر، دهه در

 و عرفی قواعد غیررسمی، ارزش های ها،هنجار از ای مجموعه اجتماعی سرمایه. است شده تبدیل جهان
 روابط تسهیل موجب و گیرد می شکل آن چارچوب در افراد متقابل رفتارهای که است اخالقی تعهدات
 کمک و گردد می افراد اجتماعی مشارکت و همکاری افزایش موجب معموالً و شود می افراد اجتماعی

 رحمانی،) برسند پویا رشد یک به هم با تعامل در دبتوانن اقتصادی و مادی و انسانی سرمایه تا کند می
 جزو متقابل احترام و اعتماد. دارد متعددی های مؤلفه و ابعاد اجتماعی، سرمایه(. 17 ،1387،کاوسی

 یک فرهنگی های مؤلفه اقتصادی تأثیر توانمی را اجتماعی سرمایه. رود می شماربه آن های مؤلفه مهمترین
 ای،حرفه هنجارهای داوطلبانه، مشارکت اعتماد، نظیر هاییمؤلفه آن در هک دانست اجتماعی سیستم

 هایرایزنی رسمی، کنترل و نظارت نظیر مدیریتی هایهزینه تا شوند می باعث مشابه موارد و پاسخگویی
 سرمایه و زمان از استفاده امکان و آمده پایین دیگر موارد و بوروکراتیک سیستم از ناشی کندی مدیریتی،

 ایجاب اجتماعی مسائل در پیچیده ماهیت. شود فراهم بیشتر وری بهره با هاییفعالیت انجام جهت در
نوین،  هاییافته به اتکا با و موجود نظریات تکمیل با اجتماعی، مسائل شناخت و برخورد در تا کند می

 در ما به تواند می اجتماعی روابط از وضعیت درست و درک شناخت. دهیم گسترش را خود شناخت دایره
 بر( اجتماعی سرمایه) اجتماعی روابط تأثیر بررسی چند هر. کند کمک دیگران رفتار چرایی بهتر درک
 سازه یک عنوان به اجتماعی سرمایه مفهوم واقعی آزمون اما نیست، ایتازه موضوع اجتماعی مسائل روی

 افراد زندگی بر هابینش این تأثیر و عیاجتما روابط در ایتازه هایبینش گیریشکل به منجر مفهومی،
 سوق اجتماعی روابط به نسبت قبلی دانش از فراتر دانشی سوی به را ما مفهوم این نظری توسعه. شود می
 (.58، 1999 ،همکاران و ساندفر) دهد می

 عالقه مورد گذشته هایسال طول در که است سازمانی و شغلی مهم نگرش یک سازمانی تعهد
 این. است بوده اجتماعی روانشناسی خصوصاً روانشناسی و سازمانی رفتار هایرشته محققان از بسیاری
 تحقیقی متون در که داردمی اظهار لوتانز. است شده تغییراتی دستخوش گذشته دهه سه طول در نگرش
 برای خوبی دهکننبینیپیش و سازمانی رفتار فهم و درک برای مهمی عامل سازمانی، تعهد کلی نگرش اخیر،
 هم به نزدیک طرز تلقی دو رضایت، مانند پایبندی و تعهد. است شده برآورد شغل در ماندن باقی به تمایل
 تواندمی پایبندی و تعهد همچنین. گذارندمی اثر غیبت و جابجایی مانند مهمی رفتارهای بر که هستند

 در بیشتری نظم هستند، پایبندی و عهدت دارای که کارکنانی باشند، داشته متعددی و مثبت پیامدهای
 به اخیر هایدهه در سازمانی تعهد. کنندمی کار بیشتر و مانندمی سازمان در بیشتری مدت دارند، کارخود

 کلیدی کنندگانتعیین از یکی عنوان به تعهد اینکه از صرفنظر عموماً و تعهد از کارکنان ادراک علت
 بوده هاسازمان والنؤمس و مدیران توجه مورد است، شده گرفته ظرن در سازمانی، وریبهره و اثربخشی
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 کاری محیط در خود کارکنان سازمانی تعهد افزایش برای راهکارهایی باید مدیران امروزه بنابراین. است
 (.72 ،1389 ،وحدتی) نمایند اتخاذ را خود

 و سازمان درقبال آن کارکنان هدتع میزان دارند تأکید برآن هاسازمان همواره که مهمی مسایل از یکی
 بفرد منحصر هایویژگی لحاظ به دولتی، هایسازمان کارکنان سازمانی تعهد. است کاریشان های ولیتؤمس
 در سازمانی تعهد. آیدمی شماربه  آنها رسانیخدمت و عملکرد در استراتژیک عوامل از ها،سازمان این

 باشدمی مطرح هاسازمان و افراد بین روابط در کلیدی عامل یک انعنوبه  رفتاریعلوم  ادبیات و مدیریت
 کندمی تقویت سازمان به را فرد وابستگی که عاملی عنوان به را تعهد سازمانی پردازاننظریه از بسیاری و

 بین در و سازمان در قابلیت و عملکرد نباشند، متعهد خود سازمان به افراد چنانچه. گیرندمی نظر در
 نیازهای و هاسرمایه از بسیاری تواندمی اجتماعی، دیدگاه از سازمانی تعهد بررسی. یابدمی کاهش نانکارک

 در جدید اجتماعی مفاهیم از یکی. کند نمایان را کاری تعهد بر مؤثر انسانی عوامل زمینه در شده فراموش
 باشد، تعهدسازمانی کنندهتقویت واندتمی خود و دارد ایگسترده بالقوه پژوهش و کاربرد دامنه که سازمان،
شبکه گیریشکل به منجر که است یندیآفر اجتماعی سرمایه که آنجا از .است کارکنان اجتماعیسرمایه

 مناسب زمینه و بستر بهترین لذا شود،می اهداف تحقق جهت همکاری و هماهنگی تسهیل و اجتماعی های
سیال با. باشد می است، امروزی هایندرسازما مهم هایچالش از یکی که تعهد سازمانی تقویت برای

 تالشند در هاسازمان کارکنان، خدمت ترک و جابجایی روند افزایش و اخیر دهه در انسانی نیروی ترشدن
 از آنها بر تأثیرگذار عوامل بر تأکید و اجتماعیسرمایه  بکارگیری  طریق از خود کارکنان تعهد تقویت با تا

 .بیاورند عمل به جلوگیری خود متبحر و کاردان اینیروه خروج
 داده کاهش توجهی قابل میزان به را داده مدیریت هایهزینه اطالعات، فناوری در اخیر های پیشرفت

 وارد را انسانی نیروی ریزیبرنامه و انسانی منابع مدیریت یاد گیرنده، سازمان مفاهیم هاپیشرفت این. است
 امکان انسانی منابع مدیریت هایاستراتژی بکارگیری با هاسازمان. است کرده انسازم و مدیریت ادبیات

 موقعیت نتیجه در و اندآورده فراهم را خویش خدمات و محصوالت ها،فعالیت یندها،آفر در نوآوری
 به اهنسازما حرکت امروز کار و کسب رقابتی و چالشی پویا، محیط در. بخشندمی بهبود را خود رقابتی
 باید هاسازمان امروزه. است شرایطی چنین در موفقیت الزامات از منعطف و یاد گیرنده هایسازمان طرف
 کسب را یندهایشانآفر بهبود و خود خدمات و محصوالت در نوآوری برای نیاز مورد هایمکانیزم بتوانند
 است طریق این از تنها. گیرند بکار خود روزانه هایفعالیت تمامی در و دهند نشر شانکارکنان میان کنند،

 ،کاوسی و رحمانی)گویند پاسخ مشتریان متغیر شدت به نیازهای و رقابتی محیط الزامات به توانندمی که
1387، 27.) 

 اثربخش بکارگیری در اولیه اقدامات جمله از کارکنان سازمانی تعهد بر اثرگذار عوامل شناخت
 بسیار نقش که است نوینی مفاهیم از اجتماعیسرمایه  دیگر طرف از. است سازمان انسانی های سرمایه
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 و اقتصاد و شناسیجامعه در امروزه. کندمی ایفا جوامع و هاسازمان در فیزیکی سرمایه به نسبت مهمتری
 گرفته قرار استفاده مورد ایگسترده صورت به سرمایه اجتماعی مفهوم سازمان، و مدیریت در تازگی به

 .است
 و عرفی قواعد غیررسمی، هایارزش هنجارها، از ایمجموعه از نشان اجتماعی سرمایه ممفهو

 ساختاری، بعد سه در که گیردمی شکل آنها چارچوب در افراد متقابل رفتارهای که است اخالقی تعهدات
 پویا رشد یک به هم با تعامل در بتوانند مالی و انسانی هایسرمایه تا کندمی کمک ارتباطی و شناختی

 توسعه های راه پیمودن و داده دست از را خود اثربخشی هاسرمایه سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در. برسند
 و کالن مدیریت سطح در چه اجتماعی،سرمایه . شودمی دشوار و ناهموار اقتصادی، و فرهنگی تکامل و

 اجتماعی -اقتصادی هایسیستم زا جدیدی شناخت تواندمی هابنگاه و هاسازمان مدیریت سطح در چه
 و شکل سازمانی، تناسب ساختاری؛ بعد از. رساند یاری سیستم بهتر هدایت در مدیران به و کند ایجاد

 زبان و مشترک روایات و وحکایات ارزشها شناختی؛ بعد از و شبکه در موجود پیوندهای و شبکه ترکیب
 هستند اساسی مفاهیم از کارکنان تعلقحس  و مشترکهویت هنجارها، اعتماد، ارتباطی؛ بعد از و مشترک

-گرفت شده درنظر پژوهش این مدل ابعاد عنوان به که هستند، سازمان در اجتماعی سرمایه کنندهتبیین که

 ارتقای موجب که است اجتماعی هایسیستم در موجود هنجارهای مجموعه اجتماعی سرمایه بنابراین. اند
  ارتباطات و تبادالت های هزینه سطح آمدن پایین موجب و گردیده هجامع آن اعضای همکاری سطح

 دست پی در هاسازمان در کارکنان تعهد اهمیت به توجه با پژوهش این(. 28 ،1999، فوکویاما) گردد می
 به توجه با راستا این در. است راهبرد این مناسب و مؤثر اجرای بر مؤثر عوامل از بیشتر شناخت به یافتن
 افراد میان تعامالت و ارتباطات بر ،دو هر در که اجتماعی سرمایه نیز و سازمانی تعهد ابعاد و فتعاری
 سازمانی تعهد بر را اجتماعی سرمایه ابعاد تأثیر میزان در این پژوهش تالش شده است تا شودمی تأکید
 تعهد بر تواندمی سازمان یک در اجتماعی سرمایه وجود آیا که شود بررسی و گیرد قرار سنجش مورد

 باشد؟می اندازه چه به رابطه این شدت و میزان و نه؟ یا باشد اثرگذار سازمان آن کارکنان سازمانی
 ریشه مفهوم، این امّا است، اجتماعی مطالعات عرصه در نوپا و نوین مفهومی اگرچه اجتماعی سرمایه

 معیارهای مدنی، جامعه توسعه، به رسیدن که است مسلم امر، این امروزه. دارد بشر نوع اجتماعی روابط در
 موفقیت مهم ارکان از یکی که کارکنان تعهد حتی و اجتماعی زیست برای مناسب بستر و شمول جهان

 حال در جوامع سوم جهان کشورهای. گیردمی شکل اجتماعی سرمایه وجود با است امروزی های سازمان
. کنند می ایجاد جامعه در را هاییدگرگونی و تغییرات ها چالش این که هستند مواجه هایی چالش با گذار
 را اجتماعی سرمایه دارای جامعه در زندگی فوکویاما. دارد اجتماعی سرمایه بر مستقیم روندی تغییرات این

 و فرسایش از ناشی را غربی کشورهای در ها سازمان رشد به رو مشکالت و ها نارسایی و دانسته ساده
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 مشارکت و پذیری ولیتؤمس در سزایی به تأثیر تواند می امر این که داند می اجتماعی یهسرما رفتن تحلیل
 (.29 ،1999 ، فوکویاما) باشد داشته آنها سازمانی تعهد همچنین و کارکنان

 ارتباط در هستند، شبکه و گروه کانون، انجمن، روستا، از اعم کوچک کانون یک عضو که هاییانسان
 و کارها به را یکدیگر و کنند می اعتماد و ولیتؤمس همکاری، همدلی، احساس گروه اعضای دیگر با

. دهند می قرار یکدیگر اختیار در مشترک منافع کسب جهت را الزم اطالعات و تشویق جمعی هنجارهای
 سازمان قبال در کارکنان تعهد ارتقاء و بهبود منجر به هاسازمان در ذکرشده عوامل تقویت مسلماً
 تولید اجتماعی شبکه یا انجمن گروه، درون در تنها اجتماعی سرمایه بنابراین. شد خواهد انش مطبوع

 . شود می
 که خرد یا فردی سطح مثل. باشد داشته وجود تواند می ها گروه در مشارکت این از مختلفی سطوح

 همکاری مثل یانیم سطح دیگر. است محدود کمیتی با یکدیگر با افراد دوستانه رابطه و همکاری واقع در
 سطح این در اجتماعی سرمایه بررسی نیز این پژوهش هدف که است ها سازمان در اعضا مشارکت و

 کالن و تر گسترده که دیگر سطح و نماید شناسایی کارکنان سازمانی تعهد بر را آن تأثیر میزان تا باشد می
 .است اجتماعی ایه سازمان و نهادها با فرد مطلوب تعامل و مشارکت شود می محسوب

: مانند ای، سرمایه سنتی های شکل سازمانی، عملیات در گسترده تغییرات به توجه با امروزه،
 های سرمایه این. است شده مطرح جدیدی، های سرمایه و شده دگرگون مالی منابع و تجهیزات ها، ساختمان

. است اجتماعی سرمایه ها، مایهسر این از یکی. دارند سازمان رشد و توسعه در زیادی نقش ملموس، غیر
 هایی دارایی از فراتر بسیار که است مفهومی فیزیکی، سرمایه یا انسانی سرمایه برخالف اجتماعی سرمایه

 انسانی نیروی سازمانی تعهد افزایش اجتماعی، سرمایه اثرات از یکی. دارد اختیار در فرد یک که است
 به رسیدن برای اساسی محرک زیرا است امروزی های زمانسا مهم دغدغه سازمانی تعهد. است ها سازمان

 (.32 ،1387، نظری و فراهانی نیکچه) رود می شمار به رقابتی، مزیت کسب و بخش رضایت نتایج
 به ها سازمان در اهمیت با و تأثیرگذار متغیر یک سازمانی تعهد که این به توجه با حاضر پژوهش در

 از تواند می سازمان به نسبت کارکنان تعهد از نوع این که واقعیت ینا گرفتن نظر در با و آید می شمار
 کارکنان سازمانی تعهد بر اجتماعی سرمایه رابطه بررسی به پژوهشگر بپذیرد، تأثیر متعددی عوامل

 در ابعاد این تک تک رابطه و شده تقسیم بعد سه به پژوهش مستقل متغیر منظور این برای. پردازد می
 .گرفت خواهد قرار سنجش مورد کارکنان سازمانی تعهد روی بر تلفمخ های فرضیه

 چارچوب نظري و تجربی تحقیق -2     
 سرمايه اجتماعی -1- 2

 1شماره پردازی کردند که در جدول  پردازان مختلفی نظریه در مورد سرمایه اجتماعی نظریه
 .مشخصات تعدادی از آنها ارائه شده است
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 مختلف سرمايه اجتماعی هاي نظريه -1جدول شماره 
 تعريف از سرمايه اجتماعی عناصر اساسی هدف نظريه پردازان

 لیداهانی فن
1916 

افزایش روابط اجتماعی در 
 بین افراد و خانواده

حس تفاهم ، رفاقت و دوستی، 
 احساس همدردی

سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی دارایی است 
مانند: حس تفاهم، همدردی و رفاقت در بین 

 افراد و خانواده ها
 جین جاکوب

1961 
همکاری داوطلبانه، شهروندی و  داشتن جامعه و شهری سالم

 شبکه اجتماعی
شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های 

 قدیمی و مختلط شهری

تعامالت فردی و گروهی،  دستیابی به سرمایه انسانی پیر بورديو
 ها و هنجارها اعتماد، ارزش

به خدمات گروه و ایجاد  تسهیل در دسترسی
پیوندهایی با نتیجه به اندازه شبکه برای 

 عضویت افراد در آن
 گلن لوري

1977 
تولید سرمایه انسانی و اقتصاد 

 درون شهری
مجموعه ای از منابع که در سازمانهای اجتماعی  همبستگی اجتماعی و اعتماد

به صورت ذاتی وجود دارد و در جامعه پذیری 
 اختی و اجتماعی موثر استافراد و رشد شن

 جیمز کلمن
1988 

تولید سرمایه انسانی و توسعه 
 سیاسی

، ظرفیت تعهدات و انتظارات
بالقوه اطالعات، هنجارها و 

 ثرؤضمانتهای اجرایی م
 

دهنده توان ساختار اجتماعی یک گروه و  نشان
به عنوان منبعی برای ایجاد روابط اجتماعی بین 

 افراد موثر است

 تنامرابرت پا
1990 

های تعهد و اعتماد متقابل، ارزش توسعه سیاسی و اقتصادی
مشترک میان افراد ، احساس 

 تعلق و تعامالت اجتماعی

تشکیالت اجتماعی مانند : اعتماد ، هنجارها و 
شبکه هایی که توان اصالح و ارتقای کارکرد 
مناسب جامعه را از طریق ایجاد زمینه اعمال 

 هماهنگ داراست
 س فوکويامافرانسی

1997 
رسمی، صداقت و هنجارهای غیر توسعه اقتصادی

 اعتماد
های غیر  مجموعه ای از هنجارها یا ارزش

رسمی که اعضای گروهی که همکاری و تعاون 
 شان جاری است در آن سهیم هستند میان

 نهاپیت و گوشال
1998 

توسعه سرمایه اجتماعی، 
توسعه تعامالت و حفظ 
 ارزشهای مشترک گروه

عدساختاری، بعد ارتباطی، بعد ب
 شناختی

جمع منابع بالفعل و بالقوه دردسترس افراد که 
ناشی از شبکه روابط متقابل فرد و یا واحد 

 باشد اجتماعی است، می
 

 
 نظريه نهاپیت و گوشال -2-1-1

بعد  3اجتماعی را به   ( استفاده شده است که سرمایه1998) در این تحقیق از نظریه نهاپیت و گوشال
 کنند: بندی می ساختاری، شناختی و ارتباطی طبقه

 بعد ساختاري -2-1-1-1
دهی این اعضاست. سلسله مراتب شبکه، شامل الگوی پیوندهای میان اعضاء گروه و ترکیب سازمان

 های عمده بعد ساختاری هستند.تراکم و میزان همگنی گروه یا اعضاء گروه از جمله شاخص

 شبکه: شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه  پیوندهای موجود در  -
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 پذیری و تراکم شبکه میزان ارتباط شکل و ترکیب شبکه: شامل سلسله مراتب شبکه،  -
تناسب سازمانی: تا چه اندازه شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف   -

 دیگر نیز استفاده شود.

 بعد ارتباطی  -2-1-1-2

هایی نظیر  یت تعامالت و ارتباط اعضاء در درون یک گروه اشاره دارد. در این بعد شاخصبه کیف

 ارتباط و اعتماد متقابل مطرح است.
 هنجارها  -    اعتماد  -
 تعیین هویت مشترک  -  تعهدات و روابط متقابل  -

 بعد شناختی -2-1-1-3
توان آن را ارزش های مشترک در میان اعضای  و میگیری بوده  این بعد از سرمایه اجتماعی کمتر قابل اندازه

 ها، نگرش، باورها، حکایات، فرهنگ شهری و... در این بعد قرار دارند. یک گروه دانست. ارزش

 روایات و حکایات مشترک  -

 زبان مشترک -

 تعهد سازمانی -2-2
ول زیر تعدادی از آنها اند که در جد سازی کرده پردازان مختلف مدل در مورد تعهد سازمانی هم نظریه

 ارائه شده است:
 

 هاي مختلف تعهد سازمانی مدل -2جدول شماره 
 ابعاد تعهد سازمانی انواع مدل هاي تعهد سازمانی

 مدل اریلی و چاگمن
 .ابزاری ) متابعت (1
 .هنجاری ) همانند سازی و درونی کردن (2

 مدل آنجل و پری
 .تعهد به ماندن1
 ز اهداف سازمان (.تعهد ارزشی ) حمایت ا2

 مدل مایر و شورمن
 .تعهد مستمر) میل به ماندن در سازمان (1
 .تعهد ارزشی ) تمایل به تالش مضاعف (2

 مدل پنلی و گولد
 .تعهد اخالقی1
 .تعهد حسابگرانه2
 .تعهد بیگانگی3

 یر مدل آلن و می
 . تعهد عاطفی1

 . تعهد مستمر2

 . تعهد هنجاری ) تکلیفی(3
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 ير آلن و می مدل -2-2-1
بعد عاطفی، مستمر و  3یر استفاده شده است که تعهد سازمانی را به  در این تحقیق از مدل آلن و می

 اند: بندی کرده هنجاری)تکلیفی( طبقه
 تعهد عاطفی -2-2-1-1

تعهد عاطفی به عنوان تعلق خاطر به یک سازمان و تعیین هویت از طریق آن که از طریق قبول 
شود. تعهد  گردد، تعریف می نی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص میهای سازما ارزش

 شود:  عاطفی شامل سه جنبه می
 صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان  -
 تمایل فرد برای تعیین هویت از طریق سازمان  -
 میل به ادامه فعالیت در سازمان -

ر خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد یر معتقدند که یک فرد زمانی د آلن و می
کرد که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد شود که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری 

 کند. 
های  دهند که ارزش دهند که تعیین هویت فرد از طریق سازمان زمانی رخ می همچنین آنها شرح می

سازمان سازگار، و فرد قادر باشد که ارزش های سازمان را در خود درونی سازد. فردی افراد با ارزش های 
شناسانه وجود دارد و فرد به خاطر تعیین  بدون شک در این تعیین هویت از طریق سازمان یک رابطه روان

کند. جاروس و همکارانش اظهار داشتند که  هویت از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می
 (. 43 ،1389، توان به عنوان یک وابستگی شناختی به سازمان شرح داد )مهناز وحدتی عاطفی را میتعهد 

 تعهد مستمر  -2-2-1-2
های  یر، تعهد مستمر است که بر مبنای سرمایه گذاری دومین بعد از ابعاد تعهد سازمانی آلن و می

فرد سرمایه ای را در سازمان انباشته بیکر قرار دارد. این تئوری بر این اساس است که با گذشت زمان 
کند. هر چه سابقه او بیشتر شود این سرمایه نیز انباشته تر می شود و با از دست دادن آن فرد هزینه  می

ها شامل زمان کسب مهارت های ویژه سازمان می شود که قابل  بیشتری خواهد داشت. این سرمایه گذاری
سیاسی و هزینه های دیگری وجود ندارد که فرد را از جستجو های کاری، عوامل  انتقال نیست. رفاقت

های روانی فرد  یر تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی سازد. آلن و می برای کارهای جایگزین منصرف می
دهند، ناشی  دانند که از ادراک کارکنان از چیزهایی که در صورت ترک سازمان از دست می به سازمان می

شود.  های ترک سازمان می های فرد از هزینه توان گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی یمی شود. در واقع م
بنابراین در این شکل از تعهد دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او در باقی ماندن در سازمان یک 

ن یک نوع تالش برای حفظ مزایای حاصل از ارتباط با سازمان است. راهوک این نوع وابستگی را به عنوا
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معامله می داند. او معتقد است که کارکنان سرمایه گذاری هایشان را در سازمان بر مبنای آنچه  در سازمان 
گذاشته اند و آنچه با ماندن در سازمان به دست خواهند آورد، محاسبه می شود. برای مثال یک فرد ممکن 

برنامه بازنشستگی کرده است، ترجیح  است تغییر در یک سازمان را به دلیل پول و زمانی که صرف یک
ها، تعهد سازمانی درفرد به خاطر مشاهده یا درک عدم  دهد. عالوه بر ترس از دست دادن سرمایه گذاری

کنند که یک چنین تعهدی از جانب  یر بیان می آید. آلن و می های شغلی نیز به وجود می وجود جایگزین
های استخدامی خارج از سازمان است. در واقع این نوع  ز موقعیتفرد نسبت به سازمان بر مبنای ادراک او ا

های او قابل عرضه در بازار نیست، یا اینکه  آید که فرد به این باور برسد که توانایی تعهد زمانی به وجود می
فاقد مهارت الزم برای رقابت در زمینه مورد نظر است. این چنین کارکنانی یک نوع احساس و دلبستگی 

-ها و مهارتکنند که آموزش هایی کار میخواهند داشت. افرادی که در محیط به سازمان فعلی خودنسبت 

های دریافتی آنها بیشتر مخصوص صنعت خاصی است، احتمال زیادی دارد که دارای این نوع تعهد 
و سایر سازمانی باشد. در نتیجه کارکنان احساس می کنند که به علت هزینه های اجتماعی، روانشناختی 

هزینه های مرتبط با ترک سازمان مجبورند نسبت به سازمان متعهد باشند. برخالف تعهد عاطفی که شامل 
های ترک سازمان در مقابل منافع ماندن در آن  های عاطفی است، تعهد مستمر منعکس کننده هزینه وابستگی

به ماندن در سازمان دارند، در  مانند چون عالقه در تعهد عاطفی، کارکنان در سازمان می همچنیناست. 
هایی برای آنان مجبورند که در سازمان بمانند  صورتی که در تعهد مستمر کارکنان به علت تحمیل هزینه

 (.61: 2007 ،)فالگینرگ و اسیچنز
 تعهد تكلیفی يا هنجاري  -2-2-1-3

یف برای ادامه دهنده یک نوع احساس تکلازمانی، تعهد هنجاری است که نشانسومین بعد تعهد س
همکاری با سازمان است. تعهد تکلیفی، به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و 

های آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر  فعالیت
باره این (. در84 ،1990،یر لن و می)آهاست نی بر گردن آنمی کنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان، دی

از ابعاد تعهد سازمانی نسبت به ابعاد دیگر تحقیقات کمتری صورت گرفته است. رندال و کوهن به  بعد
هایی که سازمان روی  گذاری اند که فرد در قبال سرمایه تعهد هنجاری از منظر نوعی تعهد اخالقی نگریسته

کند. آنها معتقدند که زمانی که این احساس در فرد به وجود آید  یآن انجام داده، در خود احساس وظیفه م
سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای بهتر انجام دادن کارکرده است و یک نوع 

(. ارائه 81 ،1389 ،احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان به وجود خواهد آمد )مهناز وحدتی
دهنده معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزای تشکیلکنندگان این مدل، 

 (.39 ،1386 ،فر تعهد در نظر گرفت تا انواع خاص آن )صادقی
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 نقش سرمايه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی -2-3
قادر  ها که افراد را بطور کلی مطرح شد که سرمایه اجتماعی عبارت است از هنجارها و شبکه

 سازد تا بتوانند به صورت جمعی اقدام به فعالیت کنند. می
سرمایه اجتماعی این توانایی را به وجود می آورد که در صورت وجود آن در سازمان افراد با سوابق 
متفاوت به صورت یک کل منسجم و واحد در آیند و به یکدیگر متعهد و وفادار باشند و در نتیجه نوعی 

یان این کل به وجود می آید. یک نوع از احساس تعهد نسبت به سازمان نیز امکان رابطه اختصاصی م
(. سرمایه اجتماعی در زمینه سازمانی بسیار مهم است زیرا 32 ،2001،کند )کوهن و پروساک  وجود پیدا می

ازمانی کند منجر به تقویت تعهد س ای که میان افراد و سازمان ایجاد می از طریق پیوندهای اجتماعی قوی
تواند از طریق بذرپاشی سرمایه اجتماعی پرورش و گسترش یابد. برخالف  می شود. تعهد سازمانی می

شود و تحت تأثیر  عوامل سازمانی دیگر مانند رضایت شغلی که به وسیله موضوعات مخصوص کنترل می
مانی و سرانجام توسط تواند به وسیله اقدامات ساز گیرد؛ سرمایه اجتماعی می اقدامات مدیریتی قرار می

 (.51 ،1387 ،)بهارلو نان تحت تأثیر و کنترل قرار گیردکارگزاران و کارک
کند. او نیز استدالل می کند که مدیریت  ( بر روی اهمیت رفتار مدیریت تأکید می2005هاتمن )

تدریجی  های حمایتی در بین کارکنان از طریق فهماندن سازمان از توانایی تقویت روحیه جمعی و نگرش
پردازان به این نتیجه  و ایجاد یک احساس حسن نیت در درون سازمان برخوردار است. در نهایت نظریه

شود که در  رسیدند که سرمایه اجتماعی فزاینده منجر به خلق یک محیط کاری یکپارچه و دوستانه می
اشخاص را با یکدیگر  نهایت منجر به تقویت تعهد سازمانی خواهد شد. سرمایه اجتماعی قادر است تا

( خاطر نشان کردند که 1982مرتبط و از طریق این ارتباط آنها را به سازمان مرتبط کند. برایانت و پرکینزا )
تواند اثرات رضایت شغلی پایین و  سرمایه اجتماعی تنها یک ناحیه از درون سازمان است که می

توانمندتر می تواند با همکارانش پیوند برقرار  توانمندسازی و تعهد سازمانی را بهبود بخشد. یک کارمند
تر است. در مورد یک  کند و همچنین شخصی که از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار باشد، متعهد

کارمند متعهدتر نیز می توان مطرح کرد که احتمال بیشتری وجود دارد که از تعهد باالیی نسبت به سازمان 
ای برخوردار باشد.  برخوردار باشد، در سازمان ماندگار شود و غیبت و تأخیر کمتری و از رضایت فزاینده

تمایل و عالقه به تعهد سازمانی به نوبه خود ناشی از ارتباطات چندگانه مسلطی را در کاهش احتمال از 
نی برخوردارند احتمال بیشتری کند. کارکنانی که از سطح باالی تعهد سازما دست دادن یک کارمند بازی می

رود که از سازمان حمایت کنند و احتمال کمتری دارد که در پی استخدام در سازمان دیگری برآیند.  می
( به این نتیجه 1388نقدی و بهارلو )(. 27 ،2005، یابد )فروند بنابراین نرخ ابقاء و نگهداری افزایش می

ثیر معناداری دارد. سازمانی کارکنان بویژه تعهد عاطفی آنها تأرسیدند که سرمایه اجتماعی بر بهبود تعهد 
( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی ارتباطی بر تعهد 1391)صدیقه خورشید
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سازمانی تأثیر معناداری دارد در حالی که ابعاد ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی چنین تأثیری 
 زمانی ندارند. معناداری را بر تعهد سا

در این تحقیق در بخش سرمایه اجتماعی از نظریه نهاپیت و گوشال و در بخش تعهد سازمانی از 
 یر استفاده شده است که ابعاد آن در مدل نظری تحقیق آمده است:  مدل آلن و می

 

 مدل نظري تحقیق – 1شكل شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 فرضیات تحقیق -3

 : فرضیه اصلی -الف
اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی رابطه  میان سرمایه

 معناداری وجود دارد. 
 فرضیات فرعی:  -ب
میان بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... -1

 آملی رابطه معناداری وجود دارد. 
سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا...  میان بعد ارتباطی-2

 آملی رابطه معناداری وجود دارد. 
میان بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... -3

 آملی رابطه معناداری وجود دارد. 
 
 
 
 

سرمايه 

 اجتماعی

تعهد 

 سازمانی

 هنجاري

 عاطفی

 مستمر

 ساختاري

 ارتباطی

 شناختی
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 شناسی تحقیق روش -4
 وش تحقیق ر-4-1

ای و به هر در شکل همبستگی و علّی( است. بر مبنای  در این مقاله روش تحقیق تبیینی )از نوع رابطه
ای فردی،  هدف روش تحقیق از نوع کاربردی است. یعنی هدف آن کاربرد عملی در زندگی و حل مسأله

 گروهی و اجتماعی است. 
 
 روش و ابزار گردآوري اطالعات  -4-2

ای و میدانی استفاده شده است . جهت تدوین چارچوب  یق از دو نوع روش کتابخانهدر این تحق
های مورد نیاز  ها و مقاالت معتبر فارسی و التین استفاده شده است و برای جمع آوری داده نظری از کتاب

 تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. 
 
 جامعه و نمونه آماري  -4-3

عه آماری تحقیق کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی )پیمانی و قراردادی( دانشگاه آزاد اسالمی جام
نفر است. میزان حجم نمونه کل بر اساس جدول مورگان  152باشد که تعداد کل آن  اهلل آملی می واحد آیت

نفر است  و  108 نفر مناسب خواهد بود. بنابراین اندازه نمونه 108نفری ،  149است که برای یک جامعه 
 گیری طبقه بندی تصادفی ساده استفاده شده است.  از روش نمونه

 
 اعتبار و پايايی تحقیق  -4-4

1برای تعیین اعتبار این تحقیق از اعتبار محتوایی
استفاده شده است. با توجه به این که در  2و صوری 

مایه اجتماعی و تعهد سازمانی و تحقیق حاضر با بررسی و مطالعه نظریات و تحقیقاتی که در مورد سر
هایی که  ترین گویه ترین و مرتبط توسط متخصصان متبحر مربوطه انجام پذیرفت سعی شد مناسب

نیز انجام  3آزمونتر و بهتر یک پیش سنجد استفاده شود و حتی برای تعدیل بیش متغیرهای تحقیق را می
با این وجود به جهت تطبیق بیشتر آن با شرایط  ؛ لذا اعتبار محتوایی ابزار تحقیق تأمین گردیدپذیرفت

نامه طراحی شده در اختیار تعدادی از استادان و جامعه آماری و انجام اصالحات بیشتر و بهتر، پرسش
اند قرار گرفت و  های مختلف علمی که درباره سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکرده متخصصان رشته

                                                 
1 -Content Valldity 

2 -Face Valldity 

3 -Pretest  
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ترتیب اعتبار صوری ابزار ها استفاده گردید. بدین شناسایی اعتبار شاخص از نظرهای کارشناسی آنان برای
 تحقیق نیز تأمین گردید. 

ی پایایی  های محاسبه ترین روش برای تعیین پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ که از مناسب
گویه(،  5% ) با 80است، استفاده شده است میزان آلفای کرونباخ برای متغیر سرمایه اجتماعی ساختاری 

گویه( و برای  7% ) با 79گویه(، متغیر سرمایه اجتماعی ارتباطی  5% ) با 81شناختی متغیر سرمایه اجتماعی
دهد که  تر است نشان می درصد بیش 70گویه( است که چون همگی از  20% ) با 80متغیر تعهد سازمانی 

 ها در سطح مطلوبی است.   هماهنگی درونی و پایایی گویه
 
  روش تجزيه و تحلیل داده ها -4-5

استفاده شده است که در دو بخش آمار توصیفی و   SPSSها از نرم افزار  برای تجزیه و تحلیل داده
 استنباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

های آماری فراوانی مطلق، نسبی، مد، میانه، میانگین، انحراف های توصیفی از شاخص برای یافته 
ای و  نمونهاسمیرنف تک -چولگی، کشیدگی، کمینه، بیشینه، دامنه تغییرات و آزمون کولموگروف معیار،

های تبیینی از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده  برای یافته
 شده است. 

 
 عملیاتی متغیرهاي تحقیق و تعاريف مفهومی  -4-6
 تعاريف مفهومی -4-6-1
 تعريف مفهومی سرمايه اجتماعی-4-6-1-1

سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه روابط متقابل متعلق به 
هایی است که  باشد. سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی فرد یا واحد اجتماعی است، می

 (.51، 1998،نهاپیت و گوشال ارد )جود دها و احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه
 تعريف مفهومی بعد ساختاري-4-6-1-2

شامل الگوی پیوندهای میان اعضاء گروه و ترکیب سازماندهی این اعضاء است)نهاپیت و گوشال، 
1998، 51.) 

 تعريف مفهومی بعد ارتباطی -4-6-1-3
هایی نظیر  د. در این بعد شاخصبه کیفیت تعامالت و ارتباط اعضاء در درون یک گروه اشاره دار

 (.52 ،1998اعتماد و ارتباط متقابل مطرح است ) نهاپیت و گوشال ، 
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 تعريف مفهومی بعد شناختی  -4-6-1-4
های مشترک در میان  توان آن را ارزش این بعد از سرمایه اجتماعی کمتر قابل اندازه گیری بوده و می

 (.52 ،1998 اعضای یک گروه دانست ) نهاپیت و گوشال ،
 تعريف مفهومی تعهد سازمانی -4-6-1-5

درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان است )آلن 
 (.66: 1997 ،یر و می

 تعريف مفهومی تعهد عاطفی-4-6-1-6
 (.66 ،1997 ،یر تعهد عاطفی به معنای وابستگی عاطفی به سازمان است )آلن و می

 
 تعريف مفهومی تعهد مستمر -4-6-1-7

 (.66 ،1997 ،یر های مستمر در سازمان )آلن و می دادن فعالیتتمایل به انجام
 تعريف مفهومی تعهد هنجاري -4-6-1-8

 (.67 ،1997 ،یر تعهد هنجاری احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان است )آلن و می
  
 تعاريف عملیاتی -4-6-2
 عريف عملیاتی سرمايه اجتماعیت -4-6-2-1

ای که می توانند حس  منظور از سرمایه اجتماعی در این تحقیق ارتباطات و شبکه های اجتماعی
 ها پدید آورند. همکاری و اطمینان را در میان کارکنان سازمان

 تعريف عملیاتی بعد ساختاري -4-6-2-2
 شاره دارد.به سلسله مراتب موجود بین کارکنان و روابط بین آنها ا

 تعريف عملیاتی بعد ارتباطی -4-6-2-3
 به ارتباطات متقابل کارکنان با یکدیگر و شدت این ارتباطات اشاره دارد. 

 تعريف عملیاتی بعد شناختی -4-6-2-4
 به عالئم و ابزارهای ارتباطی موجود در سازمان اشاره دارد. 

 تعريف عملیاتی تعهد سازمانی -4-6-2-5
گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به  ا نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میتعهد سازمانی ر

آمیزد و از  گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می
 برد. عضویت در آن لذت می
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 تعريف عملیاتی تعهد عاطفی -4-6-2-6
وری که فرد اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد شود که وابستگی عاطفی به سازمان به ط

 سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند.
 تعريف عملیاتی تعهد مستمر -4-6-2-7

های ناشی از  های ترک سازمان یا پاداش مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه
 شود. ماندن در سازمان می

 تعريف عملیاتی تعهد هنجاري -4-6-2-8
خاطر احساس دین و الزام  ماندن به عنوان یک عضو سازمان بهتعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی

 کند.ماندن در سازمان را منعکس میبه باقی
 
 ها تحلیل يافته -5

 دو بخش توصیفی و تبیینی آمده است.ها در  تحلیل یافته
 
 يافته هاي توصیفی  -5-1

اسمیرنف تک  –ای ، اصلی و آزمون کولموگروف  های توصیفی در سه بخش متغیرهای زمینه هیافت
 آید:  ای می های توصیفی متغیرهای زمینه ای آمده است که در زیر جدول یافته نمونه

 اي هاي توصیفی متغیرهاي زمینهيافته -3جدول شماره 
 درصد فراوانی متغیرهاي زمینه اي

   جنسیت
 5/68 74 مرد
 5/31 34 زن

   میزان سن
 3/22 24 سال 30کمتر از 

 5/48 52 40تا  31بین 
 2/29 32 سال 41باالتر از 

   سطح تحصیالت
 9/1 2 فوق دیپلم
 34 37 لیسانس

 1/64 69 فوق لیسانس
   میزان سابقه کار

 6/12 14 سال 5کم تر از 
 4/21 23 تا سال 6بین 

 66 71 سال 11باالتر از 
 100 108 عجم
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شود بیشترین فراوانی را به لحاظ جنسیت ابتدا مردان و سپس زنان، به لحاظ  همانطور که مالحظه می
سال، به لحاظ سطح تحصیالت  30سال و کمتر از  41، باالتر از سال 40تا  31ن سن به ترتیب گروه و میزا

سال،  11کار به ترتیب گروه باالتر از  به ترتیب فوق لیسانس، لیسانس و فوق دیپلم و به لحاظ میزان سابقه
 دهند.  سال تشکیل می 5سال و کم تر از  10تا  6بین 

ی متغیرها در  آمده است. کلیه )مستقل و وابسته(های توصیفی متغیرهای اصلی یافته در جدول زیر هم
 اند.  گذاری شدهنمره 1-5بازه 

 
 يافته هاي توصیفی متغیرهاي اصلی -4جدول شماره 

 میانگین میانه مد ابعاد رهامتغی
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

دامنه 
 تغییرات

قل
ست

ي م
ها

غیر
مت

 

سرمایه 
 اجتماعی

 82/4 82/4 0 -43/0 -25/0 68/0 32/2 35/2 30/2 ساختاری
 67/3 67/4 1 -73/0 -99/0 71/0 35/2 45/2 30/2 شناختی
 06/4 86/4 80/0 -48/0 -39/0 42/0 46/2 50/2 40/2 ارتباطی

سرمایه 
 اجتماعی کل

هر سه 
 بعد

33/2 43/2 38/2 60/0 54/0- 55/0- 60/0 78/4 18/4 

متغیر 
 وابسته

 12/4 54/4 42/0 -45/0 -28/0 57/0 18/2 25/2 22/2 تعهد سازمانی

 

عهد شود هم میانگین سرمایه اجتماعی کل و تمامی ابعادش و هم میانگین ت طور که مالحظه می همان
ی وضعیت نامناسبی است. میانگین متغیر وابسته  ( قرار دارد که نشان دهنده5/2سازمانی زیر سطح متوسط )

 تر است. سرمایه اجتماعی( و تمامی ابعادش پایینتعهد سازمانی( از متغیر مستقل ))
ساختاری  در بین ابعاد سرمایه اجتماعی به ترتیب باالترین میانگین را ابعاد ارتباطی، شناختی و 

تر شد. سایر  میانگین سرمایه اجتماعی کل از ابعاد ساختاری و شناختی باالتر و از بعد ارتباطی پاییناشتند. د
 های آمار توصیفی نیز در جدول باال آمده است.  شاخص

بودن توزیع آماری ای برای بررسی نرمال اسمیرنف تک نمونه –نتایج آزمون کولموگروف  ادامهدر 
 مده است: متغیرها آ

 

 اي براي پذيره نرمال بودن . اسمیرنف تک نمونه –نتايج آزمون کولموگروف  -5جدول شماره 
 میانگین میانه مد ابعاد متغیرها

 متغیرهاي مستقل
 سرمایه اجتماعی

 121/0 092/0 108 ساختاری
 098/0 106/0 108 شناختی
 138/0 130/0 108 ارتباطی

 167/0 213/0 108 ه بعدهر س سرمایه اجتماعی کل
 152/0 160/0 108 تعهد سازمانی متغیر وابسته
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 ها توزیعی نرمال است.ی آن د بنابراین توزیع آماری همهبیشتر بو 05/0چون سطح معناداری کلیه متغیرها از 
 
 هاي تبیینی يافته  -5-2

 تند.در این بخش فرضیات تحقیق در قالب جداولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف
 
 تحلیل همبستگی  -5-2-1

 ضرايب همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته -6جدول شماره 
 متغیر وابسته                                  

 
 متغیرهای مستقل

 سطح معناداری ضرایب همبستگی

 000/0 41/0 سرمایه اجتماعی ساختاری
 000/0 43/0 سرمایه اجتماعی شناختی

 000/0 55/0 تماعی ارتباطیسرمایه اج

 000/0 46/0 سرمایه اجتماعی کل
 

 
کم تر بود لذا هم  01/0ی متغیرها از  شود چون سطح معناداری همه همانطوری که مالحظه می

درصد  99ی متغیر اصلی مستقل هم متغیرهای فرعی مستقل با متغیر وابسته با احتمال بیش از  رابطه
ی فرعی باالترین ضریب همبستگی را به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی دار شد. در بین متغیرها معنی

ارتباطی، شناختی و ساختاری داشتند و ضریب همبستگی متغیر اصلی یعنی سرمایه اجتماعی کل از 
فرعی سرمایه اجتماعی ارتباطی   متغیرهای فرعی سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی بیشتر شد و از متغیر

 کمتر شد. 
 
 تحلیل رگرسیون چند متغیره  -5-2-2

ی متغیرهای مستقل تحقیق از روش  بینی و تبیین متغیر وابسته یعنی تعهد سازمانی به وسیله برای پیش
 .استفاده شده است 2و به روش هم زمان 1/ چند متغیره  رگرسیون خطی چند گانه

  شده است:تایج و توضیحات آن ارائه ن 8و  7شماره  در ادامه در قالب جداول
 
 

                                                 
1-Multiple linear Regression 

2 Enter Method 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 شماره بیست و دوم /هفتمشناختی جوانان/سال جامعهمطالعات  فصلنامه                           82
 

 

 خالصه مدل و تحلیل واريانس رگرسیون -7جدول شماره 
ضریب همبستگی 

 Rچندگانه 

 ضریب تعیین

R
2 

 ضریب تعیین تعدیل شده 
R

2 
adj 

 توان آزمون
F 

 سطح معناداری
sig 

475/0 413/0 406/0 539/77 000/0 

 
 ضرايب تأثیر رگرسیونی -8جدول شماره 

 مدل
 Model 

  ضرایب تأثیر رگرسیونی
 استاندارد نشده

 ضرایب تأثیر رگرسیونی 
 استاندارد شده

اهمیت نسبی 
 Tهر متغیر 

سطح 
معناداری 

sig  B خطای استاندارد Beta  
(Constant) 101/0 083/0  305/1 171/0 

 004/0 864/3 196/0 029/0 107/0 سرمایه اجتماعی ساختاری
 000/0 387/5 218/0 022/0 119/0 سرمایه اجتماعی شناختی
 000/0 105/8 341/0 031/0 241/0 سرمایه اجتماعی ارتباطی

 
ی مدل و تحلیل واریانس رگرسیون آمده است که ضریب همبستگی چندگانه  در جدول خالصه

است که  475/0ی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را گویند.( برابر  )ضریب همبستگی میان مجموعه
دهد مجموعه  است که نشان می 413/0یی است. ضریب تعیین برابر ی ضریب همبستگی باال دهنده نشان

کند که مقدار مناسبی است.  درصد از واریانس و تغییرات متغیّر وابسته را تبیین می 3/41متغیرهای مستقل 
( معروف است، تحت  درصد( که به مجذور کمیت خطا ) 7/58مابقی تغییرات متغیّر وابسته تحقیق )

شده هم که بر اساس تعداد متغیّرهای مستقل، ثیر متغیّرهای خارج از مدل است. ضریب تعیین تعدیلتأ
درصد است که باز هم  6/40کند برابر  حجم نمونه و درجه آزادی ضریب تعیین را اصالح و تعدیل می

شود که میزان  میمقدار مناسبی برای تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته است. در این جدول مالحظه 
F  نبودن درصد معنادار است که حاکی از شانسی 1درصد و سطح خطای کمتر از  99در سطح بیش از

( همان عرض از  101/0) Constantی میان متغیرهاست . در جدول ضرایب تأثیر رگرسیونی مقدار  رابطه
زمانی که میزان متغیرهای مستقل مبدأ است و میزان متغیر وابسته را بدون دخالت متغیرهای مستقل )یعنی 

نیز که ضرایب رگرسیون استاندارد شده است امکان   Betaدهد. بر اساس مقادیر  صفر است( نشان می
مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها در تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته فراهم می شود. 

توان گفت به ازای  آمده برای سرمایه اجتماعی ارتباطی میبه دست  Betaبنابراین به عنوان مثال بر اساس 
انحراف معیار متغیر  341/0ی  یک واحد افزایش در انحراف معیار سرمایه اجتماعی ارتباطی، به اندازه

یابد. باالترین مقدار بتا به ترتیب متعلق به متغیرهای سرمایه اجتماعی  وابسته ) تعهد سازمانی( افزایش می
ها بر متغیر  متغیرهایی که اثر آن Betaو  Constantاختی و ساختاری است. بر اساس مقادیر ارتباطی، شن
 ی تحقیق حاضر در ادامه آمده است.  ی رگرسیون چندگانه داری شد معادله وابسته معنی
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Y=a+bx1+bx2+…bxn+ei 
 

 ) سرمايه اجتماعی ارتباطی ( 341/0تماعی شناختی ( + ) سرمايه اج 218/0) سرمايه اجتماعی ساختاري( +  196/0+  101/0تعهد سازمانی = 

 
 تحلیل مسیر  -5-2-3

برای بررسی میزان و مسیر تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته ، 
 میزان کاذب بودن روابط میان متغیرها ) یعنی چقدر از روابط موجود در تحقیق ناشی از متغیر مستقل مورد

ها  ای از داده نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ماست( و تطابق مدل نظری تحقیق با مجموعه
. بنابراین در تحلیل مسیر مدل نظری تحقیق مبنی بر الگوی روابط علّی میان شوداز تحلیل مسیر استفاده می

، به مدل تجربی تحقیق تبدیل  متغیرها مورد آزمون قرار گرفته و این مدل نظری پس از اجرای آزمون
 شود.  استفاده شده است که در زیر ارائه می 1شود. در این تحقیق برای تحلیل مسیر از مدل اکتشافی می

 

 

 مدل تجربی تحقیق -2شكل شماره 
 
 
 
 
 
 
 

غیرهای ی مت مستقیم و کل )مستقیم و غیرمستقیم با هم( همهی تأثیرات مستقیم، غیر ز محاسبهبعد ا
 دهیم: زیر ارائه میقالب جدول  درمستقل بر متغیر وابسته نهایی تحقیق، نتایج آن را 

 مستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابستهثیرات مستقیم، غیرأت  -9جدول شماره 

 متغیرها
 انواع تاثیر

 کل غیر مستقیم مستقیم
 277/0 081/0 196/0 سرمایه اجتماعی ساختاری

 310/0 092/0 218/0 اجتماعی شناختیسرمایه 
 341/0 - 341/0 سرمایه اجتماعی ارتباطی

                                                 
 وابسته نهایی دو روش وجود دارد:  در تحلیل مسیر برای ورود متغیرهای وابسته میانی به مدل بعد از مرحله ی اوّل یعنی ورود متغیر  1.

بر اساس باالترین ضریب بقای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نهایی که به آن مدل اکتسافی گویند که در تحقیق حاضر از آن استفاده  -الف

 شده است.

تغیر وابسته نهایی تحقیق دارند.بر اساس مدل نظری و مفهومی تحقیق که فرض کرده کدام متغیرهای مستقل بیشترین تأثیر را بر م-ب

218/0  

196/0  

121/0  

237/0  

172/0  341/0 سرمايه اجتماعی  تعهد سازمانی 
 ارتباطی 

اختیشنسرمايه اجتماعی  

سرمايه اجتماعی 
 ساختاري 
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دار شد که در میان  متغیر تأثیراتشان معنی 3شود در میان تأثیرات مستقیم هر  طور که مالحظه می همان
در میان ترین تأثیر را به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی ارتباطی، شناختی و ساختاری داشتند.  آنها بیش

شناختی، ساختاری و در انتها ارتباطی تأثیرات غیرمستقیم نیز، بیشترین تأثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی
ترین تأثیر را به ترتیب متغیرهای ی نداشت و در میان تأثیرات کل هم، بیشداشت که تأثیر غیرمستقیم

 سرمایه اجتماعی ارتباطی، شناختی و ساختاری داشتند. 
 
 یري گ یجهتن -6

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط و تأثیر بین ابعاد سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان 
های توصیفی مشخص شد که هم  دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا... آملی بوده است. در بخش یافته

و ارتباطی( و هم میانگین  میانگین متغیر مستقل یعنی سرمایه اجتماعی و تمام ابعاد آن )ساختاری، شناختی
ی وضعیت نامناسبی است.  متغیر وابسته یعنی تعهد سازمانی زیر سطح متوسط قرار داشتند که نشان دهنده

)رابطه متغیر سرمایه ها اعم از فرضیه اصلی مامی فرضیهی تهای تبیینی مشخص شد که رابطه در بخش یافته
رابطه ابعاد ساختاری ، شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی کل با تعهد سازمانی( و فرضیات فرعی )

اجتماعی با تعهد سازمانی( معنادار شدند. باالترین ضریب همبستگی را به ترتیب متغیرهای سرمایه 
اجتماعی ارتباطی، کل، شناختی و ساختاری داشتند. در تحلیل رگرسیونی هم مشخص شد که تمامی 

ترین تأثیر را به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی  ه داشتند. بیشمتغیرها تأثیر معناداری بر متغیر وابست
درصد از واریانس متغیر  6/40ارتباطی، شناختی و ساختاری داشتند. در کل هم این سه متغیر توانستند 

وابسته را تبیین کنند که مقدار مناسبی است. در بخش تحلیل مسیر هم، مسیر و میزان تأثیرات مستقیم و 
رگرسیونی بود که ترتیب تأثیرات متغیرها ذکر شد.   Betaم ارائه شد. که تاثیر مستقیم همانمستقی غیر

بیشترین تأثیر غیرمستقیم را به ترتیب سرمایه اجتماعی شناختی، ساختاری و در انتها ارتباطی داشت که 
ماعی ارتباطی، تأثیر غیر مستقیمی نداشت. بیشترین تأثیرات کل را هم به ترتیب متغیرهای سرمایه اجت

شناختی و ساختاری داشتند. همان طور که دیده شد بین سرمایه اجتماعی کارکنان و میزان تعهد سازمانی 
دهد با تقویت سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی نیز آنان ارتباط و تأثیر معناداری وجود دارد که نشان می

هویت و وابستگی به سازمان داشته باشند. تعهد افزایش می یابد. تعهد سازمانی یعنی این که افراد احساس 
شود. رسیدن به تعهد وری سازمانی در نظر گرفته می بخشی و بهرهکننده کلیدی اثراز عوامل تعیین یکی

ها و اقدامات واقعی، یکپارچه و سازگار نیازمند به یک سیستم مدیریت چند وجهی و جامع شامل سیاست
ها تعهد و  هاست. شبکه ی بسیار مهم سرمایه اجتماعی عضویت در شبکهها با یکدیگر است. یکی از جنبه

ای از  ها تسهیم قابل مالحظه وفاداری بین اعضا و حمایت سازمانی را بوجود آورند. در داخل شبکه
ها و اهداف سازمانی  ، ارزشود دارد که درک و دریافت هنجارهاها و اهداف سازمانی وج اطالعات، مهارت
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ی خود  شود و این امر به نوبه ها جزء مهمی در ارتباط موفق کارکنان در سازمان محسوب می با کمک شبکه
های  ، نتایج پژوهش ثر است. نتایج این پژوهشؤدر تقویت متقابل سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی م

را تأیید  (1388( و نقدی و بهارلو )2005) ن(، هاتم2001(، کوهن و پروساک ) 1982برایانت و پرکنیزا )
( در موررد ارتباط سرمایه اجتماعی ارتباطی با تعهد 1391کند و نتایج پژوهش صدیقه خورشید) می

 کند.  سازمانی را تأیید ولی ارتباط سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی با تعهد سازمانی را رد می
 
 پیشنهادات -7

جتماعی و ابعاد آن بر تعهد سازمانی اثبات با توجه به این که در این تحقیق ارتباط و تأثیر سرمایه ا
های بسیار مهم برای پیشرفت و ترقی هر سازمانی ز آن جا که هر دو متغیر از مؤلفهشد و معنادار بود و ا

 تواند کارساز باشد:  کنند در این راستا پیشنهادات زیر میهستند و به تقویت همدیگر کمک می
اجتماعی و تعهد سازمانی به عنوان یکی از شروط ورود به  یابی میزان سرمایه انجام آزمون ارزش -1

 سازمان؛ 

 های مختلف؛  ای میزان سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان توسط مدیران بخش یابی دوره ارزش -2

های سرمایه اجتماعی و تعهد  های پیش از خدمت و ضمن خدمت در مورد تقویت مؤلفه آموزش -3
 سازمانی ؛ 

های مختلف بر اساس  خابی به کارکنان بر اساس انتخاب بهترین کارکنان در بخشهای انت پرداخت -4
 های سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی ؛  مؤلفه

های سرمایه  ی محدودیت های الزم در زمینه های علمی و بررسی انجام عملیات تحقیقات و پژوهش -5
 اجتماعی و تعهد سازمانی و چگونگی رفع آن.

 

 
 منابعفهرست 

 بع فارسی :منا
انتشارات  ، ترجمه مرتضی مردیها،نظریه کنش: دالیل عملی و انتخاب عقالنی ،(1381) ،بوردیو, پیر -1

 نقش و نگار.
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