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 چکیده:

اشتن تعهد کارکنان نسبت به سازمان ) در هزاره سوم سازمان ها هزینه های بسیار زیادی را به علت وجود ند

مثل هزینه های مربوط به غیبت و کارمندیابی و آموزش و جذب کارکنان و ترک سازمان( متحمل میشوند، 

اینطور به نظر میرسد که وجود سرمایه اجتماعی ، با ایجاد ارتباط موثر بین کارکنان و همکاریشان با یکدیگر، 

رابطه داشته و هم برای سازمان و مدیرانش دارد، با تعهد سازمانی کارکنان که فایدههایی هم برای کارکنان 

باشد بنابراین ما در پژوهش حاضر قصد داریم تا رابطه سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار 

ت. پس از دهیم و به بیان دیگر میخواهیم بدانیم که رابطه سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان چیس

بررسی اهمیت سرمایه اجتماعی و اهمیت تعهد سازمانی با مطالعات پژوهش های پیشین، به ارتباط میان 

 سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی میپردازیم.

 5، تعهد هنجاری4، تعهد مستمر3، تعهد عاطفی2، تعهد سازمانی1سرمایه اجتماعی واژه های کلیدی:
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 مقدمه: -1

 ، تعهد داشتن به سازمان در راستای هدف و مطلوبیت عملکرد آن ، بسیار مهم است.از دید مدیر سازمان

را فراهم کرده و موجب ایجاد حس تعلق خاطر در  در سازمان ماندن فردتعهد سازمانی نیرویی است که الزام 

اله جهت اهداف سازمان میشود. یکی از چالش های سازمان ها، تعهد سازمانی کارکنان میباشد که هر س

هزینه های زیادی را برای استخدام و آموزش و انگیزش و جذب کارکنان ماهر و متخصص صرف میکنند. 

امروزه بجای استفاده از واژه ی نیروی انسانی، از سرمایه انسانی استفاده میشود که مدیران هزینه های 

ژوهش پاره ی تعهد سازمانی بسیاری را برای نگهداشتن این سرمایه در سازمان متحمل میشوند. پس انجام پ

 خوشکارکنان یکی از مسائل مهم و کلیدی است که همه ی سازمان ها باید توجه زیادی به آن داشته باشند)

تغییرات محیطی  نظر به اینکهدر دنیای امروز دانشمندهای مدیریت  (. 1395 وجندقی،فاطمه، فر،غالمرضا

صلی ترین عامل بدست آوردن مزیت رقابتی در سازمان ها، که سازمان ها با آن مواجه هستند، فهمیدند که ا

سرمایه انسانی است. تعهد سازمانی جهانبینی پاره ی وفادار بودن کارکنان به سازمان و فرایندهای مستمر آن 

و کارایی آن بیان میکنند)  است که به وسیله آن کارکنان عالقه شان را به سازمان، پیروزی و کام یابی

 (.12، ص1335فی، طغرایی و شری

از طرف دیگر در هزاره سوم، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری تحت عنوان 

به ارتباط ها بین عضوهای یک شبکه به عنوان  سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم حاضر

رفه را بوجود می اورد که موجب رسیدن به هدف منبع بسیار با ارزش اشاره میکند که هنجارها و اعتماد دو ط

در  1391(. اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سال 111،ص1334های اعضا می شود)شمسی و همکاران، 

از دانشگاه ویرجینیای غربی عنوان شد، اما برای نخستین بار در اثر کالسیک جین 9مقاله ای توسط هانی فان

 (.3،ص1333ریکایی(، استفاده شده است)توکلی و عزیزپور لیندی، )مرگ و حیات شهرهای بزرگ آم7جیکوب

در هزاره سوم در اقتصاد ایران زمین آمارها و ارقام نشان میدهد که کارایی و بهره وری عوامل تولید کم است 

 بهره های شاخص رشد تغییرات بررسی نتایجو حتی در سال های اخیر روند و رشد آن نزولی بوده است و 

 رشد از 1331 و1332 ،1334 های سال در شاخص این دهد می نشان دوره این در تولید عوامل کل وری

 در( ۰)  ،1331 سال در( -1) ترتیب به سال سه این در اقتصادی رشد همچنین و نبوده برخوردار مثبتی

 در تولید عوامل کل وری بهره شاخص .است شده گزارش 1334 سال در( -1،9)  ،1332 سال

 معادل 1333 سال درصد،2373 منهای معادل 1332 سال در درصد،3333 منهای عادلم1391سال

)سازمان ملی بهره .است بوده درصد3335 معادل 1335 سال در و درصد3352 منهای 1334 سال درصد،1335

 (. بنابراین به این نتیجه میرسیم که تعهد سازمانی در کاهش هزینه های جابه جایی1339وری ایران، آذرماه 
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کارکنان و هزینه های جانبی آن تاثیر بسزایی داشته و در بهبود کارایی و بهره وری عملکرد کارکنان کمک و 

تاثیر زیادی میگذارد. عالوه براین بنظر میرسد که وجود سرمایه اجتماعی در سازمان، زمینه های مناسبی را 

ه ایجاد مزیت هایی هم برای کارکنان و هم در جهت ایجاد ارتباط و همکاری بهینه اعضا با همدیگر و در نتیج

 برای سازمان میشود، با تعهد سازمانی کارکنان اثرگذار خواهد بود.

 سرمایه اجتماعی -2

در مقاله ی هانی فان در مورد حمایت های محلی از مدرسه  1391اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سال 

سرمایه گذاری فردی در جامعه میباشد. در این های روستایی عنوان شد که راجع به همبستگی اجتماعی و 

به این مفهوم است که اگر شخصی با همسایه اش ارتباط اصطالح هانی فان میگوید که سرمایه اجتماعی 

برقرار بکند و به موجب آن ، آن دو نفر با بقیه یهمسایه های خود ارتباط برقرار کنند، در این وضعیت جمعی 

آید که به سرعت نیازها و احتیاج های شخصیشان برطرف شده و برآورده خواهد از سرمایه اجتماعی پدید می

شد و همچنین میتواند منجربه بهبودی کیفیت زندگی در کل آن جامعه شود. همانطور که از مشارکت مردم، 

نی کل جامعه بهره میبرد، خود این افراد و مردم نیز از این مشارکت با همسایه های خودشان نفع میبرند)ها

. ریشه های کاربردی عصر حاضر را میتوان در پژوهش (13۰-131، ص1مدرسه روستایی انجمن مرکزیفان، 

مشاهده کرد. البته او به طور مستقیم این عبارت را بیان نکرد اما از آن  1339۰های جین جیکوب در سال 

سی ، رابرت سیلسبری در سال در پژوهشی با اشاره به ارزش شبکه ها استفاده کرده است. دانشمند علوم سیا

  3علوم سیاسی میدوستدر نشریه  "نظریه داد و ستد در گروه های ذی نفع"در پژوهشی تحت عنوان  1393

بدین گونه معنا کرده است که سرمایه اجتماعی عامل بسیار مهم و الزم در شکلدهی گروه های سوداور 

طرح نظریه "در کتابش تحت عنوان  1372سال از این اصطالح در  1۰میباشد. جامعه شناس پیر بوردیو 

 ( و پس از چند سال بعد عنوان کرد که سرمایه اجتماعی متفاوت است با1372وردیو، استفاده کرد)ب "عمل

در مقاله ای تحت  11مایکل تانتاردینی(.1334سرمایه فرهنگی و اقتصادی)محمدرضا اردالن،سیروس قنبری،

در مدیریت عملکرد، چنین بیان میکند که سرمایه اجتماعی تسهیل عنوان نقش سرمایه اجتماعی سازمانی 

 "اعتماد"، رابطه  "تعامل اجتماعی"کننده عملکردهای مدیریت است اما اغلب نادیده گرفته میشود. ساختار 
افزایش  سرمایه اجتماعی، جمع آوری، انتشار و استفاده از داده های عملکرد را "اهداف مشترک"و شناخت 

 (2۰17یکل تانتاردینی، میدهد)ما

 تعهد سازمانی -3
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( پذیرفتن ارزشها و هنجارهای سازمان را تعهد سازمانی میدانند و معیارهای 1374) 12پورتر و همکارانش

تمایل برای اداوه دادن به کار و انگیزشو قبول کردن ارزش ها و هنجارهای سازمان اندازه گیری آن را 

دوره متوالی توسعه یافته و کامل شده است. در دوره ی نخست، تعهد میدانند. اصطالح تعهد سازمانی در سه 

بکر به عنوان معروف ترین پژوهشگر این دوره، تعهد را به همین  13به عنوان کمربند جانبی تعریف شده است.

معنای کمربند جانبی تعریف کرد.وی اصطالح کمربند جانبی را برای وصف سرمایه گذاری های ارزشمند 

تفاد کرده است که یک کارمند با ورود به سازمان و ماندنش در آن این سرمایه گذتری را معنا جمع شده اس

می بخشد و با استعفا دادنش و ترک کردن سازمان، همهی آن سرمایه گذاری ها ازبین خواهد رفت)بکر، 

این دوره پورتر و در دومین دوره، تعهد را گونه ای دل بستن و تعلق خاطر معنا کرده اند. در (.33، ص 139۰

همکاران وی، تعهد را به عنوان قوت و قدرت نسبی احساس تعلق داشتن فرد به سازمان توصیف کرده اند. 

 تعهد بر اساس رویکرد پورتر و همکاران وی به سه عامل دسته بندی میشود:

 الف( باور داشتن زیاد به هدف ها و ارزش ها و هنجارهای سازمان و قبول کردنشان

 ش داشتن بسیار به ماندگاری در سازمانب(گرای

 ج(گرایش به سعی و تالش در سوی بهره و منافع سازمان

 (.1335 ،دیسع ،یفیو شر یمحمد تق ،ییطغرا)

از تعهد سازمانی به  14چاتمن و اورایلی میشود. توصیف ساختاری چندبعدی شکل به تعهد دوره، سومین در

با هنجارها و ارزش ها و هدف های سازمان، به خاطر خود  عنوان حمایت و پیوسته بودن از لحاظ عاطفی

سازمان و جدا از ارزشهای ابزاری اش یاد میکنند. بنا به این توصیف، این حس دلبستگی فرد به سه عامل 

 دسته بندی میشود:

 الف(احساس رضایت برای پاداش های ویژه و بیرونی

 عضویت ب( حس تعلق داشتن برپایه ی گرایش به وابسته بودن و

 ج( درونی شدن براساس همگرایی بین سازمان و هنجارها و ارزشهای خود فرد

 الگویی برای تعهد سازمانی ارائه دادند که سه مؤلفه دارد: 15میر و آلن

 )تعهد عاطفی و تعهد هنجاری و تعهد مستمر که از بسط نظریه ی کمربند جانبی پدید آمده است.

 (1333امینی،علی و عزیزی،مهدی،

 سازمانیتعهد  وسرمایه اجتماعی  بطهرا -4

تعهد عاطفی نشاندهده دلبستگی و تعلق خاطر عاطفی یک کارمند به سازمان بر اساس الگوی میر وآلن ،

است. از آنجایی که عملکرد هر فرد در سازمان متاثر از نگرش وی نسبت به خود و سازمان میباشد بنابر این 
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از یک طرف و سرمایه د نسبت به سازمانی که در آن کار میکند این حس تعلق خاطر و دلبستگی عاطفی فر

اجتماعی که  هم باعث بهبود زندگی فردی شخص شده و هم باعث بهبود مسئولیت پذیری شخص در 

بنابر این از سوی دیگر، باعث افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد فرد در سازمان میشود سازمان میشود 

فزایش یابد، این حس تعلق خاطر و دلبستگی به سازمان بیشتر میشود که هرچقدر این سرمایه اجتماعی ا

تعهد هنجاری  (.1335)عباسی،علی اصغر و دهقان،محسن،  ؛حتی منجرب به داشتن زندگی سالم نیز میشود

که بیانگر وفادار بودن یک کارمند به سازمانش میباشد، یک حس درونی میباشد که سرمایه اجتماعی مولد 

ن زمانی این حس وفاداری پدید می اید که هم سازمان نیازهای آن فرد را برطرف کند و هم فرد آن است چو

نیازهای سازمان را بنابر این طبق نظر هانی فان، این برطرف کردن نیازهای دوطرفه همان سرمایه ی 

زمانی را اجتماعی میباشد که منجرب به وفاداری کارکنان میشود بنابراین سرمایه ی اجتماعی تعهدسا

براساس رویکرد پورتر و همکاران وی یکی از عوامل تعهد سازمانی، باور منجرب شده و آن را تشدید میکند. 

زیاد به هدف ها و ارزشهای سازمان و قبول کردنشان میباشد، زمانی که اهداف فرد همسو باشد با اهداف 

طبق نظر رابرت سلیسبری به معنای داد سازمان، این تعهد تشدید میشود از سوی دیگر سرمایه ی اجتماعی 

و ستد گروه های ذی نفع میباشد که در سازمان زمانی که اهداف فرد با سازمان همسو باشد، هر دو نفع برده 

و هردو ذی نفع میباشند و به نحوی داد و ستد و همکاری میکنند بنابراین این سرمایه ی اجتماعی، تعهد 

 سازمانی را افزایش میدهد.

اگر بین کارمندان یک سازمان اعتماد وجود داشته باشد، این اعتماد باعث میشود که ارتباطات و تعامل کاری 

بین کارمندان و سازمان پدید بیاید و سپس میزان مشارکت و انسجام اجتماعی افزایش پیداکند بنابراین این 

ه اجتماعی و تعهد سازمانی دوطرفه نیز عالوه بر این رابطه بین سرمای سرمایه اجتماعی افزایش پیدامیکند.

میباشد به این معنی که هرچه تعهد سازمانی کارکنان در سازمان زیاد باشد، اینحس وفاداری و مشارکت و 

 انسجام نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه این سرمایه اجتماعی در سازمان نیز تشدید میشود.

 بدین گونه نشان داد: سرمایه ی اجتماعی و تعهد رامیتوان رابطه ی 
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 سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در سه سطح سازمان: -5

 الف( سطح عملیاتی سازمان:

در پایین ترین سطح سازمان تهدیداتی که وجود دارد برای سازمان، ترک سازمان توسط کارکنان و کاهش 

یفیت کاالها و خدمات و ناراضی بودن مشتریان را درپیش دارد؛ لذا بهره وری و کارایی و در نتیجه کاهش ک

تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی در این سطح بسیار حائز اهمیت است و میبایستی توسط مدیران میانی در 

ارتقای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان خود را در قالب یک برنامه بلند مدت و نظرگرفته شود و 

از طریق ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی مانند تشکیل گروه های کاری یا کارگروه هدف گذاری کند  منسجم

های مختلف به هدف گفتگو و تبادل نظر پاره ی موضوعات سازمان، به تدریج دیدگاه های مشترک در بین 

کند وگرنه با هزینه  و استانداردهایی برای سنجش این دو درنظر بگیرد و تعریفاعضای سازمان ایجاد کنند 

 های بسیار زیادی روبهرو خواهند شد.

 ب(در سطح میانی سازمان:

در این سطح مدیران میانی باید هدف هایشان همسو با اهداف کالن سازمان و مدیر عالی سازمان باشد و خود 

مان داشته را ذی نفع دیده و بتوانند مشارکت بهتری هم با سطح عالی سازمان و هم با سطح عملیاتی ساز

باشند تا سرمایه اجتماعی و این تعهد باعث شود که هم گزارش ها و بازخوردها را به نحوی هرچه بهتر به 

مدیران عالی انتقال دهند و از بروز هزینه ها جلوگیری کنند و هم با مشارکت تعاملی با سطح عملیاتی 

ارکنان افزایش داده و این سرمایه ی سازمان که کارکنان سازمان هستند حس تعهد سازمانی را در بین ک

اجتماعی را بهبود و تداوم بخشند و مانع ترک سازمان و کاهش کیفیت و کارایی کارکنان و به موجب آن 

 مانع هزینه های ناشی از عدم رضایت مشتریان شوند.

 ج( در سطح عالی سازمان:

 داد و ستد ذی
 نفعان
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فرد مانع ضایع شدن حق کارمندان در  در این سطح مدیر عالی سازمان قرار دارد که و مسئولیت پذیری این

سطح عملیاتی و فشار بر مدیران میانی میشود بنابراین مسئولیت اجتماعی در این سطح بسیار مهم میباشد 

عالوه بر این در طراحی استراتژی سازمان و هدف گذاری ها باید به گونه ای عمل کند که منافع مدیران 

تی مشتریان خود را که اجتماع را تشکیل میدهند در نظر بگیرد و میانی و کارمندان در سطح عملیاتی و ح

در نتیجه باید تعهد داشته باشد به سازمان بنابر این در این سطح عالوه بر سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی 

نیز بسیار حائز اهمیت میباشد و میتواند مانع بسیاری از مشکالت پایه ای در شکل گیری تعهد سازمانی و 

ایه اجتماعی در سطوح عملیاتی و میانی گردد بنابراین همیشه باید در ابتدا تعهد سازمانی و سرمایه سرم

اجتماعی در این سطح عالی تحقق بخشیده شود بدین گونه تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی در سطوح 

 دیگر خیلی راحت تر محقق شده و تسهیل میگردد.

 مایه ی اجتماعی و تعهد سازمانی و سطوح مختلف سازمان را شرح داد:میتوان در قالب شکل زیر رابطه ی سر

 

 

 

 
 

 نتیجه گیری: -6

استعفا و ترک سازمان به صورت اختیاری از طرف کارکنان هم برای سازمان و هم برای افراد ذی نفع از 

اند، وفاداری واثربخشی خدمات سازمان، هزینه بر است عالوه بر این کارکنانی هم که در سازمان به زور مانده 

و کارایی ندارند و تعهد سازمانی نخواهند داشت در نتیجه سازمان ها باید راهی برای ایجاد تعهد سازمانی و 

منجرب به افزایش  تدوین استراتژی ها و اهداف سازمانتعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی در 

 باشد. پیشگیرانندهیتواند این دو در سطوح دیگر میگردد و حتی م

 گزارش دهیو  بازخوردها عی در هم تاثیر میگذارد بهتعهد سازمانی و سرمایه اجتما

و افزایش این دو مؤلفه در ماندگاری و  مشارکتپایین به باال )سطح عالی(و هم ایجاد 

 سطح عملیاتی 

 کاراییو افزایش  مانع ترک سازمانتعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی 

کاال و خدمات ارائه شده به  کیفیتکارکنان و افزایش  بهره وریو 

 میشود. جامعهو سطح  رضایت مشتریمشتری و در نتیجه 
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کاهش استعفای کارکنان و افزایش بهره وری شان پیدا کنند؛ پژوهش ها نشان میدهند که استعفای 

هم که در سازمان مانده اند، تاثیر میگذارد و تاثیر  کارکنان، در روحیه و اثربخشی و کارایی کارکنان دیگر

نامطلوبی دارد. هزینه جایگزین کردن یک کارمند ساده و حرفه ای بسیار زیاد است و هزینه هایی که یک 

شرکت با کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، سالیانه برای جابه جایی کارکنان، بیش از صدهزار 

بنابراین به این نتیجه میرسیم که تعهد سازمانی در کاهش  (.177، ص 2۰۰2واتسون،دالر میباشد)باک و 

هزینه های جابه جایی کارکنان و هزینه های جانبی آن تاثیر چشمگیری داشته و در بهبود کارایی و بهره 

اعی در وری عملکرد کارکنان کمک و تاثیر زیادی میگذارد. عالوه براین بنظر میرسد که وجود سرمایه اجتم

سازمان، زمینه های مناسبی را در جهت ایجاد ارتباط و همکاری مناسب اعضا باهم و در نتیجه ایجاد مزیت 

هایی هم برای کارکنان و هم برای سازمان میشود، با تعهد سازمانی کارکنان اثربخش خواهد بود. در انتها به 

عامل بسیار مهم و الزم در هر سازمانی این نتیجه میرسیم که تعهد سازمانی و سرمایه ی اجتماعی دو 

میباشند که با یکدیگر ارتباط دوطرفه داشته و مؤلفه های سرمایه اجتماعی از جمله مسئولیت پذیری و 

برطرف کردن نیازهای دوطرفه و داد و ستد ذی نفعان باعث افزایش مؤلفه های تعهد سازمانی از جمله 

باور به ارزش ها و اهداف سازمان میگردد و همچنین مؤلفه های و تعلق خاطر عاطفی و دلبستگی و  وفاداری

تعهد سازمانی نیز باعث افزایش مولفه های سرمایه اجتماعی میگردد و در انتها موجب افزایش ماندگاری و 

کاهش ترک سازمان توسط کارکنان میگردد و در سطح کالن موجب بهبودی زندگی اجتماعی و فردی افراد 

نیز میشود بنابراین هر سازمانی موظف است که ارتقای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی خارج از سازمان 

از طریق ایجاد و توسعه سرمایه و منسجم هدف گذاری کند  کارکنان خود را در قالب یک برنامه بلند مدت

ی  اجتماعی مانند تشکیل گروه های کاری یا کارگروه های مختلف به هدف گفتگو و تبادل نظر پاره

و استانداردهایی برای موضوعات سازمان، به تدریج دیدگاه های مشترک در بین اعضای سازمان ایجاد کنند 

سنجش این دو درنظر بگیرد و تعریف کند چون این دو تأثیر بسیار زیادی در نگرش افراد برای ارائه خدمات 

ایه اجتماعی تأثیرشان به خارج از و تولید کاالهای با کیفیت میگردد بنابراین این تعهد سازمانی و سرم

سازمان رسیده و موجب بهبود رضایت مشتریان شده و این رضایت مشتریان موجب بهبود زندگی عموم مردم 

مدنی، و پرورش و توسعه -ترویج و توسعه فعالیت های گروهی، مشارکت های اجتماعی و جامعه میگردد.

جامعه، یکپارچه سازی اهداف و دیدگاه های مشترک  حس تعهد و مسئولیت پذیری شهروندان به یکدیگر و

شهروندان و افزایش تعلق خاطر و دلبستگی روانی آنها به جامعه و کشور و ملیت خود از دیگر تاثیرات تعهد 

 سازمانی و سرمایه گذاری اجتماعی میباشد.
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