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چکیده

مش:م  :امروزه مسئولیتپذیری کارکنان مورد توجه سازمانهای علمی – آموزشی قرار گرفتاه
است .از این رو تحلیل ارتباط مسئولیتپذیری دبیران ،با سایر مفاهیم سازمانی ضروری اسات.
لااذا هااد پااژوهش حاضاار بررساای اثاار جامعااهپااذیری سااازمانی و ساارمایه اجتماااعی باار
مسئولیتپذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی دبیران بود.
ر  :این پژوهش جزء تحقیقاات توصایفی – همبساتگی مبتنای بار مادلیاابی معاادالت
ساختاری بود .جامعۀ آماری شامل کلیه دبیران متوسطه اول آماوزش و پارورش ناحیاه چهاار
تبریز به تعداد  009نفر بود .حجم نمونه با استفاده از روش نموناه گیاری تصاادفی طبقاهای و
جدول مورگان  971نفر انتخاب شدند .برای جم آوری دادههاا از پرسشانامههاای اساتاندارد
جامعهپاذیری ساازمانی تائورمیناا ( ،)7664سارمایه اجتمااعی ناهاپیات و گوشاال (،)7661
مسئولیتپذیری کارول ( )7667و تعهدسازمانی آلن و میر ( )7669استفاده شد.
یارت ها :نتایج نشان داد ،رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر جامعهپذیری سازمانی و سرمایه
اجتماعی با مسئولیتپذیری به ترتیب ( (ß = 9/71, ß = 9/19و رابطه مثبات و معنایداری
بین متغیر جامعهپذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی به ترتیاب (, ß = 9/10
 (ß = 9/73وجود دارد .همچنین در مدل تجربی پژوهش حاضر ،نقش میانجی تعهد ساازمانی
در رابطه بین متغیرها در مدل تائید شد.
نتیه گیری :با توجه به یافتهها ،متغیرهای جامعهپذیری سازمانی ،سرمایه اجتمااعی و تعهاد
سازمانی برای مسئولیتپذیری کارکنان سازمانی باید ماورد توجاه قارار گیارد .زیارا در ساایه
مسئولیتپذیری بودن معلمان در تمام ابعاد زندگی شاهد تسهیل روند و دساتیابی باه اهادا
سازمانی خواهند بود.
کقما کقی:ی :جامعهپذیری سازمانی ،سرمایه اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،تعهدسازمانی

 .7دانشیار مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 نویسنده مسئولghasemzadee@yahoo :
 .9کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ،مرند ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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Abstract
Introduction: Today, teachers' responsibility has been considered
by scientific-educational organizations. Therefore, it is necessary
to analyze the relationship between teachers' responsibility and
other organizational concepts. Therefore, the purpose of this study
is to investigate the effect of organizational socialization and social
capital on responsibility with the mediating role of teachers'
organizational commitment.
Method: This research is descriptive-correlational research based
on structural equation modeling. The statistical population
included all the junior high school teachers in the fourth district of
Tabriz with 550 people. The sample size was 218 people using
stratified random sampling method and Morgan table. Standard
questionnaires of Taormina' organizational socialization (1994),
Nahapit and Gushal' social capital (1998), Carol' responsibility
(1991) and Allen and Mir' organizational commitment (1996) were
used to collect data.
Results: The results showed that there is a positive and significant
relationship between organizational socialization and social capital
with responsibility (ß= .18, ß= .80) and a positive and significant
relationship between organizational socialization and social capital
with organizational commitment (ß= .13, ß= .85). Also, the
mediation role of organizational commitment among the variables
of research was confirmed.
Conclusion: According to the findings, the variables of
organizational socialization, social capital and organizational
commitment for organizational teachers' responsibility should be
considered. Because in the shadow of responsibility, employees in
all aspects of life will see the facilitation of the process and the
achievement of organizational goals.
Keywords:
Organizational Socialization, Social Capital,
Responsibility, Organizational commitment
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مقدمه
زندگي سالم و موفقیت آمیز برای انسان بدون همکاری و هماهنگي با دیگر انسانهاا دشاوار و در
برخي مواقع ناممکن است .فعالیتهای گروهي افراد در سازمانها در بر گیرناده هویات و کاارایي
سازمان است .کارایي و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیاروی انسااني بساتگي
دارد ،هر اندازه که سازمانها بزرگتر ميشوند ،بالطبع به مشکالت این نیروی عظیم اضافه ميشود.
امروزه هنر و علم مدیریت را از ظریف ترین ،دشوارترین و پرثمرترین کارها مايدانناد و آن را باه
عنوان یکي از شاخصهای مهم تمدن معاصر از جمله عامال ماؤثر در رشاد و توساعه اجتمااعي،
فرهنگي و اقتصادی جوامع کنوني به شمار مايآورناد (اردالن ،سالطانزاده و بهشاتيراد.)1931 ،
یکي از مفاهیمي که در این زمینه مي تواند به مدیریت در هر سازماني بویژه در آموز و پارور
کمک کند ،مفهوم جامعهپییری سازماني 1اسات .چارا کاه ساازمانهاا از طریاق همسوساازی و
سازگاری نگر ها ارز ها و رفتارهاای فاردی باا اهاداف و انعطاافپاییری مطلاوب ساازماني،
فرصتهای مناسبي را جهت آشنا سازی کارکناان باا اهاداف و وظاایف شاللي و انعطاافپاییری
مطلوب سازماني را در راستای دست یابي به مزیتهاای رقاابتي فاراهم ماينمایناد (مکونادی و
جهانتابي نزاد .)1931 ،جامعهپییری شامل چهار بعد آموز  ،تفاهم ،حمایت همکاران و چشم انداز
آینده است و اغلب موجب تعهد سازماني کارکنان مي شود (موید ،معین فرد و شوشي نسب ،به نقل
از تائور مینا )1932 ،و آنان نگرشي خاصي را نسبت به خوب یا بد باودن رفتارهاای مختلاف خاود
کسب ميکنند (عریضي و براتي  .)1931توجه به فرایند جامعهپییری بارای ساازمانهاا باویژه در
خصو تازه واردها از اهمیت خاصي برخوردار است ،زیرا تاثیرات پییرفته شده در چند ماه اول ،بر
رفتار و عملکرد کارکنان ماندگار و عمیق خواهد بود ،در صورت موفقیت سازمان باعث ميشود کاه
کارکنان تازه وارد به سرعت خود را با سازمان و انعطافپییری آن وفق داده و نسابت باه رعایات
ارز ها و هنجارهای سازماني ترغیب شوند چنین همسویي باعاث کااهش قصاد تار ساازمان
توسط آنها مي شود و از طرفي این مصدا ،برای کارکنان قدیمي که در داخل سازمان در شللهای
خود جابجا ميشوند نیز صاد ،ميباشد ( زاربک.)7112 ،7
از طرفي سرمایه اجتماعي 9از مفاهیم نویني است که امروزه در جامعه شناسي و اقتصاد ،و باه
تازگي در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرارگرفته است .چرا کاه سارمایه
اجتماعي باعث پیشرفت و توسعه فرهنگي و اقتصادی شده و با به وجود آوردن شبکههای ارتباطي
موجب تسهیل اهداف فردی و سازماني ميشود (کلهار ،هاشامي ،نیسااری ،شهساواری و رفیعاي،
 .)7171سرمایه اجتماعي نقش مهمي در توسعه همکاری و روابط پایدار در سازمان ایفا مايکناد و
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3. Social Capital
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به رشد و توسعه کارکنان و سازمان کمک ميکند (بن هاادر .)7112 ،1و باا مجموعاه هنجارهاای
موجود در سیستم های اجتماعي ،موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و عامال
پایین آمدن سطح هزینه های مبادالت و ارتباطات مي گردد (کاملي ،فوالدی و امجادیان.)1932 ،
سرمایه اجتماعي با شاخصهای اساسي اعتماد ،انسجام ،مشاارکت ،آگااهي ،و پیوناد شابگه ای از
روابط اجتماعي را به وجود ميآورد که به نفع دو طرف است (بانو ،کشینج ،خاان و خاان.)7113 ،7
در واقع میان افراد و منابع اجتماعي ارتباطات ایجاد مي کند .همانند تعداد زیادی از مفاهیم جامعاه
شناسي ،سرمایه اجتماعي یک مفهوم فرارشته ای ،چند وجهاي و مابهم باا تعااریف مختلاف و از
موضوعات مورد بحث در چند دهه اخیر است .تعداد زیادی از پژوهشگران ،سرمایه اجتماعي را باه
عنوان اعتماد و هنجارهای گروه های شهروندی و بعضي دیگر این مفهوم را به عنوان ارز های
فرهنگي تعریف مي کنند (نوری و توکلي .)7113 ،به زبان دیگر آدمي در ساختارهای ترسیم شاده
فرهنگي و اجتماعي به سر ميبرند و به شکل مستمر از آنها باازخوردهاای اطالعااتي و اصاالحي
دریافت ميکنند (امیدیان و پور اشکفتکي .)1933 ،محققان از زوایای متفاوتي به طبقه بندی ابعااد
سرمایه اجتماعي پرداخته اند که از آن جمله ميتوان به طبقه بندی ارائه شده توسط گاروه کنادی
دانشگاه هاروارد اشاره نمود :قابلیت اعتماد ،مشارکت و رهبری مدني ،بخشش و روحیاه داوطلباي،
توانایي برقراری روابط اجتماعي غیر رسمي ،تنوع در معاشرتها و دوستي هاا ،مشاارکت سیاساي،
مشارکت میهبي ،عدالت در مشارکت مدني (میرکالیي.)1933 ،
امروزه مسئولیتپییری9مفهومي وسیع تر از فعالیتهای گیشته دارد .مسئولیتپاییری باه طاور
اعم ،به مجموعه فعالیت هایي گفته مي شود که صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی به صاورت
داوطلبانه ،به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام ميدهناد .همچناین مسائولیتپاییری
سازمان به عنوان فعالیتهای داوطلبانه شرکتها برای بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتمااعي و زیسات
محیطي تعریف ميشود (نعامي و غالمپور .)1931 ،مسئولیتپاییری کاه باا ناام هاایي همچاون:
وجدان سازمان ،عملکرد اجتماعي ،کسب و کار مسئول و پایدار ،مسئولیت شهروندی و پاسخگویي
اجتماعي سازمان شناخته ميشود (عبدالرحمن .)7111 ،4مسئولیتپییری باه معناي آن اسات کاه
فردخود را نسبت به خود و موقعیتي که در آن قرار گرفته و همچناین نیازهاا و بهاروزی دیگاران
مسئول بداند ( موسیوند و بگیان کوله مرزی به نقال از ماک گرایاد و وایتاي .)1933 ،1در مقابال
سازمانها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکالت جامعه بخشي از مشکالت آنان باه شامار
ميآید و باید نسبت به حال و فصال آنها همات گمارناد و بخشاي از امکاناات ماالي و انسااني
خود را در این راه به کار گیرند .موارد متعددی گویای این واقعیت است که اگر سازمانها تنهاا باه
1. Ben Hador
2. Bano & Cisheng & Khan & Khan
3. Responsibility
4. Abdul Rahman
5. McGrath & Whitty
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اهداف خود توجه کنند ،جامعه و مصالح آن را در نظار نگیرناد مصالحت جامعاه را فادای منفعات
سازمان خواهند نمود (رحماني .)1933 ،یکي از این سازمانها و نهادها در هر جامعه ای ،نهادهاای
آموزشي است که مسئولیت اجتماعي خود را دارد و اهدافي همچون احتارام باه ارز هاا اخالقاي
مردم و جامعه و حل مشکالت مالي و محیط زیستي و فرهنگي( همچون پرور افاراد مسائولیت
پییر)دارد ( .بورگاس و کارنیرو .)7171 ،1همچنین برخورداری از حس مسائولیتپاییری باه مثاباه
یک سرمایه ارزشمند حیاتي و از مهمترین عامل پیشرفت و شکوفایي استعدادها و توانایيها و یکي
از عوامل تاثیرگیار پیشرفت تحصیلي و جامعهپییری با گروه همساالن محسوب مايشاود (غیاا
آبادی فراهاني و جعفری هرندی ،به نقل از اورت.)1933 ،7
روی هم رفته مطالعات نشان داده اند که بین جامعهپییری ساازماني و سارمایه اجتمااعي باا
مسئولیتپییری رابطه معني داری وجود دارد (کاظمي .)1931 ،در عین حال رابطه بین این متلیرها
در برخي مواقع ناهمخوان و ضعیف گزار شده است .احتماال یکي از دالیال وجاود ایان رابطاه
ضعیف و متناقض این است که به نقش متلیرهای واسطه ای و میانجي در رابطه بین جامعهپییری
سازماني و سرمایه اجتماعي با مسئولیتپییری توجاه نشاده اسات .ایان توصایفات ،شارح وجاود
متلیرهای واسطهای در روابط بین جامعه پاییری ساازماني و سارمایه اجتمااعي باا پیامادهای آن
ضروری به نظر ميرسد .در پژوهش حاضر با توجه به مباني پژوهشاي موجاود (جلیلاي و کیاائي،
 )1931فرضیۀ ما به این صورت تدوین شده است که تعهد سازماني نقش میانجي را در رابطۀ بین
جامعهپییری سازماني و سرمایه اجتماعي و پیامدهای احتمالي آن ایفا ميکند .بنابراین ،باا در نظار
گرفتن این متلیر میانجي واکنشهای رفتاری جامعاهپاییری ساازماني و سارمایه اجتمااعي بهتار
پیشبیني و تبیین خواهند شد.
مفهوم تعهد سازماني 9جایگاه مهمي را در تحقیقات مربوط به رفتار سازماني به خود اختصا
داده است .بطوریکه به عنوان یک نگر مسلط محور مورد توجه پژوهشگران بوده و موضوع فارا
تحلیلي زیادی قرار گرفته است (عریضي و براتي .)1931 ،و مانند بسیاری از مفااهیم روانشناساي
سازماني ،به شیوههای متفاوتي تعریف و اندازه گیری شده است .اگرچه تعاریف متعددی از تعهد در
ادبیات مربوط به موضوع یافت مي شود ،ولي اکثر آنها این سه موضوع کلي را مانعکس مايکنناد:
وابستگي عاطفي ،در هزینهها و احساس تکلیف (ابااذری محماود آبااد و امیریاان زاده.)1931 ،
پژوهشگران ابعاد مختلفي برای تعهد سازماني تعریف کرده اند که مهم ترین آنها ،مدل آلن و میر4
( )1331است .آلن و میر مدل تعهد را در سه بعد عاطفي ،هنجاری و مستمر معرفي کردند .از دیاد
آنها تعهد عاطفي دلبستگي احساسي کارمند به سازمان ،تطبیق با ساازمان و درگیاری باا ساازمان

1. Burgos & Carnero
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4. Allen, Meyer

01

بررسی اثر جامعهپذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیتپذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی

تعریف مي شود؛ تعهد مستمر به معنای آگاهي از هزینه های مرتبط به تر سازمان است و تعهاد
هنجاری به احساس تعهد به استخدام مداوم گفته ميشود.
در راستای پژوهش حاضار تحقیقاات قابال بررساي توساط محققاان در ساایر ساازمانهاا و
سازمانهای آموزشي انجام گرفته است .بابائي ،جلیلي ،کیائي .)1931( ،در پژوهش خود باا عناوان
تاثیر جامعه پییری سازماني بر رفتار شهروندی سازماني کارکنان با نقش میانجي تناسب شخص –
محیط به این نتیجه رسیدند که تاثیر مثبت و معنادار ابعاد جامعهپییری بر تناسب شخص با محیط
و تناسب شخص با محیط بر رفتار شهروندی سازماني است؛ به تبع آن تاثیر مثبت و معناادار ابعااد
جامعه پییری بر رفتار شهروندی سازماني با نقش میانجي تناسب شخص با محیط به اثبات رساید.
کاظمي ( )1931در پژوهش خود باعنوان بررسي رابطه باین سارمایه اجتمااعي ،مسائولیتپاییری
اجتماعي با جامعهپییری سازماني در میان کارکنان دانشگاه نشان داد که بین سرمایه اجتمااعي باا
جامعااهپااییری سااازماني کارکنااان رابطااه مثباات و معناايداری وجااود دارد .و همچنااین بااین
مسئولیتپییری اجتماعي با جامعهپییری سازماني رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .قالوندی و
رستمي ( .)1931در پژوهش خود با عناوان بررساي سارمایه اجتمااعي و جامعاهپاییری در میاان
کارکنان دانشگاه ارومیه به این نتیجه دست یافتند که بین مولفههاای جامعاهپاییری ساازماني باا
سرمایه اجتماعي رابطه مثبت ومعنيداری وجاود دارد .ملاک مکاان ،دالوری ،سایدی و کیاانو
کوهي ( .)7111در پژوهش خود تحت عنوان تأثیرات سرمایه اجتماعي و تعهد ساازماني بار ساهم
فکری کارکنان در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکي شیراز نشان دادند که سرمایه اجتمااعي
تاثیر مثبت بر تعهد سازماني کارکنان داشته باشد .اولو کاپي یلماز و یلماز .)7111(1در پژوهشاي باا
عنوان " تأثیر جامعهپییری سازماني بر تعهد سازماني :نقش میانجیگری توانمندسازی روانشاناختي
" نشان دادند که بین جامعهپییری سازماني با تعهد سازماني رابطه مثبات و معنايدار وجاود دارد.
سوسیلواتي .)7112( 7در پژوهش خود بعنوان نقش سرمایه اجتماعي در اجرای مسیولیت اجتمااعي
شرکتها به این نتیجه دست یافت که سرمایه اجتماعي نقش مهم و اساسي بر مسایولیت پاییری
کارکنان این شرکتها در کشور اندولزی دارد .همچنین حسیني ( .)1932در مطالعاه خاود عناوان
کرد که رو تاییدی و جمعي از رو جامعهپییری سازماني ميتوانند به طاور مثبات و معنايدار
بعد تعهد هنجاری را پیش بیني کنند .کلهر ،هاشمي ،نیساری ،شهسواری و رفیعي ( .)7171به این
نتیجه دست یافتند که سرمایه اجتماعي تاثیرات مهمي بر سیستم آموزشي داشاته بطوریکاه تعهاد
سازماني از ابعاد قابل توجه سرمایه اجتماعي در محیطهای دانشگاهي است.
نوآوری پژوهش حاضر از این جهت است که با ترکیب مفاهیم جامعه شناختي (جامعهپاییری
سازماني و سرمایه اجتماعي ،مسئولیتپییری و تعهد سازماني) در قالب یک مدل علمي و بصاورت

1. Ulukapı Yılmaz Yılmaz
2. Susilowati
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همزمان برای اولین بار توسط محققین در درون سازمان آموزشي و در میان دبیران انجام پاییرفت
و تاکنون پژوهشي با این ایده شکل نگرفته است .همانگونه که اشاره شد ،مسئولیتپییری و تعهد
سازماني به عنوان متلیرهایي که در سایر متلیرهای سازماني اثرگیار است ،ميتواند در شناخت نوع
عملکرد معلمان با جامعهپییری سازماني و سارمایه اجتمااعي در ارتبااط باشاد .از آن رو پاژوهش
حاضر بر آن است تا به بررسي اثر جامعهپییری سازماني و سرمایه اجتماعي بر مسئولیتپییری باا
نقش میانجي تعهد سازماني دبیران متوسطه اول آموز و پرور ناحیه چهاار تبریاز بپاردازد .در
راستای هدف پژوهش ،مدل مفهومي در قالب شکل  1ارائه گردید.
جامعه پذیری
سازمانی

مسئولیت
پذیری

تعهد
سرمایه

سازمانی

اجتماعی

شکل  .0الگوی مفهومی پژوهش

روش
پژوهش حاضر از نظر هادف ،کااربردی و از نظار نحاوه گاردآوری اطالعاات توصایفي و از ناوع
همبستگي مبتني بر مدل سازی معاالت ساختاری 1ميباشد .جامعه آمااری پاژوهش شاامل کلیاه
دبیران متوسطه اول آموز و پرور ناحیه چهار تبریز با حجم آماری  111نفر بود .حجم نموناه
با استفاده از جدول مورگان و با توجه به جامعه آماری و با استفاده از رو نمونه گیاری تصاادفي
طبقه ای  712نفر در نظر گرفته شد .در پژوهش حاضار چاون جامعاه آمااری ،ناحیاه چهاار اداره
آموز و پرور تبریز است و خود ناحیه هم متشکل از چندین مدرسه است از رو نمونه گیری
طبقه ای ،متناسب با حجم جامعه آماری هر یک از مدرسهها اساتفاده شاده اسات و از کاارگزیني
اداره لیست تعداد دبیران متوسط به تفکیک هر مدرسه اخی شد و به نسابت حجام جامعاه آمااری
هرمدرسه ،پرسشنامهها بطور تصادفي بین آنها توزیع گردید .این رو نموناه گیاری وقتاي بکاار
ميرود که جامعه آماری دارای ساخت متجانس نباشد ،در چنین مواردی بایاد جامعاه باه طبقااتي
تقسیم شود که هر یک از آنها دارای ساخت متجانس باشد و سپس از هر طبقه به شیوه تصاادفي
نمونه انتخاب مي شود .با در نظر داشتن این عامل تعداد  712پرسشنامه بین نموناه آمااری توزیاع
شد که  711پرسشنامه از آنها قابلیت تحلیل داشات .زیارا ماال ورود داده هاا ،بررساي ابتادایي
پرسشنامهها بعد از تکمیل بودند که پرسشنامههای ناقص کنار گیاشته شدند و پرسشنامهها بادون

1. Structural Equation Modeling
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در نظر گرفتن مشخصات افراد بصورت کلي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتناد .همچناین ماال
تحلیل هم غربال گری اولیه دادهها بود که دادههای پرت مشخص و از تحلیل حیف شدند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه جامعهپذیری سازمانی :برای سنجش جامعهپییری سازماني در سازمان از
پرسشنامه استاندارد جامعه پییری که توسط تائورمینا .)1334(1طراحي شده بود اساتفاده شاده کاه
دارای  71گویه است .در آن از مقیاس  1گزینه ای لیکرت (خیلاي ماوافقم ،1-ماوافقم ،4-نظاری
ندارم ،9-مخالفم ،7-و خیلي مخالفم )1-استفاده شده است .که مولفههای دریافت آموز  ،تفاهم،
حمایت کارکنان ،چشم انداز آینده سازمان را ميسنجد .دامنه نمرات آن بین 1تا  1اسات کاه حاد
نمره پائین تر از 9جامعهپییری سازماني پائین و حد نمره بااالتر از 9/11دارای جامعاهپاییری بااال
است .برای تعیین روایي ،از روایي عاملي تاییدی استفاده شد که در پژوهش حاضر مورد تائید قارار
گرفت .پایایي این پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونبااخ  1/21محاسابه شاد .روایاي و
پایائي این مقیاس در مطالعات داخلي و خارجي ،غفاری مجلج ،اماني و عبدالملکي ( ،)1932ساروی
خو روزی ،اسماعیلي شاد ( ،)1932سپاله 7و همکاران ( ،)7171نیز تائید شده است.
ب) پرسشنامه مسئولیتپذیری اجتماعی :برای سنجش مسئولیتپییری اجتمااعي از
پرسشنامه استاندارد مسئولیتپییری اجتماعي سازمان که توسط کارول )1331( 9طراحي شده باود
استفاده شده که دارای  71گویه است .در آن از مقیاس  1گزینه ای لیکرت اساتفاده شاده اسات و
مؤلفههای مسئولیتپییری اقتصادی ،مسؤولیتپییری قانوني ،مسؤولیتپییری اخالقي ،مساؤولیت
پییری اجتماعي را مي سنجد .برای تعیین روایاي ،از روایاي عااملي تاییادی اساتفاده شاد کاه در
پژوهش حاضر مورد تائید قرار گرفت .پایایي این پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون دامنه نمرات آن
بین 1تا  1است که حد نمره پائین تر از 9مسئولیتپییری پائین و حاد نماره بااالتر از 9/11دارای
مسئولیتپییری باال است آلفاای کرونبااخ  1/37محاسابه شاد .روایاي و پایاائي ایان مقیااس در
مطالعات داخلي و خارجي (رجبي فرجاد ،اکرمي (  ،)1932عباس ،)7171(4نیز تائید شده است.
ج) پرسشنامه سرمایه اجتماعی :برای سنجش سرمایه اجتماعي از پرسشنامه استاندارد
سرمایه اجتماعي که توسط ناهاپیت و گوشال .)1332(1طراحي شده بود استفاده شده که دارای 19
گویه است .در آن از مقیاس  1درجه ای لیکرت استفاده شده است و با ساؤاالتي مانناد( :پاییر
تفاوت های همکارانم از نظر اعتقادی و ارز برای من آسان است .به نظر من بیشتر ماردم قابال
اعتمادند) سرمایه اجتماعي را ميسنجد .دامنه نمرات آن بین 1تا  1است که حد نمره پائین تار از9
1. Taormina
2. Cepale
3. Carroll
4. Abbas
5. Nahapiet, Ghoshal
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سرمایه اجتماعي پائین و حد نمره باالتر از 9/11دارای سرمایه اجتمااعي بااال اسات بارای تعیاین
روایي ،از روایي عاملي تاییدی استفاده شد .پایایي این پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
 29درصد محاسبه شد .اعتبار این مقیاس در مطالعات داخلي و خارجي زیادی ( حوریلر ،پابویاان و
آوانسیان ( )1933سوزبیلر ،) 7112(1مورد تائید محققان بوده است.
د) پرسشنامه تعهد سازمانی :برای سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه استاندارد تعهاد ساازماني
که توسط آلن و میر ( )1331طراحي شده بود استفاده شده که دارای  74گویه است .دامناه نمارات آن باین
 74تا  171است .در آن از مقیاس  1گزیناه ای لیکارت ( خیلاي ماوافقم ،1-ماوافقم ،4-نظاری نادارم،9-
مخالفم ،7-و خیلي مخالفم )1-استفاده شده است .که سه بعد عااطفي ،مساتمر و هنجااری را مايسانجد.
دامنه نمرات آن بین 1تا  1است که حاد نماره پاائین تار از 9تعهاد ساازماني پاائین و حاد نماره بااالتر از
9/11دارای تعهد سازماني باال است برای تعیین روایي ،از روایي عاملي تاییدی استفاده شاد کاه در پاژوهش
حاضر مورد تائید قرار گرفت .پایایي این پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  1/21محاسابه شاد.
روایي و پایائي این مقیاس در مطالعات داخلي و خارجي (کیوانلو ،قرباني ،تیره و تازه گل ( ،)1931میناه لاون7
( ،)7171ستین )7171( 9نیز تائید شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از رو مدل یاابي معاادالت سااختاری توساط نارم
افزارهای آماری  SPSS 24و LISREL 8.8استفاده شد.
مالحظات اخالقی :اگر چه ماهیت پژوهش حاضر غیر مداخله ای باود ،اماا در ابتادا باه
دبیران گفته شد که آنها اختیار تام در شرکت کردن یا شرکت نکردن در این پاژوهش را دارناد .و
این اطمینان به آنها داده شد که تمام دادههای پژوهش صرفا در اختیار محقق برای انجام پژوهش
ميباشد و در اختیار دیگری قرار نخواهند گرفت.
یافتهها
از  711پرسشنامه جمع آوری شده ،جنسیت  111نفر ( 11درصاد) مارد و  31نفار( 41درصاد) زن
بودهاند .از نظر مدر تحصیلي  4نفر ( 7درصد) دارای مدر تحصایلي دیاپلم 4،نفار ( 7درصاد)
دارای مدر تحصیلي فو ،دیپلم 143 ،نفر( 24/1درصد) دارای مدر تحصیلي لیسانس و  49نفر
( )71/1دارای مدر تحصیلي فو ،لیسانس بودند .از نظر سابقه خادمت معلماان نموناه پاژوهش
حاضر نشانگر آن است که از  711نفری که به این سوال پرسشنامه پاسخ گفتاه اناد  42نفار (74
درصد) دارای سابقه خدمت  49 ،1-1نفر( 71/1درصد) سابقه خدمت  41 ،1-11نفر ( 71/1درصد)

1. Sozbilar
2. Minh Loan
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سابقه خدمت  91 ،11-11نفر ( 12درصد)  11-71و  97نفر( 11درصد) نیاز دارای ساابقه خادمت
 71-91سال بودهاند.
جدول  .0توصیف متغیرهای پژوهش
فراوانی حداقل

متغیر
جامعهپییری
سرمایه اجتماعي
تعهد سازماني
مسئولیتپییری

711
711
711
711

1
1
1
1

حداک
ثر

میانگین
نظری

میانگین

انحراف
معیار

حداقل و
حداکثر نمره
ممکن

1
1
1
1

9
9
9
9

9/17
9/21
9/11
9/31

1/21
1/12
1/21
1/22

1-1
1-1
1-1
1-1

مطابق اطالعات جدول شماره  ،1باتوجه اینکه میانگین مشاهده شده  9/17از میانگین نظاری
 9بیشتر است نشان ميدهد که جامعهپییری دبیران باالتر از میاانگین اسات .همچناین میاانگین
مشاهده شده  9/31از میانگین نظری  9بیشتر است نشان داد که مسئولیتپییری اجتماعي دبیران
باالتر از میانگین است .در سرمایه اجتماعي دبیران میانگین مشاهده شده  9/21از میانگین نظاری
 9بیشتر است نشان ميدهد که سرمایه اجتماعي دبیران باالتر از میانگین است و درتعهد ساازماني
نیز باتوجه اینکه میانگین مشاهده شده  9/11از میانگین نظری  9بیشتر است نشان مايدهاد کاه
تعهد سازماني دبیران باالتر از میانگین است.
قبل از بحث در مورد تجزیه و تحلیل فرضیهها با استفاده از مدل ساختاری ،ابتدا نرمال باودن
توزیع متلیرها با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنوف مورد بررسي قرار گرفته است (جدول .)7
چرا که نرمال بودن توزیع متلیرهاا در مطالعاات سااختاری از پایش فرضاهای رو مادل یاابي
معادالت ساختاری است .با توجه به اطالعاات بدسات آماده از نتاایج تحلیال مقادماتي داده هاا،
مشخص شد که هیچ گونه تفاوت معنيداری بین معلمان در ارتباط باا متلیرهاای پاژوهش دیاده
نشد .پس به استناد این نتایج معلمان به عنوان یک گروه در نظر قرار گرفته و تحلیل شدند.
جدول  .2آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
گروه
جامعهپییری سازماني

آماره آزمون
1/73

P – value
1/11

سرمایه اجتماعي

1/1

1/11

تعهد سازماني

1/7

1/21

مسئولیتپییری

1/12

1/12
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مندرجات جدول فو ،نشان ميدهد با توجه به اینکه مقادار  Zکاالموگروف اسامیرنوف تماام
متلیرها بزرگتر از  p > .01ميباشد .پس مقادیر Zها از نظر آماری در سطح آلفاای یاک صادم
معنيدار نمي باشد .این بیانگر این است که توزیع تمام متلیرها نرمال ميباشد.
جدول  .3ماتریس کواریانس متغیرهای مکنون
سرمایه

تعهد سازمانی

متغیرها
جامعهپییری
سرمایه اجتماعي
تعهد سازماني

جامعهپذیری
1
**1/11
**1/11

1
**1/17

1

مسئولیتپییری

**1/91

**1/17

**1/93

مسئولیت

1
**<0/01

چنانچه در جدول  9مشاهده ميشود ،ضریب همبستگي بین متلیر جامعاهپاییری ساازماني و
سرمایه اجتماعي با تعهد سازماني مثبت و معنيدار هستند .شدت این همبستگي به ترتیب  1/11و
 1/17است .همچنین ضریب همبستگي بین متلیار تعهاد ساازماني و مسائولیتپاییری مثبات و
معنيدار هستند .شدت این همبستگي  (r = 1/93( 1/93ميباشد .بیشاترین ضاریب همبساتگي
بین سارمایه اجتمااعي و مسائولیتپاییری ( (r = 1/17دیاده شاد.از تحلیال همبساتگي میاان
متلیرهای برونزا و درونزا ميتوان نتیجهگیری کرد که هر گونه افزایش در میزان جامعاهپاییری
سازماني و سرمایه اجتماعي همراه با افزایش در تعهد سازماني خواهد بود .و هر گوناه افازایش در
میزان تعهد سازماني همراه با افزایش در میزان مسئولیتپییری خواهد بود.
جدول شماره  .4شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی
شاخصها
مدلهای نهایي

X2
1177,23

Df
423

IFI
1/21

RMSEA
1/31

NNFI
1/12

CFI
1/31

GFI
1/31

برای بررسي میزان براز مدل آزمون شده از شاخص هاای معرفاي شاده توساط کالیان
( )2011استفاده شد .این شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادیر کمتر از  3قابل پییر هساتند،
شاخص نیکویي براز ( ،)GFIشاخص براز تطبیقي ( )CFIکه مقادیر بیشتر از  1/3نشاانگر
براز مناسب الگو هستند ،شاخص نیکویي براز تعدیل یافته ( )AGFIکاه مقاادیر بیشاتر از
 1/2قابل قبول هستند ،شاخص براز ایجاز ( )PNFIکه مقادیر بیشتر از  1/1نشاانگر باراز
مناسب الگوی هستند و مجیور میانگین مربعات خطای تقریب که مقادیر کمتار از  1/12نشاانگر
براز مناسب الگوی هستند .در جدول 4شاخص های براز الگوی آزمون شده گازار شاده
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اند که با توجه به معیارهای مطرح شده ،الگوی آزمون شده براز
شده دارد.

مناسبي با داده های گردآوری

شکل  .2خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد

شکل .3خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب t
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در مدل ساختاری معنيداری ضریب مسیر با استفاده از  )t – value( tمشاخص مايشاود.
چنانچه مقدار  tبین  1/31الي  7/12باشد ،ارتباط دو سازه در سطح  p < .05معنيدار است .اگر
مقدار  tبیشتر از  7/12باشد ،معنيداری ارتباط در سطح  p < .01ميباشد .طبق اطالعات بدست
آمده ،بیشترین اثر مربوط به سرمایه اجتماعي بر تعهد با ضریب (ß = 1/21, t = 11/11( 1/21
مشاهده مي شود و بعد از آن مربوط به اثر سرمایه اجتماعي بر مسئولیتپییری ميباشد با ضاریب
. (ß = 1/21, t = 1/17( 1/21
ضریب مسیر استاندارد

T

نتیجه

مسیر فرضیه ها

1/12

9/72

اثر مستقیم دارد

1/21

1/17

اثر مستقیم دارد

1/19

7/19

اثر مستقیم دارد

تعهد سازماني

1/21

11/11

اثر مستقیم دارد

مسئولیتپییری

1/11

4/79

اثر مستقیم دارد

1/17

-

اثر غیر مستقیم دارد

1/19

-

اثر غیر مستقیم دارد

جامعهپییری سازماني
سرمایه اجتماعي

مسئولیتپییری
مسئولیتپییری

جامعهپییری سازماني
سرمایه اجتماعي
تعهد سازماني

تعهد سازماني

جامعهپییری سازماني
(از طریق تعهد سازماني)

مسئولیتپییری

مسئولیتپییری
سرمایه اجتماعي
(از طریق تعهد سازماني)

فرضذذیه اول :براساااس معناايدار بااودن ضااریب مساایر بااین جامعااهپااییری سااازماني بااا
مسئولیتپییری معلمان با ( (ß = 1/12, t = 9/72در سطح  P < 1/11چنین نتیجاه مايشاود
که فرضیه اول (بین جامعهپییری سازماني با مسائولیتپاییری معلماان رابطاه وجاود دارد) تائیاد
ميشود .فرضیه دوم :بر اساس معنايدار باودن ضاریب مسایر باین باین سارمایه اجتمااعي و
مسئولیتپییری معلمان با ( (ß = 1/21, t = 1/17در سطح  P < 1/11چنین نتیجه ميشود که
فرضیه دوم (بین سرمایه اجتماعي و مسئولیتپییری معلماان رابطاه وجاود دارد) تائیاد مايشاود.
فرضیه سوم :بر اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین جامعهپییری سازماني و تعهد ساازماني
معلمان با ( (ß = 1/19, t = 7/19در سطح  P < 1/11چنین نتیجه ميشود کاه فرضایه ساوم
(بین جامعهپییری سازماني و تعهد سازماني معلمان رابطاه وجاود دارد) تائیاد مايشاود .فرضذیه
چهارم :بر اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعي و تعهد ساازماني معلماان باا
( (ß = 1/21, t = 11/11در سطح  P < 1/11چنین نتیجه ميشاود کاه فرضایه چهاارم (باین
سرمایه اجتماعي و تعهد سازماني معلمان رابطه وجود دارد) تائید ميشاود .فرضذیه پذنجم :بار
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اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین تعهد سازماني و مسئولیتپییری معلماان باا (, t = 4/79
 (ß = 1/11در سطح  P < 1/11چنین نتیجه ميشود که فرضیه پانجم (باین تعهاد ساازماني و
مسئولیتپییری معلمان رابطه وجود دارد) تائید ميشود .فرضیه ششم :جامعاهپاییری ساازماني
دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر تعهد سازماني با ضاریب  1/19مايباشاد .همچناین تعهاد
سازماني دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر مسئولیتپییری با ضریب  1/11ميباشد .بناابراین
نقش میانجي تعهد سازماني در رابطه بین جامعهپییری سازماني و مسئولیتپییری در مادل تائیاد
ميشود .با تائید نقش میانجي تعهد سازماني ،جامعهپییری سازماني دارای اثر غیرمستقیم ،مثبات و
معنيدار بر مسئولیتپییری با ضریب  1/17ميباشد .فرضیه هفتم :سرمایه اجتماعي دارای اثار
مستقیم ،مثبت و معنيدار بر تعهد سازماني با ضریب 1/21مي باشد .همچنین تعهد سازماني دارای
اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر مسئولیتپییری با ضریب  1/11ميباشد .بنابراین نقاش میاانجي
تعهد سازماني در رابطه بین سرمایه اجتماعي و مسئولیتپییری در مدل تائید ميشود .با تائید نقش
میانجي تعهد سازماني ،سرمایه اجتماعي دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنيدار بر مسئولیتپییری
با ضریب  1/19ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر جامعهپییری سازماني و سرمایه اجتماعي بر مسئولیتپییری باا
نقش میانجي تعهد سازماني دبیران متوسطه اول آموز و پرور ناحیه چهار تبریاز انجاام شاده
است .امروزه موضوع مسئولیتپییری کارکنان پدیدهای فراگیر و حتي به یکي از دغدغههای اصلي
سازمانها تبدیل شده چراکه مسئولیتپییری کارکنان یک سازمان تأثیر مستقیم زیاادی در دسات
یابي به اهداف و موفقیتهای آنها داشته است .پس اگر کارکنان مسئولیتي را که در قباال خاود و
جامعه دارند انجام ندهد ،هیچ گاه نمي توان به اهداف ازپیش تعیین شده سازمان دست پیادا کارد.
البته در راستای توجه به اهداف سازمانها مطالعات بسایار نشاان داد کاه افارادی کاه نتوانناد باا
فرآیندهای درون سازماني انطبا ،پیدا کنند و یا به تعبیری جامعهپییری سازماني در آنها به صورت
صحیحي انجام نگیرد ،اعتقادی به اهداف سازمانها نخواهناد داشات .بعباارتي جامعاهپاییری در
تسهیل فرآیند کسب اطالعات و افزایش نگر تازه واردها به سازمان نقش مثبتاي دارد و منجار
به تامین و بهبود روابط میان اعضای ميشود .هنگامي که سازمان بتواند در راساتای جامعاهپاییری
کارکنان موفق عمل کند ميتوان شاهد افزایش مسئولیتپییری در ابعاد اقتصادی ،قانوني ،اخالقي
و اجتماعي کارکنان بود .توجه به مسئولیتپییری توسط سازمان ازجمله متلیرهایي بوده است کاه
در بهبود گرایشات مثبت ،احساس غرور و بازدهي بیش تر از طریق نیروی کار متعهدتر ،موثر بوده
است (زارباک .)7112 ،ازایان رو یافتاههاای ایان پاژوهش نشاان داد کاه باین جامعاهپاییری و
مسئولیتپییری معلمان رابطه وجود دارد که همسو با یافته (رجبي فرجاد و اکرمي .)1932 ،است.
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تایید این موضوع در تحقیق حاضر این ایده را تقویت ميکند که توجه بایش تار باه معلماان ،باه
صورت پایدارتری اثربخشي سازماني را به همراه دارد .بدیهي است این اثربخشي و بهبود کارآیي و
بهره وری در سازمانها در سایه تال موثر و مشارکت کارکنان در دستیابي باه اهاداف مشاتر
سازمان محقق ميشود در واقع این تال موثر و مشاارکت پاییری در دورن اصاطالحات رفتاار
سازماني با نام سرمایه اجتماعي شناخته ميشود.
همچنین سرمایه اجتماعي باعاث مايشاود ساازمانهاا تاا حادود زیاادی باه تواناایي و
مسئولیتپییری کارکنان برای ایجاد درآمد و رشد و بهباود کاارآیي و بهارهوری متکاي شاوند .در
نتیجه ميتوان شاهد اثرگیاری سرمایهاجتماعي بر مسئولیتپییری بود .با توجه باه ایان مبااني در
این پژوهش چنین نتیجه گیری شد که بین سرمایه اجتماعي و مسائولیتپاییری معلماان رابطاه
وجود دارد .نتایج حاصل همسو با نتایج پژوهش عليزاده ( )1931باود .از جهااتي دیگار سارمایه
اجتماعي ميتواند دارای کاربردها و پیامدهای مثبت و منفي متعددی برای سازمانها باشد چرا کاه
کارکناني که از سرمایه اجتماعي مطلوبي بهره ميبرند دارای ارتباطاات شاللي قاوی باوده و ایان
تعامالت و ارتباطات مناسب با مدیران و سایر کارکنان سابب ایجااد و تقویات احسااس آراماش،
امنیت ،مشارکت پییری و تعلق خاطر بیشتری نسبت به شلل و اداره در نزد کارکناان مايشاود.
در نتیجه کارکنان ميتوانند در کار خود نظم بیشتری داشته باشند ،مدت زمان بیشتری را در اداره
صرف کنند و در راستای رسیدن به اهداف اداره از هیچ تال و کوششي دریغ ننمایند که اینها از
مصادیق تعهد سازماني میباشند .بنابراین باتوجه به یافتههای تحقیق حاضر ایان نتیجاه حاصال
ميشود که سرمایه اجتماعي منجر به تقویت تعهد سازماني معلماان شاده اسات .نتاایج پاژوهش
حاضر با نتایج پژوهشهای رجبي گیالن ،قاسمي ،امیني ،رشادت ،زکي و جمشایدنظری ( )7112و
اکبرزاده سافوئي ،زنگیان ،باقرزاد رناني ( )7111همسو ميباشد.
بررسيها نشان داده اند که اگر مدیران در سازمانها بستر و محیطي باه وجاود بیاورناد کاه
کارکنان در آن با چگونگي انجام کارها و امور آشنا شوند ،روابط بین افراد سازمان برقرار ميشاود،
فرصت برای پیشرفت و ترقي در سازمان پدید ميآید .در نتیجه گارایش باه مانادن و اعتقااد باه
سازمانها افزایش پیدا مي کناد و باا افازایش وفااداری ،فارد تار ساازمان را دشاوار دانساته و
انعطافپییری اخالقي سازمان را در درون خود ميپییرند .چناچه در زمان حاضر عواملي همچاون
تر خدمت ،غیبت ،تأخیر ،عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کاار و ساطح پاایین عملکارد
نیروی انساني از معضالت و مشکالت مهم دستگاههای اجرائي و آموزشي است .بارای رفاع ایان
مشکل ،ارتقا تعهد از بهترین راه کارهاست .سازمانها اغلب تال ميکنند انعطافپییری و تعهاد
کارکنان را با از طریق تناسب شخص – سازمان که به سازگاری بیشاتر باین شاخص و ساازمان
اشاره دارد توسعه دهند به دنبال این مطلب بسیاری از محققان فرایند حال ایان مشاکالت بارای
کارکنان را از کارکردهای جامعهپییری سازمان ميدانند .زیرا هدف اصلي جامعاهپاییری ،اساتمرار
انعطافپییری اصلي و دادن یک چهارچوب به کارکنان برای پاسخ به محیط کارشنان و هماهنگي
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با کارکنان دیگر است .ازلحاظي جامعه پاییری و عوامال آن مانناد حمایات همکااران و آماوز
تمرین موجب افزایش کرامت کارکنان مي شود؛ که آن نیز مي تواند بر تعهد ساازماني آنهاا ماؤثر
باشد .وقتي حمایت سازماني وجود داشته باشد ،تمام کارکنان و معلمان وجاود خاود در ساازمان را
محترم ،با ارز و کارساز دانسته و خود را در سرنوشت ساازمان ساهیم ماي دانناد و نسابت باه
سازمان تعهد پیدا مي کنند .در این امر باتوجه به نتیجه این تحقیق بین جامعهپاییری ساازماني و
تعهد سازماني معلمان رابطه وجود دارد .که با یافتههای نیشانتیهي و کایالساپاتي ( ،)7112افساانه
پور  ،کالته سفیری ،ابراهیمي و عابدی ( ،)1931همسو ميباشد .ربیعي و غالمي ( )1931کاه در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند مسئولیتپییری اجتمااعي ساازماني و تعهاد ساازماني ارتبااط
مثبتي وجود دارد .توجه به مسئولیت اجتماعي توسط سازمان ،از جمله متلیرهایي بوده است کاه در
بهبود عملکرد شللي و در نتیجه موجب ارتقا تعهد سازماني کارکنان ميشود .تعهد سازماني عامال
اساسي و مهم برای تال موثر و مشارکت کارکناني در دستیابي به اهداف ساازماني تلقاي شاده
است .متناسب با این مباني در تحقیق حاضر چنین نتیجه گیری شد کاه باین تعهاد ساازماني و
مسئولیتپییری معلمان رابطه وجود دارد .نتیجه این فرضیه با یافتههای پژوهشهای جیک کایم،
نورانابي ،هاین کیم و یانگ جیمگ(  ،)7112ربیعي مندجین و غالمي ( )1931و گون آون و ویدود
( )7171همسو ميباشد.
در ادامه با در نظر داشتن این نکته که در درون مباحث رفتار سازماني ،مفااهیم و متلیرهاای
انساني از جنبههای گوناگون باهم در ارتباط هستند با توجه به این امر و طباق ماهیات سااختاری
بودن موضوع این تحقیق ،نقش میانجي تعهد سازماني در رابطاه باین جامعاهپاییری ساازماني و
مسئولیت پییری در مدل مورد تحقیق و سپس مورد تائید قرار گرفت .با تائید نقش میاانجي تعهاد
سازماني ،جامعهپییری سازماني دارای اثر غیرمستقیم ،مثبات و معنايدار بار مسائولیتپاییری باا
ضریب  1/17ميباشد .نتایج حاصل با نتایج پژوهشهای ابراهیم پور ساماني ،افشااني و مظااهری
( ،)1932کیا ،میرکمالي و ابراهیمي ( )1932همسو ميباشد .نتایج نشاان مايدهاد جامعاهپاییری
سازماني عالوه بر اینکه به صورت مستقیم باعث افزایش تعهد سازماني و مسئولیتپییری ميشود
ميتواند به واسطه افزایش تعهدسازماني کارکنان به صورت غیرمستقیم نقش ماوثری در افازایش
مسئولیت پییری کارکنان داشته باشد .براین اساس مشخص گردید که هرچه افراد از نظر پناداری،
گفتاری و رفتاری تعهد بیشتری نسبت باه ساازمان و اهاداف ساازماني داشاته باشاند ،مسائولیت
بیشتری را در خود احساس ميکنند و در این مورد کوشااتر عمال خواهناد کارد و از طرفاي هام
مي توان این چنین گفت که هر چه واگیاری مسئولیت به افراد درون سازمان بیشتر باشاد باه فارد
کارها و وظایفي متناسب با استعدادها و مهارتهای وی که قابل انجام ميباشد محول شود ،فرد بر
این باور خواهدرسید که سازمان برای وی اهمیت قائل است و این مهم باعث ميشود که فرد نیاز
برای سازمان و اهدافش اهمیت قائل شود و در این راستا و برای رسیدن سازمان به اهداف از پیش
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تعیین شده حداکثر تال خود را ميکند و اهداف خود را با اهداف سازماني هم راستا کرده و خاود
را با سازمان یک کل و عضوی از یک خانواده در نظر ميگیرد .همچنذین نقاش میاانجي تعهاد
سازماني در رابطه بین سرمایه اجتماعي و مسئولیتپییری در مدل تائید ميشاود .باا تائیاد نقاش
میانجي تعهد سازماني ،سرمایه اجتماعي دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنيدار بر مسئولیتپییری
با ضریب  1/19ميباشد .نتیجاه ایان فرضایه باا پاژوهش سارگیس و اردشااهي ( )1931همساو
ميباشد .تعهد سازماني از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد و اثربخشي سازمانهاا باه
شمار ميروند .از طرفي سرمایه اجتماعي و مسئولیتپییری اجتماعي به عنوان پدیدههاای جامعاه
شناختي و روانشناختي نه تنها در بهبود زندگي تک تک افراد نقش دارد بلکه نوعي زندگي سالم و
مثبت را برای افراد و سازمان فراهم ميآورد .تعهد یکي از مهمترین عوامال در ارتبااط باا مساائل
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب مي شود .به طور کلاي توساعه اقتصاادی هار کشاور را
مي توان در گِرو ظرفیت و توان تولیدی آن کشور دانست .ایان ظرفیات نیاز باه انباشات سارمایۀ
اجتماعي و به خصو سرمایۀ انساني وابسته است .تکوین و تکامل هر یک از ایان دو عامال در
ارتقای اثربخشي و بهره وری سرمایۀ انساني نقش مؤثری را ایفا ميکنند .سازمانهایي که ساطوح
باالیي از سرمایۀ اجتماعي دارند ،با القای دانش و ایدههاای جدیاد و افازایش تواناایي فهام و باه
کارگیری آنها مزیت رقابتي پایدار را ایجاد ميکنند .به بیان دیگر تعامل ابعاد سارمایۀ اجتمااعي باا
ابعاد مسئولیتپییری اجتماعي سازمان را قادر به خلق ارز و نوآوری ميسازد و این خاود منجار
به تعهد و در نهایت بهره وری نیروی انساني ميشود.
از محدودیت های پژوهش حاضر ميتوان باه معطاوف باودن جامعاه آمااری آن باه دبیاران
متوسطه اول ناحیه چهار تبریز اشاره کرد و همچنین کنترل نکاردن عاواملي چاون شااخص هاای
اجتماعي ،فرهنگي ،امکانات مالي و زیاد بودن ابزار جمعآوری اطالعات و کمبود زمان و گساترگي
کار ميتواند بعنوان محدودیتي برای این پژوهش تلقي شده و نتایج تحقیق را تحتتاثیر قرار دهند
و باید توجه الزم و کافي در تفسیر و تعمیم نتایج اعمال شود .با توجه به نتایج پاژوهش پیشانهاد
مي شود که معلمان از همان بدو ورود به مدارس با اهداف آموز و پرور آشنا شاوند و مایحط
آموز و پرور پییرای روابط و تعامالت سازنده معلمان با یکدیگر باشد و مادارس ضامن بااال
بردن ابعاد مسئولیتپییری گرایش به فعالیتهای گروهاي را در معلماان تقویات کناد .مسائولیت
اجتماعي باید داوطلبانه باشد و هر یک از سازمانها در جهت دهي آن کوشا بوده ،خود مدیریت آن
را به عهده بگیرند و از کنترل خارجي و بیروني باید اجتناب کرد .و همچناین مسائولیتپاییری در
مدارس بهتر است ازسوی دست اندر کاران و مسئوالن نظاامهاا ماورد توجاه قارار گیارد .گاروه
پژوهشي بر خود الزم ميدانند از ریاست کل آموز و پرور شهر تبریاز بااالخص ریاسات و
مدیران و معلمان عزیز ناحیه چهار که نهایت همکاری را باا محققاین در فرایناد اجارای پاژوهش
داشته اند کمال تشکر و قدرداني نمایند.
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