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 .1استادیار ،دانشکدة ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران

(تاریخ دریافت0031/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0031/12/72 :

چکیده
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفتهه اسهت .در واقه ،
هدف پژوهش حاضر ،سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات با درنظرگرفتن تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوری
مجموعههای راف است .این پژوهش از نوع کاربردی بوده و جامعة آماری آن ،شامل همة کارکنان شرکت مخابرات است که با رجوع بهه
جدول مورگان ،حجم نمونه  747نفر تعیین شد .برای گردآوری دادهها ابزار پرسشنامه با  02گویه که روایی و پایایی آن تأیید شده اسهت،
بهکار گرفته شد .در این تحقیق ،میزان تعهد سازمانی با بهکارگیری ابعاد سرمایة اجتماعی شامل سه بعهد سهاختاری ،شهناختی و ارتاهاطی
بررسی شد .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها تئوری مجموعههای راف بهکار گرفته شد .بدین منظور پس از تشکیل جهدول ههای تصهمیم
استانداردشده ،موارد سازگار و ناسازگار مشخص شد و پس از آن ،جدولهای تقلیل تشکیل شد .در نهایت ،نتایج بههطهور کلهی نشهان داد
ابعاد سرمایة اجتماعی باعث افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان میشود.

کلیدواژگان
تعهد سازمانی ،تئوری مجموعههای راف ،سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهabdolah_8936@yahoo.com :
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مقدمه
در سالهاي اخير دستيابی به اهداف آموزش صرف ،منوط به استفادة بهينه از منابع انساانی ،ماایی و
تجهيزاتی است ،اما پویایی یک سازمان دویتی به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمنادانی خشانود،
برخوردار از تعهد و وفاداري باال نسبت به سازمان و دیبسته به کار خود وابسته است ،تا در محيطای
پویا و سایم با بهکارگرفتن همة توان خویش براي کارایی بيشتر و بهتر این سازمانهاا گاا بردارناد.
مفهو تعهد سازمانی در محيطهاي کاري ،کماکان یکی از مفاهيم چاایشبرانگياز ماورد تحقيا در
حوزههاي مدیریت ،رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است .در واقع ،به تأکيد کوهن  ،تحقيقات
قابل توجهی تاکنون به مطایعة پيشایندها و پيامدهاي تعهد در محيط کااري اختصاا

یافتاه اسات.

تعهد سازمانی نگرشی شغلی و حرفهاي است که بهواسطة پيامدهاي کاري و شغلی متعددي که براي
سازمانها داشته و دارد ،مورد توجه قارار گرفتاه اسات ( .)Shojaei, 2006, p.12از طرفای ،سارمایة
اجتماعی بهمثابة دارایی نامشهود سازمانی ،مورد توجه عالقهمندان مباحث سازمان و مادیریت قارار
گرفته است .سرمایة اجتماعی سازمانی ،باهعناوان منباع ناشای از رواباط اجتمااعی درونساازمانی
تعریف میشود که از طری گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشاتر باين اعضاا مشاخش شاده
است ( .)Leona & Van Buren, 2000, p.540هر فعایيتی براي شارو حاداقل نيازمناد دو سارمایه
است ،سرمایة فيزیکی و سرمایة انسانی (نيروي کار) .اما براي افازایش بهارهوري نيازمناد سارمایة
دیگري است که به سرمایه و روابط اجتماعی معروف است (شریفيان ثانی، 831 ،
و همکاران، 831 ،

5؛ علمای و همکااران، 831 ،

3؛ رحماانی

 .)515تعاداد کثياري از جامعاهشناساان

تصدی میکنند که سرمایة اجتماعی در بعضی موارد با سرمایة انسانی شباهت دارد ،مثل توانایی در
ایجاد جریانی از مزایا در آینده

(2006, p.893

 .)Chou,از دیرباز تا کنون ،پژوهشاگران دانشاگاهی،

مدیران و ادارهکنندگان سازمانها -خواه سازمانهاي عمومی و خصوصی ،ساازمانهااي تویيادي و
خدماتی ،یا سازمانهاي انتفاعی و غيرانتفاعی -به موضو تعهد سازمانی کارکنان و عوامل مؤثر بار
1. Cohen
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آن عالقهمند بودهاند .از طرفی ،از آنجا که سرمایة اجتماعی از طری تبادالت مثبات در شابکهاي از
روابط بين عامالن یک شبکه در گذر زمان پدید میآید ،سازمانها کوشش میکنناد تعلا خااطر و
دیبستگی روانی کارکنان خود را با توجه به آنها و حمایت از آنها کسب کنناد (خورشايد، 81 ،
 .) 3بنابراین ،هدف از این پژوهش ،سنجش ميزان تعهد سازمانی کارکنان شارکت مخاابرات
با بهکارگيري ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوري مجموعههاي راف است.
بیان مسئله
یکی از مسائل مهمی که همواره سازمانهاي دویتی بر آن تأکيد دارند ،ميزان تعهد کارکنان در قباال
سازمان و مسئویيتهاي کاریشان است .تعهاد ساازمانی کارکناان ساازمانهااي دویتای ،باه یحاا
ویژگیهاي منحصربهفرد این سازمانها ،از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمترسانی آنها باه
شمار میآید .تعهد سازمانی در مدیریت و متون نظري علو رفتاري عاملی کليادي در رواباط باين
افراد و سازمانها مطرح است و بسياري از نظریهپاردازان تعهاد ساازمانی را عااملی مایدانناد کاه
وابستگی فرد را به سازمان تقویت میکند .اگر افراد باه ساازمان خاود متعهاد نباشاند ،عملکارد و
قابليت در سازمان و کارکنان کاهش مییابد .بررسی تعهد سازمانی از دیادگاه اجتمااعی مایتواناد
بسياري از سرمایهها و نيازهاي فراموششده در زمينة عوامل انسانی مؤثر بر تعهد کااري را نمایاان
کند .یکی از مفاهيم اجتماعی جدید در سازمان ،که دامنة کاربرد و پژوهش بایقوة گستردهاي دارد و
میتواند تقویتکنندة تعهد سازمانی باشد ،سارمایة اجتمااعی کارکناان اسات (ایاوانی و شايروانی،
، 833

 .) 33از آنجا که سرمایة اجتماعی فرایندي است که به شکل گيري شبکههاي اجتماعی

و تسهيل هماهنگی و همکاري براي تحق اهداف منجر میشود ،بهترین بستر و زمينة مناسب براي
تقویت تعهد سازمانی که یکی از چایشهاي مهم در سازمانهاي امروزي است ،مایباشاد (فيلاد،5
 .) 831با سيالترشدن نيروي انسانی در دهة اخير و افازایش روناد جاباهجاایی و تار خادمت
 .بهدیيل اجازهندادن سازمان ،نویسندگان از بيانکردن نا شهرستان سازمان مورد مطایعه معذورند.
2. Field
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کارکنان ،سازمانها تالش میکنند تا با تقویت تعهد کارکنان خود از طری بهکارگيري ابعاد سارمایة
اجتماعی و تأکيد بر عوامل تأثيرگذار بر آنها ،از خروج نيروهااي کااردان خاود جلاوگيري کنناد
(ایوانی و شيروانی، 833 ،

 .) 51به گفتة محققان ،روابط و تعامالت اجتماعی مياان افاراد ،کاه

بهعنوان سرمایة اجتماعی معرفی شده است ،بر موفقيت و تعایی همة نظا هاي اجتماعی و ساازمانی
تأثير فراوانى مایگاذارد ( .)Tymon & Stumpf, 2003, p.15سارمایة اجتمااعی از طریا رواباط و
تعامالت متقابل اجتماعی ميان اعضاي یک نظا اجتماعی ایجاد میشاود و باهعناوان نتيجاة رواباط
اجتماعی توسعه مییابد ،روابطی که افراد طی زمان با همدیگر براي ایجاد آن سرمایهگذاري میکنند.
سرمایة اجتماعی با توانایی سازمان براي ایجاد تعهد سازمانی کارکناان رابطاة مثبات دارد و ساازمان
میتواند از طری توجه به کارکنان خود و حمایت و پشتيبانی از آنها ،تعل خاطر و دیبستگی روانای
آنها را کسب کند ( .)Leona & Van Buren, 2000, p.541امروزه با توجه به تغييارات گساترده در
عمليات سازمانی ،شکل هاي سنتی سرمایهاي مانند ساختمانها ،تجهيزات و مناابع ماایی دگرگاون
شده و سرمایههاي جدیدي مطرح شده است .این سرمایههاي غيرملموس ،نقش زیادي در توساعه
و رشد سازمانها دارند .یکی از ایان سارمایههاا ،سارمایة اجتمااعی اسات .یکای از آثاار سارمایة
اجتماعی ،افزایش تعهد سازمانی نيروي انسانی سازمانهاست .در حقيقت ،تعهد ساازمانی ،دغدغاة
مهم سازمانهاي امروزي است .زیرا محر اساسی براي رسيدن به نتایج رضاایتبخاش و کساب
مزیت رقابتی بهشمار میرود (فراهانی، 835 ،

 .)81بنابراین ،پرداختن به این موضو ضاروري

است .از طرفی ،بهدیيل نياز جامعه به ارتباطات و استفاده از فناوري هاي روز دنيا و ورود ایاران باه
دهکدة جهانی ،نقش شرکت مخابرات ایران بهعنوان متویی فناوري اطالعات و یکی از بزرگتارین
دستگاههاي اجرایی که نقش بسيار تعيينکننده در بسترسازي استفاده از فناوريهاي ناوین ارتبااطی
دارد ،بسيار بااهميت است .در این راستا یکی از مسائلی که شرکت مخابرات با آن روباهرو اسات،
تعهد سازمانی کارکنان است و ساالنه هزینة هنگفتی را صرف جذب ،استخدا و آماوزش کارکناان
متخصصی میکند که سرمایههاي انسانی و اساسیترین سرمایههاي سازمانی هستند .خروج و تر
کارکنان از سازمان به هر نحوي ضررهاي هنگفتی را به سازمان تحميال مایکناد .بناابراین ،شاکی
نيست انجا دادن تحقيقات گسترده و آگاهی از ميزان تعهد سازمانی کارکنان این سازمان ،از مساائل
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مهمی است که نهتنها مهم ،بلکه ضرورت محسوب میشود و بسياري از مدیران شرکت مخاابرات
به دنبال آن میباشند .زیرا نپرداختن به این امر ،تبعات ناخوشاایندي از جملاه عاد ارزیاابی فنای
تجهيزات منصوبشده توسط مخابرات باهطاور مساتمر در دو بخاش مراکاز ارتباطاات شاهري و
بينشهري ،عد نظارت بر کيفيت و روند خریاد تجهيازات مخاابراتی ،عاد تادوین ،باازنگري و
اصالح دستورایعملها در زمينة روشهاي نگهداري و توسعة سيستمهاي مخابراتی بهمنظاور بهباود
کيفيت ،عد نظارت بر عملکرد پيمانکاران و ناظرین فنی در انجا دادن امور محویه و عد برقراري
سریع ارتباطات مخابراتی را در سطح ملی و بينایمللای باا حاداقل زماان در پای خواهاد داشات.
بنابراین ،این دغدغه محققان را بر آن داشته است که این موضو مهام را بررسای کنناد .در واقاع،
هدف از این پژوهش با توجه به اهميت تعهد کارکنان در سازمانها ،دستیافتن به شاناخت بيشاتر
از عوامل تأثيرگذار بر اجراي مؤثر و مناسب راهبرد تعهد سازمانی است .در این زمينه با توجاه باه
تعریفهاي تعهد سازمانی و نيز سرمایة اجتماعی که هر دو بار ارتباطاات و تعاامالت مياان افاراد
تأکيد میکنند ،این مقایه تالش کرده است ميزان تأثير ابعاد سرمایة اجتماعی را بار تعهاد ساازمانی
بسنجد .بهطور خالصه محققان در این مقایه به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش هستند که
چگونه میتوان با بهکارگيري ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکارد تئاوري مجموعاههااي راف ميازان
تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات را سنجيد؟ با توجه به اینکه تئوري مجموعههاي راف یک
روش ریاضی جدید براي تحليل دادههاي کسبشده و دادهکااوي اسات و کاربردهااي زیاادي در
مدیریت ،مهندسی ،تحليل دادهها و پردازش تصویر و غيره دارد که کمتر مورد توجاه پژوهشاگران
قرار گرفته است ،میتواند روش جدید و مناسبی براي تحليل دادهها باشد.
همچنين ،با استفاده از این روش با تقليل اطالعات ،مجموعهاي از قواعد تلخايششادة پرمعناا
حاصل میشود که کار تصميمگيرنده را بسيار ساده میکند ،از این رو ،با توجه به رشد سریع حجام
دادهها میتواند نقش بسيار مؤثري در سيستمهاي پشتيبانی تصميمگيري داشته باشد .به همين دیيال
در این پژوهش سعی بر این بوده است که بتوان با روشی جدید و کاربردي به نتایج مطلوبی دست
یافت.
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مانند مفاهيم دیگار رفتاار ساازمانی باه شايوههااي متفااوت تعریاف شاده اسات.
معموییترین تعریف ،تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگيرد .براسااس
این شيوه ،فردي که بهشدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان میگيرد ،در ساازمان مشاارکت
دارد و با آن میآميزد و از عضاویت در آن یاذت مایبارد (سااروقی، 875 ،

 .)15در تعریاف

دیگري تعهد سازمانی وفاداري کارکنان به سازمان ،اشتياق آناان باه کاار در ساازمان ،همااهنگی و
سازگاري با اهداف و ارزشهاي سازمان و عالقه مندي نسبت به عضاویت در ساازمان بياان شاده
است (حضوري و صایحی، 81 ،

 .)5وجه اشترا تعریفهاي بيانشده این است که تعهاد

حایتی روانی است که رابطة فرد را با سازمان مشخش مایکناد و باهواساطة ایان حایات فارد
تصميم به ماندن یا تر سازمان میگيرد (زهدي، 815 ،

 .) 1مییار و آیان ( ،) 117تعهاد

سازمانی را از سه جنبة تعهد عاطفی ،تعهد هنجاري و تعهد مستمر بررسی کردهاناد .تعهاد عااطفی،
شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعيين هویت با سازمان و درگيرشدن در فعایيتهااي ساازمان باا
داشتن احساس مثبت است .تعهد هنجاري ،مجموعة فشارهاي هنجاري درونیشده براي عملکردن
به روشی است که فرد اعتقاد دارد از نظر اخالقی صحيح است .در این بعد ،فرد ادامهدادن باه کاار را
وظيفه و تکليف خود میداند .تعهد مستمر ،در این نو تعهد فرد به علت باالبودن هزینههاي ناشی از
تر سازمان به سازمان متعهد میماند ( .)Cichy et al., 2009, p.55نتایج تحقيقاات نشاان مایدهاد
یکی از شاخشهاي برتري یک سازمان به سازمان دیگر ،دار بودن نيروي انسانی متعهد است .وجود
چنين نيروي متعهدي عالوه بر اینکه سرمایة اجتماعی سازمان محسوب میشود ،وجهة سازمان را در
اجتما مهم جلوه میدهد و زمينه را براي رشد و توسعة سازمان فاراهم مایکناد (قاسامی.) 815 ،
بنابراین ،شناخت عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان از جمله اقادامات اویياه در باهکاارگيري
اثربخش سرمایههاي

انسانی سازمان است.
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سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی مفهو جدیدي است که بهتازگی وارد متون علو اقتصادي شده اسات و توانساته
است در زمان کوتاهی جایگاهی مناسب در مباحث توسعه بهدست آورد و سهم بسازایی در تبياين
مسائل توسعه کسب کند .از سرمایة اجتماعی تعریفهاي گوناگونی ارائهشاده و صااحبنظاران از
دیدگاه هاي مختلف به تعریف سرمایة اجتماعی پرداختهاناد .باه نظار ناهاپيات و گوشاال () 113
سرمایة اجتماعی عبارت است از مجمو منابع بایفعل و بایقوة دردسترس افراد که ناشای از شابکة
روابط متقابل بين فرد یا واحد اجتماعی است و شبکه و داراییهایی را شاامل مایشاود و احتماال
بسايجشادن آن از طریا شابکههاا وجاود دارد

(& Ghoshal, 2002, p.250

 .)Nahapietسارمایة

اجتماعی موقعيتها و روابطی است که درون گروهها و شبکههاي اجتمااعی ،امکاان دسترسای باه
موقعيتهاي شغلی ،نظریهها ،قادرت و نفاو  ،اطالعاات ،راهنمااییهاا ،سارمایة ماایی ،اعتمااد و
همکاري ،حمایت احساسی و خيرخواهی را افزایش میدهد (.)Ogada, 2013, p.7
ابعاد سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی را میتوان از دیدگاههاي مختلفی مورد مطایعه قرار داد و در دستهبندي ناهاپيت و
گوشال ( ،) 113سرمایة اجتماعی به سه بعد شناختی ،سااختاري و رابطاهاي تقسايم شاده اسات
(:)Beugré, 2009, p.133
 .بعد شناختی سرمایة اجتماعی :این بعد دربرگيرندة ميزان اشترا کارکنان درون یاک شابکة
اجتماعی در یک دیدگاه ،یا در مشتر مياان آناان اسات؛ و شاامل ادرا  ،باورهاا ،و تصاورات
فرهنگی و اجتماعی مشتر است که بهوسيلة مفاهيم و خاطرات مشتر یاا زباان مشاتر ماورد
پذیرش افراد قرار گرفته است و ميان آنها باقی میماند .این بعد شامل دو بعد ،هدفهاي مشاتر
و فرهنگ مشتر است .هادفهااي مشاتر باه ميازان در و دیادگاه مشاتر اعضااي واحاد
اجتماعی نسبت به اهداف و نتایج فعایيتهاي گروه گفته میشود و فرهنگ مشتر نيز دربردارنادة
ميزان هنجارهاي رفتاري مشتر ميان اعضا است؛  .5بعد ساختاري سرمایة اجتماعی :به ارتباطاات
ميان بازیگرانی اشاره میکند که بهطور متوایی در حال تسهيم اطالعاات هساتند؛  .8بعاد رابطاهاي
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سرمایة اجتماعی :این بعد ماهيت روابط در ساازمان را دربرمایگيارد و دربردارنادة ميازان اعتمااد
متقابل اعضاي یک واحد اجتماعی است زیرا که اعتماد عامل بسيار مهم و حيااتی در فاراهمکاردن
ارتباطات متقابل اثربخش ميان اعضا است.
روناید اینگلهارت در مطایعهاي بين کشوري سرمایة اجتماعی و اعتماد را بررسی کرد .تحقي او
نشان دهندة ارتباط قوي بين سطوح سرمایة اجتماعی و اعتماد تعميمیافتاه باين  51کشاور دارد .در
ایران نيز پژوهشهایی ،ایبته بهطاور محادود انجاا گرفتاه اسات .وحادتی ( ) 831در پایاانناماة
کارشناسی ارشد خود تأثير سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت نفت و گاز پاارس را
بررسی کرده است .او مدل آین و مییر را که تعهد را در سه بعد عاطفی ،مستمر و هنجاري مطارح
کرده ،بهکار گرفته است .یافتههاي وي حاکی از آن است که سرمایة اجتماعی بر هر سه بعاد تعهاد
سازمانی در جامعة مورد مطایعه تأثير مثبت و مستقيم میگاذارد .نادایی ( ) 818نياز در پایاانناماة
کارشناسی ارشد خود با عنوان «تأثير سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکناان ادارة کال بناادر و
دریانوردي استان گيالن» ،به شناخت سرمایة اجتماعی در حوزة کسبوکار مدل سهبعدي ناهاپيات
و گوشال یا سه بعد ساختاري ،ارتباطی و شناختی ،و مدل سهبعدي تعهاد ساازمان آیان و ماییار،
تعهد مستمر ،تعهد عاطفی و تعهد هنجاري را بهکار گرفته و تأثير هر یاک از ایان ابعااد بار تعهاد
سازمانی کارکنان بررسی و ارزیابی کرده است و به این نتيجه دست یافته است که هر یک از ابعااد
سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی تأثير مثبت و معناداري میگذارد .بهااریو ( ،) 837در پایاانناماة
کارشناسی ارشد خود رابطة سرمایة اجتماعی کارکنان باا تعهاد ساازمانی را بررسای کارده اسات.
سرمایة اجتماعی در این پژوهش طب مدل ناهاپيت و گوشال و تعهد سازمانی نيز طب مدل آیان و
مییر بررسی شده است .نتيجة این تحقي به شارح زیار باهدسات آماده اسات . :مياان سارمایة
اجتماعی و تعهد عاطفی رابطة معناداري وجود دارد؛  .5ميان سرمایة اجتماعی و تعهد مستمر رابطة
معناداري وجود ندارد؛  .8ميان سرمایة اجتماعی و تعهد هنجاري رابطة معناداري وجود دارد.
عالوه بر موارد یادشده بهطور کلی و مختصر ،در ایاران رابطاة سارمایة اجتمااعی باا عملکارد
(شاهحسينی ،) 837 ،نقش مدیران (اصفهانی ،) 831 ،اعتماد اجتماعی (عبااسزادگاان ) 831 ،و...
بررسی شده است.
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مدل مفهومی پژوهش
با توجه به متون نظري و پيشينة تحقي  ،چه در ساطح مادیریت کاالن و چاه در ساطح مادیریت
سازمانها ،سرمایة اجتماعی میتواند شناخت جدیدي از سيستمهاي اقتصادي ،اجتماعی ایجاد کناد
و به مدیران در حمایت بهتر سيستم یاري رسااند .در بعاد سااختاري ،تناساب ساازمانی ،شاکل و
ترکيب شبکه و پيوندهاي موجاود در شابکه و در بعاد شاناختی ،ارزشهاا ،حکایاات و روایاات
مشتر

و زبان مشتر  ،و در بعد ارتباطی ،اعتماد ،هنجارها ،هویت مشتر

و حس تعل کارکناان

از مفاهيم اساسی هستند که تبيينکننده سرمایة اجتماعی در سازمان هستند (فيلد ) 831 ،و با توجه
به مفاهيم یادشده در زمينة تعهد سازمانی ،میتواند مبناي خوبی براي سنجش تعهد ساازمانی باشاد
و ميزان تأثيرگذاري این ابعاد را بر تعهد سازمانی بسنجد .بنابراین ،در این پژوهش به دنبال سنجش
ميزان تعهد سازمانی بين کارکنان شرکت مخابرات با بهکاارگيري ابعااد سارمایة اجتمااعی هساتيم
(شکل ).
بعد ساختاري=

a

بعد

ارتباطی=a5

بعد

شناختی=a8

ميزان تعهد

سازمانی=d

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

تئوري مجموعههاي راف میتواند اساس و پایهاي براي استدالل تفصيلی با اطالعات نامطمئن
باشد ( .)Pawlak, 1999, p.372یکی از مهمترین کاربردهاي مجموعههاي راف در مسائل مربوط باه
طبقهبندي و دستهبندي است .هدف اصلی از تحليل مجموعة راف بهدستآوردن مفاهيم تقریبای از
دادههاي اکتسابی است و روشهایی را براي زدودن اطالعات مازاد بر نيااز در اختياار مایگاذارد.
میتوان مجموعة راف را در حل مسائل اساسی در زمينة تحليال دادههاا باهکاار گرفات ،از جملاه
مشخشکردن مجموعهاي از اشيا برحسب مقادیر ویژگیها ،یاافتن وابساتگیهاا باين ویژگایهاا،
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زدودن (یا کاهش) ویژگیهاي مازاد (دادهها) ،یافتن مهمترین ویژگیها ،تویيد قواعد تصميمگياري.
روش نظریة مجموعههاي راف ،اویين گا براي تجزیهوتحليل دادههااي ناتماا  ،مابهم و غيردقيا
است .این نظریه فقط اطالعات ورودي (ارائهشده و موجود) را بهکار میگيرد و مانند باقی روشها
مانند فازي و مدلهاي احتمایی ،نياز به درنظرگرفتن فرضيههاي اضافی در مدل نمیباشد .باه بياان
دیگر ،این نظریه بهجاي بهکارگيري پارامترها و متغيرهاي اضاافی ،تحليال خاود را فقاط براسااس
ساختار اطالعات موجود انجا میدهد .تئوري مجموعههاي راف میتواناد رواباط و سااختارهااي
موجود و در عين حال عوامل مهم و اصلی تأثيرگذار بار دادههاا را شناساایی و تفساير کناد .ایان
مجموعه ویژگیهاي به دو دسته تقسيم میشوند ،دساتهاي از آنهاا را کاه از نتاایج آزماایشهاا و
اندازهگيري ها یا اطالعات مشاهداتی ،براي ما قابل برآوردند ،ویژگایهااي (ویژگایهاا) وضاعيت
مینامند و دسته دو را که مربوط به تصميمگيري کارشناسان ،یا نتيجة اتفاقات است و تشخيش و
ارزیابی نتایج با توجه به آن ویژگیها انجا میگيرد ،ویژگی یا ویژگیهاي تصميمگيري ماینامناد.
بنابراین ،با توجه به دستة دو از این ویژگیها و مشاهدة تفاوتها و طبقاهبناديهاا متفااوت باين
آنها در موضوعات (نمونهاي) مختلف ،میتوان ویژگیهااي وضاعيت نموناههاا را بررسای کارد
(  .)Arabani & Amani, 2007, p.550در این تحقي دو نو متغير تصاميم و متغيرهااي شارطی در
نظر گرفته شده است .در راف ،متغيرهاي شرطی ،براساس سه سطح ساختاري ،ارتباطی و شاناختی
بوده و متغير تصميم ميزان تعهد سازمانی است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از یحا هادف کااربردي و از نظار نحاوة گاردآوري دادههاا توصايفی و از ناو
همبستگی است .جامعة مورد بررسی از طری پرسشنامه پيمایش شد .جامعة آمااري ایان پاژوهش
شامل همة کارکنان شرکت مخابرات به تعداد  151نفر است که با رجو به جدول مورگان ،حجام
نمونه  515نفر تعيين شد .در این پژوهش ،ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي با  7گویه است که
سرمایة اجتماعی با به کارگيري پرسشنامة گوشال و ناهاپيت ( ) 113با  1گویه و تعهاد ساازمانی
با پرسشنامة آین و مییر ( )5111با  7گویه طراحی خواهد شد .براي سنجش گویههاي این تحقي
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مقياس پنجگزینهاي یيکرت بهکار گرفته شده است .براي سنجش روایی (اعتبار) اندازهگيري متغيرها
به روایی محتوایی و ساختاري توجه شده است .بدین صورت که براي آزمون روایی محتوایی نظار
خبرگان بهکار گرفته شد .ضمن اینکه اعتبار ساختاري از طری تحليل عاملی تأیيدي بررسی شد تاا
محققان مطمئن شوند همة گویهها به متغير مربوطه تعل دارد .ضارایب آیفااي کرونباا بااالي 1/7
بوده است که بيانکنندة پایایی خوب و مطلوب است .شایان کر است  7گویة پرسشنامة یادشده،
در حقيقت ميزان تعهد سازمانی را اندازهگيري میکنند .بنابراین ،حاداقل امتيااز یاک پاساخگو 7
بوده و حداکثر امتياز دریافتی پاسخگو  35است .بهطور کلی ،در این تحقي سه سطح براي صافت
تصميمگيري در نظر گرفته شد که در جدول بيان شده است:
جدول  .1نحوة ردهبندی ویژگیها ()a ∈ A

کد یا ارزش عددی

ردیف

ارزش کالمی

دامنة امتیازها

کم

7≤ a (x)≤81

5

متوسط

85≤ a (x)≤55

5

8

زیاد

58≤ a (x)≤35

8

صفت تصميمگيري و دستهبندي آن در جدول  5بيان شده است:
جدول  .2ویژگی تصمیمگیری و ارزشهای کالمی آن

صفت تصمیمگیری
ميزان تعهد سازمانی

حاالت درنظرگرفتهشده
زیاد

متوسط

کم

دو نو قاعده در هر جدول تصميم اجراشدنی است:
 .قاعدههاي ناسازگار (متناقض) :قاعدههاییاند که ویژگیهاي موقعيتی یکسان و ویژگایهااي
تصميم متفاوت دارند.
 .5قاعدههاي ساازگار (یکساان) :قاعادههاایی هساتند کاه ویژگایهااي ماوقعيتی متفااوت و
ویژگیهاي تصميم گوناگون دارند .براساس این دو قاعده مایتاوان کاالسهااي هامارزي
تصميم و موقعيت را نوشت و بعد از تشکيل ماتریس تقليل میتوان استنتاج کرد.
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نتایج تحلیل تئوری مجموعههای راف
با درنظرگرفتن ميزان تعهد سازمانی در ساتون  dباهعناوان ویژگای تصاميمگياري و درنظرگارفتن
ویژگیهاي موقعيت مختلف در ستونهاي  aتا  a8تحليال دادههاا انجاا گرفات ،باهجااي اعاداد
یادشده در جدول کدهاي آنها را جایگزین کرده است و بهعبارتی آنها را اساتاندارد مایکنايم.
سيستم اطالعات در جدول  8نشان داده شده است:
جدول  .3جدول تصمیم
N

 =dتعهد سازمانی

1

5
8

8
51
1

 = a3بعد شناختی  = a2بعد ارتباطی  = a1بعد ساختاری

5
8

1
5
8
5
1
7
1
8
1
5

5
8
8
5
8
5

8
8

8
5

8
5
8
5
5
8

5

5
5
5

X5
X8
X1

8
8
5

5
5
8
5
5
8
8
8
5

8

U
X

X5
X1
X7
X3
X1

8
5
5
5
8
5
5

1

X

5
8
X 1
X 5
X
X

جدول  .4مؤلفههای ناسازگار در جدول تصمیمگیری

 =dتعهد سازمانی
8
5
8
5
8

 = a3بعد شناختی  = a2بعد ارتباطی
8
8

8
8
5
5
5
8
8

X

 = a1بعد ساختاری

U

8
8
5
5
5
5
5

X1
X 8
X 1
X
X 5
X 5
X 1
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جدول  .5مؤلفههای سازگار جدول تصمیمگیری

 =dتعهد سازمانی

 = a3بعد شناختی

 = a2بعد ارتباطی

 = a1بعد ساختاری

U

5

8

8

5

X

8

8

5

5

X5

5

X8

8

5

5

5

8

8

X1

5

5
5

5

8

X5

8

X1

5

X7
X3

5

در جدول هاي تصميم قاعدههایی را در نظر مایگياریم کاه ساازگار باشاند .باه هماين دیيال
مؤیفههاي جدول  1را کنار میگذاریم و در مرحلة بعد جدول  5را مد نظر قرار میدهيم.
مجموعة همارزی

اگر

R

⊆ Pباشد ،آنگاه اشترا  Pمساوي مجموعة تهی نباشد ،همة روابط همارز متعلا باه

یک رابطة همارز است و با ) IND(Pنمایش داده میشود .بنابراین،

)U/IND(P

P

نياز

یا بهاختصار  U/Pباه

دانشی اشاره میکند که با خانوادة همارزيها در  Pسروکار دارد که دانش پایهاي  Pدر رابطاه باا
حول سيستم وابستگی خوانده میشود.
}, 5, 8

{=) V(dبرد مقادیر تصميم

} A={a , a5, a8

}D ={ xϵU:d(x) = }={x8, x1, x7} D5={ xϵU:d(x) =5}={x , x5, x3
}D8={ xϵU:d(x) =8}={ x5, x1 } U/D=[{{ x8, x1, x7}, { x , x5, x3}, { x5, x1

مجموعة کالسهای همارزی
}X = {x  U d (x) = } = {x8, x1, x7
}X5= {x  U d (x) = 5} = {x , x5, x3
}X8 = {x  U d (x) = 8} = {x5, x1

U
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براساس سه مجموعة  X8و  X5و  Xتقریب پایين و باال را براي هر ساه مجموعاه باهدسات
میآوریم A .به این شرح تعریف میشود, a5, a8{ :

A= }a

جدول  .6تقریب سه مجموعة مفهومی X3 ,X2 ,X1

X3

X2

X1

}[x5]a = {x5

} [x ]a = {x

}[x8]a = {x8

}[x1]a = {x1

}[x5]a = {x5

}[x1]a = {x1

}[x3]a = {x3

}[x7]a = {x7

}}= = {{x }, {x5}, {x8}, {x1}, {x5}, {x1}, {x7}, {x3
}AX = {x8, x1, x7
}AX5= {x , x5, x3
}AX8= {x5, x1



∈

ميزان دقت مجموعة راف را میتوان براساس ضریبهاي دقت زیر تعيين کرد:
5

8

5

8

8

8

5

8

5

8
5

8

ماتریس تفکیکپذیری (برای تقلیل)
جدول  .7ماتریس تفکیکپذیری
X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

U
X

a , a5

a5

X5

a8

a5, a8

X8

λ

a , a5

a , a5

X1

a , a5, a8

a , a8

a , a5, a8

λ

X5

a5, a8

a , a5

a , a5, a8

λ

a , a5

X1

a , a5, a8

a

λ

a , a8

λ

a , a8

λ
a , a5, a8

a5, a8

a5, a8

X7

a , a8

λ

X3
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یافتههای تحقیق
یافتههاي تحقي به شرح زیر است:
با توجه به مجموعه  AXمیتوان نتيجه گرفت پاسخگویان یادشاده در ایان مجموعاه مطمائن
هستند ميزان تعهد سازمانی و ابعاد سرمایة اجتمااعی در ساطح کام اسات .همچناين ،باا توجاه باه
مجموعة  AXمی توان بيان کرد که بين پاسخگویان یادشده در این مجموعه افرادي بياان مایکنناد
احتماالً ميزان تعهد سازمانی در سطح کم بوده و ابعاد سرمایة اجتماعی احتماالً در سطح کم است.
با توجه به مجموعة  AX5میتوان بيان کرد پاسخگویان یادشده در این مجموعه کامالً مطمئناند
که ميزان تعهد سازمانی و ابعاد سرمایة اجتماعی در سطح متوسط است .از سوي دیگر ،با توجاه باه
مجموعه  AX5میتوان اظهار کرد بين پاسخگویان یادشده در این مجموعاه افارادي بياان مایکنناد
احتماالً ميزان تعهد سازمانی در سطح متوسطی باوده و ابعااد سارمایة اجتمااعی احتمااالً در ساطح
متوسطاند.
با دقت در مجموعة  AX8میتوان بيان کرد تعداد پاسخگویان یادشاده در ایان مجموعاه کاامالً
مطمئناند که ميزان تعهد سازمانی و ابعاد سرمایة اجتماعی در سطح زیاد اسات .از ساوي دیگار ،باا
توجه به مجموعة

AX8

میتوان بيان کرد بين پاسخگویان یادشاده در ایان مجموعاه افارادي بياان

کرده اند ميزان تعهد سازمانی در سطح زیاد است و ابعاد سرمایة اجتماعی احتمااالً در ساطح بااالیی
است.
قوانین تصمیم
جدول  .8قواعد تصمیمگیری
=IF a =5, a5= , a8= THEN Result
=IF a = , a5=5, a8=8 THEN Result
=IF a =5, a5= , a8=5 THEN Result
IF a =5, a5=8, a8=8 THEN Result=5
IF a =8, a5= , a8=5 THEN Result=5
IF a = , a5=5, a8=5 THEN Result=5
IF a =5, a5=5, a8=8 THEN Result=8
IF a =8, a5=5, a8=8 THEN Result=8
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با توجه به تقليل دادهها و جدول تقليل ،میتوانيم توصيفی با توجه به تقليل دادهها و همچناين
جدول تقليل میتوانيم توصيفی از = dرا بهوسيلة قيد = a5داشته باشيم که تقليالکننادة ارزشای
ناميده میشود.
=IF a5= THEN Result

بنابراین ،اگر ابعاد سرمایة اجتماعی در سطح کمی باشند ،آنگااه ميازان تعهاد ساازمانی هام در
سطح کمی خواهد بود .با استدالل مشابه میتوان هشت قاعدة یادشده را به شرح زیر خالصه کرد:
=IF a =5, a5= THEN Result
IF a =8, a8=5 THEN Result=5
IF a5=5, a8=8 THEN Result=8

روش دو در چگونگی عمل با ناسازگارها ،حذف اشيائی است که با ضریب درساتی و دقات
کمتري میباشند .با توجه به جدول  8داریم:
}1, x 5

D8={x5, x1, x1, x

}8

,x

D5={x , x5, x3, x

}1, x 5

D ={x8, x1, x7, x

بهعالوه ،براي مجموعة کالسهاي همارزي نسبت به ویژگیهاي شرطی در  ،Aیعنی ،داریم:
}}= = {{x }, {x5}, {x8}, {x1}, {x5}, {x1{, {x7{, {x3
}}{{x3}, {x1, x 8}, {x 1, x , x 5}, {x 5, x 1

همينطور براي تقریبهاي پایين و باالي هر یک از مجموعههاي مفهومی یاا مقادماتی  ،Diباا
توجه به مجموعة ویژگیهاي شرطی در  ،Aبراي 8


∈

, 5,

=  iبنا به تعریف داریم:
∈

بنابراین:
} AD ={x8, x1, x7}, AD ={x8, x1, x7, x 1, x 5 , x 5, x 1, x
}AD5 ={x , x5 , x3}, AD5 ={x , x5 , x3, x , x 1, x 5, x 8, x1
}AD8 ={x5, x1}, AD8 ={x5, x1, x1, x 1, x 1, x , x 5, x 5, x 1
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همانطور که اشاره شد ،عناصر ناسازگار با ضریب درستی کمتر حذف میشود.
جدول  .9جدول محاسباتی ضریب درستی

λ

λ

λ

8

3

8

3

5

5

8

3

8

3

5

5

5

1

5

1

5

5

ردیف

و
1, x 5 , x 5, x 1, x

}

}1 , x 5, x 8, x1
}5, x 5, x 1

,x

,x

{x8, x1, x7}, {x8, x1, x7, x

{x , x5 , x3}, {x , x5, x3, x

1, x 1, x

{x5, x1}, {x5, x1, x1, x

}1, x 5
}8

,x

}1, x 5

{x8, x1, x7, x

1

{x , x5, x3, x

2

{ x5, x1, x1, x

3

پس  x 1و  x 8و  x 5حذف میشوند.
جدول  .11جدول تصمیم

 =dتعهد سازمانی

 = a3بعد شناختی

 = a2بعد ارتباطی

 = a1بعد ساختاری

U

5

8

8

5

X

8

8

5

5

X5

5

X8

8

5

5

5

8

8

5

5
5

5

5

8

8

X1

8

X5

8

X1

5

X7
X3

8

8

X1

8

5

5

1

5

5

5

8

8

5

X
X

5

X

مجموعة حداقلی از ویژگیها

از آنجا که متغير تصميم ( )dداراي سه وضعيت (زیاد ،متوسط و کم) است ،میتوان مجموعاههااي
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حداقلی ساخت .به این ترتيب که پاساخگویانی کاه امتيااز باه متغيار تصاميم دادهاناد ،در یاک
مجموعه ،پاسخگویانی که امتياز  5به ميزان تعهد سازمانی دادهاند ،در یک مجموعه ،و پاسخگویانی
که امتياز  8به متغير تصميم دادهاند ،در یک مجموعه قرار مایدهايم .باه ساه مجموعاة ایجادشاده
کالسهاي همارزي تصميم گفته میشود.
}X = {x  U d (x) = } = {x8, x1, x7
} X5 = {x  U d (x) = 5} = {x , x5 , x3, x
}X8 = {x  U d (x) = 8} = {x5, x1, x1, x 1, x 5

براساس سه مجموعة  X8و  X5و  Xتقریب پایين و باال را براي هر ساه مجموعاه باهدسات
میآوریم که  Aبه این شرح تعریف میشود,a5 ,a8{ :

A= }a

جدول  .11تقریب سه مجموعة مفهومی  X3و  X 2و X 1

X3

X2

X1

}[x5]a = {x5

} [x ]a = {x

}[x8]a = {x8

}[x1]a = {x1

}[x5]a = {x5

}[x1]a = {x1

}[x1]a = {x1

}[x3]a = {x3

}[x 1]a = {x 1

} [x ]a = {x

}[x7]a = {x7

}[x 5]a = {x 5

}}= = {{x }, {x5}, {x8}, {x1}, {x5}, {x1}, {x7}, {x3
}}{{x1}, {x 1}, {x }, {x 5

قوانین تصمیم
ادامة جدول  .12قواعد تصمیمگیری
=IF a =5, a5= , a8= THEN Result
=IF a = , a5=5, a8=8 THEN Result
=IF a =5, a5= , a8=5 THEN Result
IF a =5, a5=8, a8=8 THEN Result=5
IF a =8, a5= , a8=5 THEN Result=5
IF a = , a5=5, a8=5 THEN Result=5
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ادامة جدول  .12قواعد تصمیمگیری
IF a =5, a5=5, a8= THEN Result=5
IF a =5, a5=5, a8=8 THEN Result=8
IF a =8, a5=5, a8=8 THEN Result=8
IF a =8, a5=8, a8=8 THEN Result=8
IF a =5, a5=5, a8= THEN Result=8
IF a =5, a5=8, a8= THEN Result=8

بحث و نتیجه
همانطور که بيان شد ،هدف از پژوهش حاضر سانجش ميازان تعهاد ساازمانی کارکناان شارکت
مخابرات با بهکارگيري ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوري مجموعههاي راف بوده است .نتایج
این پژوهش نشان داد با توجه به اینکه شاخشهاي تشکيلدهندة بعد ساختاري سارمایة اجتمااعی
کارکنان شامل رابطه و پيوندهاي موجود در شبکههاي اجتماعی ،شکل و ترکياب شابکه و جاز آن
است ،در نتيجه هرچه روابط در سازمان غيررسمی تر و روابط ميان اعضا شدت و استحکا کمتري
داشته باشد ،باعث میشود اندازة شبکههاي موجود در سازمان وسيع و کمتر تحميلی باشد که خود
موجب افزایش سرمایة اجتماعی در بين اعضاي گروه می شاود و مراتاب تقویات تعهاد ساازمانی
کارکنان را فراهم مایکناد ،کاه باا تحقيقاات وحادتی ( ،) 831نادایی ( ) 818و بهااریو () 837
همخوانی دارد .همچنين ،با توجه به اینکه بعد ارتباطی از ابعاد سرمایة اجتماعی ماهيات رواباط در
یک سازمان را دربرمیگيرد و شامل شاخش هاي دربردارندة ميزان اعتماد متقابل اعضاي یک واحد
اجتماعی است ،اگر ميزان اعتماد متقابل ميان اعضاي یک واحد اجتماعی باال باشد ،آنگااه موجاب
افزایش تعهد سازمانی خواهد شد .زیرا اعتماد عامل بسيار مهم و حياتی در فراهمکاردن ارتباطاات
متقابل اثربخش ميان اعضا است و زمانی که کارکنان نسبت به یکدیگر اعتمااد دارناد ،اطالعاات و
دانسته هاي خود را با رضاایت و اهتماا بيشاتري در اختياار دیگاران قارار مایدهناد و تعاامالت
مناسبتري بين آنها شکل میگيرد که خود باعث تقویت تعهد ساازمانی کارکناان مایشاود .ایان
نتایج نيز با یافتههاي وحدتی ( ،) 831ندایی ( ) 818و بهاریو ( ) 837همخوانی دارد .از طرفی ،با
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توجه به نتایج می توان گفت بعد شناختی سارمایة اجتمااعی کارکناان شاامل دو بعاد هادفهااي
مشتر و فرهنگ مشتر است و دربرگيرندة ميزان اشترا کارکنان یا در مشتر ایشاان درون
یک شبکة اجتماعی است و شاخشهاي تشکيلدهندة این بعد از سرمایة اجتمااعی شاامل ادرا ،
باورها ،و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشتر

است که به وسيلة مفاهيم و خااطرات مشاتر یاا

زبان مشتر مورد پذیرش افراد قرار گرفته است و ميان آنها باقی میماند .بنابراین ،اگر اتفاق نظر
کاملی دربارة اهميت این ارزشها وجود داشته باشد ،سازمان فرهنگی قوي دارد که خود به تقویت
تعهد سازمانی منجر خواهد شد .زیرا عملکرد افراد در هر سازمان متاأثر از فرهناگ ساازمان و نياز
اهداف ،ارزشها ،عالئم و زبان مشتر

است .این نتایج نيز با پژوهشهاي وحدتی ( ،) 831ندایی

( ) 818و بهاریو ( ) 837همسو است.
پیشنهادها
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هر چه روابط در سازمان غيررسمیتر ،شادت و اساتحکا
روابط ميان اعضا ضعيفتر ،و روابط ساختارنيافته و بینظم و ترتيب باشد و اندازة شبکههاي موجود
در سازمان وسيع و کمتر تحميلی بوده و اجبار براي تبعيت کمتر باشد ،سرمایة اجتماعی بين اعضاي
این گروهها بيشتر است که باعث تقویت تعهد سازمانی کارکنان میشود .بنابراین ،به مدیران شارکت
مخابرات پيشنهاد میشود توجه بيشتري نسبت به منابع انسانی بهعنوان مهمترین عامل در اثربخشای
سازمان داشته باشند .در حقيقت ،مدیران شرکت مخابرات میتوانند بهوسيلة شناخت عوامال ماؤثر
در ارتقا یا تضعيف سرمایة اجتماعی و تنظيم رابطة این عناصر ،همچناين ،تقویات عناصار موجاد
سرمایة اجتماعی و مبارزه با عواملی که باعث فرسایش آن میشود ،تالش کنند و نشانههاي ضعف
و سستشدن نظا ارزشی و هنجاري را که به افت سرمایة اجتماعی منجر میشود ،شناسایی کارده
و با آن مقابله کنند تا بدین صورت موجب افزایش وفااداري کارکناان خاود باه ساازمان شاوند و
کارکنان تمایل کمتري براي تر سازمان یا غيبت در کار داشته باشاند و باه کاار و ساازمان خاود
متعهدتر باشند .همچنين ،مدیران باید به این مهم توجه کنند که آرمانهاي مشتر  ،وفاق اجتماعی،
تقد و ترجيح منافع جمعی بر منفعتجوییهاي فردي و احتارا باه ارزشهااي واالي انساانی از
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مخازن موید خيرهساز سرمایة اجتماعی است و بیتوجهی به آن باعث میشود سرمایة اجتماعی از
زایندگی و جوشش فرو افتد و در نتيجه تعهد کارکنان به سازمان کااهش یاباد .همچناين ،پيشانهاد
میشود مدیران در برانگيختن کارکنان خود از طری توجه بيشتر به وضعيت روحی آنان باراي بهتار
انجا دادن وظایف و اثربخشتربودن آنها در سازمان تالش بيشتري کنند تا بدین وسيله کارکنان باه
سازمان خود متعهدتر باشند.
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