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(تاریخ دریافت5031/30/22 :؛ تاریخ پذیرش)5031/33/32 :

چکیده
جامعهای می تواند در توسعه پیشتاز باشد که در راستای تقویت کارآفرینی حرکت کند .از عوامل بسترساز رفتارهای کارآفرینانهه توجهه بهه
ارتقای عوامل نرم روان شناختی و رفتاری از جمله سرمایة اجتماعی در سطح جامعه و سازمانها است .هدف اصلی این پهووه بررسهی
نق سرمایة اجتماعی (به عنوان عاملی فرهنگی-رفتاری) در تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه است .پهووه
حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پووه شامل همة کارکنان سهتادی گهرو بهمهن در تههران
بود است که از میان آنها  513نفر براساس فرمول نمونهگیری از جامعة محدود به روش تصادفی ساد انتخاب شهدند .داد هها پها از
جمع آوری با نرم افزار آماری  Amosتجزیهوتحلیل شد .نتایج پووه نشان دهندة تأثیر مثبت و معنادار سهرمایة اجتمهاعی بهر رفتارههای
شهروندی سازمانی و رفتارهای کارآفرینانه و نیز تأثیر مثبت و معنادار رفتارهای شهروندی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه است.

کلیدواژگان
رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای کارآفرینانه سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهganjizadeh69@gmail.com :
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مقدمه و طرح مسئله
در عصر حاضر طراحان نظام سازمانی اغلب تالش خود را بهه کسهب ههد هها راهرهرد مزیه
رقابتی معطو کردهاند و قصد دارند با طراحی چنین نظامهایی بستر بقا یا رهرهر سهازمانهها را در
بازارها امروز ایجاد کنند .در این میان منابع انسانی بهعنوان برجستهترین عامل مزی
رشد و توسعة کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر ،اهمی
سرمایة اجتماعی مفهومی اس

دارد (.)Jack et al., 2006

که در دههها اخیر بهعنهوان دارایهی باارزشهی بهرا توانمنهد

سازمانها ،و تولید و افزایش سرمایهها انسانی و اقتصاد پذیرفتهه شهده اسه  ،اهمیه
اجتماعی سازمانی در این اس

رقهابتی در

سهرمایة

که سرب اجتماع افراد )گروهها ،تیمها و سهازمانهها( شهده و باعه

میشود با یکدیگر بهطور موفقی آمیز کارها را انجام دهند ( .)Amintojar et al., 2015, p.145دانچو
معتقد اس

برا ایجاد سرمایة اجتماعی فرد باید برخی کیفیات فرد را داشته اششت  .در ایهن میهان،

میتوان به تمایل و توانایی افراد بهرا خله سهرمایة اجتمهاعی اشهاره کهرد (مصهراحی جهرمهی و
همکاران ، 931 ،ص.)963
رفتارها شهروند سازمانی بهعنوان یکی از تواناییها فهرد مهیتوانهد کیفیه
روابط اعضا سازمان (سرمایة اجتماعی) را تح

و کمیه

تأثیر قرار دهد .از آنجا که رفتارهها شههروند

سازمانی بر رفتارها فرانقشی مدیران و کارکنان تأکید میکند ،میتواند در فرایند سازمانی و تردیل
محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشهی تعیهینکننهده داشهته باشهد .در چنهین سهازمانههایی،
کارمندان در کارها سازمانی درگیر میشوند و به آن هوی

میدهند .همچنین ،نرمهها ارترهاطی

قو در سازمان شکل گرفته و با افزایش ارتراطات افهراد ،هزینهة ترهادکت کمتهر و نهوعی مزیه
رقابتی برا سازمان ایجاد میشود (شمسی و همکاران ، 931 ،ص.) 3
همچنین ،سازمانها امروز بدون تمایل کارکنان بهه همکهار  ،قهادر بهه توسهعة اثربخشهی و

1. Dancho
2. Organizational Citizenship Behavior
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کارایی خود نخواهند بود .تفاوت همکار خودجهوش بها اجرهار  ،اهمیه
حال
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بسهیار دارد ،زیهرا در

اجرار ،فرد وظایف خود را براساس قوانین و استانداردها تعیینشدة سازمانی انجام مهیدههد

(که در این حال

خالقی

و نوآور فرد سرکوب میشود و رفتارها کارآفرینانه بروز نمییابهد)،

در حالی که در همکار خودجهوش و آگاهانهه ،افهراد کوشهش ،انهری و بصهیرت خهود را بهرا
شکوفایی تواناییها شخصی ،حتی به نفع سازمان بهکار میگیرند (مصراحی جهرمهی و همکهاران،
 ، 931ص .)963بناب راین ،یکی از عوامل بسترساز رفتارها کارآفرینانه ،توجه بهه ارتقها عوامهل
نرم روان شناختی و رفتار از جمله سرمایة اجتماعی و رفتارهها شههروند سهازمانی در سهط
جامعه و سازمانها اس .
بنابراین ،هد

اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایة اجتماعی (بهعنوان عاملی فرهنگی -

رفتار ) در توسعة رفتارها شهروند سازمانی و رفتارها کارآفرینانه اس  .با توجه بهه اهمیه
این مسائل در بخش صنع
اس

ایران ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهایی به ایهن شهر

که آیا ابعاد سرمایة اجتماعی با رفتارها شهروند سازمانی و سهط رفتارهها کارآفرینانهه

رابطه دارند؟ آیا عوامل نرمافزار مانند سرمایة اجتماعی نیز مهیتواننهد ماننهد عوامهل اقتصهاد و
جرران خدمات منابع انسانی بر بروز رفتارها کارآفرینانه یا بسترساز بهرا ایجهاد آن تأثیرگهذار
باشند؟ به این ترتیب ،هد

اصلی مقاله دستیابی به مستندات و شواهد متقن بهمنظور بههکهارگیر

مؤثر سرمایة اجتماعی در فرایند تقویه

رفتارهها شههروند سهازمانی و بهه ترهع آن ،گسهترش

رفتارها کارآفرینانه اس  .همچنین ،در این پژوهش بر خال تحقیقات پیشین که ارتراط متغیرها
سرمایة اجتمهاعی و رفتارهها کارآفرینانهه ،سهرمایة اجتمهاعی و رفتارهها شههروند سهازمانی،
رفتارها شهروند سازمانی و رفتارها کارآفرینانه را بهطور مجزا بررسی کرده بودند ،ارتراط ایهن
سه متغیر در یک مدل کلی بررسی میشود .بنابراین ،یکی از دستاوردها این پژوهش ،توانایی مهدل
پیشنهاد در ارزیابی همزمان متغیرها سرمایة اجتماعی ،رفتارها شهروند سازمانی و رفتارها
کارآفرینانه اس

که تاکنون در یک مدل با هم گنجانده نشدهاند.
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مبانی نظری پژوهش
مفهوم سرمایة اجتماعی و ابعاد آن

سرمایة اجتماعی که ریشة جامعهشناسانه دارد ،اهرمی توفی آفرین و بستر مناسب برا بهرهور
سرمایهها انسانی و فیزیکی ،و راهی برا نیل به موفقی
(احمد و فیضآباد  ، 931 ،ص .)93با وجود اهمی

و بهرود عملکرد سازمان قلمداد میشود
موضوع ،یکهی از مشهکالت کنهونی بیهان

تعریفی جامع از سرمایة اجتماعی اس  .در این زمینه ،ناهاپی

و گوشال ( ) 333سرمایة اجتمهاعی

را مجموع منابع و ارزشی در نظر گرفتهاند که درونشرکها از روابهط فهرد و سهازمانی موجهود
اس

و از آن نشأت میگیرد .در تعریفی دیگر ،سرمایة اجتماعی مجموعهة هنجارهها موجهود در

سیستمها اجتماعی اس

که موجب ارتقا سط همکار اعضا جامعه و کهاهش هزینهههها

ترادکت و ارتراطات میان آنها میشود .از آنجا کهه سهرمایة اجتمهاعی مهراودههها میهان اعضها
سازمان را تسهیل میکند ،منرع سازمانی ارزشمند محسوب مهیشهود (رضهائی و درینهی، 931 ،
ص .)14کلمن نیز سرمایة اجتماعی را جنرها از ساختار اجتماعی مهیدانهد کهه دو ویژگهی دارد:
کنش افراد درون ساختار را تسهیل میکنند و برخال
ذات ساختار روابط بین افراد و میان افراد اس

سایر اشکال سهرمایه ،سهرمایة اجتمهاعی در

( .)Alvarez & Romaní, 2017, p.57بهرا سهرمایة

اجتماعی ابعاد مختلفی بیان شده اس  .در پژوهش حاضر بهر مرنها مطالعهات ویلهل و همکهاران
سهگانة سرمایة اجتماعی در سهازمان

( )11 4ابعاد شناختی ،ارتراطی و ساختار بهعنوان مؤلفهها
در نظر گرفته شد.

بعد ساختاری :بعد ساختار را میتوان با تعداد دفعات تعامالت و وجود ارتراطهات در سراسهر
سطو سلسلهمراتب و عملکرد بین طرفین در نظر گرفه
بولینو و همکاران ( )1111بعد ساختار در سه شهاخ

( .)Whipel et al., 2015, p.6بنها بهر نظهر
پیونهدها شهرکها  ،پیکربنهد روابهط و

متناسبساز سنجش میشود (.)Bolino et al., 2002, p.506
1. Coleman
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رابطهای :کوسن و همکاران ( ،)1113بعد رابطها را نشهاندهنهدة دارایهی حاصهلشهده از

بعد
طری ارتراطات تعریف مهیکننهد ( .)Lawson et al., 2008, p.447کیهل و همکهاران ( )1111بهرا
اندازهگیر بعد رابطها سرمایة اجتماعی ،تعامالت نزدیک بهینفهرد  ،اعتمهاد ،دوسهتی ،احتهرام و
رابطة متقابل را در نظر میگیرند (.)Kale et al., 2000, p.218
بعد شناختی:بعد شناختی به میزان اشتراك دیدگاه و تفهاهم کارکنهان در یهک شهرکة اجتمهاعی
مربوط میشود ) .(Bolino et al., 2002, p.506تسا و گوشال ( ) 333بعهد شهناختی را بههعنهوان
درك مشترك مطر میکنند و اکثر مطالعات ،این بعد را بهعنوان چشمانداز مشترك در نظر میگیرند
(.)Whipel et al., 2015, p.6
رفتارهای شهروندی سازمانی و کارکردهای آن

رفتارها شهروند سازمانی عرارت اس

از مجموعهها از رفتارهها داوطلرانهه و اختیهار کهه

بخشی از وظایف رسمی فرد نیس  ،با وجود آن ،توسط و انجام میگیهرد و باعه

بهرهود مهؤثر

وظایف و نقشهها سهازمان مهیشهود ( .)Appelbaum et al., 2004, p.19رفتارهها شههروند ،
رفتارها اختیار کارکنان اس

که جزء وظایف رسمی آنهها نیسه

و بههطهور مسهتقیم توسهط

سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمیشود ،ولی میزان اثربخشی کهل سهازمان را افهزایش
میدهد ( .)Khasawneh, 2011, p.623فضا مشوق رفتار شهروند سازمانی در سهازمان ،موجهب
جذب و نگهدار نیروها شایسته میشود ،بنابراین ،از طری مهیهاکردن شهرایط بهروز رفتارهها
شهروند سازمانی در محیط کار ،می توان مطمهئن بهود رضهای
عملکرد بهتر از کارکنان مشاهده شود

(p.623

شهغلی کارکنهان افهزایش یابهد و

 .)Khasawneh, 2011,ابعهاد رفتارهها شههروند

سازمانی براساس نظریة جان و یونگ به شر جدول اس .

1. Tsai & Ghoshal
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جدول  .1ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی براساس نظریة جان و یونگ

تعریف

بعد

شامل همة انواع اقدامات کمکها داوطلرانة کارکنان به دیگر اعضا سازمان در رابطه با

نوعدوستی
نزاک

مشکالت و وظایف اس .
اجتناب از واردکردن خسارت به سازمان و اندیشیدن به اینکه چطور اقدامات فرد بر دیگران

(ادب و

تأثیر میگذارد.

مالحظه)
رفتار اختیار اس

وجدان

تمایل به شکیرایی در مقابل مزاحم ها اجتنابناپذیر اجحا کار  ،بدون اینکه گله و

جوانمرد
رفتار مدنی

که فراتر از الزامات تعیینشدة سازمان در محیط کار اس .
شکایتی انجام گیرد.

تمایل به مشارک

و مسئولی پذیر و وفادار در زندگی سازمانی و نیز ارائة تصویر مناسب
از سازمان اس

.



رفتارهای کارآفرینانه

رفتارها کارآفرینانه در یک سازمان ،مجموعها از فعالی ها و اقهدامات توسهط افهراد در سهطو
مختلف را شامل میشود که از طری آن ترکیب تازها از منابع شکل میگیرد و فرص ها شناسایی
وپیگیر میشوند .دو عامل اصلی سازمان یعنی باف

سهاختار و افهراد و تمهایالت برانگیزاننهدة

رفتارها کارآفرینانه هستند .ابعهاد رفتهار کارآفرینانهه در ایهن پهژوهش طره تحقیقهات مرزبهان و
همکاران ( ،) 933به شر زیر اس

(مرزبان ، 933 ،ص:) 9

 -توانایی کاهش تشریفات زائد ادار  :دیوانساکر یکی از موانع رفتار کارآفرینانه اس

زیهرا

در سازمانها بوروکراتیک کارکنان سازمان مجرورند از چارچوب خشهک موجهود پیهرو
کنند.
 -گرایش کارکنان به تغییر :یکی از ویژگیها کارآفرینی فهم تغییراتی اس

که بایهد صهورت

گیرد یا صورت گرفته اس  .کارآفرین تغییرات حرفها را بهدرستی درك میکند و خود را بر
موج تغییرات قرار میشود و با استفادة مطلوب از آنها برا تحق اهدا مورد نظر سازمان
عمل میکند.
 -زمینة حمایتی :فرد زمانی میتواند کارآفرین شود کهه سهاختار سهازمان رفتهار کارآفرینانهه را
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حمای
مشارک

و تشوی کند .زمینة حمایتی بهمعنا فضا کار باز و هماهنگ اس

که در آن به

و روابط بینفرد بهطور ویژه توجه میشود.

 -آیندهنگر کارکنان :مدیری

راهررد به کارکنان امکان میدهد به صورت خالق و نوآورانه

عمل کنند.

 ایجاد محیط کار پرتحرك :تغییرات ،تحرك و پویایی محیط سازمانی افراد به بروز خالقیو نوآور در آنان منجر

میشود.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی

یونی ( )11 1با بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارها شهروند سازمانی به این نتیجه رسید
که ابعاد سرمایة اجتماعی بر رفتارها شهروند سازمانی تأثیر مثر

و معنادار میگذارد .دهقانی و

همکههاران ( ) 931رابطههة سههرمایة اجتمههاعی و رفتارههها شهههروند سههازمانی را ب هین کارکنههان
بیمارستانها آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بررسهی کردنهد و رابطهة مثره

و

معنادار بین این دو متغیر را نتیجه گرفتنهد .در تحقیه فهراز و همکهاران (  ) 93رابطهة ابعهاد
سرمایة اجتماعی مدیران و کارشناسان ستاد دفتر مرکز یک شرک

بیمه و سهم ههر یهک از آن

ابعاد در پیشبینی گرایش به رفتارهها شههروند آنهان ،بررسهی شهد و نشهان داده شهد سهرمایة
اجتماعی و رفتارها شهروند سازمانی رابطة مثر

و معنادار دارند .با توجهه بهه پیشهینة تحقیه

بیانشده ،فرضیة اول به شر زیر بیان میشود:
فرضیةاول :سرمایة اجتماعی بر رفتارها شهروند سازمانی تأثیر مثر

و معنادار

میگذارد.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه

در تحقی انگلن 1و همکاران ( )11 4ارتراط بین سرمایة اجتماعی مدیران عالی سازمان و گرایش بهه
کارآفرینی و عملکرد سازمان بررسی شد و این نتیجه بهدس

آمد که سرمایة اجتماعی مهدیران عهالی
1. Unni
2. Engelen
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سازمان بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمان اثر معنادار میگهذارد .بههعرهارتی ،وجهود سهرمایة
اجتماعی بهعنوان مشخصها اجتماعی باع

بروز خالقی  ،ایدهپهرور و تسههیل رفتهار نوآورانهة

مخاطرهپذیر میشهود .کافچهه و حسهینی ( )11 4در تحقیه خهود رابطهة سهرمایة اجتمهاعی و
کارآفرینی در کشورها درحالتوسعه را بررسی کردند .نتایج تحلیل تحقی آنها نشان داد در همة
شرک ها صنعتی رابطة مستقیمی بین همة ابعاد سرمایة اجتماعی و کارآفرینی وجود دارد .ربیعهی
و صادقزاده ( ) 931نیز با بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با کارآفرینی به این نتیجهه رسهیدند کهه
شرایط محیطی از جمله سط سرمایة اجتماعی میتوانند بر فرص

تردیل خالقیه

بهه کهارآفرینی

اثر بگذارند .داشتن شرکها از روابط گسترده ،باکبودن اعتماد و ترادل اطالعات ،میل به کهارآفرینی
را افزایش خواهد داد .باکبردن حمای

اجتماعی از مخاطرهها خالقانة ارتقا روحیة کار تیمی و

فعالی ها مشارکتی ،بهرود ارتراطات متقابل مرتنی بر اعتماد ،زمینهههها اجتمهاعی کهارآفرینی بهه
حساب میآیند .با توجه به پیشینة تحقی بیانشده ،فرضیة دوم به شر زیر بیان میشود:
فرضیةدوم :سرمایة اجتماعی بر رفتارها کارآفرینانه تأثیر مثر

و معنادار

میگذارد.

تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر رفتارهای کارآفرینانه

رضایی و همکاران ( ) 931با بررسی رابطة رفتارها شهروند سازمانی با کارآفرینی سازمانی بهه
این نتیجه رسیدند که رفتارها شهروند سازمانی تأثیر مثر

و معنادار بر رفتارها کهارآفرینی

در سازمان میگذارد .لطفیزاده و همکاران ( ) 931با بررسی رابطة رفتارها شههروند سهازمانی
و رفتارها کارآفرینی در سازمانها بین کارکنان دانشگاه ترریز نشان دادند بین رفتارها شهروند
سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطة معنادار مثر
سازمانی و کمک به استقرار و تقوی

وجود دارد .توجه به مفاهیم رفتارها شهروند

آن در دانشگاه ،میتواند در توسعة کهارآفرینی سهازمانی و در

نتیجه بهرود نوآور در عرضة خدمات مفید ،واقع شود .با توجه به پیشینة تحقی بیانشده ،فرضهیة
سوم به شر زیر بیان میشود:
فرضیةسوم:رفتارها شهروند سهازمانی بهر رفتارهها کارآفرینانهه تهأثیر مثره
میگذارند.

و معنهادار
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مدل مفهومی پژوهش
پژوهش حاضر در پی بررسی نقش سرمایة اجتماعی در رفتارها شهروند سازمانی و رفتارهها
کارآفرینانه اس  .در این تحقی  ،سرمایة اجتماعی ،متغیر مستقل ،رفتار شهروند سازمانی همزمهان
متغیر مستقل و وابسته و رفتارها کارآفرینانه متغیر وابسته هستند.
سرمایة اجتماعی
رفتارها
کارآفرینانه

شناختی

رفتارها
شهروند سازمانی

ساختار
رابطها

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
روش اجرا این پهژوهش توصهیفی -همرسهتگی و از نهوع مهدلسهاز معهادکت سهاختار بها
بهکارگیر نرمافزار  Amosاس  .در این پهژوهش سهه متغیهر سهرمایة اجتمهاعی و مؤلفهههها آن
(ساختار  ،رابطها و شناختی) ،رفتارها شهروند سازمانی و مؤلفهها آن (نوعدوستی ،نزاک
(ادب و مالحظه ،وجدان ،جوانمرد و رفتهار مهدنی) ،و رفتارهها کارآفرینانهه و مؤلفهه هها آن
(کاهش تشریفات ادار  ،گرایش کارکنان به تغییر ،زمینة حمایتی ،آیندهنگر کارکنان و محیط کار
پرتحرك) بررسی شد .جامعة آمار مشتمل بر کارکنان واحد سهتاد گهروه خودروسهاز بهمهن
اس  .در این تحقی روش نمونهگیر تصادفی ساده بهکار گرفته شد .با توجهه بهه محهدود بهودن
حجم جامعة آمار  ،از رابطة زیر برا تعیین حجم نمونة مورد نیاز استفاده شد.

41

1/4 1/4
1/4 1/4

1

1

/36

1
/36

192
1/14 196

1

1

1
1
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بنابراین ،تعداد افراد نمونه  41نفر برآورد شد .ابهزار اصهلی جمهعآور دادههها مهورد نیهاز
پرسشنامه بود .با بهرهگیر از نظرها استادان و کارشناسان ،و اعمال نظرهها آنهها بهرا بهرهود
پرسشنامة بومیشده و کاربرد مقیاسها استاندارد ،روایی محتوایی پژوهش به حد مطلوبی رسهید.
همچنین ،روایی همگرا پژوهش با محاسرة میانگین واریانس تریین شهده و پایهایی پرسهشهها
پژوهش نیز با دو معیار استاندارد رایج آلفا کرونراخ ،و پایهایی ترکیرهی 1بررسهی شهد .کرونرهاخ

9

(  ،) 34استاندارد بیش از  1/2را برا آلفا کرونراخ بیان کرده اس  .همچنین ،فورنهل و کرکهر

1

(  ،) 33میزان بیش از  1/4را برا میانگین واریانس تریینشده و باگاز و یی 4اسهتاندارد بهیش از
 1/6را برا پایایی ترکیری قابل قرول دانستهاند .با توجه به استانداردها بیانشده ،پایهایی و روایهی
همگرا پژوهش مناسب اس

(جدول .)1
جدول  .2سنجش پایایی و روایی همگرا

متغیر

مؤلفهها


سرمایة

شناختی ،ساختار ،

اجتماعی
رفتار شهروند
سازمانی
رفتارها
کارآفرینی

رابطها
نوعدوستی ،نزاک

تعداد

آلفای میانگینواریانس پایایی

سواالت کرونباخ

تبیینشده


منبع

پرسشها

ترکیبی
ویلل و

11

1/39

1/433

1/26

4

1/24

1/461

1/31

همکاران
()11 4

و ادب ،وجدان،

جوانمرد  ،رفتار مدنی
کاهش تشریفات ادار  ،گرایش کارکنان
به تغییر ،زمینة حمایتی ،آیندهنگر
کارکنان ،محیط کار پرتحرك

1

1/23

1/691

1/3

جان و یونگ
()11 1
مرزبان
() 933

)1. Average Variance Extracted (AVE
)2. Composite Reliability (CR
3. Cronbach
4. Fornell & Larcker
5. Bagozzi & Yi
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در ادامه ،روایی واگرا بررسی شد .روایی واگرا میزان همرستگی یک سازه با شهاخ
نشان میدهد .روایی واگرا وقت ی در سط قابهل قرهول اسه

ههایش را

کهه میهزان جهذر میهانگین واریهانس

تریین شده برا هر سازه بیشتر از همرستگی آن سازه با سازهها دیگر در مهدل باشهد .بهر مرنها
جدول  ،9روایی واگرا تأیید شد (قطر اصلی ماتریس ،جذر میانگین واریانس تریینشده اس ).
جدول  .3بررسی روایی واگرا

متغیر

سرمایةاجتماعی

سرمایة اجتماعی

1/229

رفتارها شهروند سازمانی

1/46

1/239

رفتارها کارآفرینی

1/466

1/411

رفتارهایکارآفرینی

رفتارهایشهروندیسازمانی

1/213

یافتههای پژوهش
در مدلیابی معادکت ساختار  ،برازش مدل و معنادار روابهط بررسهی مهیشهود .شهاخ
برازش مدل شامل  Cmin/df ،RMSEA ،GFI ،AGFI ،CFI ،NFIاس  .برا مشخ
آیا شاخ

هها

کهردن اینکهه

ها برا مدلها اندازهگیر قابل قرول هستند ،ابتدا باید همة مدلها انهدازهگیهر را

جداگانه تحلیل کنیم .بر مرنا اتخاذ چنین روشی ،ابتدا چهار مدل اندازهگیر مربوط بهه متغیرهها،
مدلهها انهدازهگیهر

بهطور مجزا آزمون شد .نتایج تحلیل عاملی انجام گرفته برا تعیین صح

نشان داد مدلها انهدازهگیهر سهرمایة اجتمهاعی ،رفتارهها شههروند سهازمانی و رفتارهها
کارآفرینی قابل قرول هستند .نتایج تحلیل عهاملی تأییهد بهه همهراه شهاخ

هها کلهی بهرازش

مدلها اندازهگیر در جدول  1ارائه شده اس .
جدول  .4شاخصهای کلی برازش مدلهای اندازهگیری

متغیر

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

1/332

1/321

1/333

1/336

1/146

/13

1/336

1/331

1/333

1/334

1/196

رفتارها کارآفرینی

9/661

1/329

1/391

1/363

1/346

1/149

سط قابل قرول

<4

>1/3GFI

>1/3AGFI

<NFI<1/3

<1/13RMSEA

سرمایة اجتماعی
رفتار شهروند

Cmin/df

1/1

<CFI<1/3
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با توجه به جدول  ،1مدلها اندازهگیر از بهرازش مناسهری برخوردارنهد .پهس از بررسهی و
تأیید مدلها اندازه گیر در گام اول ،در گام دوم بهرا آزمهون فرضهیههها مهدلیهابی معهادکت
ساختار اجرا شد .در جدول  4شاخ

ها کلی برازش الگو مفهومی پژوهش بیان شده اس .

جدول  .5شاخصهای کلی برازش مدل ساختاری پژوهش

متغیر
مدل ساختار
سط قابل قرول

Cmin/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

1/421

1/31

1/31

1/3 3

1/313

1/141

>1/3GFI

>1/3AGFI

<NFI<1/3

<1/13RMSEA

<4

با توجه به مطالب یادشده میتوان نتیجه گرف

<CFI<1/3

شاخ

ها کلی ،نشاندهنهدة بهرازش خهوب

الگو توسط دادهها اس  .بهعرارت دیگر ،دادهها جمعآور شده بهخوبی الگو را حمای

میکنند.

در ادامه ،مدل ساختار پژوهش ترسیم شده اس  .در این مدل ضرایب رگرسیونی بین متغیرهها
تحقی و بارها عاملی نشان داده شده اس  .بارها عاملی بزرگتر از  1/9نشهان مهیدهنهد متغیهر
مشاهدهپذیر مقیاسی قابل اطمینان برا محاسرة متغیر پنهان اس  .اگر بارهها عهاملی بهین  1/9تها
 1/4باشند ،اگرچه نسرتاً ضعیف اس  ،برا ادامة تحلیل کفای

میکند (ابارشی و حسهینی، 93 ،

ص .) 1

شکل  .2الگوی معادالت ساختاری پژوهش
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 Pبررسهی شهده اسه .

پس از بررسی و تأیید الگو ،برا آزمون معنادار فرضیههها شهاخ

مقادیر کمتر از  1/14برا مقدار  ،Pنشان میدهد وزنها رگرسیونی در سط اطمینان  34درصهد
معنادار اس  .فرضیهها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقادیر  Pمربوط به هر فرضیه ،در جهدول 6
بیان شده اس .
جدول  .6ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیهها

شمارة

ضریب


عدد

رگرسیونی

معناداری
1/111

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

تأثیرمتغیر...

برمتغیر...

سرمایة اجتماعی

رفتارها شهروند سازمانی

1/63

1

سرمایة اجتماعی

رفتارها کارآفرینی

1/ 4

1/11

9

رفتارها شهروند

رفتارها کارآفرینی

1/93

1/191

فرضیه

با توجه به شکل  ،1ضریب تعیین رفتارها کارآفرینانه برابر با  1/ 3اس

نتیجه

که نشان میدههد دو

متغیر سرمایة اجتماعی و رفتارها شهروند سازمانی در مجموع 3 ،درصهد تغییهرات رفتارهها
کارآفرینانه را تریین میکنند .همچنین 13 ،درصد تغییهرات رفتارهها شههروند سهازمانی توسهط
متغیر سرمایة اجتماعی تریین میشود.
بحث و نتیجه
رقاب

فزایندة کسبوکارها ،ضرورت حس همکار صمیمانه و تشریک مسهاعی بهین کارکنهان را

بیشازپیش برجسته کرده اس  .به باور بسیار از پژوهشگران ،از بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،عامل
اعتماد اهمی

بسزایی دارد .اعتماد اجتماعی موجب مهیشهود بسهتر تعهاملی مناسهری بهرا بهروز

رفتارها شهروند مثر

از سهو کارکنهان فهراهم شهود کهه ایهن امهر در انجهامدادن رفتارهها

کارآفرینانه توسط آنان نقش قابل توجهی خواهد داش  .بنابراین ،با تقوی
مثر

و پیشرف

اعتمهاد ،نتهایج رفتهار

سازمان در حوزهها کارکرد مربوط ،قابل پیشبینی خواهد بود .در این تحقی ،

رفتارها شهروند سازمانی به عنوان حلقة واصل میان سرمایة اجتماعی و رفتارها کارآفرینانه در
سط ستاد گروه بهمن ،بررسی شد و تأثیر متغیر مستقل سهرمایة اجتمهاعی بهر متغیرهها وابسهتة
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رفتارها شهروند سازمانی و رفتارها کارآفرینانه ،در قالب  9فرضیة اصلی مطالعهه شهد .نتهایج
عمدة مدلیابی معادکت ساختار در ادامه تشری شده اس .
در فرضیة اول ،ادعا شده بود سرمایة اجتماعی تأثیر مثر

و معنهادار بهر رفتارهها شههروند

سازمانی میگذارد .با توجه به اینکه مقدار ضریب رگرسیونی در سط اطمینان  34درصد برا این
رابطه برابر با  1/63و عهدد معنهادار برابهر بها  1/111اسه  ،مهیتهوان نتیجهه گرفه

دادههها

گردآور شده این فرضیه را تأیید میکنند .نتایج این فرضیه بها مطالعهات حمیهد زاده و همکهاران
( ،) 934امین تجار و همکاران ( ،)11 4دهقانی و همکاران ( ،) 931فراز و همکهاران ( ،) 93
یههزدانپنههاه و پههوردال ( ،)11 1یههونی ( ،)11 1آریههانی ( ،)11 1و کوکوبیههو ( )1113همخههوانی و
مطابق
مشارک

دارد .بر این مرنا ،پیشنهاد میشود مدیران از طریه تقویه
وظیفها و مشارک

فرهنهگ وفهادار  ،اطاعه

اجتماعی ،میان کارکنان دوستی ،اعتماد و هوی

و

ایجاد کنند .مهدیران

باید از طری ایجاد فضا کار مناسب در سازمان ،میل کارکنان بهرا فهداکار و تهرجی منهافع
سازمانی بر منافع شخ

و حمای

و دفاع از سازمان را افزایش دهند .برا ایهن منظهور کارکنهان

باید بکوشند در روابط و مراودات خود ،مهارتها هوش عاطفی را یهاد بگیرنهد و آن را افهزایش
دهند.

در فرضیة دوم ،فرض شد سرمایة اجتماعی تهأثیر مثره

و معنهادار بهر رفتارهها کارآفرینانهه

میگذارد .با توجه به اینکه مقدار ضریب رگرسیونی در سط اطمینان  34درصد بهرا ایهن رابطهه
برابر با  1/ 4و عدد معنادار

برابر با  1/11اس  ،میتوان گف

این فرضیه تأیید میشهود .نتهایج

این فرضیه با مطالعات انگلن و همکاران ( ،)11 4کافچه و حسهینی ( ،)11 4ربیعهی و صهادقزاده
( ،) 931زائو و همکاران (  ،)11قلیپهور و همکهاران ( ،) 932کاسهون نیسهار ( ،)1112کاسها و
همکاران ( ،)1112گریور و همکاران ( )1114و اسهتون (  )111همخهوانی دارد .بهر مرنها نتیجهة
آزمون این فرضیه ،پیشنهاد میشود مدیران با سادهساز و کاهش قهوانین ،خالقیه

و نهوآور را

بین کارکنان خود ترویج دهند و آزاد عمل بیشهتر در اختیهار کارکنهان قهرار دهنهد .همچنهین،
می توانند از طری ایجاد اتاقها فکر یا استفاده از تکنیکها خالقی  ،نظیر گروه اسمی ،طوفهان
فکر و جز آن ،کارکنان را برا دادن ایدهها نوآورانه ترغیهب کننهد .همچنهین ،پهاداشدادن بهه
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نوآور کارکنان ،ایجاد فرهنگ مخاطرهپهذیر منطقهی و معقهول بهرا کهارآفرینی بهین کارکنهان،
افزایش حمای

مدیری

از کارکنان و ایجاد جو دوستانه و مرتنی بهر همکهار بههجها رقابه

میتواند زمینه را برا بروز رفتارها کارآفرینانه فراهم کند.
در فرضیة سوم ،فرض شد رفتارها شهروند سازمانی تأثیر مثره

و معنهادار بهر رفتارهها

کارآفرینانه میگذارند .با توجه به اینکه مقدار ضریب رگرسیونی در سط اطمینان  34درصد بهرا
برابر با  1/191بهدس

این رابطه برابر با  1/93و عدد معنادار

آمد ،فرضیة سوم تحقی تأیید شد.

نتایج آزمون این فرضیه با مطالعات رضهایی و همکهاران ( ،) 931لطفهیزاده و همکهاران (،) 931
حسینی و کریمی (  ،) 93و پون ( )11 1مطابق
ارتراط مفید و مؤثر با کارکنان اهدا

دارد .به مدیران پیشنهاد مهیشهود بها برقهرار

و ارزشها آنهان را بشناسهند و بهرا رسهیدن بهه اههدا

سازمان گام بردارند تا کارکنان برا موفقی

سازمان بهطور شخصی احساس مسئولی

رفتارها کارآفرینانه ،داوطلرانه و اختیار خود باع
سازمان

کننهد و بها

بهرود مؤثر انجامدادن وظهایف و نقهشهها

شوند.

همان طور که در مقدمة پژوهش نیز اشاره شد ،محققان پیشین روابط میان متغیرها مهورد نظهر
را بهطور عمده ،به صورت دوبهدو مطالعه کرده بودند .پژوهشگران ضمن ایجهاد یهک مهدل نسهرتاً
کامل تر ،در پی آن بودند تا در یک شرک

تولید و در قیاس با عوامل سخ افزار سهنتی ماننهد

میزان پاداش ،علل اقتصاد یا رقاب ها بازار و جهز آن ،بهر نقهش مههم عوامهل نهرم در بهروز و
تقوی

رفتارها کارآفرینانه تمرکز کنند و آنها را مورد توجه قرار دهند .از این رو ،بر نقش مهؤثر

سرمایة اجتماعی (به عنوان یک عامل خاص رفتار  -روانشهناختی) در توسهعة ابعهاد کارآفرینانهه
تأکید شد .همچنین ،نتایج این پژوهش ،برخال
و روش تحلیل مسیر استوار بود که قابلی

اکثر پژوهشها قرلی بر پایة معادکت سهاختار

مقایسة بهتر را میان فرضیهها و نتایج بهدس

میدهد.

مقایسة نتایج بهطور تفکیکی و جزئی یکی از دستاوردها پژوهش حاضر اس .
بهعنوان رهنمود برا پیشررد پژوهشها آینده در این زمینه ،محققان میتوانند ضمن تکمیل
مدلساز برا عوامل تأثیرگذار بر رفتارها کارآفرینانه در سازمان ،الگهو جهامعتهر را بهرا
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عوامل تقوی کنندة رفتارها کارآفرینانه در سازمان ارائه دهنهد .در مهدل یادشهده مهیتهوان نقهش
عوامل سخ

و نرم مؤثر بر کارآفرینی منابع انسانی درون سازمان را بهطور همزمان و در قالب یک

طر تحقیقاتی واحد با یکدیگر مقایسه کرد و ضمن بههرهگیهر از رویکردهها تطریقهی در ایهن
زمینه ،به نتایج و آموزهها ارزشمند دس

یاف .
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