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 چکيده
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 مقدمه

ناپذیر بوده  گیری رشتة مدیریت، اصلی خدشهتالش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیة شکل

در . کندمی های بیشتری را تسخیرشود و حوزهاست که هر روز وارد مباحث جدیدی می

شرح شغل و شرایط احراز از  در شدند کههای اولیة مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی می مکتب

رفتارها با این . رفت، ولی امروزه، رفتارهایی فراتر از آن مد نظر قرار گرفته استشاغل انتظار می

فتارهای شهروندی سازمانی جوش یا رای، رفتارهای خود، عملکرد زمینهمفاهیم رفتارهای فرانقشی

 یلگوا مانیزسا یندوشهر رفتار(. 626، ص6831پور،  حسنی کاخکی و قلی) تعریف شده است

 نسانیا وینیر نوین مدیریت رنمد دیکررو انعنو به وزهمرا که است نمازسادر  نکنارکا رفتار نوین

 ی،ندوشهر رفتار ،کلی رطو به .(Ertyrk., 2006, p.259) شود گرفته می کار به هانمازسااز  ریبسیادر 

 ینا به. هنددمی وزبر  طلبانهو داو اهلخود  بهآن را  ادفرا که ستا مفیدو  شمندارز رفتار یعنو

 .سدرمی نظر به وریضرو  مهم ربسیا نمازسادر  ادفرا رفتار گونه ینا سیربرو  مطالعه ،ترتیب

 هستتند  ادفرا تبصیراز  برخاسته که کند می رهشاا دیفر یهارفتار به نوع رفتارها یناهمچنین، 

 ،صریح طتور  بهو  مستقیم ،ندهدمی یشافزرا ا نمازسا دعملکر ثربخشیو ا ییراکا ینکها بر ونفزو ا

رفتارهتتای (. Burns & Carpenter., 2008, p.53)نمیشوند  تشویق داشپا سمیر سیستماز راه 

زء وظتایف رستمی آنتان مبستو      که جت  اند شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان

شتوند، ولتی میتزان    سیستم رسمی سازمانی در نظر گفته نمتی این رفتارها، مستقیم توسط . شودنمی

شتهروندی   رفتارهتای . (Castro et al., 2004, p.50)دهنتد  اثربخشی کلی ستازمانی را افتزایش متی   

 . دنکنسازمانی به اثربخشی سازمانی هم کمک می

ازمانی از طریتق اثرگتذاری بتر عوامتل درونتی ستازمانی از قبیتل جتو         رفتارهای شهروندی س

هتای منرتر بته تتر      سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی، کاهش نیت

ستازمانی   شغل، کاهش غیبت و رفتارهای مخر  شغلی و نیز با تأثیرگذاری بر بهبود عوامتل بترون  

دمات و وفاداری مشتریان موجب ایرتاد کیفیتت عتالی در    مانند رضایت مشتری، افزایش کیفیت خ

این رفتارها از طریق تشتویق اقتدامات ستازمانی    (. 22، ص6831فتاحی، )شود عملکرد کارکنان می
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انتد   در این زمینه مبققان بسیاری سعی کترده . دهنداثربخش و کارا، عملکرد سازمانی را افزایش می

ارگان معتقد استت  . رهای شهروندی سازمانی مطرح کنندمتفاوتی را برای سنرش رفتارویکردهای 

شناسی، احترام، جوانمردی و فضیلت متدنی   دوستی، وظیفه رفتارهای شهروندی سازمانی شامل نوع

هتای   یکتی از شتاخ   )او معتقد است این گونه رفتارها، اعتماد . (Jiang et al., 2011, p.67) است

هتای یادشتده در    دهد و در صورت تقویت ویژگیزایش میرا در میان کارکنان اف( سرمایة اجتماعی

هتای   دادن وظتایف و فعالیتت   ها، کارکنان به دنبال اصتالح عملکترد ختود در حتین انرتام      سازمان

 هتایی  سازمان دهدنشان می مطالعات. خوبی ایفا خواهند کرد سازمانی خواهند بود و نقش خود را به

بهتتری نستبت بته ستایر      دهنتد، عملکترد  متی  نشتان  ختود  شهروندی از ها رفتارهای آن کارکنان که

 بنابراین، با توجه به نقش شایان مالحظه. (Podsakoff et al., 2000; Karam, 2011) دارند ها سازمان

هتا، همچنتین، بتا توجته بته       ستازمان  و مؤثر رفتارهای شهروندی سازمانی در اثربخشی و عملکرد

ها برای ماندن در عرصة رقابتت و تتداوم حیتات     زمانازپیش جهان امروز، سا سرعت و شتا  بیش

رستد سترمایة   به نظر می. باشندخود نیازمند یک منبع غنی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود می

 . کنندة مناسبی برای اثرگذاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی استاجتماعی تبیین

هتای فیزیکتی و انستانی در جوامتع ایفتا       هتر از سرمای امروزه سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهم

از . هاستت  ها و سازمان بخش میان انسان های روابط جمعی و گروهی انسرامکند که همان شبکه می

دهنتد و پیمتودن    ها اثربخشی خود را از دست متی  این رو، در غیا  سرمایة اجتماعی سایر سرمایه

، 6831شمستی و همکتاران،   )شود وار میهای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، همواره دش راه

نیافته، حلقة مفقودة رشد و توسعه  همچنین، فقدان سرمایة اجتماعی در کشورهای توسعه(. 663ص

بنابراین، مدیران و کسانی که بتوانند در ستازمان، سترمایة   (. 66، ص6831موسوی و شیانی، )است 

کنند و به زنتدگی فترد معنتا و    را هموار میاجتماعی تولید کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود 

بنتابراین،  (. 6831الوانی و شتیروانی،  )کنند تر میبخش تر و لذتبخشند و زندگی را سادهمفهوم می

رقبتایی   تتر از ستایر  سرمایة اجتماعی دارند، موفق از باالیی سطوح که هایی توان گفت که سازمان می

 ,Nahapit & Goshal, 1998)استت   ها جتاری  تماعی در آنسرمایة اج از تریپایین سطوح که هستند

p.250). 
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هتا و  هتا، تتیم   گتروه )ها تتا آنراستت کته ستبب اجتمتاع افتراد        در سازماناهمیت سرمایة اجتماعی 

 آمیتز کارهتا را انرتام دهنتد     طتور موفقیتت   شود این افراد با یکدیگر به شده و باعث می( ها سازمان

(Amintojar et al., 2015, p.145) .معتقد است بترای ایرتاد سترمایة اجتمتاعی، فترد بایتد        6دانچو

عنتوان یکتی از    رفتارهتای شتهروندی ستازمانی بته    . هتای فتردی را داشتته باشتد     سری کیفیت یک

را تبت تأثیر ( سرمایة اجتماعی)تواند کمیت و کیفیت روابط اعضای سازمان  های فردی می توانایی

دهنتد،  شوند و بته آن هویتت متی   در کارهای سازمانی درگیر می ها، کارمندان در سازمان. قرار دهد

باشند، بیشتر بته اهتداف و   طوری که کارمندانی که شاهد هنرارهای ارتباطی قوی در سازمان می به

کردن نیازهای سازمانی برخوردارند  بند بوده و از همکاری باالیی در برطرفهای سازمان پای ارزش

(Archibong, 2004, p.50) . 

 ختود  اثربخشتی کتارایی  ة توستع  قادر به ،یه همکارب کارکنان تمایل بدون یامروز یها سازمان

 ار،بت اجحالتت  دارد، زیترا در   یبسیارت ، اهمییارباج خودجوش با یهمکار تفاوت. بود نخواهند

 کته  حالی در. دده می انرام شدة سازمانی تعیینی استانداردها براساس قوانین و را خود وظایف فرد

 شتکوفایی  یبترا  را ی و بصتیرت ختود  ژه، افتراد کوشتش، انتر   نت و آگاهاخودجتوش   یهمکار در

، 6831مصتباحی جهرمتی و همکتاران،    )د گیرنت می کار به نفع سازمان به حتی شخصی، یها توانایی

ستازمان   راهبتردی  هایتصمیم مؤثر اجرای عاملی اصلی در داوطلبانه همکاری از آنرا که(. 813ص

 این جلب مدیران، نبوة اساسی های از چالش یکی ، (16، ص6833و همکاران، زارعی متین )است 

 .کارکنان در مواقع ببرانی است نکردن همکاری و پیامدهای ناشی از مشارکت

ها با دراختیارداشتن عامتل اصتلی و منبعتی غنتی نظیتر سترمایة        رود سازمانبنابراین، انتظار می

بط و تعامالت انسانی و به طریق اولی مشارکت کارکنتان  شدن روا اجتماعی، بتوانند موجبات مبکم

وجتود سترمایة اجتمتاعی،    (. 11، ص6831کیاءالبسینی، )را در تبقق اهداف سازمانی فراهم کنند 

تواننتد  گیری از آن کارکنتان متی  کند که با بهرههای شایان توجهی را برای سازمان ایراد می فرصت

                                                           
1. Dangho 
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توان بیان کرد سرمایة اجتماعی باعث تقویت و توسعة ین، میبنابرا. مشارکت مؤثرتری داشته باشند

درگیرشدن در کارهای خارج از حیطة شغلی و آمتادگی بترای   . شودهای داوطلبانة کارکنان می کنش

نتوعی رفتارهتای شتهروندی ستازمانی      دادن رفتارهای داوطلبانه و کمک به همکتاران کته بته    انرام

های سترمایة اجتمتاعی   اد، مشارکت و تعامل و سایر مؤلفهشوند، خود تبت تأثیر اعتممبسو  می

همچنین، ماهیت ختدمات   و مراجعان با رودرروی کارکنان به تعامالت فراوان و توجه با. قرار دارند

خدماتی از جمله سازمانی مانند کمیتتة امتداد امتام     های در بخش این مفهوم شده توسط آنان، عرضه

از آنرا که تا به حال رابطة سرمایة اجتماعی با رفتارهتای  . دارد یاهمیت و نمود بیشتر( ره)خمینی 

بررسی نشده ( ره)ویژه در کمیتة امداد امام خمینی  های خدماتی و به شهروندی سازمانی در سازمان

است، این پژوهش در پی آزمون ترربی مدل تبلیلی تبقیتق کته برگرفتته از مفروضتات و مبتانی      

هتای فرهنگتی از جملته رفتارهتای شتهروندی      کننتده  تماعی بتا تعیتین  نظری ارتباط بین سرمایة اج

عبارتی دیگر، جدیدبودن این تبقیق و نوآوری آن در انتخا  جامعة آماری نمتود   به. سازمانی است

هتا   دهتد اغلتب آن  عالوه بر این، مروری بر مبانی نظری و پیشینة ترربتی نشتان متی   . یابدعینی می

کتار   را بترای ستنرش مفهتوم سترمایة اجتمتاعی بته      ( هاپیتت و گوشتال  مدل نا)الگوی نسبتاً ثابتی 

کته  ( ره)واسطة ماهیت سازمان کمیتة امداد امتام خمینتی    اند، در حالی که در مطالعة حاضر به گرفته

کار گرفته شد که در آن سرمایة اجتمتاعی   به 6در واقع سازمانی خدماتی است، مطالعات گروه کندی

دبعدی ملبوظ شد و مبتنی بر ابعاد اعتماد، روابط اجتمتاعی، بخشتش و   عنوان مفهومی جامع چن به

بنتابراین، تفتاوت   . ها و رهبری و مشارکت مدنی است روحیة داوطلبی، تنوع در مشارکت و دوستی

با این مقدمته، هتدف از ایتن مطالعته     . شوداین تبقیق با تبقیقات قبلی در این ویژگی برجسته می

بنابراین، پرستش  . ماعی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی استشناسایی رابطة سرمایة اجت

اساسی تبقیق این است که آیا بتین سترمایة اجتمتاعی بتا رفتارهتای شتهروندی ستازمانی رابطتة         

تری بتا رفتارهتای شتهروندی    یک از ابعاد سرمایة اجتماعی، رابطة قوی معناداری وجود دارد؟ کدام

 سازمانی دارند؟
                                                           
1. Kennedy 
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 و پيشينة تحقيق مبانی نظری

 سرمایة اجتماعی

شناسی و اقتصاد و اخیراً در مدیریت و  سرمایة اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعه

، روابط و سرمایة اجتماعی به مؤسسات. گرفته شده استکار  ای بهطور گسترده سازمان به

 ,.Areekul et al) کند ، اشاره میدهدمی را شکل تعامالت اجتماعی تو کمی تکه کیفی هنرارهایی

2015, p.1614) .ای از منابع واقعی یا بالقوه در نظر سرمایة اجتماعی را مرموعه( 6331) 6بوردیو

شده مرتبط است  وبیش نهادینه گیرد که با دراختیارداشتن شبکة بادوامی از روابط متقابل کممی

(Szeman & Kaposy, 2010, p.86) .ردازان بسیاری از زوایای متفاوت، ابعاد پمبققان و نظریه

ها، توسط گروه کندی دانشگاه هاروارد  بندی از این طبقه یکی. بندی کردند سرمایة اجتماعی را طبقه

 .شود مطرح شده است که در ادامه شرح داده می

مبور اصلی سرمایة اجتماعی، پاسخ به این پرسش است که آیا شما اعتمادی بته افتراد   : اعتماد

کتیش، پلتیو و    ها، همکاران، فروشنده یک فروشگاه، یک هم رید؟ این افراد ممکن است همسایهدا

 . ها ارتباط دارید، باشند خالصه همة کسانی که در زندگی روزمره با آن

 هتای  در گروه چه اندازه تا افراد که است مدنی آن منظور از مشارکت :مدني رهبري و مشاركت

. کننتد می فعالیت آن و مانند خیریه مؤسسات ای،های حرفه گروه مذهبی، های گروه قبیل از گوناگون،

 و نظتایر  مدرسه یا شهر امور ها و ها، انرمن باشگاه ها، گروه در افراد میزان مشارکت به مدنی رهبری

 . پردازندها می  آن

و  دارنتد،  غیررستمی  روابتط  توستعة  در ستعی  اجتماعتات،  و جوامتع  برختی  :اجتمااعي  روابط

 .دهندمی ترجیح بیشتر را غیررسمی های مشارکت ها و  ویتعض

 و داوطلبانته  بتا نهادهتای   اعضتا  و همکاری عضویت میزان بعد این :داوطلبي روحية و بخشش

 .کند خیریه را بررسی می

                                                           
1. Bourdieu  
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ها و رفاقت فرد با طبقات اجتماعی، نژادهتا و اقتوام،    به معاشرت :ها دوستی ها و معاشرت تنوع

 (.6836الوانی و سیدنقوی، )کند  ختلف اشاره میمذاهب و ادیان م

 سازمانی رفتارهای شهروندی

6باتمان توسط بار  اولین سازمانی شهروندی رفتار مفهوم
 بته  متیالدی  6332دهتة  اوایتل  در ارگتان  و  

بیشتتر   گرفت، سازمانی انرام رفتارهای شهروندی زمینة که در ایاولیه تبقیقات .شد وارد علم دنیای

 ایتن  .شتد گرفته می نادیده اغلب اما سازمان بود، در کارکنان ها یا رفتارهای  مسئولیت ساییشنا برای

 بهبتود  در شتدند، گیری متی اندازه ناق  طور به شغلی سنتی عملکرد هایارزیابی در اینکه رفتارها با

 اتفاق کار بیطم در که را اعمال این .(Bienstock et al., 2003, p.360) مؤثر بودند سازمانی اثربخشی

شی از وظایف بخه طلبانه اختیاری کوتارهای دافای از ر مرموعه: کنندمی تعریف این گونه افتند، می

هتای   گیرد و باعتث بهبتود متؤثر وظتایف و نقتش     رسمی نیست، با وجود آن، توسط فرد انرام می

ی اختیاری کارکنان رفتارهای شهروندی، رفتارها. (Appelbaum et al., 2004, p.19) شودسازمان می

طور مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش ستازمان در   ها نیست و به است که جزء وظایف رسمی آن

 ,Khasawneh, 2011) دهتد شود، ولی میزان اثربخشی کتل ستازمان را افتزایش متی    نظر گرفته نمی

p.623.) 

د و سیستتم  نت دهمتی  که کل سازمان را ارتقا اند هایی رفتارهای شهروندی سازمانی شامل رفتاری

 بته  رفتارهتای شتهروندی ستازمانی    (.Feldman, 2011, pp.528-537) دنکناجتماعی آن را حفظ می

 ایتن  .دنت کنپذیری کمک متی  ها و وفق نوآوری منابع، تبوالت طریق ازها  سازمان اثربخشی کارایی و

 هتای  ا بترای موقعیتت  ر پتذیری الزم  انعطتاف  و کردهکاری  را روغن سازمان اجتماعی ماشین رفتارها

 & Foot) کنتار بیاینتد   هتم  با ندنکمی یک سازمان کمک کارمندان به و ندنکمی فراهم ناپذیر بینی پیش

Tang, 2008, p.320.) سازمانی رشتد  شهروندی رفتارهای مطالعة عالقه به که از هنگامی ،طور کل به 

. داشتته استت   موضوع وجود پیشینة و در متون نظری نیز ابعاد آن دربارة فقدان اجماع همواره یافت،
                                                           
1. Battman 
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ها و مباحث متعددی وجتود دارد، امتا آنچته میتان مبققتان       برای مببث رفتارهای شهروندی مدل

در ایتن متدل رفتارهتای    . استت ( 6333)بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، متدل ارگتان   

انمردی، احتترام و  دوستی، فضتیلت شتهروندی، جتو    نوع شناسی،وظیفه مؤلفة شهروندی شامل پنج

 از فراتتر  کته  دهنتد  متی  انرام را خاصی رفتارهای سازمان یعنی اعضای شناسی وظیفه. تکریم است

 حرتم  که افرادی به کمک دوستی، نوع. است کار آن دادن انرام برای نیاز مورد وظیفة سطح حداقل

. استت  وارد تتازه  فرادا دادن تطبیق به کمک اند،بوده غایب که افرادی به کمک دارند، سنگین کاری

 هتم  آن اضتافی،  و برنامته فتوق  هتای  فعالیت در حضور قبیل از رفتارهایی شامل شهروندی فضیلت

 کته  استت  شترایطی  تبمل به کارکنان تمایل جوانمردی. شودمی نباشد، الزم حضور این که زمانی

 بتا  افتراد  فتتار ر نبتوة  کننتدة تکتریم بیتان   و احتترام . ها است آن نظر مورد مطلو  شرایط کمترین

 .است سازمان مخاطبان و سرپرستان همکاران،

شود، با مراجعه به تبقیقات قبلی های قبلی بنا نهاده می تبقیق براساس پژوهش از آنرا که یک

بنابراین، برخی تبقیقات گذشته در زمینتة  . شودبین این تبقیق و تبقیقات گذشته ارتباط ایراد می

 .ودش موضوع تبقیق حاضر تشریح می

سرمایة اجتماعی  بین مستقیم حاکی از وجود رابطة( 2261)امین ترار و همکاران  نتایج تبقیق

نشتان داد همتة   ( 2262)و همکتاران   آریتانی همچنین، نتایج . است رفتارهای شهروندی سازمانی و

هتای ستاختاری، ارتبتاطی و شتناختی بتر رفتارهتای        های سرمایة اجتماعی مانند شتاخ   شاخ 

طتی پژوهشتی بیتان    ( 2262)نراتبخش اصتفهانی و همکتاران   . گذارد سازمانی تأثیر میشهروندی 

 وجتود  مستتقیم  رابطتة  ستازمانی  رفتارهای شهروندی سرمایة اجتماعی و مختلف ابعاد میان کردند

همچنین، سرمایة اجتماعی مدیران و کارکنان شرکت سهامی فترش ایتران در ستطح مطلتوبی     . دارد

ضمن تأیید رابطة معنادار و مستقیم سرمایة اجتماعی با رفتار ( 6831)همکاران دهقانی و . قرار دارد

شناختی میزان تبصیالت، پستت ستازمانی، نوبتت     شهروندی، گزارش کردند که متغیرهای جمعیت

شمستی و  . کاری در میزان سترمایة اجتمتاعی و رفتارهتای شتهروندی ستازمانی تأثیرگتذار استت       

همچنتین، در  . رمایة اجتماعی اثر مثبت بر رفتارهای شهروندی داردبیان کردند س( 6831)همکاران 

سه بعد سرمایة اجتماعی، یعنی ساختاری، ارتباطی و شناختی اثر مثبتت و معنتاداری بتر رفتارهتای     
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نشتان داد بتین   ( 6832)آبتاد   نتایج پژوهش احمدی و مبمدی بلبتان . گذارد شهروندی سازمانی می

و رفتارهتای شتهروندی ستازمانی رابطتة     ( ایری، شتناختی و رابطته  ساختا)ابعاد سرمایة اجتماعی 

نتیرة تبلیل رگرستیونی نشتان داد، متغیتر وابستته از بعتد شتناختی       . معنادار و مستقیم وجود دارد

گتزارش  ( 6836)در نهایتت، جهتانگیری و همکتاران    . پذیردسرمایة اجتماعی بیشترین تأثیر را می

هتای  رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد و همة مؤلفهکردند که بین سرمایة اجتماعی و 

( ها، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسرام اجتماعیمراتب، تراکم گروه سلسله)سرمایة اجتماعی 

به عالوه، رفتارهای شهروندی ستازمانی افتراد   . با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة مستقیم دارند

 .راد رابطة مستقیم داردبا میزان تبصیالت اف

 مدل مفهومی پژوهش

 .شود ترسیم می 6مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل 
 

 

 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

شتود، متغیتر وابستته رفتارهتای شتهروندی       طور که در مدل مفهومی تبقیق مشاهده متی  همان

وابط اجتماعی، بخشش اعتماد، ر)سازمانی است که تبت تأثیر مستقیم سرمایة اجتماعی و ابعاد آن 

 سرمایة اجتماعي

رفتارهاي 

شهروندي 

 سازماني

 اعتماد

 بخشش و روحیة داوطلبی

 مدنی رهبری و مشارکت

 ها ها و دوستی تنوع در مشارکت

 روابط اجتماعی
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بتر همتین   . استت ( ها و رهبری و مشتارکت متدنی   و روحیة داوطلبی، تنوع در مشارکت و دوستی

 .شود اساس، فرضیة پژوهش به شرح  زیر بیان می
 .بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد

 روش پژوهش

 همبستگی -نوع توصیفی ها از داده گردآوری شیوة ی و از نظرکاربرد حیث هدف، از حاضر پژوهش

استان گلستان بوده کته  ( ره)جامعة آماری تبقیق شامل همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی . است

نفر براستاس جتدول کرجستی و مورگتان      281ای به حرم نمونه. نفر بود 122ها برابر با  تعداد آن

ای متناسب انتخا  شدند، به ایتن صتورت کته توزیتع     تصادفی طبقهگیری تعیین و به روش نمونه

فراوانی جمعیت در جامعة آماری یادشده با توجه به متغیرهای جنسیت و شهرستتان متورد توجته    

گیتری  بتا روش نمونته  ( شهرستان و جنسیت)ها متناسب با حرم طبقات قرار گرفت، سپو، نمونه

و متغیتر  ( سترمایة اجتمتاعی  )برای سنرش متغیر مستقل  .مند از هر طبقه انتخا  شد تصادفی نظام

کار گرفته شد کته   به( 6832)مقیمی  ةپرسشنامة استانداردشد( رفتارهای شهروندی سازمانی)وابستة 

از آنرا که ضریب آلفتای کرونبتام معمتوالً    . اعتبار آن قبالً مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است

 عناصتر آن  گیری و هماهنگی درونتی میتان  اندازه ابزار تمادقابلیت اع سنرش برای شاخ  مناسبی

مقدار حاصله برای متغیر سترمایة  . کار گرفته شد تعیین پایایی پرسشنامه به است، این شاخ  برای

میتزان آلفتای   . استت  333/2و  312/2اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی به ترتیب، برابر بتا  

 .بودن ابزار تبقیق است ها و مطلو درونی گویه دهندة همبستگی آمده نشان دست به

 ها یافته

 ی توصيفیهایافته

درصتد باقیمانتده را زنتان تشتکیل      7/68درصد را مردان و فقط  8/31های توصیفی نشان داد   یافته

از لباظ تبصتیلی  . درصد متأهل هستند 1/37درصد مررد و  1/2به لباظ وضعیت تأهل، . دهند می

 1/22درصد لیسانو،  7/17دیپلم،  درصد فوق 1/3یان تبصیالت خود را دیپلم، درصد پاسخگو 3/3
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وضتعیت  . درصتد وضتعیت تبصتیلی ختود را دکتتری اعتالم کردنتد        1/2لیستانو و   درصد فوق

 7/6درصد شترکتی،   1/8درصد قراردادی،  3/21درصد پیمانی،  3/8درصد رسمی،  1/16استخدامی 

 . ت استخدام خود را سایر موارد گزارش کردنددرصد وضعی 7/1درصد روزمزد بودند و 

 سيمای سرمایة اجتماعی کارکنان

هتا در میتان کارکنتان    ها و دوستی شود بُعد تنوع در مشارکت مالحظه می 6طور که در جدول  همان

شده توسط پاسخگویان این بعتد   های مطرح طوری که طبق پاسخ به. تر از ابعاد دیگر بوده است قوی

، بتاالترین مقتدار   6تری از سه بعد انتهایی جتدول   تماد و اعتماد هم با میانگینی مناسبتر از اع مهم

همچنتین، میتانگین   . ها به ختود اختصتاص داده استت    میانگین را پو از متغیر مشارکت و دوستی

مقتداری   8دست آمده است که در مقایسه با حد میانی  به 1از  631/8شاخ  سرمایة اجتماعی کل 

توان گفتت سترمایة اجتمتاعی    بنابر موارد یادشده، می. مورد انتظار را کسب کرده است برابر با حد

تتر   بنابراین، مسئوالن امر با شناسایی منابع بازتولید ابعتاد ضتعیف  . کارکنان در حد متوسط قرار دارد

هتای   هتای نامشتهود و ثتروت   در سازمان مربوطه، بسترهای الزم را برای تقویت بیشتر این دارایتی 

 .ها فراهم کنند امریی سازمانن
 های آماری بر حسب سرمایة اجتماعیتوزیع نمونه. 1جدول 

 انحراف معيار ميانگين سرمایة اجتماعي و ابعاد آن

 13161/2 631/8 سرمایة اجتماعی

 73121/2 362/8 هاتنوع در مشارکت و دوستی

 32111/2 118/8 اعتماد

 31232/2 212/8 روابط اجتماعی

 31278/2 611/8 روحیة داوطلبی بخشش و

 37872/2 128/2 رهبری و مشارکت مدنی
 

 سيمای رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

توان بیان کرد میتزان  می ،1از  76/8آمده  دست و با توجه به شاخ  میانگین به 2طبق نتایج جدول 

 .رفتارهای شهروندی پاسخگویان مورد مطالعه در حد نزدیک به زیاد است
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 های آماری بر حسب رفتارهای شهروندی سازمانیتوزیع نمونه. 2جدول 

 نوع فراواني

 سطح رفتارهاي شهروندي سازماني
 فراواني تراكمي فراواني نسبي فراواني مطلق

 7/6 7/6 1 خیلی کم

 1/3 3/1 61 کم

 8/83 3/82 72 متوسط

 1/73 8/83 32 زیاد

 622 1/26 12 خیلی زیاد

 - 622 281 جمع کل

 1از  76/8: میانگین  

 های استنباطییافته

بتین سترمایة    استت،  داده نشتان  8پیرسون در جتدول   همبستگی ضریب نتیرة آزمون که طور همان

 .دارد وجود همبستگی ، با رفتارهای شهروندی سازمانی(جز بُعد اعتماد به)اجتماعی و همة ابعاد آن 

که سطح معناداری آن بته حتد انتظتار متورد تأییتد       همچنین، با توجه به مقادیر ضرایب همبستگی

توان گفت در متغیرهتای سترمایة اجتمتاعی کتل، روابتط اجتمتاعی، بخشتش و روحیتة         رسید، می

داوطلبی و مشارکت و رهبری متدنی شتاهد همبستتگی مثبتت، امتا ضتعیف و خیلتی ضتعیفی بتا          

ه در بُعتد تنتوع در   در حتالی کته مقتدار همبستتگی حاصتل     . یمهستت رفتارهای شهروندی سازمانی 

بنابراین، طبق نتتایج مشتهود   . بودن رابطة بین دو متغیر است ها گویای متوسط ها و دوستی مشارکت

، بین ابعاد سترمایة اجتمتاعی، عتاملی کته بتیش از ستایر ابعتاد بتر رفتارهتای          8مندرج در جدول 

 182/2ر همبستتگی  ها با مقتدا شهروندی سازمانی تأثیرگذار است، بعد تنوع در مشارکت و دوستی

توان بیان کرد با تغییرات همزمان سترمایة اجتمتاعی کتل، روابتط اجتمتاعی،       در مرموع، می. است

ها و رهبتری و مشتارکت متدنی بته همتان      بخشش و روحیة داوطلبی، تنوع در مشارکت و دوستی

  .یابدطور همسو و مثبت تغییر می میزان رفتارهای شهروندی سازمانی به
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 همبستگی بین سرمایة اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی ضریب. 3جدول 

 متغير وابسته متغير مستقل
نام 

 آزمون

مقدار 

 آزمون

سطح 

 معناداري
 نتيجه

 تأیید 222/2 276/2** پیرسون رفتارهای شهروندی سازمانی سرمایه اجتماعی

 رد 273/2 661/2 پیرسون رفتارهای شهروندی سازمانی اعتماد

 تأیید 222/2 282/2** پیرسون رفتارهای شهروندی سازمانی اعیروابط اجتم

 تأیید 21/2 623/2** پیرسون رفتارهای شهروندی سازمانی بخشش و روحیة داوطلبی

 تأیید 222/2 182/2** پیرسون رفتارهای شهروندی سازمانی ها تنوع در مشارکت دوستی

 تأیید 228/2 631/2** ونپیرس رفتارهای شهروندی سازمانی رهبری و مشارکت مدنی

های مستقل بر متغیتر وابستته    کردن سهم تأثیر هر یک از متغیر منظور مشخ  در این قسمت به

 همبستتگی  میتزان ، 1 جتدول  اطالعتات  براستاس . جرا شتد ا 6ة همزمانبه شیو گانهرگرسیون چند

بتین   قتوی  بستگیهم ةدهندنشان که است 122/2 مدل با متغیر وابسته بهشده دوار مستقل یهامتغیر

درصتد از واریتانو متغیتر وابستته،      1/28شده  براساس ضریب تعیین تعدیل ،همچنین. متغیرهاست

باقیمانده واریانو متغیر وابستته   ،به عالوه. شودتوسط متغیرهای مستقل واردشده در مدل تبیین می

 .مطالعه نشده استکه در این تبقیق  استمربوط به متغیرهای خارج از مدل 
 

 مدل رگرسیونی ةخالص .4ول جد

 انحراف استاندارد شده ضریب تعيين تعدیل ضریب تعيين ضریب همبستگي

122/2 212/2 1/28 82216/62 

متغیر  گفتتوان  می ،براساس سطح معناداری آزمون و وزن ضریب رگرسیون استانداردشده

بینی متغیر وابسته  در پیشمراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها  بهها  و دوستیمشارکت 

 :در نظر گرفت به این شرحرگرسیون را  ةتوان معادل با توجه به نتایج می بنابراین،. دارد

 رفتارهای شهروندی سازمانی=  312/71( + 262/6( )ها یدوستو مشارکت ( + )121/2( )بخشش و روحیة داوطلبی)

                                                           
1. Enter 
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عبارت دیگر افزایش در  تغییر و بهارقام مندرج در معادله حاکی از آن است که با یک واحد 

رفتارهای انبراف استاندارد  262/6 ةبه انداز هاو دوستیانبراف استاندارد متغیر مشارکت 

بخشش با افزایش یک واحد در انبراف استاندارد متغیر  ،همچنین. افزایش یابد شهروندی سازمانی

 . یابدافزایش می های شهروندی سازمانیرفتارانبراف استاندارد  121/2 ة، به اندازو روحیة داوطلبی
 

 مدل تحلیل رگرسیونی ضرایب رگرسیون متغیرهای واردشده در .5جدول 

 B Std. Error Beta T Sig واردشدهمتغيرهاي 

 222/2 172/61 - 372/1 312/71 مقدار ثابت

 222/2 711/7 118/2 681/2 262/6 هامشارکت و دوستی

 222/2 221/1 813/2 616/2 121/2 بخشش و روحیة داوطلبی

 628/2 113/6 613/2 613/2 211/2 روابط اجتماعی

 283/2 631/6 233/2 616/2 617/2 اعتماد

 321/2 211/2 226/2 623/2 282/2 رهبری و مشارکت مدنی

 بحث و نتيجه 

ابد و یهای کارکنان ترلی می ای است که در روحیههای نانوشته رفتارهای شهروندی سازمانی قانون

ایتن مهتم بتا واردشتدن     . یابدبا حمایت مسئوالن امر، امکان اینکه در آینده تکرار شود، افزایش می

نتایج توصیفی تبقیق نشان داد وضتعیت  . شودکننده به نام سرمایة اجتماعی خلق میابزاری تسهیل

ملته اینکته   این وضعیت دالیل متعتددی دارد، از ج . سرمایة اجتماعی کارکنان در حد متوسط است

 همچنین،. کنندمی با دیگران برقرار که دارد سرمایة اجتماعی افراد، به شبکة پیوندهایی بستگی میزان

 طوری که بخشی ها پیوند دارند، بستگی دارد، به آن با کسانی که وی در تصرف هایسرمایه به میزان

گونتاگون   هتای  به روش فرد که کند اشاره می تعامالت اجتماعی فردی سرمایة اجتماعی به از سطوح

 .خواهد کترد  تقویت را خود اعتماد اجتماعی جز آن تعهدات و به احترام تماس با دیگران، جمله از

هتای   و فرصتت  منتابع  بته  شتود می به تعهدات، باعث پایبندی وی و فرد تعامالت سویی، افزایش از

 . افزایش دهد به خود نسبت را طریق، اعتماد دیگران این از و یابد دست بیشتری

نتایج تبقیق مؤید وضعیت مناستب ایتن   ( رفتارهای شهروندی سازمانی)در زمینة متغیر وابسته 
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ازحتد   شتده بتیش   طوری کته مقتدار حاصتل    است، به( ره)متغیر در سازمان کمیته امداد امام خمینی 

 موجب نیک سازما در رفتارهای شهروندی سازمانی سطح باالبودن. متوسط و متمایل به زیاد است

 کارآمتد،  و بتا جتذ  نیروهتای    شتود  تبتدیل  فعالیت و کار برای جذا  مبیطی به سازمان شودمی

 .باشد داشته تریاثربخش و بهتر عملکرد

تبتادل اجتمتاعی    در نظریتة  تتوان می را باالبودن سطح رفتارهای شهروندی سازمانی نظری دلیل

کارکنتان،   شود می سازمان، موجب سوی از هگرفت انرام اقدامات نظریه، این براساس. کرد وجو جست

 گیتری، آموزش، تصمیم مانند ارتباطات،)است  کرده گذاریسرمایه ها آن سازمان برای کنند احساس

 شوندمی برانگیخته مثل به مقابله هنرار که کارکنان براساس ، اینراست(حقوق پاداش و ارتقا، فرصت

 ,Duff) باشد سازمان نفع به که دهند خواهند کاری انرامب و سازمان داشته باشند به مثبتی احساس تا

2007, p.77). ها نشان داد بین سرمایة اجتمتاعی و  همچنین، نتایج استنباطی حاصل از آزمون فرضیه

بتر ایتن استاس،    . جز اعتماد با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطة معناداری وجتود دارد  ابعاد آن به

، (2262)و همکتاران   آریانتا ، (2261)تبقیقات امین ترار و همکتاران  نتایج تبقیق حاضر با نتایج 

، (6831)، شمسی و همکتاران  (6831)، دهقانی و همکاران (2262)نراتبخش اصفهانی و همکاران 

سترمایة اجتمتاعی   . همختوانی دارد ( 6836)، و جهانگیری و همکتاران  (6832)احمدی و مبمدی 

فتردی   گیرد که این روابتط بتین  ی بیان افراد سازمان شکل میفرد وسیلة وجود روابط نزدیک میان به

 . تواند به همان رفتارهای شهروندی سازمانی اشاره داشته باشدمی

هایی مانند مشارکت و همکاری به تولید اعتماد و گستترش   توان گفت که کنش در این زمینه می

طور طبیعی به تقویت سترمایة   کند و به صمیمیت و همدردی در میان آحاد جامعه کمک شایانی می

های بتا مبتور جمعتی ماننتد همکتاری و       بنابراین، شاید بتوان گفت کنش. شود اجتماعی منرر می

هتای جمعتی در    انتد کته در نهایتت، کتنش     اندازه شبیه رفتارهای شهروندی ستازمانی  مشارکت، بی

 .رسانند مان مدد میکنند و به تبقق اهداف سازمانی و ارتقای کارکرد ساز سازمان را تسهیل می

  هاپيشنهاد

 :شود ارائه می به شرح زیر با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای
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عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی رابطتة   با توجه به اینکه شبکة روابط اجتماعی به -

هتا و   شتود در ستازمان موقعیتت   داری با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد، پیشنهاد میمعنا

تواند از طریق  این مهم می. های ساختاری برای تعامل بیشتر بین کارکنان ایراد شود فرصت

مانند اردوهای تفریبی و ورزشتی کته کارکنتان را در     برنامه فوقهای  اجرا و توسعة فعالیت

 .پذیر شود دهد، امکانشرایط تعامل و روابط متقابل قرار می

های شهروندی ستازمانی تغییتری مثبتت را    نظر به اینکه بخشش و روحیة داوطلبی با رفتار -

توان ظرفیت نهادهای داوطلبانه و خیریه را بترای تقویتت ایتن خصیصته     دهد، می نشان می

 .کار گرفت به

رابطة مثبت مشارکت و رهبری مدنی با رفتارهای شهروندی سازمانی، حمایتت ستازمان از    -

 . طلبدها و جز آن را می ها، باشگاه های مذهبی، خیریه، انرمن عضویت کارکنان در گروه

ها باالترین ضریب تأثیر را در تغییرات رفتارهای  با توجه به اینکه عامل مشارکت در دوستی -

 و استتخدام  گتزینش،  در الزم شتود دقتت  داشتته استت، پیشتنهاد متی     شهروندی ستازمانی 

 بته  و عالقته  اجتمتاعی  های دیگران، مهارت با ارتباط برقراری توانایی که افرادی کارگیری به

 .داشته باشند، در اولویت قرار گیرد را دیگران همکاری و دوستی با
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