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 .1استادیار ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران

(تاریخ دریافت1231/11/32 :؛ تاریخ پذیرش)1231/32/32 :

چکيده
هدف از این مطالعه ،شناسایی رابطة سرمایة اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی است .روش تحقیق توصیفی  -همبستگی بوده کهه
طی آن  322نفر از کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان گلستان با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخها و مطالعهه
شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامة استاندارد بوده که اعتبار آن با بررسی اعتبار محتوا تأییهد شهده و پایهایی پرسشهنامه بها محاسهبة
ضریب آلفای کرونباخ برای مفاهیم سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی به ترتیب  3/231و  3/023تأیید شد .یافتههها نشهان
داد میانگین سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی  2/122و  2/011است که بهه ترتیهب در حهد متوسه و متوسه روبههبها
ارزیابی میشود .سایر نتایج حاکی از آن است که بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (بهجز اعتماد) با رفتارههای شههروندی سهازمانی رابطهة
معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمون رگرسیون نشان داد در مجموع 32/2 ،درصد از تغییرات متغیهر وابسهته (رفتارههای شههروندی

سازمانی) از طریق دو بعد از عامل کلی سرمایة اجتماعی یعنی مشارکت و دوستیها و بخشش و روحیة داوطلبی تبیین میشود.
کليدواژگان
جوانمردی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،سرمایة اجتماعی ،فضیلت شهروندی ،نوعدوستی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهkhoshfar@gmail.com :
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مقدمه
تالش برای بهبود عملکرد از روزهای اولیة شکلگیری رشتة مدیریت ،اصلی خدشهناپذیر بوده
است که هر روز وارد مباحث جدیدی میشود و حوزههای بیشتری را تسخیر میکند .در
مکتبهای اولیة مدیریت ،افراد با رفتارهایی ارزیابی میشدند که در شرح شغل و شرایط احراز از
شاغل انتظار میرفت ،ولی امروزه ،رفتارهایی فراتر از آن مد نظر قرار گرفته است .این رفتارها با
مفاهیم رفتارهای فرانقشی ،عملکرد زمینهای ،رفتارهای خودجوش یا رفتارهای شهروندی سازمانی
تعریف شده است (حسنی کاخکی و قلیپور ،6831 ،ص .)626رفتار شهروندی سازمانی الﮕوی
نوین رفتار کارکنان در سازمان است که امروزه بهعنوان رویکرد مدرن مدیریت نوین نیروی انسانی
در بسیاری از سازمانها بهکار گرفته میشود ) .(Ertyrk., 2006, p.259بهﻃور کلی ،رفتار شهروندی،
نوعی رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را بهدلخواه و داوﻃلبانه بروز میدهند .به این
ترتیب ،مﻄالعه و بررسی این گونه رفتار افراد در سازمان بسیار مهم و ﺿروری به نظر میرسد.
همچنین ،این نوع رفتارها به رفتارهای فردی اشاره میکند که برخاسته از بﺼیرت افراد هستتند
و افﺰون بر اینکه کارایی و اﺛربخشی عملکرد سازمان را افﺰایﺶ میدهند ،مستقیم و بهﻃتور صریﺢ،
از راه سیستم رسمی پاداش تشویﻖ نمیشوند

(& Carpenter., 2008, p.53

 .)Burnsرفتارهتتای

شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکناناند که جتﺰء وظتایف رستمی آنتان مبستو
نمیشود .این رفتارها ،مستقیم توسط سیستم رسمی سازمانی در نظر گفته نمتیشتوند ،ولتی میتﺰان
اﺛربخشی کلی ستازمانی را افتﺰایﺶ متیدهنتد ) .(Castro et al., 2004, p.50رفتارهتای شتهروندی
سازمانی به اﺛربخشی سازمانی هم کمک میکنند.
رفتارهای شهروندی س ازمانی از ﻃریتﻖ اﺛرگتذاری بتر عوامتل درونتی ستازمانی از قبیتل جتو
سازمانی ،بهبود روحیه ،افﺰایﺶ تعهد سازمانی و رﺿایت شغلی ،کاهﺶ نیتهتای منرتر بته تتر
شغل ،کاهﺶ غیبت و رفتارهای مخر

شغلی و نیﺰ با تأﺛیرگذاری بر بهبود عوامتل بترونستازمانی

مانند رﺿایت مشتری ،افﺰایﺶ کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان موجب ایرتاد کیفیتت عتالی در
عملکرد کارکنان میشود (فتاحی ،6831 ،ص .)22این رفتارها از ﻃریﻖ تشتویﻖ اقتدامات ستازمانی
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اﺛربخﺶ و کارا ،عملکرد سازمانی را افﺰایﺶ میدهند .در این زمینه مبققان بسیاری سعی کتردهانتد
رویکردهای متفاوتی را برای سنرﺶ رفتارهای شهروندی سازمانی مﻄرح کنند .ارگان معتقد استت
رفتارهای شهروندی سازمانی شامل نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،احترام ،جوانمردی و فضیلت متدنی
است ( .)Jiang et al., 2011, p.67او معتقد است این گونه رفتارها ،اعتماد (یکتی از شتاخ

هتای

سرمایة اجتماعی) را در میان کارکنان افﺰایﺶ میدهد و در صورت تقویت ویژگیهتای یادشتده در
سازمان ها ،کارکنان به دنبال اصتالح عملکترد ختود در حتین انرتامدادن وظتایف و فعالیتتهتای
سازمانی خواهند بود و نقﺶ خود را بهخوبی ایفا خواهند کرد .مﻄالعات نشان میدهد سازمانهتایی
که کارکنان آنها رفتارهای شهروندی از ختود نشتان متیدهنتد ،عملکترد بهتتری نستبت بته ستایر
سازمانها دارند ( .)Podsakoff et al., 2000; Karam, 2011بنابراین ،با توجه به نقﺶ شایان مالحظه
و مؤﺛر رفتارهای شهروندی سازمانی در اﺛربخشی و عملکرد ستازمانهتا ،همچنتین ،بتا توجته بته
سرعت و شتا

بیﺶازپیﺶ جهان امروز ،سازمانها برای ماندن در عرصة رقابتت و تتداوم حیتات

خود نیازمند یک منبع غنی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود میباشند .به نظر میرستد سترمایة
اجتماعی تبیینکنندة مناسبی برای اﺛرگذاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی است.
امروزه سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایههتای فیﺰیکتی و انستانی در جوامتع ایفتا
میکند که همان شبکههای روابط جمعی و گروهی انسرامبخﺶ میان انسانها و سازمانهاستت .از
این رو ،در غیا

سرمایة اجتماعی سایر سرمایهها اﺛربخشی خود را از دست متیدهنتد و پیمتودن

راه های توسعه و تکامل فرهنﮕی و اقتﺼادی ،همواره دشوار میشود (شمستی و همکتاران،6831 ،
ص .)663همچنین ،فقدان سرمایة اجتماعی در کشورهای توسعهنیافته ،حلقة مفقودة رشد و توسعه
است (موسوی و شیانی ،6831 ،ص .)66بنابراین ،مدیران و کسانی که بتوانند در ستازمان ،سترمایة
اجتماعی تولید کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار میکنند و به زنتدگی فترد معنتا و
مفهوم میبخشند و زندگی را سادهتر و لذتبخﺶتر میکنند (الوانی و شتیروانی .)6831 ،بنتابراین،
میتوان گفت که سازمانهایی که سﻄوح باالیی از سرمایة اجتماعی دارند ،موفﻖتتر از ستایر رقبتایی
هستند که سﻄوح پایینتری از سرمایة اجتماعی در آنها جتاری استت
.)p.250

( Nahapit & Goshal, 1998,
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اهمیت سرمایة اجتماعی در سازمانها تتا آنراستت کته ستبب اجتمتاع افتراد (گتروههتا ،تتیمهتا و
سازمانها) شده و باعث میشود این افراد با یکدیﮕر بهﻃتور موفقیتتآمیتﺰ کارهتا را انرتام دهنتد
( .)Amintojar et al., 2015, p.145دانچو 6معتقد است بترای ایرتاد سترمایة اجتمتاعی ،فترد بایتد
یکسری کیفیتهتای فتردی را داشتته باشتد .رفتارهتای شتهروندی ستازمانی بتهعنتوان یکتی از
تواناییهای فردی میتواند کمیت و کیفیت روابط اعضای سازمان (سرمایة اجتماعی) را تبت تأﺛیر
قرار دهد .در سازمانها ،کارمندان در کارهای سازمانی درگیر میشوند و بته آن هویتت متیدهنتد،
به ﻃوری که کارمندانی که شاهد هنرارهای ارتباﻃی قوی در سازمان میباشند ،بیشتر بته اهتداف و
ارزشهای سازمان پایبند بوده و از همکاری باالیی در برﻃرف کردن نیازهای سازمانی برخوردارند
(.)Archibong, 2004, p.50
سازمانهای امروزی بدون تمایل کارکنان به همکاری ،قادر به توستعة اﺛربخشتی کتارایی ختود
نخواهند بود .تفاوت همکاری خودجوش با اجباری ،اهمیت بسیاری دارد ،زیترا در حالتت اجبتار،
فرد وظایف خود را براساس قوانین و استانداردهای تعیینشدة سازمانی انرام میدهد .در حالی کته
در همکاری خودجتوش و آگاهانته ،افتراد کوشتﺶ ،انترژی و بﺼتیرت ختود را بترای شتکوفایی
تواناییهای شخﺼی ،حتی به نفع سازمان بهکار میگیرنتد (مﺼتباحی جهرمتی و همکتاران،6831 ،
ص .)813از آنرا که همکاری داوﻃلبانه عاملی اصلی در اجرای مؤﺛر تﺼمیمهای راهبتردی ستازمان
است (زارعی متین و همکاران ،6833 ،ص ،)16یکی از چالﺶهای اساسی مدیران ،نبوة جلب این
همکاری و پیامدهای ناشی از مشارکتنکردن کارکنان در مواقع ببرانی است.
بنابراین ،انتظار میرود سازمانها با دراختیارداشتن عامتل اصتلی و منبعتی غنتی نظیتر سترمایة
اجتماعی ،بتوانند موجبات مبکمشدن روابط و تعامالت انسانی و به ﻃریﻖ اولی مشارکت کارکنتان
را در تبقﻖ اهداف سازمانی فراهم کنند (کیاءالبسینی ،6831 ،ص .)11وجتود سترمایة اجتمتاعی،
فرصتهای شایان توجهی را برای سازمان ایراد میکند که با بهرهگیری از آن کارکنتان متیتواننتد
1. Dangho
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مشارکت مؤﺛرتری داشته باشند .بنابراین ،میتوان بیان کرد سرمایة اجتماعی باعث تقویت و توسعة
کنﺶهای داوﻃلبانة کارکنان میشود .درگیرشدن در کارهای خارج از حیﻄة شغلی و آمتادگی بترای
انرام دادن رفتارهای داوﻃلبانه و کمک به همکتاران کته بتهنتوعی رفتارهتای شتهروندی ستازمانی
مبسو

میشوند ،خود تبت تأﺛیر اعتماد ،مشارکت و تعامل و سایر مؤلفههای سترمایة اجتمتاعی

قرار دارند .با توجه به تعامالت فراوان و رودرروی کارکنان با مراجعان و همچنین ،ماهیت ختدمات
عرﺿهشده توسط آنان ،این مفهوم در بخﺶهای خدماتی از جمله سازمانی مانند کمیتتة امتداد امتام
خمینی (ره) اهمیت و نمود بیشتری دارد .از آنرا که تا به حال رابﻄة سرمایة اجتماعی با رفتارهتای
شهروندی سازمانی در سازمانهای خدماتی و به ویژه در کمیتة امداد امام خمینی (ره) بررسی نشده
است ،این پژوهﺶ در پی آزمون ترربی مدل تبلیلی تبقیتﻖ کته برگرفتته از مفروﺿتات و مبتانی
نظری ارتباط بین سرمایة اجتماعی بتا تعیتینکننتدههتای فرهنﮕتی از جملته رفتارهتای شتهروندی
سازمانی است .به عبارتی دیﮕر ،جدیدبودن این تبقیﻖ و نوآوری آن در انتخا

جامعة آماری نمتود

عینی مییابد .عالوه بر این ،مروری بر مبانی نظری و پیشینة ترربتی نشتان متیدهتد اغلتب آنهتا
الﮕوی نسبتاً ﺛابتی (مدل ناهاپیتت و گوشتال) را بترای ستنرﺶ مفهتوم سترمایة اجتمتاعی بتهکتار
گرفتهاند ،در حالی که در مﻄالعة حاﺿر بهواسﻄة ماهیت سازمان کمیتة امداد امتام خمینتی (ره) کته
در واقع سازمانی خدماتی است ،مﻄالعات گروه کندی 6بهکار گرفته شد که در آن سرمایة اجتمتاعی
بهعنوان مفهومی جامع چندبعدی ملبوظ شد و مبتنی بر ابعاد اعتماد ،روابط اجتمتاعی ،بخشتﺶ و
روحیة داوﻃلبی ،تنوع در مشارکت و دوستیها و رهبری و مشارکت مدنی است .بنتابراین ،تفتاوت
این تبقیﻖ با تبقیقات قبلی در این ویژگی برجسته میشود .با این مقدمته ،هتدف از ایتن مﻄالعته
شناسایی رابﻄة سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی است .بنابراین ،پرستﺶ
اساسی تبقیﻖ این است که آیا بتین سترمایة اجتمتاعی بتا رفتارهتای شتهروندی ستازمانی رابﻄتة
معناداری وجود دارد؟ کدام یک از ابعاد سرمایة اجتماعی ،رابﻄة قویتری بتا رفتارهتای شتهروندی
سازمانی دارند؟
1. Kennedy
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مبانی نظری و پيشينة تحقيق
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعهشناسی و اقتﺼاد و اخیراً در مدیریت و
سازمان بهﻃور گستردهای بهکار گرفته شده است .سرمایة اجتماعی به مؤسسات ،روابط و
هنرارهایی که کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی را شکل میدهد ،اشاره میکند

( Areekul et al.,

 .)2015, p.1614بوردیو )6331( 6سرمایة اجتماعی را مرموعهای از منابع واقعی یا بالقوه در نظر
میگیرد که با دراختیارداشتن شبکة بادوامی از روابط متقابل کموبیﺶ نهادینهشده مرتبط است
(& Kaposy, 2010, p.86

 .)Szemanمبققان و نظریهپردازان بسیاری از زوایای متفاوت ،ابعاد

سرمایة اجتماعی را ﻃبقهبندی کردند .یکی از این ﻃبقهبندیها ،توسط گروه کندی دانشﮕاه هاروارد
مﻄرح شده است که در ادامه شرح داده میشود.
اعتماد :مبور اصلی سرمایة اجتماعی ،پاسخ به این پرسﺶ است که آیا شما اعتمادی بته افتراد
دارید؟ این افراد ممکن است همسایهها ،همکاران ،فروشنده یک فروشﮕاه ،یک همکتیﺶ ،پلتیو و
خالصه همة کسانی که در زندگی روزمره با آنها ارتباط دارید ،باشند.
مشاركت و رهبري مدني :منظور از مشارکت مدنی آن است که افراد تا چه اندازه در گروههتای
گوناگون ،از قبیل گروههای مذهبی ،گروههای حرفهای ،مؤسسات خیریه و مانند آن فعالیت میکننتد.
رهبری مدنی به میﺰان مشارکت افراد در گروهها ،باشﮕاهها ،انرمنها و امور شهر یا مدرسه و نظتایر
آنها میپردازند.
روابط اجتمااعي :برختی جوامتع و اجتماعتات ،ستعی در توستعة روابتط غیررستمی دارنتد ،و
عضویتها

و مشارکتهای غیررسمی را بیشتر ترجیﺢ میدهند.

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

میکند.
1. Bourdieu
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تنوع معاشرتها و دوستیها :به معاشرتها و رفاقت فرد با ﻃبقات اجتماعی ،نژادهتا و اقتوام،
مذاهب و ادیان مختلف اشاره میکند (الوانی و سیدنقوی.)6836 ،
رفتارهای شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان 6و ارگتان در اوایتل دهتة 6332متیالدی بته
دنیای علم وارد شد .تبقیقات اولیهای که در زمینة رفتارهای شهروندی سازمانی انرام گرفت ،بیشتتر
برای شناسایی مسئولیتها یا رفتارهای کارکنان در سازمان بود ،اما اغلب نادیده گرفته میشتد .ایتن
رفتارها با اینکه در ارزیابیهای سنتی عملکرد شغلی بهﻃور ناق

اندازهگیری متیشتدند ،در بهبتود

اﺛربخشی سازمانی مؤﺛر بودند ( .)Bienstock et al., 2003, p.360این اعمال را که در مبیط کار اتفاق
میافتند ،این گونه تعریف میکنند :مرموعهای از رفتارهای داوﻃلبانه اختیاری که بخشی از وظایف
رسمی نیست ،با وجود آن ،توسط فرد انرام میگیرد و باعتث بهبتود متؤﺛر وظتایف و نقتﺶهتای
سازمان میشود ( .)Appelbaum et al., 2004, p.19رفتارهای شهروندی ،رفتارهای اختیاری کارکنان
است که جﺰء وظایف رسمی آنها نیست و بهﻃور مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش ستازمان در
نظر گرفته نمیشود ،ولی میﺰان اﺛربخشی کتل ستازمان را افتﺰایﺶ متیدهتد (

Khasawneh, 2011,

.)p.623
رفتارهای شهروندی سازمانی شامل رفتاریهاییاند که کل سازمان را ارتقا متیدهنتد و سیستتم
اجتماعی آن را حفظ میکنند ( .)Feldman, 2011, pp.528-537رفتارهتای شتهروندی ستازمانی بته
کارایی و اﺛربخشی سازمانها از ﻃریﻖ تبوالت منابع ،نوآوریها و وفﻖپذیری کمک متیکننتد .ایتن
رفتارها ماشین اجتماعی سازمان را روغنکاری کرده و انعﻄتافپتذیری الزم را بترای موقعیتتهتای
پیﺶبینیناپذیر فراهم میکنند و به کارمندان یک سازمان کمک میکنند با هتم کنتار بیاینتد

( & Foot

 .)Tang, 2008, p.320بهﻃور کل ،از هنﮕامی که عالقه به مﻄالعة رفتارهای شهروندی سازمانی رشتد
یافت ،همواره فقدان اجماع دربارة ابعاد آن نیﺰ در متون نظری و پیشینة موﺿوع وجود داشتته استت.
1. Battman

 445

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 9315

برای مببث رفتارهای شهروندی مدل ها و مباحث متعددی وجتود دارد ،امتا آنچته میتان مبققتان
بیشترین توجه را به خود جلب کرده است ،متدل ارگتان ( )6333استت .در ایتن متدل رفتارهتای
شهروندی شامل پنج مؤلفة وظیفهشناسی ،نوعدوستی ،فضتیلت شتهروندی ،جتوانمردی ،احتترام و
تکریم است .وظیفهشناسی یعنی اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انرام متیدهنتد کته فراتتر از
حداقل سﻄﺢ وظیفة مورد نیاز برای انرام دادن آن کار است .نوع دوستی ،کمک به افرادی که حرتم
کاری سنﮕین دارند ،کمک به افرادی که غایب بودهاند ،کمک به تﻄبیﻖ دادن افراد تتازه وارد استت.
فضیلت شهروندی شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت هتای فتوقبرنامته و اﺿتافی ،آن هتم
زمانی که این حضور الزم نباشد ،میشود .جوانمردی تمایل کارکنان به تبمل شترایﻄی استت کته
کمترین شرایط مﻄلو

مورد نظر آن ها است .احتترام و تکتریم بیتانکننتدة نبتوة رفتتار افتراد بتا

همکاران ،سرپرستان و مخاﻃبان سازمان است.
از آنرا که یک تبقیﻖ براساس پژوهﺶهای قبلی بنا نهاده میشود ،با مراجعه به تبقیقات قبلی
بین این تبقیﻖ و تبقیقات گذشته ارتباط ایراد میشود .بنابراین ،برخی تبقیقات گذشته در زمینتة
موﺿوع تبقیﻖ حاﺿر تشریﺢ میشود.
نتایج تبقیﻖ امین ترار و همکاران ( )2261حاکی از وجود رابﻄة مستقیم بین سرمایة اجتماعی
و رفتارهای شهروندی سازمانی است .همچنین ،نتایج آریتانی و همکتاران ( )2262نشتان داد همتة
شاخ

های سرمایة اجتماعی مانند شتاخ

هتای ستاختاری ،ارتبتاﻃی و شتناختی بتر رفتارهتای

شهروندی سازمانی تأﺛیر میگذارد .نراتبخﺶ اصتفهانی و همکتاران ( )2262ﻃتی پژوهشتی بیتان
کردند میان ابعاد مختلف سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی ستازمانی رابﻄتة مستتقیم وجتود
دارد .همچنین ،سرمایة اجتماعی مدیران و کارکنان شرکت سهامی فترش ایتران در ستﻄﺢ مﻄلتوبی
قرار دارد .دهقانی و همکاران ( )6831ﺿمن تأیید رابﻄة معنادار و مستقیم سرمایة اجتماعی با رفتار
شهروندی ،گﺰارش کردند که متغیرهای جمعیتشناختی میﺰان تبﺼیالت ،پستت ستازمانی ،نوبتت
کاری در میﺰان سترمایة اجتمتاعی و رفتارهتای شتهروندی ستازمانی تأﺛیرگتذار استت .شمستی و
همکاران ( )6831بیان کردند سرمایة اجتماعی اﺛر مثبت بر رفتارهای شهروندی دارد .همچنتین ،در
سه بعد سرمایة اجتماعی ،یعنی ساختاری ،ارتباﻃی و شناختی اﺛر مثبتت و معنتاداری بتر رفتارهتای
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شهروندی سازمانی میگذارد .نتایج پژوهﺶ احمدی و مبمدی بلبتانآبتاد ( )6832نشتان داد بتین
ابعاد سرمایة اجتماعی (ساختاری ،شتناختی و رابﻄتهای) و رفتارهتای شتهروندی ستازمانی رابﻄتة
معنادار و مستقیم وجود دارد .نتیرة تبلیل رگرستیونی نشتان داد ،متغیتر وابستته از بعتد شتناختی
سرمایة اجتماعی بیشترین تأﺛیر را میپذیرد .در نهایتت ،جهتانﮕیری و همکتاران ( )6836گتﺰارش
کردند که بین سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابﻄه وجود دارد و همة مؤلفههتای
سرمایة اجتماعی (سلسلهمراتب ،تراکم گروهها ،اعتماد اجتماعی ،روابط متقابل و انسرام اجتماعی)
با رفتارهای شهروندی سازمانی رابﻄة مستقیم دارند .به عالوه ،رفتارهای شهروندی ستازمانی افتراد
با میﺰان تبﺼیالت افراد رابﻄة مستقیم دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهﺶ به شرح شکل  6ترسیم میشود.
سرمایة اجتماعي
اعتماد
روابط اجتماعی
رفتارهاي
بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی
تنوع در مشارکتها و دوستیها

شهروندي
سازماني

رهبری و مشارکت مدنی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

همان ﻃور که در مدل مفهومی تبقیﻖ مشاهده متی شتود ،متغیتر وابستته رفتارهتای شتهروندی
سازمانی است که تبت تأﺛیر مستقیم سرمایة اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد ،روابط اجتماعی ،بخشﺶ
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و روحیة داوﻃلبی ،تنوع در مشارکت و دوستیها و رهبری و مشتارکت متدنی) استت .بتر همتین
اساس ،فرﺿیة پژوهﺶ به شرح زیر بیان میشود.
بین سرمایة اجتماعی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی رابﻄه وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهﺶ حاﺿر از حیث هدف ،کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها از نوع توصیفی -همبستﮕی
است .جامعة آماری تبقیﻖ شامل همة کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان گلستان بوده کته
تعداد آنها برابر با  122نفر بود .نمونهای به حرم  281نفر براستاس جتدول کرجستی و مورگتان
تعیین و به روش نمونهگیری تﺼادفی ﻃبقهای متناسب انتخا

شدند ،به ایتن صتورت کته توزیتع

فراوانی جمعیت در جامعة آماری یادشده با توجه به متغیرهای جنسیت و شهرستتان متورد توجته
قرار گرفت ،سپو ،نمونهها متناسب با حرم ﻃبقات (شهرستان و جنسیت) بتا روش نمونتهگیتری
تﺼادفی نظاممند از هر ﻃبقه انتخا

شد .برای سنرﺶ متغیر مستقل (سترمایة اجتمتاعی) و متغیتر

وابستة (رفتارهای شهروندی سازمانی) پرسشنامة استانداردشدة مقیمی ( )6832بهکار گرفته شد کته
اعتبار آن قبالً مورد تأیید متخﺼﺼان قرار گرفته است .از آنرا که ﺿریب آلفتای کرونبتام معمتوالً
شاخ

مناسبی برای سنرﺶ قابلیت اعتماد ابﺰار اندازهگیری و هماهنﮕی درونتی میتان عناصتر آن

است ،این شاخ

برای تعیین پایایی پرسشنامه بهکار گرفته شد .مقدار حاصله برای متغیر سترمایة

اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی به ترتیب ،برابر بتا  2/312و  2/333استت .میتﺰان آلفتای
بهدستآمده نشاندهندة همبستﮕی درونی گویهها و مﻄلو بودن ابﺰار تبقیﻖ است.
یافتهها
یافتههای توصيفی

یافتههای توصیفی نشان داد  31/8درصد را مردان و فقط  68/7درصتد باقیمانتده را زنتان تشتکیل
میدهند .به لباظ وﺿعیت تأهل 2/1 ،درصد مررد و  37/1درصد متأهل هستند .از لباظ تبﺼتیلی
 3/3درصد پاسخﮕویان تبﺼیالت خود را دیپلم 3/1 ،درصد فوقدیپلم 17/7 ،درصد لیسانو22/1 ،
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درصد فوق لیستانو و  2/1درصتد وﺿتعیت تبﺼتیلی ختود را دکتتری اعتالم کردنتد .وﺿتعیت
استخدامی  16/1درصد رسمی 8/3 ،درصد پیمانی 21/3 ،درصد قراردادی 8/1 ،درصد شترکتی6/7 ،
درصد روزمﺰد بودند و  1/7درصد وﺿعیت استخدام خود را سایر موارد گﺰارش کردند.
سيمای سرمایة اجتماعی کارکنان

همانﻃور که در جدول  6مالحظه میشود بُعد تنوع در مشارکتها و دوستیهتا در میتان کارکنتان
قویتر از ابعاد دیﮕر بوده است .بهﻃوری که ﻃبﻖ پاسخهای مﻄرحشده توسط پاسخﮕویان این بعتد
مهمتر از اعتماد و اعتماد هم با میانﮕینی مناسب تری از سه بعد انتهایی جتدول  ،6بتاالترین مقتدار
میانﮕین را پو از متغیر مشارکت و دوستیها به ختود اختﺼتاص داده استت .همچنتین ،میتانﮕین
شاخ

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

برابر با حد مورد انتظار را کسب کرده است .بنابر موارد یادشده ،میتوان گفتت سترمایة اجتمتاعی
کارکنان در حد متوسط قرار دارد .بنابراین ،مسئوالن امر با شناسایی منابع بازتولید ابعتاد ﺿتعیفتتر
در سازمان مربوﻃه ،بسترهای الزم را برای تقویت بیشتر این دارایتیهتای نامشتهود و ﺛتروتهتای
نامریی سازمانها فراهم کنند.
جدول  .1توزیع نمونههای آماری بر حسب سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعي و ابعاد آن

ميانگين

انحراف معيار

سرمایة اجتماعی

8/631

2/13161

تنوع در مشارکت و دوستیها

8/362

2/73121

اعتماد

8/118

2/32111

روابط اجتماعی

8/212

2/31232

بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی

8/611

2/31278

رهبری و مشارکت مدنی

2/128

2/37872

سيمای رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

ﻃبﻖ نتایج جدول  2و با توجه به شاخ

میانﮕین بهدستآمده  8/76از  ،1میتوان بیان کرد میتﺰان

رفتارهای شهروندی پاسخﮕویان مورد مﻄالعه در حد نﺰدیک به زیاد است.
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جدول  .2توزیع نمونههای آماری بر حسب رفتارهای شهروندی سازمانی

نوع فراواني

فراواني مطلق

فراواني نسبي

فراواني تراكمي

خیلی کم

1

6/7

6/7

کم

61

1/3

3/1

متوسط

72

82/3

83/8

زیاد

32

83/8

73/1

خیلی زیاد

12

26/1

622

جمع کل

281

622

-

سطح رفتارهاي شهروندي سازماني

میانﮕین 8/76 :از 1

یافتههای استنباطی

همانﻃور که نتیرة آزمون ﺿریب همبستﮕی پیرسون در جتدول  8نشتان داده استت ،بتین سترمایة
اجتماعی و همة ابعاد آن (بهجﺰ بُعد اعتماد) ،با رفتارهای شهروندی سازمانی همبستﮕی وجود دارد.
همچنین ،با توجه به مقادیر ﺿرایب همبستﮕی که سﻄﺢ معناداری آن بته حتد انتظتار متورد تأییتد
رسید ،می توان گفت در متغیرهتای سترمایة اجتمتاعی کتل ،روابتط اجتمتاعی ،بخشتﺶ و روحیتة
داوﻃلبی و مشارکت و رهبری متدنی شتاهد همبستتﮕی مثبتت ،امتا ﺿتعیف و خیلتی ﺿتعیفی بتا
رفتارهای شهروندی سازمانی هستتیم .در حتالی کته مقتدار همبستتﮕی حاصتله در بُعتد تنتوع در
مشارکتها و دوستیها گویای متوسطبودن رابﻄة بین دو متغیر است .بنابراین ،ﻃبﻖ نتتایج مشتهود
مندرج در جدول  ، 8بین ابعاد سترمایة اجتمتاعی ،عتاملی کته بتیﺶ از ستایر ابعتاد بتر رفتارهتای
شهروندی سازمانی تأﺛیرگذار است ،بعد تنوع در مشارکت و دوستیها با مقتدار همبستتﮕی 2/182
است .در مرموع ،می توان بیان کرد با تغییرات همﺰمان سترمایة اجتمتاعی کتل ،روابتط اجتمتاعی،
بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی ،تنوع در مشارکت و دوستیها و رهبتری و مشتارکت متدنی بته همتان
میﺰان رفتارهای شهروندی سازمانی بهﻃور همسو و مثبت تغییر مییابد.
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جدول  .3ضریب همبستگی بین سرمایة اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی

نام

متغير مستقل

متغير وابسته

سرمایه اجتماعی

رفتارهای شهروندی سازمانی

آزمون

سطح

مقدار

آزمون معناداري

پیرسون **2/276

اعتماد

رفتارهای شهروندی سازمانی

پیرسون

روابط اجتماعی

رفتارهای شهروندی سازمانی

پیرسون

**

2/282

بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی

رفتارهای شهروندی سازمانی

پیرسون

**

2/623

تنوع در مشارکت دوستیها رفتارهای شهروندی سازمانی

پیرسون

**

2/182

رفتارهای شهروندی سازمانی

پیرسون

**

2/631

رهبری و مشارکت مدنی

در این قسمت بهمنظور مشخ

2/661

نتيجه

2/222

تأیید

2/273

رد

2/222
2/21
2/222
2/228

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

کردن سهم تأﺛیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیتر وابستته

رگرسیون چندگانه به شیوة همﺰمان 6اجرا شتد .براستاس اﻃالعتات جتدول  ،1میتﺰان همبستتﮕی
متغیرهای مستقل واردشده به مدل با متغیر وابسته  2/122است که نشاندهندة همبستﮕی قتوی بتین
متغیرهاست .همچنین ،براساس ﺿریب تعیین تعدیلشده  28/1درصتد از واریتانو متغیتر وابستته،
توسط متغیرهای مستقل واردشده در مدل تبیین میشود .به عالوه ،باقیمانده واریانو متغیر وابستته
مربوط به متغیرهای خارج از مدل است که در این تبقیﻖ مﻄالعه نشده است.
جدول  .4خالصة مدل رگرسیونی

ضریب همبستگي

ضریب تعيين

2/122

2/212

ضریب تعيين تعدیلشده انحراف استاندارد
28/1

62/82216

براساس سﻄﺢ معناداری آزمون و وزن ﺿریب رگرسیون استانداردشده ،میتوان گفت متغیر
مشارکت و دوستیها بهمراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیﺶبینی متغیر وابسته
دارد .بنابراین ،با توجه به نتایج میتوان معادلة رگرسیون را به این شرح در نظر گرفت:
(بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی) (( + )2/121مشارکت و دوستیها) ( = 71/312 + )6/262رفتارهای شهروندی سازمانی
1. Enter
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ارقام مندرج در معادله حاکی از آن است که با یک واحد تغییر و بهعبارت دیﮕر افﺰایﺶ در
انبراف استاندارد متغیر مشارکت و دوستیها به اندازة  6/262انبراف استاندارد رفتارهای
شهروندی سازمانی افﺰایﺶ یابد .همچنین ،با افﺰایﺶ یک واحد در انبراف استاندارد متغیر بخشﺶ
و روحیة داوﻃلبی ،به اندازة  2/121انبراف استاندارد رفتارهای شهروندی سازمانی افﺰایﺶ مییابد.
جدول  .5ضرایب رگرسیون متغیرهای واردشده در مدل تحلیل رگرسیونی

متغيرهاي واردشده

B

Std. Error

Beta

T

Sig

مقدار ﺛابت

71/312

1/372

-

61/172

2/222

مشارکت و دوستیها

6/262

2/681

2/118

7/711

2/222

بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی

2/121

2/616

2/813

1/221

2/222

روابط اجتماعی

2/211

2/613

2/613

6/113

2/628

اعتماد

2/617

2/616

2/233

6/631

2/283

رهبری و مشارکت مدنی

2/282

2/623

2/226

2/211

2/321

بحث و نتيجه
رفتارهای شهروندی سازمانی قانونهای نانوشتهای است که در روحیههای کارکنان ترلی مییابد و
با حمایت مسئوالن امر ،امکان اینکه در آینده تکرار شود ،افﺰایﺶ مییابد .ایتن مهتم بتا واردشتدن
ابﺰاری تسهیلکننده به نام سرمایة اجتماعی خلﻖ میشود .نتایج توصیفی تبقیﻖ نشان داد وﺿتعیت
سرمایة اجتماعی کارکنان در حد متوسط است .این وﺿعیت دالیل متعتددی دارد ،از جملته اینکته
میﺰان سرمایة اجتماعی افراد ،به شبکة پیوندهایی بستﮕی دارد که با دیﮕران برقرار میکنند .همچنین،
به میﺰان سرمایههای در تﺼرف کسانی که وی با آنها پیوند دارند ،بستﮕی دارد ،بهﻃوری که بخشی
از سﻄوح فردی سرمایة اجتماعی به تعامالت اجتماعی اشاره میکند که فرد به روشهتای گونتاگون
از جمله تماس با دیﮕران ،احترام به تعهدات و جﺰ آن اعتماد اجتماعی خود را تقویت خواهد کترد.
از سویی ،افﺰایﺶ تعامالت فرد و پایبندی وی به تعهدات ،باعث میشتود بته منتابع و فرصتتهتای
بیشتری دست یابد و از این ﻃریﻖ ،اعتماد دیﮕران را نسبت به خود افﺰایﺶ دهد.
در زمینة متغیر وابسته (رفتارهای شهروندی سازمانی) نتایج تبقیﻖ مؤید وﺿعیت مناستب ایتن
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متغیر در سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است ،بهﻃوری کته مقتدار حاصتلشتده بتیﺶازحتد
متوسط و متمایل به زیاد است .باالبودن سﻄﺢ رفتارهای شهروندی سازمانی در یک سازمان موجب
میشود سازمان به مبیﻄی جذا برای کار و فعالیت تبتدیل شتود و بتا جتذ

نیروهتای کارآمتد،

عملکرد بهتر و اﺛربخﺶتری داشته باشد.
دلیل نظری باالبودن سﻄﺢ رفتارهای شهروندی سازمانی را میتتوان در نظریتة تبتادل اجتمتاعی
جستوجو کرد .براساس این نظریه ،اقدامات انرامگرفته از سوی سازمان ،موجب میشود کارکنتان،
احساس کنند سازمان برای آنها سرمایهگذاری کرده است (مانند ارتباﻃات ،آموزش ،تﺼمیمگیتری،
فرصت ارتقا ،پاداش و حقوق) ،اینراست که کارکنان براساس هنرار مقابلهبهمثل برانﮕیخته میشوند
تا احساس مثبتی به سازمان داشته باشند و بخواهند کاری انرام دهند که به نفع سازمان باشد

( Duff,

 .)2007, p.77همچنین ،نتایج استنباﻃی حاصل از آزمون فرﺿیهها نشان داد بین سرمایة اجتمتاعی و
ابعاد آن بهجﺰ اعتماد با رفتارهای شهروندی سازمانی رابﻄة معناداری وجتود دارد .بتر ایتن استاس،
نتایج تبقیﻖ حاﺿر با نتایج تبقیقات امین ترار و همکتاران ( ،)2261آریانتا و همکتاران (،)2262
نراتبخﺶ اصفهانی و همکاران ( ،)2262دهقانی و همکاران ( ،)6831شمسی و همکتاران (،)6831
احمدی و مبمدی ( ،)6832و جهانﮕیری و همکتاران ( )6836همختوانی دارد .سترمایة اجتمتاعی
بهوسیلة وجود روابط نﺰدیک میانفردی بیان افراد سازمان شکل میگیرد که این روابتط بتینفتردی
میتواند به همان رفتارهای شهروندی سازمانی اشاره داشته باشد.
در این زمینه میتوان گفت که کنﺶهایی مانند مشارکت و همکاری به تولید اعتماد و گستترش
صمیمیت و همدردی در میان آحاد جامعه کمک شایانی میکند و بهﻃور ﻃبیعی به تقویت سترمایة
اجتماعی منرر میشود .بنابراین ،شاید بتوان گفت کنﺶهای بتا مبتور جمعتی ماننتد همکتاری و
مشارکت ،بی اندازه شبیه رفتارهای شهروندی ستازمانیانتد کته در نهایتت ،کتنﺶهتای جمعتی در
سازمان را تسهیل میکنند و به تبقﻖ اهداف سازمانی و ارتقای کارکرد سازمان مدد میرسانند.
پيشنهادها
با توجه به نتایج پژوهﺶ حاﺿر پیشنهادهای به شرح زیر ارائه میشود:
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 با توجه به اینکه شبکة روابط اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایة اجتماعی رابﻄتةمعناداری با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد ،پیشنهاد میشتود در ستازمان موقعیتتهتا و
فرصتهای ساختاری برای تعامل بیشتر بین کارکنان ایراد شود .این مهم میتواند از ﻃریﻖ
اجرا و توسعة فعالیتهای فوقبرنامه مانند اردوهای تفریبی و ورزشتی کته کارکنتان را در
شرایط تعامل و روابط متقابل قرار میدهد ،امکانپذیر شود.
 نظر به اینکه بخشﺶ و روحیة داوﻃلبی با رفتارهای شهروندی ستازمانی تغییتری مثبتت رانشان میدهد ،می توان ظرفیت نهادهای داوﻃلبانه و خیریه را بترای تقویتت ایتن خﺼیﺼته
بهکار گرفت.
 رابﻄة مثبت مشارکت و رهبری مدنی با رفتارهای شهروندی سازمانی ،حمایتت ستازمان ازعضویت کارکنان در گروههای مذهبی ،خیریه ،انرمنها ،باشﮕاهها و جﺰ آن را میﻃلبد.
 با توجه به اینکه عامل مشارکت در دوستیها باالترین ﺿریب تأﺛیر را در تغییرات رفتارهایشهروندی ستازمانی داشتته استت ،پیشتنهاد متیشتود دقتت الزم در گتﺰینﺶ ،استتخدام و
بهکارگیری افرادی که توانایی برقراری ارتباط با دیﮕران ،مهارتهای اجتمتاعی و عالقته بته
همکاری و دوستی با دیﮕران را داشته باشند ،در اولویت قرار گیرد.
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منابع و مآخذ
 .6احمدی ،یعقو

و مبمدی بلبانآباد ،اسعد ( .)6836بررسی ارتباط ابعتاد سترمایة اجتمتاعی و

رفتار شهروندی ستازمانی (مﻄالعتة متوردی :کارکنتان گمرکتات استتان کردستتان) .فﺼتلنامتة
تخﺼﺼی علوم اجتماعی دانشﮕاه آزاد استالمی واحتد شوشتتر ،ستال  ،7شتمارة  ،2پیتاپی ،26
صفبات .618-673
فﺼلنامة

 .2الوانی ،سید مهدی و سیدنقوی ،میرعلی ( .)6836سرمایة اجتماعی :مفاهیم و نظریهها.
مﻄالعات مدیریت (بهبود و تبول) ،شمارههای  ،81-88صفبات .1-21
 .8الوانی ،سید مهدی و شیروانی ،علیرﺿا ( .)6831سرمایة اجتماعی .مفاهیم نظریهها و کاربردها،
اصفهان :انتشارات

مانی.

 .1جهانﮕیری ،علی ،قوپرانلو ،مهرنوش و حاجزاده ،مﺼﻄفی ( .)6836بررسی رابﻄتة بتین سترمایة
اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی .فﺼلنامة مﻄالعات جامعهشناختی جوانان ،ستال  ،8شتمارة
 ،3صفبات .38-33
 .1حسنی کاخکی ،احمد و قلیپور ،آرین ( .)6831رفتارهای شهروندی سازمانی :گتامی دیﮕتر در
جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتتری .پتژوهﺶنامتة بازرگتانی ،شتمارة  ،11صتفبات
.661-611
 .1دهقانی ،مبمد ،مﺼﻄفایی ،داود ،حیوی حقیقی ،مبمدحسین ،استبﺼاری ،فاﻃمه ،رفعتی ،شتیده
و خرمی ،فرید ( .)6831بررسی رابﻄة سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بتین

کارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشﮕاه علوم پﺰشتکی هرمﺰگتان .مرلتة اﻃتالعرستانی
پﺰشکی نوین ،سال ،6شمارة  ،6صفبات .21-82
 .7زارعی متین ،حسن ،الوانی ،سید مهدی ،جندقی ،غالمرﺿا و احمتدی ،فریتدون ( .)6833ارائتة
مدل جامع عوامل مؤﺛر بر توسعة رفتار شهروندی سازمانی مﻄالعة موردی :کارکنان شرکت ملی
نفت ایران .مدیریت دولتی ،دورة  ،2شمارة  ،1صفبات .83-11
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