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مونا فروغی
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 -9کارشناس ارشد رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده
سرمایه اجتماعی به عنوان پدیدهاي مدیریتی ،موجب دستیابی به منافع متقاابلی مایشاود کاه
ارزش داراییهاي نامحسوس را افزایش میدهد .این سرمایه باعا

مشاارکت بهتار در داناش و

هزینه اجرایی کمتر ،به دلیل ایجاد روابط اعتماد و روح همكاري ،کاهش میزان تار

دادمت

کارکنان و انسجام عملی بیشتر ،به علت ثبات سازمانی و تعهد کارکنان میشود .پژوهش حاضر
که با هدف بررسی ارتباط بین رفتاار شاهروندي ساازمانی و میازان سارمایه اجتمااعی کارکناان
شهرداري شهر تهران است ،از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردي ،از نظر وسعت پهناانگر ،از
نظر دامنه درد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی اسات .روش تحقیا در ایان پاژوهش روش
میدانی با استفاده از تكنیک پیمایش ،و ابزار جمع آوري دادهها پرسشنامه است .جامعاه آمااري
پژوهش حاضر تمامی کارکنان شهرداري منطقههاي  96 ،92 ،99 ،90و  91شهر تهران است که
 600نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .این پاژوهش باه دنباال بررسای ارتبااط باین
رفتار شهروندي ساازمانی و باه عناوان مت یار مساتقل و سارمایه اجتمااعی و ابعااد آن باه عناوان
مت یرهاي وابسته اسات .نتاای تحقیا حااکی از آن اسات کاه :باین رفتاار شاهروندي ساازمانی
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کارکنان با میزان کل سرمایه اجتماعی ( )0/65و ابعاد آن یعنی اعتماد ( ،)0/16صداقت (،)0/65
شایستگی ( ،)0/21تعهد ( )0/66و همكاري ( )0/28ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد .بناابراین
تمام فرضیههاي پژوهش تأیید میشوند.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،رفتار شهروندي سازمانی ،شهرداري ،شهر تهران.
مقدمه و بیان مسأله
انسانها با ارزش ترین منابع و مهمترین عامل دستیابی به اهداف سازمانی هساتند ،اماا اللاب
مدیران نقش و اهمیت انسانها را فراموش میکنند ،زیرا تصور میکنند نیروي انسانی مورد نیااز
همیشه در دسترس است ،درحالی که امروزه سازمانها با ت ییرات و تحوالت شدیدي درمحایط
روبرو هستند و تنها نیروي انسانی متخصص ودالق میتواند در محیط متالطم کنونی ،موجباات
حفظ حیات و پیشرفت سازمانها را فراهم کند (جهانگیري و همكاران.)81 :9619 ،
توجه صرف سازمان و مدیریت آن به عواملی همچون ،سرمایههاي مادي و فیزیكی ،پیشی
گرفتن از رقیبان به هر قیمتی ،کسب سود و منفعت بیشتر و نپردادتن به عواملی مانند روحیه،
عواطف ،کیفیت زندگی کاري ،میزان رضایت از محیط کاري و ...کارکنان میتواند سازمان
را به ورطه سقوط و ورشكستگی رهنمون شود .بر این اساس یكی از مهمترین عواملی که
میتواند سازمان را به محیطی امن و پایدار تبدیل کند سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندي
سازمانی است.
از اوایل دهه  9110میالدي تحوالتی در بخش دولتی کشورها انجام شد به گونهاي که سادتار
سلسله مراتبی و بورکراتیک اداره امور دولتی ،در حال تبدیل به نوعی مدیریت قابل انعطاف و
کارآمد است.این ت ییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده و یک ت ییر جزئی در مدیریت نیست
بلكه ت ییري همه جانبه است .با بروز ت ییرات ،سازمانهاي امروزي نیز به افرادي نیازمندند که
متمایل هستند از الزامات و تكالیف رسمی ش ل دود پا را فراتر بگذارند.که به این اقدام « رفتار
شهروندي سازمانی » 9گویند .که در سالهاي ادیر توجه محققان زیادي را به دود معطوف
داشته است (قلی پور.)86 :9683 ،
)1 Organizational citizenship behavior (OCB
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اما امروزه رفتارهایی فراتر از آنها یا رفتارهاي شاهروندي ساازمانی مادنظر اسات کاه جاز
جدایی ناپذیر مدیریت عملكرد محسوب میشود .و در تبدیل محیط سنتی به محیطی کارآماد،
پویااا و اثااربخش نقااش تعیااین کننااده اي دارد .زیاارا در همكاااري داوطلبانااه اساات کااه ،افااراد
کوششها و انرژي داود را باراي شاكوفایی تواناییهااي داود باه نفاع ساازمان اباراز مایکنناد.
(پودساکوف و همكاران  )598 :2000،9تحقیقات مكنزي ،میكائیل ،کلی وهاافمن 2بیاانگر ایان
ادعا هستند(.چو و رایو)3 :2001،6
از طرفی یكی از قابلیتهاي مهم سازمانی که میتواند براي ساازمانهاا مزیات رقاابتی پایادار
ایجاد کند ،سرمایه اجتماعی است.که سرمایه مولدي است کاه موجاب ارتقاا ساطك همكااري
اعضاي اجتماع ،پایین آوردن سطك هزیناههاا ،بهباود ارتباطاات و حفاظ کارکناان و در نهایات
بهبود عملكرد می گردد .تحقیقات افارادي چاون لینااوبرن ،1میلنار و ارساون ،5لسار و اساتر
کوهن و پروسا  ،3کیسی ،7مونتري و جاکوب نیز مویاد ایان مطلاب هساتند (کاافی و گیاز،8
 .)6 :2003بنابراین با توجه به اهمیت شایان سرمایه اجتمااعی ،افازایش آن نیاز در کاانون توجاه
قرار دارد .که مساله این تحقی نیز از این آرمان اساسی ناشی میشود.
لذا در این تحقی بررسی تاثیر  OCBبر سرمایه اجتماعی پردادته میشود .لذا در این تحقی
چنین فرض شده که این رفتارها مای تواناد بار توساعه سارمایه اجتمااعی تاثیرگاذار باشاد و باه
بررسی تاثیر رفتار شهروندي بر سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد ،تعهد و همكاري میپاردازد.
از آنجایی که مهمترین مولفه سرمایه اجتماعی ،اعتماد است به بررسی مهمتارین ابعااد آن یعنای
صداقت و شایستگی نیز پردادته میشود.
بنابراین محق بر آن است که دریابد آیا به طور علمی این رفتارها منجر باه افازایش سارمایه
اجتماعی در یک سازمان ایرانی دواهد شد؟ وآیا این تاثیرات منتهی به بهبود عملكرد و تساریع
در امر پاسخگویی کارکنان با توجاه باه کثارت ماراجعین در شابكه بهداشات و درماان دواهاد
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گردید؟ در همین راستا در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی اسات کاه آیاا باین
رفتار شهروندي سازمانی و میزان سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداري شهر تهران ارتباط وجاود
دارد؟
پیشینه تحقیق
 جهانگیري و همكاران ( )9619پژوهشی را با عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه اجتمااعی ورفتار شهروندي سازمانی» به انجام رساندند .نتاای حااکی از آن باوده باین سارمایه اجتمااعی و
رفتار شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد و تمام مولفههاي سرمایه اجتمااعی (سلساله مراتاب،
تراکم گروه ،اعتماد اجتماعی ،روابط متقابل و انسجام اجتمااعی) باا رفتاار شاهروندي ساازمانی
رابطه مستقیم دارند .بعالوه نتای حاصل از آزمون آنالیز واریاان

یكطرفاه نشاان مایدهاد کاه

رفتار شهروندي سازمانی افراد با نوع استخدام ،سابقه ددمت ،رده سنی و جنسایت آناان ارتبااط
معنی داري ندارد و فقط با میزان تحصیالت افراد رابطه مستقیم دارند.
 هویدا و نادري ( )9688پژوهشی را باا عناوان «بررسای ساطك رفتاار شاهروندي ساازمانیکارکنان» به انجام رساندند .این پژوهش به بررسای میازان رفتاار شاهروندي ساازمانی کارکناان
دانشگاه اصفهان پردادته است .نتاای نشاان داد هماه ابعااد رفتاار شاهروندي ساازمانی در میاان
کارکنان به جز نوع دوستی بیش از حد متوسط بود .میزان جوانمردي در بین کارکنان با توجاه
به نوع وظایف از تفاوت معنادار بردوردار بود .هم چنین بین مولفههاي رفتار شهروندي به جاز
مولفه جوانمردي رابطه مستقیم وجود داشت.
 دالصای و همكاااران ( )9688پژوهشاای را بااا عناوان «رابطااه رفتااار شااهروندي سااازمانی وتوانمندسازي کارکنان در مراکز بهداشات دانشاگاه علاوم پزشاكی تهاران» باه انجاام رسااندند.
یافتهها نشاان مایدهاد در مراکاز بهداشات دانشاگاه علاوم پزشاكی تهاران از میاان ابعااد رفتاار
شهروندي سازمانی ،ابعاد نوع دوستی ،وجادان و رادماردي و گذشات در ساطك مطلاوبی قارار
دارد ،ولی بعد رفتار مدنی پایین تر از سطك مطلوب است .باالترین سطك مربوط به بعاد وجادان
می باشد .بین رفتار شهروندي سازمانی و توانمندسازي کارکنان رابطه معنی داري وجود دارد.
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 -رامین مهر و همكاران ( )9688پژوهشی را با عنوان «بررسی رابطاه باین ادرا

از عادالت

سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی مورد مطالعه( :شرکت ملی پخش فرآوردههااي نفتای ساتاد
تهران)» به انجام رساندند .نتیجه تحقی نشاان داد کاه رابطاه باین ادرا

از عادالت ساازمانی باا

رفتار شهروندي سازمانی معنی دار است .از بین ابعاد عادالت ،عادالت ماراوده اي از همبساتگی
قوي تري نسبت به دو بعد دیگر برداوردار اسات و ساه بعاد عادالت ساازمانی نیاز باا یكادیگر
همبستگی دارند.
 انكارپنتو ( )2008با عنوان «رابطه  OCBو موفقیت دانش آموزان که در مدارس ابتدایی ودبیرستان امریكا به روي مدیران و معلمان» انجام داده و به بررسی ارتباط  OCBبا میازان ارتبااط
بین مدیران و معلمان پردادته اسات .در ایان تحقیا پا

از بررسای ابعااد مختلاف  OCBو باا

استفاده از طبقه بندي ویلیامز عنوان کرد که معتقد اسات  OCBدر یاک بعاد مت یار اسات و آن
فایده رساندن به فرد ،فایده رساندن به سازمان است .محققان بیان داشتند که معلمان  OCBدود
را از طری مشارکت در فعالیتهاي مدرسه ،دادمت باه کمیتاهها،ارائاه اطالعاات دقیا و ...باه
نمایش میگذارند که این امر موجب ایجاد نگرش مثبت و احساسات لنی فرهنگی در مادارس
شااده و باع ا

برانگیختااه شاادن دانااش آمااوزان و افاازایش عملكاارد آنااان در ماادارس و ارتقااا

موفقیتهاي آنان است.همچنین مدیران دموکرات با بروز  OCBموجب افزایش قباول ریساک
و اعتماد و نیز بروز OCBاز معلمان میشود که این امار تااثیر مهمای در ایجااد محایط ارتبااطی
بهترو سیستم اطالعات و افزایش میزان تعهد و توسعه همكاري و در نهایت ارائاه باازدور مثبتای
به مدیران میشود.
 ارسالنتاس و دورسان )2008( 9در مطالعاتشان به روي دصوصیات ادالقی رهبران به ایاننتیجه رسیدندکه دصوصیات ادالقی رهبران بر اعتماد تااثیر دارد .از نظار آناان رهبرانای کاه باا
ادالق بوده و وقت دود را در ارتبااط باا کارکناان و رفاع مشكالتشاان صارف مایکنناد تااثیر
مستقیمی بر ایجاد اعتماد دارند.

1 Arselantas & Dorsan
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 طب نظر پري و منكین )2007( 9سازمانهایی که افراد به طور صاادقانه و بااز باا یكادیگررفتار میکنند به یكدیگر وفادارند ،میزان اعتماد و رضایت ش لی در آنان نیز بیشتر است (یلماز،
.)617 :2001
 مطالعات انجام شده توسط کابل 2و همكاران ( )2005نشان می دهد رفتارهااي شاهرونديبه ایجاد اعتماد درون سازمانی ،تعهد و توسعه روابط اجتماعی کمک مثبتی میکند واین روابط
دوسویه بوده و اعتماد نیز موجب افزایش رفتار شهروندي سازمانی و تعهد میشود.
مبانی نظری
نظریههای سرمایه اجتماعی
هر چند ،ریشههااي بحا

سارمایه اجتمااعی را مایتاوان در کارهااي جامعاه شناساان قارن

نوزدهم یعنی دورکیم ،وبر ،مارک

و زیمل پیدا کرد (پورت  6و همكاران .)9118 ،اماا اولاین

کسی که این اصطالح را به کار بردهانی فان بود .بعدها جیمز کلمن نقش شارکت اجتمااعی را
در شكل گیري فرهنگ و تعلیم و تربیت شرح داد .سرمایه اجتماعی مفهومی باود کاه مادتی از
مباح

دور ماند اما بعد از آن جین جاکوب در اوادر دهه  30آنرا مطرح سادت ،سپ

لاوري

در دهه  70و کلمن در دهه  80آنرا به تفصیل شرح دادناد .همچناین پیار بوردیاو جامعاه شاناس
فرانسوي نیز تحقیقاتی در این مورد به عمل آورد (وول کو  .)911 :2009 ،1به طور کلی باید
گفت :پیشرفت جدید مفهوم سرمایه اجتماعی از سه تألیف کلیادي ،بوردیاو ،کلمان و پاتناام و
تعدادي تألیفات دیگر با همكاري جریان نظریة چند نظمی پدید آمده اسات .سارمایه اجتمااعی
معطوف به ارتباطات اجتماعی میان مردمی است که به نتای پرباري دست یافته اند.
جیمز کلمان سارمایه اجتمااعی را در شارکت مجریاان در ساادتارهاي اجتمااعی قارار داد.
کلمن به سرمایه اجتماعی به عنوان مورثی سادتن روابط باین و دادال مجریاان در یاک جامعاه
نظر دارد که به بعضیها سود می رساند و به بعضی نیز سودي نمیرسد .سارمایه اجتمااعی یاک
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واحد منفرد نیست اما یک طیفی از واحدهاي متفاوت است که مشترکاً دو شادص دارند :هماه
آنها شامل جنبههایی از یک سادتار اجتماعی هستند و آنها به مجریان داصی کماک مایکنناد
که در دادل سادتار هستند .توسعه سرمایه اجتماعی باه جنباههااي قابلیات اعتمااد ،التزاماات ،و
هنجارهاي مؤثر که به وسیله شرکت کنندگان در شبكهها نگهداري میشود گفته مایشاودو باه
حفظ فرصتها و منابع در حال پیشرفت بستگی دارد .کلمن تشكیل و تخریب سرمایه اجتمااعی و
اثرات آن بر بستن روابط دادال گاروههااي شابكه اي را ماورد نظار دارد .او همچناین جواناب
سادتارهاي اجتماعی در ایدئولوژیهاي مختلاف و همچناین نقاش فراوانای و کماک دولتای در
توسعه سرمایه اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داد .تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی هنوز بر کار
جامعه شنادتی ادیر برتري دارد اگر چه پژوهشگران در آن تجدیاد نظار کارده اناد (سالمانی و
همكاران.)25 :9681 ،
پاتنام مدعی است که شرکت در اجتماع مانند شبكههاي رسامی و شابكههااي لیار رسامی
جامعااه ،مرکااز اصاالی مفهااوم ساارمایه اجتماااعی اساات (پاتنااام .)53 :2000 ،وي ماایگویااد کااه
همكاري داوطلبانه در جامعهاي که سرمایة اجتماعی عظیمی را در شكل هنجارهاي عمل متقابل
و شبكهها ي مشارکت اجتمااعی باه ارب بارده ،بهتار صاورت مای گیارد (پاتناام.)968 :9680 ،
شبكههاي اجتماعی ،مردم را بیش تر باه همكااري و اعتمادپاذیري تشاوی مایکناد تاا شارایط
انفرادي ناشی از پی جویی نفع شخصای (تااجبخش .)92 :9681 ،سارمایة اجتمااعی بار داالف
سرمایة اقتصادي ،یک کاالي عمومی است .شاید به همین دلیل است که اللب کم ارزش تلقای
شده و تالش زیادي براي افزایش آن به عمال نمای آیاد .پاتناام سارمایه اجتمااعی را باه عناوان
همبستگی اجتماعی محلی حاصل شده ،داراي ویژگیهاي ذیل میداند:
 .9وجود مجموعهاي متراکم از سازمانها و شبكههاي اجتماع محلی؛
 .2سطوح باالي تعهد مدنی یا مشارکت در شبكههاي اجتماعی محلی؛
 .6هویت محلی قوي و مثبت و نیز احساس تجان

و برابري با اعضاي اجتماع محلی؛

 .1هنجارهاي تعمیم یافته مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضاي اجتماع محلای و ایان
که آیا آنها یكدیگر را به لحاظ شخصی میشناسند یا دیر؛
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 .5شبكههاي مشاارکت مادنی تجسام و همكااريهااي موفقیات آمیاز گذشاته هساتند کاه
میتوانند همچون الگویی فرهنگی براي همكاري آتی عمل کند (ازکیا و لفااري278 :9686 ،؛
برگرفته از محسنی تبریزي و آقامحسنی.)911 :9681 ،
شادصهاي سرمایة اجتماعی در نظر پاتنام اعتماد ،هنجارها و شبكههاي مشارکت اجتمااعی
است که با تسهیل کنشها ،کارایی جامعه را بهبود میبخشند .وي معتقد است هرچه شبكههااي
اجتماعی در جامعه اي متراکم تر باشند احتمال بیش تري وجود دارد که شهروندان بتوانند براي
منافع متقابل همكااري نمایناد .نموناه اي از پیونادهاي مشاارکت هام ساطك (افقای) پیونادهاي
دویشاوندي است که نقش داصی در حل مسائل جمعی دارند ،اما در ساطك اجتمااعی تقویات
همكاري شبكههاي دویشاوندي در مقایسه با شبكههاي مشارکت مدنی (عضاویت مشاتر

در

انجمنها) کمتر است .شبكههاي مشارکت مادنی کاه شاكافهااي اجتمااعی را دور مای زنناد
موجب همكاري گسترده تري شده و بدین ترتیب انواع شبكههااي مشاارکت اجتمااعی بخاش
مهمی از ذدیرة سرمایة اجتماعی یک جامعاه را تشاكیل مای دهناد .رواباط متقابال میاان مناابع
سرمایة اجتماعی یعنی اعتماد ،هنجارها و شبكههاي مشارکت کاه داود تقویات کنناده و داود
افزاینده هستند ،از ویژگیهاي جامعه مدنی اسات .نباود ایان ویژگایهاا یعنای عهدشاكنی ،بای
اعتمادي ،فریب ،بهره کشی ،انزوا و بای نظمای ،یكادیگر را در حفاظ دورههااي باطال توساعه
نیافتگی تشدید میکنند (شادي طلب و حجتی کرمانی.)67 :9687 ،
بوردیو در دهه  9170تا  9180مفهوم سرمایه اجتماعی را توسعه داد ،اما این کار او نسبت باه
قسمتهاي دیگر نظریه اجتماعی اش توجه کمتري را جلب کرد (فیلد .)2006 ،9یكی از سانگ
بناهاي نظري جامعه شناسی بوردیو در نظر گرفتن جامعه به مثابه تكثري از حوزههااي اجتمااعی
است .شكلهاي سرمایه (اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی) عواملی اساسی اند کاه تعریاف کنناده
موقعیتها و امكانات کنشگران گوناگون در هر حوزهاي به شمار مایروناد (سیسامن.)2000 ،2
از نظر او سرمایه دار در سه شكل بنیادي امكان بروز ماییاباد ،باه شاكل سارمایه اقتصاادي کاه
قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و ممكن است در شكل حقوق مالكیت نهادینه شود؛ به شكل
1 Field
2 Sisaman
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سرمایه اجتماعی که از الزاماات اجتمااعی (ارتباطاات) ساادته شاده اسات و در شارایط معاین،
قابلیت تبدیل شدن به سارمایه اقتصاادي را دارد و ممكان اسات باه صاورت عناوان اشارافی یاا
اصالت دانوادگی نهادیناه شاود (ماجادي و لهساایی زاده .)11 :9685 ،وي معتقاد باود سارمایه
اجتماعی یكی از ابعاد برجساته تحقیقااتی علاوم اجتمااعی اسات ،ایان اصاول اجتمااعی باعا
تقویت افراد و گروهها میشود (بوردیو .)15 :9180 ،از نظر بوردیو سارمایه اجتمااعی دو مؤلفاه
دارد :اول منبعی است که ارتباط با آن از طری عضویت در گروه و شبكههاي اجتمااعی امكاان
پذیر میشود و دوم ،حجم سرمایه اجتماعیاي که به تملک یک کارگزار انسانی در میآید بار
اندازهاي از شبكههاي ارتباطاتی مبتنی است که او میتواند بسی کند.
بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت به وسیله کلیت ارتباطات بین کنشگران حاصل مایشاود،
نه آنكه فی نفسه یاک کیفیات معماول گاروه باشاد .عضاویت در گاروههاا و درگیار باودن در
شبكههاي اجتماعی ،که در گروهها حاصل میشود ،و روابط اجتمااعی حاصال از عضاو باودن
میتواند در تالش براي بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههاي متفاوت و گوناگون باه
کار برده شود .انجمنهاي داوطلبانه ،اتحادیههاي تجاري ،احزاب سیاسای و انجمانهااي ساري
همگی نمونههایی جدید از سرمایه اجتماعی به شمار میروند (بوردیو.)15 :9180 ،
دکر سرمایه اجتماعی را به عنوان شبكههاي فعال در نظر میگیرد .سرمایه اجتماعی به عنوان
درمان نتای در هم گسیخته فروپاشی اجتماعی و ناپدید شدن به هم پیوستگی است.از آن انتظار
ماایرود تااا همكاااري ،رفاااه و رشااد اقتصااادي را برانگیاازد ،کااه نتیجااه روناادهاي اجتماااعی
دموکراتیک است که به طور همزمان در نظر گرفته میشود .این به پتانسیل توسعه مهاارتهاا و
نگرشهاي اجتماعی داللات دارد .باه نظار مایرساد سارمایه اجتمااعی چااره کلای بسایاري از
جنبههاي مضر جوامع دموکراتیک پیشارفته باشاد .دکار و اوساالنر همچناین عقیاده دارناد کاه
سرمایه اجتماعی میتواند ،ناهنجاريهاي لیرقابل پیش بینای نظریاههااي عاقالناه عماومی را در
چارچوب همكاري اجتماعی و همبستگی روشن نماید (قالیباف.)60 :9687 ،
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نظریههای رفتار شهروندی سازمانی
والتر برمن ،رفتار شهروندي سازمانی را به عنوان رفتارهاایی توصایف مایکناد کاه فراتار از
عملكرد وظیفه اي و مهارت فنی قرار می گیرند .باه عباارت دیگار ،رفتارهاایی مانناد حمایات،
تایید و پشتیبانی از محیط ،بافت و شرایط روانشناسی اجتماعی و سازمانی را شامل مایشاود کاه
به عنوان تسهیل کنندههاي اصلی انجام وظایف عمل میکنند (برمن.)9 :2009 ،9
رفتار شهروندي سازمانی تمایل به انجام اقداماتی جهت جلوگیري از پیش آمدن مشاكل باا
دیگر کارکنان ،اطاعت از قوانین ساازمانی ،انجاام دقیا وظاایف و پاروژههاا حتای زماانی کاه
شخصی برآنها نظارت نمی کنند است .علی محمد معتقد است رفتار شهروندي سازمانی بیاانگر
فعالیتهااي کااري مارتبط ،داوطلباناه و ادتیااري اسات و باه طاور مساتقیم و ضامنی از طریا
توصیف رسمی ش ل و سیستمهاي پاداش ،سازماندهی نشده و در نهایات کاارایی و اثار بخشای
وظایف سازمان را ارتقاا میدهاد .بینساتو

و همكاارانش بیاان مایکناد کاه رفتاار شاهروندي

سازمانی رفتارهایی است که کارکنان در سازمان داشته اند ،اما اللب نادیاده گرفتاه مای شادند.
این رفتارها با وجود اینكه در ارزیابیهاي سنتی عملكرد ش لی به طور ناقص انادازه گیاري مای
شدند و یا حتی گاهی مورد لفلت قرارمی گرفتند ،اما در بهبود اثر بخشی ساازمان ماوثر بودناد
(بگام)98 :2005 ،2
رفتارهاي شهروندي سازمانی شامل مجموعهاي از رفتارهاي داوطلبانه و ادتیاري اسات .کاه
بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ،اما با این وجود توسط وي انجام و باع

بهباود وظاایف و

نقشهاي سازمان می شوند .رفتار شهروندي سازمانی عبارتسات از رفتارهااي فاردي کاه اهاداف
سازمانها را از طری کمک کردن به محیط اجتماعی و روانشنادتی ارتقا می دهاد .باه عناوان
مثال یک کارگر ممكن است نیازي به اضافه کاري و تا دیر وقت در محال کاار مانادن نداشاته
باشد ،اما با وجود این براي بهبود امور جااري وتساهیل شادن جریاان کااري ساازمان ،بیشاتر از
ساعت کاري رسمی دود در سازمان می ماند و به دیگران کمک میکند (کروپانزانو و بیرن،6
.)937 :2006
1 Borman
2 Begum
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پ

رفتار شهروندي سازمانی مشتمل براعمال لیر رسمی است که افراد مای توانناد انتخااب

کنند که انجام دهند یا دودداري کنند بدون توجه به مالحظات ،تحریمها و مشاوقهاي رسامی.
اهمیت عملی رفتار شهروندي سازمانی از آنجا ناشای مایشاود کاه ایان اماور ذاتاا در تعهادات
رسمی نقش وجود ندارد ،بسیاري از این امور در طول زمان اثربخشی سازمان را باال می برند.
«رفتار شهروندي سازمانی» ماشین اجتماعی سازمانهاا را روان مایکناد و نیازهااي انعطااف
پذیري را براي کار از طری روابط پیش بینی نشاده بسایاري فاراهم مایکناد و باه کارکناان در
سازمان کمک میکند که به شرایط پر از ترس و بیم ناشی از وابستگی متقابل به یكادیگر فاائ
آیند (فوت و تنگ.)161 :2008 ،
رفتار شهروندي سازمانی اللب بخشی از قرارداد روانشنادتی لیر رسمی است که کارکناان
امیدوارند که چنین تالشهاي اضافی توسط کارفرما و سازمان در

شود و پااداش داده شاود.

سایمون ( )9137بر طب تئوري مبادله اجتمااعی کاه باه وسایله ارگاان ( )9110و تیباات وکلای
( )9151باه کاار بارده شاد،معتقد اسات کااه  OCBعبارتسات از فرایناد بارهمكنش میاان افااراد
برانگیخته به وسیله تمایل به افزایش پاداش و کاهش زیانها (جامپوکام و دیر)101 :2001 ،
براین اساس می توان گفت معناي کلیدي رفتار شهروندي سازمانی عبارتند از:
 یكنوع رفتاري است فراتار از آنچاه کاه باراي کارکناان ساازمان باه طاور رسامی تشاریكگردیده است.
یک نوع رفتاري است که به صورت ادتیاري و براساس اراده فردي است.رفتاري است کاه باراي عملكارد ساازمان و موفقیات عملیاات ساازمان دیلای مهام اسات(کاسترو همكاران.)21 :2001 ،9
رفتار شهروندي سازمانی به چند دلیل توجه زیادي در تجارب و مطالعات سازمانی دریافات
کرده است:
 رفتار شهروندي سازمانی می توانند موفقیت سازمانی را از طری اجازه دادن باه تخصایصموثرتر منابع مالی و انسانی افزایش دهند.

1 Castro
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 رفتار شهروندي سازمانی منابع اضافی براي سازمانها فراهم میکناد و نیااز آناان را بارايمكانیزمهاي رسمی پرهزینه و پروسههاي مهارکننده (نگهدارنده) موفاااا برطااارف مایکناااد
( فوت و تنگ.)165 :2008 ،
در مجموع می توان داطر نشان کرد که هدف مشتر

این مطالعاات تعریاف ناوعی رفتاار

فرا نقش است که بر این باور است که به موفقیت بلند مدت سازمان کمک میکند که پایش از
این در ارزیابی عملكرد کارکنان نادیده گرفته شده است (کاسترو و همكاران.)21 :2000 ،
نظریههای تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی
تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی براعتماد
بولینو 9و همكاران (  )2002براساس تحقیقاتشان بیان میکنند که اعتماد بین افاراد از اعتقااد
به اهداف دوب ،صاداقت ،شایساتگی و اطمیناان از همكااران حاصال مایشاود.آنان معتقدناد
OCBها نقش مهمی در القاي ارتباطات باین کارکناان باازي مایکنناد .زماانی کاه افاراد وراي
نقشهاي مورد نیاز انجام وظیفه میکنند ،متمایلند که به دیگران کمک کنند این رفتارها باعا
ایجاد نیروي کاري میشود که یكدیگر را دوست دارند و به یكادیگر اعتمااد دارناد( .بولیناو و
همكاران)590: 2002 ،
یلماز ( )2001معتقد است یكی از عوامل ماوثر براعتمااد دورن ساازمانی ،رفتارهااي فاردي
است .یكی از این رفتارها رفتارهاي فداکارانه است که بیان میكند چطاور افاراد آماادگی باراي
کمک به دیگران را دارند.
طب تحقیقات انجام شده توسط بولینو و همكااران ( )2002کارکناان زماانی وفاداریشاان را
نشان می دهند که میل باه فاداکاري و ایثاار عالئقشاان باراي بهباود سازمانشاان را دارناد .طبا
تعاریف ،بخش ضروري اعتماد رلبت به آسیب پاذیر باودن نسابت باه فعالیتهااي طارف مقابال
است .بنابراین آنانی کاه اهاداف مشاترکی را دنباال مایکنناد و فقاط باه عالیا داود اهمیات
نمیدهند بیشتر متمایل به اعتمادند .وقتی افراد وفاداریشان را نشان میدهند ایان در واقاع رفتااري
است که به مدیران و زیردستانشان وانمود میکنند که آنها براي بهتر شدن همكااران و ساازمان
1 Bolino
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ارزش قائلند .قانوناً افرادي که وفادارند نه تنها متمایلند که با همكارانشان همكاري کنناد ،بلكاه
به یكدیگر اعتماد بنمایند.
و همچنین افرادي که به مقررات و قواینن سازمان احترام گذاشته و از آنان پیروي مایکناد،
در واقع کنترل اجراي سازمان را تسهیل میکنند .بناابراین وقتای آناان قادرناد وظاایف داود را
زودتر از دیگران انجام دهند آنان براي اعتماد مستعد ترند و همچنین کارکنانی که پیارو هساتند
نسبت به دیگر کارکنان بیشتر مورد اعتماداند(.بولینو و همكاران)501 :2002 ،
بولینو و ترنلی ( ) 2006درتحلیل داود باه ایان نتیجاه رسایدند کاه رفتاار شاهروندي زماانی
افزایش می یابد که کارفرمایان قابل اعتماد منصف باوده و در ارتبااط باا کارکناان باه تعهادات
دود عمل کنند( .مقیمی )606: 9685
درینكز و فرین)2002(9در تحقی دود بیان داشتند که میزان اعتماد سازمانی رابطه مثبتای باا
مت یرهایی دارد که هر چه میزان آنها در سازمان باالتر رود سطك اعتماد نیز به تبع باالتر می رود
که شامل رفتار شهروندي سازمانی و رضایت ش لی است(.الرسن.)1 :2007،
تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی
تعهد سازمانی که وظیفه شناسی و صداقت نسبت باه شارکت و ساازمان تلقای مایشاود ،باا
پذیرش اهداف و ارزشهاي سازمان ارتباط داشته و با نوعی تمایل براي کوشش به نفع ساازمان
وعالقه به ادامه کار درآن سازمان همراه است (پورتز ،استیر ،مودي )9171،2که در واقاع مقولاه
ي رفتارهاي شهروندي سازمانی به رفتارهاي مبتنی بر تعهد اشاره دارد (ارگان)9110 ،6
نتای یک فراتحلیل توسط ارگان و برایان ( )9115نشان داد کاه تعهاد عااطفی ساازمانی باا
ابعاد ایثار و اطاعت رفتار شهروندي سازمانی ارتباط دارد .بولون (  )9117نیز بیان کرد که تعهاد
عاطفی ارتباط بیشتري با رفتار شهروندي سازمانی دارد.

1 Drinks &Ferrin
2 Porter &Mowdey &Steers
3 Organ
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مایر و همكاران )2000(9بیان کردند که کارکنان دولت با تعهد عاطفی قوي ،احتماالً تالش
بیشتري به داطر دولت انجام میدهند و به دیگران باراي دساتیابی باه اهاداف ساازمانی کماک
میکنند .آنها داوطلبانه و بدون هیچ پاداشی به جستجوي شیوهها و یا راههاایی باراي کماک باه
افزایش کیفیت عملكرد ش لی میپردازند.
تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر همکاری
رفتارهاي همكارانه شامل رفتارهایی است که تاثیر مثبتی بر عملكرد ساازمان داشاته اناد .در
تحقیقات رفتار شهروندي سازمانی رفتارهاي همكارانه به عناوان یاک ویژگای فاردي کارکناان
معرفی شده و سعی در تشریك این موضوع دارد که چرا بردی کارکنان نسبت به دیگاران بیشاتر
رفتارهاي همكارانه دارند .کمک به دیگران و صرف وقت براي آنان یاک کشاش باین فاردي
وعالی جمعی ایجاد میکند .زیرا افرادي که با یكدیگر همكاري میکنند دیلی به هم نزدیاک
تر هستند تا کسانی که با یكدیگر همكاري نمیکنند و کاار هار فارد بهتار دواهاد باود اگار باا
یكدیگر همكاري کنند .این درحالی است که همكاري به راحتی در روابط کوتاه مادت ایجااد
نمیشود ،بلكه براي پایدار ماندش نیاز به مكانیزمهاي مفصل دارد .روابط و تعاامالت اجتمااعی
بین همكاران باع

شده که کمک فرد اول باه وسایله حرکتای همكارگوناه باه شاخص مقابال

پاسخ داده شود( .پودساکوف )2000 ،2بنابراین وقتای افاراد رفتااري فداکاراناه از طارف مقابال
دریافت میکند درصدد جبران آن رفتار و کمک به دیگران برمی آیناد کاه افازایش همكااري
بین فردي را موجب میشود( .کاسترو و سندرز.)53-55 :2005،
در سازمانهایی که مبناي شهروندي مورد نظر قرار میگیرد به توانمندي افاراد اهمیات داده
میشود و به آنان قدرت و اقتداري اعطا می گردد تا آنچه را که از آنها دواسته میشود یا دود
میدواهند بتوانند انجام دهد .براي ایجاد چنین جوي ساازمانهاا بایسات اقتادار داود را تجرباه
کنند و آن را به سطوح میانی و پایینی واگذار کنند و در کسانی که نزدیک ترین فارد باه محال

1 Myre et al
2 Podsakoff

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان 985 /

فعالیت هستند احساسی از مشارکت ،تعل و مالكیت به وجود آورناد (لیاو 9و همكااران:2007 ،
.)93
(بورمن  )2001معتقد است کمک کارکنان به یكدیگر و انجام وظایف کارکنانی که لائب
هستند یا همكاري با افرادي که فعالیت کاري سنگینی دارند ،باع

افزایش عملكردهااي واحاد

کاري می شوند .کار کنان وظیفه شناس بیشتر متمایلند کاه باه طاور مساتقیم ساطك بااالي بارون
دادها را حفظ کنند و افزایش همكاري را درسازمان موجب می گردند( .بورمن.)98 :2001 ،2
تاثیر رفتار شهروندی بر صداقت
انجام تحقیقاتی در تایوان نشان میدهاد کاه OCBباا ارزشاهایی مانناد صاداقت و شاجاعت
رابطه معناداري دارد ،زیرا رفتارهاي شهروندي ساازمانی باا ایجااد نگارشهااي مثبات در میاان
افراد ،باع

ایجاد و افازایش صاداقت در میاان افاراد مایشاود (چااوان لای و اتاال.)1 :2001،6

مطالعات زمینشنادتی آمریكاا ( )2005عناوان کارد کاه باراي ایجااد صاداقت در ساازمانهاا،
مدیران باید فرهنگی را پایه گذاري کنند که در آن استاندارد باالیی از ادالقیات پارورش یاباد
و افراد با یكدیگر منصفانه بردورد کنند و ح
همكاران نشان دهند تا به ارزشهاي مشتر

مسئولیت پاذیري داود را نسابت باه ساازمان و
دست یابند (یو اس جی اس.)7 :2005 ،

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر شایستگی
مرکز مطالعات زمین شنادتی آمریكا با انجام تحقیقااتی در زمیناه کارکناان و ساازمان بیاان
داشت ،کارکنانی که از دود رفتار شهروندي ساازمانی باروز مای دهناد بیشاتر درگیار دریافات
مستمر نظرات مشتریان،کسب اطالعات و به کار گیري آن در توسعه دادمات داود باه افاراد و
همچنین توجه به آثار و عواقب تصمیم گیريهایشان به روي مشتریان هستند .این موسسه دااطر
نشان سادت که رفتار شهروندي سازمانی از نوع وظیفه شناسای و توجاه و احتارام باا شایساتگی
ش لی ارتباط معناداري دارد (مطالعات زمین شنادتی آمریكا.)21 :2005 ،هانام نیز معتقاد اسات
1 Liu
2 Borman
3 Chawanlee & Etal
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که شایستگی رابطه مستقیم و مثبتی با میزان درگیرشدن در رفتارهاي شاهروندي ساازمانی دارد.
وجود رابطه مثبت بین رفتار شاهروندي ساازمانی و شایساتگی شا لی،موجب افازایش رضاایت
ش لی و رضایت پرسنلی نیز میشود.او بیان کرد که شایستگی ش لی مای تواناد باه عناوان یاک
میانجی عمل کند (هانام )99 :2003،9باتناگار و سندهو با انجام تحقیقی در ساه ساازمان  ITهناد
دریافتند ،کسانی که در سازمان به طور داوطلبانه به کارکنان جدید و یا دیگر همكااران کماک
میکنند و فراتر از نیازهاي ش لی انجام وظیفه میکنند ،ش ل دود را با معنی دانسته و شایساتگی
بیشتري در کار دارند (باتناگار و سندهو.)151 :2005،2

مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
 بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان شهرداري و میازان سارمایه اجتمااعی آناان ارتبااطوجود دارد.
فرضیههای فرعی
 -بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان شهرداري و میزان اعتماد آنان ارتباط وجود دارد.

1 Hannam
2 Batnagar & Sandho
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 بین رفتار شهروندي سازمانی کارکناان شاهرداري و میازان صاداقت آناان ارتبااط وجاوددارد.
 بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان شهرداري و میازان شایساتگی آناان ارتبااط وجاوددارد.
 بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان شهرداري و میزان تعهد آنان ارتباط وجود دارد. بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان شاهرداري و میازان همكااري آناان ارتبااط وجاوددارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردي ،از نظر وسعت پهنانگر ،از نظر دامنه
درد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است .روش تحقی مورد استفاده میادانی اسات کاه از
روشهاي اسنادي نیز در مطالعات مقدماتی استفاده گشته است .تكنیک تحقی پیمایش اسات ،
البته در تحقی حاضر از تكنیک مطالعات کتابخانه اي نیز استفاده شده است .ابازار جماع آوري
دادهها پرسشنامه دود اجرا است .جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل کلیاه کارکناان کارکناان
شهرداري منطقاههااي  96 ،92 ،99 ،90و  91اسات .کاه تعاداد  600نفار از آناان باا اساتفاده از
فورمول کوکران انتخاب شدند .پ

از گردآوري دادهها تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نارم

افزار آماري اس پی اس اس انجام گردید و در این رابطاه باراي آزماون فرضایات ،تساتهااي
آماري متناسب با هر فرضیه بكار گرفته شد.
دراین تحقی از اعتبار صوري جهت اعتبار بخشی سنجش گویاههاا اساتفاده گردیاد ،بادین
شكل که پرسشنامه حاوي گویهها توسط چند تن از اساتید مورد بررسای قارار گرفات و نكاات
اصالحی آنها در پرسشنامه قید گردید .براي سنجش میزان پایایی پرسشنامه نیز اقدام به محاسابه
ضریب آلفاي کرونباخ گردید وآلفاي باالي  0/7براي تمامی مت یرها به دست آمد.

 / 988فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

تعریف متغیرهای پژوهش
 سرمایه اجتماعیتعریف مفهومی :داللت به اشكالی از سازمان اجتماعی چون اعتماد ،قواعد و شابكههاا دارد
که می تواند کارایی جامعه را از طری کنشهاي متناسب تسهیل کناد .پاتناام معتقاد اسات کاه
همكاري و تعاون داوطلبانه در جاایی کاه ذدیاره و انباشات سارمایه اجتمااعی در قالاب قواعاد
مبادله شبكههاي تعهد مدنی وجود داشته باشد ،به آسانی صورت می گیارد( .پاتناام و همكااران
)937 :9680
تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر سرمایه اجتمااعی باا شاادصهااي مااهواره ،اینترنات و
شبكههاي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 رفتار شهروندی سازمانیتعریف مفهومی :رفتار شهروندي سازمانی عبارتند از رفتارهاي کارکنان کاه وراي نیازهااي
ش لی انجام شده و مستقیما توسط سیستم پاداش رسمی شناساایی نشاده و عملكارد ساازمانی را
تسهیل میکند( .بولینو و همكارن)508 :20029،
تعریف عملیاتی :در پژوهش حاضر رفتار شهروندي سازمانی باا شاادصهااي اعتمااد درون
سازمانی ،تعهد سازمانی ،صداقت ،شایستگی و همكاري مورد سنجش قرار گرفته شده است.
یافتهها
آمار توصیفی
رفتار شهروندی سازمانی
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به مولفههای رفتار شهروندی سازمانی
مولفههاي رفتار شهروندي

دیلی کم

کم

متوسط

زیاد

دیلی زیاد

میانگین کل

سازمانی

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

فداکاري

96.69

25.16

61.53

20.6

9.1

6.27

تحمل پذیري

23.6

23.8

60.08

95.29

9.39

6.30

وفاداري

25.15

61

60.55

90

-

6.71
1 Bolino
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مشارکت

95.60

29.30

10.61

98.79

1

6.25

وظیفه شناسی

63.00

28.00

20.00

93.00

-

6.81

توجه و احترام

22.90

23.06

10.17

1.10

9.00

6.51
6.55

میانگین کل

جدول مربوط به مت یر رفتار شهروندي سازمانی و مولفههاي آن ،نشان میدهد کاه میاانگین
تمامی مولفههاي رفتار شهروندي سازمانی و نیز میانگین نماره کال رفتاار شاهروندي ساازمانی،
بیشتر از حد متوسط است .بر این اساس بیشترین پاسخگویان از شاادص وظیفاه شناسای ()6.81
بردورداند .کمترین تعداد پاسخگویان نیز شادص مشارکت را ( )6.25داشته اند .میاانگین کال
پاسخگویان نیز نشان میدهد کاه تماامی پاساخگویان رفتاار شاهروندي ساازمانی بااالتر از حاد
متوسط ( )6.55داشته اند.
سرمایه اجتماعی
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به مولفههای سرمایه اجتماعی
دیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

دیلی کم

میانگین کل

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

اعتماد درون سازمانی

95.15

11.50

65.55

6.50

9

6.31

تعهد سازمانی

98.5

91.9

30.1

-

9.5

6.56

همكاري

1.26

15.5

27.2

20

6.07

6.60

شایستگی

93.92

99.68

25

96.37

66.86

6.63

صداقت

93.88

62.28

23.92

91.12

90.6

6.69

مولفههاي سرمایه اجتماعی

میانگین کل

6.11

جدول مربوط به مت یر سرمایه اجتماعی و مولفههاي آن ،نشان میدهاد کاه میاانگین تماامی
مولفههاي سرمایه اجتماعی کارکنان و نیز میانگین نمره کل سرمایه اجتماعی کارکنان ،بیشاتر از
حد متوسط است .بر این اساس بیشترین پاسخگویان از شاادص اعتمااد درون ساازمانی ()6.31
بردوردار هستند .کمترین تعداد پاسخگویان نیز شادص همكاري را ( )6.60داشته اند .میاانگین
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کل پاسخگویان نیز نشان میدهد که تمامی پاسخگویان رفتاار سارمایه اجتمااعی بااالتر از حاد
متوسط ( )6.11داشتهاند.
آمار استنباطی
بررسی وضعیت نرمال توزیع دادهها (آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف)
براي استفاده از آزمونهاي پارامتریک ،پیش شرطهایی وجاود دارد کاه عبارتناد از :شارط
نرمال بودن دادهها ،و شرط تصادفی بودن دادههاا .شارط اول باراي کلیاه دادههاا بایساتی ماورد
استفاده قرار گیرد ،اما شرط دوم تنها براي دادههاي تاریخی(دادههایی که در طول زمان بدسات
آمده است  -مانند تحلیلهاي رگرسیون زمانی) ماورد اساتفاده قارار مایگیارد .بناابراین از ایان
آزمون براي بررسی شرط مورد نظر استفاده دواهیم کرد .جهت بررسی نرمال بودن عامالهاا از
آزمون تک نمونهاي کلموگروف  -اسمیرنف به قرار زیر استفاده میشود.
دادهها از توزیع نرمال بردوردارند Ho:
دادهها از توزیع نرمال بردوردار نیستند H1:

جدول  .3آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
تحمل

مؤلفههاي پژوهش

فداکاري

تعداد

600

600

0/551

9/87

2/25

0/071

0/91

0/01

مقادیر کلموگروف-
اسمینرف
سطك معناداري (دو
دامنه)

پذیري

وظیفه

توجه و

شناسی

احترام
600

وفاداري

مشارکت

600

600

600

2/21

9/11

9/81

0/215

0/915

0/29

با توجه به جدول شماره  6می تاوان نتیجاه گرفات کاه چاون مقاادیر ساطك معنااداري کلیاه
مت یرهاي پژوهش بیشتر از  0/05هستند ،پ
دادهها نرمال هستند .پ
گرفت.

میتوان گفت که ایان مولفاههاا باه لحااظ توزیاع

می توان در تحلیل فرضیههاي پژوهش ،آزمونهاي پارامتریک را بكاار
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آزمون فرضیهها
فرضیه شماره  -9بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و میزان اعتماد آناان ارتبااط وجاود
دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل است.
صورت بندي فرضیه:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جدول  .4همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد
کارکنان
متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

اعتماد کارکنان
ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/16

0/000

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/000اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0.05است ،لذا بین دو مت یار رفتاار شاهروندي ساازمانی و اعتمااد کارکناان رابطاه
معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا 0/16
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهات مساتقیم باین دو مت یار رفتاار شاهروندي
سازمانی و اعتماد کارکنان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه بعاد رفتاار شاهروندي ساازمانی
در میان کارکنان بیشتر باشد ،اعتماد آنان بیشتر است .لذا بر ایان اسااس فرضایه شاماره  9تاییاد
میشود.
فرضیه شماره  -2بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و میزان صداقت آنان ارتباط وجاود
دارد.
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براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل می باشد.
صورت بندي فرضیه:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جدول  .5همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و
صداقت کارکنان
متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

صداقت کارکنان
ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/65

0/000

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/000اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0.05است ،لذا بین دو مت یر رفتار شاهروندي ساازمانی و صاداقت کارکناان رابطاه
معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا 0/65
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهات مساتقیم باین دو مت یار رفتاار شاهروندي
سازمانی و صداقت کارکنان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه بعد رفتار شهروندي ساازمانی
در میان کارکنان بیشتر باشد صداقت آنان بیشتر است .لذا بر این اسااس فرضایه شاماره  2تاییاد
میشود.
فرضیه شماره  -6بین رفتار شاهروندي ساازمانی کارکناان و میازان شایساتگی آناان ارتبااط
وجود دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل است.
صورت بندي فرضیه:
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Ho: r = o
H1: r ≠ o

جدول  .6همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و
شایستگی کارکنان
متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

شایستگی
ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/21

0/009

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/009اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0.009است ،لذا بین دو مت یر رفتار شهروندي سازمانی و شایستگی کارکنان رابطاه
معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا 0/21
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهات مساتقیم باین دو مت یار رفتاار شاهروندي
ساازمانی و شایساتگی کارکناان وجااود دارد؛ بادین صاورت کاه هرچااه بعاد رفتاار شااهروندي
سازمانی در میان کارکنان بیشتر باشد شایستگی آنان بیشتر است .لذا بر این اساس فرضیه شاماره
 6تایید میشود.
فرضیه شماره  -1بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و میازان تعهاد آناان ارتبااط وجاود
دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل است.
صورت بندي فرضیه:
Ho: r = o
H1: r ≠ o
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جدول  .7همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد
کارکنان
تعهد کارکنان

متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/66

0/000

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/000اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0/05است ،لاذا باین دو مت یار رفتاار شاهروندي ساازمانی و تعهاد کارکناان رابطاه
معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا 0/66
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهات مساتقیم باین دو مت یار رفتاار شاهروندي
سازمانی و تعهد کارکنان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه بعد رفتار شهروندي ساازمانی در
میان کارکنان بیشتر باشد تعهد آنان بیشتر است .لذا بر این اساس فرضیه شماره  1تایید میشود.
فرضیه شماره  -5بین رفتاار شاهروندي ساازمانی کارکناان و میازان همكااري آناان ارتبااط
وجود دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل است.
صورت بندي فرضیه:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جدول  .8همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و
همکاری کارکنان
متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

همکاری کارکنان
ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/28

0/009
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با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/000اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0/05است ،لذا بین دو مت یر رفتار شهروندي ساازمانی و همكااري کارکناان رابطاه
معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی بدسات آماده ماا کاه برابار باا 0/28
است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهات مساتقیم باین دو مت یار رفتاار شاهروندي
سازمانی و همكاري کارکنان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچه بعد رفتار شهروندي سازمانی
در میان کارکنان بیشتر باشد همكاري آنان بیشتر است .لذا بر این اساس فرضایه شاماره  5تاییاد
میشود.
آزمون فرضیه اصلی :بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و میزان کال سارمایه اجتمااعی
آنان ارتباط وجود دارد.
براي آزمون این فرضیه از ضاریب همبساتگی پیرساون اساتفاده مایشاود .آزماون پیرساون
بدست آمده در سطك اطمینان  0/15و با احتمال دطاي  0/05انجام شده است .یافتهها باه شارح
جدول ذیل است.
صورت بندي فرضیه:
Ho: r = o
H1: r ≠ o

جدول  .9همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و میزان
کل سرمایه اجتماعی
متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی سازمانی

میزان کل سرمایه اجتماعی
ضریب همبستگی

سطك معناداري

0/65

0/000

با توجه به مقدار  sigمحاسبه شده بین دو دامنه که برابار باا  0/000اسات و چاون ایان عادد
کوچكتر از  0/05است ،لذا بین دو مت یر رفتار شهروندي سازمانی و میزان کل سرمایه اجتماعی
کارکنان رابطه معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به شدت همبستگی به دست آمده ماا کاه
برابر با  0/65است ،لذا همبستگی مثبت ،با شدت متوسط و با جهت مستقیم باین دو مت یار رفتاار
شهروندي سازمانی و میزان کل سرمایه اجتماعی کارکنان وجود دارد؛ بدین صورت که هرچاه
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بعد رفتار شهروندي سازمانی در میان کارکنان بیشتر باشد میزان کل سرمایه اجتماعی آنان بیشتر
است .لذا بر این اساس فرضیه اصلی تایید میشود.
تحلیل رگرسیون
رگرسیون دطی تأثیر «رفتار شهروندي سازمانی بر سرمایه اجتماعی»
جدول ( )11وضعیت شاخصهای همبستگی
ضریب همبستگی
0/528

ضریب

ضریب تعیین

انحراف

آماره دوربین

تعیین

تعدیل شده

استاندارد تخمین

واتسون

0/278

0/277

0/13117

9/755

ضریب همبستگی بهدست آمده برابر  0/528است کاه نشاان دهناده همبساتگی قاوي مت یار
پیشبین (رفتار شهروندي سازمانی) و مت یر معیار (سارمایه اجتمااعی) اسات .باا توجاه باه نتاای
بهدست آمده ،میزان ضریب تعیین تعدیل شده براي مدل برابر  0/277است و میتوان گفت کاه
 27/7درصد از ت ییرات مت یر معیار را میتوان بهوسیله رابطه دطی آن با مت یر پایشباین ،تعیاین
نمود.
جدول ( )11آنالیز واریانس مربوط به مدل
درجه

میانیگن توان

آزادي

دوّمها
66/191
0/229

عناوین

مجموع توان دوّمها

رگرسیون

66/191

9

ماندهها

87/103

618

جمع

929/891

611

چنانكه در جدول آنالیز واریان

آماره F

 - pمقدار

956/518

0/009

( )99مربوط به مدل دیده میشود -p ،مقدار بدست آماده

جهت آزمون بسیار کوچكتر از سطك دطاي  0/05است ،بنابراین فارض H0مبنای بار ناهمبساته
بودن مت یر معیار «سرمایه اجتماعی» و مت یر پیشبین (رفتاار شاهروندي ساازمانی) در جامعاه رد
میشود و میتوان گفت که مت یر معیار و مت یرهاي پیشبین همبسته هستند.
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جدول ( )12وضعیت ضرایب تأثیر مؤلفههای وارد شده در مدل
ضرایب تأثیر
مت یرها
مقدار ثابت
رفتار
شهروندي

ضرایب

انحراف

ضرایب تأثیر

استاندارد

0/197

0/976

0/371

0/055

استاندارد

0/528

آزمون ضرایب
آماره t

-p

تلوران

مقدار

5/288

0/009

92/619

0/009

9

عامل تورم
واریان

9

با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( ،)92باید رفتار شهروندي سازمانی تاأثیر معناادار بار
ایجاد سرمایه اجتماعی دارد ،معادله نیز رگرسیون به صورت رابطه زیر است کاه در ایان معادلاه
که مت یرهاي موجود در آن به شرح موارد زیر میباشاد  Xرفتاار شاهروندي ساازمانی و  Yنیاز
«سرمایه اجتماعی» است:
Y =0/197+0/371 X

آن گونه که در جدول ( )90و جدول ( )92میبینیم نتای به دست آمده از رگرسیون دطای
بین «رفتار شهروندي سازمانی و سرمایه اجتماعی» نشان می دهد که ضریب همبستگی و ضریب
تأثیر بهدست آمده برابار  0/528و  -pمقادار باه دسات آماده نیاز برابار  0/009باوده کاه بسایار
کوچكتر از  0/05بوده و معنادار بوده ،پ
سازمانی میتواند مت یر مال

مایتاوان گفات :مت یار پایش باین رفتاار شاهروندي

سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیاین نمایاد.در

نتیجه با اطمینان  0/15این فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد میگردد.
نتیجه گیری
این پژوهش در راستاي هدف اصالی تحقیا یعنای« :بررسای ارتبااط باین رفتاار شاهروندي
سازمانی و میزان سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداري شهر تهران» انجام شد؛ در جهات دساتیابی
به هدف اصلی پژوهش میزان  600نفر از کارکنان شهرداري شهر تهران به عناوان حجام نموناه
مورد بررسی قرار گرفتند .روشی کاه در ایان پاژوهش ماورد بررسای قارار گرفات ،ترکیبای از
روشهاي کتابخانهاي و میدانی با استفاده از تكنیكی پیمایش بود؛ بدین صورت که باراي جماع
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آوري مطالب نظري و همچنین پیشینه و ادبیات تحقی از روش کتابخانهاي و براي جماع آوري
اطالعات از اعضاي جامعه آماري از روش میدانی با استفاده از تكنیک پیمایش استفاده شد.
در راسااتاي دسااتیابی بااه هاادف اصاالی پااژوهش ایاان تحقیا بااه بررساای ارتباااط بااین رفتااار
شهروندي سازمانی با سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف پردادته شد .نتای پژوهش نشاان دادناد
که:
بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و اعتماد کارکنان ،به لحاظ آمااري رابطاه معنااداري
وجود دارد ،و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم و با شدت متوسط ( )0/16است .پ

هر چه

رفتار شهروندي سازمانی کارکنان افزایش یابد ،میزان اعتماد کارکنان نیز افزایش مییابد.
بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و صداقت کارکنان ،به لحاظ آماري رابطه معنااداري
وجود دارد ،و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم و با شدت متوسط ( )0/65است .پ

هر چه

رفتار شهروندي سازمانی کارکنان افزایش یابد ،میزان صداقت کارکنان نیز افزایش مییابد.
بین دو مت یر رفتار شهروندي سازمانی و شایستگی کارکنان رابطاه معنااداري وجاود دارد .و
این رابطه به صورت مثبت ،با و مستقیم و باا شادت متوساط ( )0/21اسات .پا

هار چاه رفتاار

شهروندي سازمانی کارکنان افزایش یابد ،میزان شایستگی کارکنان نیز افزایش مییابد.
بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و تعهد کارکنان ،باه لحااظ آمااري رابطاه معنااداري
وجود دارد ،و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم و با شدت متوسط ( )0/66است .پ

هر چه

رفتار شهروندي سازمانی کارکنان افزایش یابد ،میزان تعهد کارکنان نیز افزایش مییابد.
بااین رفتااار شااهروندي سااازمانی کارکنااان و همكاااري کارکنااان ،بااه لحاااظ آماااري رابطااه
معناداري وجود دارد ،و این رابطه به صورت مثبت و مستقیم و با شدت متوساط ( )0/28اسات.
پ

هر چه رفتاار شاهروندي ساازمانی کارکناان افازایش یاباد ،میازان همكااري کارکناان نیاز

افزایش مییابد.
بین رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و میزان کال سارمایه اجتمااعی کارکناان ،باه لحااظ
آماري رابطه معناداري وجود دارد ،و این رابطه به صورت مثبت و مساتقیم و باا شادت متوساط
( )0/65است .پ

هار چاه رفتاار شاهروندي ساازمانی کارکناان افازایش یاباد ،میازان سارمایه

اجتماعی کارکنان نیز افزایش مییابد.
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بنابراین یافتهها نشان میدهند که رفتار شهروندي سازمانی باع

ارتقاي سرمایه اجتماعی در

ابعاد مختلف میشود و بنابراین پیشنهاد میشود که:
براي اینكه سازمانها بتوانند در جهت ایجاد و توسعه سرمایه اجتمااعی حرکات کنناد ،بایاد
گام به گام پیش رفت تا موجب ارتقا عملكرد سازمانی گردد.لذا براي رسیدن به این مهم و بار
اساس نتای تحقی پیشنهاد میشود که مدیران ارشد سازمان:
 اقدام به ایجاد فرهنگ سازمانی بر مبناي تروی رفتار شهروندي سازمانی کنند. تالش نماید تا مولفههاي رفتار شاهروندي را در ساطك بااالتري در کارکناان داود ایجاادنماید تا زمینههاي بروز و افزایش سرمایه اجتماعی را در آنان افزایش دهد.
 تاکید بیشتر بر روي ابعاد وظیفه شناسی ،وفاداري و توجه و احترام کارکنان .زیرا ایان ساهبعد تاثیر کمتري بر سرمایه اجتماعی داشته اند.
 در مورد شایساتگیهاا و اعتمااد باه کارکناان شابكه بهداشات و درماان بررسای بیشاتريصورت گیرد و در صورت لزوم آموزشهاي الزم جهت ارتقاي شایستگی و افزایش اعتمااد باه
مدیران سازمان فراهم گردد.
ارزشهاي انسانی را مورد تاکید قرار دهند و در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت زنادگی کارکناان
با استفاده از برنامههاي حقوقی ،رفاهی ،امنیتی تاالش نمایناد.و نسابت باه مساائل و شاكایات یاا
ارتقا کارکنان ،قضاوت واقع بینانه اي داشته و به انصاف و عدالت عمل نمایند.
 اجراي عدالت و ایجاد شفافبت در تمامی امور سازمان برگاازاري برنامااههاااي انگیزشاای-تشااویقی و آموزشاای الزم بااه منظااور دروناای کااردن وبرانگیختن ح

وظیفه شناسی در کارکنان سازمان

 طراحی سیستم حمایت و تشوی از فكرهاي برتر کارکنان به منظور به کارگیري باه موقاعآنان در فرایندهاي سازمانی و ایجاد رقابت در کسب مهارتها.
 طراحی چهارچوبی براي ارتقا شایستگیهااي کارکناان و مادیران و برناماه ریازي بارايتوسعه آنها
 برگزاري جلسات لیررسمی و پرسش و پاسخ به جهت ایجاد فضاي دوستانه و در جریاانقرار گرفتن کارکنان از اطالعات ،اهداف و عملكرد سازمان وایجاد اعتماد
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 تالش براي افزایش مشارکت در سازمان زیرا زمانی درجه دوستی بین افاراد باالسات کاهفرصتی براي تعامل با یكدیگر داشته باشند و این مشارکتها منجر به نزدیكای بیشاتر کارکناان باه
هم و ایجاد فضاي دوستی و تسریع در انتقال دانش و مهارتهاا مایشاود ،کاه نتیجاه آن افازایش
شایستگی در کارکنان سازمان است.
 تالش به منظور ایجااد یاک فرهناگ حماایتی از طریا طراحای سیساتمهااي تشاویقی وانگیزشی براي تقویت دالقیت و نوآوري و احترام به ایدههاي نو.
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