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ی اجتماعی با میزان شیوع رفتارشهروندی سازمانی کارکنان منطقه بررسی رابطه بین سرمایه

 بندر امام خمینی)ره(ویژه اقتصادی 

 

    4زارع، مهدی 1مهدی، محمدیو  2فرزاد، تقي زاده؛1الهام،پناهي

 

 چکیده
با ميزان شيوع رفتار شهروندی سازماني کارکنان منطقه هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي 

که با کارکنان ستادی منطقه ويژه اقتصادی )ماهشهر( جامعه آماری شامل کليه  بود. بندر امام خميني)ره(ويژه اقتصادی 

يه عضو انتخاب شدند. برای سنجش سرما 152استفاده از روش نمونه گيری تصادفي ساده براساس جدول مورگان تعداد 

مقياس رفتار شهروندی سازماني اجتماعي از مقياس محقق ساخته و برای سنجش ميزان رفتار شهروندی از مقياس 

های گردآوری ها بين افراد نمونه توزيع گرديد و دادهاستفاده شد. پس از محاسبه روايي و پايايي مقياس (2222)پادساکوف، 

  spss16گي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره با استفاده از نرم افزار های آماری، ضريب همبستشده با استفاده از روش

-: ابعاد غالب سرمايه اجتماعي بعد ساختاری و شناختي مي1های تحقيق نشان داد کهمورد تجزيه و تحليل قرار گرقتند. يافته

سرمايه اجتماعي  -1عناداری وجود دارد و بين ابعاد سرمايه اجتماعي و ميزان شيوع رفتار شهروندی رابطه مثبت و م -2باشد. 

 باشد.   پيش بيني کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی کارکنان مي

 : سرمايه اجتماعي، رفتار شهروندی سازماني، منطقه ويژه اقتصادی.کلمات کلیدی

 

 مقدمه
از مفاهيم نويني است که امروزه در بررسيهای اقتصادی و اجتماعي جوامع مطرح گرديده است. طرح اين  ،سرمايه اجتماعي

رويکرد در بسياری از مباحث اقتصادی، نشان دهنده اهميت نقش ساختارها و روابط اجتماعي بر متغيرهای اقتصادی است 

ادی جوامع مطرح شده و کارکردهای مهم آن در کنار اجتماعي، در عرصه حيات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتص سرمايه

ساير انواع سرمايه چون سرمايه فرهنگي، انساني، سرمايه فيزيکي و سرمايه اقتصادی سبب شده است تا توليد و توسعه آن در 

ی مختلف و هاجوامع زيادی مورد توجه قرارگرفته و مطالعات تطبيقي متعددی برای مقايسه آثار و نتايج مثبت آن در حوزه

 ( سرمايه2223) 5ويالنو و آوجوسا(. 1131همچنين ارائه راهبردهای کارآمد برای تقويت اين سرمايه مهم انجام گيرد)عزيزی، 

ها و رفتارهای های مختلفي مانند اعتماد )هنجارها(، ارزشای مديريتي تلقي کرده و برای آن ويژگياجتماعي را به عنوان پديده

تواند اجتماعي نمي اند. آنها اعتقاد دارند سرمايههمکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه را ذکر کردهمشترک، ارتباطات 

ها بتواند کار کند. توان تصور کرد که سازمان بدون بعضي از اين ويژگيها وجود داشته باشد و نميبدون يکي از اين ويژگي

شود، کارکنان به يکديگر ط و آرمان مشترک و غيره است که تجمع آن باعث ميسرمايه اجتماعي دانشگاه شامل اعتماد، ارتبا

 (. 2211، 6اعتماد کنند و به طور فعال برای يک ديدگاه مشترک فعاليت کرده و فقط به منافع کوتاه مدت اهميتي ندهند)پنگ

ستند، اما حوزه مفهوم شهروندی با های شهروند و شهرنشين به عنوان مترادف يا دارای مفاهيم نزديک به هم هاغلب واژه

شهرنشيني بسيار متفاوت است. در حالي که شهروند اشاره به مجموعه حقوق يک انسان در يک جامعه سياسي و اجتماعي 

دارد و شهرنشيني شيوه ای از زندگي در محيط شهری است. شهروندی مفهومي بسيار گسترده کلي و عمومي که سازمان 

                                                            
 کارشناس منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره(-کارشناس ارشدمدیریت آموزشی - 1

 کارشناس مسئول منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره(-کارشناس ارشدفیزیک دریا - 2

 استادیاردانشگاه شیراز–دکتری برنامه ریزی درسی  - 3
  دانشگاه پونه هند–دکتری مدیریت آموزشی  - 4

5-Vilanova &Avjosa 
6-Peng 
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کند. شهروندان سازماني به عنوان افرادی که تشکيل دهنده ادی جامعه را به خود معطوف مياجتماعي، سياسي، اقتص

خواهند به نحوی در زندگي انسان نقش داشته باشند اند، امروزه کانون توجه همه کساني هستند که مياجتماعات بشری بوده

 "کاتز وکاهن با تمايز قائل شده بين عملکرد نقش  (. رفتار شهروندی سازماني اولين بار توسط1133)ميرسپاسي و همکاران، 

تمايل به  "تر از آنها، توسط چستر بارنارد با بيان مفهوم در دهه هفتاد و هشت ميالدی و قبل "رفتارهای نوآورانه و خود جوش 

به کار  1331سال  ی رفتار شهروندی اولين بار توسط ارگان و بتمن درميالدی تعريف شد. اما واژه 1313درسال  "همکاری 

ای که در زمينه رفتار شهروندی سازماني انجام گرفت بيشتر برای (. تحقيقات اوليه2222گرفته شد )پادساکوف و همکاران، 

شد)بينستوک و دمورن ويلو ها يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتن اغلب ناديده گرفته ميشناسايي مسوليت

 (.2226، 2باشد )ويگودايک موضوعي جذاب برای پژوهشگران رفتار اجتماعي مي (. شهروندی2221، 1اسميت

های (، رفتاری فراتر از نقش2223، 1دهد )تان و تاناين رفتار شامل همکاريهايي است که توليد و اثربخشي را افزايش مي

شده است و در مجموع، عملکرد شغلي تعريف شده است که به طور مستقيم و آشکار بوسيله سيستم پاداش رسمي شناخته ن

(، نيز رفتار شهروندی سازماني را به عنوان 2224) 5(. فينکلستين و پنر2225، 4بخشد )چيو ، چنموثر سازمان را ارتقاء مي

 اند.کنند، تعريف کردهفعاليتهای کاری که مازاد نيازمنديهای وظيفه رسمي هستند و به عملکرد موثر سازمان کمک مي

دی در زمينه رفتار شهروندی سازماني صورت گرفته و محققان متغيرهای متفاوتي را در رابطه با اين مفهوم تحقيقات زيا

(، پادساکوف و همکاران، 2221)3(، کوپر 1333)1( و ارگان61331اند. از آن جمله، بورمن و موتوويدلو )مورد بررسي قرارداده

( ، بولينو و 2222های اجتماعي، پادساکوف )ها و شايستگي( ظرفيت2222) 3( رضايت شغلي و بولينو و تورنلي، بلودگود2222

-اند که اين خود اهميت موضوع را ميهای عاطفي و... را مورد بررسي قرار داده(، عدالت سازماني، شايستگي2222همکاران )

اند که شهروند اند و بيان داشتهقرار داده( نياز سازمان به رفتار شهروندی سازماني را مورد تاکيد 2225رساند. موران و بلکلي )

 (.2225علي ،  12شود )خاليد  و حسنکند حتي وقتي که از او درخواست نميخوب کسي است که از سازمان حمايت مي

ای در مورد فوايد و اهميت رفتار شهروندی سازماني مطالعات ميداني نشان داده است که رفتار شهروندی سازماني، زمينه

کنند، موفقيت جمعي را تسهيل و برای عملکرد تيم کاری مهم نان فراتر از وظايف رسمي به همکاران خود کمک ميکه کارک

-سازند که خود را به گونهکند، افراد را قادر ميها در تيم کمک ميبخشد، به هماهنگي فعاليتاست، اثربخشي تيم را بهبود مي

 (. 11،1331پادساکف، مک کنزیی موثرتری با تغييرات محيطي انطباق دهند )

دانند که به افراد در  ( نيز به سهم خود اين نوع رفتار را عمل شهروندی انجام شده مي1331) 12اسميت، اورگان و نير

رساند. عوامل موثر بر ايجاد رغبت به بروز رفتارهای شهروندی سازماني که غالبا از نوع داوطلبانه  سازمان سود و مزايايي مي

کنند و انعطاف پذيری الزم کاری ميوزه اهميت بسياری يافته است. اين رفتارها ماشين اجتماعي سازمان را روغنهستند امر

کند که با هم کناربيايند )اسميت و همکاران، نمايند، به کارکنان سازمان کمک ميهای خاص را فراهم ميبرای موقعيت

 (. 2223،  11؛ فوت و تانگ1331

تواند در بروز رفتار ها در دنيای متحول و به شدت متغير امروزی شناسايي عواملي است که ميالت سازمانبنابراين يکي از مشک

های نوظهور در زمينه رفتار سازماني است تاثير بگذارد. در اين پژوهش متغير تاثير گذار شهروندی سازماني که يکي از پديده

 سرمايه اجماعي در نظر گرفته شده است. 

                                                            
1Bienstock, DeMoranville ,& Smith 
2Vigoda  
3Tan , Tan  
4Chiu , & Chen  
5Finkelsteinb 
6Borman , Motowidlo  
7Organ  
8Cooper  
9Bolino, Turnley & Bloodgood  
10Khalid ,& Ali  
11Podskoff ,Mackenzie , Moorman ,  and Fetter  
12Smite, Organ , & Near  
13Foot , & Tang  
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 و تحقیقات پیشینری چارچوب نظ
 ینهاد روابط از يبادوام شبکه تيمالک جهينت که است يبالفعل و بالقوه جمع ياجتماع هيسرما ،(2222) 1ويبورد نظر از

ای از تعاريف ( نيز مجموعه2226)2مکياس مونتانا  .است گروه آن منابع به يابيدست یبرا گروه کي در تيعضو و افراد نيب شده

(، آورده 2225) 5(، هامفرز2222)4(، مايکل ولکاک و ديپانارايان 1333)1اجتماعي را از نويسندگاني مانند: پورتس  سرمايه

( که به هنگام 1333يي دانست )پورتس، هااجتماعي را هنجارها و شبکه توان سرمايهاست که از مجموع اين تعاريف مي

( و بر رفتارهای فردی و به تبع آن بر رشد اقتصادی تأثير 2222ديپانارايان، مواجهه با يک بحران مفيد باشد) مايکل ولکاک و 

 (.2225گذارد)هامفرز، 

(، لينا و وان 2212)6توان به اندروهای مختلفي از سرمايه اجتماعي صورت گرفته است که از آن جمله ميبندیطبقه

( سه بعد زير را برای سرمايه اجتماعي در 2223) 3ناهاپيت و گوشال ( اشاره نمود.1332)3کلمن (،2222(، بورديو)2221)1بورن

 گيرند:در نظر مي

بعد ساختاری در بردارنده الگوهای ارتباطي ميان اعضای يک گروه يا واحد اجتماعي است. مهمترين : 12ساختاری بعد-1

     سازمان مناسب.ای و ای بين افراد، پيکربندی شبکهعبارتند از روابط شبکه بعدجنبه های اين 

شناختي سرمايه اجتماعي اشاره به منابعي دارد که فراهم کننده مظاهر تعبيرها و تفسيرها و  بعد :11شناختي بعد -2 

سيستم های معاني مشترک در ميان گروه ها است. بعد شناختي شامل ادراک باورها و تصورات فرهنگي و اجتماعي مشترک 

 ماند.زبان مشترک مورد پذيرش افراد قرار گرفته است و ميان آنها باقي مي مشترک، و يا  است که بوسيله مفاهيم و خاطرات

سرمايه اجتماعي توصيف کننده نوعي روابط شخصي است که افراد با يکديگر به خاطر  بعدارتباطي :12بعدارتباطي -1

کنند. مهمترين جنبه های اين بعد از سرمايه اجتماعي عبارتنداز: اعتماد، هنجارها، الزامات و سليقه تعامالتشان برقرار مي

 انتظارات، هويت. 

های چستر بارنارد ( معرفي شد اما اين مفهوم از نوشته1331رفتار شهروندی سازماني برای اولين بار توسط ارگان و بتمن )

های خودجوش و فراتر از انتظارات  ( در مورد عملکرد و رفتار1366کتز وکان  )( در مورد تمايل به همکاری و مطالعات 1313)

( اين رفتارها را تحت عنوان 1333(. ارگان )2222، 11های کاری، ناشي شده است )پادساکوف، مک کنزی، پين، پچارچنقش

تمايالت افراد برای صرف وقت و انرژی رفتار شهروندی سازماني يا سندروم سرباز خوب تبيين کرد. سندروم سرباز خوب بيانگر 

، 14باشد )ويگودا و گادوت فراتر از نياز رسمي و بدون هيچ انتظاری برای بدست آوردن پاداش رسمي در محيط اجتماعي مي

( ارائه شده است که شامل: آداب 1331(. معتبرترين تقسيم بندی در زمينه ابعاد رفتار شهروندی سازماني توسط ارگان )2226

(  مقياس پنج بعدی از 1333باشد. همچنين ارگان )نزاکت مي -5جوانمردی  -4وجدان کاری  -1نوع دوستي   -2ماعي  اجت

 بعد عبارتند از: 5دهد، که اين رفتار شهروندی سازماني را تشکيل مي

ای مورد نياز هدهند که فراتر از حداقل سطح وظيف: در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصي را انجام ميوظیفه شناسی

 2226؛ راستوجي، 2225(، مثال کمک به ديگر اعضای سازمان )گنزالز، 1136؛ اسالمي،  1333، 15برای انجام کار است )ارگان

                                                            
1 - Bourdieu 
2-Macias Montana. S   
3-Portes. A 
4-Woolcoch,Michael and Narayan, Deepa             
5 - Humpheres 

6 - Andrews,R. 
7 - Leana, Carrie R& Harry J. van Buren 
8 - Coleman, J.s. 
9-Nahapiet,J and Ghoshal, s 
10-Distans structure 
11-Distans cognitioniy 
12-Distans communication 
13Podsakoff & Mackenzie, Paine , & Bachrach 
14Vigoda.& G 
15Organ  
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به رفتارهای معتبر و سود بخشي از قبيل، ايجاد صميميت، همدلي، ع دوستی: (. نو2224، 1اپلبام و بارتولوماسي، بامير، دور

: شامل فضیلت شهروندی(. 2224؛ اپلبام و همکاران،  1136؛ اسالمي،  1333اشاره دارد )ارگان، دلسوزی ميان همکاران 

: به شکيبايي در جوانمردی(. 1136؛اسالمي،  1333رفتارهايي از قبيل حضور آن هم زماني که اين حضور الزم نباشد )ارگان، 

؛ کاستر  1136؛ اسالمي،  1333بندی اشاره دارد )ارگان، گله برابر موقعيتهای نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض و نارضايتي و

باشد ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مشتريان سازمان مي: بيان کننده نحوهاحترام و تکریم(. 2224، 2و ارماريو و رويز

؛ اسالمي، 1333مترقي هستند )ارگان،  کنند دارای رفتار شهروندیافرادی که در سازمان با احترام و تکريم با ديگران رفتار مي

 .(2224( و انجام کارهايي که در سازمان ضروری نيستند اما انجام آنها به سود سازمان است )کاسترو و همکاران، 1136

( به بررسي رابطه هيجانات با رفتارهای کاری داوطلبانه )رفتارهای شهروندی سازماني و 2222) 1اسپکتور و فوکس

روندی( پرداختند، نتايج نشان داد که هيجان نقش مرکزی را در رفتارهای داوطلبانه دارد و با دستکاری رفتارهای ضدشه

توان رفتارهای کاری داوطلبانه را افزايش و کاهش داد. همچنين آنها بيان کردند که تعدادی از شرايط شغلي و هيجان مي

های هيجاني و العملشناختي( باعث ايجاد عکستعهد روان عدالتي و پايين بودنهای شغلي، بيسازماني مانند )استرس

هيجانات منفي باعث افزايش رفتارهای ضدشهروندی و برعکس هيجانات مثبت باعث افزايش رفتارهای شهروندی سازماني 

بررسي قرار  ( ارتباط رضايت شغلي، درک عدالت و تعهد سازماني را بر رفتار شهروندی سازماني مورد2225) 4آلوتيبي شوند.مي

( با ارزيابي 2226) 5دهد که فقط تعهد سازماني با رفتار شهروندی سازماني رابطه دارد. کيمداده است. نتايج پژوهش نشان مي

دارد که ميزان نوع دوستي بيش از سطح متوسط انگيزش بخش خدمات عمومي کشور کره و رفتار شهروندی سازماني بيان مي

( ادراک رفتار 2223) 6فورنرهد عاطفي، انگيزش و پذيرش عمومي رابطه مستقيم و معناداردارد. بوده که با رضايت شغلي، تع

شهروندی سازماني، ادراک عدالت در ارتباط رئيس و مرئوس )عدالت تعاملي( و رضايت ارتباطات کارکنان و مديران دانشگاه 

مثبت و معنا داری بين رفتار شهروندی سازماني، عدالت ی اوهايو را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيد که رابطه

تعاملي و رضايت از ارتباطات وجود دارد. بر خالف عالقه وافری که در زمينه رفتار شهروندی سازماني وجود دارد مروری بر 

( 1132دی و همکاران )احمادبيات تحقيق در اين زمينه مي تواند بيانگر عدم توافق نظر محققان در مورد ابعاد اين سازه باشد. 

 علوم گوناگون های حوزه در اخير های سال در که است چنداليه و چندبعدی مفهومي اجتماعي سرمايه کنند کهبيان مي

 های شبکه و ارتباطات از است عبارت کل يک مثابه به اجتماعي سرمايه. است شده سياسيمطرح علوم و اقتصاد اجتماعي،

 و شناسان جامعه از بسياری. آورند پديد جامعه يک افراد ميان در را اطمينان و همکاری حس توانند مي که ای اجتماعي

 اين بر. است جوامع توسعه مهم ابعاد از يکي اجتماعي سرمايه به توجه که باورند اين بر اجتماعي علوم های حوزه متفکران

 1132 سال کردستاندر استان گمرکات کارکنان سازماني شهروندی رفتار و اجتماعي سرمايه ميان ارتباط بررسي به آنها اساس،

 و( ای رابطه شناختي، ساختاری،) اجتماعي سرمايه متغير ابعاد بين که است اين بيانگر فرضيات آزمون نتايج. است پرداخته

 تحليل نتيجه. دارد وجود مستقيمي و معنادار رابطه آنان سازماني شهروندی رفتار و کردستان استان گمرکات کارکنان

 از درصد 28631 خالص طور به(ای رابطه شناختي، ساختاری،) اجتماعي سرمايه متغير ابعاد که است اين بيانگر رگرسيوني

 از وابسته، متغير اند، شده معادله وارد که متغيرهايي ميان از و کنند، مي تبيين را معادله در سازماني شهروندی رفتار واريانس

 اجتماعي سرمايه ابعاد رابطه بررسي ( به1131خرازی و همکاران ) .پذيرد مي تأثير بيشتر اجتماعي سرمايه شناختي بعد

 شهروندی رفتار به گرايش بيني پيش در ابعاد آن از يک هر سهم و بيمه شرکت يک مرکزی دفتر ستادی کارشناسان و مديران

 شهروندی رفتار به گرايش و اجتماعي سرمايه ميان معناداری و مثبت رابطه که است داده نشان پژوهش نتايج. اندپرداخته آنان

 بعد اجتماعي، سرمايه ابعاد ميان از آمده دست به نتايج اساس بر همچنين. دارد وجود مطالعه مورد بيمه شرکت سازماني در

                                                            
1Appelbaum, bartolomucci , Beamier & Dore  

 
2Castro , Armario & Ruiz 
3 Spector & FOX 
4 Alotaibi 
5 Kim 
6  
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 بعدی مرتبه در شناختي و ساختاری بعد دو است، بوده سازماني شهروندی رفتار به گرايش کننده بيني پيش بهترين ای رابطه

 اند داشته قرار

 اهداف تحقیق

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با ميزان شيوع رفتار شهروندی سازماني در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خميني 

   )ره(

   (در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خميني )ره تعيين بعد غالب سرمايه اجتماعي

کنندگي سرمايه اجتماعي برای رفتار شهروندی سازماني در منطقه ويژه اقتصادی بندر امام بينيتعيين قدرت پيش

   خميني )ره(

 

 روش پژوهش
منطقه ويژه با ميزان شيوع رفتار شهروندی سازماني در  سرمايه اجتماعيپژوهش حاضر به دنبال بررسي رابطه بين 

باشد. لذا پژوهش حاضر به لحاظ اهداف از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصيفي از نوع مي  بندر امام خميني )ره(اقتصادی 

جامعه  باشد.بين و رفتار شهروندی سازماني به عنوان متغير مالک ميبه عنوان متغير پيش سرمايه اجتماعيهمبستگي است. 

-نفر تشکيل مي 1122که شامل  خميني)ره(بندر امام  آماری پژوهش حاضر را کليه کارکنان ستادی منطقه ويژه اقتصادی

برای سنجش سرمايه اجتماعي  روش نمونه گيريب تصادفي ساده بود. باشند.نفر مي 215دهند که بر اساس آمار ارائه شده 

ای گزينه 5گويه  13بندی ناهاپيت و گوشال، استفاده شد. اين مقياس شامل ای براساس طبقهدانشگاه از مقياس محقق ساخته

باشد که سرمايه اجتماعي را در سه بعد شناختي، ساختاری، ارتباطي را ميسنجد و پاسخ اعضاء هيأت علمي نوع ليکرت مي از

در  (0222پودساکوف و همکاران، ) مقیاس رفتار شهروندی سازمانینمايد. ای دريافت ميگزينه 5را از طريق اين طيف 

ای از نوع ليکرت، گويه پنج گزينه 22ت شهروندی، جوانمردی، احترام و دارای ابعاد پنجگانه، وظيفه شناسي، نوع دوستي، فضيل

گويه و بعد نوع  4گويه، احترام و تکريم با  4گويه، فضيلت شهروندی با  5گويه، جوانمردی با  4بعد، وظيفه شناسي با  5

 ( نمره گذاری شد.5( تا خيلي موافقم )1مخالفم ) گويه و طيف بسيار 5دوستي با 

 ها با نمره کل مقیاس .  طیف ضرائب همبستگی گویه1دول شمارهج

 رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مربوطه

 

 اجتماعی روایی و پایایی ابعاد سرمایه 0جدول شماره 

 بعدارتباطی بعدساختاری بعدشناختی ابعاد

 61/2 -36/2 13/2 -33/2 12/2-32/2 طیف ضرایب همبستگی

 2221/2 2221/2 2221/2 سطح معناداری

 2/ 31 2/ 34 2/ 31 کرونباخآلفای 

ضریب  سطح معناداری آلفای کرونباخ

 همبستگی

ابعاد رفتار شهروندی 

 سازمانی

 وظیفه شناسی 13/2- 31/2 2221/2 31/2

 جوانمردی 51/2 – 32/2 2221/2 13/2

 فضیلت 56/2 – 16/2 2221/2 66/2

 تکریم 14/2 – 33/2 2221/2 31/2

 نوع دوستی 31/2 – 31/2 2221/2 32/2
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 یافته های تحقیق

 اجتماعی کدام است؟ سوال اول: بعد غالب سرمایه

( سرمايه 21/1ترين ميانگين )( و بعد ارتباطي پايين41/1بعد ساختاری باالترين ميانگين) 1براساس جدول شماره 

تفاوت معناداری بين ابعاد سه  151و2در درجه آزادی ( 31/46بدست آمده )f اند. و براساس اجتماعي را به خود اختصاص داده

آزمون تعقيبي بون فروني بين بعد شناختي و ارتباطي و همچنين  4اجتماعي وجود دارد. براساس جدول شماره  گانه سرمايه

هده نشد. بر بين بعد ساختاری و ارتباطي تفاوت معناداری وجود دارد. اما بين بعد شناختي و ساختاری تفاوت معناداری مشا

 شوند.اجتماعي شناخته مي اين اساس هر دو بعد شناختي و ساختاری به عنوان ابعاد غالب سرمايه

 تعیین بعد غالب سرمایه اجتماعی 3جدول شماره

sig df f ابعاد تعداد میانگین انحراف استاندارد 

 شناختی 152 45/1 32/2   

 ساختاری 152 41/1 222/1 31/46 151و   2 2221/2

 ارتباطی 152 21/1 32/2   

 

 مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی -آزمون تعقیبی بون فرونی 4جدول شماره

 ابعاد شناختی ساختاری ارتباطی

 شناختی   

  NS ساختاری 

 ارتباطی 2221/2 2221/2 

 

اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی  سوال دوم: آیا رابطه معناداری بین ابعاد سرمایه

 وجود دارد؟                                     

بين بعد شناختي، ساختاری، ارتباطي و رفتار شهروندی سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود  5براساس جدول شماره 

 دارد. 

 رفتار شهروندی سازمانیاجتماعی و  رابطه ابعاد سرمایه 5جدول شماره

 

 

 

 
 
 
 

اجتماعی  سرمایه سوال چهارم: آیا 

بینی کننده  دانشگاه پیش 

شهروندی  معنادار رفتار 

-سازمانی می باشد؟

رفتار ( P<836/2=β 21/2اجتماعي پيش بيني کننده مثبت و معنادار ) شود که سرمايهمشخص مي 1با توجه به نمودار 

رفتار 

 شهروندی

 ابعاد شناختی ساختاری ارتباطی

 شناختی 1   

  1 33/2 

2221/2 

 ساختاری

 1 32/2 

2221/2 

32/2 

2221 /2 

 ارتباطی

1 35/2 

2221 /2 

35/2 

2221/2 

32 /2 

2221/2 

رفتار 

 شهروندی
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( و پس از آن بعد شناختي )با بار 32/2اجتماعي، بعد ساختاری )با بار عاملي  باشد. در متغير سرمايهمي شهروندی سازماني

 باشند. ( تبيين کننده معنادار اين متغير مي31/2(و بعد ارتباطي )با بار عاملي 33/2عاملي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار شهروندی سازمانیقدرت سرمایه اجتماعی دانشگاه در پیش بینی - 1نمودار

 

 نتیجه گیری
اجتماعي  بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي دانشگاه نشان داد که هر دو بعد شناختي وساختاری به عنوان ابعاد غالب سرمايه

داری سرمايه توان گفت که  دو بعد شناختي و ساختاری بطور معنيآمده ميشوند. در توجيه نتيجه به دست شناخته مي

دهند. با توجه به نتايج مشاهده شده در اين پژوهش همکاری در حل مشکالت، نگه داشتن اجتماعي را تحت تأثير قرار مي

های جمعي، ارتباط و رسالههای خود، دنبال کردن مشتاقانه اهداف احترام يکديگر، به اشتراک گذاشتن نظرات و ديدگاه

گيرند. بنابراين صميمانه و دوستانه با يکديگر، احساس همدلي نسبت به يکديگر تحت تأثير بعد ساختاری و شناختي قرار مي

توان بيان کرد که هر دو بعد ذکر شده در توسعه سرمايه اجتماعي در دانشگاه نقش مثبت و مؤثری دارند که نتيجه بدست مي

باشد. براساس نتيجه بدست آمده ( همسو مي2222؛ استون، 2226؛ هي هونگ پارک، 1135ر محققان) محسني، آمده با نظ

 توان حاصل پديده های ذيل دانست:سرمايه اجتماعي را مي

 فعاليت گروههای اجتماعي. -1

 احساس هويت جمعي و گروهي )عضويت در گروههای اجتماعي(. -2

 اعضاء گروه(.تعامل اجتماعي متقابل )بين  -1

 اعتماد متقابل بين اعضاء گروه. -4

 احساس وجود تصويری مشترک از آينده. -5

 ها و نظرات ديگرانامانتداری در بيان انديشه - 6

 صداقت و اعتماد به توانايي و شايستگي يکديگر -1

-( مطابقت مي2221تون)گيری اين قسمت از پژوهش با نظريه شکاف ساختاری برت و نظريه سرمايه اجتماعي اسنتيجه

کند که اين دو نظريه بر روی بعد ساختاری و شناختي به عنوان ابعاد غالب سرمايه اجتماعي تأکيد بيشتری دارند. که نظريه 

شکاف ساختاری برت تأکيد بر رابطه ميان فرد و همکاران وی در شبکه و همين طور روابط ميان همکاران با يکديگر است. 

اين نظريه، فقدان ارتباط ميان دو نفر در يک شبکه اجتماعي است که في نفسه مزيتي برای سازمان تلقي منظور از شکاف در 

شود. مطابق اين نظريه، اگر يک فرد در شبکه اجتماعي خود، با همکاراني که با هم در ارتباط نيستند يا حداقل ارتباطي با مي

86/0 

 شناختی

 یساختار

 ارتباطی

رفتار 

 شهوندی

 سرمایه

 اجتماعی

89/0 

92/0 

87/0 
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کند که سرمايه و در نظريه سرمايه اجتماعي استون به اين اشاره مي هم دارند، ارتباط کند نهايت استفاده را خواهد برد.

ها و ساختار روابط اجتماعي و بعد دوم، ساخت هنجارها و کيفيت روابط باشد. بعد اول، ساخت شبکهاجتماعي شامل دو بعد مي

ها، ساختار ز: نوع روابط، اندازه شبکههای سرمايه اجتماعي در بعد اول عبارتند اباشد. ويژگياجتماعي يا همان بعد شناختي مي

های سرمايه اجتماعي در بعد دوم عبارتند از : هنجار اعتماد و هنجار دروني روابط، ساختار بيروني روابط و سطح روابط. ويژگي

 جبران.

ريه وندايي به باشد که نظ( همسو  مي2221و همچنين با نظريه تعامل سرمايه اجتماعي و سرمايه فکری در سازمان: وندايي)

داند. او معتقد است اجتماعي پرداخته و آن را علت اصلي تعامل بين سرمايه اجتماعي و فکری مي بررسي بعد شناختي سرمايه

 گيرد، نقطه اصلي تعامل بين سرمايهای شکل ميکه بعد شناختي سرمايه اجتماعي که به وسيله ابعاد ساختاری و رابطه

 باشد.ها ميناجتماعي و فکری در سازما
رفتار نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين ابعاد سرمايه اجتماعي) ساختاری، شناختي، ارتباطي( و 

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتايج پژوهش بيانگر اين است که با فراهم ساختن بعد شناختي شامل:  شهوندی سازماني

به  -4های جمعيدنبال کردن مشتاقانه اهداف و رساله -1نگه داشتن احترام يکديگر -2تهمکاری افراد در حل مشکال -1

مورد تشويق و  -6احساس امنيت از مبادله افکار و تجربيات خود به ديگران  -5های خوداشتراک گذاشتن نظرات و ديدگاه

 -1روحيه همکاری باال  -2و دوستانه با يکديگرارتباط صميمانه  -1های تيمي؛ بعد ساختاری مانند: تمجيد قرار دادن فعاليت

تجانس و هماهنگي باال با يکديگر؛ بعد ارتباطي شامل:  -5احساس همدلي نسبت به يکديگر  -4روابط بسيار گسترده با يکديگر

پايبندی  -4صداقت نسبت به يکديگر  -1ها و نظرات ديگران   رعايت مراتب امانتداری در بيان انديشه -2اعتماد به يکديگر -1

اعتماد به توانايي  -1ارتباط باز و صادقانه بايکديگر  -6نابهنجار تلقي کردن بدگويي از همکاران  -5های خود به تعهدات و وعده

رفتار وجود جو صميمانه و مشارکتي باعث افزايش سرمايه اجتماعي شده و زمينه را برای توسعه  -3و شايستگي يکديگر  

 آورد.ود ميشهوندی سازماني به وج

( 2221( و نظريه سرمايه اجتماعي گودرهام و همکاران)2221نتيجه بدست آمده با نظريه سرمايه اجتماعي هسلي و همکاران )

کند که نظريه هسلي و همکاران به رابطه بين سرمايه اجتماعي سازمان و کيفيت کار و سالمتي اشاره کرده و در مطابقت مي

وری، انتقال دانش، نوآوری، اثربخشي اجتماعي، بهره اند. مدل هسلي رابطه مثبت بين سرمايهداختهاين رابطه به ارائه مدل پر

های عمومي تيمي، کاهش ترک خدمت، رضايت شغلي باال و سالمتي بهتر را در سازمان نشان ميدهد و معتقدند که ويژگي

 اين ميان پيوند تواندمي ساختار يک عنوان به اجتماعي يهوسرمابيني کرده توانند رضايت شغلي و سالمتي را پيشسازماني، مي

دهد، زيرا که آن، اجتماعي کارايي انتقال دانش را افزايش مي . و به عقيده گودرهام و همکارانش، سرمايهبرقرارسازد را ويژگيها

بدست آوردن شايستگي، کند. ايده اصلي آنان اين است که انتقال دانش، کليدی است برای رفتار جمعي را ترغيب مي

 شود.صالحيت، نوآوری و يک مزيت برای سازمان محسوب مي

 منابع
 شهروندی رفتار و اجتماعي سرمايه ابعاد ارتباط (، بررسي1132) آباد، اسعد بلبان احمدی، يعقوب و محمدی .1

 هفتم، سال ،(شوشتر آزاد) اجتماعي نامه علوم، فصل(کردستان استان گمرکات کارکنان: موردی مطالعه) سازماني

 .21 شماره

 .131 شماره ،13 سال تدبير، ماهنامه تهران،. سازماني شهروندی رفتار(. 1136) ابوالقاسم سيار، حسن؛ اسالمي، .2

 رفتار به گرايش با اجتماعي سرمايه رابطه ،(1131)عبداله سينکي، جبلي و مظفرالدين واعظي، سيدکمال؛ خرازی، .1

 2  شماره8  21  دوره(8 بيمه صنعت) بيمه پژوهشنامه بيمه،ر شرکت يک مرکزی دفتر در سازماني شهروندی

 . 111 صفحه تا 153 صفحه از ;(126 مسلسل)

 .63-63 اجتماعي، ی¬سرمايه توسعه در انساني علوم نقش(. 1131) اهلل نعمت عزيزی، .4

 و سازماني شهروندی رفتار رابطه بررسي(. 1133) مژگان ارباستان، قنبری ؛ غالمرضا زاده، معمار ناصر؛ سپاسي، مير .5

 .122 شماره شماره، يازدهم سال(. 1 منطقه موردی مطالعه) شهرداری کارکنان شغلي عملکرد
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