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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 

ی اجتماعی و رفتار شهروندی بین کارکنان اداره کل بنادر ی ابعاد سرمایهبررسی رابطه
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 چکیده 

سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي بین كاركنان اداره كل بنادر ابعاد اين پژوهش تعیین رابطه هدف 

مي باشد روش پژوهش حاضر از نوع   منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خمیني )ره( -ودريانوردي خوزستان

 نمونه از استفاده با كاركنان ستادي مي باشند،كهنفر از  036 تعدادتوصیفي و همبستگي است.آزمودني ها  

بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.ابزارگردآوري اطالعات دو پرسشنامه نفر  932تعداد  ساده تصادفي گیري

. كه روايي آنها توسط اساتید مورد تايید و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي بوداستاندارد سرمايه اجتماعي 

آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد به منظور تجزيه وتحلیل اطالعات نیز قرار گرفت وپايايي آنها با استفاده از ضريب 

بین  سرمايه  هاي پژوهش نشان داد كهيافته. نتايج از آزمون هاي آماري همبستگي پیرسون استفاده شد

 وجود درصد 26ي مثبت  و معناداري به میزان رابطهكاركنان  شهروندي سازماني اجتماعي وابعاد آن با رفتار

 .دارد
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 

   مقدمه -1

 كاه  طاوري  باه  اسات   كارده  ظهاور  و كاار  كساب  و ماديريت  محایط  در جديادي  مفااهی   دانش، و اطالعات عصر به ورود با

 رفتاار  باشاد. ماي  جدياد  متغیرهااي  ناوع  از ايان  مناساب  و ي ماورر دهاساتفا  گارو  در هاا ساازمان  يآيناده  رقاابتي  مزيات 

 ي اخیار دهاه  باه  مرباو   ي آندربااره  جادي  ي تحقیقاات ساابقه  كاه  باشاد ماي  مفااهی   دسات  از همین سازماني شهروندي

-ماي  كاه  شاد  خواهاد  مناد بهاره  رقاابتي  مزيات  يا   از باشاد  اجتمااعي  يسارمايه  داراي كاه  ساازماني  ديگر، طرف از است.

 عملكارد  طاور يیرمساتقی    باه  تواناد رفتاار شاهروندي ماي    دلیال  هماین  شاود، باه   رقیباان  ساير از گرفتن پیشي باعث تواند

 اجتمااعي  يسارمايه  و اسات  اجتمااعي  سارمايه  يدهناده  شاكل  رفتاار  واقا  ايان   در دهاد.  قارار  تاثریر  تحات  را ساازمان 

 رفتاار  باروز  دهاد.همننین ماي  ارتقاا  را ساازمان  لكارد عم كاه  اسات  ارزش باا  داراياي  يا   سارمايه،  ديگار  هايشكل همانند

 مساوول  موفقیتشاان  و بقاا  برابار  در و وربهاره  منعطا،،  ناوآور،  هااي ساازمان  كاه  اسات  شاده  باعاث  ساازماني  شاهروندي 

 از را ارار  ايان  كاه  باشاد ماي  ساازماني  ارار بخشاي   در آن راثریر  دلیال  باه  ساازماني  رفتاار شاهروندي   ياافتن  اهمیات  باشند.

 و اسات  اجتمااعي  سارمايه  يدهناده  شاكل  شاهروندي  رفتاار  روي، هار  باه  دارد.ماي  اعماال  اجتمااعي  ييهسارما  طريا  

 دهد.مي ارتقا را سازمان عملكرد كه آيدمي شمار به ارزش با دارايي ي  اجتماعي سرمايه

نتیجاه  « مانسااز  عملكارد  باا  آن ارتباا   بررساي  و ساازماني  شاهروندي  رفتاار  شاناخت عوامال  »تحقیا    در (5331 )زارعاي 

در تحقیقاي، رفتاار شاهروندي     (9663) بولیناو  بخشاد. ماي  بهباود  را ساازمان  عملكارد  ساازماني  شاهروندي  گیارد رفتاار  ماي 

 ي اجتمااعي را  باه عناوان متغیار وابساته در نظار گرفتاه اسات.كه در آن باا         سازماني را باه عناوان متغیار مساتقل و سارمايه     

 اجتمااعي،  يسارمايه  و ساازماني  رفتاار شاهروندي    باین  رابطاه  وجاود  ربا  مبناي  تحقیا   هااي يافتاه  باه بخشاي از   توجاه 

 آراار  باه  توجاه  باا  و ارزياابي  ساازمان  در را ي رفتاار شاهروندي  توساعه  و حفا   منااف   و هاا هزيناه  باياد  هاا سازمان مديران

 يرمايهسا  ايجااد  باراي  ماديران  همنناین  كنناد.  اقادام  در ساازمان  بیشاتر آن  هار هاه   اجاراي  باه  نسابت  آن، يباالقوه 

 شاود  كاركنانشاان  قاواي  تجدياد  باعاث  كاه  كنناد  ايجااد  ايكااري  محایط  باياد  رقابات،  از دور رقبا كردن خارج و اجتماعي

ر عصار حاضار باراي توساعه، ماديران بیشاتر از آنكاه باه سارمايه فیزيكاي و           دباشاند  خاوبي  ساازماني  بتوانناد شاهروندان   تاا 

دارند.مااديران و كساااني كااه بتوانناد ساارمايه اجتماااعي سااازمان را توسااعه  انسااني نیازمنااد باشااند بااه ساارمايه اجتمااعي نیاااز   

 دهنااد راه كامیااابي شااغلي وسااازماني را همااوار مااي سااازند. امااروزه سااازمانها ايلااب رهبرانااي را اسااتخدام مااي كننااد كااه بااه 

ن هااا كااه داراي ساارمايه اجتماااعي اعتقادداشااته و خااود نیااز داراي اياان ساارمايه باشااند. تعااداد كاركنااان موجااود در سااازما   

سرمايه اجتماعي باشند كا  و تقاضااي ساازمان باراي باه خادمت گارفتن آناان زيااد اسات  ارزش زيااد آن هاا ساازمان هاا را               

خواهاان رشاد و بقااي شاركت هاا هساتند ساعي دارناد باا جا ب كاركناان             متوجه شكار مغزها نموده و بر اين اسااس ماديراني كاه   

باا توجاه باه اهمیات وجاود سارمايه اجتمااعي        . مرئاي ساازمان خاود را افازايش دهناد      روت ناا برخوردار از سرمايه اجتماعي باال، ر

در ي  سازمان و در نظر گارفتن ايان امار كاه ماديران ساازمان افاراد كماي را پیادا خواهناد نماود كاه داراي درجاات باااليي               

رد در سااازمان داراي رابطااه مثباات و از ساارمايه اجتماااعي باشااند، لاا ا عااواملي كااه بتوانااد بااا باااال رفااتن ساارمايه اجتماااعي فاا

سااازمان، مهمتاارين دسااتاورد تاااريخي زناادگي بشاار اساات و انسااان،  ..هسااتندمعنااي دار باشااند، از اهمیاات زيااادي برخااوردار 

اصاالي تاارين م لفااه در پیكااره سااازمان بااه شاامار مااي رود. توسااعه اجتماااعي يكااي از هاادفهاي اكثرياات جواماا  جديااد اساات 

میااان "اقتصااادي وفرهنگااي كوتاااه ماادت "رياازي هاااي اجتماااعي انااات گوناااگون از جملااه برنامااهواياان جواماا  از وسااايل وامك

مدت وبلند مادت واساتراتژي  بهاره ماي گیرناد تاا بتوانناد فرايناد توساعه را تساهیل وامكاان ايجااد توساعه فراگیار رافاراه                 

ن وتااریر ورابطاه آن باا عادالت ساازماني      سازد از جمله مقوالت مها  ماوررردر ايان رابطاه سارمايه اجتمااعي واناواع گونااگون آ        
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اساات در نتیجااه برنامااه هاااي گوناااگون اجتماااعي جايگاااه ويااژه اي بااراي اياان اماار در نظاار مااي گیرنااد. از طرفااي، عاادالت و   

اجااراي آن يكااي از نیازهاااي اساسااي و فطااري انسااان اساات كااه همااواره در طااول تاااريج وجااود آن بسااتري مناسااب جهاات   

كرده اسات رواباط اجتمااعي پايادار، منساج  و ساال  ماا پایش نیااز و سانع بنااي جامعاه اسات               توسعه جوام  انساني فراه 

اما ايان رواباط اماروزه بسایار ت اعی، شاده اناد. بار هماین اسااس در دهاه هااي اخیار دانشامندان علاوم اجتمااعي تفسایر                  

 (91: 5331شیرواني،  جديدي از اين مشكل ارائه كرده اند كه بر مفهوم سرمايه اجتماعي متكي است )الواني و

( سرمايه اجتماعي شامل اين موارد مي گردد: تعهدات و انتظارات، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطالعات، 5222از نظر كلمن)

 هنجارها و ضمانت هاي اجرايي م رر.

 در ي  دسته بندي ديگر نیز سرمايه اجتماعي به سه بعد زير تقسی  گشته است :

 انيسازم تناسب و شبكه تركیب و شكل شبكه، در موجود پیوندهاي ید بر بعد ساختاري باتاك -5

 مشترك هاي وروايت مشترك عالئ  و زبان بعد شناختي با تاكید بر  -9

 (.5223بعد ارتباطي با تاكید بر اعتماد، هنجارها، تعهدات و روابط متقابل و تعیین هويت مشترك )ناهاپیت و قوشال،  -3

محققان مورد استفاده قرار مي گیرد ، مدل منفعت شخصي از سرمايه اجتماعي است  در اين حالت به طور الگوي ديگر كه توسط 

آشكاري بر افراد و دارايي هاي اجتماعي شان از قبیل منفعت و جايگاه اجتماعي، گواهي نامه هاي تحصیلي و يیره ، تمركز 

 وانبرن، و لینا)گیرد مي قرار نظر مد فردي واحد يا اشخاص يبرا حاصل نتايج بر تمركز ، مدل اين در كلي طور به میشود 

رفتار شهروندي  و ابعاد آن با بین سرمايه اجتماعيكه: آيا  باشديمبنابراين سوالي كه مقاله حاضر به دنبال آن است اين (..5222

 ؟هگونه استمیزان آن  رابطه اي وجود دارد وكاركنان اداره كل بنادر ودريانوردي خوزستان 

 2- ادبیات تحقیق ومدل مفهومی

 مفهوم رفتار شهروندی، تعاریف و مفاهیم1-2- -1

 شهروندي ديگر مناب  در در صورتي كه كند،مي فراه  را هاقدرت و حقوق از برخورداري موجبات كه است منزلتي« شهروندي»

 و مشترك هويت و موقعیت ارائه قصد شهروندي گردد.مي باز دموكراتی  هنجارين هايآرمان به بلكه قانوني، موقعیت به تنها نه

(.در مورد رفتار 9669، 3و بلودگود 9، تارنلي5كند )بولینو مي كم  جامعه اع اي میان همبستگي پیوند و به كه دارد را عام

كه توسط شهروندي سازماني تعاريفي زيادي وجود ندارد و هر آننه به عنوان تعري، از اين مفهوم آمده است بیشتر از تعريفي 

رفتار شهروند سازماني را اينگونه تعري، كرده است: ارگان به نقل از  5233گیرد وي در سال ( شده است نشات مي5233اورگان )

( معتقد است رفتار شهروندي سازماني رفتارهايي است كه جنبه داوطلبانه دارند و به شكل مستقی  و آشكارا از 9663آلیسا )

 (.59:5326كند )به نقل از سیلماني، گیرد اما به ارتقاء ارربخشي سازمان كم  ميرار نميسوي سازمان مورد پاداش ق

اي از رفتارهاي سازنده و همكارانه است كه نه تنها بوسیله ( معتقدند كه رفتار شهروندي سازماني مجموعه9666آلن و همكاران )

 شود.سیست  رسمي سازماني، پاداش داده نميشرح شغل تصريح نشده و بطور مستقی  و قرار دادي نیز به توسط 

                                                           
1 - Bolino 
2 -Turnley 
3 -Bloodgood 
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ها و يا رفتارهايي است كه كاركنان در سازمان بر عهده هدف اولیه رفتارهاي شهروندي سازماني، شناسايي آن دسته از مسوولیت

ا وجود اينكه در شوند. اين رفتارها بهاي سازماني ناديده گرفته ميدهند، اما ايلب از سیست داشته و آنها را از خود نشان مي

گیرند، اما در بهبود ارر شوند و يا حتي گاهي اوقات مورد يفلت قرار ميگیري ميارزيابي سنتي عملكرد شغلي بطور ناقص اندازه

 (.9663، 0و اسمیت 1، دموران وايللي4باشند )بینستوكبخشي سازماني مورر مي

هاي يیر رسمي و اختیاري ميدي سازماني، شامل انواعي از كم ( معتقدند كه رفتار شهرون9662همننین ويگودا و همكاران )

ها، خوداري ميها را انجام داده و يا انجام آنهاي رسمي و به عنوان فردي آزاد آنها و پاداشباشند كه كارمند، بدون توجه تحري 

، 2كنند )نورن مي صحبت مقام و رتبه از و قحقو از احترام، از آنها هستند. نیرومند و نفوذ با كلماتي شهروندي و نمايد.شهروند

 بین سازگاري بیانگر كه است ديگري مفهوم سازماني شهروندي رفتار مكمل عنوان به مديريت شهروندي (.رفتار9663، 3نورمن

 (.04: 9669، 2باشد )هودسن مي كار محیط در رايج هنجارهاي و مديريت اقدامات

هاي است كه از كاركنان خواسته نشده تا آنها را انجام ر شهروندي سازماني شامل فعالیت(، رفتا9663به نظر المبرت و همكاران )

رساند.اين تعاري، بیانگر سه ويژگي اصلي شود و به آن سود ميها موجب حمايت از سازمان ميدهند، ولي انجام دادن آن فعالیت

باشد. رانیا پیامد داوطلبانه بوده و جز وظاي، رسمي شخص نمي رفتار شهروندي سازماني مي باشد: اوال اينكه اين رفتارها كامال

نهايي اين رفتارها در راستاي مناف  سازمان بوده و مغاير با اهداف اصلي سازمان نمي باشد. رالثا ماهیت هند بعدي اين رفتارها را 

اي و ساختاري در سازمان عوامل زمینه مشخص مي كند. به عبارت ديگر اين رفتارها ه  منشا شخصیتي دارند و ه  مي توانند از

شكل بگیرند. توضیح اينكه بیشتر تحقیقاتي كه در مورد رفتار شهروندي سازمان تاكنون انجام گرفته است، تمركز خود را بر روي 

، تعهد، ويژگیهاي شخصیتي افراد قرار داده اند، به عنوان مثال اكثر محققان اهمیت ارتبا  رفتار شهروندي سازماني و رضايت

هاي شغلي و ... را مورد توجه قرار داده اند. اما همانگونه كه ذكر شد، اين رفتارها عالوه بر منشاهاي شخصیتي، جوانمردي، نگرش

عوامل زمینه اي زير را در ايجاد  9666اي نیز باشند. به عنوان مثال پاداسكوف و همكاران در سال توانند ناشي از عوامل زمینهمي

 هاي شغلي ، رفتار رهبريهاي سازماني، ويژگيشهروندي سازماني مورر اعالم نمود:ويژگيرفتارهاي 

 انواع رفتار شهروندی سازمانی -2-2 -2

 و مقررات سازماني، قوانین و پ يرش كردن دروني حاصل كه است سازماني شهروندي رفتار بنیادي مفاهی  از( اطاعت سازماني: 5

 عدم شرايط در حتي راهكارها و مقررات تمام از وجداني به صورت كه كاركناني است. ظارتن وجود عدم حالت در حتي هارويه

 .آيندمي بشمار سازماني خوب شهروندان عنوان به كنند،اطاعت مي رسمي كنترل و نظارت

 كه است ايطلبانهداو شامل رفتارهاي بعد است. اين شده تعري، آن رهبران و سازمان از تبعیت عنوان با سازماني: ( وفاداري9

 و حمايت تايید، سازماني وفاداري. رسانندمي سود سازمان به در نهايت، و كنندمي معرفي مثبت ايگونه به را سازمان كارمندان

 (.5325گیرد )عسكريان، طاهري عطار،مي در بر را سازماني اهداف از دفاع

 به در جلسات، ح ور به توانمي جمله آن از كه يابدمى ظهور ازمانس يا اداره در بودن درگیر با واژه اين سازمانى: مشاركت -3

 مي بخش سه شامل خود سازماني مشاركت .كرد اشاره سازمان، جارى مسائل به آگاهى و ديگران با خود عقايد گ اشتن اشتراك

 :باشد

                                                           
4-Bienstock 
5- DeMoranville 
6-Smith 
7-Neron 
8-Norman 
9-Hodson 
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 به سازمان، جلسات در م رر ح ور داست. مانن ديگران با ايمجادله يیر و ل آمیز يیرجدا هاي مشاركت شامل :سیاسی مشارکت

 .سازمان بهبود براي نظرات نقطه و هاهايد گ اشتن اشتراك

 باشد. همراه نیز ديگران با مباحثه و جدال با است ممكن كه دروني سازماني تغییرات ايجاد براي تالش شامل حمایتی: مشارکت

 و ايحرفه هايداوري از استفاده "يا و "سازمان جاري دانش و هامهارت حف  منظور به مديريت تشوي  و تريیب "مانند

 (.9663)بینستوگ، همكاران،  باشدمي م ر يا و مفید سازمان براي كه اقداماتي ارزيابي براي تخصصي

 داوطلب" شود. مانندمي سازمان انتفاع باعث ولي داشته فردي جنبه بیشتر كه است رفتارهايي ارائه منظور ای:وظیفه مشارکت

 "عملكرد بهبود منظور به سازمان در اضافي شهاي آموز دريافت براي تمايل عدم "يا و "نیاز صورت در كاري اضافه براي دنش

 (.59،5224ودينش55،گراهام56)وندين شود( مي محاسبه معكوس نمره با مورد اين )البته

 طرف از كه قرار دارد  حقوقى تثریر تحت مستقیماً رفتارها اين كه است معتقد شهروندى، رفتار از بندى دسته اين انجام با گراهام

 شكايات به رسیدگى و استخدامى، ارزيابى عدالت شامل سازمانى شهروندى حقوق هارهوب اين در شود. مى داده فرد به سازمان

 از زياد اربسی احتمال به هستند شهروندى سازمانى حقوق داراى كه بینندمي كاركنان كه وقتى اساس اين بر است. كاركنان

 دربرگیرنده كه سازمان اجتماعى حقوق تاریر ديگرحقوقى يعنى بعد دهند. درمي نشان اطاعت( نوع از(شهروندى  رفتار خود،

 همین به ق یه نیز كاركنان رفتار بر است اجتماعى هاىو موقعیت مزايا و حقوق افزايش نظیر كاركنان با منصفانه رفتارهاى

شهروندى  رفتار و بود خواهند وفادار سازمان به هستند سازمانى اجتماعى داراى حقوق كه بینندمى وقتى است. كاركنان صورت

 گ اشته احترام سازمان در آنها سیاسى حقوق به بینند مى كاركنان كه وقتى سرانجام و مى دهند بروز خود از وفادارى( نوع )از

نوع  شهروندى )از رفتار ه  باز شود،مى داده سازمان گ ارىسیاست هاىحوزه در گیرىتصمی  و مشاركت آنها ح  به و شودمي

 (.13: 5325دهند )به نقل از صفايي، مى نشان خود از  مشاركت(

 اند:بندي كردهديدگاهي ديگري نیز وجود دارد كه رفتار شهروندي را به دو طبقه تقسی  

 از ايمجموعه دربرگیرنده و كرده كم  سازمان كلي یتموفق به كه هدفمند فردي بین رفتارهاي شامل :فردی بین تسهیل

 به كم  و وظاي، اجراي براي موان  برداشتن همكاران تشوي  و روحیه بهبود به كه است منطقي و سنجیده هايفعالیت

 .كندمي تثكید شان شغلي وظاي، انجام در همكاران

 و كردن كار سخت قوانین، كردن دنبال مانند: من بط رفتارهاي شامل شغلي گ شتگي خود از :شغلی از خودگذشتگی

 نمايدمي تشوي  را كارمندان كه است شغلي عملكرد انگیزش مبناي از خودگ شتگي باشد.مي كاري مشكالت حل براي خالقیت

 القیتخ و شخصي داريخويشتن و نظ  تمرين مه ، جزئیات به شامل: توجه و باشد سازمان نف  به كه دهند انجام را اعمالي تا

 (.9669، 54،فوكس53)اسپكتوراست  مشكالت كاري حل براي

 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی -2-3 -3

( و 9666قسمت اعظ  مطالعاتي كه راج  به رفتار شهروندي سازماني تاكنون انجام گرفته است توسط پاداسك، و همكارانش )

 OCBاد توانستند با بازنگري انواع نوشتارهاي علمي راج  به عمدتا متمركز بر روي شناخت انواع اين رفتارها بوده است. اين افر

 طبقه كلي قرار دهند. اين رفتارها عبارتند از : 2نوع از رفتارهاي بالقوه و مستعد شهروندي سازماني را در  36در حدود 

                                                           
10-Van dyne 
11-Graham 
12-Dienesch 
13-Spector 
14-fox 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 مهارت ك  يا وارد تازه افراد به كه انيكاركن مانند .باشدمي سازماني معمول نا شرايط در كارها تكمیل براي همكاران به كم  دوستی: نوع

به رفتارهاي مفید و سود بخشي از قبیل: ايجاد صمیمیت، همدلي و دلسوزي بین همكاران اشاره دارد كه خواه  .كنند مي كم 

 (.5325كند )صفايي، به شكل مستقی  يا يیرمستقی  به كاركناني كه داراي مشكالت كاري هستند كم  مي

ها و ناسازگارهاي محیط كار بدون اعتراض يا شكايت ان توانايي كاركنان در انطباق خود با سختيبا عنو :جوانمردی

 (.5325شفاهي و رسمي تعري، شده است )عسكريان و همكاران، 

به انجام رفتارهاي از طري  كارمند در جهت انجام مطلوب وظاي، سازماني در سطحي فراتر از ملزومات كاري: وجدان

 (.9660شود )گرگ و همكاران، رود، اطالق ميغلي يا آننه از او انتظار ميتعیین شده ش

 صرف استراحت براي را زيادي و وقت ببرد را استفاده حداكثر كاري زمان از شود، حاضر كار سر موق  به فرد كه اين مثال، براي

 .نكند

 .سازمان جاري مسائل از و آگاهي هاجلسه در رح و مثل يابدمي تجلي سازماني امور در بودن درگیر با سازمانی: مشارکت

 میزان به حساسیت به مولفه اين كند. همننین،مي جلوگیري كار محیط در مشكل ايجاد از كه است ايمودبانه رفتارهاي نزاكت

 شود.مربو  مي ديگران سرنوشت بر شخصي هاياقدام اررگ اري

 و مقررات سازماني، قوانین و پ يرش كردن دروني حاصل كه است سازماني شهروندي رفتار بنیادي مفاهی  از سازمانی: اطاعت

 عدم شرايط در حتي راهكارها و مقررات تمام از وجداني به صورت كه كاركناني است. نظارت وجود عدم حالت در حتي هارويه

 آيند.مي بشمار سازماني خوب شهروندان عنوان به كنند،اطاعت مي رسمي كنترل و نظارت

 كه است ايداوطلبانه شامل رفتارهاي بعد اين است. شده تعري، آن رهبران و سازمان از تبعیت عنوان با سازماني: داريوفا

 و حمايت تايید، سازماني وفاداري رسانند.مي سود سازمان به در نهايت، و كنندمي معرفي مثبت ايگونه به را سازمان كارمندان

 (.94: 5325گیرد )عسكريان و همكاران، ميدر بر  را سازماني اهداف از دفاع

نمايد:جوانمردي،آداب اجتماعي ،وجدان كاري ،نوع دوستي را در قالب ههار دسته تقسی  بندي مي OCB( نیز 5222) 51نت میر

 (. 36 – 92: 9664، 50)كاسترو، آماريو و رايز

 كند:رفتار شهروندي سازماني را به دونوع تقسی  مي 52لیويا ماركوزي

 ي و كم  مثبت و فعاليار 

 كند. اجتناب از رفتارهايي كه به همكاران و سازمان فرد لطمه وارد مي 

 هايي است كه كم  به ديگران در انجام كارشان، حمايت سازمان و داوطلب شدن در عملكرد شهروندي شامل فعالیت

ه طور خاص براي تبیین عملكرد شود. بورمن و موتوويدلو بانجام كارهاي جانبي يا مسوولیت پ يري را شامل مي

 نمايند كه اين ابعاد عبارتند از:شهروندي سازماني مدلي پنج بعدي ارائه مي

 هاي كاري موفقیت آمیز ضروري است.پشتكار توام با شور و شوق و تالش فوق العاده كه براي تكمیل فعالیت 

 ظیفه كاري افراد نیست.هاي كاري كه بصورت رسمي بخشي از وداوطلب شدن براي انجام فعالیت 

 مساعدت و همكاري با ديگران 

 هاي سازمانيپیروي از مقررات و رويه 

 .پشتیباني و حمايت و دفاع از اهداف سازماني 

                                                           
15- Netemeyer 
16- Castro & Armario and Ruiz 
17 -livia markoczy 
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

هاي رفتار شهروند سازماني را با توجه به شرايط فرهنگي كشور هین در قالب موارد ذيل مولفه 5222فارح و همكارانش در سال 

ند:آداب اجتماعي،نوع دوستي،وجدان كاري،هماهنگي متقابل شخصي،محافظت از مناب  سازماني)مقیمي، مورد برسي قرار داد

5334 :92-93.) 

توان به نقطه از انواع رويكردهاي ديگري كه در طبقه بندي انواع رفتار شهروندي سازماني مورد استفاده قرار گرفته است، مي

 را مطرح نموده اند كه عبارتست از: OCB(، دو طبقه كلي از 5225همكاران ) هدف اين نوع رفتارها اشاره كرد. ويلیامز و

OCBI  رفتارهايي كه نتايج و مزاياي آنها در بدو امر و مستقیما عايد كاركنان سازمان شده و سازمان بطور يیر مستقی  منتف :

 ند و ...(گردد )مانند كم  به همكاران جديدالورود، كم  به كاركناني كه يیبت كرده امي

OCBOدهد )مانند حساسیت گردد كه نتايج حاصل از آنها، مستقیما سازمان را تحت تاریر قرار مي: به رفتارهايي اطالق مي

 شهروندي رفتار هايشاخص عنوان به را زير هايم لفه (9663) همكاران و درحف  اموال سازمان، اطاعت پ يري و ....(.بولینو

 وظیفه حمايتي(، مشاركت )اجتماعي، احترام، و توجه فداكاري، شناسي، وظیفه وفاداري، از: عبارتند كه كردند سازماني معرفي

 بر سازماني شهروندي رفتار ارر پیرامون خود مطالعه جديدترين در روحیه )جوانمردي(. كرنودل) پ يري تحمل و (مدني و اي

 سازماني، پ يرش :از عبارتند ابعاد اين داد. قرار خود مدنظر هپديد اين اصلي نمادهاي عنوان به را بعد سازماني هفت عملكرد

 (.با9662شخصي)كرنودل،  توسعه و كننده رفتارهاي كم  مدني، ف یلت فردي، ابتكارات سازماني، وفاداري جوانمردي، روحیه

اپلبام، بارتولوماسي، بامیر و  سازماني توسط: شهروندي رفتار زمینه در گرفته انجام تحقیقات و باال در شده ذكر موارد به توجه

( و 9664) (  كاسترو و همكاران9669) 96بیرن ( كروپانزانوو9664) 52كوهن ( 9663همكاران، ) و بینستوك ( 9664) ،53دوري

 كاري،وجدان نوع دوستي، است: شرح اين به بعد پنج داراي سازماني شهروندي رفتار كه شودمي مشخص (9663پنج لین )

 احترام به ديگران. و مدني )ف یلت( نگرش جوانمردي،

 شناسي وظیفه بعد داراي كنی فكر مي ما كه افرادي مثالً نكنند، پیدا ظهور همزمان است ممكن شهروندي رفتار بعد پنج هر

 كيتاكتی وظیفه شناسي و دوستي نوع مانند ابعاد، اين از برخي يا اينكه و نباشند فداكار و دوست نوع همیشه است ممكن هستند

 بر روند اعمال اين انجام با تا كنند مي سعي كاركنان (. يعني5330باشد )اسالمي،  سازمان دادن مديران قرار فشار تحت براي

« سرباز خوب»از  سازمان كاركنان اين حالت در تثریر گ ارند. آنها به پاداش اعطاي يا و ارتقاء براي سازمان مديران گیريتصمی 

 (.9664همكاران،   شوند )كاسترو،تبديل مي سازمان براي« هنرپیشه خوب»به  بودن،

 سازمانی شهروندی رفتار هایویژگی-2-4 -4

 نظرآنان از كنند.اشاره مي سازماني شهروندي رفتار كاركرد هفت ( به5225)95فیتر و مورمن كنزي، م  پودساك،،

 براي را، ياب ك  مناب  تخصیص به نیاز-9.دشومي مديريتي وري بهره و همكاري افزايش موجب-5سازماني: رفتارشهروندي

 تحق  جهت مناب  آزادي باعث.-3دهدمي كاهش روزمره وظاي، انجام و بر اجرا و كنترل و نظارت سازمان مناب  از حفاظت

 از ات سازدمي قادر را هاسازمان.-1كندمي تسهیل كاري هايگروه و تیمي اع اي بین را هافعالیت هماهنگي-4شود.مي اهداف

 عملكرد در تغییرپ يري كاهش با-0كنند. حف  و را ج ب باال با كیفیت كاري، كاركناني محیط كردن خوشايندتر طري 

 .دهدمي افزايش محیطي تغییر با تطبی  در را سازمان توانايي-2دهد.مي افزايش را سازماني عملكرد كاري واحدهاي

 اصلي هايويژگي عنوان به را ويژگي زير سه پديده، اين پیرامون خود تعددم مطالعات از پس سازماني رفتار عرصه صاحبنظران

 .نمودند عنوان سازماني شهروندي رفتارهاي

                                                           
18 -Appelbaum, Bartolomucci, Beamier & Dore 
19 -Cohen 
20 -Cropanzano & Byrne 
21 -Podskoff, Mackenzie, Moorman & fetter 
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 بودن( بودن )غیردستوری غیرقطعی-1 -5

 ي  ايجاد به منجر تواندمي اين تعامالت است. مشتريان با سازمان كاركنان شخصي تعامالت نیازمند مشتريان به خدمات ارائه

 نیازهاي تا سازدمي قادر را كاركنان آنكه ضمن گردد، سازمان و مشتريان خدمت دهنده ارائه كاركنان بین بلندمدت هرابط

 ضروري، خدمات مواق  در بتوانند ترتیب بدين تا بسپارند خود ذهن به و فراگرفته را آنها طرز تفكرهاي و عادات مشتريان،

 اهمیت حائز سازمان براي كه احساس نمايند را رابطه اين قبل از نیز مشتريان تا داده ارائه مشتريان از ي  هر به اختصاصي

 كارمند اين بلكه ندارد. امكان تعامالت اين تمامي براي دقی  شغل و شرح مشخصات نوشتن كه است اين مه  نكته اما هستند.

 نمايد. اقدام خود تشخیص به بنا رفتار بهترين به ارائه نسبت بايد كه است

 باشدمی کارکنان مستقل و فردی ابتکارات از ناشی که رفتارهایی-2 -6

 نشان باشد. مطالعاتمي خدمات در ارائه كاركنان از ي  هر فرد منحصر به هايخالقیت و ابتكارات شامل خدمات ابعاد از بسیاري

 فردي هايخالقیت اينگونه دادن . ارائهدارد مشتريان رضايت روي بر ارر مثبت خدمات، ارائه نحوه در هاخالقیت اين كه است داده

 وجود مشكالت كه اين شرايطي با مقايسه در است داده رخ سازمان براي خدماتي شكست كه مواقعي در رفتارهاي كاركنان، در

 بر كاركنان فردي هايخالقیت و ابتكارات اين نمايی ، اررات عنوان بايد آنكه ضمن است. برخوردار بیشتري اهمیت از ندارد،

 .است متفاوت نیز محیط ديگر به محیطي از مشتريان، ادراك

 شد خواهد سازمان منفعت باعث سازمانی شهروندی رفتارهای-3 -7

 بر نیز متفاوتي اررات كه رفتارهاي مختلفي میان از توانندكاركنان مي از ي  هر سازمان، مشتريان با كاركنان تعامل هنگام به

 يعني دارد. بستگي سازمان مناف  به نیز رفتار اين انتخاب كه اشاره كرد بايد دهند. ارائه را آنها زا يكي دارند، مشتريان و سازمان

 و ارائه انتخاب به نسبت مشتريان، و سازمان مناف  روي بر رفتارها از ي  هر اررات كردن و سنگین سب  با كاركنان از ي  هر

  (.99،5225آلیستر برسد )م  مقدار ممكن باالترين به فرد خود و تريانمش سازمان، منفعت كهبطوري نمايند،مي اقدام رفتار

 سرمایه اجتماعی مفهوم -3

ها مورد استفاده قرار گرفت. اين شناسان معرفي گرديد و در تحقیقات آنمفهوم سرمايه اجتماعي در آياز توسط جامعه

هاي اخیر عالوه بر اينكه در ه خود جلب كرد و در دهههاي علوم اجتماعي را بمفهوم به تدريج توجه انديشمندان ساير رشته

هاي سازمان و مديريت نیز طرفداران زيادي پیدا شناسي، علوم سیاسي و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است در رشتهجامعه

بیان داليل اينكه هرا  محققان بر مفهوم سرمايه اجتماعي به منزله ي  تشريح جام  براي .(5333كرده است )الواني و شیرواني، 

هاي جمعي را با همكاري يكديگر حل نمايند در حالیكه بع ي جوام  در متحد كردن افراد حول بع ي جوام   قادرند تا مشكل

امروزه نقش سرمايه اجتماعي از سرمايه فیزيكي و (.5222، 93گردند)برهن و رانهاي مشترك، ناتوان هستند، متمركز ميهدف

ها و ها و انسانها، سازمانهاي روابط جمعي و گروهي به رابطه میان انسانتر است و شبكهانساني در سازمان و جوام  بسیار مه 

شي خود را از دست بخشند. در صورت عدم وجود سرمايه اجتماعي ساير سرمايه ها ارربخها انسجام ميها با سازمانسازمان

(.از سرمايه 5336گردد )الواني و شیرواني، هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار ميدهند و پیمودن راهمي

 توان به موارد زير اشاره نمود:اجتماعي، تعاري، گوناگوني به عمل آمده است كه از جمله مي

                                                           
22 -Mc. Alister 
23. Brehn & Rhan  
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 (.5220گیرد)بیلويو و همكاران، وستگي هاي نهادي بر گزيده او را در بر ميسرمايه اجتماعي شبكه شخصي ي  فرد و پی -

ها و هاي افراد براي كار كردن با يكديگر، به منظور دستیابي به اهداف مشترك در گروهاجتماعي عبارت است از توانايي' سرمايه -

 (. 5221ها)فوكوياما، سازمان

ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي است  كه هماهنگي و سازمان اجتماعي از قبیل شبكه هايسرمايه اجتماعي در برگیرنده ويژگي - 

ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است كه سرمايه اجتماعي (. 5221نمايد)پانتام، همكاري براي مزاياي دو جانبه را تسهیل مي

از نظر كلمن سرمايه (.5226)كلمن، مناف  خود دست يابند گیرد تا بتوانند به اهداف و  به عنوان منابعي در اختیار اع ا قرار مي

اجتماعي شامل اين موارد مي گردد: تعهدات و انتظارات، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطالعات، هنجارها و ضمانت هاي اجرايي 

 م رر

تدر ي  دسته بندي ديگر نیز سرمايه اجتماعي به سه بعد زير تقسی  گشته اس  

انيسازم تناسب و شبكه تركیب و شكل شبكه، در موجود پیوندهاي اتاكید بر بعد ساختاري ب -5  

مشترك هاي وروايت مشترك عالئ  و زبان بعد شناختي با تاكید بر  -9  

(.5223بعد ارتباطي با تاكید بر اعتماد، هنجارها، تعهدات و روابط متقابل و تعیین هويت مشترك )ناهاپیت و قوشال،  -3  

حالت  وسط محققان مورد استفاده قرار مي گیرد ، مدل منفعت شخصي از سرمايه اجتماعي است  در اينالگوي ديگر كه ت

ه ، به طور آشكاري بر افراد و دارايي هاي اجتماعي شان از قبیل منفعت و جايگاه اجتماعي، گواهي نامه هاي تحصیلي و يیر

 وانبرن، و نالی)گیرد مي قرار نظر مد فردي واحد يا اشخاص براي حاصل نتايج بر تمركز ، مدل اين در كلي طور به تمركز میشود 

5222)  

 سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت-3-1

در حوزه سازمان و مديريت، توجه صاحبنظران به نیازها و مسائل اجتماعي، از زمانهاي گ شته، زمینه مساعدي براي 

اي مديريتي تلقي نموده و ويالنووا و جوسا  سرمايه اجتماعي را به منزله پديدهگسترش زمینه سرمايه اجتماعي ايجاد كرده است. 

اند كه شامل: اعتماد )هنجارها(، ارزشها و رفتارهاي مشترك، ارتباطات، همكاري، تعهد هاي گوناگوني تعیین كردهبراي آن ويژگي

اي مديريتي و با ايه اجتماعي به منزله پديدهشود. اين دو محق  معتقدند كه سرمها ميمتقابل، شناخت متقابل و شبكه

هاي نامحسوس )سرمايه مفهومي( را افزايش شود كه ارزش داراييهاي م كور، موجب دستیابي به مناف  متقابلي ميويژگي

ن، در (.نقش سرمايه اجتماعي، به منزله ي  فاكتور قدرتمند، براي تشريح موفقیت نسبي عامال9663، 94دهد)ويالنووا و جوسامي

 هاي زير به اربات رسیده است: محدوده

( معتقدند كه سرمايه اجتماعي براي موفقیت كاركنان در كار راهه آنها، 5222) 90( و پادونلي و بارون5223) 91گاباي و زوكرمن -

 ، معتقدند كه در محدوده جبران خدمت اجرايي، م رر است  92بلیويو، اريلي و ويد

                                                           
24. Vilanova & Josa 
25. Gabbay & Zuckreman 
26. Podonly & Baron 
27. Belliveau, o Reilly & wade 
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اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 نمايد  هايي را يافته و ي  منب  يني از نیروهاي تازه  براي سازمان ايجاد ميكند تا شغلان كم  ميسرمايه اجتماعي به كاركن -

 93گردد. همننین ناهاپیت و قوشالسرمايه اجتماعي، مبادله مناب  در میان واحدها را تسهیل نموده و باعث ايجاد نوآوري مي -

هاي میان ، اعتقاد دارد كه براي ارر بخشي تی 92ي كم  كرده و روزندالمعتقدند كه سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه مفهوم

 اي، م رر و مفید است. وظیفه

سرمايه اجتماعي،  نرخ ترك خدمت و میزان تجزيه و از ه  پاشیدگي سازماني را كاهش داده  كارآفريني را تسهیل نموده  به  -

اي را تقويت نموده  هاي تولید ناحیهابط با عرضه كنندگان و شبكهكند. سرمايه اجتماعي، روهاي جديد كم  ميتشكیل شركت

 (. 9669، 36آيد)آدلر و واني  عامل م رر در تسهیل يادگیري سازماني به شمار مي

داري به ايجاد مزيت براي دارند كه سرمايه اجتماعي به طور معني(، بیان مي9669در كارهاي اخیر، محققاني از قبیل آدلر و وان )

دانند. به طور ها، الزم مينمايد  ناهاپیت و قوشال، سرمايه اجتماعي را براي توسعه و توزي  دانش در سازمانها كم  ميازمانس

اند كه سرمايه اجتماعي ي  منب  با ارزش است زيرا افراد هنگامیكه يكديگر را شناخته و درك نموده و كلي ،محققان نشان داده

، 35كنند )بولینو و همكارانيابند به صورت كاراتر و م ررتري با ه  كار مييكديگر هويت مي به ه  اعتماد داشته و با

اند، احتمال دارد تا نسبت به هايي كه داراي سطوح بااليي از سرمايه اجتماعيدارند كه سازمان(.ناهاپیت و قوشال، بیان مي9669

 (.5223تر باشند)ناهاپیت و قوشال، ف تر سرمايه اجتماعي، مورقبايشان، با سطوح نسبتاً پائین

نمايند كه بین سرمايه اجتماعي و تعهد كاركنان، انعطاف پ يري سازمان، اداره (، پیشنهاد مي5222بورن )همننین لینا و وان

اجتماعي  مناسب اعمال جمعي و ايجاد سطوح بااليي از سرمايه مفهومي، رابطه مثبت و معني داري برقرار است و بنابراين سرمايه

 (. 9669تواند عملكرد سازماني را ارتقا دهد)بولینو و همكاران، مي

نامیده اند و در تعري، اين سازه، آن را به « سرمايه اجتماعي سازماني»اي را ايجاد نموده و آن را بورن همننین سازهلینا و وان

ون سازمان است. از نظر اين دو محق ، سرمايه اجتماعي هاي روابط اجتماعي دراند كه منعكس كننده ويژگيمنزله منبعي دانسته

سازماني از طري  میزان گرايش اع ا به اهداف جمعي و همننین اعتماد مشترك میان آنها، كه با تسهیل اعمال جمعي ايجاد 

 شود. نمايد، مشخص ميارزش مي

اد ارزش براي سهامداران( و ه  براي اع اي سرمايه اجتماعي سازماني، ي  دارايي است كه ه  براي سازمان )از طري  ايج

 (. 5222بورن، هاي كاركنان( مفید و سودمند است)لینا و وانسازمان )از طري  ارتقاي مهارت

ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی:-3-2  

 ابعاد سرمايه اجتماعي سازماني از ديدگاه لینا و وان بورن به شرح زير است: 

مايه اجتماعي سازماني، وابستگي است كه به منزله تمايل و توانايي افراد در سازمان، براي اينكه : اولین جزء سر39وابستگي -5

شود. تمايل افراد براي مشاركت در اعمال جمعي بستگي به اين ها و اعمال جمعي نمايند، تعري، ميهاي فردي را تاب  هدفهدف

                                                           
28 .Nahapiet & Ghoshal 
29 .Rosenthal 
30 .Adler & Kwon 
31. Bolino et al. 
32 .Associability 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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مندي افراد به رساند، باعث بهرهه به كل به طور مستقی ، سود ميهاي فردي كامر دارد كه آنها تا هه حد معتقدند كه كوشش

 گردد. طور يیر مستقی  نیز مي

اي براي عمل اعتماد: دومین بعد سرمايه اجتماعي سازماني اعتماد است  كه از نظر محققان سازماني ه  به عنوان مقدمه -9

جمعي موف  قلمداد گردد. اين بعد براي اينكه افراد بتوانند در  تواند به منزله نتیجه اعمالجمعي موفقیت آمیز است و ه  مي

 (. 5222بورن، هاي مشترك كار كنند الزم است)لینا و وانكنار يكديگر، بر روي پروژه

هاي هاي اجتماعي، ايجاد و حف  نموده و ارزشهاي اجتماعي است كه وحدت را در سیست اعتماد عمومي يكي از سرمايه

دهد و بدين هايي كه نمايندگان آنها هستند، پیوند ميدهد. اعتماد، شهروندان را به نهادها و سازمانپرورش مي دموكراتی  را

هاي اجتماعي است يابد. بنابراين اعتماد يكي از ارزشمندترين سرمايهطري  مشروعیت و ارر بخشي دولت دموكراتی  افزايش مي

 ( 5336فرد، نظام سیاسي تحمیل خواهد كرد )الواني و داناييكه مخدوش شدن آن، هزينه بسیار سنگیني بر 

 گیرند:ناهاپیت و قوشال سه بعد زير را براي سرمايه اجتماعي در نظر مي

شود، در نظر دارد. بدين معنا كه اين ها يافت ميبعد ساختاري سرمايه اجتماعي: اين بعد الگوي كلي روابطي را كه در سازمان -5

 (. 9669گیرد)بولینو و همكاران، گردند، در بر ميافراد در سازمان به يكديگر متصل ميبعد، حدي را كه 

شود)ناهاپیت و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي شامل پیوندهاي موجود در شبكه، شكل و تركیب شبكه و تناسب سازماني مي

 (. 5223قوشال، 

گیرد. به عبارت ديگر، در حالیكه بعد ي  سازمان را در بر ميبعد ارتباطي سرمايه اجتماعي: اين بعد ماهیت روابط در  -9

گردد كه آيا كاركنان در ي  سازمان، اصالً به ه  متصل هستند يا خیر، بعد ارتباطي بر ماهیت و ساختاري بر اين امر متمركز مي

شود یت، عش  و مانند آن مشخص ميگردد )به طور مثال آيا اين روابط به وسیله اعتماد، صمیمكیفیت اين ارتباطات متمركر مي

 (.  5223شود)ناهاپیت و قوشال، مي 30، هويت31، تعهدات34، هنجارها33(.اين بعد شامل اعتماد9669يا خیر؟()بولینو و همكاران، 

بعد شناختي سرمايه اجتماعي: اين بعد در برگیرنده میزان اشتراك كاركنان درون ي  شبكه اجتماعي در ي  ديدگاه، يا  -3

پردازد )بولینو و همكاران، مشترك میان آنان است  و مانند بعد ارتباطاتي به ماهیت ارتباطات میان افراد در ي  سازمان، مي درك

(.  عالوه بر ناهاپیت و 5223هاي مشترك)ناهاپیت و قوشال، گردد: زبان و كدهاي مشترك و روايت(و شامل موارد زير مي9669

(، سه بعد 5226اند. كلمن )هاي جايگزيني را براي معرفي ابعاد سرمايه اجتماعي ارائه دادههوبقوشال، محققان ديگري نیز، هار

 گیرد: زير را براي سرمايه اجتماعي در نظر مي

تعهدات، انتظارات و اعتماد متقابل   -5  

هاي ارتباطي  كانال -9  

  (.9669هاي اجرايي م رر )بولینو و همكاران، هنجارها و ضمانت -3

                                                           
33. Trust 
34. Norms  
35. Obligations  
36.  Identification  
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 مدل مفهومی -4

  به عنوان مدل مفهومي تحقی  ارائه مي گردد. در اين شكل متغیر مالك رفتار شهروندي و  5-5با توجه به مباني نظري شكل 

 متغیر پیش بین سرمايه اجتماعي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1-1شکل 
 5-مواد وروشها

توصیفي و از نوع همبستگي است. جامعه اجرا ش آن بر اساس نحوه بر اساس هدف كاربردي است و رو روش پژوهش حاضر

نفر از كاركنان اداره كل بنادر ودريانوردي خوزستان مي باشند  كه با استفاده از  036تعدادآماري در اين تحقی  عبارت است 

نه گیري به عمل آمد . ، و شیوه تصادفي ساده نمونفر بعنوان حج  نمونه مشخص وبا استفاده از  932فرمول كوكران تعداد 

و پرسشنامه استاندارد ابزارگردآوري اطالعات دو پرسشنامه استاندارد سرمايه اجتماعي  .پرسشنامه در میان آنها توزي  گرديد.

 22. كه روايي آنها توسط اساتید مورد تايید قرار گرفت وپايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ رفتار شهروندي بود

براي تجزيه وتحلیل داده ها به طور عمده از روش هاي توصی، وتحلیل آماري به ويژه روش تحلیل  .. رصدمحاسبه گرديدد

 مورد همبستگي استفاده شده است وبا توجه به اينكه آزمون فرضیه ها عمدتا مستلزم تحلیل همبستگي است و متغیرهاي 

 .گي پیرسون استفاده شده است همبست ضريب روش از عمده بطور ها فرضیه آزمون براي هستند كیفي بررسي

 ی پژوهشهاهیفرضی مربوط به هاافتهی -6

میان سرمايه اجتماعي ورفتار شهروندي  كاركنان ادراه كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان رابطه  تحقیق: فرضیه اصلی-6-1

 .معناداري وجود دارد

 مایه اجتماعی  و رفتار شهروندیسرضرایب همبستگی پیرسون بین  (:1-6جدول )

N سطح معنی( داریSig) همبستگی پیرسون 

239 6.001 6.26 

 

 

رفتار شهروندی 

 سازمانی

 
 

 
 بعد ساختاری

 

 سرمایه اجتماعی

 

 

 بعد شناختی

ارتباطیبعد  
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رفتار نتايج ضريب همبستگي فرضیه اصلي پژوهش يعني وجود رابطه مثبت و معنادار بین با استناد به يافته هاي جدول 

باشد. مقدار مي 6.26متغیر   دو اين رايب پیرسون همبستگي ضريب مقدارو سرمايه اجتماعي را نشان میدهد. شهروندي 

 معنادار ي مثبت ورابطه درصد 22 اطمینان متغیر با سطح دو اين میان باشد. بنابراين،مي 6.665نیز برابر با   (sig) معناداري

  دارد وجود

ستان با بعد ساختاري  میان رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوز: 1فرضیه فرعی -6-2

 .ي  اجتماعي رابطه معنا دار وجود داردسرمايه
 (: ضرایب همبستگی پیرسون بین رفتار شهروندی وبعد ساختاری سرمایه اجتماعی2-6جدول )

N سطح معنی( داریSig) همبستگی پیرسون 

239 6.001 6.30 

 

با  سرمايه اجتماعي را نشان میدهدبا بعد ساختاري و  و وندي رفتار شهروجود رابطه مثبت و معنادار بین  5-0يافته هاي جدول

باشد. مي 6.665نیز برابر با   (sig) باشد. مقدار معناداريمي6.30متغیر   دو اين براي پیرسون همبستگي ضريب توجه به مقدار

 ارد.د وجود معنادار يرابطه درصد 22 اطمینان متغیر با سطح دو اين میان بنابراين،

میان رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان  با بعد ارتباطي :2رضیه فرعی ف-6-3

 سرمايه اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 رفتار شهروندی وبعد ارتباطی سرمایه اجتماعی(: ضرایب همبستگی پیرسون بین 2-6جدول )

N سطح معنی( داریSig) سونهمبستگی پیر 

239 6.001 6.31 

 
 توجه با سرمايه اجتماعي را نشان میدهدبعد ارتباطي  و رفتار شهروندي وجود رابطه مثبت و معنادار بین 9-0يافته هاي جدول    

 ين،باشد. بنابرامي 6.665نیز برابر با   (sig) باشد. مقدار معناداريمي 6.31متغیر  دو اين براي پیرسون همبستگي ضريب مقدار به

 .دارد وجود معنادارومثبت يرابطه درصد 22 اطمینان متغیر با سطح دو اين میان

 

میان رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان با بعد شناختي :3فرضیه فرعی -6-4

 .سرمايه اجتماعي رابطه معنا دار وجود دارد
 رفتار شهروندی وبعد شناختی سرمایه اجتماعیون بین ضرایب همبستگی پیرس (:3-6جدول )

N سطح معني( داريSig) همبستگي پیرسون 

239 6.001 6.25 
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 ضريب مقدار سرمايه اجتماعي را نشان میدهدوبعد شناختي  و رفتار شهروندي وجود رابطه مثبت و معنادار بین  3-0يافته هاي جدول

 باشد. بنابراين،مي 6.65تر از نیز برابر با صفر و كوه ( sig) باشد. مقدار معناداريمي 6.25متغیر   دو اين براي پیرسون همبستگي

  .دارد وجود معنادار يرابطه درصد 22 اطمینان متغیر با سطح دو اين میان

 

 نتیجه گیری-7

دار امعنمثبت ودر سازمان،  نكاركنا ورفتار شهروندي تحقی  نشان میدهد كه رابطه میان دو متغیر سرمايه اجتماعي يافته هاي

 بین تثيید گرديد. بنابراين، درصد 22 سطح اطمینان پیرسون در پژوهش، فرضیات با استفاده از روش همبستگي اين در. است

 درصد 26 سازماني رفتار شهروندي و دارد وجود معنادار و مثبت اجتماعي همبستگي و سرمايه سازماني شهروندي رفتار

ي اجتماعي بیش از ديگر ابعاد دهد. با توجه به نتايج اين دو آزمون، ابعاد شناختي سرمايهمي قرار تثریر تحت را سرمايه اجتماعي

دهد كه بین رفتار شهروندي سازماني با بعد ساختاري ي اول نشان ميدهد.  نتايج فرضیهرفتار شهروندي را تحت تثریر قرار مي

د دارد. با توجه به مثبت بودن اين رابطه، با افزايش رفتار شهروندي سازماني، میزان ي اجتماعي ارتباطي معنادار وجوسرمايه

 ايرابطه وجود پیرسون همبستگي آزمون يابد. نتايجارتبا  افراد در اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان نیز افزايش مي

 افزايش معناست كه دهد.  اين بدينرا نشان مي اجتماعي ايهسرم ارتباطي بعد و سازماني شهروندي رفتار دار بینو معنا مثبت

 باعث سازماني شهروندي رفتار ديگر عبارت به افزايد.مي سازمان را در افراد بین همبستگي ماهیت سازماني، شهروندي رفتار

براي افزايش شود. مي كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان كاركنان بین همساني و حس برابري و اعتماد دوستي، برقراري

سرمايه اجتماعي ، مديران بايد به اهمیت سرمايه اجتماعي در سازمان متبوع خود پي برده و بداند كه كارها و وظاي، سازمان ، 

زماني به خوبي و در حد انتظار انجام خواهد شد، كه افراد همديگر را شناخته و به يكديگر اعتماد كنند. در يیاب سرمايه 

ساير سرمايه ها ارربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پیمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي اجتماعي، 

( 9653( ، محرم زاده و عال )9663()بولینو5331اين يافته ها با نتايج تحقی  )زراعي و اقتصادي  ناهموار و دشوار مي گردد.

متغیر اقتصادي منتج از ويژگیهاي فرهنگي ي  نظام اجتماعي است. به بیان ديگر  سرمايه اجتماعي به منزله ي همخواني دارد. 

 سرمايه اجتماعي، تبلور اقتصادي فرهنع اجتماعي يا سازماني مبتني بر اعتماد و مشاركت افراد است.

 پیشنهادهای برخواسته ازنتایج تحقیق-8

 سازمان وسیله به كه هاييفعالیت در را كاركناند مديران ا با توجه به تحقی  انجام شده آننه ضرورت دارد توصیه مي شو

 گردد. سازمان از مشترك درك ايجاد باعث اين امر كه دهند مشاركت شودمي حمايت

پ يري جهت مشاركت،  فداكاري، توجه و احترام و تحمل و وفاداري، اطاعت فرهنع تقويتپیشنهاد مي شود در سازمان به   -

 .بیشتر پرداخته شود كاركنان میان در بخشي هويت و اعتماد ايجاد دوستي،

اي طراحي نمايندكه در  راستاي عدالت قرار گیرد و بنابراين به ايجاد ها بايد سیست  جبران خدمت را به گونهمديران در سازمان -

 طري  در راستاي افزايش سرمايه اجتماعي گام بردارند.ن اعتماد در سازمان كم  نموده و از اي

 مناف  ترجیح و فداكاري براي جهت افزايش میل كاركنان در سازمان، مناسب جوي ايجادیشنهاد مي گردد مديران با پ -

 بپردازند. سازمان از و دفاع حمايت و شخصي مناف  بر سازماني

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

 مراجع

كرد سازماني، فصلنامه فرهنع (، شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني و بررسي ارتبا  آن با عمل5331زارعي متین، حسن و همكاران)

 35-03،صص 59مديريت، سال ههارم، شماره 
 5336، 2-52: 56، مديريت و توسعه، "هاهارهاصالحات اداري و سرمايه اجتماعي، تنگناها و راه" ،الواني،م  شیرواني، ع 

دانشگاه  ،فتار شناسي علوي در گستره مديريت، مجموعه مقاالت همايش ر "راهبردهاي نهادينه كردن رفتار علوي در سازمان"، رضائیان، ع

 .5339 تهران، آبانشاهد، 

 زن دبیران بین ساختاري در معادالت مدل براساس سازماني تعهد با سازماني عدالت و اجتماعي سرمايه بین رابطه "نادي، م، 

 .5325، 22-596(: 50)9اصفهان، رويكردهاي نوين آموزشي،  شهر دخترانه دبیرستانهاي

سال پنج . ، دوماهنامه توسعه انساني پلیس، رفتار شهروندي سازماني مفاهی ، تعاري،، ابعاد و عوامل مورر بر آن. 5332بري، محمد، صنو

 .22-22،صص 50 شماره

 .52-34،صص 55، رفتار شهروندي از تووري تا عمل. فرهنع مديريت، سال سوم. شماره 5334مقیمي، سیدمحمد، 

ررسي رابطه بین رفتار اخالقي مديران با رفتار شهروندي سازماني معلمان و كاركنان در مدارس شهرستان گرمسار. ، ب5326سلیماني، نادر، 

 .59-90،صص 91 سال هفت . شمارههاي تازه در علوم تربیتي، فصلنامه انديشه

وندي سازماتي از ديدگاه كارشناسان ، فرهنع سازماني و نقش آن در شكل گیري رفتار شهر5325عسكريان، مصطفي  طاهري عطار، فتانه، 

 .95-34،صص 9ام. شماره سال سي 36پژوهشي رهیافتي نو در مديريت آموزشي،  -حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمي

نشريه  -ابريش وري نیروي انساني، معنويت در كار و تعهد سازماني. راه ، رفتار شهروندي سازماني تاریر بر بهره5325صفايي، علیرضا، 

 .19-11،صص 532وزارت راه و شهرسازي، سال هجده . شماره 

 10-12. صص532 . شمارههجده سال  سازماني. تدبیر، شهروندي رفتار ، 5330ابوالقاس ،  سیار، حسن  اسالمي،
Bolino, M. C., Turnley, W.H. & Bloodgood, J. M. 2003. Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital 

in Organizations. Academy of Management Review, 27(4): 500-522. 

Allen, Tammy; Barnard, Steve; Rush, Michael; Russell, Joyce. 2000.     Ratings of organization citizenship 
behavior: does the source make   adifference; Human Resource Management Review, 10(1): 97-114. 

R. Leana, H.Van Buren, “Organizational Social Capital and Employment Practices” Academy of management 

Review, 24(3):538-555, 1999. 

J. Nahapiet, S. Ghoshal, “Social Capital, Intellectual capital & the organizational advantage”, Academy of 

management Review, 23(2): 242-260, 1998.  

Bienstock, C. C., DeMoranville, C.W. & Smith, R. K. 2003. Organizational Citizenship Behavior and Service 
Quality. Journal ofService Marketing, 17(4): 357-378 

Vigoda-Gadot, Eran. 2007. Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-
role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3): 377-405. 

Neron, P, Y & Norman, W. 2008. Citizenship LNC. Doeswe Really Want Businesses to be good Corporate 
Citizens? Business Ethics Quarteriy. (1): 1-26 

Hodson, R. 2002. “Management Citizenship behavior and its Consequences”, Work and Occupations, 29(1): 64-

96 

Kernodle, T. A. 2007 Antecedents and consequences of organizational citizevship behavior: A hierarchical linear 

modeling study, PhD Dissertation Touro University 

Lambert, Eric G., Hogan, Nancy L. & Griffin, Marie L. 2008. Being the good soldier: organizational citizenship 
behavior and commitment among correctional staff, criminal justice and behavior, 35(1): 56- 68. 

Podsakoff, P. M, MacKenzie, S. B, Paine, J. B. and Bachrach, D. G. 2000. "Organizational citizenship 
behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions forfutureresearch". 

Journal of Management, 26(3), 513–563. 

Van dyne, L., Graham, J.W. & Dienesch, R.M. 1994. "Organizational 

Citizenship Behavior: Construct Redefinition, Measurement, and Validation", Academy of Management Journal, 

37(4). P: 765. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

اين مقاله با حمايت علمي و مادي سازمان بنادر و دريانوردي به انجام رسیده است*  

Spector, E. P. & fox, S. 2002. "An Emotion –Centered Model Voluntary Work Behavior, Some Parallels 
between Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior", Human Resource 

Management Review, 2002(12): 269-292. 

Garg. P, Rastogi, R. 2006. "Climate profile and OCBs of teachers in public and private  schools of India". 

International Journal of Educational Management, 20(7), 529-541 

Castro CB, Armario EM & Ruiz DM. 2004. The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior 
Customer Loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1): 134-151. 

Netemeyer R. .1997. "An Investigation into the Antecedents of Organizational Citizenship in Personal Selling 
Context", Journal of Marketing, 1997(64): 85 

Williams, L. J. & Anderson, S. E. 1991. "Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictor of 
Organizational Citizenshipand in-role Behavior", Journal of Management, 17: 601-617. 

Podskoff, P. M., Mackenzie, S B., Moorman, R. & fetter, R. 1991. Transformational leader behaviors and their 
effects on organizational Behaviors", the leadership quarterly, 1: 107-142. 

Mc. Alister, D. 1991. "Regrinding Organizational Citizenship Behavior Research", Academy Of Management. 

12(1):1-9. 

Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beamier, E. & Dore, I. 2004. Organizational Citizenship Behavior: a case 
study of culture. Leadership and trust, management decision, 42(1): 13-40. 

Cohen, Aaron & kol, Yardena . 2004. Professionalism and Organizational Citizenship behavior, An empirical 
examination mong Israeli nurses, Journal of managerial psychology 19(4): 386-405. 

Cropanzano, R. & Byrne, S.Z. 2000. “The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job 

performance rating, and organizational citizenship behaviors" fifteenth annual conference of society 

forindustrial and organizational psychology in New Orleans, April, pp: 13-16 

penglin, Chien .2008. Clarifying the Relationship between Organizational Citizenship Behaviors, Gender, and 
Knowledge Sharing in Workplace Organizations in Taiwan. j bus psgchol, 4(22), 241  

 

J. Coleman, “Foundations of Social Theory.Cambridge”, Harvard university press, 1990.  

J.Greenberg, R. Baron, “Behavior in organizations”, prentice- Hall, Inc., 2000. 

-G. hamzezadehAfkham, M. Moharamzadeh, S. Alam, “Relationship between organizational justice and social 

capital of the department of sports and youth of West Azerbaijan province”, Annals of Biological Research, 4 

(8):112-116, 2013. 

Panoura, A., philippou, G. (2007). The developmental change of young pupils, meta cognitive ability in 

mathematics in relation to their cognitive abilities. Cognitive development. 22: 149-164. 

Desote, A., Royers, T. (2003).  Can off-line metacognition enhance mathematical problem solving? Journal of 

Educational Psychology. 9: 188-200. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

