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 چکیده 

 یبر رفتار شهروند یاجتماع یهسرما یرتأثدر  یشغل یترضا یانجینقش م یپژوهش حاضر با بررس  

از لحاظ هدف  یقتحق. خوزستان صورت گرفته است استان یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم یسازمان

نفر از کارکنان   0011ک به یپژوهش نزد یندر ا یجامعه آمار. باشد یم یکاربردی و از لحاظ روش، عل

خوشه ای چند مرحله ای   یریاداره بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گ ینا

  .باشد ینفر م 560

،  یاجتماع یهسرما یاستاندارد شامل پرسشنامه ها یاز پرسشنامه ها یقتحق یها یرسنجش متغ برای

کرانباخ نشان داد پرسشنامه ها از  یآلفا. استفاده شده است یشغل یتو رضا یسازمان یرفتار شهروند

 یلو تحل یهتجز یبرا یزرلو ل  spss یاز نرم افزارها. مطلوب برخوردار است یاییا پایاعتماد  یتقابل

. ها استفاده شد یهفرض یبررس یبرا یو روش معادالت ساختار یرسوناستفاده شد از ضریب همبستگی پ

 رمایهس یرتأث یندارد، همچن یو معنادار بر رفتار شهروند یممستق یرتأث یاجتماع یهنشان داد سرما یجنتا

 یجنتا ینکهضمن ا. معنادار بود یزن یبر رفتار شهروند یشغل یترضا یرو تأث یشغل یتبر رضا یاجتماع

  .معنادار دارد یانجینقش م یبر رفتار شهروند یاجتماع یهسرما یردر تأث یشغل یترضانشان داد 

 ی شغل یت، رضا ی،  رفتار شهروند یاجتماع یهسرما: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

اول گروه . دربررسی های و مطالعات در مورد سرمایه اجتماعی می توان به سه گروه از افراد و نظریه پردازان برخورد کرد

از این دیدگاه سرمایه . سرمایه اجتماعی را به مثابه منبعی که کارها را از طریق یک کنشگر مرکزی تسهیل می کند، تأکید دارد

گروهی دیگر از تحقیقات سرمایه . اجتماعی می تواند موفقیت های مختلف افراد و گروه ها را در یک هماورد رقابتی بیان کند

اری ارتباطی بین افراد و بین گروه ها در درون اجتماعات می دانند که به این اجتماعات انسجام اجتماعی، آن را نتیجه ساخت

این . گروه سوم نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی و خارجی دارند. بخشیده و از مزایای ارتباطی بهره مند می سازد

 (0835رحمان سرشت، . )اجتماعی می پردازددیدگاه عمدتاً با نگرش سیستم های باز به شکل گیری سرمایه 

در محیط های کامالً رقابتی امروزی، سازمانهایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و دراین محیط باقی بمانند که به نحو 

به . باشد نی میانسا ییکی از منابع مهم سازمانی نیرو. بهتری از منابع خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزایش دهند

بایست آموزش های الزم تدوین، هماهنگی و همدلی الزم در بین کارکنان ایجاد  منظور بهره گیری هر چه بهتر از این عامل می

هر برنامه مدیریت عملکرد بر میزان قابلیت آن در اندازه گیری عملکرد بستگی . و اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو نمود 

باشند لذا نیاز به چرخش از این نوع  ارتقاء بهره وری نیروی کار می درسنتی ارزیابی عملکرد فاقد کارایی الزم  نظام های. دارد

 .محسوس است  یرینظام ها به نظام های نوین مدیریت عملکرد به نحو چشمگ
رفتار شهروندی . ردندمقوله های رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی جزء حوزه رفتاری علم مدیریت محسوب می گ

.  سازمانی باعث می شود که رفتارها، نگرش ها و تعامالت کارکنان در جهت ارائه هرچه بهتر کیفیت خدمات به کار گرفته شود

این رفتار به منظور کمک به همکاران یا سازمان بدون در نظر گرفتن پاداش انجام می گیرد لذا می تواند به سازمان در جهت 

رقابتی و عملکردی کمک نماید سازمان های موفق به کارکنانی نیازمند هستند که بیشتر از حد وظایف  کسب مزیت های

 (.0838دهقانی و دیگران،)، انجام وظیفه نمایند (رفتار شهروندی سازمانی باال )شغلی معمول 

 ادبیات تحقیق
 بیان مسئله

اجتماعی، اعتماد، صداقت و احترام متقابل افراد نسبت به  سرمایة اجتماعی در حقیقت به آرمانهای مشترك، وفاق و انسجام

از آنجا که در سازمانهای . همدیگر، رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخالقی، پرهیز از هرگونه تظاهر در رفتار اطالق می گردد

ز سرمایة اجتماعی برای پیچیده تر، احتمال فرصت طلبی، شانه خالی کردن از زیرکار و نیز تقلب بیشتر است، به میزان ا

رفتار شهروندی سازمانی باعث افزایش همکاری و بهره و  (0831 یگران،نصر اصفهانی و د)پیشگیری از این رفتارها الزم است 

وری مدیریتی، کاهش نیاز به نظارت و کنترل بر اجرا، تسهیل هماهنگی فعالیت ها در بین اعضای تیمی و گروه های کاری، 

یط کاری، افزایش عملکرد سازمانی، کاهش تغییرپذیری در عملکرد واحدهای کاری و افزایش توانایی خوشایند کردن مح

 (.0838دهقانی و دیگران،)سازمان در تطبیق با تغییر محیطی می گردد و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می نماید

 یو انسان یزیکیف یهسرما یازمندتوسعه ن یریتمد یبرا بوده است که ینبر ا یدر گذشته نه چندان دور، اعتقاد و باور عموم

به رشد و  یابیدست یبرا یضرورت حتم یو انسان یزیکیف یها یهسرما یعنیدو عامل  یناست و ا( یو انسان یعوامل ماد)

در عرصه توسعه  دیکانون فکر باشند را نبا یکهکارآمد بطور یو در واقع انسانها انیآنکه نقش عامل انس یژهبو. توسعه خواهد بود

توسعه همه  ینکهبخـصوص ا یستندن یهستند اما کاف یبه گردش درآوردن موتور توسعه ضرور یدو عامل برا ینا. یدکم رنگ د

 .یمدار یازن یاجتماع یهفوق به سرما یها یهصورت در کنار سرما ینو در ا یریمجانبه را بپذ

سرمایه اجتماعی پدیده ای مدیریت پذیر است، به این معنا که می توان آن را براساس سیاست گذاریها در حوزه های مشخصی 

این مهم در صورتی محقق می گردد که مدیران و سیاستگذاران . از سازمان بازسازی یا به فرایند شکل گیری آن کمک نمود
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 یگران،نصر اصفهانی و د. )و از چگونگی رشد و گسترش آن آگاه باشند اشندسازمان به اهمیت سرمایة اجتماعی پی برده ب

0831.) 

  یاجتماع یهدر سرما یگذار یهارائه پاداش به کارکنان و سرما یو منظم برا یمنطق یها یستمس یجادتوانند با ا یسازمان ها م

 یافتکه احتمال در ییاست که افراد در کارهانشان داده  یقاتتحق یندنما یلرا تسه یسازمان یرفتار شهروند یادیتا حد ز

و موثر توسط سازمان در  ییپاداش اقتضا یها یستمعلت توجه به س ینبه هم  مایندن یمشارکت م یشترپاداش وجود دارد ب

 .گذار خواهد بود یرتاث یارشهروندان خوب و عملکرد بهتر کارکنان بس یشکل ده

  آنان دارد؟ یبر رفتار شهروند یریچه تأث یاجتماع یهآموزش و پرورش در سرما یگذار یهاست که سرما ینا یسؤال اصل حال

  آنها را ارتقا دهد؟ یشغل یتتواند رضا یم یاجتماع یهاستان خوزستان در سرما یاجتماع ینسازمان تأم  یگذار یهسرما یاآ       

 کارکنان مؤثر است ؟ یبر رفتار شهروند یتا چه حد  یشغل یترضا       

 سرمایه اجتماعی 

شد، اما در  یمحدود م یو انسان یزیکیف یها یهتنها به سرما یدر متون اقتصاد یهنه چندان دور انواع سرما یدر گذشته ها 

 یحدر توض یاقتصاد ینقص مدل ها یلهوس ینگنجانده شد تا بد یاقتصاد یها یلدر تحل یزن یاجتماع یهسرما یراخ یدهه ها

عنوان وجود مجموعه  توان به یم یرا به سادگ یاجتماع سرمایه».کم رنگ تر گردد یوسعه اقتصادچون رشد و ت ییها یدهپد

مجاز است، در آن  یانشانو تعاون م یکه همکار یگروه یکرد که اعضا یفتعر یررسمیغ یارزش ها یااز هنجارها  ینیمع

ارزش ها  اینگردد، چرا که  ینم یاجتماع یهسرما یدخود باعث تول یمشارکت در ارزش ها و هنجارها به خود. هستند یمسه

 (.0833یاما،فوکو)« .باشد یمنف یممکن است ارزش ها

گوشال و . سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می سازد

، و ناشی شده از شبکه طریقعنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از  سرمایه اجتماعی را به 0ناهاپیت

  (0830 ،قلیچ لی، مشبکی. )روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند

سیستمهای اجتماعی انسانی را افـزایش  سرمایة اجتماعی شامل دانش و منابع سازمانی است که توان اقدام جمعی و انفرادی در 

 (. 5118تایمون، )می دهد

جنبـه هـای   : با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می دهنـد  5ناهاپیت و گوشال

 (0830قلیچ لی و مشبکی، . )شناختیساختاری، رابطه ای و 

. کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما با چه کسانی و چگونه دسترسی داریـد  الگویاشاره به : عنصر ساختاری -0

 .مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند از روابط شبکه ای بین افراد؛ پیکر بندی شبکه ای؛ و سازمان مناسب

سرمایه گـذاری مـورد    روابط اجتماعی ایجاد کننده کانال های اطالعاتی هستند که میزان زمان و: روابط شبکه ای -الف

 .نیاز برای گرد آوری اطالعات را کاهش می دهند

تراکم، پیوند، و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر میـزان  : سه ویژگی ساختار شبکه: ای شبکهپیکربندی روابط  -ب

 (.0833ما،یافوکو)شوند تماس یا قابلیت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف پذیری و سهولت تبادل اطالعات می 

ی اجتماعی مناسب می توانند یک شبکه بالقوه دسترسی بـه افـراد و منابعشـان از جملـه     ها سازمان: سازمان مناسب -ج

 .اطالعات و دانش را فراهم کند، و از طریق ابعاد شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی ممکن است مانع این تبادل شوند

که فراهم کننده مظاهر، تعبیر ها و تفسیر ها و سیستم های معانی مشترك در  اشاره به منابعی دارد :عنصر شناختی -5

 .میان گروه ها است

                                                           

1 -nahapiet & ghoshal 

2- Nahapiet,j,ghoshal,s1980 
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کـد  . زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد و بر ادراکاتمان اثر می گـذارد : زبان و کدهای مشترك -الف

 .ندمرجع برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می ک چارچوبها هم یک 

ها، داستان ها و استعاره ها ابزار های قدرتمندی در اجتماعـات بـرای ایجـاد و نگهـداری      اسطوره :حکایات مشترك -ب

 (0830 ی،و مشبک یل یچقل)مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند 

نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار می  کنندهتوصیف  :عنصر رابطه ای -8

 .کنند

در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتمـاعی و  : اعتماد -الف

 .تعامل همکارانه دارند

 .ه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری بوجود آورندمی توانند پای همکاریهنجار های : هنجارها -ب

 .دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده استنشان : الزامات و انتظارات -ج

آن افراد احساس می کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر عضو یک گـروه واحـد هسـتند     فرایندی است که در: هویت -د

 (. 5118تایمون، )

 شغلیرضایت 

یکـی از  .رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره ی شغل خود دارند که نشأت گرفته از ادراك افراد از شغلشان است 

 یشـغل  یتسـنجش رضـا   یکـه بـرا   یابعاد ینمهم تر. ابزار های معتبر برای سنجش رضایت شغلی شاخص توصیفی شغل است

کنـدال و   یت،باشد که اسـم  یشغل م یفیمنطبق بر مدل شاخص توص( گذشته یقاتبراساس تحق) یردگ یمورد استفاده قرار م

 :ابعاد عبارتند از ینآن را مطرح کرده اند؛ا( 0363)ینهال

 .آورد می فراهم مسئولیت پذیرش و آموزش برای را فرصت شغلی، وظایف حد چه تا :شغل ماهیت (0

 ادراك از شـغلی  رضـایت  جنبـه از  ایـن  .کارکنـان  بـه  توجـه  و عالقه دادن نشان برای سرپرست توانایی :سرپرست (5

 درسـت  انجام باعث تا می شود داده کارمند به که اطالعاتی و شود می رضایت باعث که است مدیران از رفتاری آن از کارکنان

 .شود می تعیین شود کار

 همراه به را شغلی رضایتکه  است ابعادی از یکی .هستند حمایتی و شایسته دوستانه، همکاران حد چه تا :همکاران (8

 کارمند یک که احساسی به یا دهد می انجام خود حمایت همکاران با را کارش کارمند، یک چگونه که کند می مشخص و دارد

 .کند می اشاره دارد خود همکار به

 پیشرفت برای فرصتها به دسترسی قابلیت :ارتقا فرصتهای (4

 مهمترین از یکی پاداش .ها پرداختی در برابری انصاف و احساس دریافتی مزایای و حقوق میزان :وپاداش پرداخت (0

 بـه  آن در کـه  دهـد  مـی  نشان را کارکنان شغلی رضایت از سطحی بعد، این .است شغلی رضایت برای خارجی انگیزاننده های

کنـدال و  )باشـد  داشـته  رضـایت  احسـاس  کارگر یا کارمند دیگر، مالی های کننده حامی و مزایا و حقوق یا و آن پاداش واسطه

 (0363هالین،

  :گینزبرگ و همکارانش رضایت شغلی را به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرده اند 

اول احساس لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می . رضایت درونی از دو منبع به دست می آید .0

یا انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی ها و رغبـت   دوم لذتی که بر اثر مشاهده ی پیشرفت و. شود 

  .های فردی به انسان دست می دهد

از عوامـل  . که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حـال تغییـر و تحـول اسـت       رضایت بیرونی.5

زد و پاداش نوع کار و روابط موجود بـین کـارگر و کارفرمـا را مـی     رضایت بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار میزان دستم

خصوصیات و عامل فردی می باشـند در مقایسـه بـا عوامـل      این گونه به نظر می رسد که عوامل درونی که شامل  .توان نام برد
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رونـی پایـدارتر از رضـایت    بنابراین شاید بتوان گفت کـه رضـایت د  . بیرونی نظیر شرایط محیط کار از ثبات بیشتری برخوردارند

ایجاد رضایت شغلی در کارکنـان احتمـاال سـرعت      .بیرونی است رضایت شغلی نتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است 

  .باالیی نخواهد داشت اما قطعا با شتاب بسیار باالیی از بین می رود

 8سازمانی شهروندی رفتار

مطرح وشناخته شده وشامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو ( 0338) 4رفتار شهروندی بیشتر با نظریه ارگان 

طبرسـا و رامـین مهـر     ) وظایف رسمی آنها نیست ومستقیما ً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظـر گرفتـه نمـی شـود    

 بـروز  داوطلبانـه  و صـورت دلخـواه   بـه  کارکنـان  که است مفید و ارزشمند شهروندی رفتارهای رفتارهای کلی طور به( 0833

 .(0831نصر اصفهانی و دیگران ) می دهد افزایش را اثربخشی سازمان رفتارها این .دهند می

 مـی  بـروز  داوطلبانـه  و صورت دلخواه به کارکنان که است مفید و ارزشمند شهروندی رفتارهای رفتارهای کلی طور به

 مفهـوم  در کلیـدی  عناصر کلی طور به .(0831اصفهانی و دیگران نصر )می دهد افزایش را اثربخشی سازمان رفتارها این .دهند

 :از عبارتند سازمانی رفتارشهروندی سازی

 میشود تعریف سازمان توسط طور رسمی به که است چیزی آن از فراتر که رفتارها از نوعی. 

 غیرمشخص رفتارهای از نوعی. 

 شود نمی سازمان شناسایی رسمی ساختارهای وسیله به و قرارنمی گیرد پاداش مبنای مشخص طور به که رفتارهایی. 

  نادرخالصـی و  )هسـتند   اهمیـت  بسـیاربا  سـازمان  عملیـات  موفقیـت  و اثربخشـی  عملکـرد،  ارتقـاء  بـرای  کـه  رفتارهـایی

 (0833دیگران،

 ارگان پنج رفتار زیر را برای سنجش رفتار شهروندی مورد استفاده قرار می دهد: 

 شود دادن تحمل و گذشت در شرایط سخت و بحرانی سازمان بدون ابراز شکایت، تعریف میجوانمردی نشان : 0جوانمردی. 

 منظور تمایل به مشارکت در زندگی سازمانی و نیز ارایه تصویری مناسب از سازمان است: 6فضیلت مدنی. 

 ی مثال، کـار کـردن بعـد از    برا. رفتارهایی که فراتر از الزامات نقش فرد در سازمان است: 3وظیفه شناسی و با وجدان بودن

 .ساعات کاری برای سود رساندن به سازمان

 نوع دوستی و وظیفه شناسی به اتفـاق هـم   . نوع دوستی به معنی کمک به همکاران در انجام بهتر وظایفشان: 3نوع دوستی

 .شود رفتار کمک کننده را شامل می

 نصـر  )شـود   الت کـاری در رابطـه بـا دیگـران گفتـه مـی      به تالش کارکنان برای جلوگیری از تنشها و مشک: 3ادب و نزاکت

 .(0831اصفهانی و دیگران 

 پیشینه تحقیق

رفتار شهروندی سـازمانی بـا سـرمایه اجتمـاعی رابطـه معنـی دار و       : نشان داد ( 0838)یافته های تحقیق دهقانی و دیگران

حصـیالت، پسـت سـازمانی، نـوب تکـاری،      همچنین تحقیق ایشان نشان داد متغیرهـای دموگرافیـک میـزان ت   . مستقیمی دارد

  .جنسیت در میزان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار بود

                                                           

3 organizational citizenship behavior 
4  - Organ 

5 Sprotsmanship 

6 Civic virtue 

7 Conscientiousness 

8 Altruism 

9 Courtesy 
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نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی معلمـان تربیـت بـدنی و رضـایت     ( 0835)یافته های تحقیق عبدالملکی و همکاران

ت و مستقیم است، به عبار ت واضح تر با افـزایش سـرمایه اجتمـاعی    شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد که این رابطه مثب

 .معلمان، رضایت شغلی آنان افزایش می یابد

میزان بروز رفتار شهروند سازمانی در بـین اعضـاء هیـات علمـی     : این نتایج حاصل شد( 0833)در تحقیق جمالی و همکاران

متغیرهای رضـایت شـغلی، تعهـد سـازمانی بـرروی رفتـار       . باشد منطقه یک دانشگاه آزاداسالمی کمی بیشتر از حد متوسط می

از مولفـه هـای رضـایت شـغلی، مولفـه هـای       . شهروند سازمانی تاثیر مثبت و فرسودگی شغلی و جو سازمانی تاثیر منفی دارنـد 

در جهـت مثبـت   ماهیت کار، رضایت از همکاران و رضایت از میزان حقوق و مزایا قدرت پیش بینی رفتار شـهروند سـازمانی را   

فردی، زوال شخصیت و خسـتگی عـاطفی هـر سـه قـدرت       عملکرداز مولفه های سه گانه فرسودگی شغلی یعنی کاهش . دارند

از مولفه های سه گانه تعهد سازمانی،تنها مولفـه تعهـد هنجـاری،    . پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت معکوس دارند

از مولفه های پنج گانه جو سازمانی، تنها مولفه رفتار حمـایتی  . ی را در جهت مثبت داردقدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمان

 .مدیر، قدرت پیش بینی رفتار شهروند سازمانی را در جهت مثبت دارد

نتایج حاکی از آن بوده بین سرمایه اجتماعی ورفتـار شـهروندی سـازمانی رابطـه     ( 0830)در تحقیق جهانگیری و همکاران 

( سلسله مراتب، تراکم گروه، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسجام اجتمـاعی )دارد و تمام مؤلفه های سرمایه اجتماعی وجود 

بعالوه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهـد کـه رفتـار    . با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارند

تخدام، سابقه خدمت، رده سنی وجنسیت آنان ارتبـاط معنـی داری نـدارد و فقـط بـا میـزان       شهروندی سازمانی افراد با نوع اس

 .تحصیالت افراد رابطه مستقیم دارند

آورده اند که بهبود تجربه خدمات مشتریان بـا شناسـایی راه هـایی    ( 5108)در تحقیقات خارج از کشور نیز الینگر و دیگران

د انگیزه می کند واز طرفی تعامل با کارکنان خدمات یک مسئله مهم بـرای سـازمان   برای توسعه فرهنگ سازمانی است که ایجا

های خدماتی بوده ، با این حال، تحقیقات موجود در زمینه خدمات بیشتر بر مدیریت روابـط مشـتری تمرکـز دارنـد تـا زمینـه       

این مطالعه تاثیر یک طـرح توسـعه منـابع    . پویایی حمایت و توسعه موثر خدمات پرسنلی که با مشتریان ارتباط برقرارمی کنند

این مولفان نظریه سرمایه اجتماعی و نظریـه عمـل منطقـی را بـه     . انسانی سازمانی را در مورد کارکنان خدمات بررسی می کند

ا منظور یافتن و آزمودن مدلی که بیانگر روابط بین سرمایه های اجتماعی ، نگرشهای کارکنان خدمات نسبت به کار ، هنجار هـ 

نفر از کارکنان خدماتی شرکت های گسترده ای از صـنایع خـدماتی در    413نتایج یک مطالعه بین . و رفتارها در نظر گرفته اند

نتایج نشان می دهد که مطلـوب سـاختن سـرمایه گـذاری هـای سـازمانی در       .جنوب شرقی ایاالت متحده صورت گرفته است 

اهـم نتـایج بـه    . فتار درون سازمانی کارکنان خدمات را تحت تاثیر قرار می دهدسرمایه اجتماعی تعهد کاری ، کارایی شغلی و ر

 . شرح زیر است 

 .سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر معنادار دارد 

 .سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد

 .معنادار داردسرمایه اجتماعی بر تعهد به کیفیت کارکنان تاثیر 

 .سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر معنادار دارد

 .تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد

 .تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر معنادار دارد

 .تعهد به کیفیت بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنادار دارد

 .ت بر رفتار شهروندی کارکنان تاثیر معنادار داردتعهد به کیفی

 .عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی  کارکنان تاثیر معنادار دارد

در بررسی تعیین مولفه های سرمایه اجتمـاعی اثرگـذار بـر عملکـرد شـرکت هـای آمریکـایی،        (  5116) کروز و همکارانش

سجام اجتماعی و افزایش تعـامالت اجتمـاعی را بـر بهبـود عملکـرد      ، مشارکت اجتماعی ، ان(آگاهی اجتماعی)سرمایه شناختی 
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عالوه براین، پژوهشـگران  .شرکت ها اثربخش معرفی کرده است( بهبود درآمد، کیفیت فعالیت و ارائه محصول و پیچیدگی کار )

 .ها تنظیم شوندپیشنهاد کردندکه روابط و تعامالت اجتماعی اثرگذار بایستی متناسب با عملکرد مورد انتظار شرکت 

متغیرهای سرمایه اجتماعی افراد، شامل هنجارها و انسجام اجتمـاعی ، اعتمـاد اجتمـاعی ، اتحـاد     (  5113) در تحقیق سانو

در میـان متغیرهـای   . اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر عملکرد مدیریت گروه های اقتصادی اثرگذار بـوده انـد  

ی در افراد و یا اعضای گروه های اقتصادی بیشترین اثر را بر مدیریت اقتصادی در مناطق سـاحلی  فوق، فقدان مشارکت اجتماع

 .گذاشته است

رابطـه معنـاداری بـین تعهـد سـازمانی و رفتـار سـازمانی و        . 0: به شـرح زیـر اسـت   (  5114) نتایج حاصل از بررسی گاتام 

ی افراد و میزان ایجاد حس اطمینان و همدلی نسبت به ارباب رجوع رابطه معناداری بین تعهد سازمان. 5. شهروندی و جود دارد

و جود دارد بدین معنا که افرادی که دارای تعهد باالتری نسبت سازمان هستند تالش می کنند که بین سازمان و ارباب رجـوع  

تقـد باشـد کـه سـازمان در     یک حس اعتماد و همدلی حاصل شود به نوعی که ارباب رجوع سازمان را متعلق به خود بداند و مع

مسیرتحقق اهداف خود گام بر می دارد و همواره در پی انجام رسالت خود است و در حل مسـائل آن شـریک شـود و ایـن امـر      

با متغیر های جـنس، سـن و سـطح آمـوزش     . تعهد افراد . 8. ناشی از توجه و احترام خاص سازمان نسبت به ارباب رجوع است

د افراد با میزان ثبات در انجام وعده ها و برنامه های سازمان نسبت به مخاطبان دارای رابطه معنـادار  همچنین تعه. رابطه دارد 

 .است به این معنا که هرچه میزان تعهد افراد باالتر باشد میزان ثبات و پایایی در انجام خدمات آنان نیز باالتر است

  پژوهش  اتیو فرض یمدل مفهوم

تـوان گفـت در    مسئله و  بر اساس مباحث نظری این تحقیـق مـی   یانو ب یقتحق یشینهبه پ همان گونه که آمد با توجه

ی اجتماعی، کارکنان در قالـب چـارچوب هـای ارتبـاطی و پیونـدهای اجتمـاعی کـه در جریـان تعـامالت           صورت وجود سرمایه

ن رضـایت شـغلی خـود، از اعتمـاد     اجتماعی به وجود می آید، قابلیت های خود را افزایش می دهند و در عـین بـه دسـت آورد   

اجتماعی که در شبکه های ارتباطی آنها به وجود آمده اسـت، برخـوردار مـی شـوند و لـذا قـدرت سـازگاری آنهـا بـا وضـعیت           

ی  وجـود سـرمایه   یگـر، بـه عبـارت د  . شان افزایش یافته، به لحاظ روانی از آرامش و آسایش مطلوبی برخوردار خواهند شد شغلی

رکنان می تواند به طور رسمی و یا غیررسمی آثار فشارهای محـل کـار را بـا افـزایش اعتمـاد و روابـط متقابـل        اجتماعی بین کا

کاهش دهد و از طرف دیگر ،حس امنیت شغلی، عدالت سازمانی، احترام متقابل و عزت نفس و در نتیجه رضـایت شـغلی  را در   

بـا  .  باشـد  یم یرفتار شهروند یشایندهایی اجتماعی از پ راه سرمایهبه هم( رضایت شغلی  ) یرمتغ ینو ا.افزایش دهد آنهامیان 

ی  ی اجتمـاعی و مطالعـات دیگـران  کـه دربـاره      توجه به مباحث نظری طرح شده درباره ی رضایت شغلی و همچنین سـرمایه 

  .خواهد بود( 0شکل )مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل ،است فتهصورت گر یقتحق ینا یرهایمتغ

 

 

 

 

 
 ی پژوهشمدل مفهوم: 0شکل 

 .معنادار دارد یراستان خوزستان تاث یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم یبر رفتارشهروند اجتماعی یهسرما: 0 یهفرض

 .معنادار دارد یراستان خوزستان تاث یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم یشغل یتبر رضا یاجتماع یهسرما:  5فرضیه

 .معنادار دارد یراستان خوزستان تاث یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم یبر رفتار شهروند یشغل یترضا: 8 فرضیه

 سرمایة اجتماعی

 رضایت شغلی

 شهروندی رفتار
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استان خوزستان نقش  یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم  یبر رفتار شهروند یاجتماع یهسرما  یردر تأث یشغل یترضا: 4 فرضیه

  .دارد یانجیم

 : شناسی تحقیقروش. 0

باشـند، کـه    یاستان خوزستان م یاجتماع ینکارکنان سازمان تأم یهکلجامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل         

برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان صورت گرفت و بـه کمـک ایـن جـدول حجـم      .  .باشد ینفر م 0011مشتمل بر 

 560پرسـش نامـه توزیـع و از تمـام پرسشـنامه هـا تعـداد         531با توجه به حجم نمونه بیش از . به دست آمد 560نمونه برابر 

نمونـه از   560پرسشنامه که صحیح و مطلوب برگشت داده شده بودند انتخاب گردید، لذا تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـر اسـاس      

ه به ماهیت پـژوهش و جامعـه آمـاری مـورد مطالعـه از روش      ضمن اینکه در این تحقیق با توج. جامعه آماری انجام شده است 

 .نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است

 ها مقیاس 0.0

،  پرسشـنامه   یشـغل  یترضـا  یپرسشـنامه  مـورد اسـتفاده بـرا    : نامه با استفاده از این مقیاسها ایجاد شـد ی اصلی پرسشبدنه

از پرسشـنامه   یسـازمان  یرفتـار شـهروند   یاسـت ، بـرا   jdiمعـروف بـه پرسشـنامه     0330 ینـز و کروم برگرفته از راب یسوکیو

شـد   اسـتفاده ( 0333)و گوشـال   یـت از پرسشـنامه ناپاها  یاجتمـاع  یهسـرما  یو برا( 0330) یترمورمن و ف ی،پورساکف، مکنز

مقدار آلفای کرانباخ بـرای  .  و تأیید شده است  قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش با استفاده از تکنیک آلفای کرانباخ برآورده.

برای . به دست آمد 348/1و  برای سازه رضایت شغلی 314/1، برای سازه سرمایه اجتماعی386/1سازه رفتار شهروندی سازمانی

 .آزمون فرضیه های تحقیق از مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل استفاده می کنیم

 تحقیقیافته های . 6

 :وجود دارد یرابطه معنادار قییتحق یرهایمتغ نینشان داد ب (0جدول )رسونیپ یضریب همبستگ جینتا
 بین متغیرها رسونیپ یضریب همبستگ: 0جدول 

 سرمایه اجتماعی رضایت شغلی 

ρ P – مقدار ρ P – مقدار 

   111/1 030/1 سرمایه اجتماعی

 111/1 300/1 111/1 630/1 رفتار شهروندی سازمانی

 

 به کارگیری مدل جهت آزمودن فرضیه های تحقیق 0.6

از  ریـ غ: تـوان گفـت    یمـ (0جدول ) رهایمتغ نیب رسونیپ یو ضریب همبستگ (8و شکل  5شکل )با توجه به مدل برازش شده

 .(8جدول) قرار گرفته اند دییمورد تأ قیتحق یها هیفرض هیکل(  یشغل تیاز آموزش  بر رضا تیحما ریتاث) 6 هیفرض

 
 مدل فرضیه اصلی در حالت عدد معناداری: 8مدل فرضیه اصلی در حالت استاندارد                              شکل : 5شکل 
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 :نشان می دهد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده است(5جدول )شاخص های برازندگی مدل 
 مدل یبرازندگ یشاخص ها: 5جدول 

 

 

 

 

 

 
 خالصه فرضیات تحقیق: 8جدول 

 β عنوان فرضیات
t- 

value 
 نتیجه

 تأیید فرضیه 03/3 43/1 .سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی تاثیر معنادار دارد: 0فرضیه 

 تأیید فرضیه 10/05 61/1 .سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی تاثیر معنادار دارد:  5فرضیه

 تأیید فرضیه 35/3 86/1 .رضایت شغلی بر رفتار شهروندی تاثیر معنادار دارد: 8فرضیه 

رضایت شـغلی در تـأثیر  سـرمایه اجتمـاعی بـر رفتـار       : 4فرضیه 

 . شهروندی  نقش میانجی دارد

* * 
 تأیید فرضیه

 بحث و نتیجه گیری . 3

بـر   یاجتمـاع  یهآنها، سـرما  یضمن بررس یقتحق ینکرده اند که در ا یانب یاجتماع یهسرما ایبر  یپردازان ، آثار متعدد یهنظر

نتایج حاصل از مدل برازش شـده نشـان مـی     .مورد مطالعه قرار گرفت یشغل یترضا یانجیکارکنان  با نقش م  یرفتار شهروند

ایـن  ..دهد  متغیر سرمایه اجتماعی می تواند به طور مستقیم متغیر رفتار شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نمایـد 

. وانی داردهمخـ ( 5108)و الینگر و دیگـران  ( 0830)، جهانگیری و همکاران (0838)یافته از تحقیق با نتایج  دهقانی و دیگران 

همچنین نتایج نشان می دهد  متغیر سرمایه اجتماعی می تواند به طور مستقیم متغیر رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار دهـد و  

(  0831)و حقیقتیان ومـرادی ( 0835)، عبدالملکی و همکاران( 5118) این یافته از تحقیق با نتایج  رکوئنا  . آن را تبیین نماید

همچنین نتایج نشان . ماعی  و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار دیده اند، همخوانی داشته استکه بین سرمایه اجت

این یافته از تحقیـق  . می دهد  متغیر رضایت شغلی می تواند متغیر رفتار شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین نماید

که بـین رضـایت شـغلی و رفتـار شـهروندی      ( 5108)، الینگر و دیگران (  5114) ، گاتام ( 0833)جمالی و همکاران( با نتایج  

همچنین نتایج نشان می دهد  متغیر رضایت شغلی . وجود رابطه ای مثبت و معناداری را تأیید نموده اند، همخوانی داشته است

ایـن یافتـه از تحقیـق بـا نتـایج  گاتـام       .  می تواند تأثیر سرمایه اجتماعی بر متغیر رفتار شهروندی را میانجیگری و تبیین نماید

کـه بـین رفتـار    ( 0833)و طبرسا و رامین مهر(  0833)، محمد اسماعیل انصاری و دیگران ( 5108)، الینگر و دیگران (5114)

 شهروندی با رضایت شغلی و همچنین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی وجود رابطه ای مثبت و معناداری را تأیید نمـوده انـد،  

 . همخوانی داشته است

رفتار شهروندی سازمانی و نگرشـهای کارکنـان   ارتقاو بهبود  یرا برا ریز شنهاداتیتوان پ یحاصل از پژوهش م جیبا توجه به نتا

 :استان خوزستان ارائه داد یاجتماع ینسازمان تأمبه 

        مدیریت سازمان نیز باید پشتوانه محکمی برای یادگیری سازمانی فـراهم سـازد و از برنامـه هـای یـادگیری سـازمانی

مدیریت باید اهمیت یادگیری را درك کرده و فرهنگ سرمایه اجتمـاعی را در سـازمان بـه    . حمایت و پشتیبانی نماید

سازمان ایجاد نماید تا از ایـن طریـق منجـر بـه رفتـار      منظور کسب، خلق و انتقال دانش بعنوان یک ارزش بنیانی در 

 شهروندی مطلوب در بین کارکنان گردد 

 آشنا شوند   و رهبری  انگیزش  به  مربوط  و دانش  اطالعات  با شرکت در دوره های آموزشی با جدیدترین  سرپرستان 

آمده دست به مقدار شاخص آمده دست به مقدار شاخص   

GFI 00/1  X2/df 00/0  

AGFI 99/0  RMR 000/0  

NFI 00/1  P_Value 40400/0  

CFI 00/1  RMSEA 0009/0  
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        سرپرستان باید به مقوالت رضایت شغلی ، توجه داشته و برای تقویـت رضـایت شـغلی در سـازمان تـأمین اجتمـاعی

  استان خوزستان برنامه ریزی دقیقی داشته باشند زیرا اگر کارکنان از شعل خود احسـاس رضـایت داشـته باشـند بـه     

 . عملکرد بهتر و رفتار شهروندی مطلوب تر تشویق می شوند

  و سرپرستان تدارك موجبات رشد و شکوفایی شخصی خود و کارکنان سازمان را  از راه یـادگیری مسـتمر در   مدیران

 . سر کار فراهم کنند

 تشـکیل  . فراهم کردن فرصت برای گروه های کاری تا هر از چند گاهی، در مکانی گرد هم آیند نیز حائز اهمیت است

سات الکترونیکی، مطمئنا می توانـد بـرای حفـی پیونـدها و ارتقـاء       شبکه های درون سازمانی و اتاق های گفتگو و جل

سرمایه اجتماعی مؤثر باشدلذا مدیران باید به مزایای این جلسات اعتماد کرده و از آنها حمایت کنند تا از این طریـق  

 . به ارتقا سرمایه اجتماعی و در نتیجه رفتار شهروندی بهینه دست یابند 

  سرپرستان به سیستم های اطالعاتی سازمان که بـا اسـتفاده از آن بتواننـد از فعالیـت هـا و      دسترسی آسان مدیران و

 . اقدامات الزم برای ارتقای رضایت شغلی  پیدا کنند

   افزایش توجه مدیران به اطالعات مورد نیاز کارکنان برای ارتقای رفتار شهروندی و در اختیار قرار دادن این اطالعـات

 سی دی در اختیار پرسنل به گونه ای که کارکنان بتوانند رفتار شهروندی خود را ارتقا دهند به صورت روزنامه یا

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 3

 یو خصوص یدولت یو شرکت ها یو خدمات یدیتول یدر شرکت ها یو رفتار شهروند یاجتماع یهتوجه به سرما یزانم یسهمقا

 یبر رفتار شهروند(  یمنابع انسان ی،فرهنگ ی،ساختار) عوامل موثر  یبررس  •

 ادارات و مناطق کشور یرپژوهش در سا ینا یقیانجام مطالعه تطب  •

 یزن یرمس ینا یندهآ یقاتشود در تحق یم یشنهادپ. بر عملکرد مؤثر بوده است یرفتار شهروند یقاتاز تحق یدر بعض •

 .شود یبررس

شـود در   یمـ  یشـنهاد مؤثر شناخته شده انـد پ  یبر رفتار شهروند یزن یسازمان یتعدالت و حما یقاتاز تحق یدر بعض •

 . پرداخته شود یزموارد ن ینا یبه بررس یندهآ یقاتتحق

 تشکر و قدردانی . 3

از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری دادند، به ویژه همکارانی که در این پژوهش شرکت داشتند تشکر و قـدردانی  

 .می شود
 

  منابع
 سال ایران، مدیریت علوم فصلنامه سازمانی، دانش مدیریت توسعه در اجتماعی سرمایه نقش ،( 0836)  .م فراحی، ت، ناطق، م، الوانی،

 .0 شماره دوم،

 مانی انتشارات ،(کاربردها و ها نظریه مفاهیم،) اجتماعی سرمایه(.  0830.) ع شیروانی، م، الوانی،

 و رهبری فصلنامه آن، ارتقاء جهت مدلی ارائه منظور به ها دانشگاه در اجتماعی سرمایه های مؤلفه شناسایی(. 0833.) و اندیشمند،

 3 -84:،صص5شماره سوم، سال واحدگرمسار، اسالمی آزاد آموزشی،دانشگاه مدیریت

 پژوهشی علمی سازمانی،فصلنامه وتعهد شغلی رضایت ، شغلی استرس روابط بررسی(.0833.)زاده،ك م،ذبیح.محمدی،س ،م،میر انصاری

 .005-066صص(:05 شماره)لغت، صنعت در انسانی منابع مدیریت

 روانشناختی توانمندسازی بین میانجی های حلقه عنوان به واعتمادسازی یادگیری(.0831.)نسب،ر ،ستاری جهرمی الیی،ح،کوشکی بود

 63-38صص :(30 شماره)وتوسعه، مدیریت فرایند پژوهشی– علمی ،فصلنامه سازمانی وتعهد

 .  تهران شیراز، انتشارات پویان، حسن و باز خاك افشین ترجمه سرمایه، های شکل .( 0834)  .پ بوردیو،

 .کشور وزارت سیاسی مطالعات دفتر: ،تهران اول ،چاپ دلفروز تقی محمد مدنی، های سنت و دموکراسی(. 0833. )پوتنام،ر

 جامعه مطالعات فصلنامه سازمانی، شهروندی رفتار و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی(. 0830.)م حاجزاده، جهانگیری،ع،قوپرانلو،م،

 33 -38 هشتم،صص شماره سوم، سال جوانان، شناختی
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 بهداشت درمراکز کارکنان سازی توانمند و سازمانی رفتارشهروندی رابطه(.0833.)نژاد،و،طرسکی،م قادری،الف،خوشگام،م،برهانی.،ن خالصی

 30-38صص(:45)08، سالمت ،مدیریت تهران پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت کرمان،فرایند شهر دولتی بانکهای موردی بررسى: درکاکنان سازمانی تعهد بر اجتماعی سرمایه تأثیر مطالعه( 0830.)ص خورشید،

 043 -000 ،صص33پیاپی ، 0 شماره ، 30 بهار ، 50 دوره توسعه،

 مدل یک ارائه با سازمانها کارکنان بین  در اجتماعی سرمایه و دانش مدیریت رابطه بررسی(. 0833.)آبادی،الف دانایی،الف،شهابی،ع،مهدی

 – اقتصادی،ایران توسعه و اجتماعی سرمایه ملی همایش مقاالت مجموعه ،( سمنان واحد اسالمی آزاد دانشگاه موردی مطالعه) تحلیلی

  0833 ماه اسفند سمنان، دانشگاه  سمنان،

 در سازمانی شهروندی رفتار و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی(.0838.)خرمی،ف ش، د،حقیقی،م،استبصاری،ف،رفعتی، مصطفایی، دهقانی،م،

: صص اول، شماره اول سال نوین پزشکی رسانی اطالع مجله هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی های بیمارستان کارکنان بین

50- 84 

 پژوهشهای دفتر:،تهران ارشادی ،بهروزاسراری حمیدرفیعی اعرابی،مخمدعلی محمد سید)مدیریت، مبانی(0833.)رابینز،الف،دیسنزو،د

 .فرهنگی

 دوران انتشارات دوم، جلد گرایی، تجدد پسا تا گرایی تجدد از مدیریت، و سازمان های تئوری(. 0836.)ر سرشت، رحمان

 وسازمانها کارکنان شغلی وری بهره انسانی عوامل راهبردی ومدیریت شناسی آسیب: راهبردی وری بهره روانشناسی(. 0831.)،م ساعتچی

 .نشرویرایش:،تهران

 انتشارات:،تهران(سنجش ابزارهای و ها نظری،همبسته مبانی)سازمانی رفتارشهروندی(. 0833.)نژاد،م،یوزباشی،ع،شاطری،ك سبحانی

 .یسطرون

بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی وکیفیت (. 0833.)آقا میری، ع ، یزدانی، حسید جوادین، ر، رایج، ح، 

 .63-33، ص 04پژوهشهای مدیریت در ایران، شماره : تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ نشریه مدرس علوم انسان: خدمات

 .نی نشر تهران، جتماعی،ا سرمایه کارکردهای و ابعاد (.0838 .)م پور، شارع

 .018-003صص:8شماره ، دولتی مدیریت انداز چشم سازمانی ،رفتارشهروندی مدل ارائه(. 0833.)،ح مهر طبرسا،غ،رامین

 فصلنامه ،(ایرانی ساز خودرو شرکت دو مطالعه) سازمان فکری سرمایه ایجاد در اجتماعی سرمایه نقش (.0830.)فیضی،ط فقیهی،الف،

 .30 شماره ،03 سال مدیریت، دانش

 .ایرانیان جامعه تهران، توسلی، عباس غالم آن، حفی و اجتماعی سرمایه بررسی (.0833.)ف فوکویاما،

 شماره ، نوزدهم سال مدیریت، دانش فصلنامه ، "سازمان فکری سرمایه ایجاد در اجتماعی سرمایه نقش ،(0830) .ب،مشبکی،الف لی، چیقل

30 

 .،نشرنی ،تهران اول صبوری،چاپ ،منوچهر اجتماعی نظریه بنیادهای(. 0833).کلمن،ج

 .مروارید:،تهران(زاده رضامعمار الوانی،غالم سیدمهدی ترجمه)، رفتارسازمانی(.0834.)مورهد.گریفین،گ

 .03-43صص(00 شماره) سوم مدیریت،سال فرهنگ عمل، تا تئوری از شهروندی رفتار(.0834.)م مقیمی،س

 .تهران ترمه، دوم،انتشارات چاپ پژوهشی، رویکردی مدیریت، و سازمان ،( 0831) محمد سید مقیمی،

 استان خدماتی سازمانهای در سازمانی اجتماعی سرمایة بررسی(. 0831.) ح حسینی، آقا ع، برزکی، شائمی م، انصاری، ع، اصفهانی، نصر

 صص اول، شماره ، 40 پیاپی شماره ، دوم و بیست سال کاربردی، شناسی جامعه ،(سعدی آثار در مدیریت های آموزه رویکرد با)اصفهان
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