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در  یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان یبا تعال یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس

 زدی)ره( استان  ینیامداد امام خم تهیکارکنان کم نیب

 
 دکتر هدایت تیرگرمحمد زارع میرک آباد؛ 
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان
 باهنر کرمان دیدانشگاه شه یمعل ئتیعضو ه

 

 چکیده
مفهوم هستند که با وجود  کیخود  یها به خودهـسـتـنـد. سازمان یو نـوآور ـتیمحتاج خـالقـ شرفتیو بقاء و رشد و پ اتیتداوم ح یها براسازمان

 ریپذبیآس قشر)ره( با مردم خاصه  ینیامداد امام خم تهیکم گری. از طرف دزنندیرا رقم م شرفتیو پ ییایو کارکنان( حرکت، پو رانی)مد یانسان یروین

 یسازمان یتعال ،یاجتماع هیسرما ریاساس سه متغ نیبرخوردار باشد، بر هم یشتریب تیو خالق یریپذاز انعطاف یسازمان یدر رفتارها دیارتباط دارد و با

ارتباط  یصدد است تا به بررس پژوهش در نیورد توجه قرار گرفته است و اپژو هش م نیها در ازتباط است در اکه با سازمان یسازمان یو رفتار شهروند
فصل  ن،یبپردازد. عالوه بر ا زدی)ره( استان  ینیامداد امام خم تهیکارکنان کم نیدر ب یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان یبا تعال یاجتماع هیسرما نیب

 بود.  دخواه میمفاه فیت و اهداف پژوهش و تعارسواال ق،یو ضرورت تحق تیمسئله، اهم انیشامل ب رویش پ

نفر از  171و از تصادفی ساده  یریگنمونه وهیها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شداده باشد؛یم یشیمایاز نوع پ ق،یتحق نیروش مورد استفاده در ا

کرونباخ استفاده شده است.  یآلفا بیاز ضر ییایسنجش پا یبراشده و محرز  ییصورت محتواشده است. اعتبار ابزار به یگردآور کارکنان کمیته امداد
 قرار گرفتند. لیمورد تحل  SPSS یافزار آمارها به کمک نرمداده

سوال در پرسشنامه  12گویه و جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی  52و برای سنجش تعالی سازمانی  25برای سنجش سرمایه اجتماعی از گویه 

ای نیز در پرسشنامه جای داده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که؛ بین سرمایه اجتماعی با تعالی و عالوه بر آن چند سوال زمینه گنجانده شد

رمایه چنین سسازمانی کارکنان کمیته امداد و سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. هم
 اجتماعی، تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد بیش از حدو متوسط بود.

 

 سرمایه اجتماعی، تعالی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان کمیته امداد، یزد واژگان کلیدی:

 

 

 بیان مساله

 هااز سازمان ارییکه در حال حاضر در بس یمیاز جمله مفاه

بهبود  ت،یفیک میکرده است، مفاه دایپ یقابل توجه گاهیجا
سازمانی  یتعال توجه بهاست.  یسازمان یتعال هایمستمر و مدل

موجود و مطلوب  وضع سهیتا با مقا کنندیها کمک مبه سازمان

ها تفاوت نیو سپس بر اساس ا ییها را شناساخود، تفاوت

را  سازینهیهای بهحلها راهوقوع آن علل یها( و بررس)عارضه

کارکنان،  ران،یعوامل متعددی همچون مد. و اجرا کنند نییتع

 رقبا و ط،یداران و ذینفعان، دولت، جامعه و محمسها ان،یمشتر

دارند. توجه  ریها تأثسازمان یسازمان در تعال کنندگان نیتأم

 تیموفق الزمهها، متوازن آن نییبه حداقل عوامل مذکور و تب

و  1یسازمانی تعال. در سازمان است یخواهی تعال هایحرکت

                                                
1 Organizational Excellence  

و کسب  تیفیای است که در ارتقای کمسئله یسرآمدی سازمان

. کندیم فایرا ا یها نقش مهمسازمان رییپذرقابت تیمز

توان بالقوه کارکنان خود را در  یتمام یهای متعالسازمان

از و  دهیاداره کرده توسعه بخش یو سازمان یمیسطوح فردی، ت

کرده،  جیو برابری را ترو التها عد. آنرندیگیآن بهره م

ای گونهها بهسازمان نی. ادهندیکارکنان را در امور مشارکت م

ها را به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن

و تعهد  زهیها انگکه در آن دهندیقرار م ریو تقد قیمورد تشو

 طیشرا یاز وجود عدالت در تمام اننیو اطم جیشود. ترو جادیا
است  یها، عاملها و برنامهاستراتژی ها،یمشاستخدام شامل خط

 شودیم یسازمان یاز تعال یمثبت یابیکه موجب خودارز

 .(5: 1935و همکاران،  انیارمحمدی)

شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و از جانب دیگر؛ 

عهده هرکنان نظیر، پذیرش و بآن مشتمل بر رفتارهای متنوع کا

های اضافی، پیروی از مقررات و مسئولیت گرفتن وظایف و
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های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و رویه
باشد. بر پایه و اساس تحمل نارضایتی و مشکالت در سرکار می

های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی ها و نظریهتئوری

عالوه رغبت و هکند، بلکرد سازمان کمک میبه رقابت و عم

های روز افزون جهانی، علت رقابتهب 5تمایل به رفتار شهروندی

وری و پاسخگویی به شرایط پذیری، بهرهاهمیت نوآوری، انعطاف

 9)زارعی و همکاران، بیرونی پیوسته در حال افزایش است

  (.192: 1337، 5؛ پودساکوف و همکاران9: 5002

 که است ایرشته بین مفهوم یک نیز 2اجتماعی رمایهس مفهوم

 گرفته قرار زیادی پژوهشگران توجه مورد اخیر دهه دو طی

 و یابدمی تجسم افراد میان روابط در سرمایه اجتماعی. است

 دگرگون ایشیوه به افراد میان روابط که آیدمی وجودبه موقعی

: 1935 )کیامرثی و همکاران، کند تسهیل را کنش که شود

 یـمبتن مانیزاـس ارزشبیشترین  وزمرا ریتجا نجها در. (150
 آوردبر و شناخت ایبرتوانایی . تـساغیرملموس  هاییداراییرـب

ت ـسا حیاتی و مهمها سازمان ایبر ارزش این منبع

 .(155: 1933و همکاران،  نیثمرزادهحسن)

ر اث»با عنوان  ی( پژوهش1933ثمرین و همکاران )زادهحسن

انجام دادند. نتایج حاصل از  «سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی

میزان سرمایه اجتماعی و تعالی نشان داد که  حقیقاین ت

بیش از حدد متوسط بوده و  در شهرداری تهرانسازمانی 

بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و  همچنین

با عنوان  یپژوهش( 1933) پوریانیروحمعناداری وجود دارد. 

سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در  نیبررسی ارتباط ب»

 «راحمدیو بو هیلوی)ره( استان کهگ ینیامداد امام خم تهیکم

که بین سرمایه  بود نیا انگریب اتیفرض جیانجام داد. نتا

داری وجود دارد. رابطه مثبت و معنی یاجتماعی وتعالی سازمان

زایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی تر، با افعبارت واضحبه

( 1930و همکاران ) خورنگاه .یابدسازمان ارتقا و بهبود می

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه »با عنوان  یپژوهش

اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه 

ها حاکی از این است که انجام دادند. یافته «شهرستان زاهدان

از  شیو سرمایه اجتماعی ب انیرفتار شهروندی سازم نیانگیم

حد متوسط است و میان رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه 

و همکاران  یخراز .اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد

به  شیبا گرا یاجتماع هیرابطه سرما»( پژوهش با عنوان 1931)

                                                
2 Citizenship Behavior 
3 Zareei & Et Al 
4 Podsakoff & etal 
5 Capital Social 

 «همیشرکت ب کی یدر دفتر مرکز یسازمان یرفتار شهروند
 نیپژوهش نشان داد رابطه معنادار ب نیا جیانجام دادند. نتا

وجود دارد و  یسازمان یشهروند فتاربا ر یاجتماع هیسرما

 یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع هیسرما زانیم نیانگیم

( 1935و همکاران ) یاحمد .باشدیاز حد متوسط م شیب

و رفتار  یجتماعا هیارتباط ابعاد سرما یبررس»با عنوان  یپژوهش

 نیا اتیآزمون فرض جیانجام دادند. نتا «یشهروند سازمان

 یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع هیپژوهش نشان داد سرما

نشان داد که  نیهمچن جیاز حد متوسط است. نتا شیکارکنان ب

کارکنان  یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع هیابعاد سرما نیب

و همکاران  یقان. دهوجود دارد یو معنادار میرابطه مستق

و  یاجتماع هیرابطه سرما یبررس»با عنوان  ی( پژوهش1939)

 یهامارستانیکارکنان ب نیدر ب یسازمان یرفتار شهروند

انجام دادند.  «هرمزگان یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش
از حد متوسط بوده  شیب ریدو متغ نیا نیانگیم نتایج نشان داد

رفتار  نیاند که باز آن بوده یچنان حاکهم جیاست نتا

وجود  یرابطه مثبت و معنادار یاجتماع هیو سرما یشهروند

 دارد.

ارتباط  یبررسپژوهش حاضر در صدد  بنابر آن چه گفته شد؛

ی و رفتار شهروندی سازمان یتعالو  یاجتماع هیسرما نیب

)ره( استان  ینیامداد امام خم تهیکمبین کارکنان  در سازمانی

خواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا بین است و می زدی

سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 

گویی به این سوال نیازمند رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ

 باشد. یک پژوهش عملی و تحقیقاتی می

 

 

 فرضیات تحقیق

ن کمیته امداد بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کارکنا

 امام خمینی )ره( استان یزد رابطه وجود دارد.

بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان یزد رابطه وجود دارد

میزان سرمایه اجتماعی کارکنان کمیته امداد امام خمینی 

 )ره( استان یزد بیش از حد متوسط است.

زان تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( می

 استان یزد بیش از حد متوسط است.
میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام 

 خمینی )ره( استان یزد بیش از حد متوسط است.
 

 روش پژوهش

Archive of SID

www.SID.ir



 

 ت،یـاین پژوهش به لحاظ معیار زمان، مقطعی، بـه لحـاظ ماه
به لحاظ معیار وسعت، پهنانگر است. روش پـژوهش کاربردی و 

. با استفاده از باشدمی یشیمایو پ یمطالعه، روش اسناد نیدر ا

 یآورپژوهش حاضر جمع یو نظر یابعاد مفهوم ،یروش اسناد

 نیو روابط بـ عیتوز یونح شیمایروش پ یریکارگد و با بهگردی

. شد یبررسمستقل و وابسته در جامعه مورد مطالعه،  یرهایمتغ

ــناد ــاز تکن یدر روش اس ــردارشیف کِی ــرا یب ــع یب  یآورجم

ــناد ــات اس ــایو در روش پ یاطالع ــاز تکن شیم ــتکم کِی  لی

بدسـت آمـده بـا  یهاداده تی. در نهادیگردپرسشنامه استفاده 

و با  گرفتقرار  لیو تحل هیمورد پردازش و تجز Spssنرم افزار 

بـر حسـب  Spssزار  موجود در نرم افـ یاستفاده از فنون آمار

 نیو روابط بـ عیتوز یچگونگ رها،یاز متغ کیسطح سنجش هر 

 شد. و آزمون  یمورد بررس رها،یمتغ

آماری، کلیه کارمندان کمیته امداد در تحقیق حاضر جامعه
باشند که تعداد کل کارمندان امام خمینی )ره( شهر یزد می

ر نف 930براساس آمار موجود در کمیته امداد قریب به 

نفر از  170استفاده از فرمول کوکران است که که  باشندمی

گیری در روش نمونهعنوان نمونه انتخاب گردیدند. کارمندان به

 گیری تصادفی سادهپژوهش حاضر استفاده شده، روش نمونه

پژوهش صوری بود و پایایی آن از روش آلفای اعتبار  همچنین

 . کرونباخ حاصل گردید
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  تحقیقهای یافته

 . خالصه فرضیات و نتایج کلی1جدول شماره 

 فرضیات
سطح  ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 تعداد

. بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کارکنان 1

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان یزد رابطه وجود 

 دارد.

444/0 000/0 101 

. بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای شهروندی 2

ی کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان سازمان

 یزد رابطه وجود دارد.

222/0 002/0 101 

. میزان سرمایه اجتماعی کارکنان کمیته امداد امام 3

 خمینی )ره( استان یزد بیش از حد متوسط است. 

مینیم

 م 

ماکسیم

 م

میانگین 

 نظری

میانگین 

 نمونه

سطح 

 معناداری

22 260 126 144 000/0 

میزان تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام  .4

 خمینی )ره( استان یزد بیش از حد متوسط است.
42 222 132 44/140 000/0 

. میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان 2

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان یزد بیش از حد 

 متوسط است.

12 42 42 03/22 000/0 

 

صه ای از تمام فرضیات پژوهش است؛ فرضـیه جدول فوق خال

 کارکنـان یسـازمان یبا تعـال یاجتماعسرمایه اول مدعی رابطه 
( و r= 557/0ان داد؛ رابطـه مسـتقیم )نشبود که نتیجه آزمون 

 ( بین این دو متغیر وجود دارد.sig= 000/0معنادار )

سرمایه اجتماعی با رفتـار شـهروندی مدعی رابطه  دومفرضیه 

ان داد؛ رابطـه نتیجـه آزمـون نشـبـود کـه نی  کارکنـان سازما

 ( و معناداربین این دو متغیر وجود دارد.r= 552/0مستقیم )

فرضیه سوم مدعی بیش از حد متوسط بودن سرمایه اجتماعی 

ین میـانگ کـه آزمـون فرضـیه نشـان دادکارکنان بـود؛ در بین 

( sig= 000/0طـور معنـاداری  )سرمایه اجتماعی کارکنـان بـه

 ( است.122<177بیش از حد متوسط میانگین نظری )

فرضیه چهارم مدعی بیش از حد متوسط بودن تعالی سازمانی 

در بین کارکنان بود؛ که آزمون فرضیه نشان داد میانگین تعالی 

( بیش از حد sig= 003/0طور معناداری  )سازمانی کارکنان به

 ( است.192<151متوسط میانگین نظری )
ــودن فرضــیه چهــار رفتــار م مــدعی بــیش از حــد متوســط ب

در بین کارکنان بود؛ که آزمون فرضیه نشان  شهروندی سازمانی

طور معناداری  کارکنان به رفتار شهروندی سازمانیداد میانگین 

(000/0 =sig( بیش از حد متوسط میانگین نظـری )52<25 )

 است.

 

 بحث و بررسی

از آن بود که؛  حاصل شد، حاکی 1نتایج تحقیق که از فرضیه 

امداد  تهیکارکنان کم یسازمان یبا تعال یاجتماع هیسرما نیب

 وجود داردمعنادار و مثبت رابطه  زدی)ره( استان  ینیامام خم

ثمرین و همکاران زادهحسنهای همسو با یافتهکه این یافته 

 (1930و همکاران ) یاحمدو  (1933) پوریانیروح ،(1933)

 به ر نیز با توجه به این که دستیابیاز سوی دیگبوده است. 

مستلزم ایجاد اعتماد بین کارکنان و مدیران،  تعالی در سازمان،

های متفاوت سازمان و شناسایی ها در زمینهمشارکت آن

هنجارهای سازمان و در یک کالم سرمایه اجتماعی است بدیهی 
است که بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه معناداری 

 جود داشته باشد.و

 5از دیگر نتایج این پژوهش، که از آزمون فرضیه شماره 

با  یاجتماع هیسرما نیبدست آمده بود نشان داد که؛ به

 ینیامداد امام خم تهیکارکنان کم یسازمان یشهروند یرفتارها

که این یافته  وجود دارد معنادار و مثبت رابطه زدی)ره( استان 

(، 1930خورنگاه و همکاران ) یهاافتهیجهت با همسو و هم
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( و 1935و همکاران ) ی(، احمد1931و همکاران ) یخراز
سرمایه اجتماعی از  .باشدی( م1939و همکاران ) یدهقان

سازمانی _متغیرهای اثرگذار بر بسیار از متغیرهای اجتماعی

است. تا اعتماد، مشارکت و شناسایی هنجارها بین افراد 

رفتار  ،یوجدان، جوانمرد ،یدوستوعندرستی شکل نگیرد، به

 دهد.نیز رخ نمیادب ی و رعایت مدن

دست آمد این بود که؛ به 9نتیجه دیگری که از آزمون فرضیه 

)ره(  ینیامداد امام خم تهیکارکنان کم یاجتماع هیسرما زانیم

 هیسنجش سرما یبرا از حد متوسط است. شیب زدیاستان 

 ازاتیدامنه امت نیبنابرا سوال استفاده شد، 25از  یاجتماع

 ینظر نیانگیبوده و م 25-520از  یاجتماع هیسرما های�هیگو

 سهینمونه مورد مطالعه با آن مقا یاجتماع هیسرما نیانگیکه م

 000/0 یمعنادارنمونه با سطح نیانگمی و 122  برابر شود�یم

های این یافته همسو با یافته .ه بودمددست آهب 177برابر 
(، 1933پور )(، روحیانی1933ثمرین و همکاران )زادهحسن

(، 1930(، خورنگاه و همکاران )1930احمدی و همکاران )

( و 1935(، احمدی و همکاران )1931خرازی و همکاران )

سازمانی که یکی از اهداف  باشد.( می1939دهقانی و همکاران )

رسانی به قشر آسیب دیده جامعه است بدیهی مهم آن کمک

باید دارای کارکنانی باشد که مشارکت و اعتماد  است که

 اجتماعی باالیی داشته و آگاه به هنجارهای جامعه باشند.

 یتعال زانیمنشان داد که؛  5همچنین نتیجه حاصله از فرضیه 

 زدی)ره( استان  ینیامداد امام خم تهیکارکنان کم یسازمان

 52از  یسازمان یسنجش تعال یبرا. از حد متوسط است شیب

 یتعال های�هیگو ازاتیدامنه امت نیسوال استفاده شد، بنابرا

 یتعال نیانگیکه م ینظر نیانگیبوده و م 52-552از  یسازمان

 و 192 برابر شود�یم سهینمونه مورد مطالعه با آن مقا یسازمان

 دست آمد.به35/150، 003/0 ینمونه با سطح معنادار نیانگمی

ثمرین و همکاران زادههای حسنیافته این فرضیه همسو با یافته

( 1930(، احمدی و همکاران )1933پور )(، روحیانی1933)

باشد. هر سازمانی که در آن تعالی سازمانی دارای اهمیت می

گردد با توجه به تر از قبل میباشد، آن سازمان هر روز متعالی

اینکه از زمان تاسیس این سازمان تاکنون پیشرفت چشمگیری 

هی است که کارکنان این سازمان دارای تعالی داشته بدی

 سازمانی باالیی باشند.

نشان داد که؛ میزان  2در نهایت نتیجه آزمون فرضیه 

رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی 

سنجش رفتار  یبرا)ره( استان یزد بیش از حد متوسط است. 

 نینجانده شد بنابرادر پرسشنامه گ هیگو 12 یسازمان یشهروند
 12-72از  یسازمان یرفتار شهروند های�هیگو ازاتیدامنه امت

 یسازمان یرفتار شهروند نیانگیکه م ینظر نیانگیبوده و م

 نیانگمی و  52 برابر شود�یم سهینمونه مورد مطالعه با آن مقا
این یافته  بدست آمد. 09/25، 000/0 یدارنمونه با سطح معنا

(، خرازی و همکاران 1930ی خورنگاه و همکاران )هایافتهنیز با 

( و دهقانی و همکاران 1935(، احمدی و همکاران )1931)

باشد. باتوجه به روحیه خاص حاکم بر کارکنان ( می1939)

کارند که آن سازمان کمیته امداد که در سازمانی مشغول به

دارای اهداف خیرخواهانه و کمک به قشر و اعضای خاص و 

 ،یوجدان، جوانمرد ،یدوستنوععت است بدیهی است که بضابی

در بین این کارمندان بیش از حد  ادبی و رعایت رفتار مدن

 متوسط باشد.
 

 پیشنهادات

نشان داد سرمایه اجتماعی کارکنان  9نتیجه آزمون فرضیه 

تواند با استفاده از بیش از حد متوسط است، کمیته امداد می

و هنجار  یشبکه اجتماع ،یجتماعمشارکت ا ،یاعتماد اجتماع

ی مطلوبی که در بین کارکنان است بهر مفید برده و آن اجتماع

 را در جهت عملکرد مناسب سازمان بکار گیرد.

نیز نشان داد رفتارشهروندی سازمانی کارکنان  2نتیجه فرضیه 

کمیته بیش از حد متوسط است بر این اساس پیشنهاد 

وجدان،  ،یدوست نوعهای یلگردد کمیته امداد از پتانسمی
که در بین کارکنان ادب و مالحظه  ،یرفتار مدن ،یجوانمرد

 وجود دارد نیزد در جهت عملکرد بهتر سازمان مدد بگیرد. 

 نشان داد 2و  5، 9 اتیفرض جینتاهمچنان که ذکر شد 

از  یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان یتعال ،یاجتماع هیسرما

گردد به توصیه میامداد  تهیکم هب بود شتریحد متوسط ب

 یتعال ،یاجتماع هیسرما نهیدر زم یآموزش یهاکارگاه برگزاری

 میشتر با مفاهیبرا کارکنان  یسازمان یو رفتار شهروند یسازمان

 ،یگذاراستیو س یزیربرنامه ،ی(، رهبریاجتماع هی)ابعاد سرما

 جینتا ،یمشتر جینتا ندها،یها و منابع،  فراکارکنان، مشارکت

 یعملکرد )ابعاد تعال یدیکل جیجامعه و نتا جیکارکنان، نتا

ادب و  ،یرفتار مدن ،یوجدان، جوانمرد ،یدوست نوع(، یسازمان

تر ( آشنا شوند و آگاهانهیسازمان یمالحظه )ابعاد رفتار شهروند

 .ندیدر صدد بهبود عملکرد سازمان عمل نما
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