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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين سررمايه اجتمراعي سرازماني و رفترار شرهروندي
سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن است .متغير مستقل اين تحقيق سرمايه اجتماعي است که برر اسراس
ديدگاه ناهاپيت و قوشال شامل ابعاد شناختي ،ساختاري و ارتباطي ميباشد .متغير وابسته تحقيق ،رفتار شرهروندي
سازماني است که بر اساس مدل ارگان عبارتند از :وجدان کاري ،نوع دوستي ،آداب اجتماعي ،جوانمردي و احترام
و تکريم.
روش پژوهش :روش تحقيق ،پيمايش است و از پرسشنامه جهت جمع آوري دادهها استفاده شده است.حجم
نمونه تحقيق حاضر  250نفر از کارکنان سازمانهاي فرهنگي ميباشد که به طور تصادفي انتخاب شدهاند.
يافته ها :نتايج بيانگر آن است كه بين سرمايه اجتماعي سازماني و ابعاد آن در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن و
رفتار شهروندي سازماني ،رابطه معنادار وجود دارد .همچنين تحليل چندمتغيري نشان ميدهد از بين ابعاد سرمايه
اجتماعي سازماني ،بعد ارتباطي با رفتار شهروندي سازماني ،رابطه معناداري دارد.
نتيجه گيري :سرمايه اجتماعي ميتواند از طريق افزايش تمايل كاركنان براي فراتر رفتن از الزامات شغل رسمي
شان ،منافع فردي را در جهت منافع سازمان قرار دهد و عالقه وافر به فعاليتها و فلسفه كلي سازمان ،ايجاد کند.
بنابراين ،سرمايه اجتماعي سازماني ميتواند به ايجاد و تقويت رفتار شهروندي سازماني ،در سازمانها كمك نمايد.
واژگان كليدي :سرمايه اجتماعي سازماني ،رفتار شهروندي سازماني ،سازمانهاي فرهنگي ،گيالن

مجید حسینی نثار ،صغری شب افروزان و سید محمد شفیعی

ميشناسد برقرار ميكند .يعني اندازه كيفيت و

 -1مقدمه
دركنار سرمايههاي انساني ،مالي و اقتصادي،
سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي 1در سازمانها

گوناگوني شبكههاي كسب و كار و شبكههاي ارتباطي
شخصي كه انسان در آنها نقش دارد.

مطرح شده است .اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات

سرمايه اجتماعي را ميتوان حاصل پديده هايي

ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره

چون :اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعي متقابل؛ گروههاي

دارد ،كه با خلق هنجارها واعتماد متقابل موجب تحقق

اجتماعي؛ احساس هويت جمعي و گروهي ؛احساس

اهداف اعضا ميشود .سرمايه اجتماعي كه ريشه اي

وجود تصويري مشترك از آينده؛ كار گروهي در يك

جامعه شناسانه دارد ،بستر مناسبي براي بهرهوري

سيستم اجتماعي دانست .مديراني كه اصول اخالقي را

سرمايه انساني و فيزيكي است و راهي براي نيل به

در عملكردها و تصميمات سازماني به كار ميگيرند ،با

موفقيت قلمداد ميشود .مديران و كساني كه بتوانند در

ايجاد روابطي مبتني بر اخالقيات سرمايه اجتماعي

سازمان ،سرمايه اجتماعي ايجاد كنند و آن را ارتقا

ايجاد ميكنند .وجود سرمايه اجتماعي در محيطهاي

دهند ،راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار

فرهنگي بسيار ضروري است و ميتواند در موفقيت و

مي سازند .از آنجا كه ايجاد سرمايه اجتماعي ،متوازن

رسيدن به اهداف اين گونه سازمانها بسيار موثر باشد.

كننده عملكرد و ارتقا دهنده آن است ،با توجه به

در اين بررسي نيز ،سازمانهاي فرهنگي استان گيالن

ويژگيهاي سرمايه اجتماعي و مزاياي آن به نظر

مورد بررسي است ،تا وضعيت سرمايه اجتماعي و

ميرسد مديران با وارد كردن رفتارها و هنجارهاي

رفتار شهروندي سازماني در آنها مشخص شود.

خاص ميتوانند آن را ارتقا دهند.
سرمايه اجتماعي به زندگي افراد ،معني و مفهوم

-2بيان مساله

ميبخشدو زندگي را ساده تر و لذتبخش تر ميسازد.

يكي از مسايلي كه موجب از ميان رفتن سرمايه

در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه

اجتماعي ميشود ،جدايي مديران از جامعه است كه به

اقتصادي ،فيزيكي و حتي صرفاً انساني نيازمند باشيم،

صورت عارضه متفاوت بودن ما و آنها جلوه ميكند.

به سرمايه اجتماعي نيازمنديم ،زيرا استفاده بهينه از

در چنين حالتي ،مديران خود را از ديگران متفاوت

سرمايه مالي و فيزيكي و انساني درسازمان ،بدون شبكه

ميبينند و بين خود و كاركنان جدايي احساس ميكنند.

روابط متقابل بين اعضاي سازمان كه توام با اعتماد،

به اين منظور ،سرمايه اجتماعي ،تبلور اقتصادي فرهنگ

محبت و دوستي و در جهت حفظ ارزشها و

اجتماعي يا سازماني مبتني بر اعتماد و مشاركت افراد

هنجارهاي سازماني است ،امكان پذير نخواهد بود.

است .از اقدامات مهم براي ارتقاي سرمايه اجتماعي،

سرمايه اجتماعي عمدتاً مبتني بر عوامل فرهنگي و

تالش مدير و رهبر سازمان براي اعتماد سازي بين

اجتماعي است و شناسايي آن به عنوان يك نوع سرمايه

اعضاي گروهها و واحدهاي سازماني و نيز بين واحدها

چه در سطح مديريت كالن توسعه كشورها و چه در

ي مختلف است .اعتماد نيز صرفاً با ايجاد روابط و

سطح مديريت سازمانها و بنگاهها ميتواند شناخت

ارتباطات مستمر موفق و تدريجي ،شكل ميگيرد.

جديدي را از سيستمهاي اقتصادي اجتماعي ايجاد و

كاپلي 2معتقد است ايجاد و استفاده از سرمايه

مديران را در هدايت بهتر سيستمها ياري كند .سرمايه

اجتماعي به تغيير رفتار و طرز تفكر نياز دارد.

اجتماعي ،روابطي است كه انسان با كساني كه

برنامههاي آموزشي جامع ،الگوي مطلوب براي افرادي
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است كه قصد دارند رفتارهاي جديد را بياموزند،

مؤسسات به منظور انجام اثربخش وظايف خود

مشاهده ،كشف و اجرا كنند .از اين رو ،يكي از وظايف

نيازمند کارکناني هستند که ماوراي الزامات و

مهم مديران براي ايجاد سرمايه اجتماعي ،اين است كه

نيازمنديهاي نقشهاي اصلي خود در سازمان عمل

فرصتهاي مداوم و مشخصي براي آموزش درون

کنند .آنها اشاره دارند که در داخل هر گروه کاري در

سازماني و برون سازماني تدوين و برنامه ساالنه براي

يک کارخانه ،در داخل هر بخش از يک سازمان،

تمامي سطوح مشاغل تهيه و به كاركنان ابالغ كنند

فعاليتهاي مشارکتي بيشماري وجود دارد که بدون

(.)2002

تحقق کامل آنها ،تمامي اين سيستم به هدف خود

از ديد برخي محققان ،مديران از طريق شاخصها

نخواهد رسيد .تعداد محدودي از اين فعاليتها در

و عواملي چون :دستواالعملها و بخشنامه ها؛ -

داخل شرح شغلهاي کارکنان در نظر گرفته شده است

نهادهاي متعدد نظارتي و بازرسي؛ -شايعه پراكني؛-

و تعداد زيادي از آنها جزء رفتارهاي خارج از نقش

ترور و تخريب شخصيت ها؛ -تخلفات اداري؛ -بي

(رفتارهايي که در شرح شغل به صورت رسمي و

اعتنايي كاركنان به سازمان ؛ -شكست تيمها و

مکتوب موجود نيستند) ميباشند که براي رسيدن به

كميتههاي كاري در سازمان ؛ -تمايل داشتن به كاركنان

اثربخشي سازماني ،توجه به آنها ضروري به نظر

به يادگيري دانش روز و تسهيم دانش و اطالعات ؛-

ميرسد.

فقدان روحيه رقابت جويي درون سازمان يا نسبت به

سازمانها بدون تمايل افراد به همکاري ،قادر به

رقبا ؛ -افزايش غيبت و مرخصي ميتوانند درجه و

توسعه اثربخشي خود نيستند .تفاوت همکاري

ميزان سرمايه اجتماعي در سازمان را تشخيص دهند؛

خودجوش و اجباري از اهميت خاصي برخوردار

بدين معنا كه هر چه ميدان اين عوامل در سازمان باال

است .در حالت اجباري فرد وظايف خود را براساس

باشد ،سرمايه اجتماعي كمتر خواهد بود.

مقررات و قوانين و استانداردهاي تعيين شده سازمان و

از طرفي ،يکي از مهمترين خصيصههاي هر سازمان

صرفاً در حد رعايت الزامات انجام ميدهد .در حالي

براي کار در شرايط متغير ،داشتن افرادي است که

که در همکاري خودجوش و آگاهانه افراد ،کوششها،

عالقه دارند در تغييرات موفقيتآميز سازمان بدون

انرژي و بصيرت خود را براي شکوفايي تواناييهاي

وجود الزامات رسمي شغل ،شرکت کنند ،رفتارهايي که

خود به نفع سازمان به کار ميگيرند .امروزه در ادبيات

از انتظارات رسمي نقش فرا رفته ولي براي بقاي

نوين مديريت از رفتارهاي خودجوش و آگاهانه افراد

سازمان خيلي مهم و حتي ضروري هستند و به عنوان

در سازمان با عنوان رفتار شهروندي سازماني نام برده

رفتار شهروندي سازماني 3تعريف شدهاند.

ميشود.

سازمانهاي موفق نيازمند کارکناني هستند که بيش

مساله اصلي در اين تحقيق است كه تا زماني كه

از وظايف معمول خود کار کرده و عملکرد فراتر از

سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني شكل

انتظارات سازمان داشته باشند .رفتار شهروندي

نگيرد ،دست يابي به اثربخشي سازماني با چالش مواجه

سازماني ،اقدامهايي را تشريح ميکند که در آن کارکنان

است .در اين تحقيق ،نوع تاثيري كه سرمايه اجتماعي

فراتر از نيازهاي از پيش تعيين شده نقش خود ،عمل

ميتواند بر رفتار شهروندي سازماني در سازمانهاي

ميکنند و اين امر سبب باال رفتن اثربخشي سازماني

فرهنگي استان گيالن داشته باشد ،مورد بررسي قرار

ميشود (ابيلي.)1387 ،

ميگيرد.
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 -3تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي ساختاري و رفتار

 -3سواالت تحقيق
 -1-3سوال اصلي :آيا بين سرمايه اجتماعي سازماني

شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

و رفتارشهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي

گيالن
 -4تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و رفتار

استان گيالن رابطه وجوددارد؟

شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان
گيالن

 -2-3سواالت فرعي
 -1ميزان رفتار شهروندي سازماني در سازمانهاي

 -5تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي شناختي و رفتار
شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

فرهنگي استان گيالن چقدر است؟
 -2ميزان سرمايه اجتماعي سازماني در سازمانهاي

گيالن

فرهنگي استان گيالن چقدراست؟
-3

آيا

بين

سرمايه

اجتماعي

ساختاري

و

 -5ابعاد نظري

رفتارشهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي

 -1-5ديدگاههاي سرمايه اجتماعي

استان گيالن رابطه وجود دارد؟

ديدگاه ناهاپيت و قوشال

 -4آيا بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و رفتارشهروندي

ناهاپيت و قوشال سه بُعد زير را براي سرمايه

سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن رابطه

اجتماعي در نظر ميگيرند:

وجود دارد؟

 -1بُعد ساختاري سرمايه اجتماعي

 -5آيا بين سرمايه اجتماعي شناختي و رفتارشهروندي

اين بُعد الگوي کلي روابطي را که در سازمانها

سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن رابطه

يافت ميشود ،در نظر دارد .بدين معنا که اين بُعد،

وجود دارد؟

ميزان ارتباطي که افراد با يکديگر در سازمان برقرار
ميکنند ،دربر ميگيرد .بُعد ساختاري سرمايه اجتماعي

 -4اهداف تحقيق

شامل پيوندهاي موجود در شبکه ،شکل و ترکيب

با توجه به مساله تحقيق ،اهدافي به شرح زير
مطرح هستند:

شبکه و تناسب زماني ميشود.
 -2بُعد ارتباطي سرمايه اجتماعي

 -1-4هدف اصلي :تبيين رابطه بين سرمايه

اين بُعد ماهيت روابط در يک سازمان را دربر

اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني در

ميگيرد .به عبارت ديگر ،در حالي که بُعد ساختاري بر

سازمانهاي فرهنگي استان گيالن

اين امر متمرکز ميگردد که آيا کارکنان در يک سازمان،
با هم در ارتباط هستند يا خير ،بُعد ارتباطي بر ماهيت

-2-4اهداف فرعي:
 -1سنجش ميزان رفتار شهروندي سازماني در
سازمانهاي فرهنگي استان گيالن
 -2بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در سازمانهاي
فرهنگي استان گيالن
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و کيفيت اين ارتباطات متمرکز ميگردد به طور مثال،
آيا اين روابط به وسيله اعتماد ،صميميت ،عشق و مانند
آن مشخص ميشود يا خير؟ اين بُعد شامل اعتماد،
هنجارها ،تعهدات ،هويت ميشود.
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 -3بُعد شناختي سرمايه اجتماعي

 .2وفاداري سازماني :اين وفاداري به سازمان از

اين بُعد دربرگيرنده ميزان اشتراک کارکنان درون

وفاداري به خود ،ساير افراد و واحدها و بخشهاي

يک شبکه اجتماعي ،در يک ديدگاه ،يا درک مشترک

سازماني متفاوت است و بيان كننده ميزان فداكاري

ميان آنان است؛ و مانند بُعد ارتباطاتي به ماهيت

كاركنان در راه منافع سازماني و حمايت و دفاع از

ارتباطات ميان افراد در يک سازمان ،ميپردازد و شامل

سازمان است.

زبان و کدهاي مشترک و روايتهاي مشترک ميشود

 .3مشاركت سازماني :اين واژه با در گير بودن اداره

(ناهاپيت و قوشال )1998 ،اين تحقيق براي سنجش

سازمان ظهور مييابد که از آن جمله ميتوان به حضور

سرمايه اجتماعي از سه بعد مذكور استفاده ميشود.

در جلسات ،به اشتراک گذاشتن عقايد خود با ديگران

-2-5رفتار شهروندي سازماني

و آگاهي به مسائل جاري سازمان اشاره کرد.

درباره ابعاد رفتار شهروندي سازماني ما نيز بين

گراهام به انجام اين دسته بندي از رفتار شهروندي،

محققان توافق نظر وجود ندارد .در اين زمينه

معتقد است که اين رفتارها مستقيماً تحت تاثير حقوقي

درتحقيقات مختلف به ابعادي نظير رفتارهاي کمک

قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده ميشود .در

کننده ،جوانمردي ،گذشت ،وفاداري سازماني ،پيروي از

اين چهارچوب ،حقوق شهروندي سازماني شامل

دستوارت ،نوآوري فردي ،وجدان ،توسعه فردي ،ادب

عدالت استخدامي ،ارزيابي و رسيدگي به شکايات

و مالحظه ،رفتارهاي مدني و نوع دوستي اشاره شده

کارکنان است .بر اين اساس ،وقتي که کارکنان ميبينند

است (رضايي کليد بري و باقر سليمي.)1387 ،

که داراي حقوق شهروندي سازماني هستند به احتمال

نتايج بررسي ادبيات نشان ميدهد که تقريباً سي

بسيار زياد از خود ،رفتار شهروندي از نوع اطاعت

نوع متفاوت از رفتار شهروندي قابل تفکيک است و

نشان ميدهند.در بعد ديگر حقوقي يعني تاثير حقوق

تعاريف متعددي از آن به عمل آمده است که البته

اجتماعي سازمان – که در بر گيرنده رفتارهاي منصفانه

همپوشانيهاي زيادي بين آنها وجود دارد.

با کارکنان نظير افزايش حقوق و مزايا و موقعيتهاي
اجتماعي است – بر رفتار کارکنان نيز قضيه به همين

 -2-5-1ديدگاه گراهام

صورت است .کارکنان وقتي ميبينند که داراي حقوق

گراهام ( )1991معتقد است که رفتارهاي

اجتماعي سازماني هستند به سازمان وفادار خواهند بود

شهروندي در سازمان سه نوع اند( :بينستوک

و رفتار شهروندي (از نوع وفاداري) از خود بروز

وهمکاران.)361 :2003 ،

ميدهند و سرانجام وقتي که کارکنان ميبينند به حقوق

 .1اطالعات سازماني :اين واژه توصيف کننده

سياسي آنها در سازمان احترام گذاشته ميشود وبه آنها،

رفتارهايي است که ضرورت و مطلوبيتشان شناسايي و

حق مشارکت و تصيم گيري در حوزه سياست گذاري

در ساختار معقولي از نظم و مقررات پذيرفته شدهاند.

سازمان داده ميشود ،باز هم رفتار شهروندي (ازنوع

شاخصهاي اطالعات سازماني شامل رفتارهايي نظير

مشارکت) از خود نشان ميدهند (اسالمي و سيار،

احترام به قوانين سازماني ،انجام وظايف به طور کامل

.)1388

و انجام دادن مسئوليتها با توجه به منابع سازمان ي
است.
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پادساکف درسال  2000ميالدي دسته بندي مفصلي

 -2-5-2ديدگاه مبادله اجتماعي
تئوري مبادله اجتماعي شايد بيشترين مبناي

ازاينگونه رفتارها انجام داده است که رفتارهاي

تئوريک براي  OCBباشد (کارپانزانو و ميچل،

شهروندي سازماني را درقالب هفت دسته تقسيم

.)2005تئوري مبادله اجتماعي تبادل داوطلبانه مزايا بين

مينمايد( :همان).

دو بخش را توضيح ميدهد .در ميان ساختارOCB ،

.1رفتارهاي ياري گرانه

يک نوع سود تامين شده توسط افراد است .در ميان

.2جوانمردي

روابط تبادل اجتماعي بر طبق تئوري مبادله اجتماعي

.3نوآوري فردي

هنجارها يا قوانين معامله دو طرفه نقش مرکزي در

.4فضيلت مدني

مديريت و تحريک مزايا تبادل را بين اين بخشها ايفا

.5تعهد سازماني

ميکند که فردي که دريافت کننده مزايا از فرد ديگر

.6خود رضايت مندي

است ،بايد سودي مشابه آن را ايجاد کند.

.7رشد فردي

تاثير تبادل دو جانبه در تحريک مبادالت در دو راه
متفاوت بيان ميشود (همان منبع) ،اول اعمال مبادالت

 -2-5-4ديدگاه بولينو

دو جانبه به عنوان هنجار اخالقي ،که رفتار را تحريک

بولينو 4و همکاران ( )2003مؤلفههاي زير را به عنوان

ميکند مانند کمک کردن که اجبار اخالقي ايجاد ميکند

شاخصهاي رفتار شهروندي سازماني معرفي شود:

تا رفتار مشابه را توليد کند.

 -1وفاداري

دوم به دليل اينکه يک هنجار اجتماعي مشترک

-2وظيفه شناسي

گسترده است ،هنجار تبادل دو طرفه ،انتظاري را ايجاد

 -3مشارکت (اجتماعي ،حمايتي ،وظيفه اي و مدني)

ميکند که مزايا ي فرد انجام دهنده پاسخ داده خواهد

 -4توجه و احترام

شد .در ميان اين ساختار ،افراد براي انجام رفتاري مثل

 -5فداکاري

کمک کردن برانگيخته ميشوند .چون آنها با پاسخ

-6تحمل پذيري (روحيه جوانمردي)

هايي که انتظار دارند از ديگران ايجاد شود برانگيخته
مي شوند .بنابر اين در مقايسه با تبادل دو جانبه به

 -2-5-5ديدگاه ارگان

عنوان هنجار اخالقي دروني (برانگيخته شدن بر اساس

شايد بتوان گفت معتبر ترين تقسيم بندي ارايه شده

آنچه درست است) مکانيزم انتظار دو جانبه استراتژي و

درباره ابعاد و مؤلفههاي رفتار شهروندي سازماني

اشتياق دروني براي درگيري در مبادالت اجتماعي را

توسط ارگان ارايه شده است که در تحقيقهاي مختلف

ايجاد ميکند .اين آخرين مکانيزم تبادل دو جانبه مورد

مورد استفاده قرار ميگيرد .ارگان پنج بعد رفتار

انتظار است که رضايت شغلي و ارتباطات باOCB

شهروندي را اين گونه بيان ميکند( :اپل بام و

ارتباط دارد (لستر و همکاران.)2008 ،

همکاران.)19 :2004 ،
 -1وجدان كاري
 -2نوع دوستي
 -3آداب اجتماعي

 -2-5-3ديدگاه پادساكف
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 -5احترام وتکريم

مطلوب و مساعد ،بدون اعتراض ،نارضايتي و گاليه

بعد وجدان كاري نمونههاي مختلفي را در بر

مندي ،اشاره ميکند.

ميگيرد ودرآن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را

و آخرين بعد رفتار شهروندي سازمان احترام

انجام

وتکريم است .اين بعد بيان کننده نحوه رفتار افراد با

مي دهند که فراتر از حداقل سطح وظيفه اي مورد نياز

همکاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است .افرادي

براي انجام آن کار است (ارگان.)9 :1988 ،

که در سازمان با احترام و تکريم با ديگرن رفتار

ارگان همچنين معتقد استافرادي که داراي رفتار

ميکنند ،داراي رفتار شهروندي مترقي هستند.

شهروندي مترقي هستند در بدترين شرايط و حتي در

ارگان بعد از بر شمردن اين ابعاد ،ياد آوري ميکند

حالت بيماري و ناتواني هم به کار ادامه ميدهند ،که

که هر پنج بعد رفتار شهروندي ممکن است همزمان

اين نشان دهنده وجدان كاري باالي آنها است.

ظهور پيدا نکنند ،مثالً افرادي که ما فکر ميکنيم داراي

دومين بعد رفتار شهروندي يعني نوع دوستي به

بعد وجدان كاري هستند ،ممکن است هميشه نوع

رفتارهاي مفيد و سود بخشي از قبيل ايجاد صميميت،

دوست و فداکار نباشند ويا اينکه برخي از اين ابعاد،

همدلي و دلسوزي ميان همکاران اشاره دارد که خواه

مانند نوع دوستي و وجدان كاري ،تاکتيکي براي تحت

به شکل مستقيم و يا غير مستقيم به کارکناني که داراي

فشار قرار دادن مديران سازمان باشد .يعني کارکنان

مشکالت کاري هستند کمک ميکنند .البته برخي از

سعي ميکنند تا با انجام اين اعمال ،بر روند تصميم

صاحب نظران رفتار شهروندي مانند پودساکف ،ابعاد

گيري مديران سازمان براي ارتقا ويا اعطاي پاداش به

نوع دوستي و وظيفه شناسي را در يک طبقه قرار

آنها ،تاثير گذارند .در اين حالت ،کارکنان سازمان از

ميدهند و از آنها به عنوان " رفتارهاي کمکي " نام

«سرباز خوب» بودن به «هنر پيشه خوب» براي سازمان

ميبرند.

تبديل ميشوند (کاسترو ،آرماريوو رويز.)30 :2004 ،5

بعد سوم رفتار شهروندي که آداب اجتماعي نام

عملکرد شهروندي شامل فعاليت هايي است که

دارد ،شامل رفتارهايي از قبيل حضور در فعاليتهاي

کمک به ديگران در انجام کارشان ،حمايت سازمان و

فوق برنامه و اضافي ،آن هم زماني که اين حضور الزم

داوطلب شدن در انجام کارهاي جانبي يا مسووليت

نباشد ،حمايت از توسعه و تغييرات ارايه شده توسط

پذيري را شامل ميشود .بورمن و موتوويدلو بطور

مديران سازمان و تمايل به مطالعه کتاب ،مجالت و

اخص براي تبيين عملکرد شهروندي سازماني مدلي

افزايش اطالعات عمومي و اهميت دادن به نصب

پنج بعدي ارايه مينمايند که اين ابعاد عبارتند از:

پوستر و اطالعيه در سازمان براي آگهي ديگران،

پشتکار توام با شور و شوق و تالش فوق العاده که

ميشود .بر اين اساس گراهام معتقد است که يک

براي تکميل فعاليتهاي کاري موفقيت آميز ضروري

شهروند سازماني خوب نه تنها بايد از مباحث روز

است داوطلب شدن براي انجام فعاليتهاي کاري که به

سازمان آگاه باشد بلکه بايد درباره آنها اظهار نظر کند و

صورت رسمي بخشي از وظيفه کاري افراد نيست.

در حل آنها نيز مشارکت فعاالنه داشته باشد (همان

-مساعدت و همکاري با ديگران

منبع.)12 :

-پيروي از مقررات و رويههاي سازماني

جوانمردي يا تحمل پذيري چهارمين بعد رفتار
شهروندي است که به شکيبايي در برابر موقعيتهاي

پشتيباني ،حمايت و دفاع از اهداف سازماني (بورمنو همكاران.)52 :2002 ،
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جدول  :1خالصه ديدگاههاي سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني
ديدگاههاي سرمايه
اجتماعي

مهمترين عناصر

ديدگاههاي رفتار
شهروندي سازماني

نظام تعهدات و انتظارات ،ظرفيت
جيمز كلمن

بالقوه اطالعات ،هنجارها و

گراهام

ضمانتهاي اجرايي موثر
رابرت پوتنام

شبكهها ،هنجارهاي معامله متقابل
و اعتماد اجتماعي

مبادله اجتماعي

انسجام گروهي ،اعتماد ،ارتباط
فرانسيس فوكوياما

موثر با گروههاي ديگر ،خانواده،

پي ير بورديو

مقدار و كيفيت منابع در دسترس

پادساكوف

لين

بولينو

وولكاك و نارايان

دو طرفه
نوآوري فردي ،فضيلت مدني ،تعهد

توجه و احترام ،فداكاري و تحمل
پذيري

ارگان

وجدان كاري ،نوع دوستي ،آداب
اجتماعي ،جوانمردي و احترام و
تكريم

كنشهاي هدفمند

برون گروهي و ارتباطي

هنجار تبادل دو طرفه يا قوانين معامله

وفاداري ،وظيفه شناسي ،مشاركت،

اجتماعي و استفاده از منابع در

سرمايه اجتماعي درون گروهي،

و مشاركت سازماني

سازماني ،خورضايتمندي و رشد فردي

منابع نهفته در ساختار اجتماعي،
قابليت دسترسي افراد به منابع

اطالعات سازماني ،وفاداري سازماني

رفتارهاي ياريگرانه ،جوانمردي،

آموزش و پرورش
مشاركت ،شبكه روابط اجتماعي،

مهمترين عناصر

آداب اجتماعي ،وجدان كاري،
فارح

هماهنگي متقابل شخصي و محافظت
از منابع انساني
ياري ،اجتناب از رفتارهاي زيان آور،

ناهاپيت و قوشال

سرمايه اجتماعي ساختاري،
ارتباطي و شناختي

ماركوزي

پشتكار ،داوطلب در فعاليتها،
مساعدت ،پيروي از مقررات و
حمايت از اهداف سازماني

در اين تحقيق براي بررسي رفتار شهروندي
سازماني از مدل ابعاد پنج گانه ارگان استفاده ميشود.

 -2-6فرضيههاي فرعي
 -1بين سرمايه اجتماعي ساختاري و رفتارشهروندي
سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن رابطه

 -6فرضيهها

وجود دارد.

با توجه به اهداف تعيين شده در پژوهش حاضر،
فرضيههاي تحقيق به شرح زير هستند:

 -2بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و رفتارشهروندي
سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن رابطه
وجود دارد.

 -3بين سرمايه اجتماعي شناختي و رفتارشهروندي

 -1-6فرضيه اصلي
 -1بين سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار
شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان گيالن رابطه
وجود دارد.

گيالن ،رابطه وجود دارد.
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وجدان كاري

ساختاري

نوع دوستي
آداب اجتماعي

سرمایه اجتماعي

رفتار شهروندي سازماني

جوانمردي

ارتباطي
شناختي

احترام و تكریم

شکل -1مدل تحقيق (ناهاپيت و قوشال 1998 ،و ارگان)1998 ،
-3-7ابزار تحقيق

 -7روش شناسي

در اين تحقيق با توجه به پيمايشي بودن آن ،از

 -1-7روش تحقيق
اين تحقيق از نظر روش گردآوري دادهها ،توصيفي

پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات استفاده ميشود.

پيمايشي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار ميآيد.

بدين ترتيب كه پرسشنامهها پس از تهيه و گذراندن

تحقيق حاضر از اين جهت توصيفي است که دخالتي

مرحله پيش آزمون جهت تعيين اعتبار و روايي آن در

در متغيرها و مؤلّفهها انجام نگرفته است .همچنين در

ميان جامعه آماري مورد نظر ،توزيع و پس از

اين تحقيق روش تحليل آماري مبتني بر همبستگي

جمعآوري اطالعات ،پرسشنامهها كدگذاري و

آماري و رگرسيون است.

اطالعات به منظور تجزيه و تحليل وارد كامپيوتر شدند.

 -2-7جامعه آماري ،حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

-4-7اعتبار 6و پايائي 7ابزار اندازهگيري

پژوهشگر در اين تحقيق با توجّه به حجم جامعه

در اين تحقيق ،از روش اعتبار محتوايي (به طور

آماري  3300نفر (كليه كاركنان سازمانهاي فرهنگي

خاص ،اعتبارصوري) استفاده شده است .اعتبار

استان گيالن) و موضوع تحقيق حجم نمونه را با

محتوايي اطمينان ميدهد که ابزار مورد نظر به اندازه

استفاده از روش مناسب n ،نمونه را به شرح زير

کافي پرسشهاي مناسب براي اندازه گيري مفهوم مورد

محاسبه نموده است.

سنجش را در بر دارد .يعني نشان ميدهد که ابعاد و

𝑁𝑇2 𝑆2
 n = 𝑁𝑑2+𝑡2برآورد حجم نمونه
=250
𝑠2

 =3300حجم جامعه آماري=N

عناصر يک مفهوم تا چه حد ،تحت پوشش دقيق قرار
گرفته است (سکاران.)223 ،1386 ،

 =0/42واريانس در مطالعات قبلي= S2

در اين پژوهش ،سئواالت پرسشنامه بر اساس مباني

 =1/96مقدار ضريب احتمال=T

نظري طراحي و از طريق مشورت با استاد راهنما و

 =0/05سطح اطمينان معناداري=D2

برخي از کارشناسان ،اعتبار آن به دست آمده است.
برراي محراسبره ضرريب پرايرراني ابرزار انردازه

روشي كه پژوهشگر در اين تحقيق براي نمونه

گيرري شيروههاي مختلفري بره کار بررده ميشرود .در

گيري به كار برده است ،نمونه گيري احتمالي

ايررن تحقيرق برراي انردازه گيرري ضريب پرايرايري از

سيتماتيك طبقه بندي شده است.

روش آلفاي کرونباخ 8استفاده شده است .جدول زير
نشان ميدهد که پايايي همه متغيرها در حد قابل قبول
است.
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جدول :2ضريب پايايي متغيرها (آلفاي کرونباخ)
تعداد گويه ها

آلفاي كرونباخ

معناداري

نام متغيرها
سرمايه اجتماعي سازماني

18

0.83

0/000

سرمايه اجتماعي ساختاري

5

0/75

0/000

سرمايه اجتماعي ارتباطي

10

0/80

0/000

سرمايه اجتماعي شناختي

3

0/70

0/000

رفتار شهروندي سازماني

17

0.74

0/000

جدول شماره  ،4رفتار شهروندي سازماني و ابعاد

 -8يافتههاي تحقيق

پنج آن را که عبارتند از -1 :نوع دوستي  -2احترام و

-1-8يافتههاي توصيفي
سرمايه اجتماعي ،در اين تحقيق شامل سه بعد

تکريم -3جوانمردي  -4وجدان کاري و  -5آداب

ميباشد که عبارتند از -1 :ساختاري -2ارتباطي -3

اجتماعي ،نشان ميدهد .آن گونه که در جدول زير

شناختي .بعد ساختاري يکي از ابعاد سرمايه اجتماعي

مالحظه ميشود 56 ،درصد از نمونهها ،نوع دوستي را

ميباشد .چنانکه در جدول زير مالحظه ميشود62/8 ،

در حد زياد ارزيابي كردهاند 66/8 .درصد از

درصد از نمونهها ،سرمايه اجتماعي ساختاري را در حد

پاسخگويان ،شاخص احترام و تکريم را در حد زياد

متوسط ارزيابي كردهاند .ميانگين اين بعد از سرمايه

ارزيابي كردهاند 62/8 .درصد ،جوانمردي را در حد

اجتماعي 2/22 ،شده که کمي از حد متوسط ،بيشتر

متوسط ارزيابي كردهاند .از نظر  83/6درصد از

شده است .از نظر 55/2درصد از نمونهها ،بعد ارتباطي

نمونهها ،وجدان کاري در حد زياد است .از نظر 42/8

در حد زياد ارزيابي شده است .ميانگين بعد ارتباطي

درصد از پاسخگويان ،آداب اجتماعي در حد زياد

 2/54است 50/2 .درصد از نمونهها نيز ،بعد شناختي

ارزيابي شده است .چنانکه در جدول زير مالحظه

را در حد متوسط ،ارزيابي كردهاند .ميانگين اين بعد

ميشود ،از نظر  60/3درصد از پاسخگويان ،رفتار

 2/37است .چنانکه در جدول مالحظه ميشود سرمايه

شهروندي سازماني در حد زياد ارزيابي شده است.

اجتماعي با ميانگين  2/39بيشتر از متوسط و رو به زياد

مقايسه ميانگين ابعاد رفتار شهروندي سازماني نشان

است .قوي ترين بعد سرمايه اجتماعي سازماني نيز با

ميدهد که وجدان کاري با ميانگبن  2/82و جوانمردي

ميانگبن  ،2/54سرمايه اجتماعي ارتباطي است.

با ميانگين  2/26به ترتيب قوي ترين و ضعيف ترين
بعد رفتار شهروندي سازماني هستند.

جدول  :3توزيع فراواني و درصدي ابعاد سرمايه اجتماعي سازماني
سرمايه اجتماعي ساختاري

پاسخ ها

فراواني

درصد

سرمايه اجتماعي ارتباطي
فراواني

درصد

سرمايه اجتماعي شناختي
فراواني

درصد

سرمايه اجتماعي سازماني
فراواني

درصد

كم

18

7/2

3

1/2

15

6/2

4

1/6

متوسط

157

62/8

109

43/6

122

50/2

143

57/2

زياد

75

30

138

55/2

106

43/6

103

41/2

جمع

250

100

250

100

243

100

250

100

ميانگين

2/22

2/54

2/37

2/39

واريانس

0/32

0/37

0/35

0/27
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جدول  :4توزيع فراواني و درصدي ابعاد رفتار شهروندي سازماني
پاسخ ها

نوع دوستي

احترام و تكريم جوانمردي

فراواني درصد فراواني درصد

وجدان كاري

فراواني درصد فراواني درصد

آداب اجتماعي
فراواني

رفتار شهروندي سازماني

درصد فراواني

كم

6

2/4

5

2

14

3 5/6

1/2

23

9/2

متوسط

104

41/6

78

31/2

157

38 62/8

15/2

107

98 42/8

-

درصد
0
39/7

زياد

140

56

167

66/8

79

209 31/6

83/6

120

48

149

60/3

جمع

250

100

250

100

250

250 100

100

250

100

247

100

ميانگين

2/53

2/46

2/26

2/82

2/38

2/50

واريانس

0/29

0/26

0/30

0/17

0/42

0/24

-2-8يافتههاي تحليلي

اجتماعي سازماني ،رفتار شهروندي سازماني کاهش

 -1-2-8روابط دو متغيره

مييابد.

در ابتدا ،بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و
وابسته از طريق آزمون دو متغيره پيرسون انجام ميشود

فرضيههاي فرعي

و سپس از رگرسيون چندمتغيره براي رفتار شهروندي

فرضيه فرعي اول :بين سرمايه اجتماعي ساختاري و

سازماني است.

رفتارشهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

فرضيه اصلي :بين سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار

گيالن رابطه وجود دارد.

شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

با توجه به معنادار بودن جدول شماره  ،6فرضيه
 H1پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر بين سرمايه

گيالن ،رابطه وجود دارد.
با توجه به معنادار بودن جدول شماره  ،5فرضيه

اجتماعي ساختاري و رفتار شهروندي سازماني رابطه

 H1پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر بين سرمايه

معناداري وجود دارد ()0/000؛ جهت اين رابطه مثبت

اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه

و شدت آن ضعيف ميباشد .يعني با قوي تر شدن

معناداري وجود دارد ()0/000؛ جهت اين رابطه مثبت

سرمايه اجتماعي ساختاري رفتار شهروندي سازماني

و شدت آن نزديک متوسط ( )0/449ميباشد .يعني با

افزايش و با ضعيف شدن سرمايه اجتماعي ساختاري،

قوي تر شدن سرمايه اجتماعي سازماني ،رفتار

رفتار شهروندي سازماني کاهش مييابد.

شهروندي سازماني افزايش و با ضعيف شدن سرمايه
جدول :5رفتار شهروندي سازماني بر اساس سرمايه اجتماعي سازماني
سرمايه اجتماعي سازماني
رفتار شهروندي سازماني

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/449

0/201

0.000

250

جدول  :6رفتار شهروندي سازماني بر اساس سرمايه اجتماعي ساختاري
سرمايه اجتماعي ساختاري
رفتار شهروندي سازماني

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/350

0/122

0.000

250
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جدول  :7رفتار شهروندي سازماني بر اساس سرمايه اجتماعي ارتباطي
سرمايه اجتماعي ارتباطي همبستگي پيرسون
رفتار شهروندي سازماني

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/212

0.000

250

0/461

جدول : 8رفتار شهروندي سازماني بر اساس سرمايه اجتماعي شناختي
سرمايه اجتماعي شناختي
رفتار شهروندي سازماني

همبستگي پيرسون

ضرب تعيين

معناداري

تعداد

0/336

0/112

0.000

250

فرضيه فرعي دوم :بين سرمايه اجتماعي ارتباطي و

اجتماعي شناختي ،رفتار شهروندي سازماني ،افزايش و

رفتار شهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

با کاهش آن ،رفتار شهروندي سازماني ،کاهش مييابد.

گيالن رابطه وجود دارد.

-3-2-8رگرسيون چند متغيره

با توجه به معنادار بودن جدول شماره  ،7فرضيه

جداول بعدي ،ارتباط بين متغيرهاي مستقل (پيش

 H1پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر بين سرمايه

بين) و وابسته (مالک) تحقيق را که بر اساس رگرسيون

اجتماعي ارتباطي و رفتار شهروندي سازماني رابطه

چند متغيره خطي به روش چندگانه توام 9انجام شده

معناداري وجود دارد ()0/000؛ جهت اين رابطه مثبت

است ،به طور همزمان نشان ميدهد .رگرسيون چند

و شدت آن نزديک متوسط ميباشد .يعني با افزايش

متغيري ،روشي آماري است که اجازه ميدهد نمره يک

سرمايه اجتماعي ارتباطي ،رفتار شهروندي سازماني،

فرد يا گروه را در يک متغير بر اساس نمرههاي او در

افزايش و با کاهش آن ،رفتار شهروندي سازماني،

چندين متغير ديگر ،پيش بيني کنيم .در واقع رگرسيون

کاهش مييابد.

چند متغيري ،گسترش اين اصل است که يک متغير را

فرضيه فرعي سوم :بين سرمايه اجتماعي شناختي و

بر اساس چندين متغير ديگر ،پيش بيني کنيم .پس با

رفتارشهروندي سازماني در سازمانهاي فرهنگي استان

استفاده از رگرسيون چند متغيري ميتوان به آزمون

گيالن رابطه وجود دارد.

مدل در اين تحقيق ،پرداخت .همان طور که در جدول

با توجه به معنادار بودن جدول شماره  ،8فرضيه

شماره  ،9مالحظه ميشود ميانگين مربعات براي

 H1پذيرفته ميشود .به عبارت ديگر بين بعد شناختي

رگرسيون نيز که از تقسيم مجموع مربعات رگرسيون بر

سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني ،رابطه

درجه آزادي به دست آمده است ،به طور قابل مالحظه

معناداري وجود دارد ()0/000؛ جهت اين رابطه مثبت

اي ،بزرگتر از ميانگين مربعات باقي مانده مي باشد .اين

و شدت آن ضعيف ميباشد .يعني با افزايش سرمايه

نکته به اين معنا است که در اين مدل ،تفاوت معناداري
بين اين دو وجود دارد.

جدول  :9جدول آزمون اف (آنوا)
مدل 1

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربع

مقدار اف

معناداري

رگرسيون

9/767

3

3/256

25/251

0/000

باقي مانده

31/716

246

1/29

-

-

جمع

41/483

249

-

-

-
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جدول :10بررسي ميزان تأثير متغيرهاي پيش بين بر رفتار شهروندي سازماني
ضرايب غيراستاندارد
مدل1

ضرايب استاندارد

ضريب بي

خطاي استاندارد

بتا

مقدار تي

معناداري

عدد ثابت

2/363

0/163

-

14/527

0/000

سرمايه اجتماعي شناختي

0/045

0/037

0/086

1/215

0/226

سرمايه اجتماعي ساختاري

0/071

0/042

0/122

1/717

0/087

سرمايه اجتماعي ارتباطي

0/275

0/053

0/355

5/225

0/000

جدول  10روابط چند متغيره را نشان ميدهد که

سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني بوده

بر اساس آن رابطه  3متغير پيش بين ،با يک متغير

است .به عبارت ديگر هر تحقيقي براي انجام اهدافي

مالک به نام رفتار شهروندي سازماني ،بررسي ميشود.

طراحي شده است که اين تحقيق نيز از آن مثتثني

در اين مدل رگرسيوني که بر اساس مقدار معناداري

نيست .اين پژوهش نيز در پي توصيف و تبيين سرمايه

براي متغيرها ،ميتوان حکم به وجود رابطه بين بعد

اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني است.

ارتباطي سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني

همان گونه که مشخص شد همه ابعاد سرمايه اجتماعي

داد .معناداري رابطه اين متغير با رفتار شهروندي

سازماني باالتر از حد متوسط است .از بين ابعاد سرمايه

سازماني در سطح  99درصد احتمال صحت است .از

اجتماعي سازماني ،بعد ارتباطي با ميانگين  2/54قوي

نظر ميزان و شدت رابطه نيز سرمايه اجتماعي ارتباطي

تر از بقيه است .سپس بعد شناختي با ميانگين 2/37

با ضريب بتاي  0/355قوي ترين رابطه را با رفتار

قرار ميگيرد و بعد ساختاري با ميانگين  2/22ضعيف

شهروندي سازماني دارد.

ترين بعد را شامل ميشود .ميانگين کلي اين متغير

بر اساس جدول  ،11مقدار ضريب همبستگي

 2/39است .ميانگين ابعاد پنج گانه رفتار شهروندي

چندگانه معادل  0/485است که رابطه متوسط بين

سازماني نيز به گونه اي است که وجدان کاري ،با

سرمايه اجتماعي ارتباطي و مالک را نشان ميدهد.

ميانگين  2/82قويترين بعد است .نوع دوستي با

همچنين با توجه به مقدار  R2ميتوان گفت که 23

ميانگين  2/53در رتبه بعدي است .سپس احترام و

درصد از تغييرات متغير رفتار شهروندي سازماني

تکريم با ميانگين  ،2/46آداب اجتماعي با ميانگين

توسط متغير مدکور ،تبيين ميشود.

 2/38و جوانمردي با ميانگين  2/26در مراتب بعدي
قرار ميگيرد .در بررسي روابط دو متغيره مشخص شد

 -9نتيجه گيري

که بين سرمايه اجتماعي سازماني و ابعاد آن با رفتار

به طور کلي هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين

شهروندي سازماني رابطه مستقيم وجود دارد ،يعني با

سرمايه اجتماعي ساماني و رفتار شهروندي سازماني در

افزايش سرمايه اجتماعي سازماني ،رفتار شهروندي

سازمانهاي فرهنگي استان گيالن بوده است .در

سازماني نيز بهبود مي يابد .از بين ابعاد سرمايه

حقيقت ،اين تحقيق به دنبال شناسايي ابعاد متغيرهاي
جدول :11خالصه مدل (ضرايب همبستگي رگرسيون)
مدل

ضريب همبستگي پيرسون

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل يافته

خطاي استاندارد ارزيابي

1

0/485

0/235

0/226

0/35906
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اجتماعي سازماني ،سرمايه اجتماعي ارتباطي با ضريب

 -3نوع دوستي از طريق مساعدت و همکاري در يک

همبستگي پيرسون معادل  0/46قوي ترين رابطه را با

اجتماع به وجود ميآيد .به عبارت ديگر نوعي

رفتار شهروندي سازماني دارد و با ضريب تعيين ،0/21

حمايت اجتماعي است .نوع دوستي از طريق

بيشتر از ابعاد ديگر سرمايه اجتماعي سازماني ،تغييرات

حمايتهاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي در شبکه

متغير وابسته را تبيين ميکند .اما در بررسي روابط

روابط اجتماعي ميتواند تقويت شود.

چندمتغيره ،تنها بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي با ضريب

-4وجدان کاري يکي از عوامل موثر در کارايي سازمان

بتاي  0/35رابطه معناداري را با متغير وابسته نشان

و نهادهاي مختلف ميباشد .هر چقدر روابط بين

ميدهد .ضريب تعيين مدل رگرسيوني نيز  0/23است.

سطوح مديريتي و کارمندان ،پيوند بيشتري داشته

به طور کلي ،سرمايه اجتماعي ميتواند از طريق

باشد ميتواند در افزايش وجدان کاري تأثير

افزاي ش تمايل كاركنان براي فراتر رفتن از الزامات شغل

بسزايي داشته باشد .لذا شناخت نيازهاي کارمندان

رسمي شان ،منافع فردي را در جهت منافع سازمان

سطوح پايين و متوسط و گسترش روابط با آنها

قرار دهد و عالقه وافر به فعاليتها و فلسفه كلي

ميتواند نقش بسزايي در افزايش وجدان کاري

سازمان ،ايجاد کند .بنابراين ،سرمايه اجتماعي سازماني

داشته باشد.

ميتواند به ايجاد و تقويت رفتار شهروندي سازماني،
درون سازمانها كمك نمايد.

 -5احترام يکي از مولفههاي است که موجب پذيرش
اجتماعي فرد در سازمان ميشود .حفظ حقوق
ديگران و حريم آنها در محيط سازماني و نهادي از

 -10پيشنهادها

عوامل تأثير گذار بر تقويت احترام و تکريم در

 -1-10پيشنهادها بر اساس يافتههاي تحقيق:

محيط سازماني ميباشد.

 -1جوانمردي در رفتار افراد يکي از عواملي است که

 -6سرمايه اجتماعي بر وجدان کاري ،نوع دوستي،

موجب پيوند فرد با اجتماع ميشود؛ در نتيجه اين

آداب اجتماعي ،جوانمردي و احترام و تکريم که از

پيوند ،همبستگي اجتماعي افزايش مييابد .در اين

مولفههاي رفتار شهروندي سازماني هستند ،تأثير

تحقيق جوانمردي افراد در سطح متوسطي بوده؛ لذا

به سزايي دارد .لذا شناسايي اين ابعاد و

جهت تقويت جوانمردي بايد شبکه روابط و اعتماد

پژوهشهاي مرتبط درون سازماني در اين رابطه

در بين افراد زياد شود تا در تقويت روحيه

ميتواند در برنامه ريزي و کارايي سازماني بسيار

جوانمردي افراد موثر باشد.

موثر باشد.

-2آداب اجتماعي يکي از عواملي است که از
طريقهاي ارزشهاي مشترک ،افراد يک اجتماع را

 -2-10پيشنهادها براي تحقيقهاي آينده

به هم نزديک ميکند .سرمايه اجتماعي ،يکي از

پيشنهاد ميشود در تحقيقات آينده به بررسيهاي

مهم ترين عوامل تاثير گذار بر آداب اجتماعي

تحليلي درخصوص ارتباط بين رفتار شهروندي

است .لذا تقويت ارزشهاي اجتماعي و حفظ

سازماني و چهار دسته عوامل :ويژگيهاي فردي

الگوهاي آنها ميتواند در افزايش آداب اجتماعي،

کارکنان مانند سن ،جنسيت ،تحصيالت و غيره؛

نقش به سزايي داشته باشد.

ويژگيهاي شغلي مانند نوع شغل ،رضايت شغلي،
ميزان مهارت در شغل و غيره؛ ويژگيهاي سازماني
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