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دانشجوی دکتری مدیریت -بازاریابی بینالملل ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان،
سمنان ،ایران
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پذیرش50/40/82 :

چکیده :امروزه ،شهرداری بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی محسوب میشود و اثربخشی اینن ارگنان ،مسنتلزم
ساختار سازمانی مناسب و تعهد کارکنان به منظور افزایش عملکرد است .مدیران به منظور کسب خدماتی بنا کیفینت بناتتر،
باید بر نگرش و رفتار کارکنان خدماتی ،از طریق پیشینه فرهنگی ،الگوهای رفتاری و شیوههنای مندیریتی ،تمرکنز کننند .از
این رو سرمایه اجتماعی ،با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقق اهداف اعضا میشود و بستر مناسبی برای بهنرهوری
نراستا ،تحقیق حاضر به بررسنی تنثثیر سنرمایه اجتمناعی بنر عملکنرد
سرمایه انسانی ،مالی و اقتصادی ایجاد میکند .در ای 
شغلی با در نظر گرفتن مواردی چون تعهد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته اسنت .جامعنه آمناری تحقینق،
 041نفر از کارکنان ستادی شهرداری شهرستان خوی است .این پژوهش از لحاظ روش ،توصیفی از نوع همبسنتگی اسنت و
دادهها از طریق پرسشنامه ،جمعآوری شدند .بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه تحقیق ،از تحلیل عاملی تثییدی مرتبنه او

و دوم و جهت تعیین پایایی ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .دادهها نیز با استفاده از مد معادتت سناختاری تحلینل شندند.
نتایج تحقیق ،حاکی از تثثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکنان ،رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد شنغلی بودنند.
همچنین تثثیر مثبت تعهد کارکنان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی توسط آنها بر عملکنرد شنغلی نینز تثییند شند .در
نتیجه میتوان گفت بهبود فرایندهای مربوط به تعهد کارکنان و رفتارهای شنهروندی سنازمانی کنه متنثثر از عنواملی چنون
سرمایه اجتماعی است ،منجر به ارتقای عملکرد شغلی کارکنان میشود.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،تعهد به کیفیت خدمات ،تعهد به سازمان ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،عملکرد شغلی
طبقهبندی O16, J21, D23, L84 :JEL

*مسئو مکاتباتM.Akbarzadeh651@yahoo.com :

Downloaded from iueam.ir at 11:54 +0430 on Monday August 21st 2017

نقش سرمایه اجتماعی ،تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (مورد

 111نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره هفدهم ،زمستان 0395

امروزه شهرداری و مدیریت آن ،یکی از امنور مهنم

رفتار میشود ،این تغییر نیز منجر به سهیم شدن بیشنتر

در هر کشوری است .بهبود عملکرد در شنهرداری بندون

در دانش شده و به نوبه خود ،بهطور مثبتنی بنر عملکنرد

توجه بنه نقنش و جایگناه سنازمانی آن و عنواملی نظینر:

سازمان و شنغل تنثثیر منیگنذارد (ننوروزی و همکناران،

تعهنند ،رفتننار شننهروندی سننازمانی و سننرمایه اجتمنناعی،

 .)0394سازمانها تا زمانی که بنرای بقنای خنود تنالش

مقدور نخواهد بود .از سوی دیگر ،اهمیت مدیریت شهری

میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصههنای مختلن

از آنجایی برجسنته منیشنود کنه شنهروندان بنه عننوان

میدانند باید به بهبود عملکرد خود بپردازند و این بهبنود

عمنندهتننرین بننازیگر اقتصننادی در اقتصنناد کننل ،م ننر

عملکرد حاصل نمیشود ،مگر اینکه زمینه دسنتیابی بنه

میشوند؛ لذا باید به مسائل و مشکالت مدیریت شهری و

ارتقای سنرمایه اجتمناعی ،امکنان پنذیر باشند (آرمنان و

شهرداریها بهمنظور توسعه و رشد اقتصادی توجه شود.


همکنناران .)0395 ،بنننابراین بننرای رشنند و توسننعه کننه

از طرف دیگر ،توفیق سازمانها را نمیتوان تنها در

پیشنیاز اساسی آن ،بهبود عملکرد سازمانها است ،بایند

انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و

متغیرهای سرمایه اجتماعی شناخته شوند و بنه بهتنرین

فننناوریهننای اطالعنناتی و ارتبنناطی ارزی نابی کننرد؛ زی نرا

نحو ممکن استفاده شوند.

سننرمایههننای مننالی ،فیزیک نی و انسننانی ،بنندون سننرمایه

زمانی اهمیت موضوع بیشتر میشنود کنه از منظنر

اجتمنناعی ،فاقنند کننارایی مؤثرننند؛ سننرمایهای کننه فوای ند

بازاریابی درونی به آن نگریسنته شنود .امنروزه بنا م نر

بسیاری را هم برای سنازمان و هنم بنرای کارکننان دارد

شدن اینده و مفهنوم بازارینابی دروننی ،اهمینت و نقنش

).(Gelderman et al., 2016

تعیینکننده مشتریان دروننی سنازمانهنا (کارکننان) در

سرمایه اجتماعی ،یک دارایی است و برخالف دیگر

موفقیت برنامههای بازاریابی بیرونی ،بیش از پیش روشن

منابع و داراییها در صورت عدماستفاده مناسب از آن ،نه

شده اسنت .هندف بازارینابی داخلنی ،ایجناد اطمیننان از

تنها از بین خواهد رفت؛ بلکنه تولیند نینز نخواهند شند.

رضایت مندی بنین کارکننان سنازمان و توسنعه کیفینت

بنابراین هر جامعهای که به دنبا نظم و توسنعه م لنوب

محصوتت و خدمات ،بهمنظور دستیابی به رضایت مشتریان

است ،همواره باید نسبت به تولید ،حفظ ،ترمیم و تقوینت

خارجی سازمان است که این امر تا حد زیادی به حمایتهنا

این سنرمایه بکوشند ) .(Barron et al., 2016افنزایش

و راهنماییهایی بستگی دارد که کارمنندان از سنازمان و

سرمایه اجتماعی در جامعه؛ به معنای کاهش آسیبهنای

مدیران خود دریافت میکنند ).(Ellinger et al., 2013

اجتماعی ،کاهش هزینه تبادتت و تعامالت در حوزههنای

تحقیقات نشان دادهاند که زمان و مننابع اختصناد داده

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ،بسط و گسنترش

شده از جانب مدیریت سنازمان بنهمنظنور رفنع نیازهنای

مشارکت و تعامالت اجتماعی شهروندان و نهادهای مدنی

کارکنان فعا در بخش خدمات ،تثثیر شگرفی بر افنزایش

و در نهایت ،تسهیل و ساماندهی خدمات شنهری اسنت

س ح خدمات ارائه شنده بنه مشنتریان و نینز کمنک بنه

) .(Gooderham et al., 2011

همکاران داشته است (رستگار و اکبرزاده صفوئی.)0393 ،

بدین ترتیب سیاست گذاری به منظور بهبود توسعه

برای دستیابی به خدماتی با کیفیت باتتر ،مندیران

و مدیریت شهری ،مستلزم ترسیم فضا و وضعیت م لوبی

باید بر نگرش و رفتار کارکنان خدماتی ،از طریق پیشینه

از سرمایه اجتماعی است .از این رو سرمایه اجتماعی باید

فرهنگی ،الگوهای رفتاری و شیوههای مدیریتی ،تثثیر بگذارنند.

مانند سایر اشکا سرمایه ،مورد توجه مدیران قرار گینرد

در این راستا ،سرمایه اجتماعی با خلق هنجارها و اعتمناد

و زمیننه حفننظ و توسننعه آن در سننازمان فننراهم گننردد.

متقابل ،موجب تحقق اهداف اعضا شده و بسنتر مناسنبی
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سرمایه اجتماعی در گروهها و سازمانها منجر بنه تغیینر
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برای بهرهوری سرمایه انسانی ،مالی و اقتصادی و راهی بنرای
نیل به موفقیت قلمداد میشود ).(Hau & Kang, 2016

فرضیه ششنم :سنرمایه اجتمناعی ،تنثثیر مثبنت و
معناداری بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان دارد.

اجتماعی ایجاد کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خنود

و معناداری بر ارتقای س ح عملکرد شغلی کارکنان دارد.

را هموار منیسنازند .بنا توجنه بنه اینن مفهنوم ،سنرمایه

فرضیه هشتم :تعهد کارکنان به کیفیت خدمات ،تثثیر

اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی چون :اتحناد ،همکناری و

مثبت و معناداری بر ارتقای س ح عملکرد شغلی کارکنان دارد.

همیاری میان اعضای یک گروه یا جامعه است کنه نظنام

فرضیه نهم :رفتارهنای شنهروندی سنازمانی ،تنثثیر

هدفمندی را شکل میدهد و آنها را به سنوی دسنتیابی

مثبت و معناداری بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان دارد.

به هدفی ارزشمند ،هدایت میکند (ننوروزی و همکناران،
 .)0394از آنجننا کننه شننهرداری؛ از جملننه سننازمانهننای

 -8پیشینه تحقیق

خدماتی است که در صورت بنروز هنر گوننه مشنکلی ،بنا

الف) پژوهشهای خارجی

نارضایتی و شنکایت منردم مواجنه منیشنود (شمسنی و

چینومونننا و دورا

0

( )2105در م العننات خننود،

همکاران)0394 ،؛ این تحقیق با در نظنر گنرفتن مفهنوم

نقش تعهد سازمانی را در شرکتهای کوچنک و متوسنط

بازاریابی درونی ،براساس نظریه سرمایه اجتماعی و نظریه

بررسی کردند .همچنین آنها اثرات میانجی تعهد سازمانی

عمل من قی ،اقدام به طراحنی و آزمنون مندلی کنرده و

بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ماندن کارمندان را در

تثثیر طر هنای توسنعه مننابع انسنانی -سنرمایهگنذاری

مدیریت شرکتهای کوچک و متوسط سننجیدند .نتنایج

سازمانی در سرمایه اجتماعی ،بر نگرشهنا و هنجارهنای

پژوهش حناکی از روابنط مثبنت بنین رفتنار شنهروندی

کارکنان خدماتی نسبت به شنغل خنود و نینز رفتارهنای

سازمانی ،تعهد سازمانی و قصد ماندن کارکنان بودند.
2

آنها را بررسی کرده است .سؤا اصنلی تحقینق عبنارت

در پژوهشی که توسط یهیانگ و همکارانش ()2102

است از :چگونه سرمایه اجتماعی میتواند بر گرایشهنای

انجام شده است ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بنا رفتنار

رفتاری و عملکرد کارکنان تثثیرگذار باشد؟

شهروندی سازمانی ،ارتباط معنادار و مثبتی دارند.

با توجه به م الب اشاره شده ،فرضیههای پنژوهش
عبارتند از:
فرضننیه او  :سننرمایه اجتمنناعی ،تننثثیر مثبننت و
معناداری بر تعهد کارکنان به سازمان دارد.
فرضننیه دوم :سننرمایه اجتمنناعی ،تننثثیر مثبننت و
معناداری بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات دارد.
فرض نیه سننوم :سننرمایه اجتمنناعی ،تننثثیر مثبننت و
معناداری بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.
فرضیه چهارم :تعهد کارکنان به سازمان ،تنثثیر مثبنت
و معناداری بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.
فرضیه پنجم :تعهد کارکنان بنه کیفینت خندمات،
تثثیر مثبت و معناداری بر بروز رفتارهای شهروندی دارد.

3

ویکی و همکنارانش ( )2105راب نه بنین سنرمایه
اجتماعی و عملکرد مالی در صنعت هتنلداری را بررسنی
کردند .در این پژوهش ،نقش تعندیل گنری فعالینتهنای
کارآفرینی در س ح بنگاه (نوآوری در خندمات ،جسنارت
شرکت و تجدید استراتژیک) نیز بررسی شد .نتایج حاکی
از آن هسننتند کننه تعامننل سننرمایه اجتمنناعی داخل نی و
خارجی تثثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد .همچنین اینن
پننژوهش نشننان داد کننه بننرای کسننب مزیننت رقننابتی،
شرکتهنای فعنا در حنوزه گردشنگری ،منیتواننند بنا
افزایش فعالیت های کارآفرینانه ،بیش از پیش از پتانسیل
سرمایه اجتماعی استفاده کنند.
1- Chinomona and Dhurup
2- Yeh Ying
3- Weiqi
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مدیران و کسانی کنه بتواننند در سنازمان ،سنرمایه

فرضیه هفتم :تعهد کارکنان به سازمان ،تثثیر مثبت
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اجتماعی و عملکرد شرکتی با تمرکز بر نقش سن شرکت

یگیرد .این روابط به رفتارهای شهروندی
سازمان شکل م 

و ویژگیهای صنعت اشاره کردند و راب نه بنین سنرمایه

سازمانی اشاره دارد که منجر به ایجاد اعتمناد ،محبنت و

اجتماعی با عملکرد مالی را به عنوان جنبه نوآوراننه کنار،

یشننود .همچننین اینن
درک مشنترک بنین کارکنننان من 

در نظر گرفتند .همچنین این محققان نشنان دادنند کنه

پژوهش ،تثثیر مثبت و معنادار سه بعد سرمایه اجتمناعی؛

تعامل سرمایه اجتماعی داخلی و خارجی ،تثثیر مثبتی بر

یعنی بعند سناختاری ،ارتبناطی و شنناختی را بنر رفتنار

عملکننرد مننالی دارد .عننالوهبننر ای نن ،نننوآوری و جسننارت

شهروندی سازمانی ،تثیید کرد.

شرکتهای بزرگ ،منجر به بهبنود و تقوینت راب نه بنین
سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت میشود.

باورسنناد و رحیم نی ( )2102راب نه ب نین سننرمایه
اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی را به وسنیله هنوش

الینگر 2و همکارانش ( )2103نقش سرمایه اجتمناعی

احساسی ،مورد سنجش قرار دادند .نتایج ،حاکی از راب ه

بر نگرش ها و هنجارهای کاری کارکننان خندماتی و نینز

مستقیم و مثبت بین هوش احساسی و سرمایه اجتمناعی

عملکرد شغلی آن ها را مورد ارزینابی قنرار دادنند .نتنایج

بودند .همچنین آنها معتقدنند کنه رفتنار شنهروندی از

نشننان دادننند کننه سننرمایهگننذاری سننازمان بننر سننرمایه

ییابد.
طریق افزایش هوش احساسی ،بهبود م 

اجتماعی میتواند منجر به تعهد بیشتر کارکنان فعنا در

در پژوهش دیگری که توسط دهقانی و همکنارانش

بخش خدمات و نیز بهبود عملکرد آنها شنود .همچننین

( )2105صورت گرفت ،راب نه بنین سنرمایه اجتمناعی و

تثثیر مثبت و معنادار تعهد بر عملکرد سازمان نینز تثییند

رفتار شنهروندی سنازمانی در مینان کارمنندان آموزشنی

شد و تثثیر غیرمسنتقیم سنرمایه اجتمناعی بنر عملکنرد

بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و راب ه معننادار بنین

شرکت ،قویتر از تثثیر مستقیم آن برآورد گردید.

رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی تثیید شند .همچننین

ب) پژوهشهای داخلی

تشناختی نظیر:
این پژوهش ،راب ه بین متغیرهای جمعی 

نننوروزی و همکننارانش ( )0394در م العننات خننود

تحص نیالت ،موقعی نت سننازمانی ،تغیی نر ش نیفت کنناری و

ضمن بررسی تثثیرگذاری سرمایه اجتمناعی بنر عملکنرد

جنسیت ،با سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سنازمانی

سازمانی ،به ارزیابی راب ه غیرمسنتقیم جنو سنازمانی بنر

را تثیید کرد.

عملکرد سازمانی پرداختنند .یافتنههنای پنژوهش نشنان

تننوکلی و همکننارانش ( )0394در م العننهای ،بننه

دادند که جنو سنازمانی بنهصنورت مسنتقیم بنر سنرمایه

ارزی نابی نقننش می نانجی اهتمننام شننغلی در تثثیرگننذاری

اجتماعی و بهصورت غیرمسنتقیم بنر عملکنرد سنازمانی،

سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سنازمانی پرداختنند.

تثثیر مثبت و معناداری دارد و سرمایه اجتماعی نیز تثثیر

یافتههای پژوهش نشان دادنند کنه سنرمایه اجتمناعی و

مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی گذاشته است.

اهتمام شغلی ،تثثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی

شمسی و همکارانش ( )0394در پژوهشی کنه بنه
سنننجش تننثثیر سننرمایه اجتمناعی بننر رفتننار شننهروندی

دارند ،اما سنرمایه اجتمناعی نتوانسنته اسنت بنر اهتمنام
شغلی تثثیر بگذارد.

سازمانی پرداختند ،دریافتنند کنه سنرمایه اجتمناعی بنر
رفتار شهروندی سازمانی ،تثثیر مثبنت و معنناداری دارد.

 -3مبانی نظری

آنها معتقدند که سرمایه اجتماعی براساس روابط نزدینک

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی ،دربرگیرننده اطالعنات ،اعتمناد و
1- Dai
2- Ellinger

هنجارهایی از روابط متقابل در شبکههای اجتماعی است
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دای 0و همکارانش ( )2105به راب ه بنین سنرمایه
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( .)Ferris et al., 2017فرانسنی

0

اجتماعی را دانش ،ادراک ،هنجارهنا ،قنوانین و انتظنارات

تبدیل شدن به پو اسنت؛ امنا سنرمایه فرهنگنی ،نظینر

مشترک درباره الگوهای تعامالت که گروهنی از افنراد در

تحصیالت عالی است که بنهعننوان داراینی نناملموس در

برخورد با مسائل پیچیده اجتماعی و موقعیتهای کننش

یک سازمان وجود دارد و در نهایت سرمایه اجتماعی ،که

جمعی با خود به سازمان می آورند ،تعری منیکنند .امنا

به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجنه دارد و

الینگنننر و همکنننارانش ( )2103سنننرمایه اجتمننناعی را

میتواند ابزاری برای دستیابی به سنرمایههنای اقتصنادی

مجموعننهای از ارزشهننای رسننمی ،هنجارهننا و تعهنندات

باشد .اما در این پژوهش به منظور سنجش متغیر سرمایه

ذهنی -احساسی تعری میکننند کنه اعضنای گنروه بنه

اجتمنناعی بننرای منندیران ،از شنناخ هننایی مانننند :ارائننه

اشتراک میگذارند و این ابزارها در شکلدهی روابنط کنه

فرصتهای عادتنه به کارکنان از جانب مندیران ،تشنویق

منجر به اثربخشی عملکرد سازمانی میشوند ،مؤثرند.

کارکنان ،برخورد مناسب ،صداقت و روراستی با کارکننان

حسنا ،)2105( 2سرمایه اجتماعی را ابنزاری بنرای
دستیابی به توسعه سیاسی و اجتمناعی در سیسنتمهنای
مختل

سیاسی می داند و بر مفهوم اعتماد ،تثکید ویژهای

دارد .به زعم وی ،اعتماد می تواند موجب توسعه سیاسنی
شود .از سنوی دیگنر ،پژوهشنگرانی همچنون داسنگوپتا

3

و رعایت احتنرام در برخنورد بنا کارکننان اسنتفاده شنده
است.
به اعتقاد ایزنبرگ 8و همکارانش ( )2110احسناس
تعهد و التزام کارکنان برای جبران ال اف کارفرمایشنان،
احساس تعهد عاطفى در کارکنان ایجاد مىکند.

( ،)2111اشننننایدر )2112( 4و فنننری  5و همکنننارانش

با توجه بنه ماهینت وظنای شنهرداریهنا (صندور

( )2107اهمیت سرمایه اجتماعی ،در رشتههنایی نظینر:

مجوزهای تفکیک ،تغییر کناربری ملنک ،صندور مجنوز و

اقتصاد ،روانشناسی ،جامعنهشناسنی و علنوم سیاسنی را

پروانه سناختمان و مهنمتنر از همنه ایجناد زیرسناختهنای

نشان میدهند؛ در حالیکه اهمیت این متغیر در پنژوهش

شهری که باع آسایش و رفاه شهروندان میشنود) ،تعامنل

کننالرک 2و همکننارانش ( )2102در مزایننای مثبتننی نظیننر

مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیینکننده رفتارهنای

اعتماد ،م ر شده است که سرمایه اجتماعی بنرای سنازمان

آنها بهعنوان بخشی از خدمات ارائهشنده بنه مشنتریان،

به ارمغان میآورد که بارها و بارهنا در بحن هنای آکادمینک،

غیرقابل انکار است .بنابراین برای داشتن کیفیت خندمات

این مزایا در فرضیهها و روندها ،تثیید شدهانند .محققنان،

برتر و در نهایت ،رضایت مشتریان باید کارکننان ،متعهند

سرمایه اجتماعی را با جنبههنای شنناختی ،سناختاری و

به اهداف و چشماندازهای سازمان باشنند )(Putnam, 2001

راب نننهای در سن ن ح ملنننی ،اسنننتراتژیک ،سنننازمانی و

که با توجه به مباح

بیان شده ،در این پنژوهش ،نقنش

خردهفروشیها ارزیابی میکنند )،(Fukuyama, 1995

سرمایه اجتماعی در ایجاد تعهد ،برجسته شده است.

)،(Cohen, & Prusak, 2001)،(Hitt & Duane, 2002
).(Merlo et al., 2006

استرین 7و همکارانش ( )2102سه نوع از سنرمایه؛
نظیر سرمایه اقتصنادی ،فرهنگنی و اجتمناعی را تعرین
1- Francis
2- Hasanah
3- Dasgupta
4- Schneider
5- Ferris
6- Clarke
7- Estrin

از سوی دیگنر ،پودسناک  9و همکنارانش ()2119
معتقدند که رفتارهایی نظیر رفتارهای شنهروندی سنازمانی،
زمینههایی را ایجاد میکنند که میتوانند به خلق و حفظ
سرمایه اجتماعی در سازمان کمک کنند و همچننین سن ح
و میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،باع

می شود

تا کارکنان به یکدیگر اعتماد کنرده و هوینت یابنند .اینن
8- Eisenberger
9- Podsakoff
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یکنننند ) .(Ellinger et al., 2013در واقننع سننرمایه
منن 

اهداف سازمان و موفقیت آن کمنک منیشنود .بنا بهبنود

اجتماعی ،منبع اصنلی مزینت رقنابتی پایندار و عملکنرد

عملکرد کارکنان ،مزیت رقابتی سازمان ،سودآوری و بقای

سازمانی برتر است .بنابراین ،راب ه مستقیمی بین سرمایه

سنازمان در جهنان رقنابتی امنروزی حفنظ منیشنود و

اجتماعی و عملکنرد سنازمانی وجنود دارد؛ زینرا سنرمایه

همچنین اهداف فرد با اهداف سازمان همراستا میگنردد

اجتماعی ،زمینه رشد فردی و یادگیری سازمانی را فراهم

) . (Perry et al., 2016در این پژوهش ،تعهد در قالب

کرده و منجر به تسنهیم داننش بنین سنازمان منیشنود

دو مؤلفه تعهد کارکنان به سنازمان و تعهند کارکننان بنه

)(Lefebvre et al., 2016و اعتمنناد را در سننازمان

کیفیت خدمات ،منورد سننجش قنرار گرفتنه کنه تعهند

افزایش میدهد که با افزایش اعتمناد ،عملکنرد سنازمانی،

کارکنان به سازمان با شاخ هنایی نظینر :گنره خنوردن

اثربخشتر و کارآمدتر میشود ).(Clopton, 2011

آینده کارمند بنا سنازمان ،تشنابه ارزشهنای کارمنند بنا

تعهد سازمانی

سازمان ،افتخار کارمند به فعالینت در سنازمان و نگراننی

تعهد سازمانی ،بنه وابسنتگی و راب نه کارکننان بنا

کارکنان در مورد سرنوشت شرکت ،ارزینابی شنده اسنت

سازمانشان اشناره دارد ).(Asrar-ul-Haq et al., 2017

( .(Mowday et al., 1979همچننین تعهند کارکننان بنه

به اعتقاد بنتین 0و همکنارانش ( )2115تعهند سنازمانی،

کیفیت خدمات با شاخ هایی همانند :سعی کارکنان در

حالتی روانشناختی است کنه بینانگر راب نه کارمنند بنا

بهبود کیفیت خندمات ،قنانع کنردن مشنتریان در منورد

سازمانش است و او را به سنازمانش متعهند منیسنازد و

کیفیت محصوتت ،احساس موفقیت شخصنی در صنورت

سبب ماندگاری او در سازمان میشود کنه براسناس اینن

ارائه خدمات با کیفیت به مشتری و نگاه کردن به کیفیت

همکاری و کمک

خدمات بنه عننوان اولوینت شنرکت ،سننجیده منی شنود

راب ه ،نوعی ثبات روانشناختی و ح

به سازمان در کارمند ایجاد میشود و در نتیجه ،کارمنند

).(Hartline & Ferrell, 1996

را به اجرای اقداماتی ،ملتزم و متعهد میکند که به تحقق

پژوهشها حاکی از آن هستند کنه تعهند کارکننان

اهداف سازمان ،منجر میگردد .تعهند سنازمانی ،یکنی از

به سنازمان ،مننافع و مزاینای زینادی را نظینر رفتارهنای

متننداو تننرین موضننوعات بررس نی شننده در سننازمانهننا

فرانقش برای سنازمان در پنی دارد .در واقنع وقتنی فنرد

منیباشند کنه تفاسنیر مختلفی از آن ارائنه شنده اسنت

دارای تعهد سازمانی ،اهنداف سنازمان را بپنذیرد و بنرای

(دوسنننتار و همکننناران .)0394 ،پنننورتر 2و همکنننارانش

رسیدن به آن اهداف ،تالش و ایثار فوق العناده ای داشنته

( ،)2114تعهنند سننازمانی را همانندسنننازی انگی نزههننای

باشنند ،ای نن نننوع تننالش مضنناع  ،در حننوزه رفتارهننای

کارکنان با ارزشهای سازمانی و تمایل آنها برای ماننندن

شهروندی سازمانی ،طبقهبندی میشود .همچنین امکنان

در سنازمان میدانند.

دارد که تعهد ،پیامدهای مثبت و متعددی داشنته باشند.

عدموجود تعهد سازمانی در میان کارکنان؛ از جمله

کارکنان متعهد و پایبند ،نظم و دقت بیشتری در عملکرد

مهمترین و پنر اهمینتتنرین معضنالت و مسنائل مهنم

خود دارند و به دلیل تعهد خود ،مدت زمنان بیشنتری را

سنازمانی در غالنب سنازمانهنای امنروزی اسنت .تعهند

در سازمان صرف میکنند .از این رو مندیران بایند سنعی

سازمانی منیتوانند منجنر بنه ینافتن و ارائنه راهکارهنای

کنند تا تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند

مؤثری شود که مندیران سنازمانهنا بنا توسنل بنه آنهنا،

و پنرورش دهنند (دهقنان و همکناران .)0390 ،شنواهد
تجربی جدید مبین این موضوع هستند که تعهد سازمانی

1- Bentein
2- Porter

راب ه قابلتوجهی با عملکرد شغلی دارد.
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رفتار شهروندی سازمانی ،مجموعهای از رفتارهنای

که انجام میدهند .به عبارتی ،عملکرد ،همان کار واقعننی

اختیاری است که بخشی از وظنای رسنمی فنرد نیسنت

افنراد بنا توجننه بنه شننر وظایفشننان منی باشنند

ولی فرد با انجام آن ،باع بهبود مؤثر وظای و نقشهای

) .(Ohme & Zacher, 2015دریافت بازخورد مثبنت از

سازمانی میشود (مصباحی جهرمی و همکناران.)0394 ،

مشتریان ،بنرآورده سناختن انتظنارات آن هنا از خندمات

فننار  0و همکننارانش ( )0997ابعنناد رفتننار شننهروندی

دریافتی ،مدیریت اثنربخش در مندت زمنان انجنام کنار،

سازمانی را در قالب آداب اجتماعی ،نوعدوسنتی ،وجندان

آگاهی از انتظارات مشتریان و داشنتن مهنارت کنافی در

کنناری ،همنناهنگی میننان فننردی و محافظننت از منننابع

انجام شغل ،از شاخ هنای سننجش عملکنرد شنغلی در

سازمانی بررسی کردنند .همچننین گراهنام )0990( 2در

پژوهش حاضر هستند ).(Babin & Boles, 1996

ادبیات رفتار شهروندی بنه سنه بعند اطاعنت ،وفناداری و

رفتار شهروندی سنازمانی بنا اثرگنذاری بنر عوامنل

مشارکت ،اشاره کرده است .معتبرتنرین تقسنیم بنندی از

درون سازمانی از قبیل :جو سازمان ،حفظ کارکنان شایسنته،

مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگنان 3ارائنه

بهبود روحیه ،افزایش تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،کناهش

شده است که در پژوهشهای مختلفی مورد استفاده قرار

نیت ترک شغل ،کاهش غیبت و کاهش رفتارهای مخرب

گرفته است که این مؤلفهها عبارتنند از :آداب اجتمناعی،

شغلی ،موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود .همچننین

نوعدوستی ،وجدانکاری ،جوانمردی و نزاکت (رسنتگار و

رفتار شهروندی سازمانی با بهبود عوامنل بنرونسنازمانی

اکبرزاده صفوئی .)0393 ،رفتنار شنهروندی سنازمانی در

نظیننر :رضننایت مشننتری ،کیفیننت خنندمات و وفنناداری

این پژوهش با شاخ هایی نظیر :کمک بنه همکناران در

مشتریان ،موجب ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان در سن ح

شغلی در زمانی که آنهنا غاینب هستننند،

عالی میشود ) .(Kasa & Hassan, 2015با ایجاد رفتار

انجام وظای

حجنم کاری زیادی دارند یا هنگامی که در انجام وظنای

شننهروندی در سننازمان ،موجبننات جننذب و نگهننداری

خود به مشکل برخوردهاند ،مورد ارزیابی قرار گرفته است

نیروهای شایسته فراهم می شود .در نتیجه با تحقق رفتار

).(Settoon & Mossholder, 2002
عملکرد شغلی

شهروندی سازمانی در محیط کار ،میتنوان م منئن بنود

عملکرد شنغلی ،یکنی از متغیرهنایی اسنت کنه در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،مورد توجه زیادی قرار
گرفته اسنت .روانشناسنان ،عملکنرد شنغلی را محصنو
رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند انگینزههنا و نیازهنا،
در عملکرد افنراد و در نهاینت رشند و توسنعه اقتصنادی،
تثثیر دارند (احدی و همکاران .)0393 ،عملکنرد شنغلی،
یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن ،کارکنان موفنق ،از
کارکنننان ننناموفق از طری نق مجموعننهای از مننالکهننای
مشخ

قابنل شناسنایی هسنتند .در واقنع عملکنرد ،در

لغت؛ یعنی حالت ینا کیفینت کنارکرد و عملکنرد شنغلی
1- Farh
2- Graham
3- Organ

که رضایت شغلی کارکنان افزایش خواهد یافت و افزایش
س ح رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ،باع می شود
تا سازمان به محی ی جذاب جهت فعالیت تبدیل گنردد.
به عبارت دیگر ،میتوان اذعان داشت در سازمانهنایی بنا
س ح م لوب رفتار شهروندی سازمانی ،عملکرد بهتری از
کارکنان مشاهده خواهد شد (فیض و همکاران.)0394 ،
با توجه به ادبیات پژوهش ،مد مفهنومی پنژوهش
را میتوان به صورت شکل  ،0ترسیم کرد .به طنور کلنی،
این پژوهش نشان منیدهند کنه عملکنرد شنغلی توسنط
متغیرهای سرمایهگذاری در سرمایه اجتمناعی ،تعهند بنه
سازمان ،تعهد بنه کیفینت خندمات و رفتنار شنهروندی-
سازمانی ،حمایت میشود.
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رفتارهای شهروندی سازمانی

عبارت است از :محصو و بازده افراد در راب ه بنا عملنی
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تعهد به سازمان

عملکرد شغلی

سرمایهگذاری
سازمان در سرمایه

رفتارهای شهروندی

تعهد به کیفیت

سازمانی

خدمات

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
منبع( :یافتههای تحقیق)

کارکنان و رعایت احترام در برخورد با کارکنان میباشند.

 -0روش تحقیق

0

2

پژوهش حاضر ،از نظنر هندف ،کناربردی و از نظنر

از پرسشنامه جاورسنکی و کهلنی ( )0993و مناودی و

نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی و از ننوع همبسنتگی و

همکارانش ( )0979برای سنجش تعهد سازمانی استفاده

بهطور مشخ

مبتنی بر مد معادتت ساختاری است.

جامعه آماری تحقیق حاضر 041 ،نفنر از کارکننان

شد .از چارچوب هارتلین و فر

3

( ،)0992برای تعهد بنه

کیفیت خدمات استفاده شد .در اینن م العنه معیارهنای
4

بخش ستادی شهرداری شهرستان خوی هسنتند کنه در

رفتار شنهروندی سنازمانی ،از مند سنتون و مشنهولدر

نهایت 041 ،پرسشننامه کامنل بنه روش سرشنماری بنه

( )2112گرفته شده و بنرای ارزینابی عملکنرد شنغلی ،از
5

پرسشنامه بابین و بولز ( )0992استفاده شده است.

دست پژوهشگران رسید.
محققان در تحقیق حاضر ،از طی 5تنایی لیکنرت

برای ارزینابی پاینایی مند  ،از بررسنی سنازگاری

استفاده کرده اند که پاسن دهنندگان مینزان موافقنت ینا

درونی و برای بررسی رواینی ،از رواینی هنمگنرا و واگنرا

مخالفت خود نسبت بنه سنؤاتت پنژوهش را در آن در

استفاده شد .یکی از روشهای پرکاربرد جهنت ارزینابی

می کنند .بنرای سنرمایه اجتمناعی ،از پنژوهش الینگنر و

پایایی مد های اندازهگینری ،بررسنی سنازگاری دروننی

همکارانش ( )2103استفاده شد که شامل شناخ هنای

است .تجزیهوتحلیل سازگاری درونی ،از روش پیشنهادی

ارائه فرصت های عادتنه بنه کارکننان از جاننب مندیران،

مقایسه سه شاخ

سازگاری (پایایی مرکب ،آلفای کرونباخ

تشویق کارکنان ،برخورد مناسب ،صداقت و روراسنتی بنا

و میانگین واریان

استخرا شده) استفاده شده است.

جدول  -1نتایج مربوط به پایایی مرکب ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

ضریب آلفای کرونباخ ()4/0

پایایی ترکیبی ()4/0

میانگین واریانس استخراج شده ()4/0

سرمایه اجتماعی

1/88

1/9003

1/598041

تعهد به سازمان

1/81

1/8271

1/547050

تعهد به کیفیت خدمات

1/79

1/8573

1/572282

رفتار شهروندی سازمانی

1/82

1/8958

1/552878

عملکرد شغلی

1/77

1/8533

1/549303

منبع( :یافتههای تحقیق)
1- Jaworski and Kohli
2- Mowday
3- Hartline and Ferrell
4- Settoon and Mossholder
5- Babin and Boles
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جننندو  ،0ضنننرایب شننناخ هنننای سنننازگاری

بررسننی روایننی سننازه از طنرینننق ارزینابنننی رواینننی

درونی را نشنان منیدهند .بنا توجنه بنه ضنرایب پاینایی

واگ ننرا و هننمگ ننرای منند هنننای ان ندازهگینری اسننت.

ترکیبننی و آلفننای کرونبنناخ ،مننیتننوان گفننت پایننایی

روایی همگرا ،نمنرات شناخ هنایی را بررسنی منیکنند

مند های انندازهگیننری ،در حنند قابنل قبننولی اسنت.

شنده انند .رواینی

سپ

که بنرای سننجش ینک سنازه تعرین

اننندازهگیننری از نظننر روایننی و بننه بررسننی توانننایی

اصننلی را تبیننین مننیکنننند .اگننر شنناخ هننا نتننایج

مند هننای انندازهگیننری در سنننجش پدینده مننورد نظننر

یکسننانی را نشننان دادننند ،در نتیجننه ،روایننی هننمگننرا

پرداختننند .ینننک روش رایننج جهنننت ایننن سننننجش،

وجود دارد (آذر و همکاران.)0390 ،

جدول  -8بارهای عاملی ترکیبی و متقابل
گویهها

عملکرد شغلی

رفتار شهروندی

تعهد به کیفیت

تعهد به شرکت

سرمایه اجتماعی

سؤا 0

1/547872

1/573002

1/230725

1/522287

1/744507

سؤا 2

1/455904

1/572100

1/589408

1/490474

1/707854

سؤا 3

1/535454

1/247529

1/541880

1/528150

1/715034

سؤا 4

1/584832

1/754901

1/228055

1/220225

1/830057

سؤا 5

1/259728

1/747122

1/722253

1/801390

1/855348

سؤا 2

1/237022

1/845434

1/718540

1/834719

1/911832

سؤا 7

1/487298

1/501097

1/225059

1/545278

1/240447

سؤا 8

1/727

1/839

1/721282

1/791282

1/727711

سؤا 9

1/442

1/528

1/559595

1/788504

1/284315

سؤا 01

1/594

1/722

1/582777

1/280834

1/490225

سؤا 00

1/52833

1/20022

1/312782

1/295759

1/387514

سؤا 02

1/259525

1/717232

1/537204

1/830790

1/215922

سؤا 03

1/749295

1/235298

1/752731

1/287952

1/729251

سؤا 04

1/822984

1/735252

1/822013

1/294722

1/273203

سؤا 05

1/725220

1/222521

1/782199

1/529700

1/720243

سؤا 02

1/507255

1/428258

1/597904

1/571197

1/479403

سؤا 07

1/789542

1/725225

./819122

1/457892

1/540579

سؤا 08

1/772354

1/829212

1/725407

1/229821

1/250525

سؤا 09

1/525828

1/244153

1/442854

1/535211

1/581775

سؤا 21

1/205252

1/855122

1/594895

1/704728

1/798318

سؤا 20

1/272524

1/803329

1/728928

1/734107

1/818242

سؤا 22

1/842952

1/879129

1/752859

1/225898

1/295242

سؤا 23

1/522987

1/579129

1/449352

1/422218

1/427910

سؤا 24

1/872211

1/592044

1/822958

1/578499

1/240222

سؤا 25

1/471322

1/425228

1/329242

1/284025

1/448527

سؤا 22

1/829493

1/459598

1/707251

1/353202

/1/425154

سؤا 27

1/700924

1/244529

1/272284

1/520445

1/228329

سؤا 28

1/722179

1/254222

1/504322

1/528098

1/519190

منبع( :یافتههای تحقیق)
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محققان در اینن پنژوهش ،بنه بررسنی مند هنای

هم گنرا بندین معناسنت کنه مجموعنه معنرفهنا ،سنازه
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شاخ های درون هر سازه نسبت بنه سنازه بیروننی آن،

شد .روایی واگرا به ارزیابی این میپردازد که آیا سنازههنا

مقدار بیشتری را به خود اختصاد میدهند که اینن امنر

در بین خودشان متفاوت از هم هستند .چننانچنه جنذر

میتواند بیانگر روایی هم گرا در بین شاخ های هر ینک

میانگین واریان

استخرا شده از هرگونه همبستگیهای

سازههای تحقینق باشند .از اینن رو بنهمنظنور بررسنی
از 

دو حالت دیگر بیشتر باشد ،میتوان نتیجه گرفنت رواینی

روایی واگرا ،از روش فورنل و ترکنر )0980( 0مبننی بنر

واگرای خوبی بین سازهها وجود دارد.

استخرا شنده ( )AVEبنا

مقایسه جذر میانگین واریان

جدول  -3نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرها با جذر میانگین واریانس استخراجشده
رفتار شهروندی

سرمایه اجتماعی

تعهد به کیفیت

متغیرها

عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

1/740052

رفتار شهروندی

1/248890

1/742242

سرمایه اجتماعی

1/727800

1/771877

1/773395

تعهد به کیفیت

1/728793

1/733013

1/734358

1/752493

تعهد به سازمان

1/231551

1/723323

1/735348

1/725123

تعهد به سازمان

1/739292

منبع( :یافتههای تحقیق)

همننانگونننه کننه در جنندو  3مشنناهده م نیشننود
مقنندار جننذر میننانگین واریننان

 -0یافتههای پژوهش

اسننتخرا شننده سننازه

آمنننار توصننیفی متغیرهنننای جمعیننتشنننناختی

عملکننرد شننغلی ( )1/740بیشننتر از مقنندار همبسننتگی

نشننان داد کننه  72/2درصنند پاسننخگویان مننرد و 23/4

بننین سننازههننای رفتننار شننهروندی ،سننرمایه اجتمنناعی،

درصننننند زن هسنننننتند .حننننندود  21/2درصننننند

تعهد به کیفیت و تعهند بنه سنازمان بنا عملکنرد شنغلی

پاسنن دهننندگان دارای تحصننیالت کارشناسننیارشنند،

است .از این رو منیتنوان اظهنار داشنت کنه در پنژوهش

 3/7درصنند دکتننری و  23/2درصنند دارای تحصننیالت

حاضر ،سنازههنا (متغینرهنای مکننون) در مند  ،تعامنل

یباشند.
کارشناسی م 

بیشننتری بننا شنناخ هننای خننود دارننند تننا سننازههننای

بهمنظنور بررسنی فرضنیههنای تحقینق از تحلینل

دیگننر .بننه عبننارت دیگننر ،روایننی واگننرای منند در حنند

مسیر اسنتفاده شند .شنکلهنای  2و  ،3مند معنادتت

مناسننبی اسننت .همچنننین در ایننن پننژوهش ،از روش

سنناختاری مربننوط بننه فرضننیههننای تحقیننق را در قالننب

مند سنازی معنادتت سناختاری و ننرمافنزار ،Smart Pls

اعنداد معننناداری و ضننرایب اسنتاندارد متننناظر بننا آنهننا

برای برازش کلی و جزئی مد استفاده شده است.

نشان میدهد .جندو  4نینز خالصنه نتنایج مربنوط بنه
فرضیههای تحقیق را نشان میدهد.

1- Fornell and Larcker
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جنندو  ،2نشننان مننیدهنند کننه بارهننای عنناملی

باقیمانده میان متغیرهای پنهان اسنتفاده
همبستگیهای 
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منبع( :یافتههای تحقیق)

شکل  -3مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (خروجی نهایی نرمافزار )Smart Pls
منبع( :یافتههای تحقیق)

همانگونه که در شکلهای  2و  3مشاهده میشود

فرضیه موردنظر رد میشود .همچنین در مند معنادتت

تمامی فرضی ههای پژوهش ،تثییند شنده انند .معینار اینن

ساختاری ،منظور از ضریب استاندارد ،مقادیر همبسنتگی

تحقیق در تثیید یا رد فرضیه ها ،اعنداد معنناداری اسنت.

دوتایی اسنت (بنین دو متغینر) و جهنت مقایسنه اثنرات

چننانچننه عنندد معننناداری مسننیری بزرگتننر از  0/92یننا

اجزای مد بهکار منیرود و هرچنه اینن ضنریب بیشنتر

کوچک تر از  -0/92باشد ،فرضیه مذکور تثیید میشنود و

باشد؛ به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغینر

چنانچه عندد معنناداری مسنیری در بنازه فنوق باشند،

وابسته است.
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جدول  -0نتایج تأیید یا رد فرضیهها در روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها
فرضیه

رابطه موجود در مدل مفهومی

ضریب

واریانس تبیین

استاندارد

شده

t

sig

نتیجه

2

سرمایه اجتماعی ← تعهد کارکنان به کیفیت
خدمات

1/834

1/295

02/251

تثیید

3

سرمایه اجتماعی ← رفتارهای شهروندی سازمانی

1/439

1/092

4/192

تثیید

4

تعهد کارکنان به سازمان ← رفتارهای شهروندی
سازمانی

1/553

1/315

3/197

تثیید

5

تعهد کارکنان به کیفیت خدمات ← رفتارهای
شهروندی سازمانی

1/282

1/179

2/593

تثیید

2

سرمایه اجتماعی ← عملکرد شغلی

1/353

1/024

3/742

تثیید

7

تعهد کارکنان به سازمان ← عملکرد شغلی

1/334

1/000

3/234

تثیید

8

تعهد کارکنان به کیفیت خدمات ← عملکرد شغلی

1/238

1/152

7/017

تثیید

9

رفتارهای شهروندی سازمانی ← عملکرد شغلی

1/779

1/212

2/482

تثیید

1/11

منبع( :یافتههای تحقیق)

همچنین ضنریب  ،R2بنرای بررسنی بنرازش مند
ساختاری و معیار  ،Q2برای قدرت پیشبینی مد توسط

محققان سنجیده شد و برای سنجش مد کلی ،از معیار
 GOFاستفاده گردید که نتایج در جدو  5نشان داده شدهاند.

جدول  -0گزارش مربوط به معیارهای  Q2 ،R2و GOF
معیار Q2

معیارR squares
متغیر

GOF

4/15

4/33

4/10

4/48

4/10

4/30

4/41

4/80

4/31

ضعیف

متوسط

قوی

ضعیف

متوسط

قوی

ضعیف

متوسط

قوی

تعهد به سازمان

1/297817

1/391132

تعهد به کیفیت خدمات

1/292053

1/34257

رفتار شهروندی سازمانی

1/800108

1/423739

عملکرد شغلی

1/802073

1/395827

1/247

منبع( :یافتههای تحقیق)

یشنود مقندار
همانطور که در جدو  5مشاهده م 
 R squaresبرای متغیر درونزای عملکرد شغلی1/802 ،

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
در سازمانهنایی نظینر شنهرداری ،پن

از تعینین

محاسبه شده است که بنا توجنه بنه سنه مقندار منالک،

اهننداف ،راهبردهننا در راسننتای وظننای قننانونی تعیننین

مناسب بودن برازش مند سناختاری را تثییند منیکنند.

برنامهریزی صورت میگیرد .از اینن رو،

همچنین در سنجش معیار  Q2مشخ

میشوند و سپ

شند کنه قندرت

هنندایت منندیران اجرایننی شننهرداری در جهننت تحقننق

شبینی مند در خصنود اینن دو سنازه بنات اسنت و
پی 

برنامههای توسعه و خدمات شهری بهمنظور افزایش رشد

برازش مناسنب مند سناختاری پنژوهش ،تثییند شند و

اقتصادی ،تزم است و این امر با بررسی وضعیت عملکنرد

حصو مقدار  1/247برای معینار  ،GOFبنرازش بسنیار

شننغلی کارکنننان شننهرداری و عوامننل مننؤثر بننر ارتقننای

مناسب مد کلی را نشان میدهد.

عملکننرد ،از طریننق ارتقننای سنن ح تعهنند کارکنننان در
شهرداری صورت میپذیرد .همچنین یکی از اینن عوامنل
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سرمایه اجتماعی ← تعهد کارکنان به سازمان

1/835

1/297

39/849

تثیید
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اجتماعی است که نقش بسیار مهمی را در سنازمانهنا و

سازمانهایی کنه تعهند سنازمانی کارکننان قنوی اسنت،

جوامع ایفا میکنند .در واقنع در صنورت فقندان سنرمایه

اعضای سازمان نسبت به هدفهای سازمان آگاهی داشته

اجتماعی ،سازمانها اثربخشی خود را از دست میدهند و

و برای بهبود رفتار شهروندی سنازمانی ،تنالش بیشنتری

مسیر توسنعه و تکامنل فرهنگنی بنرای سنازمان دشنوار

میکنند .شایان ذکر است که یکنی از مهنمتنرین عوامنل

میگردد .از سوی دیگنر تعهند بنات در سنازمان ،موجنب

مرتبط با بروز رفتنار شنهروندی سنازمانی ،مینزان تعهند

بهرهوری بسیار میشود .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن

سننازمانی کارکنننان اسننت؛ زیننرا تعهنند بننا رفتارهننای

هستند که سنرمایه اجتمناعی در بهبنود تعهند سنازمانی

داوطلبانهای همبسته است کنه بنه پناداشهنای رسنمی

کارکنننان مننؤثر اسننت .از ایننن رو ،کارکنننان در سننازمان

بستگی ندارند و میزان باتتری از تعهد عاطفی و نیز تعهد

شهرداری و مدیران نیز میتوانند با بهکارگیری روشهای

هنجاری ،منجر به بروز رفتارهای شهروندی م لوبتنری

مناسب مانند :افزایش اعتمادسازی بین اعضای گروههنا و

میشود .یافتههای این پنژوهش ،هنمراسنتا بنا م العنات

واحدهای سازمانی ،آموزش کارکننان ،تشنویق و تشنکیل

مصنننباحی جهرمننی و همکنننارانش ( ،)0394تنننوکلی و

گروهها و انجمنهای حرفنهای و تخصصنی در سنازمان و

همکنننارانش ( )0394و الینگنننر و همکنننارانش ()2103

غیره ،در جهت افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان و نهایتاً

میباشد که تثثیر سرمایه اجتمناعی بنر رفتنار شنهروندی

بهبود تعهد سازمانی آنها ،گامهای اساسنی را بردارنند و

سنازمانی را تثیینند مننیکنننند .همچنننین تعهنند سننازمانی

موجب تعالی سازمانی شوند .نتایج پژوهش حاضنر ،تنثثیر

براساس یافتههای پنژوهش حاضنر بنر رفتنار شنهروندی

مثبت سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکننان بنه سنازمان را

سازمانی مؤثر است که بنا م العنات پژوهشنگرانی نظینر

تثکید کردند که با نتایج بهدست آمده از تحقیقنات سنید

هارویکی )2102( 0و لیو و کنوهن ،)2101( 2هنمخنوانی

نقننوی و عسننکر بهننارلو ( )0388و الینگننر و همکننارانش

دارد .عالوه بر این در سازمان منورد نظنر ،فرضنیه تنثثیر

( .)2103هم خوانی دارد و بنا توجنه بنه ضنریب تبینین،

سننرمایه اجتمنناعی ،تعهنند کارکنننان بننه سننازمان ،تعهنند

سرمایه اجتماعی  29درصد از تغییرات تعهد کارکنان بنه

کارکنان به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی بر

سازمان را پیش بیننی منیکنند .همچننین تنثثیر مثبنت

عملکرد شغلی ،تثیید شد و ضریب تبیین رفتار شهروندی

سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات نیز

( )1/21نسبت به سایر متغیرها بر عملکرد شنغلی بیشنتر

تثیید شد .حا آنکه با توجه بنه ضنرایب تبینین ،تنثثیر

است .افراد براساس سرمایه اجتماعی ،روابنط خنود را بنا

سرمایه اجتماعی بر تعهد کارکننان بنه سنازمان (،)1/29

یکدیگر حفنظ منیکننند و قنادر بنه عملکنرد جمعنی و

بیش از تنثثیر سنرمایه اجتمناعی بنر تعهند کارکننان بنه

هدفمند برای سازمان خود هستند که این مهم منجر بنه

کیفیت خدمات ارزیابی شد؛ زیرا افزایش تعهند کارکننان

عملکرد برتر در سازمان منیشنود .در چننین شنرای ی و

به کیفیت خدمات عالوهبر سرمایه اجتمناعی ،بنه عوامنل

هم راستا با نتایج پژوهش حاضر ،سرمایه اجتماعی ،تنثثیر

متعدد دیگری نیز وابسته است .همچننین تنثثیر سنرمایه

مثبت و معناداری بر ارتقای عملکرد شنغلی فنرد و حتنی

اجتماعی در ارتباط با رفتار شهروندی سنازمانی ()1/092

سازمان دارد که با نتایج پژوهشهای شمسنی گوشنکی و

بررسی شد که در مقایسنه بنا ضنریب تنثثیر بنین تعهند

3

نعمتی ( ،)0394نوروزی و همکارانش ( ،)0394گلدرمن

کارکنان به سازمان و رفتار شهروندی سازمانی (،)1/315
کمتر است کنه اینن یافتنه بینانگر تثثیرگنذاری بیشنتر و
مستقیم تعهد کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی است.

1- Harwiki
2- Liu and Cohen
3- Gelderman
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مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی و بهبود عملکرد ،سنرمایه

با توجه به نتایج بهدست آمده از تحقیق میتوان گفت در
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و همکننارانش ( )2102و الینگننر و همکننارانش (،)2103

این موضوع ،راب ه نزدیک بین تعهد سازمانی بنا رضنایت

م ابقت دارد.

شغلی و وابستگی شغلی را نشان میدهد .از طرف دیگنر،

سننازمانی بننر عملکننرد شننغلی هسننتند .همچنننین ایننن

آنها نسبت به سنازمان تثثیرگنذار باشند و اینن حماینت

پژوهشها نینز بنهطنور مسنتقیم بنه بررسنی راب نه تعهند

میتواند به صورت مالی یا غیرمالی نمود یابد .این موضوع

سازمانی کارکنان و عملکرد سازمان پرداختهاند که در این

نه تنها در مورد تعهد ،بلکه در مورد عملکرد نیز از عوامل

راب ه میتوان به تحقیقات پنری 0و همکنارانش (،)2102

مهم بهشمار میرود؛لذا تا آنجا که بنرای سنازمان مقندور

تتننور 2و همکننارانش ( )2102و المننا  3و همکننارانش

است باید حمایت تزم را از کارکنان خود بهعمل آورد.

( )2118اشاره کرد .همچنین م العات نشان میدهند که

اگرچه این م العات نشاندهنده پاس قابنل توجنه

آن دسته از کارکنانی که در واحدهای سازمانی با عملکرد

به برخی از مسائل م ر شده در ادبیات تحقیق هستند؛

بات کار میکنند ،نسبت به کارکنانی که در واحندهایی بنا

اما این م العنه دارای محندودیتهنایی نینز منیباشند و

عملکرد سازمانی پایین کار منیکننند ،گنرایش بیشنتری

عمدهترین محدودیت این است که اغلب پاسن دهنندگان

نسبت به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارند که این

تنهنا از سنازمان خنود م لنع هسنتند؛ بننابراین بایند در

مهم با یافتههای پژوهش حاضر ،همخوانی دارد .همچنین

تعمیم این نتایج با دقت عمل کنرد .همچننین ننو و تنازه

تثثیر مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر عملکنرد شنغلی،

بودن بح

سرمایه اجتماعی و تعهد به کیفینت خندمات

در پژوهشهای فنیض و همکنارانش ( )0394و الینگنر و

در سازمانهای ایرانی و یافتن چننین سنازمانی ،از دیگنر

همکارانش ( )2103تثیید شده است.

تهای این تحقیق بهشمار منیرود .در نهاینت بنا
محدودی 

با توجه به نتایج جدو  ،4سرمایه اجتماعی بهطور

توجه به وسعت موضوع و محندودیت هنای پژوهشنگران،

مستقیم از تثثیرگذاری بیشتری بر تعهد کارکنان به سنازمان

توصیه می شنود تنا محققنان بنه بررسنی نقنش سنرمایه

برخوردار است .همچنین ماتری

اهمینت -وضنعیت نشنان

اجتماعی در راب ه با سایر عوامل سازمانی بپردازند.

یدهنند کننه سننرمایه اجتمنناعی در سننازمان شننهرداری
من 
شهرستان خوی ،از وضعیت مناسبی برخنوردار اسنت ،در

 -0منابع

حالیکه عملکرد شغلی و تعهد سازمانی با وجنود اهمینت

احدی ،بهمن؛ فتحی ،آیتاله؛ عبدالمحمندی ،کنریم.)0393( .

بات ،از وضنعیت مناسنبی برخنوردار نیسنت؛ زینرا تعهند

بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر عملکرد شنغلی کارکننان

سازمانی یک نگرش بوده و نگرشها نیز از ثبات چنندانی

فرماندهی انتظامی آذربایجنان شنرقی .فصنلنامه داننش

برخوردار نیستند؛ لذا به مدیران و مسنئوتن ذیربنط در

انتظامی آذربایجان شرقی(4(4 ،پیاپی .24-78 ،))05

جامعنه آمناری پیشننهاد منیشنود بنرای افنزایش تعهنند
سازمانی و حفظ آن در بین کارکنان ،به ایجاد شغلهنای
غنیشده اقدام کننند .م نابق بنا م العنات انجنام شنده،
مشخ

شد زمانی که کارکنان درک کنند شان

زیادی

آذر ،عنناد ؛ غالمننزاده ،رسننو ؛ قنننواتی ،مهنندی.)0390( .

مد سنازی مسنیری -سناختاری در مندیریت :کناربرد
نرمافزار  ، Smart-plsتهران :نگاه دانش.
آرمان ،مانی؛ حسینی ،سیدیعقوب؛ تنگستانی ،الهام.)0395( .
تثثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت

برای کنتر کاری که انجام میدهند دارند ،تعهد باتتری

منابع انسانی پایدار (مورد م العه :شرکتهای فعا در

را نسبت به سازمان از خودشان بروز خواهند داد .در واقع

صنعت پتروشیمی) ،فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی،

1- Perry
2- Latorre
3- Elmadağ

.003-038 ،)0(3
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پژوهشهای اخیر ،نشاندهنده تنثثیر مثبنت تعهند

سازمان با حمایت از کارکنان میتوانند در افنزایش تعهند

نقش سرمایه اجتماعی ،تعهد و رفتار /...محمدعلی نعمتی ،مرتضی اکبرزاده صفوئی ،سمیه زنگیان ،منصور باقرصاد رنانی نننننننننن 185
توکلی ،غالمرضنا؛ نظنری ،ینون ؛ کناملی ،علیرضنا.)0394( .
بررسی تثثیر سرمایه اجتماعی بنر رفتنار شنهروندی بنا

میانجی گری اهتمام شغلی ،فصلنامه سرمایه اجتمناعی،
.245-222 ،)2(2

(بررسنی نقنش تعندیلگری هنوش هیجنانی کارکننان)،
فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی.327-392 ،)3(2 ،
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( .)0394بررسی تثثیر جو سازمانی بر عملکرد سنازمانی

( .)0394رهبری اخالقی و بررسنی تنثثیر ابعناد آن بنر

کارکنننان شننهرداری مننناطق پنننجگانننه شننهر رشننت).

تعهند سنازمانی .فصنلنامه م العنات مندیریت بهبنود و
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.305-332
سید نقوی ،میرعلی؛ عسکر بهارلو ،علی .)0388( .نقش سرمایه
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.007-032
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( .)0394طراحی مد تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتنار
شهروندی سازمانی و تثثیر آن بر اثربخشی سنازمانی بنا
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