
 

 

 

 

 

 

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

 (شهرستان خوی یمطالعه: شهردار

 

 ،ئیدانشگاه عالمه طباطبا ی،تیو علوم ترب یشناس ه رواندانشکد ،یآموزش یزیر و برنامه تیریگروه مد اریاستاد محمدعلی نعمتی

 رانیتهران، ا

دانشگاه سمنان، سمنان،  ،یو علوم ادار تیریدانشکده اقتصاد، مد ،بازاریابی -یبازرگان تیریمد ارشد یکارشناس *مرتضی اکبرزاده صفوئی

 رانیا

دانشگاه سمنان،  ،یو علوم ادار تیریده اقتصاد، مددانشک الملل، نیب یابیبازار -تیریمد یدکتر یدانشجو سمیه زنگیان

 رانیسمنان، ا

ریزی، دانشگاه اصفهان،  ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه رنانیمنصور باقرصاد 

 اصفهان، ایران
 

 82/40/50پذیرش:  40/40/50دریافت: 

شود و اثربخشی اینن ارگنان، مسنتلزم    ترین نهادهای اجتماعی محسوب مین یکی از بزرگعنواامروزه، شهرداری بهچکیده: 

بناتتر،   ینت فیبنا ک  یخدمات منظور افزایش عملکرد است. مدیران به منظور کسب ساختار سازمانی مناسب و تعهد کارکنان به

از  .تمرکنز کننند   ی،تیریمند  یهنا   وهیو ش یاررفت یها الگو ،یفرهنگ هنیشیپ قیاز طر ی،بر نگرش و رفتار کارکنان خدمات دیبا

 یور بهنره  یبرا ید و بستر مناسبوش میموجب تحقق اهداف اعضا  ،ها و اعتماد متقابل با خلق هنجار ی،اجتماع یهسرما رو  این

عملکنرد  بنر   سنرمایه اجتمناعی  تنثثیر   یحاضر به بررسن  قیتحق راستا،نیدر اکند.  ایجاد می یو اقتصاد یمال ،یانسان هیسرما

 ،قین تحق یآمنار  ه. جامعن پرداخته اسنت  یازمانس یشهروند یچون تعهد کارکنان و رفتارها یبا در نظر گرفتن موارد یشغل

و  اسنت  یاز نوع همبسنتگ  یفیتوص ،روشاز لحاظ پژوهش  نی. ااست شهرستان خوی یشهردار ستادیکارکنان نفر از  041

مرتبنه او    یدییتث یعامل لیاز تحل ،قیپرسشنامه تحق روایی سنجش منظور. بهآوری شدند جمع ،پرسشنامهاز طریق ها  داده

شندند.   لین تحل یاز مد  معادتت سناختار  استفادهبا  زیها ن  کرونباخ استفاده شد. داده یاز آلفا یی،ایپا نییو دوم و جهت تع

د. دنن بو یو عملکرد شنغل  یسازمان یوندشهر یبر تعهد کارکنان، رفتارها یاجتماع هیاز تثثیر مثبت سرما یحاکتحقیق،  جینتا

شند. در   دیین تث زین ن یبر عملکنرد شنغل   ها توسط آن یسازمان یشهروند یتثثیر مثبت تعهد کارکنان و بروز رفتارها نیهمچن

چنون   یکنه متنثثر از عنوامل    یسنازمان  یشنهروند  یمربوط به تعهد کارکنان و رفتارها یندهایگفت بهبود فرا توان  یم جهینت

 .شود یکارکنان م یعملکرد شغل یاست، منجر به ارتقا یتماعاج هیسرما

 یعملکرد شغل ،یسازمان یشهروند یخدمات، تعهد به سازمان، رفتارها تیفیتعهد به ک ،یاجتماع هیسرما: واژگان کلیدی

  JEL: O16, J21, D23, L84بندی  طبقه

 

 
  M.Akbarzadeh651@yahoo.com مسئو  مکاتبات:*

 www.Iueam.ir اقتصاد و مدیریت شهری پژوهشی -فصلنامه علمی
 0395زمستان ، 005-032صفحات  ،(07 پیاپی) او  شماره پنجم، سا 

 ISC ،EconLit، Econbiz، SID ،Noormags ،Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilicaنمایه در 
 2345-2871شاپا: 
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 مقدمه -1

شهرداری و مدیریت آن، یکی از امنور مهنم    امروزه

در هر کشوری است. بهبود عملکرد در شنهرداری بندون   

سنازمانی آن و عنواملی نظینر:     توجه بنه نقنش و جایگناه   

تعهنند، رفتننار شننهروندی سننازمانی و سننرمایه اجتمنناعی، 

مقدور نخواهد بود. از سوی دیگر، اهمیت مدیریت شهری 

 عننوان  بنه  روندانشنه شنود کنه   از آنجایی برجسنته منی  

تننرین بننازیگر اقتصننادی در اقتصنناد کننل، م ننر   عمننده

شوند؛ لذا باید به مسائل و مشکالت مدیریت شهری و  می

 منظور توسعه و رشد اقتصادی توجه شود.ها بهشهرداری

تنها در  توان یها را نم  سازمان قیتوف از طرف دیگر،

و  یکیزیامکانات ف نیبه آخر زیو تجه یانباشت ثروت ماد

 رایننکننرد؛ ز یابیننارز یو ارتبنناط یاطالعننات یهننا یفننناور

 هیبنندون سننرما ،یو انسننان یکننیزیف ،یمننال یهننا  هیسننرما

 دیننکننه فوا یا هیسننرما ؛مؤثرننند ییفاقنند کننارا ی،اجتمنناع

دارد کارکننان   یو هنم بنرا   مانسناز  یرا هم برا یاریبس

(Gelderman et al., 2016). 

 گریخالف دبرو  است ییدارایک  ی،اجتماع هیسرما

 نه ،استفاده مناسب از آن در صورت عدم ها  ییمنابع و دارا

نخواهند شند.    نینز  دین بلکنه تول  ؛خواهد رفت نیتنها از ب 

م لنوب   عهدنبا  نظم و توسن   که به ای  هر جامعه نیبنابرا

 تین و تقو میحفظ، ترم د،ینسبت به تول دیهمواره با ،است

 افنزایش  .(Barron et al., 2016) بکوشند  هیسنرما  نیا

 یهنا   بیکاهش آس یمعنا  به ؛در جامعه یاجتماع هیسرما

 یهنا  تبادتت و تعامالت در حوزه نهیکاهش هز ،یاجتماع

بسط و گسنترش   ،یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 یمدن یشهروندان و نهادها یمشارکت و تعامالت اجتماع

اسنت   یخدمات شنهر  یده و سامان لیتسه ،تیو در نها

(Gooderham et al., 2011).

بهبود توسعه  به منظور یگذار  استیس بیترت نیبد

 یم لوب تیفضا و وضع میمستلزم ترس ،یشهر تیریو مد

 دیبا یاجتماع هیسرما رو  نیاز ا .است یاجتماع هیاز سرما

 ردین قرار گ رانیمورد توجه مد ،هیاشکا  سرما ریمانند سا

 .گننردد آن در سننازمان فننراهم هحفننظ و توسننع هنننیو زم

 ریین ها منجر بنه تغ   ها و سازمان  در گروه یاجتماع هیسرما

 شنتر یب شدن  میمنجر به سه نیز رییتغ نیا ،شود  یرفتار م

بنر عملکنرد    یطور مثبتن  به ،خود هنوب  در دانش شده و به

و همکناران،   ی)ننوروز  گنذارد  یسازمان و شنغل تنثثیر من   

الش تن خنود   یبقنا  یکه بنرا  یها تا زمان (. سازمان0394

مختلن    یهنا   حضور در عرصه ازمندیو خود را ن کنند  یم

بهبنود   نیبه بهبود عملکرد خود بپردازند و ا دیبا دانند یم

بنه   یابیدسنت  هنیزم که نیمگر ا شود،  یعملکرد حاصل نم

باشند )آرمنان و    ریپنذ   امکنان  ی،اجتمناع  یهسنرما  یارتقا

رشنند و توسننعه کننه  یبننرا نیبنننابرا (.0395همکنناران، 

 دین ست، باا ها  عملکرد سازمان هبودب ،آن یاساس ازین شیپ

 نید و بنه بهتنر  نشناخته شو یاجتماع هیسرما یرهایمتغ

 .استفاده شوندنحو ممکن 

کنه از منظنر    شنود  یم شتریموضوع ب تیاهم یزمان

شنود. امنروزه بنا م نر       سنته یبه آن نگر یدرون یابیبازار

قنش  اهمینت و ن  ،یشدن اینده و مفهنوم بازارینابی درونن    

هنا )کارکننان( در     کننده مشتریان دروننی سنازمان   تعیین

بیش از پیش روشن  ،های بازاریابی بیرونی  موفقیت برنامه

ایجناد اطمیننان از    ،داخلنی  شده اسنت. هندف بازارینابی   

مندی بنین کارکننان سنازمان و توسنعه کیفینت       رضایت

 منظور دستیابی به رضایت مشتریان به ،محصوتت و خدمات

 هنا  تیبه حما یادیزمان است که این امر تا حد زخارجی سا

دارد که کارمنندان از سنازمان و    یبستگ ییها ییو راهنما

 .(Ellinger et al., 2013) کنند  یم افتیخود در رانیمد

که زمان و مننابع اختصناد داده    اند نشان داده قاتیتحق

 یازهنا یمنظنور رفنع ن   سنازمان بنه   تیریشده از جانب مد

 شیبر افنزا  یدر بخش خدمات، تثثیر شگرف کارکنان فعا 

کمنک بنه    زین و ن انیشنده بنه مشنتر     س ح خدمات ارائه

 (.0393 ،یهمکاران داشته است )رستگار و اکبرزاده صفوئ

 رانیباتتر، مند  کیفیتبا  یبه خدمات یابیدست یبرا

 هنیشیپ قیاز طر ،یبر نگرش و رفتار کارکنان خدمات دیبا

 تثثیر بگذارنند.  ی،تیریمد یها  وهیو ش یرفتار یها الگو ،یفرهنگ

با خلق هنجارها و اعتمناد   یاجتماع یهسرما ،راستا نیدر ا

 یموجب تحقق اهداف اعضا شده و بسنتر مناسنب   ،متقابل
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 یبنرا  یو راه یو اقتصاد یمال ،یانسان هیسرما یور  بهره یبرا

 .(Hau & Kang, 2016) شود  یقلمداد م تیبه موفق لین

 یهسنرما  ،کنه بتواننند در سنازمان    یو کسان رانیمد

خنود   یو سازمان یشغل یابیکنند، راه کام جادیا یاجتماع

 یهمفهنوم، سنرما   نین . بنا توجنه بنه ا   سنازند   یرا هموار من 

و  یاتحناد، همکنار   :چون یمیمفاه هرندیبرگدر یاجتماع

جامعه است کنه نظنام    ایگروه  کی یاعضا انیم یاریهم

 یابیدسنت  یسنو   را بهها  و آن دهد  یرا شکل م یهدفمند

و همکناران،   ی)ننوروز  کند  یم تیهدا ،ارزشمند یبه هدف

 یهننا  از جملننه سننازمان ی؛(. از آنجننا کننه شننهردار0394

بنا   ،یمشنکل  گوننه  است که در صورت بنروز هنر   یخدمات

و  ی)شمسن  شنود   یمنردم مواجنه من    تیو شنکا  یتینارضا

با در نظنر گنرفتن مفهنوم     قیتحق نیا ؛(0394همکاران، 

 هیو نظر یاجتماع هیسرما هیبراساس نظر ،یدرون یابیارباز

 کنرده و  یمندل  زمنون و آ یاقدام به طراحن  ی،عمل من ق

 یگنذار  هیسنرما  -یمننابع انسنان   هتوسنع  یهنا   تثثیر طر 

 یهنا و هنجارهنا   ، بر نگرشیاجتماع هیدر سرما یسازمان

 یرفتارهنا  زین نسبت به شنغل خنود و ن   یکارکنان خدمات

تحقینق عبنارت    یسؤا  اصنل  ده است.بررسی کررا  ها آن

 یهنا   شیبر گرا تواند یم یاجتماع هیسرماچگونه  است از:

 باشد؟ گذارو عملکرد کارکنان تثثیر یرفتار

های پنژوهش   فرضیه ،با توجه به م الب اشاره شده

 عبارتند از:

فرضننیه او : سننرمایه اجتمنناعی، تننثثیر مثبننت و   

 د.معناداری بر تعهد کارکنان به سازمان دار

سننرمایه اجتمنناعی، تننثثیر مثبننت و    :دوم هیفرضنن

 معناداری بر تعهد کارکنان به کیفیت خدمات دارد.

سننرمایه اجتمنناعی، تننثثیر مثبننت و  :سننوم هیفرضنن

 معناداری بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.

 تعهد کارکنان به سازمان، تنثثیر مثبنت   :چهارم هیفرض

 وندی سازمانی دارد.و معناداری بر بروز رفتارهای شهر

تعهد کارکنان بنه کیفینت خندمات،     :پنجم هیفرض

 تثثیر مثبت و معناداری بر بروز رفتارهای شهروندی دارد.

سنرمایه اجتمناعی، تنثثیر مثبنت و      :ششنم  هیفرض

  معناداری بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان دارد.

تعهد کارکنان به سازمان، تثثیر مثبت  :هفتم هیفرض

 بر ارتقای س ح عملکرد شغلی کارکنان دارد. و معناداری

تعهد کارکنان به کیفیت خدمات، تثثیر  :هشتم هیفرض

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

رفتارهنای شنهروندی سنازمانی، تنثثیر      :نهم هیفرض

 مثبت و معناداری بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان دارد.

 

 پیشینه تحقیق   -8

 های خارجی الف( پژوهش

( در م العننات خننود،  2105) 0چینومونننا و دورا 

های کوچنک و متوسنط   نقش تعهد سازمانی را در شرکت

بررسی کردند. همچنین آنها اثرات میانجی تعهد سازمانی 

بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ماندن کارمندان را در 

های کوچک و متوسط سننجیدند. نتنایج     مدیریت شرکت

پژوهش حناکی از روابنط مثبنت بنین رفتنار شنهروندی       

 سازمانی، تعهد سازمانی و قصد ماندن کارکنان بودند.  

 (2102و همکارانش ) 2یانگ در پژوهشی که توسط یه

انجام شده است، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بنا رفتنار   

 شهروندی سازمانی، ارتباط معنادار و مثبتی دارند.

 هیسنرما  نیراب نه بن  ( 2105و همکنارانش )  3ویکی

را بررسنی   یدار در صنعت هتنل  یو عملکرد مال یاجتماع

 یهنا  تین فعال یگنر  لینقش تعند  ،پژوهش نیدر ا .کردند

در خندمات، جسنارت    یدر س ح بنگاه )نوآور ینیکارآفر

حاکی  جینتا شد. یبررس زی( نکیاستراتژ دیشرکت و تجد

و  یداخلنن یاجتمنناع هیکننه تعامننل سننرما از آن هسننتند

 نین ا نی. همچندارد یبر عملکرد مال یمثبت تثثیر یرجخا

 ،یرقننابت تیننمز کسننب ینشننان داد کننه بننرا  پننژوهش

بنا   تواننند   یمن  ،گردشنگری فعنا  در حنوزه    یهنا   شرکت

 لیاز پتانس شیاز پ شیب ،نانهیکارآفر یها  تیفعال شیافزا

 استفاده کنند. یاجتماع هیسرما

                                                           
1- Chinomona and Dhurup 

2- Yeh Ying  

3- Weiqi 
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 هیاسنرم  نیبن  هبه راب ( 2105ش )و همکاران 0یدا

 سن شرکت تمرکز بر نقشبا  یو عملکرد شرکت یاجتماع

 هیسنرما بنین   هراب ن اشاره کردند و صنعت  یها یژگیوو 

 ،کنار  هنوآورانن  هعنوان جنب بهرا  یبا عملکرد مال یاجتماع

کنه   دادنند نشنان  در نظر گرفتند. همچنین این محققان 

بر  تثثیر مثبتی ی،و خارج یداخل یاجتماع هیتعامل سرما

و جسننارت  ینننوآور ن،یننبننر ا . عننالوهدارد ید مننالعملکننر

 نیبن  هراب ن  تین منجر به بهبنود و تقو  ،بزرگ یها  شرکت

 .شود  یشرکت م یو عملکرد مال یاجتماع هیسرما

 یاجتمناع  یهنقش سرما( 2103ش )و همکاران 2نگریال

 زین و ن یکارکننان خندمات   یکار یها و هنجارها  بر نگرش

 جینتنا  ینابی قنرار دادنند.   را مورد ارز ها آن یعملکرد شغل

 هیسننازمان بننر سننرما یگننذار  هیکننه سننرما نشننان دادننند

کارکنان فعنا  در   شتریمنجر به تعهد ب تواند  یم یاجتماع

 نی. همچنن شنود  ها آنبهبود عملکرد  زیبخش خدمات و ن

 دیین تث زین تثثیر مثبت و معنادار تعهد بر عملکرد سازمان ن

بنر عملکنرد    یاجتمناع  هیسنرما  میرمسنتق یتثثیر غ و شد

 .گردیدآن برآورد  میاز تثثیر مستق تر  یشرکت، قو

 های داخلی ب( پژوهش

( در م العننات خننود 0394ش )و همکنناران ینننوروز

بنر عملکنرد    یاجتمناع  یهسرما یگذارتثثیر یضمن بررس

بنر   یجنو سنازمان   میرمسنتق یغ هراب  یابزیبه ار ،یسازمان

شنان  پنژوهش ن  یهنا   افتنه ی. نند پرداخت یعملکرد سازمان

 یهبنر سنرما   میصنورت مسنتق   بنه  یکه جنو سنازمان   دادند

 ی،ازمانبنر عملکنرد سن    میرمسنتق یصورت غ و به یاجتماع

تثثیر  ی نیزاجتماع هیو سرما ی داردمثبت و معنادار تثثیر

 گذاشته است. یبر عملکرد سازمان یمیمثبت و مستق

 بنه کنه   ی( در پژوهش0394)ش و همکاران یشمس

 یبننر رفتننار شننهروند یاعاجتمنن هیسنننجش تننثثیر سننرما

بنر   یاجتمناع  هیکنه سنرما   افتنند ی، درپرداختند یسازمان

دارد.  یتثثیر مثبنت و معننادار   ی،سازمان یرفتار شهروند

 کین براساس روابط نزد یاجتماع یهمعتقدند که سرما آنها

                                                           
1- Dai 

2- Ellinger 

و مشنارکت در   یهمکنار  لین از قب ییرهاافراد و رفتا نیب

 یشهروند یرهاروابط به رفتا نیا .ردگییسازمان شکل م

اعتمناد، محبنت و    جادیاشاره دارد که منجر به ا یسازمان

 نیننا نی. همچنننشننودیکارکنننان منن نیدرک مشنترک بنن 

ی؛ اجتمناع  هیمثبت و معنادار سه بعد سرما تثثیر ،پژوهش

را بنر رفتنار   ی و شنناخت  یبناط ارت ،یبعند سناختار   یعنی

 کرد. دییتث ی،سازمان یشهروند

 هیسننرما نیبنن هب نن( را2102) یمننیو رح باورسنناد

هنوش   لهیرا به وسن  یسازمان یو رفتار شهروند یاجتماع

از راب ه  یحاک ،جیدادند. نتا مورد سنجش قرار ی،احساس

 یاجتمناع  هیو سرما یهوش احساس نیو مثبت ب میمستق

از  یشنهروند  معتقدنند کنه رفتنار    ها آن نی. همچننددبو

 .ابدییبهبود م ،یهوش احساس شیافزا قیطر

 شو همکناران  یکه توسط دهقان یگریدپژوهش  در

و  یاجتمناع  هیسنرما  نیصورت گرفت، راب نه بن   (2105)

 یکارمنندان آموزشن   انین در م یسنازمان  یرفتار شنهروند 

 نیقرار گرفت و راب ه معننادار بن   یمورد بررس مارستانیب

 همچننین شند.   دییتث یاجتماع هیو سرما یرفتار شهروند

 :رینظ یشناختتیجمع یرهایمتغ نیبراب ه  ،پژوهش نیا

و  یکننار فتیشنن رییننتغ ،یسننازمان تیننموقع الت،یتحصنن

 یسنازمان  یو رفتار شهروند یاجتماع هیبا سرما ،تیجنس

 .کرد دییرا تث

بننه ای،  در م العننه (0394تننوکلی و همکننارانش )

 یگننذاردر تثثیر یاهتمننام شننغل یانجینننقننش م یابیننارز

 .پرداختنند  یسنازمان  یبر رفتار شهروند یاجتماع هیسرما

و  یاجتمناع  هیسنرما  دادنند کنه  پژوهش نشان  یها افتهی

 یبر رفتار شهروند یتثثیر مثبت و معنادار ی،شغل تماماه

نتوانسنته اسنت بنر اهتمنام      یاجتمناع  هیاما سنرما  ،دندار

 تثثیر بگذارد. یشغل

 

 مبانی نظری   -3

 سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی، دربرگیرننده اطالعنات، اعتمناد و    

های اجتماعی است  روابط متقابل در شبکه هنجارهایی از
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(Ferris et al., 2017)  ( سنرمایه  2111) 0. فرانسنی

اجتماعی را دانش، ادراک، هنجارهنا، قنوانین و انتظنارات    

مشترک درباره الگوهای تعامالت که گروهنی از افنراد در   

های کننش    برخورد با مسائل پیچیده اجتماعی و موقعیت

کنند. امنا    آورند، تعری  منی   میجمعی با خود به سازمان 

( سنننرمایه اجتمننناعی را 2103الینگنننر و همکنننارانش )

هننای رسننمی، هنجارهننا و تعهنندات  ای از ارزش مجموعننه

کننند کنه اعضنای گنروه بنه       احساسی تعری  می -ذهنی

دهی روابنط کنه    گذارند و این ابزارها در شکل اشتراک می

 ند.شوند، مؤثر منجر به اثربخشی عملکرد سازمانی می

 یبنرا  را ابنزاری  یاجتماع هیسرما(، 2105) 2حسنا

 یهنا   سنتم یدر س یو اجتمناع  یاسیس هبه توسع دستیابی

ای  ، تثکید ویژهمفهوم اعتماد داند و بر می یاسیمختل  س

 یاسن یس هموجب توسع دتوان  یماعتماد  ،یزعم و  به دارد.

 3از سنوی دیگنر، پژوهشنگرانی همچنون داسنگوپتا      شود.

و همکنننارانش  5 یفنننرو  (2112) 4ایدر(، اشنننن2111)

هنایی نظینر:    ( اهمیت سرمایه اجتماعی، در رشته2107)

شناسنی و علنوم سیاسنی را     شناسی، جامعنه  اقتصاد، روان

متغیر در پنژوهش  که اهمیت این  دهند؛ در حالی نشان می

مثبتننی نظیننر  ( در مزایننای2102و همکننارانش ) 2کننالرک

بنرای سنازمان    جتماعیاعتماد، م ر  شده است که سرمایه ا

آکادمینک،   هنای  آورد که بارها و بارهنا در بحن    به ارمغان می

انند. محققنان،    تثیید شده ،ها و روندها این مزایا در فرضیه

 و هنای شنناختی، سناختاری    سرمایه اجتماعی را با جنبه

ای در سننن ح ملنننی، اسنننتراتژیک، سنننازمانی و   راب نننه

، (Fukuyama, 1995) کنند میها ارزیابی  فروشی خرده

(Hitt & Duane, 2002)،(Cohen, & Prusak, 2001)،

(Merlo et al., 2006). 
( سه نوع از سنرمایه؛  2102) و همکارانش 7استرین

نظیر سرمایه اقتصنادی، فرهنگنی و اجتمناعی را تعرین      

                                                           
1- Francis 

2- Hasanah 

3- Dasgupta 

4- Schneider 

5- Ferris 

6- Clarke 

7- Estrin 

قابنل   ای اسنت کنه   هیسنرما  ی،اقتصناد ند. سنرمایه  ا کرده

 نظینر  ی،گن فرهن هیسنرما امنا   ؛شدن به پو  اسنت  لیتبد

در  عننوان داراینی نناملموس    ی است که بنه عال التیتحص

که  ،یاجتماع هیسرمادر نهایت سازمان وجود دارد و  کی

سازمان توجنه دارد و   کی یبه ارتباطات و مشارکت اعضا

 یاقتصناد  یهنا   هیبه سنرما  دستیابی یبرا یرابزا تواند  یم

 هیسرما. اما در این پژوهش به منظور سنجش متغیر باشد

ارائننه  :مانننند ییهننا شنناخ  ، ازرانیمنند یبننرا یاجتمنناع

 قیتشنو  ران،یعادتنه به کارکنان از جانب مند  یها  فرصت

با کارکننان   یکارکنان، برخورد مناسب، صداقت و روراست

اسنتفاده شنده   احتنرام در برخنورد بنا کارکننان      تیو رعا

 است.

 ( احسناس 2110) همکارانش و 8به اعتقاد ایزنبرگ

 کارفرمایشنان،  ال اف جبران برای کارکنان زامالت و تعهد

 کند. مى کارکنان ایجاد در عاطفى تعهد احساس

)صندور   هنا   یشنهردار   یوظنا  تین با توجه بنه ماه 

ملنک، صندور مجنوز و     یکناربر  رییتغ ک،یتفک یمجوزها

 یهنا  رسناخت یز جناد یتنر از همنه ا    مهنم  وپروانه سناختمان  

 تعامنل  ،(شنود  یو رفاه شهروندان م شیکه باع  آسا یشهر

 یرفتارهنا  هکنند نییو نقش تع انیکارکنان با مشتر میمستق

 ،انیشنده بنه مشنتر     از خدمات ارائه یعنوان بخش ها به  آن

خندمات   تیفیداشتن ک یبرا نیانکار است. بنابرا رقابلیغ

متعهند   ،کارکننان  دیبا انیمشتر تیرضا ،تیبرتر و در نها

 (Putnam, 2001)ند سازمان باشن  یاندازها به اهداف و چشم

نقنش   بیان شده، در این پنژوهش، که با توجه به مباح  

 برجسته شده است. ،تعهد جادیدر ا یاجتماع هیسرما

 (2119و همکنارانش )  9سوی دیگنر، پودسناک   از 

 ی،سنازمان  یشنهروند  یرفتارهایی نظیر رفتارهامعتقدند که 

حفظ و  خلقبه  توانند  یکه م کنند یی را ایجاد میها  نهیزم

سن ح   و همچننین  در سازمان کمک کنند یاجتماع هیسرما

 شود یباع  م ،کارکنان یسازمان یرفتار شهروند زانیو م

 نین . اابنند ی تین هوو  کنرده اعتماد  گریدیکتا کارکنان به 

                                                           
8- Eisenberger 
9- Podsakoff 
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کمنک   یاجتمناع  هیسرما یبعد ارتباط جادیبه ا زیرفتارها ن

در واقننع سننرمایه  .(Ellinger et al., 2013) دنننکن یمنن

تماعی، منبع اصنلی مزینت رقنابتی پایندار و عملکنرد      اج

سازمانی برتر است. بنابراین، راب ه مستقیمی بین سرمایه 

اجتماعی و عملکنرد سنازمانی وجنود دارد؛ زینرا سنرمایه      

اجتماعی، زمینه رشد فردی و یادگیری سازمانی را فراهم 

شنود   کرده و منجر به تسنهیم داننش بنین سنازمان منی     

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

سنازمانی،  دهد که با افزایش اعتمناد، عملکنرد    افزایش می

 .(Clopton, 2011)شود  تر و کارآمدتر می اثربخش

 تعهد سازمانی

تعهد سازمانی، بنه وابسنتگی و راب نه کارکننان بنا      

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

( تعهند سنازمانی،   2115) ارانشو همکن  0به اعتقاد بنتین

 بنا  کارمنند  راب نه  بینانگر  کنه  است شناختی روان حالتی

 سنازد و  منی  متعهند  سنازمانش  به را است و او سازمانش

شود کنه براسناس اینن      می سازمان در او ماندگاری سبب

 کمک و همکاری ح  و شناختی روان ثبات نوعی راب ه،

 کارمنند  تیجه،ن در شود و می ایجاد کارمند در سازمان به

 تحقق به که کند  می متعهد و ملتزم اقداماتی، اجرای به را

از  یکن ی ی،تعهند سنازمان   گردد.  منجر می سازمان، اهداف

هننا  شننده در سننازمان یبررسنن موضننوعات نیتننر متننداو 

 از آن ارائنه شنده اسنت    یمختلفیر باشند کنه تفاسن یمن

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

 هننای زهیننانگ را همانندسنننازی یتعهنند سننازمان(، 2114)

آنها برای ماننندن   لیو تما یهای سازمان کارکنان با ارزش

 دانند. میدر سنازمان 

جمله  از ؛کارکنان میان در سازمانی وجود تعهد عدم

 مهنم  مسنائل  و معضنالت  تنرین  ترین و پنر اهمینت   مهم

تعهند   اسنت.  امنروزی  هنای  غالنب سنازمان   در سنازمانی 

بنه ینافتن و ارائنه راهکارهنای     منجنر  توانند   منی  یزمانسا

 ،هنا هنا بنا توسنل بنه آن      که مندیران سنازمان   شودمؤثری 

                                                           
1- Bentein 

2- Porter 

بخشنند و بنه پیشنبرد     عملکرد کارکنان خود را بهبود می

شنود. بنا بهبنود     اهداف سازمان و موفقیت آن کمنک منی  

 بقای و سودآوری سازمان، رقابتی مزیت عملکرد کارکنان،

 شنود و  امنروزی حفنظ منی    رقنابتی  جهنان  در سنازمان 

گنردد   راستا می سازمان هم با اهداف فرد اهداف همچنین

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

دو مؤلفه تعهد کارکنان به سنازمان و تعهند کارکننان بنه     

تعهند  گرفتنه کنه   منورد سننجش قنرار     ،خدمات تیفیک

ره خنوردن  گن  نظینر:  ییهنا  کارکنان به سازمان با شاخ 

کارمنند بنا    یهنا  کارمند بنا سنازمان، تشنابه ارزش    هندیآ

 یدر سنازمان و نگرانن   تین سازمان، افتخار کارمند به فعال

شنده اسنت    یابین ارز ،کارکنان در مورد سرنوشت شرکت

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

کارکنان در  یهمانند: سع ییها  خدمات با شاخ  تیفیک

در منورد   انیخندمات، قنانع کنردن مشنتر     تیفیبهبود ک

در صنورت   یشخصن  تیمحصوتت، احساس موفق تیفیک

 تیفیو نگاه کردن به ک یبه مشتر تیفیارائه خدمات با ک

 شنود  یمن  یدهسننج  ،شنرکت  تین عننوان اولو  خدمات بنه 

(Hartline & Ferrell, 1996). 

 کنه تعهند کارکننان    ندستهاز آن  یها حاک   پژوهش

نظینر رفتارهنای   را  یادین زو مزاینای  ننافع  ، مبه سنازمان 

فنرد   یوقتن در واقنع   .دارد یسنازمان در پن   یبرافرانقش 

 یو بنرا  بپنذیرد اهنداف سنازمان را    ،یتعهد سازمان یدارا

ای داشنته   العناده  فوق ثاریتالش و ا ،به آن اهداف دنیرس

 یرفتارهننادر حننوزه  ،نننوع تننالش مضنناع  نیننا باشنند،

همچنین امکنان   شود. می بندی طبقه ی،سازمان یشهروند

باشند.   داشنته  متعددی و مثبت پیامدهای تعهد،دارد که 

و دقت بیشتری در عملکرد  نظم کارکنان متعهد و پایبند،

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

بایند سنعی    مندیران  رو  کنند. از این در سازمان صرف می

 کنند را حفظ ازمانس به کارکنان پایبندی و کنند تا تعهد

 (. شنواهد 0390دهنند )دهقنان و همکناران،     پنرورش  و

 سازمانی تعهد که ندسته این موضوع مبین جدید تجربی

 شغلی دارد.توجهی با عملکرد  قابل راب ه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
95

.5
.1

7.
8.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1395.5.17.8.0
https://iueam.ir/article-1-614-fa.html


 181 نننننننننن رنانی باقرصاد منصور زنگیان، سمیه صفوئی، اکبرزاده مرتضی نعمتی، محمدعلی.../ رفتار و تعهد اجتماعی، سرمایه نقش

 

 ی سازمان یشهروند یرفتارها

ای از رفتارهنای   مجموعه رفتار شهروندی سازمانی،

نیسنت   اختیاری است که بخشی از وظنای  رسنمی فنرد   

های  ولی فرد با انجام آن، باع  بهبود مؤثر وظای  و نقش

 (.0394شود )مصباحی جهرمی و همکناران،   سازمانی می

 ی( ابعنناد رفتننار شننهروند 0997) شو همکنناران 0فننار 

وجندان   ،یدوسنت  نوع ،یرا در قالب آداب اجتماع یسازمان

و محافظننت از منننابع  یفننرد انیننم یهمنناهنگ ،یکننار

( در 0990) 2گراهنام  نیهمچنن  کردنند.  یبررس یسازمان

و  یفنادار اطاعنت، و  دبنه سنه بعن    یرفتار شهروند اتیادب

 ی ازبنند   میتقسن  نیمعتبرتنر . اشاره کرده است ،مشارکت

ارائنه   3ی توسط اورگنان سازمان یرفتار شهروند یها  مؤلفه

مورد استفاده قرار  یمختلف های پژوهششده است که در 

 ،یعبارتنند از: آداب اجتمناع   ها گرفته است که این مؤلفه

و نزاکت )رسنتگار و   یجوانمرد ،یکار وجدان ،یدوست نوع

رفتنار شنهروندی سنازمانی در    (. 0393 ،یصفوئ دهاکبرزا

کمک بنه همکناران در    نظیر: ییها  با شاخ این پژوهش 

د، نهستنن  بین غا هنا  آنکه  در زمانی یشغل  یاانجام وظ

  یر انجام وظنا که د یهنگام ایدارند  یادیز یم کارنحج

گرفته است قرار  یابیمورد ارز ،اند خود به مشکل برخورده

(Settoon & Mossholder, 2002). 
 عملکرد شغلی

 اسنت کنه در   ییرهنا یاز متغ یکن ی ی،عملکرد شنغل 

 قرار ادییمورد توجه ز ،افتهی از کشورهای توسعه ارییبس

را محصنو    یعملکنرد شنغل   ،شناسنان  گرفته اسنت. روان 

 ازهنا، یو ن هنا  زهین دانند و معتقدند انگ یم ینسانرفتارهای ا

 ،رشند و توسنعه اقتصنادی    تین در عملکرد افنراد و در نها 

 ی،عملکنرد شنغل   (.0393)احدی و همکاران،  تثثیر دارند

از  ،کارکنان موفنق  ،آن هیاست که بر پا یبیترک سازه کی

 هننای ای از مننالک مجموعننه قیننکارکنننان ننناموفق از طر

. در واقنع عملکنرد، در   هسنتند  ییقابنل شناسنا   مشخ 

لغت؛ یعنی حالت ینا کیفینت کنارکرد و عملکنرد شنغلی      

                                                           
1- Farh 

2- Graham 

3- Organ 

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

عبارتی، عملکرد، همان کار واقعننی   به .دهند  که انجام می

 باشنند   افنراد بنا توجننه بنه شننر  وظایفشننان منی      

(Ohme & Zacher, 2015)د مثبنت از  . دریافت بازخور

هنا از خندمات    مشتریان، بنرآورده سناختن انتظنارات آن   

دریافتی، مدیریت اثنربخش در مندت زمنان انجنام کنار،      

آگاهی از انتظارات مشتریان و داشنتن مهنارت کنافی در    

هنای سننجش عملکنرد شنغلی در       انجام شغل، از شاخ 

 .(Babin & Boles, 1996)پژوهش حاضر هستند 

بنا اثرگنذاری بنر عوامنل      رفتار شهروندی سنازمانی 

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

 بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کناهش 

نیت ترک شغل، کاهش غیبت و کاهش رفتارهای مخرب 

شود. همچننین   شغلی، موجب بهبود عملکرد سازمانی می

سنازمانی   ونرفتار شهروندی سازمانی با بهبود عوامنل بنر  

وفنناداری نظیننر: رضننایت مشننتری، کیفیننت خنندمات و   

در سن ح   مشتریان، موجب ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان

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

 یدر سننازمان، موجبننات جننذب و نگهنندار   یشننهروند

تحقق رفتار  شود. در نتیجه با میفراهم  ستهیشا یروهاین

م منئن بنود    تنوان  یکار، م طیدر مح یانسازم یشهروند

 شیافزاافزایش خواهد یافت و کارکنان  یشغل تیکه رضا

 شود  یباع  م ،سازمان در یسازمان یس ح رفتار شهروند

گنردد.   لیتبد تیجذاب جهت فعال ی یتا سازمان به مح

بنا   ییهنا   اذعان داشت در سازمان توان یم ،گریعبارت د به

از  یعملکرد بهتر ،یسازمان یس ح م لوب رفتار شهروند

   (.0394و همکاران،  ضیکارکنان مشاهده خواهد شد )ف

با توجه به ادبیات پژوهش، مد  مفهنومی پنژوهش   

، ترسیم کرد. به طنور کلنی،   0توان به صورت شکل  را می

دهند کنه عملکنرد شنغلی توسنط       این پژوهش نشان منی 

ه گذاری در سرمایه اجتمناعی، تعهند بن    های سرمایه متغیر

 -سازمان، تعهد بنه کیفینت خندمات و رفتنار شنهروندی     

 شود. سازمانی، حمایت می
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 قیتحق یمدل مفهوم -1شکل 

 های تحقیق( منبع: )یافته
 

 روش تحقیق   -0

کناربردی و از نظنر    ،از نظنر هندف  پژوهش حاضر، 

توصیفی و از ننوع همبسنتگی و    ،گردآوری اطالعات هنحو

 .است   معادتت ساختاریمد طور مشخ  مبتنی بر به

کارکننان  از نفنر   041جامعه آماری تحقیق حاضر، 

کنه در   هسنتند  شهرستان خوی یشهردار یستادبخش 

روش سرشنماری بنه     پرسشننامه کامنل بنه    041نهایت، 

 دست پژوهشگران رسید.

تنایی لیکنرت   5محققان در تحقیق حاضر، از طی  

فقنت ینا   دهنندگان مینزان موا   اند که پاسن    استفاده کرده

مخالفت خود نسبت بنه سنؤاتت پنژوهش را در آن در     

و  نگنر یالکنند. بنرای سنرمایه اجتمناعی، از پنژوهش       می

هنای  استفاده شد که شامل شناخ  ( 2103) شهمکاران

 ران،یعادتنه بنه کارکننان از جاننب مند     یها ارائه فرصت

بنا   یکارکنان، برخورد مناسب، صداقت و روراسنت  قیتشو

باشند.   میاحترام در برخورد با کارکنان  تیاکارکنان و رع

و  2ی( و مناود 0993) 0یو کهلن  یجاورسنک از پرسشنامه 

برای سنجش تعهد سازمانی استفاده ( 0979) شهمکاران

برای تعهد بنه  ، (0992) 3و فر  نیهارتلشد. از چارچوب 

کیفیت خدمات استفاده شد. در اینن م العنه معیارهنای    

 4مند  سنتون و مشنهولدر    رفتار شنهروندی سنازمانی، از  

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

 ( استفاده شده است.0992) 5پرسشنامه بابین و بولز

 سنازگاری  بررسنی  از مند ،  پاینایی  ارزینابی  برای

 واگنرا  و گنرا  رواینی هنم   از رواینی،  بررسی برای و درونی

 ارزینابی  جهنت  پرکاربرد های روش از یکی .شد استفاده

 سنازگاری دروننی   بررسنی  گینری،  اندازه های  مد  پایایی

 پیشنهادی روش از درونی، سازگاری تحلیل و تجزیه .است

 کرونباخ آلفای مرکب، پایایی) شاخ  سازگاری سه مقایسه

 شده( استفاده شده است.  استخرا  واریان  میانگین و
 

 پژوهش یرهایشده متغ  استخراج انسیوار نینگایکرونباخ و م یمرکب، آلفا ییایمربوط به پا جینتا -1جدول 

 (0/4) شده  استخراج انسیوار نیانگیم (0/4) یبیترک ییایپا (0/4) کرونباخ یآلفا بیضر مکنون یرهایمتغ

88/1 سرمایه اجتماعی  9003/1  598041/1  

81/1 تعهد به سازمان  8271/1  547050/1  

79/1 تعهد به کیفیت خدمات  8573/1  572282/1  

ار شهروندی سازمانیرفت  82/1  8958/1  552878/1  

77/1 عملکرد شغلی  8533/1  549303/1  

 های تحقیق( منبع: )یافته
 

گذاری سرمایه

سازمان در سرمایه 

 اجتماعی

تعهد به کیفیت 

 خدمات

 تعهد به سازمان

رفتارهای شهروندی 

 سازمانی

 

 عملکرد شغلی

1- Jaworski and Kohli 

2- Mowday 

3- Hartline and Ferrell 

4- Settoon and Mossholder 

5- Babin and Boles  [
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سنننازگاری  یهنننا  ضنننرایب شننناخ ، 0جننندو  

ضنرایب پاینایی    بنا توجنه بنه    .دهند   یدرونی را نشنان من  

 پایننایی گفننت تننوان مننی ،کرونبنناخ یو آلفننا یبننیترک

. اسنت  قبننولی  بنل قا حنند  در گیننری،  انندازه  های مند 

 یهنا   بنه بررسنی مند     ،پنژوهش  ناین  در محققان سپ 

توانننایی  بررسننیاز نظننر روایننی و بننه    گیننری ننندازها

 مننورد نظننر پدینده  سنننجش در گیننری انندازه  هننای مند  

جهنننت ایننن سننننجش،   جینن ینننک روش را .پرداختننند 

ی نی رواینننابنننق ارزینرینننبررسننی روایننی سننازه از ط  

اسننت.  یرگینن دازهاننن هنننای د نرای منننگنن منرا و هنننواگنن

 کنند  هنایی را بررسنی منی     نمنرات شناخ    ،گرا روایی هم

انند. رواینی     شنده    تعرین  سنازه  ینک  سننجش  بنرای  که

 سنازه  هنا،  گنرا بندین معناسنت کنه مجموعنه معنرف       هم

 نتننایج هننا شنناخ  اگننر. کنننند اصننلی را تبیننین مننی 

گننرا  روایننی هننم ، جننهدر نتی دادننند، نشننان را یکسننانی

 (.0390، رانهمکاوجود دارد )آذر و 

 

 و متقابل یبیترک یعامل یبارها -8جدول 

ها گویه  سرمایه اجتماعی تعهد به شرکت تعهد به کیفیت رفتار شهروندی عملکرد شغلی 

0سؤا    547872/1  573002/1  230725/1  522287/1  744507/1  

2سؤا    455904/1  572100/1  589408/1  490474/1  707854/1  

3سؤا    535454/1  247529/1  541880/1  528150/1  715034/1  

4سؤا    584832/1  754901/1  228055/1  220225/1  830057/1  

5سؤا    259728/1  747122/1  722253/1  801390/1  855348/1  

2سؤا    237022/1  845434/1  718540/1  834719/1  911832/1  

7سؤا    487298/1  501097/1  225059/1  545278/1  240447/1  

8سؤا    727/1  839/1  721282/1  791282/1  727711/1  

9سؤا    442/1  528/1  559595/1  788504/1  284315/1  

01سؤا    594/1  722/1  582777/1  280834/1  490225/1  

00سؤا    52833/1  20022/1  312782/1  295759/1  387514/1  

02سؤا    259525/1  717232/1  537204/1  830790/1  215922/1  

03سؤا    749295/1  235298/1  752731/1  287952/1  729251/1  

04سؤا    822984/1  735252/1  822013/1  294722/1  273203/1  

05سؤا    725220/1  222521/1  782199/1  529700/1  720243/1  

02سؤا    507255/1  428258/1  597904/1  571197/1  479403/1  

07سؤا    789542/1  725225/1  819122./  457892/1  540579/1  

08سؤا    772354/1  829212/1  725407/1  229821/1  250525/1  

09سؤا    525828/1  244153/1  442854/1  535211/1  581775/1  

21سؤا    205252/1  855122/1  594895/1  704728/1  798318/1  

20سؤا    272524/1  803329/1  728928/1  734107/1  818242/1  

22سؤا    842952/1  879129/1  752859/1  225898/1  295242/1  

23سؤا    522987/1  579129/1  449352/1  422218/1  427910/1  

24سؤا    872211/1  592044/1  822958/1  578499/1  240222/1  

25سؤا    471322/1  425228/1  329242/1  284025/1  448527/1  

22سؤا    829493/1  459598/1  707251/1  353202/1  425154/1/  

27سؤا    700924/1  244529/1  272284/1  520445/1  228329/1  

28سؤا    722179/1  254222/1  504322/1  528098/1  519190/1  

 های تحقیق( منبع: )یافته
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 عنناملی بارهننای کننه دهنندنشننان مننی، 2جنندو  

 ،بیروننی آن  هنسبت بنه سناز   سازه هر درون هایشاخ 

امنر   اینن  که دهندمقدار بیشتری را به خود اختصاد می

 ینک  هر هایگرا در بین شاخ  مروایی ه بیانگر تواند می

منظنور بررسنی    بنه  رو از اینن  . باشند  تحقینق  هایسازه از

بنر   ی( مبنن 0980) 0فورنل و ترکنر  شاز رو ،روایی واگرا

بنا   (AVE)شنده   جذر میانگین واریان  استخرا  سهیمقا

مانده میان متغیرهای پنهان اسنتفاده  باقی یها یهمبستگ

هنا    که آیا سنازه  پردازد ین مشد. روایی واگرا به ارزیابی ای

چنه جنذر     در بین خودشان متفاوت از هم هستند. چننان 

 یها  یاز هرگونه همبستگ شده  را میانگین واریان  استخ

نتیجه گرفنت رواینی    توان  یم ،دو حالت دیگر بیشتر باشد

 ها وجود دارد.   واگرای خوبی بین سازه

 

 شده رها با جذر میانگین واریانس استخراجنتایج مربوط به همبستگی بین متغی -3جدول 

 تعهد به سازمان تعهد به کیفیت سرمایه اجتماعی رفتار شهروندی عملکرد شغلی متغیرها

740052/1 عملکرد شغلی  
   

 

248890/1 رفتار شهروندی  742242/1  
  

 

727800/1 سرمایه اجتماعی  771877/1  773395/1  
 

 

728793/1 تعهد به کیفیت  733013/1  734358/1  752493/1   

231551/1 تعهد به سازمان  723323/1  735348/1  725123/1  739292/1  

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

 شننود یمشنناهده منن 3گونننه کننه در جنندو   همننان

 هشننده سنناز مقنندار جننذر میننانگین واریننان  اسننتخرا  

بیشننتر از مقنندار همبسننتگی  ( 740/1) عملکننرد شننغلی

دی، سننرمایه اجتمنناعی، هننای رفتننار شننهرون بننین سننازه

 عملکنرد شنغلی  بنا   تعهند بنه سنازمان   و  تعهد به کیفیت

اظهنار داشنت کنه در پنژوهش      تنوان  یمن  رو نیاست. از ا

تعامنل   ،مکننون( در مند    هنای  رین )متغ هنا  زهحاضر، سنا 

 هننای خننود دارننند تننا سننازه  هننای بننا شنناخ  یشننتریب

منند  در حنند  یواگننرا یننیروا گننر،ید عبننارت . بننه گننرید

از روش  ،پننژوهش نینندر ا همچنننین  اسننت. یمناسننب

،Smart Plsافنزار   و ننرم  یمعنادتت سناختار   یسناز  مند  

 مد  استفاده شده است. یو جزئ یبرازش کل یبرا

 

 های پژوهش یافته -0

 یشنننناخت تینننجمع هنننایریمتغ یفیآمنننار توصننن

 4/23مننرد و  انیدرصنند پاسننخگو 2/72نشننان داد کننه 

درصننننند  2/21درصننننند زن هسنننننتند. حننننندود   

ارشنند،  یکارشناسنن التیتحصنن یگان دارادهننند پاسنن 

 التیتحصنن یدرصنند دارا 2/23و  یدکتننر درصنند 7/3

 .  باشند یم یکارشناس

 لین از تحل قین تحق هنای  یهفرضن  یمنظنور بررسن   به

مند  معنادتت   ، 3و  2 هنای  اسنتفاده شند. شنکل    ریمس

را در قالننب  تحقیننق یهننا  سنناختاری مربننوط بننه فرضننیه

 هننا متننناظر بننا آن اعنداد معننناداری و ضننرایب اسنتاندارد  

نینز خالصنه نتنایج مربنوط بنه       4جندو    دهد. نشان می

 .دهد  یتحقیق را نشان م یها  فرضیه

1- Fornell and Larcker 
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 ( Smart Plsافزار  خروجی نهایی نرم) مدل معادالت ساختاری در حالت اعداد معناداری -8 شکل

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

 
 (Smart Plsافزار  خروجی نهایی نرم) نداردمدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب استا -3 شکل

 های تحقیق( منبع: )یافته 

 

 شود یمشاهده م 3و  2های  گونه که در شکل همان

. معینار اینن   انند  شنده  دیین تث ،پژوهش هایهیفرض یتمام

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

یننا  92/0از   چننه عنندد معننناداری مسننیری بزرگتننر چننان 

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

چه عندد معنناداری مسنیری در بنازه فنوق باشند،        چنان

مند  معنادتت   در همچنین شود.  فرضیه موردنظر رد می

مقادیر همبسنتگی   ،منظور از ضریب استاندارد ،ساختاری

)بنین دو متغینر( و جهنت مقایسنه اثنرات       دوتایی اسنت 

رود و هرچنه اینن ضنریب بیشنتر      کار منی  اجزای مد  به

به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغینر   ؛باشد

 .وابسته است
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 رهایمتغ نیب میرمستقیو غ میدر روابط مستق ها هیرد فرض ای دأییت جینتا -0جدول 

 رابطه موجود در مدل مفهومی فرضیه
ضریب 

 استاندارد

واریانس تبیین 

 شده
t sig نتیجه 

تعهد کارکنان به سازمان ←جتماعی سرمایه ا 0  835/1  297/1  849/39  

11/1 

 تثیید

2 
تعهد کارکنان به کیفیت  ←سرمایه اجتماعی 

 خدمات
834/1  295/1  251/02  تثیید 

یرفتارهای شهروندی سازمان ←سرمایه اجتماعی  3  439/1  092/1  192/4  تثیید 

4 
رفتارهای شهروندی  ←تعهد کارکنان به سازمان 

نیسازما  
553/1  315/1  197/3  تثیید 

5 
رفتارهای  ←تعهد کارکنان به کیفیت خدمات 

 شهروندی سازمانی
282/1  179/1  593/2  تثیید 

عملکرد شغلی ←سرمایه اجتماعی  2  353/1  024/1  742/3  تثیید 

عملکرد شغلی ←تعهد کارکنان به سازمان  7  334/1  000/1  234/3  تثیید 

عملکرد شغلی ←ت خدمات تعهد کارکنان به کیفی 8  238/1  152/1  017/7  تثیید 

عملکرد شغلی ← یرفتارهای شهروندی سازمان 9  779/1  212/1  482/2  تثیید 

 های تحقیق( منبع: )یافته

 

R بیضنر  نیهمچن
بنرازش مند     یبررسن  یبنرا  ،2

Q اریو مع یساختار
مد  توسط  ینیب شیقدرت پ یبرا، 2

 اریاز مع ،ید  کلسنجش م یشد و برا دهیسنج انمحقق

GOF اند شده  نشان داده 5در جدو  نتایج که  دیاستفاده گرد. 

 

R هایاریگزارش مربوط به مع -0جدول 
2 ،Q

 GOF و 2

 متغیر

R squares معیار  Qمعیار  
2 GOF 

15/4 

 ضعیف

33/4 

 متوسط

10/4 

 قوی

48/4 

 ضعیف

10/4 

 متوسط

30/4 

 قوی

41/4 

 ضعیف

80/4 

 متوسط

31/4 

 قوی

سازمان تعهد به  297817/1  391132/1  

247/1  
292053/1 تعهد به کیفیت خدمات  34257/1  

800108/1 رفتار شهروندی سازمانی  423739/1  

802073/1 عملکرد شغلی  395827/1  

 (های تحقیق منبع: )یافته

 

مقندار   شنود یمشاهده م 5طور که در جدو   همان

R squares 802/1 عملکرد شغلی، یزا درون ریمتغ یبرا 

شده است که بنا توجنه بنه سنه مقندار منالک،         محاسبه

 .دکنن  یمن  دیین را تث یمناسب بودن برازش مند  سناختار  

Q اریدر سنجش مع نیهمچن
کنه قندرت    شند مشخ   2

سنت و  ا بنات  سنازه دو  نین مند  در خصنود ا   ینبیشیپ

شند و   دیین تث ،پنژوهش  یبرازش مناسنب مند  سناختار   

 اریبنرازش بسن   ،GOF ارین مع یبرا 247/1حصو  مقدار 

 دهد. یرا نشان م یمناسب مد  کل

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -1

تعینین  نظینر شنهرداری، پن  از     یهنای  در سازمان

وظننای  قننانونی تعیننین  در راسننتای  راهبردهننا ،اهننداف

 از اینن رو،  گیرد. صورت می ریزی برنامهشوند و سپ   می

هنندایت منندیران اجرایننی شننهرداری در جهننت تحقننق   

منظور افزایش رشد  به توسعه و خدمات شهریهای  برنامه

بررسی وضعیت عملکنرد  این امر با و  تزم است ،اقتصادی

ارتقننای و عوامننل مننؤثر بننر شننهرداری  شننغلی کارکنننان

از طریننق ارتقننای سنن ح تعهنند کارکنننان در    ،عملکننرد

پذیرد. همچنین یکی از اینن عوامنل    شهرداری صورت می
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ود عملکرد، سنرمایه  مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی و بهب

هنا و    در سنازمان  می رامه ارینقش بساجتماعی است که 

در واقنع در صنورت فقندان سنرمایه     . کنند   یم فایجوامع ا

دهند و  ها اثربخشی خود را از دست می اجتماعی، سازمان

مسیر توسنعه و تکامنل فرهنگنی بنرای سنازمان دشنوار       

 بدر سنازمان، موجن   تعهند بنات  گردد. از سوی دیگنر   می

حاضر حاکی از آن  پژوهش شود. نتایج بسیار می یور  بهره

 یبهبنود تعهند سنازمان    در یاجتمناع  هیسنرما هستند که 

سننازمان  کارکنننان در ،رو اسننت. از ایننن کارکنننان مننؤثر 

 یها روش یریکارگ با به توانند یم زین رانیمد ی وشهردار

هنا و    گروه یاعضا نیب یاعتمادساز شیفزاا :مناسب مانند

 لیو تشنک  قیآموزش کارکننان، تشنو   ،یسازمان یدهاواح

در سنازمان و   یو تخصصن  یا  حرفنه  یها  ها و انجمن گروه

 تاًیکارکنان و نها یاجتماع هیسرما شیدر جهت افزا ،رهیغ

و  را بردارنند  یاساسن  یها گام ،ها آن یبهبود تعهد سازمان

تنثثیر   پژوهش حاضنر،  جی. نتاموجب تعالی سازمانی شوند

را بر تعهد کارکننان بنه سنازمان     ایه اجتماعیسرممثبت 

سنید   قنات یاز تحق دست آمده به جیکه با نتا ندکرد دیتثک

 ش( و الینگننر و همکنناران0388نقننوی و عسننکر بهننارلو )

 ن،ینی تب بیدارد و بنا توجنه بنه ضنر     یخوان هم .(2103)

تعهد کارکنان بنه   راتییدرصد از تغ 29سرمایه اجتماعی 

تنثثیر مثبنت   همچننین  . کنند  یمن  ینن یب شیسازمان را پ

 زیخدمات ن تیفیبر تعهد کارکنان به ک یاجتماع هیسرما

تنثثیر   ن،ینی تب بیکه با توجه بنه ضنرا   حا  آن .شد دییتث

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

تعهند کارکننان بنه    بنر   سنرمایه اجتمناعی  از تنثثیر   شیب

تعهند کارکننان   افزایش  ؛ زیراشد یابیارز کیفیت خدمات

بر سرمایه اجتمناعی، بنه عوامنل     به کیفیت خدمات عالوه

سنرمایه  تنثثیر   نیهمچنن متعدد دیگری نیز وابسته است. 

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

عهند  ت نیتنثثیر بن   بیبنا ضنر   سنه یدر مقابررسی شد که 

 ،(315/1) رفتار شهروندی سازمانیو  کارکنان به سازمان

و  شنتر یب یگنذار تثثیر اینن یافتنه بینانگر   کنه   استکمتر 

است.  رفتار شهروندی سازمانیبر  تعهد کارکنان مستقیم

گفت در  توان یم دست آمده از تحقیق به جیبا توجه به نتا

اسنت،   تعهند سنازمانی کارکننان قنوی    کنه   هایی سازمان

داشته  یسازمان آگاه هایسازمان نسبت به هدف یاعضا

تنالش بیشنتری    ،د رفتار شهروندی سنازمانی بهبو یو برا

عوامنل   نیتنر  از مهنم  یکن شایان ذکر است که ی. کنند می

تعهند   زانین م ،یسنازمان  یمرتبط با بروز رفتنار شنهروند  

 یتعهنند بننا رفتارهننا   زیننرا ؛کارکنننان اسننت  یسننازمان

 یرسنم  یهنا  همبسته است کنه بنه پناداش    یا داوطلبانه

تعهد  زیو ن ید عاطفاز تعه یباتتر زانیم و ندارند یبستگ

 تنری  م لوب یشهروند یمنجر به بروز رفتارها ی،هنجار

م العنات  راسنتا بنا    هنم  ،پنژوهش  نیا های افتهی شود. می

و  یتنننوکل(، 0394ش )و همکننناران یجهرمننن یمصنننباح

( 2103الینگنننر و همکنننارانش ) ( و0394ش )همکننناران

باشد که تثثیر سرمایه اجتمناعی بنر رفتنار شنهروندی      می

کنننند. همچنننین تعهنند سننازمانی  را تثیینند مننیسنازمانی  

های پنژوهش حاضنر بنر رفتنار شنهروندی       براساس یافته

 سازمانی مؤثر است که بنا م العنات پژوهشنگرانی نظینر    

خنوانی   هنم  ،(2101) 2لیو و کنوهن  ( و2102) 0هارویکی

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

بننه سننازمان، تعهنند  سننرمایه اجتمنناعی، تعهنند کارکنننان

بر  کارکنان به کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی

ضریب تبیین رفتار شهروندی شد و  عملکرد شغلی، تثیید

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

بنا  را روابنط خنود    ،براساس سرمایه اجتماعی افراد. است

و  بنه عملکنرد جمعنی   و قنادر   کننند   یحفنظ من   گریکدی

 هدفمند برای سازمان خود هستند که این مهم منجر بنه 

و  ی یشنرا  نی. در چنن شنود  در سازمان منی عملکرد برتر 

تنثثیر   ی،اجتماع هیسرما ،حاضر پژوهش جیراستا با نتا  هم

 یفنرد و حتن   یعملکرد شنغل  یابر ارتق یمثبت و معنادار

های شمسنی گوشنکی و    که با نتایج پژوهش سازمان دارد

 3گلدرمن (،0394ش )و همکاران ینوروز(، 0394نعمتی )

                                                           
1- Harwiki  

2- Liu and Cohen 

3- Gelderman 
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(، 2103( و الینگننر و همکننارانش ) 2102و همکننارانش )

 م ابقت دارد.

تنثثیر مثبنت تعهند     هدهند نشان ،ریاخ های پژوهش

ایننن  نیچنننمه .ندسننتهی بننر عملکننرد شننغل  یسننازمان

تعهند   هراب ن  یبنه بررسن   میطنور مسنتق   بنه  زین ن ها پژوهش

 نیاند که در ا  مان پرداختهو عملکرد ساز کارکنان یسازمان

(، 2102و همکنارانش )  0پنری  قاتیبه تحق توان یراب ه م

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

دهند که  همچنین م العات نشان می. اشاره کرد( 2118)

با عملکرد  یسازمان یکه در واحدها یدسته از کارکنان آن

بنا   ییکه در واحندها  ینسبت به کارکنان کنند، یبات کار م

 یشنتر یب شیگنرا  کننند،  یکار من  نییپا یعملکرد سازمان

دارند که این  یسازمان یشهروند یبه بروز رفتارهانسبت 

همخوانی دارد. همچنین  ،های پژوهش حاضر مهم با یافته

 ،تثثیر مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر عملکنرد شنغلی  

نگنر و  ( و الی0394ش )و همکناران  ضیفن های  در پژوهش

 ( تثیید شده است. 2103همکارانش )

طور  به ، سرمایه اجتماعی4 جدو  با توجه به نتایج

تعهد کارکنان به سنازمان   ی برشتریب یگذاراز تثثیر میمستق

نشنان   تیوضنع  -تین اهم  یماتر نیبرخوردار است. همچن

سننازمان شننهرداری در  سننرمایه اجتمنناعیکننه  دهنندیمنن

در  اسنت،  برخنوردار  یمناسب تیاز وضع شهرستان خوی،

 تین اهم وجنود با  عملکرد شغلی و تعهد سازمانی که یحال

تعهند   زینرا  ؛سنت یبرخنوردار ن  یمناسنب  تیاز وضنع  ،بات

ها نیز از ثبات چنندانی    سازمانی یک نگرش بوده و نگرش

ربنط در   یلذا به مدیران و مسنئوتن ذ  ؛برخوردار نیستند

تعهنند شنود بنرای افنزایش      منی پیشننهاد  جامعنه آمناری   

هنای    به ایجاد شغل ،سازمانی و حفظ آن در بین کارکنان

اقدام کننند. م نابق بنا م العنات انجنام شنده،        شده غنی

زمانی که کارکنان درک کنند شان  زیادی مشخ  شد 

تعهد باتتری  ،دهند دارند  برای کنتر  کاری که انجام می

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

                                                           
1- Perry 

2- Latorre 

3- Elmadağ 

راب ه نزدیک بین تعهد سازمانی بنا رضنایت    ،این موضوع

از طرف دیگنر،   .دهد  شغلی و وابستگی شغلی را نشان می

توانند در افنزایش تعهند     میکارکنان  از سازمان با حمایت

و اینن حماینت   ها نسبت به سنازمان تثثیرگنذار باشند     آن

این موضوع  نمود یابد.مالی یا غیرمالی تواند به صورت  می

بلکه در مورد عملکرد نیز از عوامل  ،نها در مورد تعهدت نه

لذا تا آنجا که بنرای سنازمان مقندور    ؛رود شمار می مهم به

 .عمل آورد است باید حمایت تزم را از کارکنان خود به

پاس  قابنل توجنه    هدهند م العات نشان نیاگرچه ا

 ؛هستند قیتحق اتیاز مسائل م ر  شده در ادب یبه برخ

و  باشند  منی  زین ن ییهنا  تیمحندود  ی العنه دارا م نیاما ا

دهنندگان   است که اغلب پاسن   نیا تیمحدود نیتر  عمده

در  دین با نیتنهنا از سنازمان خنود م لنع هسنتند؛ بننابرا      

ننو و تنازه    نیبا دقت عمل کنرد. همچنن   جینتا نیا میتعم

 تعهد به کیفینت خندمات  و  سرمایه اجتماعیبودن بح  

 گنر یاز د ی،سنازمان  نیچنن  تنافیو  یرانیا های در سازمان

بنا   تین . در نهارود یشمار من  به قیتحق نیا هایتیمحدود

 ،پژوهشنگران  هنای  تیتوجه به وسعت موضوع و محندود 

سنرمایه   نقنش  یبنه بررسن   ناتنا محققن   شنود  یم هیتوص

 بپردازند. یعوامل سازمان ریدر راب ه با سا اجتماعی

 

 منابع -0

(. 0393دی، کنریم. ) اله؛ عبدالمحمن  احدی، بهمن؛ فتحی، آیت

 کارکننان ی ثر بر عملکرد شنغل ؤم یشناخت عوامل روان یبررس

فصنلنامه داننش   ی. شنرق  جنان یآذربا یانتظام یفرمانده

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

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

سناختاری در مندیریت: کناربرد     -سنازی مسنیری   مد 

 .نگاه دانش :تهران ،Smart-pls  افزار منر

(. 0395آرمان، مانی؛ حسینی، سیدیعقوب؛ تنگستانی، الهام. )

 مدیریت بر انسانی منابع بلوغ و اجتماعی سرمایه تثثیر

 در فعا  های شرکت: م العه مورد) پایدار انسانی منابع

 فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، ،(پتروشیمی صنعت

3(0 ،)038-003.  
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(. 0394توکلی، غالمرضنا؛ نظنری، ینون ؛ کناملی، علیرضنا. )     

بررسی تثثیر سرمایه اجتماعی بنر رفتنار شنهروندی بنا     

 فصلنامه سرمایه اجتمناعی،  ،گری اهتمام شغلی میانجی

2(2 ،)222-245. 

زاده، محمند.   دوستار، محمد؛ مستقیمی، محمودرضا؛ اسماعیل

آن بنر   تنثثیر ابعناد   یو بررسن  یرهبری اخالق(. 0394)

فصنلنامه م العنات مندیریت بهبنود و     ی. تعهند سنازمان  

 .27-45(، 79)24 تحو ،

وند زمنانی،   اله؛ فتحی، صمد؛ گرجامی، سمیه؛ ولی دهقان، نبی

(. تثثیر تعهد مدیران بر تعهد سنازمانی،  0390حسین. )

فصنلنامه م العنات    ،رضایت شغلی و عملکنرد کارکننان  

 .97-028(، 27)09، مدیریت

 تبینین  (.0393. )صفوئی، مرتضی باسعلی؛ اکبرزادهع رستگار،

 و مشنتری  رضنایت  بنر  سنازمانی  شهروندی تثثیر رفتار

 بر تثکید با بانکداری صنعت در تجاری مارک ویژه ارزش

 (،2)2 بازرگنانی،  مدیریت فصلنامه. ها فرصت و تهدیدها

332-305. 

نقش سرمایه (. 0388. )علی ،عسکر بهارلو میرعلی؛ ،سید نقوی

بود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش تماعی در بهاج

و مننابع   تیریفصنلنامه مند  . هنای نفتنی اینران    فرآورده

 .50-72، (8)3 ،انسانی در صنعت نفت

راب ننه (. 0394الننه. ) شمسننی گوشننکی، سننجاد؛ نعمتننی، رو 

سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با عملکنرد سنازمانی   

فصنلنامه   ،(هنای شنهر کرمنان    )مورد م العه: فروشنگاه 

 .227-291(، 2)2، سرمایه اجتماعی

(. 0394. )حسنن  النوداری،  منینره؛  پور، محبعلی زهرا؛ شمسی،

 شنهروندی  رفتنار  بنر  اجتمناعی  سنرمایه  تنثثیر  بررسی

 ،(0)2اجتمناعی،   سنرمایه  فصنلنامه مندیریت   سازمانی،

032-007. 

. هیسننم ان،یننزنگ ی؛مرتضنن ،یداود؛ اکبننرزاده صننفوئ  ض،یفنن

و رفتنار   یفرهنگ سازمان یمد  تعامل ی(. طراح0394)

بنا   یسنازمان  یو تثثیر آن بر اثربخش یسازمان یشهروند

فرهننگ   تیریفصلنامه مددانش.  تیریمد یگر یانجیم

 .47-22، (0)03 ،یسازمان

 ،ینخعن  ه؛یزاده، مرضن  بین نگارالسنادات؛ اد  ،یجهرمن  یمصباح

 هی(. تنثثیر سنرما  0394محمود. ) دیس ،ینیحس ؛نهیسک

ی سننازمان یو رفتنار شنهروند   ینیر کنارآفر بن  یاجتمناع 

 ،کارکننان(  یجنان یهنوش ه  یلگرینقنش تعند   ی)بررسن 

 .327-392 (،3)2 ،یاجتماع هیسرما تیریفصلنامه مد
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 سنازمانی  عملکرد بر سازمانی جو تثثیر (. بررسی0394)

: م العننه مننورد) اجتمنناعی سننرمایه طریننق از کارکننان 

. (رشننت شننهر گانننهپنننج مننناطق شننهرداری کارکنننان
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