بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد
محمد زارع میرک آباد؛ دکتر هدایت تیرگر
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول ،دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
سازمانها برای تداوم حیات و بقاء و رشد و پیشرفت محتاج خـالقـیـت و نـوآوری هـسـتـنـد .سازمانها به خودی خود یک مفهوم هستند که با وجود
نیروی انسانی (مدیران و کارکنان) حرکت ،پویایی و پیشرفت را رقم میزنند .از طرف دیگر کمیته امداد امام خمینی (ره) با مردم خاصه قشر آسیبپذیر
ارتباط دارد و باید در رفتارهای سازمانی از انعطافپذیری و خالقیت بیشتری برخوردار باشد ،بر همین اساس سه متغیر سرمایه اجتماعی ،تعالی سازمانی
و رفتار شهروندی سازمانی که با سازمانها در ازتباط است در این پژو هش مورد توجه قرار گرفته است و این پژوهش در صدد است تا به بررسی ارتباط
بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد بپردازد .عالوه بر این ،فصل
پیش رو شامل بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سواالت و اهداف پژوهش و تعاریف مفاهیم خواهد بود.
روش مورد استفاده در این تحقیق ،از نوع پیمایشی میباشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونهگیری تصادفی ساده و از  171نفر از
کارکنان کمیته امداد گردآوری شده است .اعتبار ابزار بهصورت محتوایی محرز شده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSمورد تحلیل قرار گرفتند.
برای سنجش سرمایه اجتماعی از گویه  25و برای سنجش تعالی سازمانی  52گویه و جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی  12سوال در پرسشنامه
گنجانده شد و عالوه بر آن چند سوال زمینه ای نیز در پرسشنامه جای داده شد .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که؛ بین سرمایه اجتماعی با تعالی
سازمانی کارکنان کمیته امداد و سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .همچنین سرمایه
اجتماعی ،تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد بیش از حدو متوسط بود.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،تعالی سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی ،کارکنان کمیته امداد ،یزد

بیان مساله
از جمله مفاهیمی که در حال حاضر در بسیاری از سازمانها
جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است ،مفاهیم کیفیت ،بهبود
مستمر و مدلهای تعالی سازمانی است .توجه به تعالی سازمانی
به سازمانها کمک میکنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب
خود ،تفاوتها را شناسایی و سپس بر اساس این تفاوتها
(عارضهها) و بررسی علل وقوع آنها راهحلهای بهینهسازی را
تعیین و اجرا کنند .عوامل متعددی همچون مدیران ،کارکنان،
مشتریان ،سهامداران و ذینفعان ،دولت ،جامعه و محیط ،رقبا و
تأمین کنندگان سازمان در تعالی سازمانها تأثیر دارند .توجه
به حداقل عوامل مذکور و تبیین متوازن آنها ،الزمه موفقیت
حرکتهای تعالی خواهی در سازمان است .تعالی سازمانی  1و

Organizational Excellence

1

سرآمدی سازمانی مسئلهای است که در ارتقای کیفیت و کسب
مزیت رقابتپذیری سازمانها نقش مهمی را ایفا میکند.
سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در
سطوح فردی ،تیمی و سازمانی اداره کرده توسعه بخشیده و از
آن بهره میگیرند .آنها عدالت و برابری را ترویج کرده،
کارکنان را در امور مشارکت میدهند .این سازمانها بهگونهای
به کارکنان خود توجه کرده ،ارتباط برقرار ساخته و آنها را
مورد تشویق و تقدیر قرار میدهند که در آنها انگیزه و تعهد
ایجاد شود .ترویج و اطمینان از وجود عدالت در تمامی شرایط
استخدام شامل خطمشیها ،استراتژیها و برنامهها ،عاملی است
که موجب خودارزیابی مثبتی از تعالی سازمانی میشود
(یارمحمدیان و همکاران.)5 :1935 ،
از جانب دیگر؛ شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و
آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر ،پذیرش و بهعهده
گرفتن وظایف و مسئولیتهای اضافی ،پیروی از مقررات و

رویههای سازمان ،حفظ و توسعه نگرش مثبت ،شکیبایی و
تحمل نارضایتی و مشکالت در سرکار میباشد .بر پایه و اساس
تئوریها و نظریه های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی
به رقابت و عملکرد سازمان کمک میکند ،بهعالوه رغبت و
تمایل به رفتار شهروندی  5بهعلت رقابتهای روز افزون جهانی،
اهمیت نوآوری ،انعطافپذیری ،بهرهوری و پاسخگویی به شرایط
9
بیرونی پیوسته در حال افزایش است (زارعی و همکاران،
9 :5002؛ پودساکوف و همکاران .)192 :1337 ،5
مفهوم سرمایه اجتماعی  2نیز یک مفهوم بین رشتهای است که
طی دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته
است .سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد تجسم مییابد و
موقعی بهوجود میآید که روابط میان افراد به شیوهای دگرگون
شود که کنش را تسهیل کند (کیامرثی و همکاران:1935 ،
 .)150در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سـازمانی مبتنـی
بـرداراییهایی غیرملموس اسـت .توانایی برای شناخت و برآورد
منبع این ارزش برای سازمانها مهم و حیاتی اسـت
(حسنزادهثمرین و همکاران.)155 :1933 ،
حسنزادهثمرین و همکاران ( )1933پژوهشی با عنوان «اثر
سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی» انجام دادند .نتایج حاصل از
این تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و تعالی
سازمانی در شهرداری تهران بیش از حدد متوسط بوده و
همچنین بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .روحیانیپور ( )1933پژوهشی با عنوان
«بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کهگیلویه و بویراحمد»
انجام داد .نتایج فرضیات بیانگر این بود که بین سرمایه
اجتماعی وتعالی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بهعبارت واضحتر ،با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی
سازمان ارتقا و بهبود مییابد .خورنگاه و همکاران ()1930
پژوهشی با عنوان « تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه
اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه
شهرستان زاهدان» انجام دادند .یافتهها حاکی از این است که
میانگین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بیش از
حد متوسط است و میان رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه
اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .خرازی و همکاران
( )1931پژوهش با عنوان «رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به
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رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه»
انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد رابطه معنادار بین
سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و
میانگین میزان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی
بیش از حد متوسط میباشد .احمدی و همکاران ()1935
پژوهشی با عنوان «بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار
شهروند سازمانی» انجام دادند .نتایج آزمون فرضیات این
پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان بیش از حد متوسط است .نتایج همچنین نشان داد که
بین ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .دهقانی و همکاران
( )1939پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و
رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان» انجام دادند.
نتایج نشان داد میانگین این دو متغیر بیش از حد متوسط بوده
است نتایج همچنان حاکی از آن بودهاند که بین رفتار
شهروندی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
بنابر آن چه گفته شد؛ پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط
بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
یزد است و میخواهد به این سوال پاسخ دهد که آیا بین
سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخگویی به این سوال نیازمند
یک پژوهش عملی و تحقیقاتی میباشد.

فرضیات تحقیق
بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد
امام خمینی (ره) استان یزد رابطه وجود دارد.
بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد رابطه وجود دارد
میزان سرمایه اجتماعی کارکنان کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان یزد بیش از حد متوسط است.
می زان تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان یزد بیش از حد متوسط است.
میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان یزد بیش از حد متوسط است.
روش پژوهش

این پژوهش به لحاظ معیار زمان ،مقطعی ،بـه لحـاظ ماهیـت،
کاربردی و به لحاظ معیار وسعت ،پهنانگر است .روش پـژوهش
در این مطالعه ،روش اسنادی و پیمایشی میباشد .با استفاده از
روش اسنادی ،ابعاد مفهومی و نظری پژوهش حاضر جمعآوری
گردید و با بهکارگیری روش پیمایش نحوی توزیع و روابط بـین
متغیرهای مستقل و وابسته در جامعه مورد مطالعه ،بررسی شد.
در روش اســنادی از تکنیــکِ فیشبــرداری بــرای جمــعآوری
اطالعــات اســنادی و در روش پیمــایش از تکنیــکِ تکمیــل
پرسشنامه استفاده گردید .در نهایت دادههای بدسـت آمـده بـا
نرم افزار  Spssمورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با
استفاده از فنون آماری موجود در نرم افـزار  Spssبـر حسـب
سطح سنجش هر یک از متغیرها ،چگونگی توزیع و روابط بـین
متغیرها ،مورد بررسی و آزمون شد.
در تحقیق حاضر جامعهآماری ،کلیه کارمندان کمیته امداد
امام خمینی (ره) شهر یزد میباشند که تعداد کل کارمندان
براساس آمار موجود در کمیته امداد قریب به  930نفر
میباشند که استفاده از فرمول کوکران است که  170نفر از
کارمندان بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .روش نمونهگیری در
پژوهش حاضر استفاده شده ،روش نمونهگیری تصادفی ساده
همچنین اعتبار پژوهش صوری بود و پایایی آن از روش آلفای
کرونباخ حاصل گردید.

یافتههای تحقیق
جدول شماره  .1خالصه فرضیات و نتایج کلی
ضریب همبستگی پیرسون

فرضیات

سطح

تعداد

معناداری

 .1بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کارکنان

0/000

0/444

101

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد رابطه وجود
دارد.
 .2بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای شهروندی

0/002

0/222

101

سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
یزد رابطه وجود دارد.
 .3میزان سرمایه اجتماعی کارکنان کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان یزد بیش از حد متوسط است.
 .4میزان تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان یزد بیش از حد متوسط است.

مینیم

ماکسیم

میانگین

میانگین

سطح

م

م

نظری

نمونه

معناداری

22

260

126

144

0/000

42

222

132

140/44

0/000

 .2میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد بیش از حد

12

42

42

22/03

0/000

متوسط است.
جدول فوق خالصه ای از تمام فرضیات پژوهش است؛ فرضـیه
اول مدعی رابطه سرمایه اجتماعی با تعـالی سـازمانی کارکنـان
بود که نتیجه آزمون نشان داد؛ رابطـه مسـتقیم ( )r= 0/557و
معنادار ( )sig =0/000بین این دو متغیر وجود دارد.
فرضیه دوم مدعی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتـار شـهروندی
سازمانی کارکنـان بـود کـه نتیجـه آزمـون نشـان داد؛ رابطـه
مستقیم ( )r= 0/552و معناداربین این دو متغیر وجود دارد.
فرضیه سوم مدعی بیش از حد متوسط بودن سرمایه اجتماعی
در بین کارکنان بـود؛ کـه آزمـون فرضـیه نشـان داد میـانگین
سرمایه اجتماعی کارکنـان بـهطـور معنـاداری ()sig =0/000
بیش از حد متوسط میانگین نظری ( )122>177است.
فرضیه چهارم مدعی بیش از حد متوسط بودن تعالی سازمانی
در بین کارکنان بود؛ که آزمون فرضیه نشان داد میانگین تعالی
سازمانی کارکنان بهطور معناداری ( )sig =0/003بیش از حد
متوسط میانگین نظری ( )192>151است.
فرضــیه چهــارم مــدعی بــیش از حــد متوســط بــودن رفتــار
شهروندی سازمانی در بین کارکنان بود؛ که آزمون فرضیه نشان
داد میانگین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بهطور معناداری

( )sig =0/000بیش از حد متوسط میانگین نظـری ()52>25
است.
بحث و بررسی
نتایج تحقیق که از فرضیه  1حاصل شد ،حاکی از آن بود که؛
بین سرمایه اجتماعی با تعالی سازمانی کارکنان کمیته امداد
امام خمینی (ره) استان یزد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
که این یافته همسو با یافتههای حسنزادهثمرین و همکاران
( ،)1933روحیانیپور ( )1933و احمدی و همکاران ()1930
بوده است .از سوی دیگر نیز با توجه به این که دستیابی به
تعالی در سازمان ،مستلزم ایجاد اعتماد بین کارکنان و مدیران،
مشارکت آنها در زمینههای متفاوت سازمان و شناسایی
هنجارهای سازمان و در یک کالم سرمایه اجتماعی است بدیهی
است که بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه معناداری
وجود داشته باشد.
از دیگر نتایج این پژوهش ،که از آزمون فرضیه شماره 5
بهدست آمده بود نشان داد که؛ بین سرمایه اجتماعی با
رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان یزد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد که این یافته
همسو و همجهت با یافتههای خورنگاه و همکاران (،)1930

خرازی و همکاران ( ،)1931احمدی و همکاران ( )1935و
دهقانی و همکاران ( )1939میباشد .سرمایه اجتماعی از
متغیرهای اثرگذار بر بسیار از متغیرهای اجتماعی_سازمانی
است .تا اعتماد ،مشارکت و شناسایی هنجارها بین افراد
بهدرستی شکل نگیرد ،نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار
مدنی و رعایت ادب نیز رخ نمیدهد.
نتیجه دیگری که از آزمون فرضیه  9بهدست آمد این بود که؛
میزان سرمایه اجتماعی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره)
استان یزد بیش از حد متوسط است .برای سنجش سرمایه
اجتماعی از  25سوال استفاده شد ،بنابراین دامنه امتیازات
گویههای سرمایه اجتماعی از  25-520بوده و میانگین نظری
که میانگین سرمایه اجتماعی نمونه مورد مطالعه با آن مقایسه
یشود برابر  122و میانگین نمونه با سطحمعناداری 0/000
م
برابر  177بهدست آمده بود .این یافته همسو با یافتههای
حسنزادهثمرین و همکاران ( ،)1933روحیانیپور (،)1933
احمدی و همکاران ( ،)1930خورنگاه و همکاران (،)1930
خرازی و همکاران ( ،)1931احمدی و همکاران ( )1935و
دهقانی و همکاران ( )1939میباشد .سازمانی که یکی از اهداف
مهم آن کمک رسانی به قشر آسیب دیده جامعه است بدیهی
است که باید دارای کارکنانی باشد که مشارکت و اعتماد
اجتماعی باالیی داشته و آگاه به هنجارهای جامعه باشند.
همچنین نتیجه حاصله از فرضیه  5نشان داد که؛ میزان تعالی
سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد
بیش از حد متوسط است .برای سنجش تعالی سازمانی از 52
سوال استفاده شد ،بنابراین دامنه امتیازات گویههای تعالی
سازمانی از  52-552بوده و میانگین نظری که میانگین تعالی
یشود برابر  192و
سازمانی نمونه مورد مطالعه با آن مقایسه م 
میانگین نمونه با سطح معناداری 150/35 ،0/003بهدست آمد.
یافته این فرضیه همسو با یافتههای حسنزادهثمرین و همکاران
( ،)1933روحیانیپور ( ،)1933احمدی و همکاران ()1930
میباشد .هر سازمانی که در آن تعالی سازمانی دارای اهمیت
باشد ،آن سازمان هر روز متعالیتر از قبل میگردد با توجه به
اینکه از زمان تاسیس این سازمان تاکنون پیشرفت چشمگیری
داشته بدی هی است که کارکنان این سازمان دارای تعالی
سازمانی باالیی باشند.
در نهایت نتیجه آزمون فرضیه  2نشان داد که؛ میزان
رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی
(ره) استان یزد بیش از حد متوسط است .برای سنجش رفتار
شهروندی سازمانی  12گویه در پرسشنامه گنجانده شد بنابراین
دامنه امتیازات گویههای رفتار شهروندی سازمانی از 12-72
بوده و میانگین نظری که میانگین رفتار شهروندی سازمانی

یشود برابر  52و میانگین
نمونه مورد مطالعه با آن مقایسه م 
نمونه با سطح معناداری  25/09 ،0/000بدست آمد .این یافته
نیز با یافتههای خورنگاه و همکاران ( ،)1930خرازی و همکاران
( ،)1931احمدی و همکاران ( )1935و دهقانی و همکاران
( )1939میباشد .باتوجه به روحیه خاص حاکم بر کارکنان
کمیته امداد که در سازمانی مشغول بهکارند که آن سازمان
دارای اهداف خیرخواهانه و کمک به قشر و اعضای خاص و
بیبضاعت است بدیهی است که نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی،
رفتار مدنی و رعایت ادب در بین این کارمندان بیش از حد
متوسط باشد.
پیشنهادات
نتیجه آزمون فرضیه  9نشان داد سرمایه اجتماعی کارکنان
بیش از حد متوسط است ،کمیته امداد میتواند با استفاده از
اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکه اجتماعی و هنجار
اجتماع ی مطلوبی که در بین کارکنان است بهر مفید برده و آن
را در جهت عملکرد مناسب سازمان بکار گیرد.
نتیجه فرضیه  2نیز نشان داد رفتارشهروندی سازمانی کارکنان
کمیته بیش از حد متوسط است بر این اساس پیشنهاد
میگردد کمیته امداد از پتانسیلهای نوع دوستی ،وجدان،
جوانمردی ،رفتار مدنی ،ادب و مالحظه که در بین کارکنان
وجود دارد نیزد در جهت عملکرد بهتر سازمان مدد بگیرد.
همچنان که ذکر شد نتایج فرضیات  5 ،9و  2نشان داد
سرمایه اجتماعی ،تعالی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از
حد متوسط بیشتر بود به کمیته امداد توصیه میگردد به
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه سرمایه اجتماعی ،تعالی
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را بیشتر با مفاهیم
(ابعاد سرمایه اجتماعی) ،رهبری ،برنامهریزی و سیاستگذاری،
کارکنان ،مشارکتها و منابع ،فرایندها ،نتایج مشتری ،نتایج
کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد (ابعاد تعالی
سازمانی) ،نوع دوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدنی ،ادب و
مالحظه (ابعاد رفتار شهروندی سازمانی) آشنا شوند و آگاهانهتر
در صدد بهبود عملکرد سازمان عمل نمایند.
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