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 چکیده
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 مقدمه

توانناد   هاا در ماااج جواماخ مفتما  مای     های اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و ساایر تفااوت    تفاوت

ها باان جواماخ     با وجود این تفاوت. ش بکشانندهای عممی را به چال  پذیری بسااری از نظریه تعمام

ویاه  در عماو     غربی و جامعة ایرانی، باید بررسی شود که آیا امکاج دارد نتایج تحقاقات غربی، باه 

لباا  و  ) کاار ررفتاه شاود    طور معنادار در ایراج ناز به طور خاص در مدیریت دولتی به انسانی و به

اند عوامل مؤثر بر انگاازة کارکنااج و مادیراج     تالش کرد  های متعدد نظریه(. 331، ص3131دلوی، 

هاای   ها مااج عوامال انگازشای مساتفدماج بفاش     برخی از این نظریه. بفش عمومی را تباان کنند

اند، در حالی که بعضی انگازة خدمت در بفاش عماومی را    عمومی و خصوصی تفاوتی قائل نشد 

های اخاار    های انگازشی که در دهه از نظریه. اند تا حدود زیادی متفاوت از بفش خصوصی دانسته

های انتفاب   تواج به نظریه اند، می طور عمد  در متوج نظری مدیریت دولتی مورد توجه واقخ شد  به

وکاال، نظریاة خادماات و الگاوی      -، نظریة کاررزار یا اصاال  «اصل آهنان منافخ شفص»عمومی 

هاای    زة واقعای مادیراج بارای خادمت در ساازماج     انگاا . اشار  کرد( PSM)انگازة خدمت عمومی 

. عمومی موضوع مهمی است که در تاریخ رشتة مدیریت دولتی هماوار  ماورد بحاو باود  اسات     

انگازترین موضوعات در رشاتة مادیریت دولتای     ترین و بحو انگازة کارکناج دولتی یکی از قدیمی

های عمومی تا حدی باه    رد سازماجها برای بهبود عممک  تالش (.Pandey, 2007 & Coursey) است

 (.Houston, 2000)آماز کارکناج و مدیراج بفش دولتای بساتگی دارد    توانایی در برانگافتن موفقات

طور سنتی، این عقاد  در مدیریت دولتی وجود داشته است که کارکنااج بفاش دولتای،     همزماج به

دی از طریق تمایال کماب باه عماو      ویه  در مقایسه با کارکناج بفش خصوصی، باید تا حد زیا به

از هماان رو، انگاازة اصامی افاراد بارای       .(Houston, 2006; Brewer, 2003)مرد  برانگافته شوند 

، موضاوعی اسات کاه    پاوستن به بفش عمومی و تفاوت آج با انگازة کارکنااج بفاش خصوصای   

زشی که در دو تا سه دهاة  های انگا  یکی از نظریه. های متعددی پاراموج آج انجا  ررفته است  تالش

اخار در متوج نظری مدیریت دولتی مورد توجه واقخ شد  است، الگاوی انگاازة خادمت عماومی     

اساس این نظریه بار ایان نکتاه اساتوار اسات کاه       . مطرح شد  است( 3991)است که توسط پری 
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ایان  . کارکناج بفش عمومی، عوامل یا ابعاد انگازشی متفاوتی از کارکناج بفاش خصوصای دارناد   

انگازاند تا به مشاغل عمومی روی آورند،  الگو در پاسخ به این پرسش که چه عواممی افراد را برمی

رذاری عمومی، تعهاد باه مناافخ عماومی،      مشی تمایل به شرکت در خطچهار مؤلفه یا عامل شامل 

ساازماج   دانشمنداج و اهل حرفاة  (.Pery & Wise, 1990) کند دلسوزی و ایثار و فداکاری مطرح می

ایان عالقاه از عقایاد و    . اناد  و مدیریت هموار  به داشتن کارکنانی با انگاز  و تعهد باال مایل باود  

شواهد تجربی مبنی بر اینکه داشتن ناروهای کاری برانگافتة متعهد، منافخ فراوانی دربردارد، نشأت 

ویاه  در   ج و کارکنااج باه  به این ترتاب، بررسی، انگاازة مادیرا   (.(Meyer et al., 2004ررفته است 

در ایان مقالاه   . و تعهد سازمانی آناج اهمات زیاادی دارد  بفش دولتی و رابطة آج با رضایت شغمی

کارراری الگوی انگازة خدمت عمومی پری ماازاج انگاازة خادمت عماومی      تالش شد  است با به

رهای شهروندی ساازمانی  های دولتی شهر کرماج و تأثار آج بر سرمایة اجتماعی، رفتا  کارکناج بانب

 . و تعهد سازمانی بررسی شود

 مبانی نظری

 انگیزة خدمت عمومی

جاز   هایی باه  کند که برخی مدیراج و کارکناج دولتی با انگاز  نظریة انگازة خدمت عمومی فرض می

دادج وظافاة شاهروندی، فاداکاری و ایثاار، باه مشااغل دولتای         منافخ فردی مانند دلسوزی، انجاا  

ترین کارها را در این زمانه پاری   شاید بتواج رفت مهم. شوند ند و از این طریق ترغاب میمند عالقه

تماایمی فاردی بارای    » عناواج   آنااج انگاازة خادمت عماومی را باه     . اناد  انجا  داد ( 3991)و وایز 

هاای عماومی ریشاه       طور اساسی یا منحصارا  در نهادهاا و ساازماج    هایی که به پاسفگویی به انگاز 

در نتاجة این تحقاق، انگازة خدمت عمومی (. Perry & Wise, 1990, p.370)اند  تعری  کرد « نددار

این مفهو  که اصالتا  در مباحو مربوط به اخالق خادمت عماومی در   . از نظر مفهومی توسعه یافت

، برای تعاان آنچه کاه مساتفدماج عماومی را در غارب     (Buchanan, 1975)ریشه دارد  3991دهة 

پاری و وایاز   . (Taylor, 2007, p.932; Perry, 1996, p.6)کاار ررفتاه شاد  اسات      انگازاند، به برمی

نی انگازشای  کنند بفش عمومی ناازمند بازتعری  مسئمة انگازش و ناز بررسی مبا بااج می( 3991)
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 های مالی ممکن است برخی  اررچه منافخ و پرداخت. فرد در عرصة خدمت عمومی است منحصربه

را به انتفاب مشاغل بفش عمومی ترغاب کند، پری و وایاز وزج باشاتری را باه تمایال باه       افراد

رذاری عمومی و کسب فرصت برای خدمت به یب هد  واالتر اختصااص   مشی مشارکت در خط

دهناد، انگاازة    هایی پاسخ می ها یا مشوق  اند که افرادی که به چنان انگاز  ها بحو کرد  آج. دهند می

هاا   هایی هساتند کاه بریاور و سامد  آز آج     ها هماج انگاز   انگاز این . باالتری دارند خدمت عمومی

 .Brewer et al., 2000, p.255))کنند  عنواج ناروهای مشوق به خدمت در بفش عمومی یاد می به

 تعهد سازمانی

او را باه  کنندة رابطة کارمناد باا ساازمانش اسات،      که بااجشناختی است  تعهد سازمانی، حالتی رواج

. (Meyer & Allen, 1997, p.154)شاود  کند و سبب ماندراری او در سازماج مای  سازمانش متعهد می

کند و  شناختی، و حس همکاری و کمب به سازماج در کارمند ایجاد می در ضمن، نوعی ثبات رواج

زماج منجار  کند که به تحقاق اهادا  ساا    در نتاجه، کارمند را به اجرای اقداماتی ممتز  و متعهد می

 . (Bentein et al., 2005, p.469)شود  می

 رفتارهای شهروندی سازمانی

ای از رفتارهاای داوطمباناه و اختاااری کاه      رفتارهای شهروندی سازمانی عبارت است از مجموعاه 

رارد و باعاو بهباود ماؤثر     وظای  رسمی فرد ناست، با وجود این، توسط وی انجا  میبفشی از 

دهاد   واژة اختااری نشاج می(. Appelbaum et al., 2004, p.19)شود  سازماج میهای   وظای  و نقش

هاای نقاش یاا شارح       دادج ناازمنادی  این رفتارها شامل رفتارهایی ناست که فرد در راساتای انجاا   

فضاای مشاوق رفتاار شاهروندی ساازمانی، موجاب جاذب و        . دهد وظای  شغمی خود انجا  می

ود، بنابراین، از طریق مهاااکردج شارایط تحقاق رفتاار شاهروندی      ش نگهداری ناروهای شایسته می

تواج مطمئن بود رضایت شغمی کارکناج افزایش یابد و عممکارد بهتاری    سازمانی در محاط کار، می

 .(Podsakoff et al., 2000, p.518) از کارکناج مشاهد  شود
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 سرمایة اجتماعی

سارمایة  ( 3931)بوردیاو  . مطارح شاد   31مفهو  سرمایة اجتماعی در متوج عممای در طاول دهاة    

رارد که با دراختاارداشتن شبکة بادوامی  منابخ واقعی یا بالقو  در نظر میای از  اجتماعی را مجموعه

سارمایة  (. Szeman & Kaposy, 2010, p.86)شاد  مارتبط اسات     وباش نهادیناه  از روابط متقابل کم

، انسانی و فرهنگی است و به مازاج افازایش هار   های فازیکی، مالی  ای از سرمایه اجتماعی مجموعه

ها در سطوح مفتم  سازمانی، رروهی و ممی، بر مازاج سرمایة اجتماعی افازود     یب از این سرمایه

هاا چسابندری الز  را     بنابراین، سرمایة اجتماعی چسبی است که ماااج اناواع سارمایه   . خواهد شد

هاای    اصات خود را از دست بدهاد، قطعاا  سارمایه   کند و در صورتی که این چسبندری خ ایجاد می

مانادری و عاد  رشاد و توساعة مناساب       شوند و در نهایت، موجاب عقاب   دیگر دچار نقصاج می

هاای مهام هماة      یکی از جنباه (. 323، ص3139چاوشی، )ها و جوامخ خواهد شد   ها، ررو  سازماج

سرمایة فازیکای یاا سارمایة انساانی      های سرمایة اجتماعی این است که سرمایة اجتماعی با  تعری 

، سارمایة اجتمااعی   3از دیدرا  کممن. اند تشابه دارد که افراد آج را برای ایجاد بازد  آتی توسعه داد 

های اجرای    های ارتباطی و هنجارها و ضمانت  در سه بعد تعهدات، انتظارات، اعتماد متقابل و کانال

 .(Bolino et al., 2002, p.506) شود مؤثر خالصه می

 پیشینة پژوهش

 محور و تعهد سازمانی انگیزة خدمت

ها و پاامدهای شغمی   دهد انگازة خدمت عمومی با رفتارها، نگرش بررسی مطالعات پاشان نشاج می

این تحقاقات، انگازة خدمت عمومی با عممکارد در هار دو ساط     براساس نتایج . مهم ارتباط دارد

جایی، غابت و خشانودی از   ، مازاج جابه(Kim, 2005)و سازمانی ( Alonso & Lewis, 2001)فردی 

، قصد کارکناج و مدیراج برای ماندج در بفش دولتی، تشاریفات زائاد اداری،   (Bright, 2008)شغل 

وری، بهباود   ، بهباود بهار   (Moynihan & Pandey, 2007)مراتبای   اصالحات اداری و اختاار سمساه 
                                                           
1. Kelman 
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رابطة معنااداری را   (Brewer & Selden, 2000)و اعتماد در دولت  رویی های مدیریت، پاسخ  فعالات

ای بارای تعهاد    کنناد   بانای  محور عامال پااش   براساس مطالعات دیگر، انگازة خدمت. دهد نشاج می

بناابراین، براسااس مطالعاات    . (Taylor, 2007; Kim, 2005)سازمانی افراد نشااج داد  شاد  اسات    

 :بنابراین. خود متعهدترند های محور باالتر نسبت به سازماج زة خدمتررفته، کارکناج با انگا انجا 

 .رذارد محور بر تعهد سازمانی تأثار مثبت و معناداری می انگازة خدمت :1فرضیة 

 محور و رفتارهای شهروندی سازمانی انگیزة خدمت

انگاازش   .های خدماتی، سط  انگاازش کارکنااج اسات     ترین مسائل موجود در سازماج یکی از مهم

شود کارکناج کار خود را با دقت و کافات باال انجا  دهند که مطابق با انتظارات مشاتریاج   باعو می

کناد   این کاار ساازماج را باه حفات مشاتریاج موجاود و جاذب مشاتریاج جدیاد قاادر مای           . باشد

(Ferdousipour, 2016, p.6) .تواناد نااروی محرکاه بارای عرضاة بهتار        انگازة خدمت عمومی می

رود کارکناج با سط  باالی انگازة خدمت عماومی در توجاه    عالو  بر این، انتظار می. خدمات باشد

باشتر به همکاراج خود، کمب به انواع شرکای خاود در کارهاای مفتما ، رفتارهاای شاهروندی      

سازمانی شاامل رفتارهاای مثبات مانناد تمایال باه کماب باه همکااراج، تمایال باه کاار فاوری،              

 ,.Pandey et al)اعتماااد و یکرااارچگی فراتاار از اصااول نقااش داشااته باشااند   پااذیری،  جامعااه

کرة جنوبی را ارزیابی کردند و باه ایان    کارمند بفش دولتی 2111همچنان کام و همکاراج (.2007

تری بر کافات عرضة خادمات در مقایساه باا ساایر      محور اثر ضعا  نتاجه رساد که انگازة خدمت

و رضایت شغمی دارد، ولی به رابطاة مثبات و معناادار انگاازة خادمت      عوامل مانند تعهد سازمانی 

از این رو، انگازة خادمت عماومی باه رفتاار شاهروندی      . عمومی و عممکرد سازمانی دست یافت

بناابراین، براسااس   . راذارد  شود که بر عممکرد ساازمانی تاأثار مثبات مای     سازمانی مثبت منجر می

 :ط کردتواج استنباررفته می مطالعات انجا 

 .رذارد محور بر رفتار شهروندی سازمانی تأثار مثبت و معناداری می انگازة خدمت: 2فرضیة 

 محور و سرمایة اجتماعی انگیزة خدمت

بان )محور از طریق اعتماد  پرورش انگازة خدمت»در پهوهشی با عنواج ( 2132)چانگ و همکاراج 
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محور بر شبکة اعتمااد باان افاراد تاأثار      ة خدمتبه این نتاجه رسادند که انگاز« (افراد در محل کار

انگازة عماومی خادمات و سارمایة    »در پهوهشی با عنواج ( 2133)شئدا . رذارد مثبت و معنادار می

اجتماعی، به این نتاجه رساد که مااج انگازة عمومی خدمات و ررایش به رفتار اجتماعی و سرمایة 

تواج اساتنباط  ررفته می بنابراین، براساس مطالعات انجا . اجتماعی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد

 :کرد

 .رذارد محور بر سرمایة اجتماعی تأثار مثبت و معنادار می انگازة خدمت: 3فرضیة 

 سرمایة اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی

اتار از  ها به کارکنانی ناااز دارناد کاه فر     ، سازماج(مدیریت منعط )در ساختارهای جدید سازمانی 

های دروج ساازماج، باه سارمایة      راری از منابخ و سرمایه تکالا  شغمی خود فعالات کنند تا با بهر 

شمسی و همکااراج،  )دست یابند و به بهبود عممکرد سازمانی کمب کنند ( مزیت رقابتی)اجتماعی 

ازماج شکل فردی بان افراد س سرمایة اجتماعی به وسامة وجود روابط نزدیب مااج(. 322، ص3192

تواند به همااج رفتارهاای شاهروندی ساازمانی اشاار        فردی می رارد که این روابط نزدیب مااج می

پوتنا  معتقد است رفتارهایی از قبال همکاری و مشارکت که توساط افاراد نشااج داد     . داشته باشد

ارتقای سرمایة  ها کمب کرد  و در ایجاد و شود به ایجاد اعتماد، محبت و درک مشترک، مااج آج می

« رفتارهای شهروندی»محور، کامال  مشابه با  بنابراین، چنان رفتارهای اجتماعی. اجتماعی مؤثر است

دلاال تاأثار آج    رفتارهای شهروندی سازمانی، به(. 3139نهاد و همکاراج،  سبحانی)هاست  در سازماج

. کناد  یة اجتمااعی اعماال مای   در اثربفشی سازمانی اهمات یافته است که این اثر را از طریق سرما

 :تواج رفتررفته می بنابراین، براساس مطالعات انجا 

 .رذارد سرمایة اجتماعی بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثار مثبت و معناداری می :4فرضیة 

 سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی

هاد ساازمانی در   دادج وظای ، و نقش رضاایت شاغمی و تع   سهم سرمایة اجتماعی در تسهال انجا 

رود، بساار مهام   شمار می کافات عممکرد و تربات ناروی انسانی، که امروز  مبنای توسعة جوامخ به

برداری  تواند بستر مناسبی را برای بهر  زیرا سرمایة اجتماعی می(. Fakhraee & Asadi, 2010)است 
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تر، اعتمااد متقابال و افازایش    ناروی انسانی در سازماج فراهم کند تا منابخ انسانی با مشاارکت باشا  

 & Gyvryan)ای خااود، بااه انجااا  تعهاادات خااود در براباار سااازماج قااادر باشااند  دانااش حرفااه

Dindarfarkvsh, 2011 .)دهندة تأثار مثبت سرمایة اجتماعی بار تعهاد    بررسی تحقاقات پاشان نشاج

طه سارمایة اجتمااعی و   راب( 3193)خورشاد (. Haghighatian et al., 2008)سازمانی کارکناج است 

های دولتی شهر کرماج بررسی کردند و رابطة مثبت و معنااداری    تعهد سازمانی را بان کارکناج بانب

نقاش و ماازاج   ( 3192) زاد  عماشااهی  زاد  باطالی و قاسام  کاظم. بان این دو متغار را نتاجه ررفتند

ررسی کردند و نتاجه ررفتناد ماااج   تأثار سرمایة اجتماعی را بر تعهد سازمانی و آموزش اثربفش ب

بناابراین، براسااس   . سرمایة اجتماعی و ررایش به تعهد سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجاود دارد 

 :تواج رفتررفته می مطالعات انجا 

 .رذارد سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی تأثار مثبت و معنادار می :5فرضیة 

 ازمانیتعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی س

: شاود ، تعهد کارکناج باه ساازماج باا ساه ویهرای شارح داد  مای       (3991) 3براساس تعری  رایس

تمایل برای اعمال تالش به نمایندری از ساوی ساازماج و   .2پذیرش عاطفی و شناختی از شغل؛ .3

وقتای فاردی    (Chen et al., 2010, p.602) قصد قوی و تمایل به حفت عضویت در شاغل . 1شغل؛ 

کناد   می پذیرد و برای رسادج به آج اهدا  تالش و ایثار ازمانی دارد، اهدا  سازمانی را میتعهد س

شاود   های تالش برای دستاابی به اهدا  سازماج، در رفتار شاهروندی ساازمانی دیاد  مای      و جمو 

هاای    هاا و تکماا     وقتی کارکناج خاود را باا اهادا  و ارزش   (. 1، ص3133مهرابی و همکاراج، )

تنها به همکاراج خود کماب   نه. کنند کنند به بهترین شاو  در سازماج تالش می نی شناسایی میسازما

هایشااج را بارای ساازماج     کوشاند بهتارین تاالش    کنند، بمکاه مای   ها ارتباط برقرار می آجکرد  و با 

بنابراین، ماهات ارتباط فارد باا ساازماج در هار     (. Huang & You, 2011, p.11342)اختصاص دهد 

کارکناج با تعهد عااطفی قاوی   . رانة تعهد عاطفی، مستمر و تکمافی متفاوت است یب از اجزای سه

                                                           
1. Rice 
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مانناد، زیارا باه     افرادی با تعهد مستمر قوی مای . خواهند بمانند مانند، برای اینکه می  در سازماج می

و ساعادی،   بهارواج )کنند که بمانناد   ماندج نااز دارند و کسانی که تعهد تکمافی دارند، احساس می

، بر این باورند که تعهد ساازمانی باا   (2119) 2و کوهن( 2112)و همکاراج  3مایر(. 331، ص3139

شناختی  های فردی و جمعات  های خود براساس ویهری  مقایسه تأثار متقابل بان انتظارات و ررایش

شاود   جار مای  یابد، در نهایت، به رفتارهای شهروندی ساازمانی من  های شغل، رسترش می  و ویهری

(Lawrence et al., 2012, p.329 .) یاباد   با افزایش تعهد، وابستگی روانی فرد به سازماج افزایش مای

یابد، هر چه این وابستگی باشتر باشاد،   میکه این وابستگی و اعتقاد، در رفتار فرد در سازماج بروز 

قاوی دارد، احسااس مثبات    کسی که دلبستگی و عالقاة  . شود احتمال بروز این رفتار ناز باشتر می

بناابراین،  . رود موجب بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در فارد شاود   قوی ناز دارد که انتظار می

 :تواج رفتمی

 .رذارد تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثار مثبت و معنادار می: 6فرضیة 

 مدل مفهومی پژوهش

ترساام   3رها، مادل مفهاومی تحقااق باه شارح شاکل       براساس مطالعات پاشان و روابط بان متغا

 .شود می

 

 
 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

                                                           
1. Meyer 

2. Cohen 

رفتار شهروندی  محور خدمت ةانگاز

 سازمانی

 تعهد سازمانی

 اجتماعی ةسرمای
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 روش تحقیق

باا   ساازی معاادالت سااختاری    همبساتگی و از ناوع مادل    -روش اجرای این پاهوهش توصاافی  

اناد از   در این پهوهش چهار متغار بررسی شد  است کاه عباارت  . است Amosافزار  کارراری نر  به

رذاری، تعهد به مناافخ عماومی، دلساوزی،     مشی تمایل به خط)های آج   محور و مؤلفه دمتانگازة خ

دوستی،  نوع)های آج   بان، رفتارهای شهروندی سازمانی و مؤلفه به مثابة متغار پاش( فداکاری و ایثار

عناواج متغاار ماالک، تعهاد ساازمانی و       ، باه (نزاکت و ادب، وجداج، جوانمردی و فضامت مادنی 

هاای آج    و سارمایة اجتمااعی و مؤلفاه   ( تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر)های آج   همؤلف

جامعاة آمااری ایان    . عنواج متغارهای مستقل و وابساته  همزماج به( ای و ساختاری شناختی، رابطه)

منظاور تعااان حجام نموناه      باه . های دولتی شهر کرماج بود  است  تحقاق شامل همة کارکناج بانب

یاابی   کند بارای تعااان حجام نموناه در مادل      وی بااج می. کار ررفته شد به( 2112)ی کالین الگو

نباشد و به ازای هر پرساش پاهوهش    211های پهوهش کمتر از   معادالت ساختاری باید تعداد داد 

کاه باشاتر    2یاا   3هاای    سرس، تعداد حاصل از هر یب از رزینه. باید پنج نمونه وجود داشته باشد

پرساش   21پاهوهش حاضار    ةاز آنجا که پرسشانام . شود ، برای تعاان تعداد نمونه انتفاب میباشد

دست  پرسشنامة قابل تحمال به 221در کل  بنابراین،. نمونه را انتفاب کرد 211تواج تعداد  ، میدارد

 ای نسبی انجا  ررفت، بدین صورت که از ررو  مادیراج  راری این تحقاق با روش طبقه نمونه. آمد

ابازار  . نفر از مسائوالج اعتباارات انتفااب شادند     33و  312داراج نفر، تحویل 21نفر، معاوناج  12

 کارشناساج حوزة تحقاق و استاداج نظرهای از راری بهر  با. ها، پرسشنامه بود آوری داد  اصمی جمخ

 هاای مقاااس  کااربرد  همچناان  شاد  و  ساازی ها برای بهبود پرسشانامة باومی  و اعمال نظرهای آج

 با پهوهش همگرای همچنان، روایی شد، برآورد مطموبی حد در پهوهش روایی محتوایی استاندارد

 رایاج  اساتاندارد  معااار  دو های پهوهش ناز با و پایایی پرسش 3شد  واریانس تباان ماانگان محاسبة

را برای آلفای  9/1، استاندارد باالی (3923) 1کرونباخ. بررسی شد 2پایایی ترکابی و کرونباخ، آلفای

                                                           
1. Average variance extracted (AVE) 
2. Composite Reliability (CR) 
3. Cronbach 
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 را بارای مااانگان   2/1، ماازاج بااالی   (3933) 3کرونباخ ذکر کرد  است، همچنان فورنال و الرکار  

با توجه . اندرا برای پایایی ترکابی بااج کرد  1/1استاندارد باالی  2شد  و بارازی ویی واریانس تباان

 (.3دول ج)شد ، پایایی و روایی پهوهش مناسب است  های بااجبه استاندارد
 

 سنجش پایایی و روایی همگرا. 1جدول 

 هامؤلفه متغیر
آلفای 
 کرونباخ

میانگین واريانس 
 شده تبیین

پايايي 
 ترکیبي

 منبع گويه

رفتارهای شهروندی 
 سازمانی

دوستی، نزاکت و ادب،  نوع
 وجداج، جوانمردی، رفتار مدنی

91/1 31/1 39/1 
جاج و یونگ 

(2132) 

 تعهد سازمانی
ی، تعهد هنجاری، تعهد عاطف

 تعهد مستمر
92/1 22/1 99/1 

یر و آلن می
(3999) 

 محور انگازة خدمت
رذاری، تعهد  مشی تمایل به خط

به منافخ عمومی، دلسوزی، 
 فداکاری و ایثار

 (3991)پری و وایز 92/1 32/1 32/1

 سرمایة اجتماعی
ای و  های شناختی، رابطه سرمایه

 ساختاری
92/1 13/1 33/1 

و روشال ناهاپات 
(3993) 

روایای واراارا ماازاج همبساتگی یااب سااز  بااا     . در اداماه روایای واراارا بررسای شاد  اساات    

روایی واررا وقتی در سط  قابل قبول است که مازاج جذر ماانگان . دهد هایش را نشاج می شاخص

ر در مدل های دیگشد  برای هر ساز  باشتر از واریانس اشتراکی بان آج ساز  و ساز  واریانس تباان

قطار اصامی مااتریس جاذر مااانگان واریاانس       ) ، روایی واررا تأیااد شاد  2بر مبنای جدول . باشد

 (.شد  است اناتب
 بررسی روایی واگرا. 2جدول 

 4 3 2 1 متغیر رديف
    92/1 محور انگازة خدمت 3
   91/1 39/1 تعهد سازمانی 2
  93/1 19/1 91/1 سرمایة اجتماعی 1
 39/1 23/1 22/1 13/1 وندی سازمانیرفتارهای شهر 2

                                                           
1. Fornell & Larcker 
2. Bagozzi & Yi 
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 های پژوهش   یافته

 ها و تحلیل مدل پیشنهادشدهسنجش فرضیه

هاای  شااخص . شاود یابی معادالت ساختاری، برازش مدل و معناداری رواباط بررسای مای   در مدل

 بااارای. اسااات Cmin/df و NFI ،CFI، AGFI، GFI، RMSEAشاااامل بااارازش مناساااب مااادل 

راری قابل قبول هستند، ابتدا بایاد   های انداز ها تا چه انداز  برای مدلصکردج اینکه شاخ مشفص

چنان روشای، ابتادا چهاار مادل      بر مبنای اتفاذ. راری را جدارانه تحمال کنامهای انداز همة مدل

نتاایج تحماال   . راری که مربوط به متغارها هستند، به صورت مجزا مورد آزموج قرار ررفتناد انداز 

ة راری انگاز های انداز راری نشاج داد که مدلهای انداز جا  شد  برای تعاان صحت مدلعاممی ان

شهروندی ساازمانی مادل قابال قباولی      هایاجتماعی و رفتار ةمحور، تعهد سازمانی، سرمایخدمت

رااری در  هاای اناداز   های کمای بارازش مادل   یادی به همرا  شاخصأنتایج تحمال عاممی ت. است

 .ه شد  استارائ 1جدول 
 گیریهای اندازههای کلی برازش مدلشاخص. 3جدول 

 نام شاخص متغیر

Cmin/df GFI AGFI CFI NFI RMSEA 

 111/1 92/1 911/1 91/1 92/1 11/2 محورانگازة خدمت
 129/1 92/1 99/1 91/1 99/1 33/3 تعهد سازمانی

 122/1 91/1 99/1 92/1 91/1 12/2 سرمایة اجتماعی
 119/1 92/1 91/1 91/1 92/1 39/3 ی شهروندی سازمانیرفتارها

 GFI 9/1< AGFI 9/1< CFI 9/1< NFI 13/1> RMSEA >9/1 2> سط  قابل قبول

پس از بررسای  . راری از برازش مناسبی برخوردارندهای انداز ، مدل1با توجه به نتایج جدول 

یاابی معاادالت   هاا مادل  ی آزموج فرضااه راری در را  اول، در را  دو  براهای انداز و تأیاد مدل

 .های کمی برازش الگوی مفهومی پهوهش بااج شد  استشاخص 2در جدول . ساختاری اجرا شد
 

 های کلی برازش مدل ساختاری پژوهششاخص. 4جدول 

 Cmin/df GFI AGFI CFI NFI RMSEA نام شاخص

 113/1 92/1 91/1 92/1 93/1 39/2 مدل ساختاری
 GFI 9/1< AGFI 9/1< CFI 9/1< NFI 13/1> RMSEA >9/1 2> لسط  قابل قبو



 422       ...    محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی  مبنای انگیزة خدمتگیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر  شکل 

   

 

های کمی، نشاج از برازش خوب الگاو  تواج نتاجه ررفت شاخصبا توجه به مطالب یادشد  می

شد  به خوبی الگو را مورد حمایات قارار    آوری های جمخبه عبارت دیگر، داد . ها استتوسط داد 

در این مدل ضارایب رررسااونی باان    . ش ترسام شد  استدر ادامه مدل ساختاری پهوه. دهندمی

 دهندمی نشاج 1/1از  بارهای عاممی بزررتر. متغارهای تحقاق و بارهای عاممی نشاج داد  شد  است

 باشاند  2/1تا  1/1بان  ارر. هستند پنهاج متغار محاسبة برای اطماناج قابل مقااسی پذیر مشاهد  متغار

 (.313، ص3193ابارشی و حسانی، )کنند می کفایت ادامة تحمال ضعافند، برای نسبتا  چه ارر

 
 الگوی معادالت ساختاری پژوهش. 2شکل 

. بررسای شاد  اسات    Pهاا شااخص   پس از بررسی و تأیاد الگو، برای آزموج معناداری فرضاه

ا هاای رررسااونی با   شاد  بارای وزج   ، از تفاوت معنادار محاسبهPبرای مقدار  12/1مقادیر کمتر از 

 Pها به همرا  ضرایب رررساونی و مقاادیر  فرضاه. حکایت دارد 92/1مقدار صفر در سط  اطماناج 

 .بااج شد  است 2مربوط به هر فرضاه، در جدول 
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 هانتایج آزمون فرضیه ضرایب رگرسیونی و. 5جدول 

 نتیجه عدد معناداری ضريب رگرسیوني ...بر متغیر ...تأثیر متغیر فرضیه

 تأیاد 122/1 12/1 تعهد سازمانی محور متانگازة خد 3

 تأیاد 112/1 21/1 رفتارهای شهروندی  محور انگازة خدمت 2

 تأیاد 121/1 29/1 سرمایة اجتماعی محور انگازة خدمت 1

 تأیاد 111/1 13/1 رفتارهای شهروندی  سرمایة اجتماعی 2

 تأیاد 123/1 32/1 تعهد سازمانی سرمایة اجتماعی 2

 تأیاد 111/1 12/1 رفتارهای شهروندی  زمانیتعهد سا 1

 . های پهوهش تأیاد شد، تمامی فرضاه2با توجه به نتایج جدول 

 بحث و نتیجه

رااری رفتارهاای شاهروندی ساازمانی بار مبناای انگاازة         بررسای شاکل   پهوهش حاضر، با هد 

های دولتی شهر کرماج انجا    محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی در مااج کارکناج بانب خدمت

محور بار تعهاد    های پهوهش، تأثار مستقام انگازة خدمت  اول از بررسی فرضاه در را . ررفته است

، (2112)، کاام  (2111)، بریاور و همکااراج   (3999)بق با نتایج کروسوج سازمانی تأیاد شد که مطا

شاود   بناابراین پاشانهاد مای   . اسات ( 2111)، وندنابال و همکااراج  (2111)، کمامری (2119)تامور 

. های دولتی در صدد شناخت و تقویات عوامال ماؤثر بار انگاازة خادمت عماومی برآیناد          سازماج

تری از  تواند دامنة وساخ توجه کنند که انگازة خدمت عمومی می های عمومی باید  همچنان، سازماج

در اداماه تاأثار معناادار    . ها را دربارة کارکناج و مدیراج بفش دولتی فاراهم کناد    ها و انگاز   مشوق

، (2131)پاور   محور بر رفتارهای شهروندی سازمانی مطابق با نتایج پهوهش فردوسی انگازة خدمت

همچنااان، معناااداری تااأثار انگااازة . تأیاااد شااد( 2131)، سااانئرویس (2119)پاناادی و همکاااراج 

و چونگ و همکاراج ( 2133)محور بر سرمایة اجتماعی مطابق با نتایج پهوهش جکمن شئدا  خدمت

شود، سعی کنناد مناافخ عماو  مارد  را      بنابراین، به مدیراج بفش دولتی پاشنهاد می. است( 2131)

تالش مدیراج دولتی باید بارای خادمت باه مارد ، جباراج      . ورد  کنندجای منافخ افراد خاص برآ به
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ماندری مرد ، کاهش مشکالت جامعه، ترویج عدالت اجتمااعی و افازایش رضاایت مشاتری      عقب

 .باشد

هاای پاهوهش تاأثار معناادار سارمایة اجتمااعی بار رفتارهاای           در را  دو  از بررسای فرضااه  

، (2119)، هائوشااو  (2113)نتاایج تحقاقاات سوساوالج     شهروندی سازمانی تأیاد شد که مطابق با

همچناان، تاأثار   . اسات ( 2132)، عساگریاج و کرامتای   (2132)پنا  و پوردال  ، یزداج(2132)یونی 

زاد   زاد  باطاالی و قاسام   کااظم ، (3193)سرمایة اجتماعی بر تعهد سازمانی مطابق با نتایج خورشااد  

شاود   بنابراین، پاشنهاد می. تأیاد شد( 2119)سامانی  و عریض( 2131)، وحدتی (3192) عماشااهی 

ای و مشارکت اجتماعی، ماااج   مدیراج از طریق تقویت فرهنگ وفاداری، اطاعت و مشارکت وظافه

مدیراج باید از طریق ایجاد فضاای کااری مناساب در    . کارکناج دوستی، اعتماد و هویت ایجاد کنند

جا  منافخ سازمانی بر منافخ شفص و حمایت و دفااع از  سازماج، مال کارکناج برای فداکاری و تر

بارای ایان منظاور کارکنااج بایاد بکوشاند در رواباط و ماراودات خاود،          . سازماج را افزایش دهند

همچناان بارای ایجااد و توساعة     . های هوش عاطفی را یاد بگارناد و آج را افازایش دهناد     مهارت

منظور بهباود تعهاد ساازمانی کارکنااج باه مادیراج        های مورد بررسی، به  سرمایة اجتماعی در بانب

هاای    فرهنگای، تشاکال باشاگا       های رروهی، مراسم و مناساب   شود با بررزاری جمسه پاشنهاد می

منظور ایجاد و توسعة پاوناد و ارتبااط صامامانه     های فرهنگی به  ورزشی فرهنگی و توسعة فعالات

کاردج اقادامات و    های سازماج به کارکناج، و نهادینه  ماجها و آر  بان کارکناج، و انتقال اهدا ، ارزش

در . منظور ایجاد همفکری و در نتاجه پرورش حس دوستی دروج ساازماج تاالش کنناد    ها به  برنامه

نهایت، تأثار معنادار تعهد سازمانی بر رفتار شاهروندی ساازمانی تأیااد شاد کاه مطاابق باا نتاایج         

. است( 2113)و یمماز ( 2132)، باگ (2112)یر و همکاراج ، ما(3191)الدینی و محمدجانی  شمس

هاای    شود با برقراری ارتباط مفاد و مؤثر با کارکناج اهادا  و ارزش   به مدیراج پاشنهاد می بنابراین،

آناج را شناخته و برای رسادج به اهدا  سازماج را  بردارند تاا کارکنااج بارای موفقاات ساازماج      

ات کنند و با رفتارهای داوطمبانه و اختااری خود باعو بهباود ماؤثر   طور شفصی احساس مسئول به

 .های سازماج شوند  دادج وظای  و نقش انجا 
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