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 چکیده
ر شهروندی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی و هدف مقاله حاضر ارائه الگویی جهت ارتقای سطح رفتا     

منبعی  عنوان بهاجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه  سرمایهمفهوم سالمت سازمانی است. 
سالمت سازمانی  شود. اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می با ارزش

سالم،  یها در سازمان تصویر بزرگی از سالمت سازمان داشته باشیم. دهد یجازه ماست که به ما ای مفهوم
از سوی دیگر  و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد باالیی برخوردارند. شناس یفهکارمندان متعهد و وظ

متعهد به  گیرد، کارکنانی وری سازمان مورد توجه قرار می عنوان عامل مؤثر در ارتقاء بهره امروزه آنچه به
گونه کارکنان را دارای رفتار  کنند. محققان، این سازمان هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تالش می

سازی  طور مشخص مبتنی بر مدل همبستگی و به -روش این پژوهش توصیفی دانند. شهروندی سازمانی می
ها و مراکز آموزشی پیام نور  گاهعلمی و کارمندان دانش معادالت ساختاری است. جامعۀآماری، اعضای هیئت

ها  آوری داده نفر تعیین گردید. ابزار جمع 301استان گیالن هستند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
پرسشنامه بوده که روایی آن با توجه به مبانی نظری و نظرات خبران تأیید شد و همچنین پایایی آن از طریق 

سازی مسیری ساختاری  ها از مدل قرار گرفت. برای بررسی متغیرها و آزمون فرضیهآلفای کرونباخ مورد تأیید 
شده  دهد، هر سه فرضیه ارائه شده است. نتایج نشان می افزار اسمارت پی آل اس، استفاده مرتبه دوم و نرم

 شده است. پذیرفته 
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 . مقدمه1

این مقاله جهت ارائه الگویی برای ارتقای سطح رفتار شهروندی سازمانی، به بررسی روابط میان      
مفهوم سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی، سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. 

ه دارد، و با خلق هنجارها اشار با ارزشمنبعی  عنوان بهبه پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه 
ای از ارتباطات میان  سرمایه اجتماعی مجموعه شود. و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می

ها  که فعالیت است( سرمایه اجتماعی خارجی) ها افراد )سرمایه اجتماعی درونی( و میان افراد و سازمان
عنوان متغیرهای بعدی  وندی سازمانی هم بههمچنین سالمت سازمانی و رفتار شهر کند. را تسهیل می

دهنده اهمیت و حساسیت سازمان نسبت به اصول اخالقی،  معیاری هستند برای رفتار صحیح که نشان
انصاف و عدالت و مساوات با افراد و شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که درنتیجه آن میزان 

 یابد. اثربخشی سازمان افزایش می
کند که رشد و توسعۀ سازمان  المتی مثبت در یک سازمان، توجه را به شرایطی جلب میمفهوم س     

عنوان سازمانی تعریف  شود. یک سازمان سالم را به را تسهیل کرده و یا موجب پویایی سازمانی می
کافی  طور آورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به تنها در محیط خود دوام می کنند که نه می
[. 31]دهد  طور مداوم توسعه داده گسترش می های بقا و سازش خود را به توانایی ش کرده وساز

 مندی به کار را در سازمان سالم و پویا دارای جوی مطلوب و سالم بوده و موجبات انگیزش و عالقه
 برد. از طرف دیگر جو می کارکنان سازمان فراهم کرده و از این طریق اثربخشی سازمان را باال

اندیشه سالمت کامل در  .شود حمایتگر باعث اعتماد بیشتر و روحیۀ باالی آنان می سازمان سالم و
شکوفایی آن را تسهیل و نیز به شرایطی که از  یک سازمان توجه ما را به عواملی که رشد و

زشی کند. احتماالً فهم وضع سالمتی که سازمان آمو کنند، جلب می های کامل آن جلوگیری می پویایی
سازی آن های مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش تواند ما را در گزینش روش نظیر مدرسه می

 [.01]یاری کند 
شود که از روی میل و اراده فردی  از دیدگاه اورگان رفتار شهروندی سازمانی به رفتاری اطالق می     

گیرند، ولی موجب  تقدیر قرار نمیطور مستقیم از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد  بوده و به
عنوان یک  شود. در این دیدگاه، رفتار شهروندی سازمانی را باید به ارتقای عملکرد اثربخش سازمان می

 [.33]مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، در نظر گرفت 
قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری،  سازمان

تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوان برخوردار است. در حالت اجباری شخص وظایف 
قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت  خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل



 801                                                                                                      ...بر اساس یسازمان یرفتار شهروند یارتقا یالگو

ها،  وطلبانه مقوله و رأی وظیفه مطرح است و افراد کوششدهد. ولی در همکاری دا الزامات انجام می
پذیری در راستای منافع  گذارند و مسئولیت های خود می انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی

های سازمان تسهیل  دهند. بدین ترتیب است که مسیر نیل به هدف دیگران را در اولویت قرار می
و تعهد اهمیت واالیی دارد و در صورت عدم وجود رفتارهای همکاری شود، در این حالت اعتماد  می

شود. عالوه بر ضرورت این رفتار در دنیای متحول کنونی، همکاری  داوطلبانه بندرت حاصل می
های تصمیم  های راهبردی است. اجرای هدف داوطلبانه یک عامل کلیدی در اجرای مؤثر تصمیم

مزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیۀ همکاری داوطلبانه راهبردی، مستلزم خالقیت و اقدام ه
[. با توجه به 1های اساسی مدیریت راهبردی نحوه جلب این همکاری است ] است، لذا یکی از چالش

 شده، مسئله اصلی پژوهش ارائه الگویی جهت ارتقاء سطح رفتار شهروندی سازمانی است. مطالب بیان
یۀ اجتماعی سرما ریتأثۀ مدلی برای ارتقای سطح رفتار شهروندی سازمانی، ئارامقاله جهت  نیدر الذا 

ی و کارمندان علم ئتیه، میان اعضای ها آنبر سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد 
در ادامۀ مبانی نظری، روش پژوهش و مدل  دانشگاه پیام نور استان گیالن تبیین گردیده است.

سازی مسیری ساختاری مورد تحلیل قرارگرفته و  ئه گردیده و با استفاده از مدلمفهومی پژوهش ارا
 پیشنهادهای مناسب ارائه گردیده است.

 
 تحقیق. مبانی و چارچوب نظری 2

یۀ اجتماعی، سالمت سرمادر مورد  شده ارائهی ها یتئورمفهوم، تاریخچه و  ارائهدر این بخش به      
از سوی محققان در این  شده انجامی ها پژوهشو  شده  پرداختهمانی سازمانی و رفتار شهروندی ساز

  است. قرارگرفتهی بررس موردحوزه 
 

عنوان جمع منابع  از دیدگاه سازمانی، ناهاپیت و گوشال سرمایۀ اجتماعی را به .سرمایۀ اجتماعی
اجتماعی تعریف طریق شبکۀ روابط یک فرد یا یک واحد  از دسترس،  قابل بالقوه و بالفعل موجود و

اجتماعی و  های شبکهافراد،  میاناجتماعی به ارتباطات  سرمایۀ[. در تعریف دیگری 13کنند ] می
ای از  سرمایۀ اجتماعی مجموعه [.11]شود  میاطالق  ها آنتقابل و اعتماد ناشی از مهنجارهای 

سرمایۀ اجتماعی خارجی( ها ) سازمان میان افراد و ارتباطات میان افراد )سرمایۀ اجتماعی درونی( و
گیری از ارتباطات داخلی شرکت و نیز با محیط خارجی،  کند. با نتیجه که فعالیت را تسهیل می است

لینا و بورن، . [02] کند کنترل منابع و نیز جذب دانش کمک می سرمایه اجتماعی به دسترسی و
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شده   ارتباطات اجتماعی کسبدهنده   که سرمایۀاجتماعی داخل شرکت، منبع انعکاس دهند توضیح می
 .[01] گرایی جمعی و اعتماد مشترک است طریق اعضاء در داخل سازمان، سطوح هدف از

هـای   منظـور اسـتفاده از فرصـت    به سرمایه اجتماعی داخلـی جهـت انتقـال دانـش بـه      ها شرکت     
ننــد. بنــابراین، ک مــی آمیــز از مزیــت رقــابتی، اتکــا کارآفرینانــه پشــتیبان تولیــد و اســتفاده موفقیــت

سـرمایه اجتمـاعی خـارجی، شـامل      .شده مرتبط است  سرمایۀاجتماعی داخلی به ظرفیت جذبی کسب
سـرمایه   توجه سازمان، اسـت ایـن نـوز از    ارتباطات میان رؤسای شرکت و افراد دیگر با اعضای مورد

هـای   مهم درسازمان تواند از چندین منبع شامل ارتباطات اجتماعی بین افراد دارنده پست اجتماعی می
 .[02] آیـد  ها به دست می های راهبردی رسمی و غیررسمی میان دو یا بیشتر شرکت مستقل و اتحادیه

طبقه یا بعد  های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه ( با رویکرد سازمانی، جنبه3331ناهاپیت و گوشال )
 .[03] ای و شناختی دهند: ساختاری، رابطه جای می

 
های میان افراد دارد؛ یعنی شـما بـه چـه کسـانی و      اشاره به الگوی کلی تماساختاری. بعد سالف( 

ای میـان افـراد؛    اند از روابـط شـبکه   های این بعد عبارت ترین جنبه . مهم[31] چگونه دسترسی دارید؟
 .[03] ای و سازمان مناسب پیکربندی شبکه

 
کننده مظاهر، تعبیرها،  منابعی دارد که فراهمبعد شناختی سرمایۀ اجتماعی اشاره به ب( بعد شناختی. 

انـد از   های این بعد عبارت ترین جنبه ها است. مهم های معانی مشترک در میان گروه تفسیرها و دستگاه
 .[03] زبان، کدهای مشترک و حکایات مشترک

 
افراد بـا  کننده نوعی روابط شخصی است که  ای سرمایۀ اجتماعی توصیف بعد رابطهای.  ج( بعد رابطه

های این بعد از سرمایۀ اجتمـاعی   ترین جنبه کنند. مهم یکدیگر به خاطر سابقه تعامالت خود برقرار می
 .[03] اند از اعتماد، هنجارها، تعهدات، انتظارات، و هویت عبارت

 
تعریف کرد و ضمن پیشنهاد طرحی برای  3393سالمت سازمانی را مایلز در سال سالمت سازمانی. 

ها، خاطرنشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهد بود. به نظر او سالمت  مت سازمانسنجش سال
به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش  کند یسازمانی اشاره م

به نظر مایلز سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای  .[19] توانایی خود برای سازش بیشتر
 ازنظردر محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. سازمان 
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ی است و شامل توانایی سازمان برای انجام ا تازهالیدن و کلینگل سالمت سازمانی یک مفهوم 
. یک سازمان سالم جایی است که افراد گردد یمو رشد و بهبود سازمان  مؤثر طور بهوظایف خود 

 .[3] در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند اهندخو یم
که  شود یمی اداری مفروض ها سازمانی مثبت ها یژگیویکی از  عنوان بهسالمت سازمانی      

از موقعیت اداری و سازمانی  ها سازمانعام به معنی آن است که افراد اداری شاغل در  صورت به
و  مسلکان هممکانات عمومی به نفع خود، وابستگان، خویشان نسبی و سببی، خویش، از اموال و ا

نکنند. به عبارتی سالمت سازمانی با توانایی سازمان برای انجام مأموریت خود  سوءاستفاده ها آننظایر 
متفاوت برحسب سطوح  را د سالمت سازمانیابع( ا0221) کسلیمهوی و . [33] شود یمتعریف 

 .[03] اند نمودهبه سه سطح نهادی، اداری و تکنیکی تقسیم کارکردی مسئولیت و نیاز 
 

یگانگی در برنامه آموزشی  دارای که  دهد یرا توضیح م ، سازمانییگانگی نهادی. سطح نهادیالف( 
مستعد است و قادر است که  کارکنانبه عالیق کوچک از طرف جامعه محلی و  سازمانخود است. 

 .[03] نیروهای بیرونی مخرب سازش کند )نیاز نهادی(با  یزیآم تیطور موفق به
 

. مدیر کند یها اشاره م کردن به عمل مافوق رینفوذ مدیر به توانایی وی در تأث. سطح اداریب( 
در فکر و عمل  حال  نیع اما در کند یطور اثربخشی کار م بوده و با رئیس ناحیه به کننده بیبانفوذ، ترغ

که دوستانه، حمایتی، باز و  دهنده رفتاری از مدیر است رعایت نشان. بزاری(خود استقالل دارد )نیاز ا
که وظیفه مدار و موفقیت مدار اشاره دارد به رفتاری از مدیر  یساخت ده. همکاران است )نیاز بیانی(

ل آموزشی الزم بوده و یکه دارای مواد و وسا سازمانی آموزشیمنابع به  تیحما .است )نیاز ابزاری(
 .[3] دارد )نیاز ابزاری(اشاره  ول استصقابل ح یراحت اضافی دیگر به لیوسا
 

میان روحیه به احساس اطمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در . سطح تکنیکی )فنی(ج( 
کار  کنند یاحساس خوبی به یکدیگر داشته و احساس م کارکنان. کند یوجود دارد اشاره م کارکنان

اشاره  کارکنانبرای یادگیری  سازمان دیعلمی به تأک دیتأک. دهند )نیاز بیانی( یانجام م یخوب خود را به
. محیط یادگیری منظم و جدی است. اهداف علمی سطح باال ولی قابل حصول برای دانش کند یم

 .[0]شده است )نیاز ابزاری(  آموزان وضع
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( به کار گرفتند. او 3311ارانش )همکاین واژه را برای اولین بار اورگان و . رفتار شهروندی سازمانی
 ۀلیوس بهمستقیم  طور بهمعتقد بود که رفتار شهروندی سازمانی، رفتار فردی و داوطلبانه است که 

باعث ارتقای اثربخشی و  نیا وجود بای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما ها دستگاه
روندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ساختار رفتار شه. [31] شود یمکارایی عملکرد سازمانی 

و در اثر رفتارهای آنان،  کنند یارزیابی رفتارهای فرا نقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت م
است که  شده  یرفتار شهروندی سازمانی چندین بعد معرف یبرا .ابدی یاثربخشی سازمانی بهبود م

 .[3] 1و شرافت شهروندی 3، مردانگی )جوانمردی(1واضع، ت0یشناس فهی، وظ3یدوست اند از نوز عبارت
طور  کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری است و به های یترفتار شهروندی سازمانی بیانگر فعال

 یتشده و درنها یده پاداش سازمان یها غیرمستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و دستگاه
دارند که رفتارهای  بولینو و تورنلی اعتقاد .[09] دهد یء مو اثربخشی وظایف سازمان را ارتقا ییکارا

و  یستندطور مستقیم قابل تقویت ن ها به دارای دو حالت عمومی هستند: آن یکل طور شهروندی به
ها برای دستیابی به موفقیت، از  العاده هستند که سازمان ویژه و فوق یها ها ناشی از تالش همچنین آن

 .[39] ارندکارکنانشان انتظار د
است که  شده  انجامی متعددی در ارتباط با شناسایی ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی ها پژوهش     

اشاره نمود. در این قسمت هفت بعد  توان یمرا [ 01] کرنودلو [ 12] پژوهش ارگان ها آن نیتر مهماز 
ننده پذیرش سازمانی، روحیه ک رفتارهای کمک اند از: این ابعاد عبارتاست که  شده  دادهتوضیح 

. در بخش زیر ابعاد شخصی ۀو توسع آداب اجتماعیجوانمردی، وفاداری سازمانی، ابتکارات فردی، 
 است. شده  دادهمختصر توضیح  طور به شده انیب

 
طـور مفهـومی شـامل؛     مهم از رفتار شهروندی سازمانی است و بـه  یا گونه. کننده کمکهای رفتارـ 

انه به دیگران و جلوگیری از اتفاق افتادن مشکالت مربوط به کار اسـت. مفـاهیم؛   کمک کردن داوطلب
فردی و کمک به دیگـران همگـی بیـانگر ایـن دسـته از       میان روابط فردی، تسهیل میان یها کمک

رفتارها هستند. قسمت دوم تعریف، کمک کردن به دیگران را در قالب جلـوگیری از ایجـاد مشـکالت    
 .[1] کند یبیین مکاری برای آنان، ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Altruism 
2. Deontology 

3. Courtesy 

4. Sportsmanship 
5. Dignity of citizenship 
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مذکور میل کارکنـان بـه    ۀاز مفاهیم بنیادی رفتار شهروندی سازمانی است. واژ .سازمانی پذیرشـ 
رفتارهـایی  ۀ دهنـد  و نشـان  کند یسازمانی را توصیف م یها هیپذیرش و پیروی از قوانین، مقررات و رو

است.  شده  رفتهیو مقررات پذ ها شناسایی و در ساختار معقولی از نظم است که ضرورت و مطلوبیت آن
طـور   اطاعت سازمانی شامل رفتارهایی نظیر؛ احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف بـه  یها شاخص

 .[31] باشند یبا توجه به منابع سازمانی م ها تیکامل و انجام مسؤول
 

کننـده،   کمـک  یکی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای. جوانمردییۀ روح
کننده،  و ناراحت ریناپذ جوانمردی را تحمل شرایط اجتناب نتوجه بسیار کمتری به آن شده است. اورگا

ـ ین ، خوشتوان یبدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف کرده بود. جوانمردی را م کارکنـان در تحمـل    یت
 .[1] همراه عدم ابراز شکایت تعریف نمود نبوده بهنامطلوب  شرایط

 

ی صـادقانه، حسـن نیـت در حـال     هواداروفاداری سازمانی شامل مفاهیمی چون . فاداری سازمانیو
همـراه حمایـت و دفـاز از اهـداف سـازمانی اسـت. وفـاداری         سازمانی به هواداریگسترش، حمایت و 

 ، ضروری است. حمایت و دفاز در مقابل تهدیداتها یرونیخاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد ب سازمانی به
 .[13] عنوان رفتار وفادارانه نگریسته شود به تواند یبیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب م

 

الزم ۀ ن بوده و شامل عملکرد شغلی بـاالتر از درجـ  اابتکار فردی مورد توجه اکثر محقق. ابتکار فردی
ات خالقانـه و نوآورانـه   ماننـد؛ اقـدام   یا . رفتارهای داوطلبانهردیگ یطور داوطلبانه صورت م است که به

برای سودرسانی به سازمان، پافشاری روی کار با تالش و اشتیاق مضاعف، داوطلب شدن برای قبـول  
نوآورانه جهـت بهبـود وظیفـه     یها یاضافی، تشویق همکاران برای انجام کارها، طراح یها تیمسؤول

 .[33] از ابتکار فردی هستند ییها شخصی و عملکرد سازمانی همگی نمونه
 

عنـوان؛ مشـارکت در فرآینـدهای سیاسـی سـازمان، ابـراز        به تواند یآداب اجتماعی م .آداب اجتماعی
شخصی، مشـارکت در رویـدادهای سـازمان، حضـور در      یها عقاید، پرداختن به مسائل کاری در وقت

جتماعی ؛ آداب ادارد یجلسات و مشارکت در مسائل سازمانی و غیره در نظر گرفته شود. اورگان بیان م
عهده  عنوان شهروند سازمانی در زندگی سیاسی سازمان به و نقش فعالی که کارکنان به ها تیبه مسؤول

 .[31] شود ی، مربوط مرندیگ یم
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کـه دانـش،    ییهـا  تیدرگیری داوطلبانه فرد در فعال شخصی عبارت است از ۀتوسعۀ شخصی. توسع
جوی فرصت بـرای  و  . کارکنان با جستدهند یوی را بهبود بخشیده و توسعه م یها ییمهارت و توانا

خود را به سـازمان افـزایش دهنـد. ویژگـی بـارز چنـین رفتـاری،         یها کمک توانند یافزایش دانش، م
در  .[10] فردی در سازمان اسـت  یها منظور توسعه مشارکت ها به یادگیری مجموعه جدیدی از مهارت

هـای انجـام    توان بیان نمود که بر اساس بررسی یهای انجام شده در این حوزه م مورد پیشینۀ پژوهش
شده پژوهشی در ارتباط با الگویی جهت ارتقای سطح رفتار شـهروندی سـازمانی بـر اسـاس سـرمایه      

هـایی کـه در مـورد     اجتماعی وسالمت سازمانی انجام نشده است. اما در این بخش به بررسی پژوهش
رد و همچنین عدالت سـازمانی و رفتـار شـهروندی    سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و عملک

 سازمانی، در داخل و خارج انجام گریده، پرداخته شده است.
(، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی و رفتار 3133) جهانگیری و همکاران     

ندی سازمانی های سرمایه اجتماعی و رفتار شهرو شهروندی سازمانی، به بررسی رابطۀ میان مؤلفه
های سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ  پرداختند و نتیجه گرفتند که میان تمام مؤلفه

( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ میان ادارک 3111) مهر و همکارانرامین .[1] مستقیم وجود دارد
ک از عدالت سازمانی و همبستگی از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، همبستگی ابعاد ادرا

ادراک از عدالت با رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه پژوهش نشان داده است 
 . سلیمانی[1] دار استنی با رفتار شهروندی سازمانی معناکه رابطۀ میان ادراک از عدالت سازما

های استان تهران بر  مدارس شهرستان( پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان سالمت اداری 3111)
اساس الگوی هوی و فیلدمن انجام داده است. هدف پژوهش مطالعه و مقایسه سالمت اداری مدارس 

بوده است. نتایج نشان داد سالمت اداری مدارس از نظر  19-11های استان تهران در سال  شهرستان
تری ارس از سالمت اداری پایینمعلمان در حد مناسب است. مدارس متوسطه نسبت به سایر مد

برخوردار هستند. همچنین مدارس غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی از سالمت اداری باالتری 
 .[32] برخوردار هستند

( تحت عنوان رابطۀ میان سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی 0230) در پژوهشی که از سوی واهیو     
پرسشنامه تهیه شد  301های پژوهش از  کداری انجام شد، دادهسازمانی و عملکرد افراد در صنعت بان

نیت بر دوستی و حسنسازی معادلۀ ساختاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد بعد نوز و با روش مدل
ای و شناختی سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذار است. اما ابعاد سرمایۀ اجتماعی مستقیماً ابعاد ساختاری، رابطه

( 0222) لوی و لوی . همچنین در پژوهشی که از سوی[11] أثیرگذار نبوده استبر عملکرد فردی ت
تحت عنوان فرهنگ همکاری و سالمت سازمانی انجام شد، وجود ارتباط میان فرهنگ همکاری و 
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مدیریت افراد، سالمت کارمندان تولید، نگهداری، وفاداری آنان و نتایج شغلی را تأکیدکردند و 
 .[01] قاء فرهنگ سازمانی سالم ارائه دادندراهبردهایی برای ارت

 
شده بر مبانی به منظور ارائه مدل مفهومی پژوهش، بررسی انجام .ها و مدل مفهومی توسعۀ فرضیه

شده مختلف نشان داده شد که الگویی کامل در حوزۀ دانشگاهی جهت ارتقای های ارائه نظری و مدل
( نشان 3) ابراین الگوی مفهومی پژوهش بر اساس شکلرفتار شهروندی سازمانی ارائه نشده است. بن

داده شده است که هدف از این الگو، ارتقای سطح رفتار شهروندی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی 
شده  باشد. در الگوی ارائه و سالمت سازمانی در مراکز و واحدهای دانشگاهی پیام نور استان گیالن می

یر مستقل، سالمت سازمانی به عنوان متغیر میانجی و رفتار شهروندی سرمایه اجتماعی به عنوان متغ
 باشد. سازمانی به عنوان متغیر وابسته می

 

 
 الگوی پیشنهادی پژوهش .3شکل 

 
 های پژوهش شکل گرفت که به صورت زیر گفته شده است. با مطالعۀ مبانی نظری، فرضیه

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثرفتار شهروندی سازمانی سرمایۀ اجتماعی بر ـ 
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 سرمایۀ اجتماعی بر سالمت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.ـ 

 سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.ـ 
 

 تحقیقروش شناسی . 3

صـیف  تبیینی است. زیرا عالوه بـر تو  -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی    
 هـا  سـنجه سـاختاری، بـه تبیـین مـدل و روابـط میـان        -وضعیت موجود، از طریق مدلسازی مسیری

. همچنین از نظر راهبـرد پـژوهش از   پردازد یممتغیرهای پنهان( مدل )ی ها سازه)متغیرهای آشکار( و 
 .باشد یمنوز پیمایشی 

 
اعضـای هیئـت علمـی و    جامعۀ مورد نظر در ایـن پـژوهش، شـامل     تحقیق.جامعه و نمونۀ آماری 

. دانشگاه پیام نور استان باشد یمنفر  021 ها آنکارمندان دانشگاه پیام نور استان گیالن است که تعداد 
ی رشت، صومعه سرا، رودسـر، منجیـل و   ها نامکه پنج مرکز با  باشد یممرکز و واحد  31گیالن دارای 

جان، فومن، بنـدر انزلـی، سـیاهکل، آسـتانه     شامل لنگرود، الهی شوند یمتالش و باقی که واحد نامیده 
گیـری  بیجار هسـتند. روش نمونـه   اشرفیه، املش، کالچای، شفت، ماسال، رضوانشهر، آستارا و خشک

گیری کوکران بوده است. با توجـه بـه ایـن فرمـول تعـداد      ای و استفاده از فرمول نمونهتصادفی طبقه
مراکـز آموزشـی پیـام نـور      و هـا  دانشگاهکارمندان( اعضای هیئت علمی و کارکنان )نفر از  301نمونه 

 تعیین شدند. ها پرسشنامهجهت پاسخگویی به 
 

ها  در این پژوهش، ابزار اصلی گردآوری داده .ها آوری دادهروایی و پایایی ابزارهای جمع
ای استفاده شده است. بر این  پرسشنامه است که برای سنجش متغیرها از مقیاس لیکرت پنج گزینه

ساس برای متغیرهای مورد بررسی به ترتیب برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت ا
 1ای پرسش؛ بُعد رابطه 1پرسش؛ بُعد شناختی  1بُعد ساختاری ) پرسش 3شامل ( 3331) وگوشال

پرسش و برای  3( شامل 0221) پرسش(، برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه کرنودل
پرسش؛ بُعد  1پرسش )بُعد نهادی  33میزان سالمت سازمانی از پرسشنامه استاندارد شامل سنجش 

 پرسش( استفاده شده است. 3پرسش؛ بُعد تکنیکی  3اداری 
گیری شده است. بدین منظور از ابتدا برای بررسی روایی ابزار از روایی محتوا و روایی صوری بهره     

ها، سعی  های استاندارد و تعدیل آن ها و پرسشنامه و استفاده از مدلهای انجام شده  با دقت در پژوهش
های اولیه  های مورد قبول و مناسب استفاده شود. سپس پرسشنامه ها و شاخص شده است از مؤلفه
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 شده برای خبرگان ارسال و پس از تأیید و انجام اصالحات مقتضی، نهایی شده است. به منظورطراحی
امه، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای به دست آمده برای تعیین پایایی پرسشن

 32/2، 32/2 های سرمایه اجتماعی، سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب پرسشنامه
 بوده است. 11/2
 
 ها یافتهتحلیل . 4

علمی و کارمندان به نفر از اعضای هیئت  301های پژوهش، تعداد  برای جمع آوری داده     
آوری شده در این پژوهش بعضی های جمع اند. برای تبیین و تشریح داده پرسشنامه پژوهش پاسخ داده

های بعدی به اجرای مدل  ( نشان داده شده و در بخش3) دهندگان در جدولهای پاسخ از ویژگی
 معادله ساختاری پژوهش پرداخته شده است.

 
 اختی نمونهشنهای جمعیتویژگی .3 جدول

  

 

 

 

 

 

 
سنجش سطح ( نشان داده شده است. برای 0جدول )تحلیل آماری وضعیت متغیرهای پژوهش در      

، برای سنجش میزان سالمت پرسش 3( شامل 0221کرنودل )رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه 
؛ بُعد پرسش 3؛ بُعد اداری پرسش 1)بُعد نهادی  پرسش 33سازمانی از پرسشنامه استاندارد شامل 

 3امل ( ش3331وگوشال )( و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت پرسش 3تکنیکی 
 ( استفاده شده است.پرسش 1؛ بُعد رابطه ای پرسش 1؛ بُعد شناختی پرسش 1)بُعد ساختاری  پرسش

 
 
 

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 33 11 کارشناسی

 00 01 کارشناسی ارشد

 13 30 دکتری

 درصد فراوانی سنوات خدمت

 12 90 سال 32کمتر از 

 11 31 سال 02تا  32

 30 39 سال 02باالی 
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 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش .0جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف معیار میانگین سنجه() تعداد پرسش ها مؤلفه

 11/2 11/2 3/1 3 رفتار شهروندی سازمانی

 32/2 31/2 3/0 3 سرمایۀ اجتماعی

 32/2 39/2 33/0 33 سالمت سازمانی

   
ی عاملی تأییدی ها مدلروابط ساختاری( و ) ریمسی ها مدل، ترکیبی از مدل معادلۀ ساختاری

ی از روابط یک ا مجموعهتا با  کند یمی مسیر محقق تالش ها مدلی( است. در ریگ اندازه)روابط 
ند در حالی که متغیرهای حاضر در مدل مسیر از نوز یی را تبیین کها دهیپدسویه و دوسویه پدیده یا 
یی پنهان ها سازهی عاملی تأییدی نیز محقق به دنبال تعریف سازه یا ها مدلمشاهده شده هستند. در 

پس از بررسی مدل  SmartPLSافزار در این مقاله نرم. [30، 9] هاست معرفی از ا مجموعهبر مبنای 
نتایج حاصل از تحلیل داده است.  ارائهمتغیرها، مدل نهایی را ی مربوط به ها دادهمفروض و اخذ 

ی بعد ساختاری برا ST است. برای اجرای مدل، از اصطالح های زیر ارائه گردیده ها در بخش داده
ی سرمایۀ ا رابطهبرای بعد  REاجتماعی، از  هیسرمای بعد شاختی برا CO اجتماعی، از هیسرما

 TEی سطح اداری سالمت سازمانی، از برا AD دی سالمت سازمانی، ازبرای بعد نها INاجتماعی، از 

 ی رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.برا OR برای سطح فنی سالمت سازمانی و از اصطالح
، به همین دلیل کند ینم ارائهمانند لیزرل( برازش )ی را برای نیکویی شاخص PLS مدلسازی مسیری

. کاربرد اصولی این اند کردهی بخشی مطرح ها مدلا را برای ارزیابی محققان فهرستی از معیاره
مدل بیرونی( و ارزیابی ) یریگ اندازهی است و شامل ارزیابی مدل ا مرحلهمعیارها شامل یک فرآیند دو 

ی را برحسب ریگ اندازهی ها مدلیی و پایایی روا PLS مدل درونی(. برآوردهای) یساختارمدل 
. وقتی که شواهد کافی مبنی بر روایی و پایایی کند یمی بیرونی ارزیابی ها مدلمعیارهای مطرح در 

درونی( پرداخت، که در این ) یساختاربه ارزیابی مدل  توان یمی به دست آمد، ریگ اندازهی ها مدل
 به ترتیب اجرا شده است. ها گاممقاله این 

 
ی ها مدلش برای ارزیابی پایایی در این بخ .یریگ اندازهی ها مدلارزیابی پایایی و روایی 

 ی از الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شده است.ریگ اندازه
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ی ها مدلاولین معیاری که در  معموالً .آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا
تی برای این کنترل آلفای ، پایایی سازگاری درونی است. معیار سنشود یمی انعکاسی کنترل ریگ اندازه

یک سنت قوی در معادالت  دهندهکرونباخ است. آلفا شاخصی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشان 
. اگر دهد یم ارائه ها معرف، که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی باشد یمساختاری 

 .شود یمدر نظر گرفته  باشد، بلوک همگن 1/2این شاخص برای مطالعات تأییدی بیشتر از 
( محاسبه شده است. برتری این پایایی CR) یبیترکبعد از بررسی آلفای کرونباخ، ضرایب پایایی      

نه به صورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی  ها سازهترکیبی نسبت به آلفا در این است که پایایی 
ی با بارعاملی بیشتر، ها شاخصسبه آن . همچنین برای محاگردد یمبا یکدیگر محاسبه  شانیها سازه

 .شوند یماهمیت زیادتری دارند. در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی، هر دوی این معیارها استفاده 
سازی گیری در روش مدلی اندازهها مدلروایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش      

( استفاده از متوسط واریانس استخراج 3313) الرکر. فورنل و شود یممعادالت ساختاری به کار برده 
. این معیار میزان همبستگی یک اند کرده( را به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد AVEشده )

و هرچه این این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر  دهد یمی خود را نشان ها شاخصسازه با 
 ارائهمتغیرهای پنهان( مدل پژوهش ) یها سازههر یک از ( الفای کرونباخ 1جدول ). در [00] است

 شده است.
 

 گیریمحاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی مدل اندازه .1جدول 

 (AVE)شده  متوسط واریانس استخراج (CR)  یبیترکپایایی  آلفای کرونباخ ها سازه

AD 10/2  11/2  91/2  

CO 11./  19/2  91/2  

IN 13/2  13/2  91/2  

OH 32/2  30/2  13/2  

OR 11/2  32/2  13/2  

RE 10/2  13/2  13/2  

SC 32/2  30/2  19/2  

ST 19/2  19/2  91/2  

TE 12/2  11/2  90/2  
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تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  شود یمکه دیده  گونه همان     
مدل دارای پایایی مناسب است. همچنین مقدار  ۀ این است کهدهندکه نشان  باشند یم1/2 یباال

است. بنابراین روایی همگرای  1/2متوسط واریانس استخراج شده برای متغیرهای مکنون باالتر از 
 .باشد یمی مطلوب ریگ اندازهی ها مدل

 
ی ها شاخصبارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی  .ها سنجهسنجش بارهای عاملی 

بیانگر این [ 03] شود 3/2. اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از شوند یمسازه، محاسبه  یک سازه با آن
گیری آن سازه بیشتر ی آن از واریانس خطای اندازهها شاخصمطلب است که واریانس میان سازه و 

( نشان داده شده است، بیان کننده آن 3جدول )بوده است. بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل که در 
 .باشند یمدارای بار عاملی مناسبی  ها سنجهاست که همه 

 
 ی مدلها سنجهبارهای عاملی  .3جدول 

 

مدل ساختاری جزیی از مدل معادله ساختاری است که  .د و آزمون مدل ساختاری پژوهشبرآور
. دلیل استفاده از این روش آن گذارند یممتغیرهای پنهان و آشکار چگونه بر یکدیگر اثر  دهد یمنشان 

را به  است که مدل این قابلیت را دارد به جای بررسی دو به دو و جداگانۀ متغیرها، روابط همه متغیرها
یی دربارۀ روابط میان ها هیفرضطور همزمان تحلیل کند. این رویکرد، روش جامعی برای آزمون 

برای هر متغیر یک ضریب تعیین ویژه و  .[9] باشد یممتغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون 

 بارعاملی کد سنجه سازه بار عاملی کد سنجه سازه بار عاملی کد سنجه سازه

 

ST 

ST1 113/2  
IN 

IN2 113/2 OR OR1 991/2 

ST2 131/2 IN3 111/2 OR2 11/2 

ST3 101/2  
 
AD 

AD1 101/2 OR3 931/2 

 
CO 

CO1 931/2 AD2 131/2 OR4 131/2 

CO2 111/2 AD3 131/2 OR5 111/2 

CO3 110/2 AD4 13/2 OR6 130/2 

 
RE 

RE1 13/2  

TE 

TE1 110/2 OR7 103/2 

RE2 113/2 TE2 131/2 OR8 103/2 

RE3 110/2 TE3 933/2 OR9 12/2 

IN IN1 913/2 TE4 133/2   
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ن در برای هر رابطه، یک ضریب بتا یا گاما در نظر گرفته شده است. این نمادها ضرایب رگرسیو
 معادالت ساختاری هستند.

از ضریب  اند عبارتکه  شود یماز چهار معیار اساسی برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده  معموالً     
در این مقاله معیارهای  .[3] بینضریب مسیر(، اندازه اثر و ارتباط پیش) یمعنادارتعیین، ضرایب 

 ضریب تعیین و ضریب مسیر گزارش شده است.
 

اولین معیار برازش مدل ساختاری، ضرایب معناداری است. این  .ضرایب مسیر() یمعنادار ضرایب
 39/3 آر( نشان داده شده است. تمامی ضرایب معناداری 0شکل )ضرایب برای مدل اجرا شده در 

 31و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  ها سنجههستند که این امر معنادار بودن تمامی  شتریب
 .دهد یمصد نشان در
 

( نشان داده شده است، مقدار ضریب تعیین 1جدول )گونه که در همان .() نییتعمعیار ضریب 
گفت ضرایب تعیین متغیرهای مدل  توان یم، که در مجموز باشد یم 1/2متغیرهای مدل بیش از 

 مطلوب است.
 

 ی مدلها سازهضریب تعیین  .1جدول 

 AD CO IN OH OR RE SC ST TE سازه

 11/2 191/2 - 103/2 931/2 93/2 130/2 131/2 131/2 ضریب تعیین

 

گیری و مدل ساختاری، و داشتن برازش ی اندازهها مدلپس از بررسی برازش  .ها هیفرضآزمون 
ی پژوهش پرداخته شده است. لذا نتایج حاصل از ضرایب ها هیفرض، به بررسی و آزمون ها مدلمناسب 

و  ها هیفرض، ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به هر یک از ها هیفرضبرای هریک از معناداری 
شده است. ضرایب مسیر باید از لحاظ عالمت، بزرگی و  ارائه( 1جدول )نتایج بررسی فرضیه، در 

 معناداری مورد بررسی قرار گیرند.
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 ی پژوهشها هیفرضبررسی و آزمون  .9جدول 

 

که ضریب معناداری مسیر میان متغیر سرمایه اجتماعی و  دهد یمنشان  ها هیفرضون نتایج آزم     
سرمایه  ریتأثۀ معنادار بودن دهندبیشتر است که این امر نشان  39/3رفتار شهروندی سازمانی از 

یۀ دوم و سوم نیز با توجه به میزان ضریب مسیر فرض. باشد یماجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی 
 .باشد یممتغیر مستقل بر متغیر وابسته  ریتأثدهنده معنادار بودن شده، نشان ارائه

 

 
 t - valuesاجرای مدل همراه با مقادیر  .0شکل 
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( قابل ذکر است که روابط میان متغیر پنهان سرمایه اجتماعی و سه متغیر 0شکل )با توجه به      
و سه متغیر پنهان آن، همگی معنادار بوده که  پنهان آن و روابط میان متغیر پنهان سالمت سازمانی

 دارد. ها آننشان از تبیین مناسب متغیرهای اصلی توسط ابعاد 
 
 ی و پیشنهادریگ جهینت. 5

ۀ الگویی برای ارتقای رفتار شهروندی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی و ارائهدف اصلی مقاله      
ضای هیئت علمی و کارمندان واحدها و مراکز آموزشی آماری پژوهش اع جامعهسالمت سازمانی بود. 

نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری  301ۀ آماری برآورد شده، نموندانشگاه پیام نور استان گیالن بوده و 
ی سه متغیر سرمایه ها دادهآوری ، پرسشنامه بوده است که شامل سه پرسشنامه برای جمعها داده

. بنابراین برای دستیابی به اهداف باشد یمنی و سالمت سازمانی اجتماعی، رفتار شهروندی سازما
ی مسیری ساختاری انجام شده ساز مدلتوسط  ها دادهگردیده و تحلیل  ارائهپژوهش، سه فرضیه 

 دییتأی ارزیابی مدل شامل پایایی و روایی بررسی و ها شاخصاست. قبل از اجرای مدل، ابتدا 
ی، مدل ساختاری پژوهش اجرا شد و به ریگ اندازهی ها مدلارزیابی معیارهای  دییتأگردیدند. پس از 

 ی پژوهش پرداخته شد.ها هیفرضبررسی 
 مثبت و معنادار دارد. ریتأثسرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی  اول: هیفرض
، ی پژوهش نشان داد کهها هیفرضساختاری برای آزمون  -داری مدل مسیریامحاسبه اعداد معن     

مثبت و معنادار دارد. از آنجایی که برای متغیر  ریتأثسرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی 
ای استفاده شده بود، لذا با توجه بعد( ساختاری، شناختی و رابطهسازه )پنهان سرمایه اجتماعی از سه 
 نیتر مهمای تعیین ی مناسب را برها لیتحل توان یمشده مدل  ارائهبه مقادیر تخمین استاندارد 

 سازهشده برای سه  ارائهنمود. لذا با توجه به تخمین  ارائهی متغیر پنهان سرمایه اجتماعی ها سازه
 نیتر مهماین سازه  دهد یمکه نشان  باشد یم 333/2ای دارای مقدار رابطه سازهسرمایه اجتماعی، 

سپس سازه ساختاری با  و 321/2ر شناختی با مقدا سازه. پس از آن باشد یمسرمایه اجتماعی  سازه
 ها سازمانبرای ارتقای رفتار شهروندی سازمانی، مدیران  گردد یمقرار دارند. لذا پیشنهاد  111/2مقدار 

 ای، اقدام نمایند.ی سرمایه اجتماعی و به خصوص سازه رابطهها سازهاز طریق بهبود 
 و معنادار دارد. مثبت ریتأثسرمایه اجتماعی بر سالمت سازمانی  دوم: هیفرض
 هیسرمادوم نشان داد که  هیفرضساختاری برای آزمون  -داری مدل مسیریامحاسبه اعداد معن     

از آنجایی که برای متغیر پنهان سالمت  .باشد یممثبت و معنادار  ریتأثاجتماعی بر سالمت سازمانی 
 ارائهتوجه به مقادیر تخمین استاندارد نهادی، اداری و فنی استفاده شده بود، لذا با  سازهسازمانی از سه 
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سطح دوم( هر متغیر پنهان سازه ) نیتر مهمی مناسب را برای تعیین ها لیتحل توان یمشده مدل 
 سازهسالمت سازمانی،  سازهشده برای سه  ارائهنمود. لذا با توجه به تخمین  ارائهسالمت سازمانی 

سالمت سازمانی  سازه نیتر مهماین سازه  هدد یمکه نشان  باشد یم 321/2اداری دارای مقدار 
قرار دارند. لذا در  111/2فنی با مقدار  سازهو سپس  323/2نهادی با مقدار  سازه. پس از آن باشد یم

از طریق  توان یم باشد یماین بخش نیز جهت ارتقای سالمت سازمانی که به عنوان متغیر میانجی 
ارتقای سالمت  جهینتای، اقدام نمود که در وص سازۀ رابطهاجتماعی و به خص هیسرمای ها سازهبهبود 

 .کند یمسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی نیز ارتقای پیدا 
 سالمت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. فرضیه سوم:

ن داد که سالمت سوم نشا هیفرضساختاری برای آزمون  -داری مدل مسیریااعداد معن محاسبه     
گونه که گفته شد به . لذا همانباشد یممثبت و معنادار  ریتأثسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 

 هیسرماکمک ارتقای سالمت سازمانی که خود به عنوان متغیر میانجی بوده و تابع ارتقای ابعاد 
 سطح رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا بخشید. توان یماجتماعی است، 

از طریق متغیر میانجی ) با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم     
ها برای ارتقای سطح رفتار شهروندی  پذیرد، لذا سازمان سالمت سازمانی( از سرمایه اجتماعی تأثیر می

سرمایه اجتماعی در بایست سطح سرمایه اجتماعی را در سازمان خود بهبود ببخشند. زیرا  سازمانی می
گردد و در نتیجه  سازمان و تعامالت اثربخش میان افراد سازمان موجب تسهیل و تضارب آراء می

ها برای این  شود. لذا سازمان منجر به توسعه ابعاد سالمت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می
کنان خویش از طریق آموزش منظور باید برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل در میان کار

اثربخش، بهبود فرآیند ارتباطات و تعامالت میان کارکنان و مدیران، ایجاد فرهنگ و جوی آکنده از 
 همکاری، اعتماد متقابل و کار تیمی و گروهی تالش کنند.

های  از سوی دیگر سالمت سازمانی با تعهد کارکنان به سازمانشان ارتباط دارد. در سازمان     
زشی، سالمت سازمانی با بسیاری از متغیرهای دیگر مانند جوسازمانی و مشکالت مسئولین در آمو

طور همسان و  های سازمانی به کارگیری رویه توانند با به گیری ارتباط دارد. بنابراین مدیران می تصمیم
ات برای مداوم و بدون تبعیض برای همه کارکنان و همچنین دخالت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیم

های سازمانی و برخورد منصفانه و محترمانه با کارکنان، به توسعه ابعاد سالمت سازمانی بپردازند.  رویه
بایست به توسعه  توان نتیجه گرفت که در راستای بهبود و توسعه رفتار شهروندی سازمانی می لذا می

 ر میانجی پرداخت.عنوان متغی های سالمت سازمانی به های سرمایه اجتماعی و سازه سازه
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