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 مقدمه
منابع انسانی و  ةتوسعو رفتار سازمانی، و اساسی مدیریت عملکرد  هدمع هاییکی از هدف ،امروزه

آوردن معیارها دستهب ،این اهداف ةاز جملسازی منابع انسانی است. هب منظورهایجاد اصالحات الزم ب

(. یکی از 78 ،1999 ،1برایتمن) باشدمی سازمانة یند کاری و سازمانی آینداو مبانی برای اصالح فر

 سترسی بهدجهت  اد درفرا تباطیار و دیفر ییژگیهاو شناخت ،مانیزسا رفتارساسی ی اهاضفر

، 3ارتباطی هایمفاهیمی همچون مهارت(. 5 ،1387 ،2رابینز) ستا مانیزسا افهدا تحقق و وریهبهر

 .باشدمیی رفتار سازمان ةاساسی در حوز اتاز جمله موضوع 5اجتماعی سرمایةو  4رفتار شهروندی

ارتباطی با رفتار  هایمهارتبین  ةرابطخصوص نحوة نتایج مختلفی را در ،فتهگرورتصی هاپژوهش

 منظورهب و در عصر حاضرهمراه داشته است. بهختلف های مسازمان اجتماعی در سرمایةشهروندی و 

روابط انسانی و به  ،یماقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باش یةبیشتر از آنچه به سرما ه،توسع

بهینه  طورها بههستفاده از دیگر سرمایاها، هسرمایدون این بزیرا  هستیم؛ نیازمندرفتارهای سازمانی 

اثرات شناخت و بررسی موضوع  ،روایناز؛ (117ـ128 ،2006 ،6بروکز و مویا) انجام نخواهد شد

ن یک اصل عنوابهزشی های وردر سازماناجتماعی  سرمایة بررفتار شهروندی و ارتباطی  هایمهارت

شوند که بتوانند با مردانی موفق قلمداد میپایدار محسوب شده و دولت ةاساسی برای نیل به توسع

 ةسرمای ةبه تولید و توسع ،ا جامعهمناسب در ارتباط ب کارهایراه ةهای الزم و ارائاتخاذ سیاست

نحوه، چگونگی و کیفیت  و ی به مناسبات متقابل افرادهای ارتباطمهارت اجتماعی بیشتر نائل شوند.

رشد و بالندگی  یکی از عوامل حیاتی درهای ارتباطی اشاره دارد. مهارت هاانسانبرقرای ارتباط بین 

 رابطة به مربوط ،سازمان در روابط شبکة از مهمی بخش(. 25 ،1386 ،7پاتنام) ها می باشدسازمان

 هایمهارت وجود باشد، داشته زیادی اثربخشیط رواب این که برای آن و است کارکنان و مدیران بین

ها شدن سازمانترین ارکان پدیداراین که مهمبرارتباطات عالوه. است ناپذیرامری اجتناب ارتباطی

(. مدیران موفق در 18 ،1381 زارعی متین و احمدی،) باشدعامل تداوم حیات آن نیز می ،است

تند و بینی، هدایت، کنترل و تغییر رفتار کارکنان هسپیشدر اندیشة  ،اف سازمانیابی به اهدیدست

تالش در  لذا، ؛های ارتباطی میسر خواهد بودهای فردی و توسعة مهارتاین روند با توجه به تفاوت

 دگی روابط انسانی و ماهیت پیچیدةگستر با توجه به پیچیدگی و جهت تبیین رفتارهای انسان

                                                           
1. Brightman 

2. Robbins 

3. Communication Skills 

4. Organizational Behavior 

5. Social Capital 

6. Brooks& Moya 

7. Putnam 
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های مدیران جهت شناخت نقاط پیدا و دغدغهاز  ،کارکنان فردبههای منحصرو ویژگی رمحیط کا

 (. 45 ،1390 نظری،) رودشمار میپنهان عوامل موفقیت سازمان به

های ارتباطی افراد و اعمال نفوذ بر آنان که شناخت مهارتکند میشاره ا( 2002) 1یپوکزواردوسک

پوکزواردوسکی و ) است سازمانی موضوعی اساسی در مطالعة رفتار ،سازمانیمنظور تحقق اهداف به

 هایمهارت :شامل ارتباطی هایمهارت ،(1990) 3بارتون ةبه عقید. (140ـ166 ،2002 ،2باروت

فتار شهروندی ر .(245 ،2009بارتون، ) باشدمی 6مهارت شنودیو  5دیمهارت بازخور، 4کالمی

توسط  مستقیم شکلبهها نیست و آن وظایف رسمیاست که جزء  کارکنان شامل رفتارهای اختیاری

میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش  ، اماشودی پاداش سازمان در نظر گرفته نمیسیستم رسم

موفقیت سازمان  ها وعنوان یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روشاز آن بهدیگر  از سوی دهد.می

از این مزیت  ،بنا شده باشد خود زمانی که براساس مشارکت و اعمال مناسب کارکنانشود و سایاد می

در رفتار  پژوهشگرانابعادی که بیشترین توجه را میان  .(14 ،1390خورنگاه و اورعی، ) باشدمی برخوردار

-عنو :و شامل ه( مطرح شد1998) 7رگانوبعدی است که توسط ا پنج است، خود جلب کردهشهروندی به

 باشد.می رفتار مدنیو  11مردی و گذشت، راد10مالحظه ، ادب و9، وجدان8دوستی

توانند حس همکاری و اطمینان را در که می های اجتماعیارتباطات و شبکه را اجتماعی ةسرمای

: شامل آن های تأثیرگذارلفهؤم که اندمودهتعریف ن آورند جامعه پدید سازمان یا میان افراد یک

های متعددی در زمینه هایپژوهشباشد. سازی و روابط متقابل می، اعتمادهی، مشارکتخیرخوا

اما پژوهشی  ،انجام شده استمجزا  صورتهب اجتماعی سرمایةهای ارتباطی، رفتارهای شهروندی و مهارت

( به این 2009) 12کاتزیافت نشد.  (کشور از خارجچه چه در داخل و )متغیر باشد  سه شامل هر هک

های برقراری ارتباط مؤثر در رتباطی داشته باشند و یکی از راهنتیجه رسید که مدیران باید دیدگاه ا

شنیدن، درک، فهم و ارزیابی  دادن، خوبسبک گوش ،روایناز ؛شنوندة خوب بودن است ،مدیریت

                                                           
1. Poczwardowski 

2. Poczwardowski& Barott  

3. Bartoun 

4. Verbal Skill 

5. Feedback Skill 

6. Listening Skill 

7. Organ 

8. Altruism 

9. Conscientiousness 

10. Courtesy 

11. Sport Samanship 

12. Katz 
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که  کندمیشاره انیز  (2007) 1ماتیز .(146 ،2009 کاتز،) باشدبرد اهداف مدیریتی مؤثر میدر پیش

اثر بخشی را کاهش  ،تنهایدر گردد وها میرت در ارتباطات، منجر به افزایش هزینهعدم وجود مها

بخشی اثر های ارتباطی براثر مهارت"در پژوهشی با عنوان  (2011) نظریهمچنین،  .دهدمی

، شنودی و )کالمی های ورزشی به دانش برقراری ارتباطمدیران سازمان بیان کرد "سازمان

ها جهت های آنیکی از دغدغه ،های ارتباطیز دارند و آشنایی بیشتر با مهارتبازخوردی( نیا

بین وجود روابط اجتماعی مناسب باشد. رای موفقیت سازمان میشناخت نقاط پیدا و پنهان ب

رد سازمان را لکگذار است و عماثراجتماعی  سرمایة ویژه، بههای سازمانبر بسیاری از جنبه کارمندان

 .(51 ،2011 احسانی و گنجوی، ،نظری) دهدمی ای ارتقامالحظهقابل طوربه

های ارتباطی بخشی آموزش مهارتاثر"عنوان  با تجربیدر پژوهشی نیمه( 1391امینی و همکاران )

طح در افزایش س ،های ارتباطیآموزش مهارت گزارش کردند "بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران

ای طراحی و اجر ،بنابراین ؛مستقیم بر بهبود آن دارد یاثر ثر بوده وی پرستاران مؤرفتار شهروند

 گردددرسان خبره به مدیران پیشنهاد میهای ارتباطی توسط ماستاندارد جلسات آموزشی مهارت

 هشی باپژودر  (1391)عرضه و همکاران براین، عالوه .(796 ،1391 سماواتیان و نوری، ،امینی)

دند بین نشان دا "بدنی ایرانهای ارتباطی مدیران سازمان تربیتمدیریت دانش و مهارت"عنوان 

داری وجود دارد. بدنی تفاوت معنادر سازمان تربیتهای مدیران وضع موجود و مطلوب مهارت

 ری بهرهتنحو شایستههای ارتباطی خود بهچه مدیران سازمان از مهارتند هراعالم نمود ،همچنین

 (.61 ،1391سیدعامری و عرضه، ) کندپیدا میافزایش  هامیزان عملکرد آن ،ببرند

های ارتباطی و ارتباطات بین فردی مدیران اثر مهارت"عنوان  در پژوهش خود با( 1390)نظری 

روندی بود رفتار شهثر و بههای ارتباطی مؤگرفتن شبکهنظرتوانند با درمدیران می بیان کرد "ورزشی

ثر و تحقق اهداف سازمانی را مدیریت مؤ ةهای ارتباطی خود و زیردستان، زمینمهارت ةو توسع

وجود روابط اجتماعی مناسب که  نیز عنوان کرد( 2006) 2روکزب. (52 ،1390نظری،) تسهیل نمایند

رد و عملکگذار است اثراجتماعی  سرمایة ویژه، بههای سازمانبر بسیاری از جنبه ،بین کارمندان

 .دهدمی ای ارتقامالحظهقابل شکلسازمان را به

 "اجتماعی ةسرمای توسعة امکان بر ملیتأ"نوان با ع ای( در مطالعه1387) خانیامیر همچنین،

. باشدمیگذار اثراجتماعی  سرمایة بر ،شناختی و رفتار شهروندی سازمانیروان سرمایةکه  دریافت

 "اجتماعی تأثیر رفتار شهروندی بر سرمایة"عنوان  پژوهشی بادر نیز ( 1390) خورنگاه و همکاران

                                                           
1. Mathis  

2. Brooks 



 171                                                             ...           ارتباطی ورفتارشهروندی برسرمایةاجتماعیاثرمهارت  
 

معناداری وجود  روندی سازمانی با سرمایة اجتماعی افراد رابطةهای رفتار شهلفهؤدریافتند که میان م

 .دارد

که برخی  بیان کرد "عملکرد سازمان نقش رفتار شهروندی در"عنوان  پژوهشی با در (1383) زارع

در نیز ( 2010) مکنزی و پودساکوفد. گردنداجتماعی می سرمایةدی باعث ایجاد شهرونرفتارهای 

-می سازمانی شهروندی رفتار که ساختند نشانخاطر "ارزیابی رفتار شهروندی" با عنوان ایمطالعه

 ودنبدرگیر مثال،عنوانهب ؛دهد ارتقا را سازمان هایگروه کارآمد عملیات و وری کارکنانبهره تواند

 بهبود جهت نیازمورد دانش هاآن که شودمی سبب فداکاری یا کمکی رفتارهای جدید در کارکنان

 بین افزایش تعامالت و بهبود به منجر مدنی مشارکت ،کنند. همچنین کسب را کیفیت خدمات

و  1بولینوهمچنین،  .شودمی فصل و حل سرعتبه مشکل، وجود صورتدر و شده کارکنان و مدیران

 "اجتماعی در سازمان رفتار سازمانی و ایجاد سرمایة"وان با عن پژوهش خود( در 2003)همکاران 

ثر سرمایة اجتماعی سازمان مؤدر ایجاد  ،های رفتار شهروندی سازمانیلفهؤکه تقویت م عنوان کردند

  .(63 ،2003 بولینو،) باشدمی

ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار "وان در پژوهشی با عن( 1392) ایرجی و همکارانبراین، عالوه

شهروندی  بین درک حمایت سازمانی با رفتارکه رابطة مثبت و معناداری  ندنشان داد "شهروندی

-مدیران سازمانکه الزم است  بر این باور هستند هاآنوجود دارد. های آن لفهؤسازمانی کارکنان و م

بر بروز رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند تا  ثرمؤنگاهی جامع و دقیق به عوامل  ،های ورزشی

شدن این قبیل رفتارهای شهروندی در از نهادینهو  وجود آیدهدرک بهتری از این پدیده در سازمان ب

  (.93 ،1392ایرجی و حمیدی، ) اطمینان حاصل شود کارکنان

 کردها اعالم شی سازمانبخاثر بر روی نقش سرمایة اجتماعی در پژوهشیدر نیز  (9199) 2استون

عنوان ر آن افراد بتوانند بهاجتماعی برای رشد خود مستلزم فضایی مناسب است که د که سرمایة

ایجاد  ،این همکاری و اعتمادترین زمینه برای ایجاد تماعی به تعامل بپردازند و مناسبگران اجکنش

 ةبه بررسی توسع (2014) کارانو هم 3درسیهمچنین،  .صورت داوطلبانه استههای مدنی بتشکل

 اشاره بر این داشت هاهای آنیافته ند.پرداخت استرالیا در اجتماعی در یک سازمان ورزشی ةسرمای

و  آوردوجود میهب های ورزشیاجتماعی در سازمان ةدرک درستی از سرمای، هبینش تازه به توسعکه 

که قدرت و صالبت افراد جا آن. ازکردواهد خ ایجادهای ورزشی بسیار قوی بین اعضای سازمان یحس

 هایتوجه ویژه به مهارت ،لذا ؛کنددر سطح فردی و جمعی ظهور می های ورزشیدر سازمان

 ،2014 سی و همکاران،در) باشداجتماعی مطرح می بر سرمایةگذار ثیرعنوان عاملی تأارتباطی به

                                                           
1. Bolino  

2. Stoon 

3  . Darcy 
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 تئوری با توجه بهکه  کردنداشاره  شیپژوهدر نیز  (2014) و همکاران 1وجی با. (406-395

 (1392) احمدپور. باشد مؤثرآموزان دانشخالقیت  تواند برمی اجتماعی سرمایة، اجتماعی و فرهنگی

سازمانی  اجتماعی با یادگیری سرمایةسازمانی و  شهروندی بین رفتار ةرابط"عنوان  بادر پژوهشی 

بین رفتار شهروندی سازمانی و رابطة معناداری نشان داد  "بدنی استان اصفهانمعلمان تربیت

 رفتار شهروندی به مشخص شد که لیل مدلاساس تحاجتماعی وجود دارد. همچنین بر سرمایة

براساس نتایج  براین،عالوه باشد.میگذار اثربدنی اجتماعی معلمان تربیت سرمایة بر درصد 96 میزان

-به دوستی، رفتار مدنی و جوانمردیهای وجدان، نوعلفهؤم ،ر شهروندیرفتامتغیر آمده در دستبه

های وجدان، روابط متقابل، لفهؤم ،اجتماعی سرمایةو در متغیر باشند میدارای بیشترین اثر  ترتیب

در نیز ( 1391) نظری. (85 ،1392 احمدپور،) هستندتعهد و اعتماد دارای بیشترین بار عاملی 

در  ،"ن ورزشی ایرانبخشی سازمانی مدیراهای ارتباطی بر اثراثرات مهارت"پژوهشی با عنوان 

های شنودی و لفهؤوانایی مدیران ورزشی را در مت ،های ارتباطیهای مهارتحیطهبررسی زیر

میزان  ،رزیابی نمود. همچنینکالمی ضعیف ا ةلفؤدر ماین توانایی را اما  ذکر کرد، بازخوردی خوب

نسبت به دیگر  را هابدنی و ادارات کل استانان تربیتدیران سازممهای کالمی و بازخوردی مهارت

-عالوه .(157 ،1391 نظری،) اما در بعد شنودی ضعیف توصیف نمود دانست، مدیران ورزشی بهتر

های یابی معادالت ساختاری ارتباط بین سبکمدل"عنوان  بادر پژوهشی  (1390)نادی براین، 

بدنی استان کل تربیت ةفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداردلبستگی و عدالت سازمانی با ر

افزایش درک کارکنان از عدالت سازمانی با  ،رفتار مدنی سازمانی یمنظور ارتقانشان داد به "اصفهان

 (.261 ،1390 شیرازی،گلو  نادی) رسدنظر میسبک دلبستگی اضطرای ضروری به

یکی از وظایف رهبران  ،کنندرهبران سازمان آن را اداره میکردن مدل شناختی سیستمی که خصمش

تعهد وری، بهرهها در پی افزایش بسیاری از سازمان .(406-395 ،2014،درسی و همکاران) سازمانی است

این  جملة (. از68 ،2007 ماتیز،) باشندمیجامعه عنوان ابزاری برای رقابت در و مشارکت کارکنان به

، شهروندی سازمانیهای ارتباطی، سازمانی همچون مهارت مختلف رفتارجوانب د مطالعة توانمی ابزارها

نحوه  ةعلم مطالعه و کاربرد دانش دربار ،سازمانیتار رف ها باشد.اجتماعی و ارتباط بین آن سرمایة

ر ارتباط را د هایعنی روابط بین مردم و سازمان؛ دباشها میها در سازمانمردم، افراد و گروهبرخورد 

یابی به نماید و هدف آن دستاجتماعی تشریح میهای ها و سیستمها، سازمانبا کل افراد، گروه

-395، 2014 درسی و همکاران،) باشداهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می

گوناگونی و  ،به آنهای ورزشی و امور مربوط مهاقبال تمامی اقشار جامعه به شرکت در برنا. (406

، عنوان متولیان امر ورزش در جامعههای ورزشی بهوجود سازمان و این زمینه در تعداد مشاغل تنوع

                                                           
1. Jibao 



 173                                                             ...           ارتباطی ورفتارشهروندی برسرمایةاجتماعیاثرمهارت  
 

وجود آورده را بیش از پیش بهو کارآمد جهت بهبود کیفیت خدمات  مؤثرو کارکنان به مدیران  نیاز

جامعه ، فرهنگی و خانوادگی افراد ابعاد اجتماعی در کلیةتواند های ورزشی میسازمان عملکرد .است

-؛ بهها بستگی داردعملکرد این سازمانحدی به سالمت جسمی و روانی مردم تا زیرا باشد؛گذار ثیرتاً

یافته است و سالم و توسعه نیاز نیل به جامعةپیش ،هاعملکرد مطلوب این سازمان ،دلیلینهم

بروکز ) شودو فرهنگی می اعیهای اجتمع نارساییساز بروز انواها زمینه، عملکرد ضعیف آندرمقابل

 (.117 ،2006 و مایو،

های اساسی رفتار های موفق را بدون داشتن مهارتتوان سازمانمیطورکلی، امروزه مشکل به

رفتار  و های ارتباطیمهارتبررسی اثر موضوع  ،رواینزا؛ تصور کرد سازمانی در نزد کارکنان آنان

بیشتر این  وریبهرهبه  نجرم تواندمیهای ورزشی همدان سازماناجتماعی  یةسرما برشهروندی 

تباطی و های ارمهارتاثر است که  سؤاالتگویی به این حاضر در صدد پاسخ پژوهشود. ش هاسازمان

های مهارتآیا ؟ چگونه استهای ورزشی کارکنان سازماناجتماعی  سرمایة برشهروندی  رفتار

اجتماعی  سرمایةبرای  یمناسب ةکنندبینیپیش عنوان میانجی(،)به رفتار شهروندی با وجودارتباطی 

جهت ورزشی کشور ن الئوبرای مدیران و مس را بستر مناسبی ،رهای حاضامید است یافته ؟باشدمی

فراهم  هاآن اجتماعی خود و کارکنان سرمایةهای ارتباطی، رفتار شهروندی و سطح مهارت یارتقا

  ند.ساز

 

 پژوهش شناسیروش
اجتماعی  سرمایة بررفتار شهروندی  وارتباطی  هایمهارت بررسی اثراتهدف از انجام این پژوهش، 

    ـتوصیفی  این پژوهش از نوع مطالعات لذا، ؛ورزشی همدان بود هایکارکنان شاغل در سازمان

را کارکنان شاغل در  آنآماری  ة. جامعه استروش پیمایشی انجام گردید که به باشدمی بستگیهم

ی هاهای ورزشی، مدیران باشگاهتأهای مختلف ورزشی استان )ادارات ورزش و جوانان، هیسازمان

اساس بر آنحجم  که دادندبدنی ادارات مختلف( تشکیل بیتهای ترمتصدیان پست و ورزشی

از جدول کرجسی ین حجم نمونه تعی منظوربه نفر برآورد گردید. 1600حدود  ،شدهاطالعات دریافت

گیری اندازه ابزار. در نظر گرفته شدنفر  205 برابر با کل نمونه تعداد بنابراین، ؛و مورگان استفاده شد

با پایایی ( 1990بارتون جی )های ارتباطی مهارت و های اطالعات فردینامهپرسش :شاملپژوهش 

 سرمایة ةنامپرسش(، ت شنودی و مهارت کالمیردی، مهارمهارت بازخو متغیرهای شامل) (81/0)

روابط متقابل و  خواهی،های اعتماد به سازمان، خیرلفهؤم شامل) (84/0) اجتماعی خداداد با پایایی
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-لفهؤم شامل) (81/0) ( با پایایی1996) 1اورگان و کانوسکیرفتار شهروندی  ةنامپرسش( و مشارکت

 .(18 ،1388 زارعی و احمدی،)( بود رفتار مدنی و ادبدوستی، جوانمردی، وجدان و های نوع

ید ارزیابی و تأیکرونباخ  آلفای با استفاده ازاساتید و  توسط هانامهروایی صوری و محتوایی پرسش 

های آماری روش. گرفت سنجش قرار ارزشی لیکرت مورد پنجها در طیف نامهپرسشکلیة  شد و

. در بخش آمار توصیفی از ندتوصیفی و استنباطی بود نوعدو  در پژوهش استفاده در اینمورد

ی هابررسی اثرات متغیر منظوربهو  غیره استفاده شد های مرکزی پراکندگی، فراوانی وشاخص

یابی معادالت منظوره و مدلاستنباطی، رگرسیون چند آمار ،شده بر متغیرهای مکنونمشاهده

افزار و نرم 20نسخة  2اس .اس .پی .اس افزارنرم توسطی آماری هاتحلیل داده. کار رفتبهساختاری 

 .انجام گردید 54/8نسخة  3لیزرل

آن را آقایان  درصد 5/59ها و آماری را خانم ةاز نمون درصد 5/40که  است حاکی از این نتایج

از نظر سطح  هستند. سال 40تا  31بین  افراد ،از حجم نمونه نیمی اتقریب و اندتشکیل داده

ها دارای مدرک آن درصد 60و بوده ها دارای مدرک دیپلمآزمودنی درصد 40حدود تحصیالت نیز 

 باشند.می لیسانس و باالتر

بینی شهروندی توان پیش ارتباطی و رفتارهای متغیر مهارت دو ،شماره یک جدول براساس نتایج

همچنین، (. P<05/0ستان همدان را دارند )های ورزشی ااجتماعی کارکنان سازمان سرمایةمعنادار 

 برابر با شهروندی برای رفتار و 325/0های ارتباطی برابر با ضریب بتای استاندارد برای مهارت مقدار

واحد تغییر  325/0های ارتباطی، با بروز یک واحد تغییر در مهارت معنی کهبدین باشد؛می 094/1

 با بروز یک واحد تغییر در رفتار و دهدرخ می های ورزشینی کارکنان سازمااجتماع سرمایةدر 

. شودایجاد میهای ورزشی اجتماعی کارکنان سازمان سرمایةواحد تغییر در  094/1شهروندی، 

 اجتماعی به شرح زیر است: سرمایةبینی معادلة رگرسیون برای پیش

 

Y094/1+ X 325/0+106/9 =اجتماعی سرمایة 

Xتباطیهای ار: مهارت ،Y: شهروندی رفتار 

 

 

                                                           
1. Organ & kanoski 

1. SPSS 

2. Lisrel 
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های ورزشی بینی سرمایة اجتماعی سازماناستاندارد برای پیشضریب رگرسیون استاندارد و غیر ـ1جدول 

 های ارتباطی و رفتار شهروندیاساس مهارتبر

 متغیر
 ضرایب استاندارد استانداردغیر ضرایب

 بتا

مقدار 

 یت

 سطح

 خطای استاندارد بتا داریمعنا

 155/0 428/1 - 378/6 106/9 مقدار ثابت

 001/0 095/4 235/0 079/0 325/0 های ارتباطیمهارت

 001/0 497/9 445/0 115/0 094/1 رفتار شهروندی

 

های ورزشی از روی مولفةهای مهارت هایاجتماعی کارکنان سازمان سرمایةبینی منظور پیشبه

در  از آن آمدهدستهنتایج بکه  ون چندگانه استفاده شدها، از رگرسیشهروندی آن ارتباطی و رفتار

 نشان داده شده است.شماره دو جدول 

مؤلفة شنودی، رفتار مدنی  سهبررسی، تنها مؤلفه مورد هشت، از بین شماره دو براساس نتایج جدول

مدان را های ورزشی استان هسرمایة اجتماعی کارکنان سازمان بینی معنادارو ادب توانایی پیش

 دوستی، وجدان و جوانمردی، با توجه بهمتغیر بازخوردی، کالمی، نوع پنج(، اما برای P<05/0دارند )

متغیر مذکور، بر  پنجباشد که دهندة این می( است، نشان05/0باالتر از )  تیاین که سطح خطای 

مقدار ضریب بتای استاندارد  براین،اند. عالوههای ورزشی استان همدان تاًثیر نداشتهکارکنان سازمان

و برای مؤلفة ادب برابر با  969/1، برای مولفة رفتار مدنی برابر با 569/0برای مهارت شنودی برابر با 

واحد تغییر در 569/0معنی که با بروز یک واحد تغییر در مهارت شنودی، باشد؛ بدینمی 083/1

ترتیب ک واحد تغییر در رفتار مدنی و ادب، بهدهد و نیز با بروز یسرمایة اجتماعی کارکنان رخ می

پیوندد. معادلة رگرسیون برای وقوع میواحد تغییر در سرمایة اجتماعی کارکنان به 083/1و  969/1

 های ورزشی استان همدان به شرح زیر است:بینی سرمایة اجتماعی کارکنان سازمانپیش

 

3X083/1 +2X 96/1  +1X 569/0 +210/37=تماعیاج سرمایة 

        1X،2 : مهارت شنودیX3، : مولفة رفتار مدنیXمولفة ادب و مالحظه : 
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 هایلفهؤاساس مبر اجتماعی سرمایةبینی پیشاستاندارد برای غیر ضریب رگرسیون استاندارد وـ 2 جدول

 رفتار شهروندی سازمانی های ارتباطی ومهارت

 متغیر
 ردضرایب استاندا ضرایب غیراستاندارد

 داریسطح معنا مقدار تی
 بتا خطای استاندارد بتا

 001/0 390/4 ------ 476/8 210/37 مقدار ثابت

 488/0 695/0 040/0 205/0 142/0 بازخوردی

 580/0 555/0 035/0 217/0 121/0 کالمی

 *001/0 309/0 180/0 172/0 569/0 شنودی

 082/0 750/1 049/0 273/0 447/0 دوستینوع

 969/0 -005/0 000/0 300/0 -001/0 دانوج

 554/0 -592/0 -031/0 379/0 -233/0 جوانمردی

 *001/0 054/10 535/0 176/0 969/1 رفتار مدنی

 *007/0 710/2 150/0 400/0 083/1 ادب

 

 
 )تخمین استاندارد( های ارتباطیهای مهارتآناالیز فاکتورـ 1 شکل
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بین به دست آمده داری اضرایب و اعداد معنگردد، ده میمشاهشماره یک همانطور که در شکل 

 (056/0با خروجی ) 1ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین تخمین استاندارددر حالت  ،متغیرها

های کالمی، شنودی و بازخوردی مهارتاین مطلب است که به ترتیب مولفه های  بیانگر تأیید

، ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل ساختاریند. دار های ارتباطیبیشترین نقش را بر مهارت

 .است و برازش مناسب آن نشان دهنده معنی دار بودن مدل

 

 
 )تخمین استاندارد( شهروندی آناالیز فاکتورهای رفتار ـ2 شکل

 

در  بین متغیرها،آمده دستههای بپارامتراعداد معنی داری ضرایب و  ،شماره دول اساس نتایج شکبر

 یانگر تأییدب (072/0خروجی )با  ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمینخمین استاندارد حالت ت

دوستی، وجدان، ادب و مالحظه و رفتار مدنی، نوع این مطلب است که به ترتیب مولفه های

ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل  بیشترین نقش را در رفتار شهروندی دارند.جوانمردی، 

 .است و برازش مناسب آن دار بودن مدلاهنده معننشان د، ساختاری

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 )تخمین استاندارد( اجتماعی سرمایةآناالیز فاکتورهای  ـ 3 شکل

 

اجتماعی  سرمایة آمده از اندازةدستههای بمعناداری ضرایب و پارامتر ،شماره سه اساس شکلبر

خروجی با  خطاهای تخمین ریشه میانگین مربعات ،تخمین استانداردهای ورزشی در حالت سازمان

تحلیل مدل  مبنای دهد که حاکی از برازش نسبتاٌ مناسبی است. بررا برای مدل نشان می (070/0)

 سرمایة بیشترین نقش را در ،خواهیبط متقابل، مشارکت و خیرای اعتماد، رواههلفؤترتیب مبه

 .ارنداجتماعی د

 سرمایةهای ارتباطی با بطة علی میان مهارتبستگی مشخص گردید، راجاکه وجود رابطة همآناز 

ی الگوی نهای ،شماره چهارشکل  سازی معادالت ساختاری سنجید.توان با روش مدلاجتماعی را می
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با توجه به را اجتماعی  سرمایة رهای ارتباطی و رفتار شهروندی بی بین مهارتلمربوط به روابط ع

ریشه  استاندارد ها در حالت تخمینگیری دادهاز اندازهآمده دستهمعناداری ضرایب و پارامترهای ب

دهد. این عدد حاکی از برای مدل نشان می (072/0)با خروجی  خطاهای تخمینمیانگین مربعات 

 باشد.این مدل میخوب  برازش نسبتاٌ

 

 
سازمان  اجتماعی کارکنان سرمایةو رفتار شهروندی بر های ارتباطی لیل مسیر اثر مهارتتح ـ 4 شکل

 ورزشی همدان

 

( بر 14/0) میزان های ارتباطی بهدل معادالت ساختاری، مهارتآمده از مدستبراساس نتایج به

های ارتباطی به وجود متغیر میانجی رفتار شهروندی، مهارتاما با  ،گذار استاجتماعی تأثیر سرمایة

گذار اجتماعی اثر سرمایة( بر 80/0ن )رفتار شهروندی به میزا نیز( بر رفتار شهروندی و 64/0) میزان

 باشد.می
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ردار آمده، مدل از برازش خوبی برخودستو پارامترها و اعداد به شماره سهبراساس نتایج جدول 

 ست.ا

 
 سرمایةرفتار شهروندی و های ارتباطی، مهارتهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی شاخص ـ 3 جدول

 اجتماعی

 شاخص
عدد 

 شاخص
 وضعیت شاخص

 ها و مدل است.وضعیت مناسب از جهت اخالف بین داده Χ(  47/134(12شاخص کای دو

 مناسب است؛ زیرا نباید کمتر از صفر باشد. 204 درجه آزادی

 باشد.بودن مدل میشاخص سنجش مدل عدد حاکی از مناسب P 000/0مقدار 

 باشد.عدد حاکی از برازش مدل میباالتر باشد.  08/0نباید از  072/0 2خطاهای مدل میانگین مجذور

)3(GFI 852/0 باشد.بودن مدل میحاکی از مناسب 09/0بودن این عدد از باالتر 

)4(AGFI 806/0 باشد.بودن مدل میحاکی از مناسب 09/0بودن این عدد از باالتر 

)5(NFI 891/0 باشد.بودن مدل میحاکی از مناسب 09/0بودن این عدد از باالتر 

 

 یگیربحث و نتیجه

ها ها در سازمانفراد و گروهبرخورد مردم، ا ةنحو ةعلم مطالعه و کاربرد دانش دربار ،رفتار سازمانی

را در ارتباط  هایعنی روابط بین مردم و سازمان ؛دشوباشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام میمی

یابی به نماید و هدف آن دستتشریح میهای اجتماعی ها و سیستمها، سازمانبا کل افراد، گروه

با  ،امروزه(. 26، 1369 ،6پارکینسون) باشداهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می

ها به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش ، نیاز آنهابخشی سازمانقابت و ضرورت اثرافزایش ر

بستر  ،های دیگر سازمانهسرمایو رفتار شهروندی مانند های ارتباطی مهارت ،؛ لذااست نمایان

فقیت مواز منابع مهم آماده ساخته و ها و اهداف سازمانی برای دسترسی به فرصت ی رامناسب

                                                           
1. Chi-Square 

2. RMSEA 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Normed Fit Index 

6. Parkinson 
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 سرمایة ،امروزه .(41 ،1387 الدین،ممالی تفتی و تاج) شوندسازمانی و اجتماعی محسوب می

1- ،1998، 1پورتر) مدرن تلقی شده است ةمشکالت جامع تمام برای عنوان نوعی عالجاجتماعی به

طور که تحصیالت های اجتماعی دارای ارزش هستند. همانکه شبکه است ایدة اصلی این(. 24

توانند موجب افزایش جمعی میصورت فردی و هم در شکل به هم ،انسانی( سرمایةدانشگاهی )

 ،2000، پاتنام) گذارندها تأثیر میوری افراد و گروهبر بهره نیزند، ارتباطات اجتماعی شو وریبهره

مدیریتی منعطف داده  را به ساالرانه جای خوددر دنیای امروز که ساختارهای خشک و دیوان (.446

تار تر از تکالیف شغلی خود فعالیت نمایند )رفنیازمند کارکنانی هستند که فرا اهاست، سازمان

پایدار  به مزیت رقابتی ی،سازمانهای درونهسرمایگیری از منابع و شهروندی سازمانی( تا با بهره

-121 ،2012 یعقوبی،) اجتماعی( و به بهبود عملکرد سازمانی کمک نمایند سرمایة)دست یابند 

126.) 

 سرمایة ارتباطی و رفتار شهروندی بر هایت مهارتسی اثرات و اهمی، بررپژوهش حاضرهدف اصلی 

سازی های ورزشی ایران، اشاعه و پیادهدر سازمان .بود های ورزشی همداناجتماعی کارکنان سازمان

با  هاآندر  دخیل یهالفهؤم مختلف رفتار سازمانی وهای کارگیری مهارتد آموزش و بهمباحثی مانن

-مهارتتقویت ت و لزوم میدرصدد اثبات اه پژوهشگردلیل، همینبه ؛رو استمشکالت فراوانی روبه

برد اهداف سازمانی برای کارکنان اجتماعی در جهت پیش سرمایةرفتار شهروندی و  ،های ارتباطی

 های ورزشی است.سازمان

بینی برای پیش یمعنادار اییتوان ،شهروندی های ارتباطی و رفتارمتغیرهای مهارت ،براساس نتایج

واحد  325/0ترتیب به ،های ارتباطییک واحد تغییر در مهارتبا  کهطوریبه ؛دارنداجتماعی  سرمایة

 میان از ،چنینشود. هماجتماعی ایجاد می سرمایةواحد تغییر در  094/1تغییر در رفتار شهروندی و 

مدنی و  ، رفتارشنودی های مهارتلفهؤباطی و رفتار شهروندی، مهای ارتهای متغیرهای مهارتلفهؤم

یک واحد تغییر در  که با بروزطوریبه ؛اجتماعی را دارند سرمایةبینی پیش اییتوان ،ادب و مالحظه

های اجتماعی کارکنان سازمان سرمایةواحد تغییر در  083/1و  969/1، 569/0 ترتیببه ،هاآن

 پیوندد. وقوع میزشی بهور

در سطح  ویژهبه ،متغیر سهبین این  ةبررسی رابط ارتباط با در پژوهشگردر مطالعه و جستجوهای 

های مهارت اثربررسی  ةای صریح دربارنوعی مطالعه، موضوع کاماًل مشابه و یا بههای ورزشیسازمان

 ،وجوداینبافت نشد، کشور یا از اجتماعی در داخل و خارج سرمایة بر رفتار شهروندی ارتباطی و

( 1392) پوراحمد و( 1391) امینی و همکاران(، 1391) نظری هاییافتهبا حاضر پژوهش نتایج 

 رباجتماعی  سرمایة ورفتار شهروندی سازمانی  ،های ارتباطیمهارتکه دهد مینشان  سو بوده وهم

                                                           
1. Portes 
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پژوهش  هاییافته ،چنینهم. دنشوآن میبهبود و باعث تقویت و  باشندمی مؤثری سازمان عملکرد

، (1390، خورنگاه و همکاران )(1389) زارعی متین و همکاران(، 1392) احمدپور حاضر با نتایج

رفتار شهروندی سازمانی  ندکه نشان داد( 2002( و بولینو و همکاران )1391)نژاد خانی و عارفامیر

اساس تحلیل مدل بر. سو استهم اردها رابطه داجتماعی در سازمان سرمایةافراد با چگونگی 

های ترتیب اولویت مهارتهای آن مشخص گردید که بهلفهؤم اولویت هریک از ،ای ارتباطیهمهارت

های نزد کارکنان سازمان های ارتباطیزخوردی بیشترین نقش را در مهارتکالمی، شنودی و با

ها ( که اولویت1990جی )تباطی بارتونهای ارند. نتایج مدل حاضر با مدل مهارتدار ورزشی همدان

 اما با مدل نظری باشد،می خواناست هم گزارش کردهترتیب کالمی، شنودی و بازخوردی را به

 خوانیهمدلیل این نادارد. ها در آنتری بازخوردی نقش مهم مهارتکه چرا ؛ندارد سویی( هم1391)

که چرا ؛آزمون باشدکار افراد مورد ةسابقتجربه و  ،پست سازمانی، سطح تحصیالت ممکن است

 هایو بهبود سطح مهارت ارتقا .اندمذکور در سطح مدیران ورزشی صورت گرفته هایپژوهش

از این  . نتایج حاصلداردثیر ها تأبخشی سازمانبر عملکرد و اثر ،آن هایلفهؤم ازیک ارتباطی و هر

(، 1390ق و همکاران )(، صاد1388(، اکبری )1389(، طبرسا )1391پژوهش با مطالعات نظری )

 سو است.( هماهنگ و هم2010( و پودساکف و مکنزی )2012) ، نظری و همکاران(1383زارع )

های رفتار شهروندی مشخص گردید که لفهؤاولویت هریک از م ،ار شهروندیاساس تحلیل مدل رفتبر

 بیشترین ،جدان، ادب و مالحظه وجوانمردی، ودوستیهای رفتار مدنی، نوعلفهؤمترتیب اولویت به

پور احمد های پژوهشیافتهبا در این زمینه حاضر پژوهش نتایج  د.ننقش را در رفتار شهروندی دار

 زارعی متین و همکارانو  (1388(، مرادی و همکاران )1390) (، حضرتی و همکاران1392)

 دوستی در اولویت قرار داشتنددان و نوعی وجهالفهؤها مآن مطالعاتکه در چرا ؛ست( مغایر ا1385)

پژوهش  هایهنمون زیرا ؛باشد هادلیل نوع نمونه و میزان تحصیالت آناین مغایرت ممکن است به و

ای متغیر هاولویت ،اما در تحلیل مسیر مدل ت آکادمیک قرار داشتند.متوسطی از تحصیال حدر سط

 پژوهش هاییافتهکه  بود، رفتار مدنی و ادب نمردیدوستی، جواترتیب وجدان، نوعشهروندی به

(، مرادی و 1390) (، حضرتی و همکاران1392پور )احمد نتایج مطالعاتبا  در این ارتباط حاضر

 .است مشابه دوستیهای وجدان و نوعلفهؤدر م( 1385) زارعی متین و همکاران و (1388همکاران )

دلیل نوع به استامر ممکن مغایرت وجود داشت که این هاپژوهشبین  دیگرلفة ؤم سهدر  ،البته

این امر به احتمال زیاد که توان گفت می جغرافیایی باشد. ةو حتی منطقها، فرهنگ نمونه، سازمان

-می های ورزشیر شهروندی در نزد کارکنان سازمانهای ارتباطی بر بروز رفتاتأثیر مهارت دلیلبه

 .باشد
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 ، مشارکت وهای اعتماد، روابط متقابللفهؤترتیب مبه اجتماعی، یةسرما اساس تحلیل مدلبر

نتایج حاضر با که  نظر گرفته شدند دراجتماعی  سرمایةمتغیر  هایهلفؤگذارترین م، اثرخیرخواهی

و بولینو  و (1391) نژادخانی و عارف(، امیر1390(، خورنگاه و همکاران )1392) احمدپور هاییافته

اجتماعی  سرمایةدر ایجاد  را سازمانی های رفتار شهروندیلفهؤ( که تقویت م2002همکاران )

، و تحلیل مسیر شدهبینیدر این پژوهش براساس اهداف پیش .خوانی داردهم نددانست مؤثر یسازمان

های ارتباطی و رفتار شهروندی بر منظور تبیین نقش مهارتبهینه به مدلی ةدنبال ارائبه پژوهشگر

 همانطور که در ،اساسهمینهای ورزشی استان همدان بود. براجتماعی کارکنان سازمان سرمایة

گیری آمده از اندازهدستبهمعناداری ضرایب و با توجه به و  مشاهده می گردد شماره چهار شکل

 1خطاهای تخمینریشه میانگین مربعات  های پژوهش در حالت تخمین استاندارد با خروجیمتغیر

های اجرای اولویت ،باشد. این مدل تلفیقیمی این مدل ( حاکی از برازش خوب072/0) با رمدل براب

 ی آماری نشان دادهاتحلیل دهد.های ورزشی نشان میبین کارکنان سازمانرا  پژوهش هایمتغیر

 ةسرمایبینی معنادار پیش اییتوان ،رفتار شهروندی سازمانی های ارتباطی ومتغیر مهارت دو که

 های ورزشی استان همدان را دارند.اجتماعی کارکنان سازمان
 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش ـ5 شکل

 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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 سرمایةو شهروندی  رفتارهای ارتباطی بر ت ساختاری نقش مهارتمدل معادال پژوهشگر ،نهایتدر

 ز مدلچه اباشد. آنمی همشاهدقابل شماره پنج را ارائه نمود که این مدل در شکلاجتماعی 

-حیطهاثر زیر ،های ارتباطیهای مهارتلفهؤکه در م است گردد حاکی از اینپیشنهادی استنباط می

-لفهؤترتیب مشهروندی به بخش رفتاردر  وو کالمی  بازخوردی، شنودیترتیب شامل مهارت ها به

 .ر گذارنداثاجتماعی  سرمایة بر ادب و مالحظهو رفتار مدنی و  جوانمردیدوستی، ، نوعوجدانهای 

درنهایت، اجتماعی و  سرمایةشهروندی و  رفتار ،های ارتباطیخت و آگاهی از مهارتضرورت شنا

-و کارآمد را تسهیل می مؤثرداشتن سازمانی  ةزمین ،های ورزشیها در سازمانروابط بین آن تبیین

گری رفتار یهای ارتباطی با میانجمهارت ،های آماریتحلیلبراساس  (.45 ،1390نظری،) نماید

 سهتنها  پژوهش، بررسیمورد هایلفهؤاز بین ماست و  گذاراجتماعی تأثیر سرمایةشهروندی بر 

های تماعی کارکنان سازماناج سرمایةبینی معنادار نودی، رفتار مدنی و ادب توان پیشش لفةؤم

واحد  569/0، که با بروز یک واحد تغییر در مهارت شنودی معنیبدین ؛همدان را دارندورزشی 

ادب و  ،و با بروز یک واحد تغییر در رفتار مدنیشود ایجاد میشهروندی کارکنان  تغییر در رفتار

  .دپیوندوقوع میاجتماعی کارکنان به سرمایةواحد تغییر در  083/1و  969/1ترتیب ، بهالحظهم

سرمایه های در کنار مشخص است اینکه سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی آنچه در خصوص 

اقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از 

سرمایه انسانی و فیزیکی )مادّی( و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایه 

ها، سازمان ها اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوری که بسیاری از گروه 

و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به 

موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و 

هوم می بخشد و زندگی را ساده سرمایه اجتماعی ، به زندگی فرد ، معنی و مفد. هدفمندی انجام ده

تر و لذت بخش تر می کند . پس به طور کلی می توان گفت : هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر 

 (. 51 ،1392)غالمیان، دباشد ، آن ملت ، خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بو

هبود سرمایه های ارتباطی و رفتار شهروندی سبب ارتقا و بنتایج پژوهش نشان داد بهبود مهارت

آمده ازجمله راهکارهای جهت دستگردد. با توجه به نتایج بههای ورزشی میاجتماعی در سازمان

بهبود مهارهای ارتباطی تقویت مهارت شنودی از طریق گسترش و تقویت رفتارهایی همچون 

مقابل داوری، کاهش عوامل محیطی مزاحم، درک و توجه به احساسات طرف پیش رویی، عدمگشاده

ادب و احترام، گسترش و  توجه به مؤلفهصورت نیاز است. از سوی دیگر  و استفاده از سؤاالت باز در

اصل مهم احترام به خود و احترام به  دوبا تأکید بر  توجه به رفتارهای مؤدبانه و مناسب کارکنان

باشد. ها میازماندیگران و ترویج فرهنگ عذرخواهی و نقدپذیری سبب بهبود رفتار شهروندی در س
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ای هستند که متأسفانه هنوز در مدیران ارشد های گمشدهالبته، نقدپذیری و عذرخواهی، حلقه

های ارتباطی، رفتار منظور بهبود و ارتقای سطح مهارتپایان، به درکشور ما آشکار نگردیده است. 

های دیران سازماناست مشهروندی خصوصاً سرمایه اجتماعی که هدف این پژوهش است شایسته 

های مؤثر و مناسبی را در منظور افزایش سطح عملکردی و بهره وری سازمان خود، گامورزشی به

های مختلف فرهنگی همچون مسابقات ها از جمله برنامهجهت بهبود، افزایش و تقویت این مؤلفه

و رفتاری سازمان )و نویسی مرتبط با متغیرهای تحقیق ، تهیه منشور اخالقی خوانی و مقالهکتاب

عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد کارکنان(، تهیه و توزیع بروشورها و مطالب آموزشی بهدادن آن  قرار

های تشویقی مناسب خدمت مرتبط و دادن امتیاز و طرح های آموزشی ضمنمرتبط، برگزاری دوره

 بردارند. کار، مرخصی و غیرههمچون تقدیرنامه، اضافه

اجتماعی  سرمایهارتباطی، رفتار شهروندی و  یهامهارت یرهایمتغه تحقیق نشان داد بررسی پیشین

 و است شده سازمانی تبدیل رفتار واجتماعی  علوم مفاهیم ترینجنجالی و انگیزترینبحث به امروزه

 به متغیرهای تحقیق حالدرعین است. افزایش حال در مدیریتی مرتبط و دانشگاهی ادبیات حجم

اجتماعی و مدیریتی در  اقتصادی، توسعه جدید هایپژوهش اصلی تحلیل ابزار به سرعت

 و فرهنگی عوامل بر مبتنی شده که عمدتاً تبدیل توسعه حال در کشورهای در مختلف هایسازمان

است. تحقیقات نشان داده است توجه به متغیرهای تحقیق سبب بهبود عملکرد در  اجتماعی

 توسعه کالن مدیریت سطح در استراتژی چه یک نوع عنوان به هاآنده از استفاگردد. می هاسازمان

 هایسیستم از را جدیدی شناخت تواندمی هابنگاه و هاسازمان مدیریت سطح در چه و کشورها

 هاسازمانبیشتر  وریبهرههدایت بهتر و  در را مدیران و کرده ایجاد اجتماعی و مدیریتی ،اقتصادی

 گردد.ایجاد مزیت رقابتی  ی نموده و سببیار

( بر رفتار 64/0های ارتباطی به میزان )پژوهش حاضر مهارتمدل معادالت ساختاری  براساس نتایج

( بر کسب سرمایه اجتماعی افراد شاغل 80/0شهروندی و همچنین رفتار شهروندی به میزان )

گری رفتار شهروندی یانجیهای ارتباطی با ماثرگذار است. مهارت های ورزشی استان همدانسازمان

های شنودی، رفتار مدنی و ادب توان بر سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم و معناداری داشته و مؤلفه

های ورزشی استان همدان را دارند. بینی معنادار برای سرمایه اجتماعی افراد شاغل در سازمانپیش

های کارکنان سازمان بعد شنودی درارتباط مؤثر با افراد و توسعه مهارت ارتباطی خصوصاً در 

همچنین رفتار توأم با احترام،  گردد.ورزشی موجب تمایل بیشتری به ارائه رفتارهای شهروندی می

های رفتار مدنی و ادب بر سرمایه اجتماعی در سازمان های افراد، تقویت و بهبود شاخصهدرک انگیزه

 سازمان خواهد شد. اثربخشی بیشتر گذاشته و سبب بهبود عملکرد و اثر
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Abstract 

 
This study aims to investigate the effects of communication skill and citizenship 

behavior on social capital in sport organizations of Hamadan. This research is 

descriptive-correlational study. 205 employees of sport organizations in Hamadan were 

selected as statistical sample with cluster random sampling. Communication skill 

inventory with reliability, organizational behavior inventory with reliability and social 

capital inventory with reliability were used. descriptive data was used to describe data 

and effects of observed variables on hidden variables. Based on structural equations 

model’s results, communication skills are influential on organizational behavior by. 

organizational citizenship behavior is also influential on social capital of employees in 

sport organizations in Hamadan by. Communication skills and organizational citizenship 

behavior can significantly predict social capital of sport organizations in Hamadan. 

  

Keywords: Verbal Skills, Listening Skills, Civil Behavior, Politeness, 

Interrelationships. 
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