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چکیده
:پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در برابر بالیای طبیعی (مورد مطالعه
 نفر از کارکنان سازمان هاللاحمر شهر کرمانشاه108  جامعه آماری پژوهششامل.کارکنان جمعیت سازمان هاللاحمر شهر کرمانشاه) شکل گرفت
است که به روش نمونهگیری از طریق سرشماری تمام افراد شاغل را به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به منظور جمعآوری دادههای مورد
) پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی مدل ناهابیت و1993( نیاز از پرسشنامه استاندارد رفتارشهروندی سازمانی توسط پودساکف و مکنزی
 با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامهها به ترتیب.) استفاده شده است2003( ) و پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسن1998( گوشال
 روایی.0.89  و آلفای کرونباخ تابآوری برابر0.84  آلفای سرمایه اجتماعی برابر،0.77  آلفای کرونباخ رفتار شهروندی سازمانی برابر:عبارت است از
 برای.پرسشنامهها هم با استفاده از روش محتوا و همچنین استاندارد بودن پرسشنامهها از روش تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی تایید شد
 و به منظور بررسی رابطه بین مؤلفههای از آزمون پیرسون و برای تایید یا رد فرضیات پژوهش از روشSpss21تحلیل دادهها از روش آمار استنباطی
 نتایج پژوهش ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و تابآوری و رفتارشهروندی.رگرسیون چندمتغیره و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است
 اما رفتار شهروندی سازمانی به عنوان نقش میانجی مورد تایید، بدین معنی که فرضیههای تحقیق مورد تایید واقع شدهاند.سازمانی نشان داد
.واقع نشد
 بالیای طبیعی، جمعیت هاللاحمر کرمانشاه، رفتار شهروندی سازمانی، تابآوری، سرمایه اجتماعی:واژگان کلیدی
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The effect of social capital on resilience with
emphasis on the mediating role of organizational
citizenship behavior in crises
Case study: Red Crescent staff of Kermanshah province
Hamed Fazeli Kebria1, Aboutaleb Shafqat2, Akbar Bahmani3 , Minoo Karimi4

Abstract

T

he aim of this study was to investigate the effect of social capital on resilience with the mediating role of organizational citizenship behavior against natural disasters (Case study: Red Crescent Society staff in Kermanshah). The
statistical population of the study included 108 employees of the Red Crescent Organization of Kermanshah, who were
selected as the statistical sample by statistical sampling method. In order to collect the required data, the standard questionnaire of organizational behavior behavior was used by Podsakoff and Mackenzie (1993), the standard questionnaire
of social capital model of Nahabit and Goshal (1998) and the resilience questionnaire of Connor and Davidson (2003).
Using Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaires is as follows; Cronbach’s alpha is 0.77 for organizational citizenship behavior, 0.84 for social capital alpha, and Cronbach’s alpha for regression is 0.89. The validity of the questionnaires was confirmed using the content method and also the standardization of the questionnaires was confirmed by the
confirmatory and exploratory factor analysis method. Spss21 inferential statistical method was used to analyze the data
and Pearson test was used to investigate the relationship between the components and multivariate regression and path
analysis test were used to confirm or reject the research hypotheses. The results of the study showed a significant relationship between social capital and resilience and organizational citizenship behavior. This means that Moore’s research
hypotheses have been confirmed, but organizational citizenship behavior has not been confirmed as a mediating role.
Keywords: Social Capital, Resilience, Organizational Citizenship Behavior, Kermanshah Red Crescent Society, Natural
Disasters
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در سالهای اخیر مفهوم تــازهای با نام تــابآوری در ادبیات
مدیریت وارد شده است .در این میان تبیین رابطهی تابآوری در
برابر بالیای طبیعی به نحوی با تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی ،سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش و شناخت
ابعاد تــابآوری در اجتماع مرتبط است[ .]1به باور ماستن()2001
هنگامی که فاجعه از سربگذرد و نیازهای اولیه انسانی تأمین شود،
آنگاه تابآوری به ظهور میرسد .در نتایج فرآیند تابآوری اثرات
ناگوار اصــاح یا تعدیل و یا حتی ناپدید میشوند و سالمت روان
حفظ میشود[.]2
تابآوری نقش مهمی در بازگشت یا رسیدن به تعادلاولیه یا
رسیدن به تعادل سطح باالتر دارد و از اینرو سازگاری مثبت و موفق
را در زندگی فراهم میکند[ .]3تــابآوری صرف مقاومت منفعل
در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست؛ بلکه فرد تابآور،
مشارکتکننده ،فعال و سازنده محیط پیرامونی خــود اســت .در
حقیقت ،تابآوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی ،روانی-
روحی در مقابل شرایط مخاطرهآمیز است .به طور کلی ،دو راهبرد
بــرای مواجهه با بالیای طبیعی وجــود دارد که شامل راهبردهای
پیشبینی و راهبردهای تابآوری است؛ ابتدا برای روبهرو شدن با
مشکالت و معضالت شناختهشده بهکار میرود و سپس برای مقابله
با مشکالت ناشناخته است[.]1
از سوی دیگر ،سرمایهی اجتماعی یکی از مواردیست که در
بهبود تــابآوری سازمانها و مؤسسات تأثیرگذار اســت« .سرمایه
اجتماعی» از مفاهیمی است که امــروزه در بررسیهای اقتصادی
و اجتماعی جوامع مــدرن مطرح شده و سبب ایجاد نظریههایی
شــده که پایهای بــرای سایر مطالعات مدیریت اســت و نقشی به
مراتب مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع
ایفا میکند[ .]4سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه فیزیکی وجود
عینی ندارد؛ بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی
است و از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی
هزینههای اداره جامعه و هم هزینههای عملیاتی سازمان شود
[ .]5در واقع سرمایه اجتماعی با تقویت سیستمهای اجتماعی از
طریق همکاری و ارتباطات در بین سازمانهای مختلف ،نخبگان
و گروههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری
ناشی از سوانح طبیعی و بهبود کارایی مدیریت سانحه در جوامع در
معرض خطر ایفا کند[ .]6از دیدگاه مدیریت سانحه ،ساختار جامعه
محلی با تصمیم گیری غیرمتمرکز از طریق شبکههای اجتماعی با
استفاده از رفتار هنجاری توأم با اعتماد و همکاری متقابل منجر به
پاسخی منطقی به سانحه و کاهش اثرات آن میشود[.]7
سازمان هاللاحمر جمهوری اسالمی ایــران دارای اهــداف و
وظایف انسانی و بشر دوستانهایست که خدمت بیمنت ،مهروزی،
تکریم مردم ،دفاع از ارزشهای واالی انسان ،تسکین آالم بشری
و حمایت از زندگی و سالمتی انسانها در راستای تعالیم انسانساز
دین مبین اسالم سرلوحه کارکنان جمعیت هاللاحمر قرار گرفته
اســت .بدیهی اســت انــجــام ایــن رســالــت مهم و مسئولیت خطیر

مستلزم نیروی انسانی تــابآور در برابربحرانها و بالیای طبیعی
است .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمای ه اجتماعی
بر تــابآوری کارکنان جمعیتهاللاحمر استان کرمانشاه با نقش
میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بالیای طبیعی است .

مبانی نظری پژوهش
سرمایهاجتماعی
سرمایه اجتماعی اصطالحی است که به طور عادی و روزمره
مــورد استفاده قــرار میگیرد و از ســال  1916در مقالهای از سوی
هانیفان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد .نخستین بار در
اثر کالسیک جین جاکوب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»
به کار رفته اســت .از نظر او سرمایه اجتماعی عامل بقای روابط
اجتماعی اســت؛ زیــرا شبکهها پیوسته در حــال تکاملاند و این
گسترش نیازمند تقویت حس اعتماد وهمکاری در افراد است .او
در اثر خود توضیح داده که شبکههای اجتماعی در محدودههای
حــومــه قدیمی و مختلط شـهــری صــورتــی از سرمایه اجتماعی را
تشکیل میدهند[ .]8سرمایه اجتماعی مفهومی است قدیمی است
ً
و تنها اصطالحی است که اخیرا ابداع شد[ .]9طبق گفته پوتنام
(« )1993سرمایه اجتماعی قادر به فرموله کردن راهبردهای تازه
برای توسعه است که این امر همکاری و هماهنگی مردم در رسیدن
به هدف مطلوب و منافع مشترک را تسهیل میکند .]10[».تاکنون
تعاریف بسیاری در مــورد سرمایه اجتماعی ارائــه شــده که شامل
نهادها ،روابط ،گرایشها ،ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتار
و تعامالت بین افراد حاکم است.
سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکهها و هنجارهایی است
که مردم را قادر به عمل جمعی میکند[ .]11لومن و فرگ ،سرمایه
اجتماعی را به عنوان یک سرمایهگذاری در روابطی که مبادله
منابع را تسهیل میکند ،بیان داشتهاند و به عنوان یک عامل
محافظت کننده سالمتی انسانها در زمینه عوامل ریسکزا مانند
فقر میشناسد[ .]12سرمایه اجتماعی شامل موقعیتها و روابطی
است که درون گروهها و شبکههای اجتماعی امکان دسترسی به
فرصتهای شغلی ،نظریهها ،قدرت و نفوذ ،اطالعات ،راهنماییها،
اعتماد و همکاری ،سرمایه مالی ،حمایت احساسی و خیرخواهی را
افزایش میدهد[ .]13محققان سرمایه اجتماعی را مفهوم زیربنایی
در درک خالقیت ،نوآوری و پویاییهای سازمانی میدانند ،چرا که
از سویی ،نوآوری مستلزم همگرایی دانشهای متنوعی است که
به اعضای سازمان تعلق دارد و سرمایه اجتماعی این همگرایی را
فراهم میکند و از سویی دیگر ،سرمایه اجتماعی از طریق هماهنگی
بین افراد و ترغیب همکاری بین واحدهای مختلف در سازمانها،
خالقیت و نوآوری را تسهیل میکند[.]14
تابآوری
ت ــابآوری بــه ظرفیت سیستمهای اکولوژیکی بــرای جذب
اخــتــاالت و هم بــرای حفظ بــازخــوردهــا ،فرآیندها و ساختارهای
الزم و ذاتی سیستم اطالق میشود[ .]15یا به تعریفی دیگر ،شدت
اختاللی اســت که یک سیستم میتواند جــذب کند ،قبل اینکه
ساختار آن از طریق تغییرات بنیادین به ساختار دیگری تبدیل

پیشینه پژوهش
ایزدی ( )1396در پژوهش خود به بررسی مؤلفههایی مسئله
در کاهش ت ــابآوری سازمانها در شرایط بحرانی با استفاده از
مدل تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه مــوردی سازمان آتشنشانی
شهرستان آمــل) پرداخته اســت .از نتایج ایــن پــژوهــش ،نقشها
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شود[ .]16امــروزه تــابآوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده
از ظرفیت آنهاست[ .]17تابآوری میتواند مفهومی هنجاری و
توصیفی باشد؛ درحالی که پایداری مفهومی هنجاری است که در
واقع از ایدهی اساسی عدالت دروننسلی و بروننسلی نشأت گرفته
است[ .]18تابآوری در شهرسازی در  2دهه پس از مطرح شدن
آن ظاهر شد .البته تابآوری شهری هنوز فاقد تعریف روشن است و
در مواجهه با تغییرات اقتصادی ،جهانی شدن ،فناورانه ،فرهنگی و
به طور کلی همه بحرانهایی مطرح میشود که شهر با آن مواجهه
میشود[ .]19بــرای ت ــابآوری تعاریف متعددی ارائــه میشود از
جمله :ادگ ـ ــر( )2000معتقد اســت کــه تـ ــابآوری قــدرت گــروههــا و
جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریبهایی است که
در نتیجه تغییرات اجتماعی ،سیاسی و  ...به وجود میآید .پلینگ
و ویسنر ( )2012میگویند :تــابآوری ،توانایی و عاملی اجتماعی
برای مقابله یا انطباق با تنشهای مخاطرهآمیز است[ .]20پنداال1و
همکاران ( )2010بر این باورند که فرد ،جامعه ،ا کوسیستم یا شهری
که در مقابل خطر و فشار ت ــابآوری دارد ،به سرعت به شرایط
متعادل باز میشود یا اینکه به آسانی شرایط خود را به گونهی تازه
تغییر میدهد[.]21
رفتار شهروندیسازمانی
رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج
از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب میشود ،ولی
در ایجاد فضاهای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش
اساسی و محوری بازی میکنند .این رفتارها در تعاریف اولیه به
عنوان رفتارهایی معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و
در نظام حقوق و پاداش در سازمانها و صنایع جایگاهی برای آنها
در نظر گرفته نشده است[ .]22منظور از اختیاری بودن این است
که این قبیل رفتارها جزو الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان
نیستند[ .]23رفتار شهروندی سازمانی به عنوان منبعی اجتماعی
که از طریق تبادل رفتار پاداشهای اجتماعی را دریافت میکند،
مالحظه میشود؛ بنابراین وقتی کارکنان احساس کنند که چیزی
بیشتر از سازمان دریافت میکنند ،رفتار شهروندی آنها بهتر خواهد
شد[.]24
از طرفی نگرش کارکنان سازمانی نسبت به موضوعات مختلف
در بروز یا عدم بروز رفتارهای شهروندی مسئله است .بخشی از این
نگرشها به هنگام ورود فردی به سازمان با او همراه هستند؛ اما
در عین حال سازمان میتواند در تغییر و شکلدهی بسیاری از این
نگرشها نقش داشته باشد و از این طریق بــروز یافتن یا نیافتن
رفتارهای شهروندی سازمان را کنترل کند[ .]25بنابراین با توجه
به نقش و تأثیر بهسزای رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی،
شناخت عوامل و مفاهیم تأثیرگذار بر این مقوله حائز اهمیت است.

و مسئولیتها ،درک خـطــرات مــأمــوریـتهــا ،پــایــداری س ــازهای،
ساختارهای مدیریتی ،کیفیت آموزش کارکنان و شناخت تجهیزات
و ادوات مــوجــود از عــوامــل مسئله در کاهش ت ــابآوری سازمان
آتشنشانی شاخته شده است[ .]26عوضپور( )1395به بررسی
نقش ســرمــایــه اجتماعی در ارتــقــای تـ ــابآوری ب ـهــر هبــرداران در
مواجهه با گرایش منفی وضعیت مرتع (منطقه مورد مطالعه منزقه
کالپوش ،شهرستان میامی ،استان سمنان) پرداخته اســت .وی
معتقد است افزایش میزان سرمایه اجتماعی بهرهبرداران موجب
استقرار مدیریت مشارکتی و از سوی دیگر ،موجب ارتقای تابآوری
ایــن اف ــراد در مواجهه بــا بـحــرانهــای پیش روی میشود[.]27
ساالری و همکاران ( )1395به تحلیل شبکه ذینفعان محلی در
راستای تقویت تابآوری و مدیریت پایدار اکوسیستمهای طبیعی
پرداختهاند .مطابق نتایج بهدستآمده میزان اعتماد ،مشارکت
و به دنبال آن اتحاد و همبستگی اجتماعی بین کنشگران است.
همچنین تقویت اعتماد و مشارکت در بین افراد و پایبندی آنها
به عرفها و سنتها محلی میتواند منجر به افــزایــش سرمایه
اجتماعی و در نتیجه تابآوری جامعه در برابر تنشهای محیطی
در راســتــای مدیریت پــایــدار اکوسیستمهای طبیعی ش ــود[.]28
اسمی و همکاران ( )2017پژوهشی تحت عنوان «تأثیر میانجی
سرمایه اجتماعی بر رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی
سازمانی» انجام دادند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که
با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Lisrelبررسی شدند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که رهبری تحولگرا تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی
سازمانی دارد .همچنین بین مؤلفههای رهبری تحولگرا و رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین سرمایه
اجتماعی رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی را
تسهیل میکند[ .]29کیو و همکاران ( )2020پژوهشی تحت عنوان
«بررسی نقش انگیزههای رفتار شهروندی بر پیشرفت کار با نقش
میانجی خستگی شهروندی» انجام دادند .زمانی که کارمندان رفتار
شهروندی سازمانی را با تحریک انگیزههای شهروندی سازمانی به
همراه لذت و داوطلبانه انجام میدهند ،دجار خستگی نخواهند
شد .بنابراین ،این بررسی اینگونه بحث میکند که انگیزههای
رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش خستگی شهروندی میشوند
که علت آن انگیزههای استقالل ،داوطلبی و خوشایندی است .از
ایــنرو ،ایــن بررسی اینگونه فــرض میکند که انگیزههای رفتار
شهروندی سازمانی دارای رابطهای منفی با خستگی شهروندی
هستند[ .]30پائول و همکاران ( )2016در پژوهش خود به بررسی
تأثیر تابآوری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی
ی
تعهد سازمانی پرداختهاند که در آن رابطه مثبت بین تــابآور 
و رفتار شهروندی سازمانی را نشان داده و به این نتیجه رسیده
که تــابآوری بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد[ .]31امینتجار و
همکاران( )2015در پژوهش خود به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی
برروی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری
مشهد) پرداختهاند .نتایج ایــن پژوهش نشان میدهد که بین
سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود
دارد]32[.
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش تعیین روابط تجربی در
زمینه روابط میان سرمایه اجتماعی ،تــابآوری ،رفتار شهروندی
سازمانی اســت ،از نظر هــدف کــاربــردی و از نظر نحوه گــردآوری
اطالعات با استفاده از مطالعهی میدانی (پرسشنامه ،مصاحبه
و مشاهده) و از نظر روشی توصیفی و تحلیلی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه کارکنان جمعیت هاللاحمر شهرستان
کرمانشاه است .تعداد جمعیت هاللاحمر شهر کرمانشاه متشکل
از  108نفر اســت؛ از همینرو با توجه به کم بــودن جامعه آمــاری
نمونه را بر حسب سرشماری کارکنان یعنی همان 108نفرانتخاب
کردهایم .این پژوهش برای گردآوری دادهها و اندازگیری متغیرها از
پرسشنامههای استاندارد بهره برده است .برای سنجش سرمایه
اجتماعی ،پرسشنامه ناهاپیت و گ ــوش ــال( ،)1988ت ــابآوری
کانر-دیویدسون( 2003)CD-RISCو رفتارشهروندی سازمانی،
پرسشنامه پودساکوف و هــمــکــاران( )1993بهکاررفته اســت .در
پرسشنامه از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شده که شامل 1
خیلیکم-۲ ،کــم-۳ ،متوسط-۴ ،زیــاد و -5خیلیزیاد .به منظور
سنجش روای ــی هــم روشه ــای گوناگون وجــود دارد کــه در این
پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و با توجه به اینکه
متغیرهای پژوهش از چند ُبعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند ،از آزمون
تحلیل عاملی بهره گرفته شده است .در این پژوهش از پرسشنامه
استاندارد استفاده شده که شامل  3پرسشنامه است؛ پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی که توسط پودساکف و مکنزی()1993
طراحی شد و توسط شکرکن و تعالی( )1383ترجمه شده و از 7
مؤلفه تشکیل شده ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط هاپیت و
گوشال( )1998ساخته شده و توسط حسنی و کفچه( )1390ترجمه
شده و پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون( )2003که توسط
محمدی( )1384ترجمه شده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه
رفــتــار شــهــرونــدی ســازمــانــی در ایــن پــژوهــش 77درصـ ــد بهدست
آمده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایه اجتماعی در این
پژوهش 84درصد بهدست آمده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه
تابآوری در این پژوهش 89درصد بهدست آمده است .به منظور
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی
و استنباطی اســتــفــاده شــد .در بخش شــاخـصهــای توصیفی از
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در
بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل
مسیر استفاده شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Spss21استفاده
شده است.

بعد
ساختاری

بعد
شناختی

بعد
رابطهای

17/24

29/95
4/30
108

یافتههای پژوهش

بــا توجه بــه ج ــداول خــروجــی میانگین ت ــابآوری  66/69و
انــحــراف معیار برابر با  12/89اســت .میانگین و انـحــراف معیار
سرمایه اجتماعی به ترتیب  62/79و  8/52اســت .میانگین و
انحراف معیار رفتار شهروندی به ترتیب  47/93و  8/52است.
میانگین و انحراف معیار تصور از شایستگی به ترتیب  21/34و
 4/74است .میانگین و انحراف معیار کنترل به ترتیب  7/99و
 2/12است .میانگین و انحراف معیار تأثیرات معنوی به ترتیب
 10/19و  2/31اســت .میانگین و انـحــراف معیار پذیرش مثبت
تغییر به ترتیب  7/48و  2/31اســت .میانگین و انحراف معیار
بعد ساختاری به ترتیب  15/59و  2/84است .میانگین و انحراف
معیار بعد شناختی به ترتیب  17/24و  3/25اســت .میانگین و
انحراف معیار بعد رابطهای به ترتیب  29/59و  4/30است.
در این جدول مشاهده میشود که ضریب همبستگی سرمایه
اجتماعی با ت ــابآوری  0/53ضریب همبستگی رفتارشهروندی
بــا ت ــابآوری  0/53که در سطح  01/0<pمعنادار اســت .ضریب
همبستگی سایر زیرمقیاسها در جدول  2قابل مشاهده است.

آزمون فرضیه
سرمایه اجتماعی بر تــابآوری کارکنان جمعیت هاللاحمراســتــان کرمانشاه بــا نقش میانجی رفــتــار شهروندی سازمانی در
بالیای طبیعی تأثیر دارد.
الف) سرمایه اجتماعی تابآوری را پیش بینی میکند.
ب) رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین سرمایه اجتماعی بر
تابآوری را میانجیگری میکند؟
یشــود که
بــر اســاس ضــرایــب مسیرها(ضرایب )βمشاهده مـ 
مسیر سرمایه اجتماعی به ت ــابآوری  0/64و سطح معنیداری
01/0<Pب ــوده که در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی به تــابآوری
مــعــنـیدار اس ــت .ضــرایــب مسیر سرمایه اجتماعی در بــرابــر رفتار
ش ــه ــرون ــدی س ــازم ــان ــی آورده شـ ــده اس ـ ــت .ب ــر اس ـ ــاس ضــرایــب
مسیرها(ضرایب )βمشاهده میشود که مسیر سرمایه اجتماعی
به رفتار شهروندی سازمانی  0/58و سطح معنیداری 01/0<P
بوده؛ در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی به رفتار شهروندی سازمانی
معنیدار است .ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی در
برابر تابآوری آورده شده است .بر اساس ضرایب مسیرها(ضرایب
 )βمشاهده میشود که مسیر سرمایه اجتماعی به تابآوری  0/51و
سطح معنیداری  01/0<Pبوده؛ در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی
به تــابآوری معنیدار است .بر اساس ضرایب مسیرها(ضرایب)β
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بعد
ساختاری

بعد
بعد
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ضرایب رگرسیونی متغیر پیشبین نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی  t=8/7 , β=0/64می تواند تابآوری را پیشبینی کند
که نتایج در جدول شماره  6آمده است.
بــرای پیشبینی رفــتــار شهروندی سازمانی بــر اســاس متغیر
سرمایه اجتماعی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان
داد که  Fمشاهدهشده معنادار است ( )F=54/2و متغیر پیش
بین  0/33واریــانــس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکند.
همبستگی چندگانه بین متغیرها هم  )R=0/58(0/58به دست
آمد .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول  6آمده است.
ضرایب رگرسیونی متغیر پیش بین نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی  β=0/58و  t=7/3میتواند رفتار شهروندی اجتماعی را
پیشبینی کند.

مشاهده میشود که مسیر رفتار شهروندی سازمانی به تابآوری
 0/23و سطح معنیداری  ρ</05بــوده؛ در نتیجه مسیر رفتار
شهروندی سازمانی به تابآوری معنیدار است .ضرایب βسرمایه
اجتماعی در مرحله یک  0/64بوده که در مرحله سوم  0/67بوده؛
یعنی ضریب بتا از مرحله یک به  3افزایش یافته که این مسئله
نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در
رابطه ندارد.
برای پیشبینی تابآوری بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی از
تحلیل رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد که  Fمشاهدهشده
مــعــنــادار اســت ( )F=77/2و متغیر پیش بین  0/42واریــانــس
تــابآوری را تبیین میکند .همبستگی چندگانه بین متغیرها هم
 )R=0/42(0/42ب ه دست آمد .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول
 4آمده است.

جدول-4شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig

75050
10297/5
17803/2

1
106
107

7505/7
97/14

77/2

0/64

0/42

0/001

متغیر وابسته :تابآوری      متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
جدول .5شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
متغیر
سرمایه اجتماعی

B

Β

t

Sig

0/98

0/64

8/7

0/001

متغیر وابسته :تابآوری      متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
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جدول .۶شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig

2636/6
5154/7
7791/4

1
106
107

2636/6
48/62

54/2

0/58

0/33

0/001

متغیروابسته :رفتار شهروندی سازمانی       متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
جدول .7شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

B

متغیر
سرمایه اجتماعی

0/58

Β

T

Sig

0/58

7/3

0/001

متغیر وابسته :رفتار شهروندی سازمانی      متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
جدول .8شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

Sig

8139/7
6963/5
17803/2

2
105
107

4069/8
92/03

44/2

0/67

0/45

0/001

بآوری       متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی ،رفتار شهروندی سازمانی
متغیروابسته :تا 

برای پیشبینی تابآوری بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی و
رفتار شهروندی از تحلیل رگرسیون استفاده شد :نتایج نشان داد
که  Fمشاهدهشده معنادار است ( )F=44/2و متغیر پیشبین
 0/45واریانس تابآوری را تبیین میکند .همبستگی چندگانه بین
متغیرها هم  )R=0/67(0/67به دست آمد.
ضــرایــب رگرسیونی متغیرهای پیشبین نشان مـیدهــد که
سرمایه اجتماعی  t=5/8 ،β=0/51و رفتار شهروندی  β=0/23و
 t=2/6میتوانند تابآوری را پیشبینی کنند          .
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در جدول  11مبین آن است
که در گام اول سرمایه اجتماعی وارد معادله شد و مدل رگرسیون با
 F=77/2در سطح  <0P/01معنادار است .می توان گفت که 0/42
واریانس تابآوری توسط سرمایه اجتماعی تبیین میشود .در گام
دوم رفتار شهروندی وارد معادله شد و مدل رگرسیون با F=44/2
در سطح  <0P/05معنادار است .میتوان گفت که  0/45واریانس
تابآوری توسط رفتار شهروندی تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج آزمونهای آماری کلیهی فرضیات پژوهش
حاضر غیر از نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید است
و یافتهها نشان میدهد که مطابق فرضیه اول هر اندازه که سرمایه
اجتماعی افزایش یابد ،تابآوری کارکنان در برابر بالیای طبیعی از
جمله زلزله هم بیشتر میشود .در جمعیت هاللاحمر و بخش های
مرتبط با مدیریت بحران تــابآوری از الزامات موفقیت محسوب

میشود و توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان نوع خاصی از سرمایه
که با متغیرهایی مانند اعتماد ،مشارکت و همبستگی با دیگران
مربوط اســت ،دارای اهمیت بسزایی اســت .سرمایه اجتماعی در
حقیقت به آرمانهای مشترک ،وفاق و انسجام اجتماعی ،انگیزهی
قوی برای پیشرفت ،صداقت و احترام متقابل و اعتماد میان افراد
منجر میشود .هر انــدازه که سرمایه اجتماعی میان افــراد بیشتر
شــود ،موجب همفکری ،همکاری ،استفاده از شایستهساالری،
افــزایــش تـ ــابآوری ،حفظ آرام ــش و اعتماد بــه نفس در شرایط
بحرانی در برابر بالیای طبیعی میشود .نتایج بهدستآمده همسو
و همراستا با مطالعات عینالی و هـمــکــاران( )1392و دستیاری و
همکاران( )1395و عوضپور و همکاران( )1395اســت .سرمایه
اجتماعی به عنوان کنشهای اجتماعی در عرصههای مختلف
در سطح خــرد و کــان مطرح اســت که میتواند با ایجاد روحیه
همیاری و همبستگی بین کارکنان و در نتیجه سازمان و جامعه
نقش بهسزایی را در افزایش تابآوری فراهم کند .بر مبنای فرضیه
دوم هر انــدازه رفتار شهروندی سازمانی افرایش یابد ،موجب باال
بردن تابآوری هر چه بیشتر میشود .نتایج این فرضیه با مطالعه
پــائــول و همکاران ( )2016مطابقت دارد .یعنی هــر چــه وظیفه
شناسی و جوانمردی ،نــوع دوستی و فضیلت مدنی در کارکنان
افزایش یابد ،باعث تابآوری هر چه بیشتر میشود .طبق فرضیه
سوم ،نتایج این فرضیه با مطالعات حمیدزاده و همکاران(،)1395
امینتجار و همکاران ( ،)2015یزدانپناه و همکاران ( )2014و
مرادلو و همکاران( )1395همخوانی و مطابقت دارد .بر این مبنا

جدول .9شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
متغیر
سرمایه اجتماعی
رفتار شهروندی

B

Β

T

Sig

0/77
0/35

0/51
0/23

5/8
2/6

0/001
0/01
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جدول  .10شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
گام
1

7505/7
10297/5
17803/2
8139/7
9663/5
17803/2

1
106
107
2
105
107

7505/7
97/1

77/2

0/64

0/42

0/001

4069/8
92/03

0/67

44/2

0/01

0/45

متغیر وابسته :تابآوری متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شناختی و رابطهای) ،رفتار شهروندی
جدول .11شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش گام به گام
متغیر
تابآوری

B

Β

T

Sig

0/98

0/64

8/7

0/001

سرمایه اجتماعی

0/77

0/51

5/8

0/001

رفتار شهروندی

0/35

0/23

2/6

0/01

  متغیر وابسته :تابآوری     متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی(بعد ساختاری،شناختی،رابطهای) ،رفتار شهروندی سازمانی

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

2

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

مـیتــوان از طریق تقویت فرهنگ وفـ ــاداری ،اطــاعــت ،مشارکت
وظیفهای ،مشارکت اجتماعی ،دوستی و اعتماد بین افراد جامعه
را پرورش داد که این خود منجر به فدا کاری هر چه بیشتر کارکنان
شده و منافع سازمانی را در اولویت نسبت به منافع شخصی قرار
دهند و حمایت و همبستگی خود را از افــراد که دچار بحرانهای
طبیعی شدهاند ،نشان دهند .تابآوری کارکنان سازمانی منجر به
تابآوری آن سازمان میشود .سازمانهایی که کارکنان بیشتر با
کارشان عجین میشوند ،نسبت به کارکنانی که از درجه کمتری
برخوردارند ،منفعت بیشتری را کسب میکنند و کارکنان به سطوح
باالی عملکرد شغلی دست مییابند .انگیزههای رفتارشهروندی
میتوانند باعث افزایش پیشرفت کارمندان در آنها شوند؛ حال
آنکه انگیزههای مدیریت بر پیشرفت کار و رفتار شهروندی تأثیری
دارن ــد .بــا توجه بــه نظریه خود-تعیینگری رفــع نیازهای اولیه
بستگی به مقدار حمایت عوامل زمینهای از رفع نیازهای اولیه فرد
دارد .تأثیرات انگیزههای رفتار شهروندی سازمانی را میتوان به
وسیله عملکرد وظیفهای تعدیل کرد .عملکرد وظیفهای به ارزیابی
ناظر و بررسی عملکرد وظیفهای زیردستان آنها اطالق میشود .از
طرفی وقتی کارمندان رتبهبندی باالی عملکرد وظیفه را از جانب
ناظران خود دریافت کنند ،در چنین شرایطی تأثیر منفی انگیزههای
رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر مثبت انگیزههای مدیریت بر
تــابآوری تقویت میشود .شواهد حاکی از این است که ارزیابی
عملکرد میتواند نیاز به شایستگی کارمندان را رفع کند و به نوبه
خود انگیزه ذاتی را ارتقا ببخشد .با توجه به این موضوع کارمندان
دارای انگیزههای رفتار شهروندی مثبت احتماال زمانی احساس
خوشایندی از مشارکت در رفتار شهروندی سازمانی میکنند که
بتوانند انگیزههای ذاتــی بیشتری را از رتبهبندیهای عملکرد
وظیفه از سوی ناظران به دست آورند ،احساس خوشایندی آنان
را میتوان از طریق مشارکت در رفتار شهروندی سازمانی با سهولت
بیشتری ارتقا بخشید که هر دو مورد میتوانند باعث تقویت سرمایه
اجتماعی بشوند .بنابراین این بررسی اینگونه بحث میکند که
وقتی عملکرد وظیفه باال باشد ،مشارکت کارمندان در انگیزههای
رفتار شهروندی-سازمانی به احتمال زیاد باعث کاهش خستگی
شهروندی و در نهایت پیشرفت و ارتقای شغلی کارمندان میشود.
در نتیجه تابآوری به معنای بازگشت به عقب یا پاسخ مثبت در
مقابل آشفتگیها ،بالیای طبیعی و بحران تعریف میشود که در 3
مورد زیر بیشتر مورد تایید است؛ -جمعیت مقاومت؛ یعنی افراد در
سازمان باید کمترین شوک و اختالل را در جامعه بپذیرند و تحمل
و بردباری خود را در برابر سختیها و مصائب افزایش دهند.جهت
بازیابی؛ یعنی تغییرات مثبت را پذیرا باشند و تمرکز خود را بر سرعت
و بازیابی ناشی از عوامل استرسزا افزایش دهند و به حالت عادی
برگردند و در جهت رفع نیازهای افراد آسیبدیده در بحران برآیند.
 جهت خالقیت به غرایز شخصی و شایستگی فردی خود اعتمادکنند و در جهت حفظ روند امور خود برآیند ،به نحوی که نهتنها به
حالت آشفتگی و نابهسامان بحرانی پاسخگو باشند ،بلکه در انجام
این کار به سطح باالتری از عملکرد برسند .از مطالب باال استنباط
میشود که هر قدر کارکنان هاللاحمر و سایر سازمانهای وابسته

بــه مدیریت بـحــران از تــاب و تحمل بــاال تــر و ت ــابآوری بیشتری
برخوردار باشند ،میتوانند در مهار و حل بحران و مواجهه با بالیای
طبیعی چون سیل ،زلزله و ...سطح عملکرد باالتری نشان دهند.
به طــوری که هر نیروی امــدادی از روحیه کار گروهی ،تخصص
محوری ،نوع دوستی ،غلبه بر ترس ،استرس ،حس جوانمردی و
ایثارگری برخوردار باشند و سرعت عمل خود را در کمک به افرادی
که دچار سوانح و بالیای شدند ،افزایش دهند و در انجام وظایف
خود به نحو احسن تقبل زحمت کنند.
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