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ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سالمت 
روان )مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران(

حسین سعیدی1، *جمال عاشوری2

چكيده
مقدمه: سالمت روان یک ویژگی روانشناختی مهم برای کارکنان نیروی انتظامی است، لذا، توجه به سالمت روان آنان 
ضروری است. مهم ترین متغیرهای مرتبط با سالمت روان شامل سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار 

شهروندی سازمانی می باشند.
هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با 

سالمت روان کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران بود.
موادوروشها: این پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان نیروی انتظامی 
جنوب شرق تهران در سال 1۳۹۴ بودند که از میان آنان 22۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب 
شدند. همه آن ها پرسشنامه های سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی و سالمت روان 
را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 1۹ و با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری 

تحلیل شدند.
شده  ادراک  اجتماعی  حمایت   ،)r=  -۰/2۳۷   ،P ≤ ۰ /۰1  ( اجتماعی  سرمایه  متغیرهای  بین  داد  نشان  یافته ها  یافتهها: 
) r=- ۰/۳5۰ ،P ≤  ۰ /۰1( و رفتار شهروندی سازمانی ) r=-۰/۴1۴ ،P ≤  ۰ /۰1( با سالمت روانی رابطه منفی و معنادار وجود 
داشت. با توجه به اینکه نمره باال در پرسشنامه سالمت روان به معنای داشتن سالمت روان پایین است؛ بنابراین با افزایش 
سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی میزان سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی 
 )R2=۰/268( افزایش می یابد. همچنین متغیرهای مذکور توانستند 8/26 درصد از تغییرات سالمت روانی را پیش بینی کنند

.)P ≤ ۰ /۰1( بیش از سایر متغیرها بود )ß =-۰/۳۰۴ ( که سهم رفتار شهروندی سازمانی
بحثونتيجهگيری: با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مشاوران و درمانگران برای بهبود سالمت روانی کارکنان نیروی 
انتظامی به ترتیب رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی را با استفاده از کارگاه های 

آموزشی مناسب آموزش دهند.
کلماتکليدی: حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، سالمت روان، سرمایه اجتماعی، کارکنان نیروی 

انتظامی.
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مقدمه
یکی از سازمان هایی که کارکنان آن با استرس بسیار زیادی مواجه 
وظایف  مهم ترین  از  می باشد.  انتظامی  نیروی  سازمان  هستند، 

کارکنان زحمت کش و فداکار نیروی انتظامی می توان به برقراری 
نظم و مراقبت از جان و مال افراد جامعه اشاره کرد که این وظیفه 
خطیر همیشه دارای استرس و فشار روانی فراوانی می باشد. داشتن 
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استرس مکرر ذهن و فکر این کارکنان را آشفته می سازد و سالمت 
روانی آن ها را کاهش می دهد )1(. سالمت روانی قابلیت ارتباط 
و  فردی  محیط  اصالح  و  تغییر  دیگران،  با  هماهنگ  و  موزون 
اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی و دارا 

بودن معنا و هدف در زندگی است )2(.
بر اساس پژوهش های پیشین از مهم ترین عواملی که با سالمت 
روانی ارتباط دارند، می توان به سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی 
ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی اشاره کرد. یکی از عوامل 
مرتبط با سالمت روانی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی 
مفهوم نسبتاً جدیدی است که کیفیت خدمات سازمان را بهبود 
می بخشد. سرمایه اجتماعی اشاره به ویژگی های سازمان اجتماعی 
از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی دارد که همکاری 
تسهیل  را  جانبه  دو  مزایای  به  دستیابی  در جهت  هماهنگی  و 
می نماید )۳(. سرمایه اجتماعی به مشارکت کنندگان برای دنبال 
کردن اهداف مشترک و تالش مؤثر جهت رسیدن به آن ها انگیزه 
و توانایی می دهد )۴(. سرمایه اجتماعی منابعی است که میراث 
روابط اجتماعی هستند و فعالیت های جمعی را تسهیل می کنند. 
این منابع از طریق اجتماعی شدن حاصل می شوند و دربرگیرنده 
اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی 
است و باعث دور هم جمع شدن افراد به صورت منسجم و با ثبات 
در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک می شود )5(. به طور 
خالصه نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که با افزایش سرمایه 
اجتماعی، میزان سالمت روانی افزایش می یابد )6-۹(. شجاع و 
همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی سالمت روان و رابطه آن با 
سرمایه اجتماعی به این نتیجه رسیدند که سالمت روان با سرمایه 
اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین هر اندازه افراد 
روانی  از سالمت  باشند،  برخوردار  بیشتری  اجتماعی  از سرمایه 
مطلوب تری برخوردار می شوند و افراد دارای سالمت روانی بهتر 
واجد شرایط پذیرش مسئولیت ها و نقش های اجتماعی در جامعه 
می باشند )6(. همچنین موراماتسو (Muramatsu) و همکاران در 
پژوهشی به بررسی سرمایه اجتماعی و سالمت روانی سالمندان به 
این نتیجه رسیدند که با افزایش سرمایه اجتماعی، سالمت روانی 

سالمندان افزایش می یابد )8(.
اجتماعی  روانی، حمایت  با سالمت  مرتبط  عوامل  از  دیگر  یکی 

ادراک شده است. حمایت اجتماعی ادراک شده میزان ادراک و 
برداشت افراد از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک 
دریافت شده توسط فرد از سوی افراد یا گروه های دیگر نظیر اعضای 
خانواده، دوستان و سایر افراد است )1۰(. افراد برخوردار از حمایت 
اجتماعی در مقایسه با افراد فاقد حمایت اجتماعی استرس کمتری 
را تجربه می کنند و از نظر سالمتی در وضعیت مناسب تری قرار 
دارند )11(. تمام روابطی که افراد با دیگران دارند، حمایت اجتماعی 
محسوب نمی شود و فقط روابط در دسترس و مناسب برای رفع 
نیازهای افراد، حمایت اجتماعی محسوب می شوند؛ بنابراین آنچه 
اهمیت دارد ادراک فرد از حمایت می باشد )12(. به طور خالصه 
نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که با افزایش حمایت اجتماعی 
ادراک شده، میزان سالمت روانی افزایش می یابد )5، 15-1۳(. 
پورآقا رودبرده و همکاران در پژوهشی با عنوان ارتباط احساس 
غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سالمت روان دانشجویان 
تازه وارد به این نتیجه رسیدند که با افزایش حمایت اجتماعی 
میزان  و  افزایش  دانشجویان  روانی  سالمت  میزان  شده،  ادراک 
احساس غربت دانشجویان کاهش می یابد )1۳(. همچنین چنگ 
(Cheng) و همکاران به بررسی ارتباط میان حمایت اجتماعی و 

سالمت روان در نوجوانان پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند 
و  مثبت  ارتباط  نوجوانان  روان  با سالمت  اجتماعی  که حمایت 

معناداری دارد )15(.
رفتار شهروندی سازمانی یکی دیگر از عواملی است که با سالمت 
روانی ارتباط دارد. امروزه شرایط کاماًل متحول سازمان ها، افزایش 
رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی نیاز آن ها را به 
نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می کند. نسلی که از آنان به 
عنوان سربازان سازمانی یاد می شود )16(. رفتار شهروندی سازمانی 
مجموعه ای از رفتارهای آگاهانه افراد است و گرچه دارای الزمه 
اجرایی نیست و تحت نظام رسمی پاداش دهی قرار نمی گیرد، اما 
بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و به سزایی می گذارد )1۷(. رفتار 
که  هستند  نقشی  فرا  و  سودمند  رفتارهای  سازمانی  شهروندی 
گویای این واقعیت است که وجود چنین رفتارهایی در سازمان های 
دولتی و خصوصی آثار مثبت و شایان توجهی دارد )18(. تفاوت 
سازمان های اثربخش به نسبت سازمان های کمتر اثربخش داشتن 
کارکنان دارای رفتار شهروندی سازمانی است. این افراد سازمان 
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را خانه خود می دانند و برای تحقق اهداف آن بدون انتظار هیچ 
پاداشی فراتر از وظیفه رسمی خود عمل می کنند و در این راه از 
هیچ کوششی دریغ نمی کنند )1۹(. به طور خالصه نتایج پژوهش ها 
حاکی از آن است که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی، میزان 
سالمت روانی افزایش می یابد )2۰-2۳(. هوشمند راد و چراغعلی 
پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سالمت 
روانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به این نتیجه رسیدند 
که بین کیفیت زندگی کاری و سالمت روانی با رفتار شهروندی 
همچنین   .)2۰( دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  سازمانی 
سینگ (Singh) ضمن مطالعه رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط 
با سالمت روان معلمان به این نتیجه رسید که رفتار شهروندی 
سازمانی با سالمت روان معلمان همبستگی معناداری دارد )22(.
یکی از سازمان هایی که کارکنان آن با استرس و فشار روانی زیادی 
مواجه هستند و ارتقاء سالمت روانی آن ها امری ضروری و اجتناب 
ناپذیر به نظر می رسد سازمان نیروی انتظامی می باشد. استرس 
و فشار روانی همواره به عنوان عاملی که نقش منفی در سالمت 
روان دارد و میزان سالمت روان را کاهش می دهد، شناخته شده 
است، لذا، ضروری است به دنبال راهکارهایی برای ارتقاء سالمت 
روان کارکنان زحمت کش نیروی انتظامی بود. همچنین با اینکه 
پژوهش هایی در زمینه ارتباط متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت 
اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سالمت روانی 
انجام شده است، اما جامعه پژوهش آن ها کارکنان سایر ارگان ها و 
سازمان ها بوده است و هیچ یک از این پژوهش ها بر روی کارکنان 
تالش  پژوهش  این  در  پس  است،  نشده  انجام  انتظامی  نیروی 
یکی  آن  بر  عالوه  شود.  تکمیل  نیز  پژوهشی  خأل  این  می شود 
این  نقش همزمان  به  توجه  پژوهش ها عدم  این  نارسائی های  از 
متغیرها در پیش بینی سالمت روانی است. هنگامی که همه این 
متغیرها به طور همزمان در یک مدل پیش بین در نظر گرفته 
داد؟  خواهد  روانی  سالمت  از  بیشتری  آگاهی  کدام یک  شوند، 
و  مشاوران  مسئوالن،  به  می تواند  کاربردی  نظر  از  پژوهش  این 
درمانگران در شناخت ویژگی های کارکنان نیروی انتظامی به ویژه 
نیروی انتظامی جنوب شرق تهران کمک شایانی کند. با آگاهی از 
ویژگی های روانشناختی کارکنان نیروی انتظامی می توان گام های 
مؤثری جهت ارتقاء سالمت روانی آنان برداشت. با عنایت به مباحث 

نظری و پژوهشی مطرح شده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط 
سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی 

سازمانی با سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی انجام شد.

موادوروشها
طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و از نوع همبستگی 
می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان نیروی انتظامی 

جنوب شرق تهران در سال 1۳۹۴ بودند.
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در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه (n) از فرمول ذکر شده در 
باال یعنی فرمول کوکران استفاده شد. در این فرمول z خطای معیار 
است که در سطح ۹5 درصد اطمینان برابر با p ،1/۹6 نسبتی از 
جمعیت دارای صفت معین که برابر با ۰/5 و q نسبتی از جمعیت 
فاقد صفت معین که برابر با d ،۰/5 درجه اطمینان است که برابر 
با ۰/۰5 و N حجم جامعه است که برابر با ۴16 نفر بود. با توجه 
به مطالب باال حجم نمونه حدود 2۰۰ نفر محاسبه شد که در این 
پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه 22۰ نفر به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. برای انتخاب این افراد از روش نمونه گیری خوشه ای 
چندمرحله ای استفاده شد. در این روش ابتدا از میان منطقه های 
پیشوا، ورامین، قرچک، جواد آباد، پاکدشت، فیروزکوه و دماوند، 
۴ منطقه پیشوا، قرچک، پاکدشت و ورامین انتخاب و سپس از هر 
ناحیه ۴ مرکز انتخاب و از هر مرکز حدود 1۴ نفر پرسشنامه ها را 
تکمیل کردند. معیار ورود به مطالعه برخورداری از سالمت جسمی 
و روانی، داشتن توانایی خواندن و نوشتن، کارکنان نیروی انتظامی 
جنوب شرق تهران بودن، عدم ابتال اعضای خانواده به بیماری روانی 
یا بیماری مزمن جسمی و عدم رخداد عامل تنیدگی زا مانند مرگ 
عزیزان نزدیک در شش ماه گذشته بود. همچنین معیار خروج 
از مطالعه امتناع شرکت کننده از ادامه همکاری و یا دستیابی به 
پرسشنامه های ناقص و نامعتبر بود. داده ها توسط چهار پرسشنامه 
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زیر جمع آوری شد.
پاژاک  توسط  پرسشنامه  این  اجتماعی:  پرسشنامه سرمایه  الف( 
(Pajak) طراحی شده است. این ابزار دارای 12 گویه است که 

با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت )1=کاماًل مخالفم تا 
5=کاماًل موافقم( نمره گذاری می شود. نمره این ابزار با میانگین 
گرفتن از نمره گویه ها به دست می آید، لذا، دامنه نمرات بین 
یک تا پنج می باشد و هر چه نمره فرد بیشتر باشد، از سرمایه 
اجتماعی بیشتری برخوردار است. وی پایایی ابزار را با روش 
آلفای کرونباخ ۰/86 گزارش کرد و روایی ابزار را با مفاهیم 
اعتماد اجتماعی تعمیم یافته، تساهل اجتماعی، نگرش مثبت 
نسبت به برون گروه ها و عدم تعصب نسبت به درون گروه ها 
بررسی و تائید کردند )2۴(. همچنین ادیبی سده و همکاران 
پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/81 گزارش کردند )25(.

ب( پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده: این پرسشنامه توسط 
زیمت (Zimet) و همکاران طراحی شده است. این ابزار دارای 
12 گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت 
)1=کاماًل مخالفم تا 5=کاماًل موافقم( نمره گذاری می شود. نمره 
این ابزار با میانگین گرفتن از نمره گویه ها به دست می آید، 
لذا، دامنه نمرات بین یک تا پنج می باشد و هر چه نمره فرد 
بیشتر باشد، از حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتری برخوردار 
است. آنان پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/۹2 گزارش 
کردند و بیان کردند که ابزار دارای روایی صوری و محتوایی 
مناسبی است )26(. همچنین سلیمی و همکاران پایایی ابزار 

را با روش آلفای کرونباخ ۰/8۷ گزارش کردند )2۷(.
ج( پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: پرسشنامه رفتار شهروندی 
شده  طراحی  همکاران  و   (Smith) اسمیت  توسط  سازمانی 
است. این ابزار دارای 16 گویه است که با استفاده از مقیاس 
موافقم(  5=کاماًل  تا  مخالفم  )1=کاماًل  لیکرت  درجه ای  پنج 
نمره گذاری می شود. الزم به ذکر است که گویه های ۴، 8 و 
1۰ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره این ابزار با 
میانگین گرفتن از نمره گویه ها به دست می آید، لذا، دامنه 
بیشتر  فرد  نمره  چه  هر  و  می باشد  پنج  تا  یک  بین  نمرات 
باشد، از رفتار شهروندی سازمانی بیشتری برخوردار است. آنان 
پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ در پژوهش های خود بین 

دامنه ۰/8۹ تا ۰/۹1 گزارش کردند )28(. همچنین امینی و 
همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/۷۴ گزارش 
کردند و روایی محتوایی ابزار را نیز با نظر استادان متخصص 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان بررسی و گزارش کردند 

که پایایی و روایی ابزار مورد تائید است )2۹(.
توسط  روان  سالمت  پرسشنامه  روانی:  سالمت  پرسشنامه  ج( 
شده  طراحی   (Goldberg & Hillier) هیلیر  و  گلدبرگ 
است. این ابزار دارای 28 گویه است که با استفاده از مقیاس 
چهار درجه ای لیکرت )۰=کاماًل مخالفم تا ۳=کاماًل موافقم( 
نمره گذاری می شود. نمره این ابزار با میانگین گرفتن از نمره 
تا سه  بین صفر  نمرات  دامنه  لذا،  به دست می آید،  گویه ها 
می باشد و هر چه نمره فرد باالتر باشد از سالمت روانی کمتر 
بیشتری  روانی  از سالمت  باشد  پایین تر  فرد  نمره  و هر چه 
برخوردار است. آنان پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/8۴ 
تائید کردند )۳۰(. همچنین  ابزار را  گزارش کردند و روایی 
ملکی و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ ۰/81 

گزارش کردند )۳1(.
پرسشنامه ها بدون درج نام و نام خانوادگی، پس از بیان رعایت 
نامه شرکت در پژوهش توسط  رازداری و دریافت رضایت  اصل 
داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  همچنین  شد.  تکمیل  آزمودنی ها 
و  یعنی شاخص های گرایش مرکزی  توصیفی  آمار  از روش های 
همبستگی  از ضریب  و  متغیرها  توزیع  توصیف  برای  پراکندگی 
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با مدل گام به گام برای آزمون 
فرض های آماری استفاده شد. همچنین برای محاسبه داده ها از 
نرم افزار SPSS نسخه 1۹ در سطح معناداری ۰/۰1 استفاده شد.

یافتهها
شرکت کنندگان این پژوهش 22۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی 
)1۹5 آقا و 25 خانم( با میانگین سنی ۳1/8۹ سال بودند. از میان 
آنان 15۷ نفر متأهل )۷1/۳6%( و 6۳ )28/6۴%( نفر مجرد بودند. 
همچنین سابقه کار 8۴ نفر آن ها بین 5-1 سال )%۳8/18(، 55 
نفر آن ها بین 1۰-6 سال )25%(، ۴8 نفر آن ها بین 15-11 سال 
)21/82%(، 2۰ نفر آن ها بین 2۰-16 سال )۹/۰۹%( و 1۳ نفر 
آن ها بین 25-21 سال )5/۹1%( بود. عالوه بر آن تحصیالت ۹ 
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نفر سیکل )۴/۰۹%(، 112 نفر دیپلم )5۰/۹1%(، ۴۹ نفر کاردانی 
)22/2۷%(، ۴6 نفر کارشناسی )2۰/۹1%( و ۴ نفر کارشناسی ارشد 
)1/82%( بود. شاخص های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، 
اجتماعی،  سرمایه  متغیرهای  مقدار  بیشترین  و  مقدار  کمترین 
حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی و سالمت 

روانی کارکنان نیروی انتظامی در جدول 1 ارائه شده است.
برای بررسی ارتباط متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی 
نیروی  با سالمت روانی کارکنان  ادراک شده و رفتار شهروندی 
انتظامی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج 

آن در جدول 2 ارائه شده است.
 ،)r=-۰/2۳۷( اجتماعی  سرمایه  داد  نشان   2 جدول  یافته های 
شهروندی  رفتار  و   )r=-۰/۳5۰( شده  ادراک  اجتماعی  حمایت 
انتظامی  سازمانی )r=-۰/۴1۴( با سالمت روانی کارکنان نیروی 
رابطه منفی و معنادار دارند )P ≤  ۰ /۰1(. از آنجایی که نمره باال در 
پرسشنامه سالمت روان به معنای داشتن سالمت روان پایین و 
نمره پایین در پرسشنامه سالمت روان به معنای داشتن سالمت 

روان باال است، لذا، با افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی 
روانی  سالمت  میزان  سازمانی،  شهروندی  رفتار  و  شده  ادراک 
کردن  مشخص  برای  می یابد.  افزایش  انتظامی  نیروی  کارکنان 
اینکه متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و 
رفتار شهروندی سازمانی توانایی پیش بینی سالمت روانی کارکنان 
نیروی انتظامی را دارند از رگرسیون چندمتغیری با مدل گام به 

گام استفاده شد که نتایج آن در جدول ۳ ارائه شده است.
رفتار شهروندی  نخست  مدل  در  داد  نشان   ۳ یافته های جدول 
سازمانی وارد معادله شده است. این متغیر توانست 1۷/1 درصد از 
تغییرات سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی را پیش بینی کند. 
در مدل دوم پس از رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی 
ادراک شده وارد معادله شده است. این دو متغیر با هم توانستند 
22/۳ درصد از تغییرات سالمت روانی را پیش بینی کنند. ورود 
این متغیر توانست 5/2 درصد توان پیش بینی را افزایش دهد. در 
از رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی  مدل سوم پس 
ادراک شده، متغیر سرمایه اجتماعی وارد معادله شده است. این 

  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  انحراف استاندارد ميانگين  متغيرهاي پژوهش
  50/4  00/1  700/0  177/3  سرمايه اجتماعي

  58/4  58/1  624/0  549/3  حمايت اجتماعي ادراك شده
  13/4  75/1  419/0  331/3  رفتار شهروندي سازماني

  61/2  18/0  621/0  160/1  سالمت رواني
 

جدول۱-ميانگين،انحرافاستانداردمتغيرهایسرمایهاجتماعی،حمایتاجتماعیادراکشده،رفتارشهروندیسازمانیوسالمتروانیکارکناننيرویانتظامی

  سالمت رواني  رفتار شهروندي سازماني  حمايت اجتماعي ادراك شده  سرمايه اجتماعي  متغيرهاي پژوهش
        1  سرمايه اجتماعي

      1  086/0  حمايت اجتماعي ادراك شده
    1  324/0**  086/0  رفتار شهروندي سازماني

  1  -414/0**  -350/0**  -237/0**  سالمت رواني
 

جدول۲-ضرایبهمبستگیسرمایهاجتماعی،حمایتاجتماعیادراکشدهورفتارشهروندیسازمانیباسالمتروانیکارکناننيرویانتظامی

P ≤ ۰ /۰1**

 معناداريF1df 2dfتغيير  R 2تغيير R 2R  متغيرهاي پيش بين مدل
 0005/0 218  1 099/45  171/0 171/0 414/0  رفتار شهروندي سازماني  1
 0005/0 217  1 528/14  052/0 223/0 473/0  رفتار شهروندي سازماني و حمايت اجتماعي ادراك شده  2
 0005/0 216  1  293/7  045/0 268/0 518/0  ادراك شده و سرمايه اجتماعيرفتار شهروندي سازماني، حمايت اجتماعي   3
 

جدول۳-خالصهتحليلرگرسيونچندمتغيریبامدلگامبهگامبرایپيشبينیسالمتروانیکارکناننيرویانتظامی
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سه متغیر با هم توانستند 26/8 درصد از تغییرات سالمت روانی 
کارکنان نیروی انتظامی را پیش بینی کنند. ورود این متغیر توانست 
۴/5 درصد توان پیش بینی را افزایش دهد. برای مشخص کردن 
نیروی  کارکنان  روان  سالمت  پیش بینی  در  متغیرها  مؤثرترین 
انتظامی از ضرایب رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

۴ ارائه شده است.
با قبول ترتیب ورود متغیرها و با توجه به بتای استاندارد آن ها، 
یافته های جدول ۴ نشان داد که در مدل سوم متغیر رفتار شهروندی 
سازمانی با بتای استاندارد ۰/۳۰۴- بیشترین سهم را به صورت 
منفی در پیش بینی تغییرات سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی 
حمایت  متغیر  سازمانی،  شهروندی  رفتار  متغیر  از  بعد  داشت، 
اجتماعی ادراک شده با بتای استاندارد ۰/225- و در نهایت متغیر 
سرمایه اجتماعی با بتای استاندارد ۰/2۰۳- نقش منفی و معناداری 

در پیش بینی سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی داشتند.

بحثونتيجهگيری
حمایت  اجتماعی،  سرمایه  ارتباط  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سالمت روانی 
در کارکنان نیروی انتظامی انجام شد. یافته ها نشان داد متغیرهای 
سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی 
سازمانی با سالمت روانی رابطه منفی و معنادار داشتند. از آنجایی 
که نمره باال در پرسشنامه سالمت روان به معنای داشتن سالمت 
روان پایین و نمره پایین در پرسشنامه سالمت روان به معنای 
داشتن سالمت روان باال است، لذا، با افزایش سرمایه اجتماعی، 

حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی، میزان 
سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی افزایش می یابد. همچنین 
متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده 
واریانس  از  درصد   26/8 معناداری  طور  به  اجتماعی  سرمایه  و 
که  کردند  پیش بینی  را  انتظامی  نیروی  کارکنان  روانی  سالمت 

سهم رفتار شهروندی سازمانی بیش از سایر متغیرها بود.
نتایج نشان داد که با افزایش سرمایه اجتماعی، میزان سالمت روانی 
افزایش می یابد که این یافته با یافته پژوهش های قبلی همسو بود 
)6-۹(. در تبیین این یافته می توان گفت سرمایه اجتماعی منابعی 
جمعی  فعالیت های  و  هستند  اجتماعی  روابط  میراث  که  است 
اجتماعی شدن حاصل  از طریق  منابع  این  تسهیل می کنند.  را 
می شوند و دربرگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی 
از پیوندهای اجتماعی است و باعث دور هم جمع شدن افراد به 
صورت منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی 
مشترک می شود که این عوامل نخست باعث افزایش کارآمدی و 
مفید بودن و در نهایت باعث افزایش سالمت روانی می شوند. تبیین 
دیگر اینکه سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه ای است 
که حاصل شبکه های بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در 
گروه ها است. شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی 
سرمایه جمعی برخوردار می کند و آنان را مستحق اعتبار می سازد 
و هر چقدر افراد اعتبار بیشتری داشته باشند، کمتر دچار تنش و 
استرس می شوند که این عامل باعث افزایش سالمت روانی می شود.
همچنین نتایج نشان داد که با افزایش حمایت اجتماعی ادراک 
شده، میزان سالمت روانی افزایش می یابد که این یافته با یافته 

  
  مدل

  
  متغير پيش بين

   ضرايب رگرسيون
 
T 

  

  
  غير استاندارد  احتمال

ß 
  استاندارد شده خطاي انحراف استاندارد

Beta 
  0005/0  -747/6  -414/0  091/0  -614/0  رفتار شهروندي سازماني  1
 
2  

  0005/0  -297/5  -336/0  094/0  -498/0  رفتار شهروندي سازماني
  0005/0  -809/3  -241/0  063/0  -240/0  حمايت اجتماعي ادراك شده

  
3  

  0005/0  -087/4  -304/0  092/0  -376/0  رفتار شهروندي سازماني
  0005/0  -557/3  -225/0  061/0  -217/0  حمايت اجتماعي ادراك شده

  0005/0  -643/2  -203/0  073/0  -193/0  سرمايه اجتماعي
 

جدول۴-ضرایباستانداردوغيراستاندارددرمعادلهرگرسيونچندمتغيریبامدلگامبهگامبرایتشخيصمؤثرترینمتغيرهادرپيشبينیسالمتروانکارکنان
نيرویانتظامی
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پژوهش های قبلی همسو بود )5، 1۳-15(. در تبیین این یافته 
احساس  فرد  باعث می شود که  اجتماعی  می توان گفت حمایت 
کند که مورد عالقه دیگران است، از وی مراقبت می شود، ارزش و 
احترام دارد و متعلق به شبکه ای از ارتباطات است. هر چقدر این 
شبکه های ارتباطی و حمایتی بیشتر باشد به افراد در کنار آمدن با 
فشارهای محیطی کمک بیشتری می کند و به لحاظ روانی افراد را 
در موقعیتی آرامش بخش قرار می دهد. در نتیجه افزایش حمایت 
اجتماعی باعث افزایش سالمت روانی می شود. تبیین دیگر اینکه 
حمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مکانیسم های 
اثر  فرد  مختلف  رفتارهای  و  مقابله ای  استراتژی های  شناختی، 
می گذارد و از این طریق سبب بهبود سالمت روانی افراد می شود. 
در تبیین دیگر باید گفت افرادی که از حمایت اجتماعی برخوردارند 
احساس موفقیت فردی بیشتری دارند، در هنگام کار با استرس 
و اضطراب کمتری مواجه می شوند، مقدار استرس موقعیت ها را 
با چالش ها و مشکالت کاری  مقابله  را در  توانایی خود  و  کمتر 
بیشتر ارزیابی می کنند که این عوامل نخست باعث افزایش نگاه 
افزایش  باعث  نهایت  مثبت آن ها به شغل و محیط شغلی و در 

سالمت روانی آنان می شود.
نتایج دیگر نشان داد که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی، میزان 
سالمت روانی افزایش می یابد که این یافته با یافته پژوهش های 
گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در   .)2۳-2۰( بود  همسو  قبلی 
میانگین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی باالتر 
از حد متوسط است و این کارکنان برای پیشبرد مقاصد سازمانی 
که در آن مشغول هستند از خود تالش زیادی نشان می دهند، 
رفتارهای فرا نقشی باالتر از سطح میانگین دارند. در انجام وظایف 
مسئولیت پذیرند، همکاران خود را در جهت انجام کارها حمایت 
می کنند، در جهت بهبود شرایط کاری تالش می کنند و تا حد 
امکان در انجام کارهای خود شرایط دیگر همکاران را مورد توجه 
قرار می دهند و در نامالیمات کار گله و شکایت نمی کنند که این 
امر باعث افزایش سالمت روان آن ها می شود. تبیین دیگر اینکه 
کارکنانی که در کمک به دیگران فراتر از وظایف شغلی شان عمل 
می کنند و از سیاست های پذیرفته شده سازمان پیروی می کنند، 
به بهتر شدن و غنای محیط عمومی کار کمک می کنند و بنابراین 
شهروند  رفتارهای  در  کارکنان  اگر  دارند.  تأثیر  سازمان  کل  بر 

سازمانی سهیم باشند و در بهبود آن مشارکت ورزند، موقعیت کاری 
اثربخش تر و کارها روان تر انجام می شود که این عامل نخست باعث 
کاهش ادراک استرس و تنش در آن ها و در نهایت باعث افزایش 

سالمت روانی آن ها می شود.
عالوه بر آن نتایج نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت 
اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با هم توانستند 
26/8 درصد از تغییرات سالمت روانی را پیش بینی کنند؛ بنابراین 
متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده 
را  روانی  معنادار سالمت  پیش بینی  توانایی  اجتماعی  سرمایه  و 
داشتند. در تبیین توانمند بودن رفتار شهروندی سازمانی، حمایت 
اجتماعی ادراک شده و سرمایه اجتماعی می توان گفت افرادی که 
رفتارهای سودمند و فرا نقشی را بدون انتظار هیچ تشویقی انجام 
می دهند )افراد دارای رفتار شهروندی سازمانی( و یا افرادی که 
برای رسیدن به اهداف مشترک به طور مؤثر با هم عمل می کنند 
از  افرادی که فکر می کنند  یا  و  اجتماعی(  )افراد دارای سرمایه 
طرف خانواده، دوستان و جامعه مورد حمایت، محبت و همراهی 
قرار می گیرند )افراد دارای حمایت اجتماعی ادراک شده( در کار 
خود استرس کمتری دارند، از کار خود احساس رضایت بیشتری 
دارند، معموالً شوخ طبع هستند، بیشتر از طنز استفاده می کنند و 
حتی هنگامی که در کار یا زندگی خود با مسائل استرس زا مواجه 
می شوند به تنهایی و یا با کمک دیگران به خوبی بر آن ها چیره 
روانی  افزایش سالمت  باعث  عوامل  این  نهایت  در  که  می شوند 
آن ها می شود. در نتیجه با توجه به مطالب مطرح شده متغیرهای 
رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه 
اجتماعی توانایی پیش بینی معنادار سالمت روانی را داشتند. در 
اجتماعی،  سرمایه  که  مدلی  یک  در  شد  مشخص  مطالعه  این 
حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی به طور 
هم زمان برای پیش بینی سالمت روانی رقابت نمایند، به ترتیب 
رفتار شهروندی سازمانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرمایه 
بودند.  اجتماعی مؤثرترین متغیرها در پیش بینی سالمت روانی 
در این مدل رفتار شهروندی سازمانی باالترین وزن استاندارد را 
داشت. پس آنچه در سالمت روانی نقش عمده ای ایفا می کند در 
وهله نخست این است که افراد چه مقدار رفتارهای سودمند و فرا 
نقشی را به صورت داوطلبانه و بدون انتظار هیچ تشویق و پاداشی 
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انجام می دهند.
روش  از  استفاده  مطالعه  این  محدودیت  مهم ترین  و  نخستین 
به عنوان  نمی توان  را  روابط کشف شده  همبستگی است. چون 
روابط علی فرض کرد و شاید این روابط ناشی از اثر سایر متغیرها 
باشد. محدودیت دیگر در این پژوهش استفاده از روش نمونه گیری 
خوشه ای چند مرحله ای و استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی 
ابزارهایی خویشتن  افراد هنگام تکمیل چنین  بود. ممکن است 
ندهند.  پاسخ  گویه ها  به  و مسئوالنه  باشند  نداشته  کافی  نگری 
آخرین محدودیت، محدود شدن گروه نمونه به کارکنان نیروی 
انتظامی جنوب شرق تهران می باشد، لذا، در تعمیم نتایج به سایر 
شهرها و مشاغل باید احتیاط کرد. با توجه به یافته ها پیشنهاد 
می شود این پژوهش در سایر مشاغل انجام شود و با این مطالعه 
مقایسه شود. پژوهش های مقایسه ای بین مشاغل انتظامی با مشاغل 
فرهنگی، پزشکی و غیره نیز می تواند زمینه پژوهشی مفیدی برای 
عالقه مندان به پژوهش باشد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش 

پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مسئوالن و سایر دست اندرکاران 
با برگزاری کارگاه های آموزشی ارتقاء سرمایه اجتماعی و حمایت 
اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، میزان سالمت روانی کارکنان 
نیروی انتظامی را افزایش دهند. آخرین پیشنهاد اینکه مشاوران یا 
سایر مسئوالن، کارکنانی که دارای سالمت روانی پایینی هستند را 
شناسایی و به مراکز مشاوره ارجاع دهند تا با کمک آموزش های 
الزم سالمت روانی آن ها را افزایش دهند و از این طریق در میزان 

سالمت روانی آنان تغییراتی ایجاد کنند.

تشكروقدردانی
از کلیه مسئولین و کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران 
که ما را در انجام این پژوهش حمایت کردند، صمیمانه تشکر و 
قدردانی می شود. در ضمن این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی 

با کد /۴۴۳2/۹۴ که در تاریخ 1۳۹۴/۳/2۰ تصویب شد.
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The Relationship between Social Capital, Perceived Social 
Support and Organizational Citizenship Behavior, and 

Mental Health; Case Study of Police Force  
Employees in South Eastern Tehran

Saeedi.H1,*Ashoori.J2

Abstract

Introduction: Mental health is an important psychological requirement for police force employees; therefore

attentiontotheirmentalhealthisessential.Themostimportantvariablesrelatedtomentalhealthincludesocialcapital,

perceivedsocialsupportandorganizationalcitizenshipbehavior.

Objectives: Theaimof this researchwas to investigate the relationshipbetweensocialcapital,perceivedsocial

supportandorganizationalcitizenshipbehavior,andmentalhealthofpoliceforceemployees.

Results: The findings showedanegativeand significant relationshipbetween social capital (r=-0/237,P≤0/01),

perceived social support (r=-0/350,P≤0/01) andorganizational citizenshipbehavior (r=-0/414,P≤0/01), andmental

health. A high score in the mental health questionnaire indicated poor mental health. Therefore an increase in

organizationalcitizenshipbehavior,perceivedsocialsupportandsocialcapitalincreasestherateofmentalhealthamong

policeforceemployees.Alsothementionedvariablescouldpredict26.8%ofvarianceofmentalhealth(R2=0/268)with

theshareoforganizationalcitizenshipbehavior(ß=-0/304)beinghigherthantheothervariables(P≤0/01).

Discussion and Conclusion: Regardingthefindingsitissuggestedthatcounselorsandtherapistsshouldbeemployed

toteachorganizationalcitizenshipbehavior,perceivedsocialsupportandsocialcapitaltopoliceforceemployeesby

usingappropriateeducationalworkshopstoimprovetheirmentalhealth.

Keywords: OrganizationalCitizenshipBehavior,PerceivedSocialSupport,PoliceForceEmployeesSocialCapital,

MentalHealth.
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