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 چکیده

 امتا  ،به طور چشمگیری گسترش یافته استت  ،های مختلفحوزهرفتارهای شهروندی سازمانی در  در زمینةگذشته، تحقیق  ةاگرچه در ده
بررستی تتیریر رفتارهتای     تحقیقهدف این . جود داردهای اطالعاتی شناخت اندکی وسیستم ةرفتارهای شهروندی سازمانی در حوز بارةدر

رفتارهتای شتهروندی ستازمانی، یعنتی      ابعتاد متد  تحقیتق روابت     . های اطالعاتی سازمان استت شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم
فیتت اطالعتا ،   های اطالعتاتی از جملته کی  شناسی، ادب، حسن شهروندی و جوانمردی، و متغیرهای موفقیت سیستمدوستی، وظیفه نوع

هتای  ستازمان  ةآماری تحقیق حاضر کلی ةجامع. استپرسشنامه  پژوهش ابزار. دهد را نشان میاطالعا   فناوریبازده کاری و نوآوری در 
گیری دردستتر  در   ای به روش نمونهنمونه .گیرندمی کارهای اطالعاتی در پیشبرد اهداف سازمان بهسیستمکه  استتولیدی و خدماتی 

بته منظتور   . همبستتگی استت  / هتا، تویتیفی  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر نحتوة گتردآوری داده  . رحله انتخاب شددو م
سپس، مد  مفهتومی  . گیری بررسی شدابتدا، مد  اندازه. سازی معادال  ساختاری و تحلیل مسیر انجام گرفتها مد وتحلیل دادهتجزیه

دوستی و ادب بر بازده تیریر نوع بجز شد، تمامی رواب  تییید طبق نتایج تحلیل مسیر در مد  تحقیق،. شد تحقیق در جامعة آماری برازش
 .پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق مطرح شدمد  نهایی تحقیق طراحی شد و در نهایت،  .م که معنادار تشخیص داده نشدسیست

 واژگان کلیدی

 .اطالعا  فناورینوآوری در  ،عاتیسیستم اطال، رفتار شهروندی سازمانی 
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 مقدمه

از جملوه   ،شوود  می اطالعات صرف ،مدیرانخصوص کارکنان، به ةبیش از هشتاد درصد کار روزان

از . وسوییی از اموور ملتلو     دامنوة اطالعات در  کارگیریبهو  ارتباط ، برقراریاطالعات دریافت

هایی بایود وجوود داشوته باشوند کوه       های سازمان است، سیستم آنجاکه اطالعات مبنای تمام فیالیت

اطالعات صویی    ةارائ اطمینان ازهایی ایجاد  سیستم اینهدف . کنند مدیریت اطالعات را تولید و

هوای   هوایی، سیسوتم   چنین سیستم. و در شکل قابل استفاده است ،اطمینان در مواقع مورد نیازو قابل

های اطالعاتی را، نوه  ها سیستمشرکتاین روزها، بسیاری از رو،  ازاین. اند اطالعات نامگذاری شده

های استراتژیک در یک مییط تجاری بسیار رقوابتی  فقط به منظور بقا، بلکه برای دستیابی به مزیت

  (.Glover et al., 1999)گیرند کار میبه

سال اسوت کوه ملالیوات سوازمان و مودیریت بوه انووا  رفتوار سوازمانی کارکنوان            66بیش از 

 هوایی نظوام  ةهای اثوربلش را بوه مبابو   چستر بارنارد سازمان 3071در سال . اختصاص داشته است

هوای  انوا  رفتارها و نگرش. کنندکند که افراد برای نیل به اهداف سازمانی همکاری میتوصی  می

سازمانی، رفتارهوای   دمیل به همکاری، وفاداری سازمانی، تیه ، مانندملتلفی هایبا عنوانسازمانی 

 ،در ایون میوان  . انود بیل رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سازمانی اجتماعی تبیین شدهفرانقشی از ق

رفتوار  . بیشوترین ملالیوات را بوه خوود اختصواص داده اسوت      ( OCB)3رفتار شوهروندی سوازمانی  

شامل آن دسته از رفتارهای کارکنان است که تأثیری مببت بر عملکرد سوازمان   ،شهروندی سازمانی

هوای  میوور اصولی ووژوهش   . شووند یق قرارداد استلدامی حمایت نمیرتارها از طدارد ولی این رف

OCB       بر رفتارهای شهروندی به عنوان خصوصیات فردی کارکنوان متمرکوز بووده اسوت و در ووی

 دهنود یرفتار شهروندی بروز مو  دیگرانتوصی  این موضو  است که چرا برخی کارکنان بیشتر از 

(Koster & Sanders, 2006, p.520 .) 

مسوتقیم بوا عملکورد واحودهای      ةدهد رفتارهای شوهروندی سوازمانی رابلو   تیقیقات نشان می
                                                           

1. Organizational Citizenship Behavior 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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رفتار سوازمانی نیوز    ةملالی ۀدر ابتدا، موضو  رفتار شهروندی سازمانی حتی در حوز. سازمانی دارد

 .(Yoon, 2009, p.421) گذشته افزایش یافت ةاما عالقه به آن در طول ده ،تأثیر چشمگیری نداشت

 .های اطالعاتی بررسی کندرا بر موفقیت سیستم OCBs تأثیراتنتیجه، این تیقیق سیی دارد  در

سوس،،  . شوود های اطالعاتی بیوان موی  متغیرهای موفقیت سیستم و OCB نظری مبانیدر ادامه، 

در نهایت، نتایج تیقیق و ویشنهادهایی بور مبنوای نتوایج    . خواهد شد ملرحها مدل تیقیق و فرضیه

 .شودبیان مییقیق ت

 بیان مسئله

های انجام کارها و ارائوة خودمات   رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده است روش

تر، کواراتر  های اطالعات، سریعکارگیری سیستمها به مدد بهامروزه، سازمان. ها تغییر کنددر سازمان

کوارگیری  راین، در شورایط رقوابتی، بوه   بنواب . و با دقت بیشتری به اهداف خود نایول خواهنود آمود   

ها و فناوری اطالعات به عنوان سیاستی راهبوردی، بوه منظوور ایجواد مزیوت رقوابتی بورای         سیستم

های اطالعاتی کوافی نیسوت، موفقیوت در    بدیهی است صِرف استقرار سیستم. سازمان الزامی است

بوا  به عبوارتی،  . شودها میسازمان های اطالعاتی باعث ایجاد مزیت رقابتی برایکارگیری سیستم به

کوارگیری آن در تموامی سولوح سوازمانی و بورای      توجه به رشد سریع فناوری اطالعات و لزوم به

نتایج تیقیقات نیوز، نشوان   . ها در عمل بسیار اهمیت داردانجام وظای  متیدد، موفقیت این سیستم

هوای  ای بر موفقیوت سیسوتم  ل مالحظهدهد که رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان به طور قابمی

 (.Yoon, 2009, P.427)اطالعاتی تأثیر دارد 

اند، که بیضی از این مشکالت به ها درگیر مسائل و مشکالت فراوانیاز طرفی، امروزه، سازمان

های انسانی، بیشتر بر بررسی و شناخت رفتار افراد درون سوازمان  جنبه. اندهای انسانی مربوطجنبه

هوای ویيیوده   وجویی برای یافتن واسخ سواال ها جستملالیة علوم رفتاری در سازمان. داردتأکید 

ای در حوزۀ رفتوار انسوان مسوائل ناشوناخته    . دربارۀ طبییت انسان و ابیاد متفاوت وجودی او است

وجود دارد که تیقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است، تا از این رهگذر بتووان واسولی بورای    
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ها از موضوعات متمرکز در علووم رفتواری   ملالیة رفتار انسان در سازمان. ائل به دست آورداین مس

کنود و هودف آن در ،   وتیلیول موی  مند، تجزیهها را به طور نظامها و سازماناست که افراد، گروه

 .کنندهایی است که در آن کار میبینی و بهبود عملکرد افراد، و در نهایت، سازمانویش

نظریه و تیقیق، در حوزۀ رفتارهوای شوهروندی سوازمانی رشود سورییی داشوته اسوت         اگرچه

(Podsakoff et al., 2000)     اما هنوز مسائل بسیاری دربارۀ ویامدهای احتموالی ایون رفتارهوا بودون ،

در ابتودا، بسویاری از تیقیقوات دربوارۀ رفتارهوای      (. Yoon & Suh, 2003)بررسی باقی مانده است 

 Podsakoff)وری و کیفیت میصول نی بر آثار متغیرهای سل  کارکنان، مانند بهرهشهروندی سازما

et al., 1997) نگوورش، ادرا  و طبووع شلصووی ،(Podsakoff & MacKenzie, 1997) و کیفیووت ،

متمرکز بوده است، درحالیکوه  ( (Yoon & Suh, 2003; Bell & Menguc, 2002خدمات در بازاریابی 

 .های اطالعاتی شناخت اندکی وجود داردوندی سازمانی در حوزۀ سیستمدربارۀ آثار رفتار شهر

رفتارهوای   ۀهوای وژوهشوی ویشوین بور عوامول ایجادکننود      اگرچه بسویاری از توالش  از طرفی، 

اند، ولی اکبر تیقیقات اخیر، بوه طوور روزافوزون، بور ویامودهای حاصول از       شهروندی تأکید داشته

OCB  نلسوت، توأثیر    :تیقیقوات اخیور بوه دو مسوئله تأکیود دارنود       ویژه اینکهبه. اندشدهمیلوف

رفتارهای شهروندی بر ارزیابی عملکرد توسط مدیران و اقدام به افزایش حقوق، ارتقا و غیره؛ دوم، 

هوای اطالعواتی   با این وجود، در حوزۀ سیسوتم  .رفتار شهروندی بر موفقیت و عملکرد سازمان آثار

واسخ به این سواال اسوت کوه آیوا     بنابراین، این تیقیق به دنبال . ملالیات اندکی انجام گرفته است

 های اطالعاتی تأثیر دارد؟رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر عملکرد موفق سیستم

 یچارچوب نظر

 اطالعاتی هایمتغیرهای موفقیت سیستم

کلوی، نیازهوای   که به طور جوامع و   ای استافزاری یکسارچهیستم نرمساطالعاتی، میموالً،  مسیست

و مودیران و کارمنودان را قوادر     کندوردازش اطالعات را برای اهداف ملتل  در شرکت مرتفع می

مدیریت کننود   ،کارا و اثربلش طورای به های ملتل  وظیفهها و اطالعات را در حوزهداده کندمی

(Shih, 2006 .)رفتار کارکنان در سول   اثر گذاشته و از ها، اغلب، بر فرایند کسب و کار این سیستم



  48                                          سازمان های اطالعاتیی سازمانی بر موفقیت سیستمشهروند هایتأثیر رفتاربررسی   

 

 

 

بنابراین، مللوب اسوت متغیرهوای موفقیوت سیسوتم     (. Lee & Lee, 2004a ) وذیردشرکت تأثیر می

هایی را در برگیرد که کیفیت سیستم اطالعاتی، اثربلشی فرایند تجاری و رفتارهای سنجهاطالعاتی 

هوای  سیسوتم کوارگیری  یج بوه تأکید کردند که نتا( 0999)مارکوز و تنی، . کارکنان را انیکاس دهند

شاخص تجاری . 3 از انداین ابیاد عبارت. وویاست که ابیاد ملتلفی را در بردارد مفهومیاطالعاتی 

(ROI)هوای کارکنوان، بورآوردن    هزینوه )هوای عملیواتی   شواخص . 0؛ جوز آن گیری بهتور و ، تصمیم

ظرفیوت اطالعواتی   . 7 ؛(سلوح موجودی کواال و غیوره   ای،های دورهبدون خلا، زمان های سفارش

 و همکاران گابل(. کارگیری ماثر اطالعات، رضایت کاربر از اطالعات و غیرهکیفیت اطالعات، به)

لوون و  اساس مدل موفقیت سیستم اطالعواتی دی  های اطالعاتی را برمدل موفقیت سیستم( 0997)

اربرد سیستم، رضوایت  که شامل کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات، ک ،ویشنهاد دادند( 3000)لین مک

و مدل موفقیوت  ( 0999)مارکوز و تنی،  تیقیقو با توجه به  استکاربر، اثر فردی و اثر سازمانی 

، کیفیت سیستم اطالعاتی، اثربلشوی فراینود عملیواتی و    (0997) همکارانسیستم اطالعاتی گابل و 

 .عملکرد مالی را به عنوان عوامل موفقیت اطالعاتی در نظر گرفتند

 فنوون ، دانش سازمانی، از جملوه بهتورین   شود اجرا می اطالعاتیامی که در سازمان سیستم هنگ

 .(Lee & Lee, 2004b)یابود  اطالعوات، نیوز انتقوال موی     فناوری مبنای برها طراحی فرایند و فیالیت

ری کارکنوان مییوا   ةنتیجوه، رفتارهوای نوآورانو    در. یابدکارکنان افزایش می یبنابراین، قابلیت نوآور

با توجه به ملالب مذکور، کیفیوت اطالعوات، بوازده کواری،      .است اطالعاتیبرای موفقیت سیستم 

کیفیوت سیسوتم اطالعواتی، اثربلشوی      ۀدهنود  ایجاد نوآوری در فناوری اطالعات، به ترتیب، نشوان 

فرایند عملیاتی و رفتارهای نوآورانوه کارکنوان اسوت؛ کوه بوه عنووان متغیرهوای موفقیوت سیسوتم          

اگرچه ارزیابی عملکرد مالی ممکن است یک متغیر مهوم   .3انداتی در این تیقیق ویشنهاد شدهاطالع

تواند به عنوان یک فناوری اطالعات عملکرد مالی نمی متون نظریبرای سنجش موفقیت باشد، در 

                                                           

اند، اما به دلیول اینکوه ایون تیقیوق موفقیوت در اجورای       مفاهیم کامالً متفاوتکیفیت سیستم و کیفیت اطالعات خروجی . 3

 .کند، کیفیت سیستم به عنوان مییار موفقیت سیستم اطالعاتی در نظر گرفته نشده استسیستم اطالعاتی را بررسی نمی
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هوای  رف سیسوتم کار برده شود، چراکه سنجش عملکرد مالی با درنظرگورفتن توأثیر صِو   شاخص به

بنوابراین، ایون متغیور نیوز، در ایون تیقیوق در نظور گرفتوه         (. Yoon, 2009)است دشوار  اطالعاتی

 .شود نمی

 شهروندی سازمانی هایرفتار

مویالدی در   3019 ةمفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگوان در اوایول دهو   

 .(Bienstock et al., 2003, p.360) دنیای علم ملرح شد

ملابق با الزاموات رسومی    -0نقشی رفتارهای درون سازمان را به رفتار درون( 3031) 3کتز و کان

ها، رفتارهای طبق نظر آن. کردند تقسیم -افزون بر الزامات رسمی نقش – 7و رفتار فرانقشی -نقش

 (.Yoon, 2009, p.422)شود نقشی از احساس شهروندی دررابله با سازمان ایجاد میبرون

شوهروندی   تلفی برای شرح رفتوار فرانقشوی ویشونهاد شوده اسوت، ماننود رفتوار       های ملعنوان

 ،(Brief & Motowidlo, 1986) اجتموواعی سووازمانی حمایووت ، رفتووار(Organ, 1988)سووازمانی 

 ,Borman & Motowidlo) و عملکورد ضومنی  ( George & Brief, 1992)خودانگیلتگی سوازمانی  

آن را ( 3017)  است که اسمیت و سوایرین  «رفتار شهروندی سازمانی»ترین عنوان شاخص(. 1997

کند که افراد بیش از چیزی بودن این رفتارها بیان میفرانقش(. Yoon, 2009, p.422) ویشنهاد کردند

 .(MacKenzie et al., 1999, p.407) کنندفیالیت می که وظیفه دارند برای افزایش اثربلشی،

کوار  بوه  «فرانقشوی »در تیری  رفتار شهروندی سازمانی، اصلالح  ،در ملالیات اولیه فقطالبته، 

 تیریو  خوارا از نقوش بوودن بوه کوار نرفتوه اسوت         ،اخیور  ة؛ اما در چنود ملالیو  ه استدبرده ش

 (.033-039، ص3711متین،  زارعی)

ای از رفتارهوای اختیواری در   مجموعوه رفتار شهروندی سوازمانی بوه    کندبیان می (0996)6بگام

                                                           
1. Katz & Kahn 

2. In-Role 

3. Extra-Role 

4. Smit et al. 

5. Begum 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib27
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib6
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib16
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDC-4TY3XX0-1&_user=1400009&_coverDate=03%2F31%2F2009&_alid=1236547981&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5979&_st=13&_docanchor=&_ct=1896&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=093aca2dcecdd24315218d211a5ace25&artImgPref=F#bib5
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این رفتارها اغلب به عنووان رفتارهوایی   . میل کار اشاره دارد که فراتر از الزامات اصلی شغل است

  (Asgari et al., 2008, p.141).شوند تیری  می ،اندکه فراتر از وظیفه

ه داوطلبانوه، کوه بو    فوردی و  رفتاری»کند ارگان رفتار شهروندی سازمانی را اینگونه تیری  می

برانگیلته نشده است و در کول، عملکورد اثوربلش     سیستم رسمی واداش باطور صری  یا ضمنی، 

شوهروندی سوازمانی را اینگونوه     ارگان بیدها، رفتوار (. Organ, 1988, p.4)« دهدسازمان را ارتقا می

 «کنود موی  حمایوت عملکورد را  شوناختی  اجتمواعی و روان  هوای زمینوه رفتواری کوه   » تیری  کورد 

(Organ,1997, p.95.) 

 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

 کردن مفهوم رفتار شهروندی سوازمانی ویشونهاد شوده اسوت    ابیاد ملتلفی برای تیری  و کاربردی

(Yoon, 2009, p.422 .) شناسووی، ادب، حسوون شووهروندی و دوسووتی، وظیفووهنووو ( 3011)ارگووان

 همکواران ، اسومیت و  (Appelbaum, 2004, p.19) کورد ویشنهاد  OCBجوانمردی را به عنوان ابیاد 

 .دکردننو  دوستی و مقبولیت همگانی را به عنوان اجزا رفتار شهروندی سازمانی ویشنهاد ( 3017)

، و ملرح کردنود رفتارهای همیاری، جوانمردی و حسن شهروندی را (  300)وودساک  و مکنزی 

ی، وفاداری سازمانی و مشوارکت سوازمانی را   اطاعت سازمانی، همیاری بین شلص (3003) گراهام

 (Graham, 1991, p.255) .  ویشنهاد داد

 به طور گسترده به عنوان ابیاد مفهوم رفتار شوهروندی سوازمانی  ( 3011)ابیاد ویشنهادی ارگان 

یینوی   ،دو بیود از رفتوار شوهروندی    بردر ابتدا، میققان بیشتر (. Yoon, 2009, p.422) وذیرفته شد

یینوی جووانمردی،    ،بیدها سه بید دیگر رفتار شوهروندی . شناسی تأکید داشتندتی و وظیفهدوسنو 

در (. Kidder & Mclean Parks, 2001, p.943) ادب و حسون شوهروندی تیریو  و بررسوی شود     

شلصیتی که در تنو  شلصیت تأثیر گذارنود؛ بوه صوورت     3ونج عامل اصلی ،تیدادی از تیقیقات

                                                           

1. Big Five 
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دوسوتی، ادب، جووانمردی و حسون    شناسی، نوو   وظیفه :اندبندی شدهستهعوامل رفتار شهروندی د

 (Lo & Ramayah, 2009, P.49).شهروندی

 :دهدارگان ابیاد رفتار شهروندی سازمانی را به صورت زیر شرح می 

اش در دوستی یینی کمک یک کارمند به کارمند دیگر برای بوه انجوام وظیفوه   نو : 3دوستینو  

 (.Organ, 1988, p.9) شرایط غیرمیمول

را بوه  ( نقشوی  رفتوار درون )اشاره به این دارد که یک کارمند وظای  تلصیصی : 0شناسیوظیفه

 .Organ, 1988, p.9)) دارد، انجام دهد ای فراتر از آنيه مافوقش انتظارشیوه

یینی افراد خود را مسئول مشارکت در اموور سیاسوی و اداری سوازمان موی    : 7حسن شهروندی

 .(Organ, 1988, p.12)حمایت از عملیات اداری سازمان است  ۀدر بر گیرند کهد دانن

مانند کموک بوه    هاییرفتار کهکنند اشاره دارد به اینکه افراد با دیگران با احترام رفتار می:  ادب

 (.Organ, 1988, p.12)شود مشکل را شامل مییا حاد شدن  دیگری برای جلوگیری از ایجاد

بوه طوور کول،    . هوای منفوی آن  های مببت سوازمان بوه جوای جنبوه    أکید بر جنبهت: 6جوانمردی

 .(Organ, 1988, pp.11-12) کارها دادن برخیجوانمردی یینی اجتناب از انجام 

 تحقیق ةپیشین

در مودیریت   ،بوه طورچشومگیری   ،رفتار شوهروندی سوازمانی  به شده  موجباین روزها، دلیلی که 

برای حمایت از این باور که رفتار شوهروندی سوازمانی   . ازمان استمببت آن بر س آثار؛ شودتوجه 

عملوی ارتبواط چنوین     که بوه طوور   گرفتکند، چندین ملالیه انجام به اثربلشی سازمانی کمک می

ای، کوارام  در ملالیوه (. Podsakoff et al., 2000) انود هرفتارهایی را با اثربلشی سازمانی بررسی کرد

                                                           
1. Altruism 

2. Conscientiousness 

3. Civic Virtue 

4. Courtesy 

5. Sportsmanship 
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کارکنان در یک واحد کاری با عملکرد باال رفتارهای شهروندی بیشتری را دریافت که ( 3009)بایا 

، نشوان  (3003)وودسواک  و مکنوزی   . دهنود نسبت به یک واحد کاری با عملکرد وایین نشان موی 

همينوین،  . عملکرد فروش در بلش نماینودگی بیموه دارد   دادند رفتارهای شهروندی تأثیر مببت بر

وری و کیفیوت  بهوره  بور مببت  شان دادند رفتارهای شهروندی تأثیرن( 3003) همکارانوودساک  و 

رفتارهوای   مینوادار و مببوت   ةرابلو ( 0999)بازاریابی، بل و منگیو  متون نظری در . میصول دارد

توأثیر رفتوار    دربوارۀ . شهروندی سازمانی با ادراکات مشتریان از کیفیوت خودمات را تأییود کردنود    

های اطالعاتی تا کنون در داخل کشور وژوهشی انجام نگرفتوه  مسیست ۀشهروندی سازمانی در حوز

 (.0990)است و در خارا از کشور نیز، این تیقیقات انگشت شمارند، از جمله تیقیق یون 

 هامدل تحقیق و فرضیه

آن را ملرح کرده ( 3011)ارگان که  است مدل این تیقیق مبتنی بر مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

شناسوی، ادب، حسون   دوسوتی، وظیفوه  شهروندی سوازمانی کوه از وونج بیود نوو       رفتارهای. است

در کاری و ایجواد نووآوری    شهروندی و جوانمردی تشکیل شده است و بر کیفیت اطالعات، بازده

اطالعاتی ماثر گذارد و به دنبال آن، به طور مببت بر موفقیت سیستم تأثیر می های اطالعاتیسیستم

بور ایجواد   کواری سیسوتم   و بازده ،کاریبر بازده یت اطالعات سیستم اطالعاتیبه عالوه، کیف. است

 . نوآوری کارکنان ماثر است

ریزی منابع شرکت دوستی بر کیفیت اطالعات سیستم برنامهبه نتیجه رسید که نو ( 0990)یون 

هوای  فیالیوت تن گرفهای اطالعاتی نقش مهمی در انجاماز طرفی، امروزه، سیستم. تأثیر مینادار دارد

شوود  کارگیری سیستم اطالعاتی ایجاد موی در نتیجه، مشکالتی که در به. کندتجاری شرکت ایفا می

هور عملوی کوه بوه همکوارانی کوه در       . ممکن است باعث تأخیرهوایی در مبوادالت تجواری شوود    

، اثربلشوی و بوازدهی   (دوسوتی نوو  )های اطالعاتی مشکل دارنود، کموک کنود    سیستم کارگیری به

 :شودهای زیر ایجاد میبنابراین، فرضیه. را بهبود خواهد بلشید اطالعاتیمبادالت 

 .های اطالعاتی تأثیر مببت دارددوستی بر کیفیت اطالعات سیستمنو . 3ةفرضی



89                                           1313 بهار، 1، شمارة 12دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

 .های اطالعاتی تأثیر مببت دارددوستی بر بازده کاری سیستمنو . 0ةفرضی

که سازمان در  یشاره دارد که فراتر از حداقل الزاماتشناسی به رفتارهای اختیاری کارمند اوظیفه

های حضور، ویروی از قواعد و مقررات، سلت کارکردن و ماننود اینهوا تییوین کورده اسوت،      زمینه

هوای  مانند درنظرگرفتن مقررات و رویه ،شناسانهرفتارهای وظیفه(. Farh et al., 1997) گیردمیانجام

های اطالعاتی در زمان مناسب تبادالت سیستم ی اطالعاتی و انجامهاکارگیری سیستمبهسازمان در 

( 0990)همينوین، یوون    .شود اطالعات بهنگام تولیود شوود  و حتی و، از ساعات کاری باعث می

 .اطالعاتی را نشان دادشناسی بر کیفیت سیستمتأثیر مببت و مینادار وظیفه

 یهوا تأثیر مببت بور کیفیوت اطالعوات سیسوتم     شناسانهرود رفتارهای وظیفهبنابراین، انتظار می

 .اطالعاتی داشته باشد

 .های اطالعاتی داردشناسی تأثیر مببت بر کیفیت اطالعات سیستموظیفه. 7ةفرضی

دارند ادب ابزاری اثربلش بیان میکه ( 3003)وودساک  و مکنزی با توجه به تیری  ارگان و 

و احتموال   اسوت ای در سازمان وظیفهو های کاری های اعضای تیم و گروههماهنگی فیالیت برای

دهود،  دهد که در صورت وقو ، زمان و انرژی سوازمانی را هودر موی   ایجاد مشکالتی را کاهش می

 سیسوتم  کوارگیری بوه رود رفتارهای مادبانه از ایجواد و یوا حادشودن مشوکل در هنگوام      انتظار می

از طریق افوزایش همکواری واحودهای کواری      ، بازده کاری راامر که این ،اطالعاتی جلوگیری کند

 .افزایش خواهد داد

 .های اطالعاتی داردادب تأثیر مببت بر بازده کاری سیستم.  ةفرضی

به انتشار اطالعوات در سوازمان کموک     ،کارکنانی که حضور و مشارکت فیال در جلسات دارند

بوه  (. Podsakoff & MacKenzie, 1997)دهود  کنند، بنابراین، این ارتباطات تفاهم را افزایش موی می

 درشورکت و مشوارکت    راهبردهایها یا عالوه، رفتارهای حسن شهروندی مانند ویروی از سیاست

. تأثیر بسیار مببت بور نووآوری یوک سوازمان دارد     ،(Organ, 1988)دستیابی به اهداف بهبود فرایند 

 .شودهای زیر ملرح میفرضیه نتیجه، رد. همينین، این رفتارها تأثیر مببت روی نوآوری دارند

 .های اطالعاتی داردحسن شهروندی تأثیرمببت بر بازده کاری سیستم. 6ة فرضی
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 .دارد سیستم اطالعاتیحسن شهروندی تأثیر مببت بر نوآوری در. 6ة فرضی

استدالل کردند کارکنوان جووانمردی را از طریوق تمایول     ( 3003)همينین وودساک  و مکنزی 

های جدید، که توانوایی سوازمان را در   های جدید یا یادگیری مهارتذیرش مسئولیتدادن به ونشان

رفتارهای جوانمردانه، ماننود تمایول   . کننددهد، عرضه میسازگاری با تغییرات مییلش افزایش می

های جدید اطالعات، کمک خواهد کورد سیسوتم اطالعواتی بوه طوور موفوق بوا        به وذیرش فناوری

هم ( 0990)یون . بنابراین، تأثیر مببت بر کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی دارد .سازمان تلبیق یابد

 .نشان داد جوانمردی تأثیر مببت و مینادار بر کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی سازمان دارد

 .های اطالعاتی سازمان داردجوانمردی تأثیر مببت بر کیفیت اطالعات سیستم. 3فرضیة 

نشان دادند کیفیت اطالعوات توأثیر مببوت بور بوازده      ( 0990)ن وو ی( 3000)لین الن و مکدی

 :توان گفتبنابراین، می. کاری دارد

 .کیفیت اطالعات سیستم اطالعاتی تأثیر مببت بر بازده کاری سیستم دارد. 1فرضیة 

گورایش بوه ووذیرفتن نووآوری بوا      . نوآوری، یینی ایجاد و اجرای موفق فکر خالقانه و جدیود 

 اطالعاتی،بنابراین، مزایای سیستم (. Ching & Niehoff, 2003)شده از آن مرتبط است در مزایای 

به طور مللوب بر نووآوری در فنواوری اطالعوات و بوه تبوع آن، سیسوتم        مانند بازده کاری سیستم

های اطالعاتی نشان داد بوازده کواری   در حوزۀ سیستم( 0996)همينین، یون . اطالعاتی ماثر است

 :شودبنابراین، فرضیة زیر ایجاد می. ها تأثیر مببت داردبر نوآوری در این سیستمسیستم 

هوای اطالعواتی   های اطالعاتی تأثیر مببت بر ایجاد نووآوری در سیسوتم  بازده سیستم. 0ة فرضی

 .دارد

 .شودزیر ایجاد می شکلهای تیقیق، مدل تیقیق به باتوجه به فرضیه
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل

 روش تحقیق

 همبسوتگی هوا، توصویفی از نوو     گردآوری داده ۀو از نظر نیو، هدف، این تیقیق کاربردی از نظر

 .است

 هاابزار گردآوری داده

هوا،  ابوزار گوردآوری داده  . های میدانی گردآوری شدای و بررسیها از طریق ملالیات کتابلانهداده

بوه دو روش  که روایوی آن   کار گرفته شدبه( 0990)یون  ةورسشنام این تیقیق در. ورسشنامه است

اعتبار عواملی بوا میاسوبة     خبرگان بررسی و تأیید شد و زنفر ا 39توسط بررسی شد؛ روایی میتوا 

قابل قبوول قورار    ۀاست که در میدود 6/9بیش از  یتمامی بارهای عامل بارهای عاملی بررسی شد،

تک ابیاد و لفای کرونباخ برای تکآضریب . سی شدا میاسبه آلفای کرونباخ بررن بآوایایی  و دارد

به دست آمد کوه وایوایی    3/9ضرایب باالتر از  ةهم ،3با توجه به جدول .کل ورسشنامه میاسبه شد

دوسوتی را  چهوار گویوه نوو     اسوت، گویوه    0مذکور شامل  ةورسشنام. دهدقابل قبول را نشان می

، جوانمردی، حسن شهروندی، بازده کواری و کیفیوت   شناسی، ادبابیاد وظیفه. کندگیری میاندازه

 دوستیوظیفه کیفیت اطالعات

 جوانمردی

 بازده سیستم

 دوستینو 

 حسن شهروندی

 ادب

 ITنوآوری در 

OCBs موفقیت سیستم اطالعاتی 



  88                                          سازمان های اطالعاتیی سازمانی بر موفقیت سیستمشهروند هایتأثیر رفتاربررسی   

 

 

 

اطالعاتی بوا دو   فناوریدر نهایت، نوآوری در . شوندگیری میاطالعات، هر کدام با سه گویه اندازه

 . شودگیری میگویه اندازه
 ضریب پایایی برای ابعاد و کل پرسشنامه. 1جدول
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 193/9 9/ 10 330/9 137/9 137/9 373/9 303/9 173/9 آلفا

  9/ 16ضریب وایایی کل   

 آماری ةجامعه و نمون

از  یفیوال، یکو   طورهای تولیدی و خدماتی هستند که به سازمان ة، کلیتیقیق حاضر آماری ةجامی

بوا توجوه بوه اینکوه در ایون تیقیوق روش آمواری        . گیرنود را به کار میهای اطالعاتی  انوا  سیستم

نفور در   6کار گرفته شد، حجم نمونه به ازای هر گویوه ورسشونامه   سازی میادالت ساختاری به مدل

گیوری در  هوا، ابتودا، بوه روش نمونوه    برای انتلاب نمونوه . نفر است 330نظر گرفته شد که میادل 

بوه   نیز، دوم ةسس،، در مرحل. ار بانک و سه دانشگاه انتلاب شدشرکت تولیدی، چه 30 ،دسترس

در . کارمند انتلواب شود   03سرورست و   7گیری در دسترس تیداد شش مدیر ارشد،  روش نمونه

 درصد 6/07نرخ بازگشت . )کامل به دست آمد ةورسشنام 373 ،ورسشنامه توریع شد 9 3مجمو ، 

 .(است

 هاوتحلیل دادهتجزیه

 .دهدمورد بررسی را نشان می ةارهای توصیفی نمونآم 0 جدول

 0/67میوادل  )هوای تولیودی   شود، بیشوترین حجوم نمونوه را شورکت    طور که مشاهده میهمان

 .اندها تشکیل دادهو کمترین حجم نمونه را دانشگاه ،(درصد

 افزارهوای نورم  کوارگیری بوه ها با آماری، داده ةها و برازش مدل در جامیبه منظور آزمون فرضیه

SPSS  وAMOS وردازش شد. 
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 آمار توصیفی نمونة مورد بررسی. 2جدول

 های افراد نمونهویژگی های نمونههای سازمانویژگی

 درصد فراوانی شغل درصد فراوانی نوع سازمان

  /61 6 مدیر عالی 0/67 30 تولیدی

 06  7 سرورست/ مدیر 03   بانک

 60/  03 کارمند 1/36 7 دانشگاه

 399 373 جمع کل 399 30 جمع کل

   کار ةسابق   تأسیس ةسابق

 39/39  3 سال 6کمتر از  73/06 6 سال 39کمتر از 

 9/73  0  سال 39تا  6 0 /33 1 سال 36تا  39

 10/70 7  سال 36تا  39 96/03   سال 09تا  36

 91/30 06 سال 36بیشتر از  67/39 0 سال 09بیشتر از 

 399 373 جمع کل 399 30 جمع کل

 گیریوتحلیل مدل اندازهتجزیه

به این منظوور، دو روش  . شد یگیری اعتبارسنجگیری، ابتدا مدل اندازهمنظور ارزیابی مدل اندازهبه 

 :شد اجرااعتبارسنجی 

بارهای عاملی کوه  ( 0996) و هیر و همکاران( 3013)برطبق فارنل و لرکر : 3اعتبار همگرا( ال 

شوود،  مشواهده موی     طوور کوه در جودول   هموان . دهدباشد، اعتبار را نشان می 6/9 حداقل برابر با

کوه   ،دامنوه دارد ( شناسیوظیفه -0ایتم) 170/9تا ( کیفیت خدمات -0ایتم) 603/9بارهای عاملی از 

 .قابل قبول است و 6/9همگی بیش از 

0 شاخص اگر ،(0996) بر طبق هیر و همکاران
CR  تبوار سوازه باالسوت و    باشد، اع 3/9باالتر از

 306/9بورای متغیرهوای مودل بوین      CR، شاخص 7بر طبق جدول. قابل قبول است 3/9تا  6/9بین 

 . دهنده اعتبار باال استدوستی به دست آمد که نشانبرای نو  003/9برای کیفیت اطالعات تا 

                                                           
1. Convergent Validity 
2. Composite Reliability 
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 هابررسی اعتبار و همخطی داده. 3جدول

 AVE CR TOL VIF بار عاملی شاخص متغیر

 0/ 3 1/9 6 003/9 6/9 3 179/9 3ایتم نو  دوستی

     603/9 0ایتم 

     193/9 7ایتم 

     107/9  ایتم 

 903/0 093/9 130/9 606/9 600/9 3ایتم شناسیوظیفه

     170/9 0ایتم 

     330/9 7ایتم 

 1/0 3 303/9 136/9 393/9 137/9 3ایتم ادب

     670/9 0ایتم 

     606/9 7ایتم 

 130/3 63/9  170/9 173/9 301/9 3ایتم حسن شهروندی

     366/9 0ایتم 

     317/9 7ایتم 

 373/0 66/9  179/9 133/9 607/9 3ایتم جوانمردی

     190/9 0ایتم 

     301/9 7ایتم 

 17/3  633/9 306/9 196/9 6/9 1 3ایتم کیفیت اطالعات

     663/9 0ایتم 

     6/9 1 7ایتم 

 0/0 0 9/ 17 370/9 109/9 307/9 3ایتم بازده کاری

     693/9 0ایتم 

     103/9 7ایتم 

   0/9 1 103/9 190/9 3ایتم ITنوآوری در 

     300/9 0ایتم 

که در این مدل بیش از یک متغیور ونهوان وجوود دارد، اعتبوار     به دلیل این: 3اعتبارتشلیصی( ب

 ۀدهندباشد، نشان 0/9، اگر همبستگی متغیرها کمتر از (0939) ق بایرنطب. تشلیصی نیز بررسی شد

                                                           
1. Discriminant Validity  
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اسوت  0/9ها کمتور از  در این تیقیق همبستگی تمامی سازه. گیری استاعتبار تشلیصی ابزار اندازه

  .دارندها اعتبار تشلیصی بنابراین، سازه(. 7 جدول)که قابل قبول است 
 بار تشخیصیها برای بررسی اعتهمبستگی داده. 3جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

        3 دوستینو 

       3 760/9 شناسیوظیفه

      3 377/9 06/9  ادب

     3 01/9  667/9 767/9 حسن شهروندی

    3 079/9 330/9 369/9 316/9 جوانمردی

   3 33/9  30/9  9/9   63/9  716/9 کیفیت اطالعات

  3 639/9 79/9  760/9 706/9 703/9 063/9 بازده کاری

 IT 707/9 630/9  10/9 696/9 7 1/9 670/9 030/9 3نوآوری در 

 هابررسی همخطی داده

است و هیچ ویوام خلوایی مبنوی بور      0/9تر از وایین(  جدول) هابه دلیل اینکه همبستگی بین سازه

ی خلوی وجوود   دریافوت نشود، در نتیجوه، همبسوتگ     افزارنرمخروجی  درها همبستگی خلی سازه

 کوه  تک متغیرها بررسوی شود   تکبارۀ در TOLو   VIFبرای اطمینان از این ادعا، دو شاخص. ندارد

 .درا شده است 7 نتایج در جدول

وجوود  ، همللوی چندگانوه   TOL<7/9و یا  ≤VIF  چنانيه ( 0996)همکاران  طبق نظر هیر و

قابل قبول قورار دارنود و همللوی     ۀدودها در تمامی متغیرها در می، داده 7با توجه به جدول. دارد

 .در هیچ یک مشاهده نشد

 های تحقیقتحلیل مسیر و آزمون فرضیه

 .نشان داده شده است 0سازی میادالت ساختاری و تیلیل مسیر در شکل نتایج مدل

، به ترتیوب،  RMSEA و CFI ،IFI، GFIهای شود، شاخصمشاهده می 0 طور که در شکلهمان

همينوین، مقودار   . انود به دست آمد که همگی قابول قبوول   930/9و  091/9، 073/9 ،3/9 0 برابر با
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 96/9و بزرگتور از   963/9از آنجا که ضزیب مینواداری برابور بوا     .به دست آمد 30 برابر با  دو خی

 .شودبنابراین، مدل برازش می ،است، کای اسکوئر مینادار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر کیفیت اطالعات تأثیر  P<93/9و  β=393/9دوستی با ن داد نو وتیلیل مسیر نشانتایج تجزیه

دوسوتی بوا   نوو  . اموا . شوود اول تیقیق تأیید موی  ةدرصد فرضی 00دارد، بنابراین، در سل  اطمینان 

37/9- =β همينوین،  . شوود دوم تیقیق رد موی  ةبر بازده سیستم تأثیر مینادار ندارد، بنابراین، فرضی

 06بر کیفیت اطالعات تأثیر دارد، بنابراین، در سل  اطمینوان   P<96/9و  β=097/9با شناسی وظیفه

 ةدر نتیجه، فرضی. تأثیر ادب بر بازده سیستم مینادار نیست. شودسوم تیقیق تأیید می ةدرصد فرضی

، به ترتیب، در سول  اطمینوان   β=9/ 60و  β=9/ 06 حسن شهروندی با. شودچهارم تیقیق رد می

های بنابراین، فرضیه. ه سیستم و نوآوری فناوری اطالعات تأثیر مببت میئادار دارددرصد بر بازد 06

 .شودونجم و ششم تیقیق وذیرفته می

Non Sig 

Sig 

مدل نهایی. 2شکل  

OCBs موفقیت سیستم اطالعاتی 
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، کیفیوت اطالعوات بور بوازده     (P<93/9و  β=603/9)همينین، جوانمردی بر کیفیت اطالعوات  

توأثیر مببوت   ( P<96/9و  033/9=β) ITو بازده سیستم بور نووآوری   ( P<96/9و  β=736/9)سیستم 

 .شودهای هفتم، هشتم و نهم تأیید میبنابراین، فرضیه. مینادار دارد

بوه دسوت آمود کوه      673/9، ضریب تییین کیفیت اطالعات میادل 0 از طرفی، با توجه به شکل

شناسوی و  درصد تغییرات کیفیت اطالعات توسط جووانمردی، وظیفوه   67این است که  ۀدهندنشان

درصد تغییرات آن توسط متغیرهوای دیگوری کوه در ایون تیقیوق       73شود و دوستی تییین مینو 

درصد تغییرات بازده سیستم توسط متغیرهای موجوود   6 همينین، . شوداند، تییین میمدنظر نبوده

درصود تغییورات توسوط حسون      30، فنواوری اطالعوات  نووآوری   دربارۀشود و در مدل تییین می

درصد تغییرات آن مربوط به متغیرهایی است که در  01و  ،شودشهروندی و بازده سیستم تییین می

 .مدل مدنظر نبوده است
 هاتحلیل مسیر و آزمون فرضیه. 5جدول 

 گیریبحث و نتیجه

گیری افوزایش  مچشو  رفتارهای شهروندی سازمانی به طوور  در زمینةگذشته تیقیق  ةاگرچه در ده

 نتیجه مقدار تی ضریب مسیر متغیر وابسته  متغیر مستقل فرضیه

 تأیید 00/0  393/9** کیفیت اطالعات  دوستینو  اول

 رد 003/9- 37/9 بازده سیستم  دوستینو  دوم

 تأیید  /369 097/9* عاتکیفیت اطال  شناسیوظیفه سوم

 رد 630/9 390/9 بازده سیستم  ادب چهارم

 بازده سیستم  حسن شهروندی ونجم
 تأیید 073/30 9/ 06*

 ITنوآوری   حسن شهروندی ششم
 تأیید 036/6 9/ 60*

 تأیید 619/33 603/9** کیفیت اطالعات  جوانمردی هفتم

 بازده سیستم  کیفیت اطالعات هشتم
 تأیید 709/1 736/9*

 ITنوآوری   بازده سیستم نهم
 تأیید 303/6 033/9*

 P<96/9داری در سل  مینی*

 P<93/9داری در سل  مینی**
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 & Yoon) بررسی نشده است OCBsویامدهای احتمالی  بارۀدر مباحث بسیاریت، اما هنوز یافته اس

Suh, 2003 .)آثار بارۀخصوص دربه OCBs های اطالعاتی شناخت انودکی وجوود   سیستم ۀدر حوز

های تیقیوق  یافته. کندبررسی میهای اطالعاتی سیستم ۀرا در حوز OCBsاین مقاله ویامدهای . دارد

یکی از نتایج رفتارهای شهروندی  ،های اطالعاتیاول، کیفیت اطالعات سیستم :ت استین صوردب

شناسی تأثیر بیشتری بر کیفیت اطالعات دوستی نسبت به جوانمردی و وظیفهسازمانی است، و نو 

سیسوتم   کارگیریبهکه جوانمردی در  کردین حقیقت توجه به ا تواناین، می بر عالوه. سیستم دارد

ها نشان داد که بازده کواری  دوم، تیلیل .تی در افزایش کیفیت اطالعات سیستم اهمیت دارداطالعا

ویامد حسن شهروندی است و دیگر ابیاد رفتارهای شهروندی سازمانی بر این متغیور  ، فقط، سیستم

در . توأثیر دارد ( 736/9) تأثیری ندارند، اموا کیفیوت اطالعوات بور بوازده کواری سیسوتم اطالعواتی        

دهود  قات ویشین این نتیجه حاصل شوده اسوت کوه رفتارهوای کمکوی عملکورد را ارتقوا موی        تیقی

(Karambayya, 1990; Podsakoff et al.,1997 .)   اما این تیقیق نشان داد که رفتارهای کمکوی توأثیر

که با نتایج این تیقیقات مغایر است، اما این نتیجه بوا   .مهمی بر بازده کاری سیستم اطالعاتی ندارد

 سوم، رفتارهای حسن شهروندی، اثر قوی بر ایجاد نووآوری در . هملوانی دارد( 0990) افته یونی

تأثیر میناداری بر ایجاد نوآوری دارد ، ، همينین، بازده کاری سیستم(9/ 60) داردفناوری اطالعات 

در  در افزایش نووآوری  ،بنابراین، رفتارهای شهروندی سازمانی از جمله حسن شهروندی(. 033/9)

نسبت به افزایش مزایای سیستم اطالعاتی مانند بوازده کواری   فناوری اطالعات و سیستم اطالعاتی، 

 .هملوانی دارد( 0990)این نتیجه با یافته یون . اهمیت کمتری دارد

دهد رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنوان بور متغیرهوای موفقیوت     به طور کل، نتایج نشان می

کنود رفتارهوای   این دستاورد بیوان موی  . حوزۀ فناوری اطالعات تأثیر داردهای اطالعاتی در سیستم

مودیران بایود بوه افوزایش     . اندهای اطالعاتیشهروندی سازمانی عوامل مهمی برای موفقیت سیستم

دوسوتی بورای   شناسی، جوانمردی و نو خصوص رفتارهای وظیفهرفتارهای شهروندی سازمانی، به

تم و رفتارهای حسن شهروندی بورای ایجواد انگیوزه در کارکنوان بوه      افزایش کیفیت اطالعات سیس

 .منظور نوآوری فناوری اطالعات و افزایش بازده سیستم توجه کنند
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 پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق

هوای زیور در   با توجه به نتایج تیقیق، به منظور افزایش و ارتقا رفتار شهروندی سوازمانی سیاسوت  

 .شودمی چهار زمینه ویشنهاد

 ۀبرخی میققان میتقدند افرادی که عالئم شهروندی خووبی را در حووز  : استلدام گزینش و. 3

بور  . دهند، به همان میزان تمایل دارند شهروندان سازمانی خوبی باشند  شان بروز میزندگی شلصی

ه ها باید فرایندهای جذب و استلدام نیروی خوود را طووری طراحوی کننود کو      این اساس، سازمان

از میوان ابزارهوای انتلواب و گوزینش کوه       .افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شووند 

ابزارهوا   ة، مصاحبه بهتور از بقیو  کار گرفته شودبهبرای شناسایی شهروندان خوب سازمانی  تواند می

ب احتموال انتلوا   توا ها باید بیشتر بر رفتارهای همکارانه و گروهوی تأکیود کورد     مصاحبه در. است

 .کارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستیدترند، بیشتر شود

های آموزشی برای کارکنان فیلی سوازمان،  با اجرای طرح دتوان  می سازمان: آموزش و توسیه. 0

 .ایجاد کردرفتارهای شهروندی مفید و سازنده 

گیوری   د جهتبرای تشویق و ترغیب رفتار شهروندی بای: ارزیابی عملکرد و جبران خدمات. 7

  .گیرددر سل  گروهی و سازمانی قرار به جای سل  فردی،  های واداش سیستم

شناسووان اجتموواعی میتقدنوود فشووارهای اجتموواعی و برخووی روان: هووای غیررسوومی سیسووتم.  

. دارندها های رسمی بر رفتار فردی در سازمان هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه

مانند فرهنگ مشوارکتی، رکون اساسوی و میووری بورای       ،های غیررسمی سازوکار ةیتوس بنابراین،

  .تقویت رفتار شهروندی در مییط کار است

گیرد، فرآیندی که طوی    می انجاموذیری ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامیه

یواد   ،موورد قبوول اسوت    وسندیده و دیگر سازمان مواردی را که از نظر اعضای واردهآن اعضای تاز

وذیری در  توجه به جامیه ،و،. کنند  طی می زمینهاین  را در موردنیازهای آموزشی  گیرند و دوره  می

 .ماثر استسازمان برای تقویت رفتار شهروندی 
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