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  چکیده

. و مقرون به صرفه باشد یطرح ارائه شده همچنین باید عمل. باشد یبهبود مستمر م ياز ابزارها یناز مهمتر یشنهاداتیکیپ یستمس
به دالیل مختلف نظام مشارکتی و که متاسفانه  استی و رفتار شهروند سازمان یسیستم پیشنهاداتزمینه ساز مدیریت مشارکت

، بیش از پیش به OCBمحقق قصد دارد تا بررسی اثر نظام پیشنهادات بر. پیشنهادات در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است
است که در شرح وظایف  یاختیارات يشخص دارادر رفتار شهروندي سازمانی،  .اه رفتار شهروندي در سازمان بپردازداهمیت جایگ

رفتار شهروندي سازمانی آن نوع از . یشودسازمان م يتحقق آن منجر به تحقق موثرتر کارکردها یاست ول یدنشدهق يو یرسم
ف شده رسمی توسط سازمان می باشند که مستقیما پاداش داده نمی شوند و یا رفتارهایی است که فراتر از رفتارهاي از پیش تعری

بدین منظور نمونه . بوسیله ساختارهاي رسمی شناسایی نمی شوند، اما در موفقیت عملکردي و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند
ت ساختاري اثر سیستم پیشنهادات بر رفتار سپس با استفاده از معادال. از شرکت هاي صنایع خودروسازي انتخاب گردید 70به حجم 

  . شهروندي سازمانی بررسی گردید که نتایج حاصل از تایید این فرضیه دارد

  کلمات کلیدي
  سیستم پیشنهادات، بهبود مستمر، رفتاري شهروندي
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 مقدمه -1
هاي عصرحاضر،تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی است  یکی از بارزترین ویژگی. کنند محیطی پویا، پرابهام و متغیر فعالیت میها در  امروزه سازمان
، سیاسی، اقتصادي، تکنولوژیکی و فراملی آنها روي )هاي اجتماعی نظیر تحوالت درطرز تفکر، ایدئولوژي، ارزش(فرهنگی  و  اجتماعی   که در شرایط

از مهمترین . در این شرایط دشوار سازمانهایی موفق هستند که رضایت مشتریان خود را کسب کنند و ارزش اضافی به آنها ارائه دهند. ]1[دده می
بهبود یک فرایند و یا ابزار  (بهبود افزایشی، بهبود نردبانی، هبود مستمرب. است توجه به بهبود مستمر در سازمانعوامل جهت تحقق این هدف ، 

فرایند و پایداریبهبود مستمر . و یا فرایندها ایجاد کندفراینداست که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در تمامی قستمهاي یک بهره وری
هر یک تحلیل اندازه گیریو توسعه ترقی باشد، شناختن تمامی فرایندها و توسعه سازمانوقتی قصد، رشد . کند امکان بهبود آن را در آینده تضمین می

 , منظورازپیشنهاد.م می باشداز ابزارهاي بهبود مستمر هادات یکی از مهمترینسیستم پیشن. از مراحل فرایند ضروري است
 .طرحیاستکهتوسطیکیاچندنفرازکارکنانیااشخاصخارجازسازمانارائهمیشودکهمنجربهبهبودعملکردیاکاهشهزینههامیگردد

 .یکپیشنهادصرفابیانمشکلنیستبلکهبایدحاویراهحلهایسازندهومفیدنیزباشد
 Organizational(یسیستمپیشنهاداتزمینهسازمدیریتمشارکتیورفتارشهروندسازمان.یدعملیومقرونبهصرفهباشدطرحارائهشدههمچنینبا

Citizenship Behavior(OCB در ،استOCB  شخص داراي
ز رفتارهایی رفتار شهروندي سازمانی آن نوع ا. شودجربهتحققموثرترکارکردهایسازمانمیمناختیاراتیاستکهدرشرحوظایفرسمیویقیدنشدهاستولیتحققآن

 است که فراتر از رفتارهاي از پیش تعریف شده رسمی توسط سازمان می باشند که مستقیما پاداش داده نمی شوند و یا بوسیله ساختارهاي رسمی
این نوع با توجه به تعریف می توان پیش بینی کرد که ]. 2[شناسایی نمی شوند، اما در موفقیت عملکردي و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند

اثر  بر عملکرد سازمانهدایت می کند و در نهایت  سازماناثر داشته و فعالیتهاي آنها را در جهت اهداف  کارکنانرفتار بر نوع نگرش و رفتار هاي 
  .مورد بررسی قرار خواهیم دادرفتارهاي شهروندي سازمانی اثر سیستم پیشنهادات را بر در این پژوهش رابطه . گذار است

  

  :شهروندي سازمانیرفتار  -2

توسعه این مفهوم از نوشته هاي بارنارد در سال . مطرح گردید 1983واژه رفتار شهروندي سازمانی، اولین بار بوسیله ارگان و همکارانش در سال 
نشأت  1978و  1966، 1964هاي  در مورد عملکرد و رفتارهاي خودجوش و نوآورانه در سال 1، در مورد تمایل به همکاري و مطالعات کاتز1938

در نتیجه یک شاخص رفتاري جهت پاسخ به روابط همکاران می  ،ِء نقش رسمی افراد نیست از آنجا که رفتار شهروندي سازمانی جز. ]3[گرفته است
. ]3[را رفتار هایی که جز وظایف رسمی سازمانی نیستند اما بر عملکرد سازمان تاثیر دارند، تعریف نمود ارگان رفتار شهروندي سازمانی. ]4[باشد

رفتارهاي درون نقشی به آن رفتارهاي شغلی کارکنان . قرار می گیرد3ست که در مقابل رفتارهاي درون نقشیا 2این نوع رفتار نوعی رفتار فرانقشی
اما  ،شوند نقش هاي رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می اطالق می شود که در شرح وظایف و

اداش رفتارهاي فرا نقشی به رفتارهاي شغلی فراتر از نقش هاي رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتارها اختیاري هستند و معموالً در سیستم پ
از جمله ي این نوع رفتار ها می توان . در نتیجه رفتارهایی فراتر از وظایف معمول شغل شان می باشد ،]5[رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند

تحمل شرایط تحمیل شده به سازمان و درگیر شدن در فعالیت هاي ، کمک به همکاران در محیط کار، به اجتناب از تضاد هاي غیر ضروري
  .]5[سازمانی اشاره کرد

همواره فقدان یک اجماع در مورد ابعاد آننیز درادبیاتو پیشینه  ،جهت مطالعه رفتار شهروندي سازمانی رشد یافتاز هنگامی که عالقه در 
. ]6[نوع متفاوت از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی شناسایی شده است 30نشان داد که تقریباً ) 2000(4هاي پادساکف بررسی.وجودداشته است

راد مردي و گذشت، و   ،، وجدان کاري، احترام به دیگران5نوع دوستی: محققین به خود جلب کرده اند عبارتند از ابعادي که بیشترین توجه را میان
مشارکت در خدمات  ،حفظ منافع سازمان ،سازگاري با افراد دیگر   عبارتند از  رفتار شهروندي سازمانی بومی سازي شده  ابعاد .رفتار مدنی

  داشتن محیط کارتمیز نگه  ،خودآموزي ،اجتماعی
توان به جا به جایی مرخصی با همکاران، کمک به پروژه هاي  ها می از این رفتار. نوع دوستی همان کمک به همکاران در انجام وظایف می باشد

الزامات نقش فراتر می وجدان کاریبه رفتارهاي اختیاري گفته می شود که از حداقل . نام برد ...ودیگران، کمک به افراد تازه وارد و با مهارت کم 
مثل فردي که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند، یا کارمندي که وقت زیادي را براي استراحت صرف نمی کند و زود سر کار حاضر می  ،رود
ابطه با دیگران می احترام به دیگران یا ادب و مالحظه به رفتار هایی اطالق می گردد که موجب جلوگیري از تنش ها و مشکالت کاري در ر.دشو

گذشت و فداکاري رفتار هایی از . پذیرش طرف مقابل، احترام به عقاید همکاران و عدمتحمیل عقیده از جمله رفتار هاي این بعد می باشد. شود

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

3 
 

به ارزش هاي اداري،  رفتار مدنی و یا احترام. جمله تحمل پذیري انتقاد، عدم عیبجویی از سازمان، ترجیح افراد شایسته به خود را شامل می شود
  .دهمان تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیري در زندگی سازمانی، شرکت در جلسات، خواندن بولتن ها و اطالعات بروز شده می باش

ن و جوانمردي، رفتار مدنی،باوجدان بود: ، ابعاد رفتار شهروندي سازمانی را در قالب چهار طبقهبیان نمود،که عبارتند از)1997(6نت مه یر
  .]7[دوستی؛ که در تحقیق حاضر این چهار ویژگی مورد تاکید قرار گرفت نوع

ویژگی هاي شهروند سازمانی خوب را به ) 2001(8چیست ؟ رابینز 7با توجه به ابعاد ذکر شده باید گفت ویژگی هاي یک شهروند سازمانی خوب
  :صورت زیر بیان می کند

سازمان؛ اجتناب از تضاد هاي غیر ضروري ؛کمک به اعضاي تیم ؛داوطلب شدن براي فعالیت هاي فرا بیان اظهارات سازنده درباره تیم کاري و 
  .يوظیفه اي؛ احترام به قوانین و مقررات؛تحمل وضعیتهاي  سخت و تحمیل شده کار

را جهت انجام کار از طریق برنامه ریزي، بنابراین به نظر می رسد که شهروندان خوب، سازمانها را قادر خواهند کرد که توانایی همکاران و مدیران 
همچنین سازمانهایی که پیشرو در رفتار هاي . ]8[زمان بندي و حل مشکل بهبود ببخشند و در ارائه هر چه بهتر کیفیت خدمات مشارکت کنند

تحقیقات گذشته محققان عوامل زیادي در . ]9[جذب و حفظ بهترین افراد را دارندقابلیت محیط کاري جذابی داشته و  ،شهروندي خوب می باشند
  .را که بر رفتار شهروندي سازمانی اثر هستند را شناسایی کردند

  
تحقیقات صورت گرفته عمدتا . سال اخیر موضوع بسیاري از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است 15در   OCBمفهوم 

دراین زمینه عواملی از قبیل . متمرکزبوده اند 9OCBش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کنندهیکسري از تحقیقات بر پی. بر سه نوع می باشند
 OCBبه عنوان عوامل ایجاد کننده ... رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبري، رابطه رهبر و پیرو و 

  .مطرح شده اند
در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، . متمرکز بوده اند 1OCBیقات بر پیامد هايسري از تحقک ازسوي دیگر، ی

  مطرح شده اند... موفقیت سازمانی، رضایت مشتري، وفاداري مشتري، سرمایه اجتماعی و 
داشته باشند،  OCBمتمرکز بوده اند و براي مثال سعی کرده اند تا تعریف جدیدي از  OCBگروه معدودي از تحقیقات نیز منحصرا بر روي مفهوم 

جهت گیري محققان در این .مقیاسهاي استانداردي براي سنجش این مفهوم ایجاد کنند10ابعاد آن را مشخص کنند ویا با کمک روش تحلیل عاملی
  می باشد OCBمقاله، بر روي رویکرد عوامل ایجاد کننده 

  

  :سیستم پیشنهادات -3
  

طراحی باز این . نظام پیشنهادهاي سازمان، سیستمی است که با هدف مکانیزه کردن فرآیند ارائه و رسیدگی به پیشنهاد در سازمان ایجاد شده است
سیسـتم پیشـنهادات ،    نظـام یـا  در واقع    .سیستم، به مدیران اجازه می دهد از این سیستم به صورت هاي مختلف در سازمان بهره برداري نمایند

بر اساس نظـام  . جویی و حل مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي مسئله یابی، چاره تکنیکی است که می
نظـرات خـود را بـراي رفـع      هـا ، ابتکـارات و   توانند پیشنهادات، ایـده  پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می

البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکـه  . هاي موجود در روند کاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند نارسایی
 .گردد در آن راه چاره نیز ارائه می

یز ارائه می شود از این طریق کارکنان می توانند به همه امور و فعالیتهـاي  فقط به بیان مشکالت پرداخته نمی شود بلکه راه حلهاي رفع مشکالت ن
استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک . سازمان بپردازند و پیشنهادهاي اصالحی خود را بر اساس فرآیندي مشخص تدوین و ارائه نمایند

و بـا افـزایش مشـارکت،    . ده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان می شـود سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهاي کار بیشتر کر
  . شود خالقیت و روحیه کارکنان، راهکارهاي عملی براي حل مسائل و مشکالت سازمان پیدا می

یم گیریهاي سازمان مشـارکت  کارکنان در تصم. متأسفانه به دالیل مختلف نظام مشارکتی و پیشنهادات در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است
  ]10[.شود شوند و اگر در یک سازمانی مشارکت هم داده شوند از طرف کارکنان استقبال نمی داده نمی
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کـه نظـرات و   . توجهی به نظرات و پیشنهادات کارکنان بوده اسـت  شاید از مهمترین دالیل عدم استقبال کارکنان از سیستم پیشنهادات به دلیل بی
و لذا  براي کارکرد بهتر این نظام در سازمانهاي ایران ابتدا باید کار فرهنگی صورت . کرده اند ولی به آنها بهایی داده نشده است مطرح پیشنهاداتی را

از کـه   گیرد تا ذهنیتی که از ارائه پیشنهادات دارند تغییر یابد، به همین علت اگر این سیستم را در سازمان مسـتقر گردیـد انتظـار نداشـته باشـید     
کـان  فرداي آن روز پیشنهادات از جاي جاي سازمان سرازیر گردد بلکه براي معتبر سازي و ایجاد یک ذهنیت مثبت تالش کنید و آن نیز با شعار ام

ر ایـن نظـام   هـا ا  دهد که در بین کشورهاي دنیا ژاپنی ها و تحقیقات نشان می بررسی. باشد بلکه باید عمالً نظام پیشنهادات را تقویت کنید پذیر نمی
دانند به همین منظـور اکثـر موفقیـت شـرکتهاي      بهتر و بیشتر استفاده کرده اند و قسمتی از رشد و پیشرفت خود را مرهون مدیریت مشارکتی می

ی معروف شـده  اي که در کل جهان به الگوي ژاپن شیوه. دهند ژاپنی را نه به خالقیت و نوآوري کارکنانش بلکه به نوع و شیوه مدیریت آنها نسبت می
 است و یکی از عمده ترین برتري الگوي ژاپنی نسبت به سایر الگوها، به چگونگی تشـویق و ترغیـب، افـزایش انگیـزه، خالقیـت و نـوآوري کارکنـان       

یش میـزان  افـزا ابعاد کلی نظام پیشنهادات شامل  .به خاطر همین است که نظام پیشنهادات در کلیه شرکتهاي ژاپنی مستقر می باشد. بستگی دارد
کـاهش مقاومـت در   ،بهبود بهره وري، کیفیت و ارائه بهتر خدمات پس از فروش ،تقویت مسئولیت پذیري و تعلق سازمانی ،خالقیت، نوآوري و ابتکار

  .می باشد افزایش توانمندسازي مدیران و کارکنان ،مقابل تغییر
  

 : روش تحقیق -4
آنمیتوانبرایبهبودروشهاونگرشها درصـنایع مختلـف بـه خصـوص صـنایعتولیدي صـنعت       چراکهازنتایج  .روشتحقیقبراساسهدفازنوعکاربردیاست

ــردازد   .خودرواســـتفادهنمود ــازمانی مـــی پـ ــر رفتـــار شـــهروندي سـ ــتم پیشـــنهادات بـ  .تحقیقحاضربهبررسیروشـــوماهیتتاثیر سیسـ
ــد ــبین  .همچنیناینتحقیقازنوعمیدانیمیباشـ ــه منظورتأمینرواییپرسشنامهابتداسؤاالتطراحیشدهوسپسـ ــنعت   5 بـ ــان صـ ــراز خبرگـ نفـ

ــؤاالتونیزگزینه   ــیقرارگرفتوباتوجهبه نظراتآنهاتغییراتیدرســـــــــــــــــــــــ خودروتوزیعگردیدونظراتآنهاموردبررســـــــــــــــــــــــ
ــد ــنامهتحقیق،ازنرمافزار .هایبرخیازسؤاالتدادهشـــــــــ ــده  lisrelو  spssجهتتعییناعتبارپرسشـــــــــ ــتفاده گردیـــــــــ اســـــــــ

این اعداد نشان دهنده ایـن اسـت کـه پرسشـنامه از قابلیـت       .مده استبدست آ 0.8258اعتبارپرسشنامهازطریقتستآلفاکرونباخبهمقدار .است
 .اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است

مـی باشـد، پـس تحقیـق از  نـوع       سیستم پیشنهادات و رفتار شهروندي سازمانیآنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان متغیرهاي 
براي بررسی روابط میان متغیرها در دهه هاي اخیر  روش هاي فراوانی . است11برمدل معادالت ساختاري همبستگی و به طور مشخص مبتنی

مدل معـادالت سـاختاري یـک    . یکی از این روش ها مدل معادالت ساختاري یا تحلیل چند متغیري با متغیرهاي مکنون است.ارائه شده است
شـکل یـک مـدل    . می باشـد 13ومتغیر هاي مکنون12روابط بین متغیرهاي مشاهده شده رویکرد آماري جامعی براي آزمون فرضیه هایی درباره

  .مفهومی این پژهش را نمایش می دهد
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش – 1شکل 
کلی شرکت هاي مادر صنعت خودرو شامل شرکت ساپکو در حوزه تامین، شرکت ایران خودرو در حوزه تولید جامعهآماریاینپژوهشدربرگیرندة 

نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ایران  70نمونه آماري پژوهش . و شرکت ایساکو در حوزه خدمات پس از فروش بازارهاي صادراتی میباشد
 یاتشده در ادب ییشناسا یارهايمع. بر اساس روش نمونه گیري قضاوتی انتخاب گردیدند کهخودرو و افراد خبره در صنعت خودرو می باشد 

  .نمایش داده شده اند 1 موضوع در جدول
  
  
  
  
  
  
  
  

سیستم 
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  معیار هاي پژوهش - 1جدول 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :فرضیه اصلی تحقیق -4-1
  .تاثیر مثبت و معناداري دارد سیستم پیشنهادات بر رفتار شهروندي سازمانی: فرضیه اصلی تحقیق عبات است از  

شاخصهاي تناسب مدل . مدل معنادار استنتایج تحلیل عاملی تاییدي نشان داد که مدل اندازه گیري مناسب و کلیه اعداد و پارامتر هاي 
که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه میباشد  0.033برابر RMSEAو  82و درجه آزادي برابر  131کادي دو برابر با  اندازه گیري به شرح

 2شکل  .مدالست همچنین نتایج مدل اندازه گیري مرتبه اول حاکی از وجود روابط همبستگی مثبت و معناداري بین ابعاد. استگیري 
  .بارهاي عاملی حاصل شده از تحلیل عاملی تاییدي تحقیق را نشان می دهد

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  تحلیل عاملی تاییدي تحقیق -2شکل 
  

الگوي مفهومی جامع نیز با رویکرد الگوسازي معادالت . ، ارزشیابی یک الگوي کامل با ارزیابی برازش الگو آغاز می شود)1384(بنابر پیشنهاد هومن 
تمامی شاخص ها، رضایت بخش بوده و نشانگر ) 2(بر طبق نتایج حاصله در جدول . تحلیل شده است ساختاري بر اساس شاخص هاي مربوطه

  .مقبولیت الگوي پژوهش می باشند
  
  
  
  
  
  
  

  معیارها  مفاهیم
 (OCB1)یگربا افراد د يسازگار   رفتار شهروندي سازمانی

  (OCB2)  حفظ منافع سازمان 
  )OCB3( یاجتماعمشارکت در خدمات 

  )OCB4( يخودآموز
  )OCB5(کار یطنگه داشتن مح یزتم 

 (SS1)افزایش میزان خالقیت، نوآوري و ابتکار  سیستم پیشنهادات
  )SS2(تقویت مسئولیت پذیري و تعلق سازمانی

  )SS3(بهبود بهره وري، کیفیت و ارائه بهتر خدمات پس از فروش
  )SS4(کاهش مقاومت در مقابل تغییر

  )SS5(توانمندسازي مدیران و کارکنان افزایش

SS1 
OCB1 

OCB2 

OCB3 

OCB4 

OCB5 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

0.52 

0.81 
0.79 

0.93 

0.69 

0.81 

0.86 

0.75 
0.66 

0.84 

0.87 
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 شاخص هاي برازش کلی الگوي پژوهش): 2(جدول 
  شاخص برازش معیار مقبولیت آماره ها

1.03 (df) df  
0.91 GFI ≥ 0.90 GFI 
0.89 AGFI ≥ 0.85 AGFI  
0.07 RMSEA ≤ 0.09 RMSEA 
0.99 CFI ≥ 0.95 CFI  
0.91 NFI ≥ 0.90 NFI 

  
  

  :نتایج -5
سیستم پیشنهادات به عنوان یک از سیستم هاي پیشرو در بهبود سازمانها، نقش بسیار . همانگونه که محقق در ادبیات موضوع بررسی نموده بود

بهبود بهره وري، کیفیت و ارائه بهتر خدمات پس از از میان ابعاد سیستم پیشنهادات، بعد .  تعیین کننده اي در رفتار شهروندي سازمانی دارد
بیشترین همبستگی را با سیستم پیشنهادات دارد به نوعی با حرکت به سمت سیستم پیشنهادات بیشترین نتایج حاصله در بعد بهبود بهره  روشف

  .وري سازمان خواهد بود که به نوعی بهبود بهره وري حلقه مفقوده در صنعت خودروي ایران و به طور کلی در اکثر صنایع تولیدي می باشد
پیشنهادات عبارت است از کاردریکمحیطتیمیکههریکازکارکنانیادگیرنده  هدفنظام

مستمرباشند،احساسمالکیتنسبتبهسازمانراداراباشندودرجستجویمشارکتفعالدرفعالیتهاي بهبودمستمرباشندتابتوانندمحیطکارشانراامنتر، 
نشان دهنده  0.79انی خواهد گردید که طبق تحقیق نیز عدد که این امر سبب بروز رفتار شهروندي سازم . کیفیتکاررابهتروشغلراآسانترنمایند

با افراد  يسازگاراز بین معیارهاي رفتار شهروندي سازمانی، معیار . همبستگی باالي بین سیستم پیشنهادات و رفتار شهروندي سازمانی است
ي تعاملی میان افراد رفتار شهروندي بیشتري بروز می نماید یگربیشترین نقش را بروز رفتار شهروندي در سازمان دارد و به نوعی با ایجاد الگوهاد

  .که ریشه این الگوهاي تعاملی در سیستم هاي پیشنهادات نهفته است
ند سازمان ها به ویژه سازمان ها در کشور هاي جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در کارآمدي می باشند بایستی زمینه را به گونه اي فراهم کن

این امر میسر .مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات،توانایی ها و ظرفیت هاي خود را در جهت اعتالي اهداف سازمانی بکار گیرند که کارکنان و
 نخواهد شد مگر انکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازمانی شناسایی و بستر هاي الزم براي پیاده سازي اینگونه رفتار ها فراهم

امروز به شدت و با سرعت قابل مالحظه اي در حال تحول و تغییر است و جهانی شدن،پدیده ایست که باعث شده سازمان ها پا را از دنیاي .گردد
سازمانها براي اینکه بتوانند در این عرصه نقشی پر رنگ  در این میان.مرز هاي محلی و ملی فراتر گذاشته،وارد عرصه رقابت شدید بین المللی شوند

تاکید بر سیستم پیشنهادات و به تبع آن بروز  . اشند،در جستجوي شیوه هاي جدیدي براي حداکثر کردن عملکرد و تالش کارکنان هستندداشته ب
ضمن اینکه ذکر این نکته ضروري است که .د در این راستا گامی برداردننامی توسازمانها رفتار شهروندي سازمانی یک پدیده نوظهور است که 

که لزوم فرهنگ سازي در این زمینه را بیش از پیش نمایان . میباشدفرهنگ و ماهیت آن تحت تاثیر شهروندي در جوامع گوناگون هرچند رفتار 
 .می سازد
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