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  قوامین بانک در سازمانی شهروندي رفتار با آن ارتباط و دانش تسهیم بر شغلی  نگرش تأثیر بررسی
  

   *،2لرستانی احسان ،1الوانی مهدي سید          

  ایران ،قزوین مدیریت، گروه ،قزوین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استاد، 1
     مکاتبات) دار(عهده ایران ،قزوین مدیریت، گروه ،قزوین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی جويدانش2

  1394اردیبهشت :یرشپذ ،1394 فروردین اصالحیه: ،1393بهمن :یافتدر یختار

  چکیده

 رفتار و دانش تسهیم میزان بر هاشاخص این تاثیر میزان و شغلی هاينگرش مختلف هايشاخص مهمترین نمودن مشخص تحقیق این از هدف
 انتخاب شغلی نگرش هايشاخص مهمترین عنوان به سازمانی تعهد و شغلی رضایت شغلی، وابستگی شاخص سه .باشدمی سازمانی شهروندي

 (آزمون شده آوري جمع هايداده روي بر يآمار تحلیل انجام با وابسته و مستقل متغیرهاي با مرتبط هايشاخص تایید و تعیین از پس و شدند
 سازمانی، تعهد و شغلی رضایت شغلی، وابستگی متغیرهاي بین از که گردید مشخص مسیر) تحلیل و تاییدي عاملی تحلیل پیرسون، همبستگی

 است. تاثیرگذار بوده را میزان کمترین شغلی وابستگی و است داشته سازمانی شهروندي رفتار متغیر بر را تاثیر بیشترین سازمانی تعهد متغیر
 داشته دانش تسهیم متغیر بر را تاثیر بیشترین شغلی رضایت متغیر سازمانی، تعهد و شغلی رضایت شغلی، وابستگی متغیرهاي بین از همچنین

 هاسازمان در دانش تسهیم بر معناداري و مثبت تاثیر نیز سازمانی شهروندي رفتار و دارا بوده را تاثیر کمترین شغلی وابستگی متغیر و است
  گذارد.می

  شغلی هاينگرش سازمانی، ديونشهر رفتار دانش، تسهیم :کلیدي کلمات
 

  مقدمه -1

 دانش روند به پیوستن مختلف، هايشرکت و هاسازمان اخیر، هايسال در
 دانشی، کارکنان دانشی، کار چون جدیدي مفاهیم و اندکرده آغاز را

-می روند این یافتن شدت از خبر دانشی هايسازمان و دانش مدیریت
 از جدیدي نوع ایجاد از خبر واژگان این بکارگیري با دراکر پیتر .دهند

 حاکمیت ذهن قدرت بازو، قدرت جاي به آنها در که دهدمی هاسازمان
 و توسعه انتظار توانندمی جوامعی آینده در نظریه، این براساس .دارد

 ترتیب این به .باشند برخوردار بیشتري دانش از که باشند داشته پیشرفت
 سازمان .باشد مهم دانش اندازه به تواندنمی طبیعی منابع از برخورداري

 ،اندك نیروي از است قادر که یابدمی دست هاییتوانمندي به دانشی
  .]1[ بسازد عظیم قدرتی

 متغیر و پیچیده پیش از بیش هاسازمان کنونی رقابتی فضاي و شرایط در
 بیشتر براي که ايگونه به ؛است تغییر حال در سرعت به فضا این .اندشده

 تطبیق توان و پاسخگویی سرعت از بیش مراتب به سرعت این هاسازمان
 براي را جدیدي تعادل عدم وضعیت نیز دانش مستمر تغییرات .آنهاست
 مدیریت به توانمی که نقشی ترینمهم .است آورده وجود به هاسازمان

 نظر در تغییر متدلوژي یک عنوان به را آن که است این داد نسبت دانش
 درون به جدید هايدانش جذب با طرف یک از دانش مدیریت .بگیریم
 عامل مهمترین تواندمی هادانش آن مؤثر اداره با دیگر طرفی از و سیستم

  .]2[ باشد سازمان یک تغییر

 به دانش رسدمی نظر به ولی است، قدرت دانش معتقدند بعضی اگرچه
 آن دهد،می قدرت افراد به که چیزي بلکه ندارد؛ قدرت خود، خودي

  *.]3 [کنندمی تسهیم دیگران با که است آنها دانش از قسمتی
 ایجاد به مشتاق مدیران ایران، جمله از و مختلف کشورهاي در امروزه

 مفید نتایج از گیريبهره هدف با هاسازمان در دانش مدیریت هايسیستم
 در فرایندها مهمترین از یکی گردید بیان که همانطور .باشندمی آن

 است دانش تسهیم دانش، مدیریت براي شده معرفی مختلف ساختارهاي
 مهمترین از یکی ها،سازمان در خود دانش تسهیم براي افراد انگیزش و

 مباحثی .باشدمی جهان در دانش مدیریت اندرکاراندست هاياولویت
 که هستند مواردي جمله از ...و شغلی هاينگرش انگیزش، ادراك، نظیر

-می کار محیط در هاانسان رفتارهاي از بسیاري يریشه در بررسی به
 نظر و شده مطرح که جدیدي بحث اخیر دهه دو در اما پردازند،

 رفتار" کرده، جلب خود به را شناسان جامعه و روانشناسان رفتارشناسان،
 از بار اولین براي )1983( ارگان و باتمان .دارد نام "سازمانی شهروندي

 عنوان به را آن و کردند استفاده OCB نیسازما شهروندي رفتار اصطالح
 اما ،است نشده قید شغل شرح در که دانستند سودمند رفتارهایی

 از مشهود نحوي به وظایفشان انجام در دیگران به کمک براي کارکنان
 .دهندمی بروز خود

 کارکنان که هایی تجربه است. افراد ذهن دانش، نگهداري محل تریناصلی

                                                
* ehsan.sl2015@gmail.com 
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 خطاهاي و آزمون و ها موفقیت ها،شکست نتیجه در متمادي هاي سال طی
 و بهتر چه هر انجام در پنهان، دانش صورت به اند، آورده دست به متعدد
 با باید موضوع این کند. می یاري را ها آن ها،فعالیت و کارها تر سریع

 دانش، احتکار از که شود حاکم فرهنگی و باشد توأم سازمان فرهنگ
 این تحقق براي .کند خلق اعتماد و صمیمیت با مأتو فضایی و جلوگیري

 پنهان دانش تا شود توجه افراد هاي نگرش و ها انگیزه به است الزم هدف
 را خود تجربیات که شوند حاضر افراد و شده تبدیل آشکار دانش به افراد

  .]3[ دهند قرار دیگران اختیار در راحتی به
 دیگران با دارند اختیار در که را دانشی توانند می راحتیبه که افرادي
 کارکنان رفتاري نگرشی بالقوه مساله دو بنابراین نیستند. زیاد کنند، تسهیم

 تسهیم براي را کارکنان باید چگونه اینکه از است عبارت زمینه این در
 را کارکنان دانش یمتسه رفتار توان می چگونه نیز و نمود آماده دانش
 .]4[ بخشید بهبود

 با قوامین بانک کارکنان بین در دانش تسهیم رویت عدم دلیله ب بنابراین
 و شـد  گرفته موضوع این حل و بررسی به تصمیم مشکلی، چنین مشاهده
 پیـدایش  باعـث  عـواملی  چـه  کـه  بـود  مسئله این کشف بر محقق دغدغه
 رفتـار  کـه  آنجایی از بود. خواهد سازمانی شهروندي رفتار و دانش تسهیم
 کـارایی  تـا  دربیایـد  سـازمانی  فرهنـگ  یـک  عنـوان  به باید دانش تسهیم

 هـاي  اولویـت  لیسـت  مطالعـه  به توجه با بنابراین ،شود افزون روز کارکنان
 هـاي  اولویـت  از یکـی  قـوامین،  بانـک  ياجـرا  قابـل  هـاي  طرح و پژوهشی
 کارایی افزایش در سازمانی فرهنگ نقش عنوان با ،بانک این مهم پژوهشی
 بررسـی  بـه  ابتـدا  مقالـه  ایـن  در انـد. شـده  برگزیده قوامین بانک کارکنان
 شـغلی  هـاي نگـرش  و سـازمانی  شـهروندي  رفتـار  دانش، تسهیم مفاهیم
 و گیـري نتیجـه  و هـا داده تحلیـل  و تجزیـه  بـه  سپس و شودمی پرداخته

  شد. خواهد پرداخته پیشنهادها

 دانش تسهیم -2

 اندپذیرفته بسیاري که است یافته اهمیت اياندازه به دانش تسهیم
 که گونه آن دارد، بستگی دانش موثر تسهیم به دانش مدیریت موفقیت

 .است دانش مدیریت بخش مهمترین دانش تسهیم معتقدند کیم و باك
 تسهیم که عواملی و شودمی تسهیم دانش آن وسیلهه ب که ابزاري واقع در
 .هستند دانش مدیریت اساسی مسائل از کند،می تسهیل را دانش انتقال و

 هاسازمان مناسب، دانش تسهیم با که است داده نشان )2001( سانگ
 و داده کاهش را آموزشی هايهزینه بخشیده، بهبود را توانندکاراییمی

 متمایز جریان دو اصوالً .کنند کمینه سازمان در را اطمینان عدم ریسک
 مدیریتی ادبیات سو یک از است؛ حاکم دانش تسهیم به مربوط ادبیات در
 و مدیریت چگونگی توضیح و هاسازمان در دانش تسهیم اهمیت به که

 مدیریت با مرتبط بسیار ادبیات، قسمت این .پردازندمی دانش نگهداري
 ایجاد بر آن تاکید و است رهبري و رفتار سازمانی، فرهنگ انسانی، منابع

 و رشد براي سازمانی) فرهنگ و فرآیندها ساختارها،( مناسب شرایط
 خبره هايسیستم با مرتبط ادبیات دیگر، سوي از .است دانش توسعه

 یک گیريتصمیم و استدالل دانش، از بخشی کسب آن هدف که است
 گیريتصمیم و خبره اطالعاتی هايسیستم در آن استفاده براي خبره
  .است

 تشویق را خالقیت و دانش مبادله که است توانایی و قدرت دانش تسهیم
 فکري سرمایه و فکري قدرت در باال عملکرد به منجر هنتیجدر  و کندمی
  .]5[ شودمی
 هایشاندیدگاه و هاایده تجربیات، اطالعات، کارکنان اگر که معناست بدان این
 طور به مختلف هايسازمان در عملکردها ،بگذارند یکدیگر اختیار در را

 شامل هاییفعالیت دانش، تسهیم است معتقد لی .یابدمی بهبود موثري
 به سازمان یا گروه فرد، یک از )ضمنی و (صریح دانش توزیع و انتقال

 از یکی مؤثر دانش تسهیم که دارند اعتقاد بسیاري .است دیگران
 رقابتی مزیت کسب و کلیدي هايشایستگی بکارگیري هايراه معتبرترین

 اندپذیرفته بسیاري که است یافته اهمیت اياندازه به دانش تسهیم .است
  است: گردیده ذکر دانش تسهیم مورد در متعددي و گوناگون تعاریف
 سازمانی واحدهاي میان در تجربیات تسهیم و دانش مبادله دانش تسهیم
  .]9 [باشد می آینده و حال منافع به دستیابی براي مختلف
 به اینجا در اما است شده مطرح دانش تسهیم باب در متفاوتی هاي دیدگاه

  پردازیم: می اصلی دیدگاه دو ذکر
   دانش تسهیم درباره گرا عینیت دیدگاه الف)

 گرفته شکل آن پایه بر گراعینیت دیدگاه که دقیق بندي تقسیم اساس بر
 ویژگی با متمایز و مجزا دانش دو عنوان به ضمنی و صریح دانش است.
 اساساً نیز ضمنی و صریح دانش تسهیم و شوند می تلقی خاصی کامالً

 ضمنی دانش تسهیم که حالی در دیدگاه این براساس باشد. می متفاوت
 برعکس صریح دانش تسهیم است، گیروقت و پیچیده دشواري داراي
 که ضمنی دانش به نسبت صریح دانش برتري است. ساده و آسان نسبتاً
 شود می ناشی اینجا از است، گراعینیت دیدگاه هاي ویژگی از یکی بیانگر

 دانش روي بر منحصراً گراعینیت دیدگاه از دانش تسهیم مدل در که
 دانش سازيمـتسهی گراعینیت دیدگاه نظر از شود. می متمرکز ریحـص

  است. آن هاي ویژگی از یکی بیانگر ،صریح
 دانش انتقال نحوه دهنده نشان گیرنده / فرستنده مدل یا کانال مدل

 دانش انتقال طریق از دانش که کند می بیان مدل این باشد. می صریح
 و الکترونیکی سند یا شکل متن، صورت (به صریح دانش و شده تدوین
 پذیرد. می صورت جداگانه گیرنده یک به منفرد فرستنده یک از غیره)
 مدل این در است. مناسبی تشبیه نامه کردن پست به انتقال تشبیه

 و کرده تولید را منظمو  صریح دانش ،گیرنده از مستقل طور به فرستنده
 در این بر عالوه گیرد. می کار به فرستنده با تعاملی هیچگونه بدون را آن

 و فرستنده و نرفته بین از صریح دانش علمی قسمت هیچ انتقال فرایند
   آورند. می بدست را دانش از مشترکی مفهوم و معنا دو هر گیرنده
 دانش تبادل مستلزم دانش سازي تسهیم گرایان عینیت دیدگاه از بنابراین
 انتقال کانالی مدل دهنده نشان که است گیرنده و منبع بین سازمانی

   باشد. می دانش
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 گرا عینیت دیدگاه از ضمنی دانش مدیریت و سازي تسهیم که حالی در
 به ضمنی دانش تبدیل روي بر آن اصلی تمرکز گرفت، قرار بررسی مورد
 گویند). می کردن برونی آن، به همکاران و نوناکا (که است، صریح دانش

 يا بینانه خوش فرضیه این، بر عالوه ضمنی دانش مستقیم سازيتسهیم تا
 طور به (حداقل تواند می ضمنی دانش بیشتر کند می بیان که دارد وجود

 مشکالت که معناست بدان این شود. تبدیل صریح دانش به ناقص)
 دانش وقتی زیرا ،شود گرفته نادیده تواند می ضمنی دانش سازيتسهیم
   شود. مدیریت و تسهیم تواند می اي ساده نسبتاً طور به شد، صریح ضمنی،

   دانش تسهیم درباره گرا عمل دیدگاه ب)
 دانـش  انتقـال  گیرنده – فرستنده مدل که کند می اظهار گراعمل دیدگاه

 بین ثابت شیء یک ساده انتقال همانند دانش تسهیم زیرا است. سوال زیر
 فعاالنـه  کـه  گیرد می صورت نفر دو بین دانش تسهیم بلکه ،نیست نفر دو

 بـراي  کـه  کند می اظهار دیدگاه این کنند. می تعبیر و استنباط را مفاهیم
 از را خـود  درك و فهم افراد باید باشد اثربخش دانش سازي تسهیم اینکه
  دهند. توسعه ضمنی فرضیات و ها ارزش

 دو طریق از نوعاً دانش سازي تسهیم و فراگیري گراعمل دیدگاه اساس بر
  پذیرد: می انجام مرتبط کامالً اما مجزا فرایند

 دادن انجام طریق از یادگیري مثال براي تکرار؛ و عمل در شدن غرق - 1
   کردن تماشا و نگاه طریق از یادگیري یا
 تا دهد می اجازه افراد به مثال براي (غنی)؛ گسترده اجتماعی تعامل - 2

 ها بینش از برخی همچنین و دهند گسترش را دیگران با اعتماد از سطحی
  دهد. توسعه دیگران هاي فرضیه و ها ارزش ضمنی، دانش مورد در را

 دادن انجام طریق از یادگیري زیرا هستند، مرتبط هم به فرایندها این
  باشد. می اجتماعی تعامل عامل یک مستلزم زمان هم طور به احتماالً

  سازمانی شهروندي رفتار -3

 در وي همکاران و ارگان توسط بار اولین سازمانی شهروندي رفتار مفهوم
 شهروندي رفتار زمینه در که اياولیه تحقیقات گردید. مطرح )1983( سال

 بود رفتارهایی یا و هامسئولیت شناسایی براي بیشتر گرفت انجام سازمانی
 این شد. می گرفته نادیده آنها اغلب اما داشتند، سازمان در کارکنان که

 ناقص طور به شغلی عملکرد سنتی هايارزیابی در که این وجود با رفتارها
 اما گرفتند، می قرار غفلت مورد اوقات گاهی حتی یا و شدند می گیرياندازه

 در که را اعمال این سازمانی محققان بودند. مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود در
   کنند: می تعریف گونه این افتد، می اتفاق کار محل

 رفتارهــاي از ايمجموعــه از اســت عبــارت ســازمانی شــهروندي رفتــار«
 ایـن  بـا  اما نیستند، فرد رسمی وظایف از بخشی که اختیاري و داوطلبانه

 سـازمان  هـاي نقـش  و وظـایف  مؤثر بهبود باعث و انجام وي توسط وجود
  .]13[ »شوند.می

 عنوان به را سازمانی شهروندي رفتار )2002( بلودگود و ترنلی بولینو،
 منظور به شغل رسمی الزامات از رفتن فراتر در کارکنان انگیزه و میل
 داشتن و سازمانی منافع با فردي منافع کردن همسو یکدیگر، کردن یاري

 تعریف سازمان کلی هايمأموریت و هافعالیت به نسبت واقعی ايعالقه
 کلی طور به شهروندي رفتارهاي که هستند عقیده این بر آنان .اندکرده
 تقویت قابل مستقیم طور به آنها اوالً هستند: عمومی خصیصه دو داراي

 شغل از بخشی فنی جنبه از آنها که نیست نیازي مثال، عنوان (به نیستند
 هستند ايالعاده فوق و ویژه هايتالش از ناشی آنها ثانیاً و باشند) فرد یک
 .دارد انتظار کارکنانش از موفقیت، به دستیابی منظور به سازمان که

 عنوان به را سازمانی شهروندي رفتار مکینزي و پودساکوف اورگان،
 عملکرد کارایی و بخشی اثر ارتقاي باعث که داوطلبانه و فردي رفتارهاي

 آن به سازمان رسمی هايسیستم وسیله به مستقیماً اما شود، می سازمان
 در تحقیقاتی یزنبارنارد چستر .کنند می تعریف شود،نمی داده پاداش

 داد. انجام »همکاري سیستم« عنوان به سازمانی همکاري به نیاز خصوص
 رفتار هاي کننده تعیین مورد در بارنارد هاي ایده از مختلفی هاي بخش

 و اهمیت وي دارد. جاي »همکاري براي تمایالت« قالب در شهروندي
 و قراردادي تعهدات ماوراي که را افراد خودجوش هايکمک برجستگی

 از شهروندي رفتار مفهوم ساخت. روشن است، مشروع اختیارات از تبعیت
 ،سایرین به کمک منظور به افراد رغبت و آمادگی به کاهن و کتز نظر

 عملکرد که داشتند عقیده آنان شود. می تفسیر قراردادي تعهدات ماوراي
 و همیاري هاي فعالیت سازمان، موفقیت براي رسمی نقش الزامات ماوراي

 خود سیستم از حمایت حفاظتی، اقدامات پایه، دون اعضاي با همکاري
 که گیرند می بر در را العاده فوق هاي کمک و اي توسعه خود آموزشی،

 در اولیه دیدگاه دهند. می ارتقا را شهروندي رفتارهاي ها فعالیت اینگونه
 تاریخی هاي نظریه و تفکرات حاصل اجتماعی فردي مبادالت خصوص
 ها سازمان قدرت و اجتماعی حیات مقاله در وبال پیتر که باشند می مبادالت

 رفتار جوهره و ماهیت که کند می عنوان وي است. پرداخته آنها بررسی به
  دارد. »اجتماعی مبادالت« در ریشه سازمانی شهروندي

   از: عبارتند سازمانی شهروندي رفتار کلیدي عناصر بنابراین
 طـور  بـه  سازمان کارکنان براي که آنچه از فراتر که است رفتار نوعی 

  است؛ گردیده تشریح رسمی
 فـردي  اراده اسـاس  بـر  و اختیاري صورت به که است رفتار از نوعی 

  باشد؛ می
 از یـا  و نداشـته  دنبـال  بـه  پاداشی مستقیم طور به که است رفتاري 

  گیرد؛نمی قرار قدردانی مورد سازمانی رسمی ساختار طریق
 موفقیت و سازمان عملکرد کارایی و بخشی اثر براي که است رفتاري 

  .]14[ است مهم خیلی آن عملیات
 سـازمانی  شـهروند  عنـوان  بـه  انسـان  از شده، ارائه تعاریف به توجه با

 طـوري  کارمند رفتار که دارد وجود توقع این دارد. وجود خاصی انتظارات
 اهـداف  خدمت در رسمی وظایف از فراتر و نقش الزامات از بیش که باشد

 از شـهروندي  رفتـار  از محققان هايبررسی مبناي بر کند. فعالیت سازمان
 نگرش از نوعاً شهروندي رفتارهاي اندگرفته نتیجه تئوریک، و عملی جهت
 شـوند. مـی  ناشـی  رهبـري  رفتارهـاي  و ايوظیفـه  هـاي  ویژگی شغلی، مثبت

 شـغل  از وقتی احتماالً افرادکه  دهند می نشان پیشین تحقیقات بنابراین،
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 خـودي  بـه  که گردد واگذار وظایفی آنها به که وقتی و باشند، راضی خود
 الهام و کننده حمایت رهبرانی آنها که وقتی یا هستند، بخش رضایت خود

 .]13[ کنند می کار شانشغلی رسمی الزامات از بیش خیلی دارند، بخش
 به آن ابعاد هنوز سازمانی، شهروندي رفتار تحقیق به فراوان عالقه باوجود

 مفهوم، این ادبیات در کاوش و بررسی با است. نشده شناخته کامل طور
 که است شده شناسایی بالقوه طور به متفاوت رفتار نوع سی حدود

 و دارد وجود زیادي همپوشانی مفاهیم این بین اندهددا نشان تحقیقات
  .]12[ داد جاي کلی طبقه هفت در را آنها توان می
 است سازمانی شهروندي رفتارهاي از مهمی شکل :کمکی رفتارهاي 

 شده واقع کرده کار زمینه این در که فردي هر توجه مورد عمالً که
 داوطلبانه هايکمک معناي به کمکی، رفتارهاي مفهومی لحاظ از است.

 از جلوگیري و تشویق) و گريمیانجی دوستی، (نوع دیگران به نسبت
   .]10[ است (احترام) کاري مشکالت و اتفاقات وقوع

 به کمک براي کارمندان جانب از اختیاري رفتارهاي دوستی: نوع 
  هستند. کاري مشکالت درگیر که افرادي

 باعث تعارض که افتد می اتفاق زمانی گريمیانجی گري:میانجی 
 براي گرمیانجی فرد شود. گروه افراد تربیش یا دو بین شخصی جنگ

 را تعارضات که کند می کمک آنها به و دارد می بر گام تعارضات رفع
 شخصی غیر مسائل و گذاشته کنار ریزي آبرو از جلوگیري خاطر به
  .]12[ بگیرند نظر در هم را

 بزرگ) چه و کوچک (چه همکاران هايموفقیت از تجلیل : تشویق 
 به مثبت هايهمکاري ایجاد براي را مثبتی هايکننده تقویت که

 آینده در را هاهمکاري این بروز امکان که طوري به دارد، دنبال
 زیردستان خوب کارهاي از مدیران که است خوب کند. می فراهم
 توجه آن به همکاران بیشتر یا و یک که وقتی اما کنند، تقدیر خود
 که دانند می افراد اینکه دلیل به دارد. بیشتري تأثیر کنند می

 آن از و کرده درك دهندمی انجام آنها که را آنچه ارزش همکاران
  آورند. می عمل به تقدیر

 :از متمایزي شکل یک احترام که است کرده بیان ورگانآ احترام 
 رفتار ابعاد بقیه اینکه دلیل به است سازمانی شهروندي رفتار

 احترام اما کنند،می کمک مشکالت حل یا و کاهش به شهروندي
 اتفاقی که این از قبل مشکالت، ایجاد از که است ابعادي شامل

  .]11[ کند می جلوگیري فتدابی
 که است سازمانی شهروندي رفتار از نوعی جوانمردي :جوانمردي 

 شده آن به کمتري بسیار توجه ،کننده کمک رفتارهاي به نسبت
 شرایط تحمل به تمایل عنوان به را جوانمردي )1990( ارگان است.

 ناراحتی ابراز و شکایت بدون کار در ناپذیر اجتناب يکننده ناراحت
 که هستند مردمی خوب، مردم ما، اعتقاد به مثال براي کرد. تعریف

 آنها مراد وفق بر کارها و کنند می پیدا مشکل دیگران با که هنگامی
 با بلکه کنند،نمی شکایت و نشده ناراحت تنها نه رود نمی پیش

 به دیگران که هنگامی و کنند می نگاه آنها به مثبت نگرشی

 شخصی عالیق و شوند نمی دلخور کنند نمی توجه آنها پیشنهادهاي
 شخصی هايایده مقابل در و کنند می گروه عالیق فداي را خود

  .]15[ کنند نمی اعتراض دیگران
 در )1991( گراهام مباحث از که دیگري بعد مدنی: فضیلت یا رفتار 

 است. سازمان در مدنی رفتار شود، می ناشی پذیري مسئولیت مورد
 بر نظارت شود. می ناشی سازمان به تعهد یا عالقه از مدنی رفتار

 گرفتن نظر (در تهدیدها و هافرصت شناسایی منظور به محیط
 هايهزینه با حتی سازمان) بر تأثیرات لحاظ به صنعت تغییرات
 کننده منعکس رفتار این پس رفتارهاست. این از اي نمونه شخصی
 کل یک از جزئی او که است موضوع این به نسبت فرد شناخت

 به نیز او جامعه، قبال در مسئول شهروندان همچون و است تربزرگ
 عهده بر سازمان قبال در را هاییمسئولیت سازمان عضو یک عنوان
 فضیلت یا رفتار عنوان به )1988( ارگان مطالعات در بعد این دارد.
 در سازمانی مشارکت عنوان به )1991( گراهام مطالعات در و مدنی

  .است شده گرفته نظر
 توسط که سازمانی شهروندي رفتار از دیگري بعد :يفرد ابتکارات 

 از نوع این است. فردي ابتکارات گردیده، مشخص محقق چندین
 حداقل ماوراء که است فرانقشی رفتار سازمانی، شهروندي رفتار

 رفتارهایی چنین ازی هاینمونه دارد. قرار انتظار مورد کلی هاينیازمندي
 وظیفه بهبود براي نوآورانه هايطراحی و خالقانه هايفعالیت شامل

 )،1993( موتوویدلو و بورمن است. سازمانی عملکرد یا و شخصی
 هايمؤلفه عنوان به را ايوظیفه هايفعالیت داوطلبانه و مشتاقانه انجام
  اند.کرده بیان بعد این

 از پیـروي  و هویـت  احسـاس  معنـاي  بـه  وفاداري سازمانی: وفاداري 
 گروهی عالیق از رفتن فراتر و کلی، صورت به سازمان و مدیرِسازمان

 سـازمان،  نفـع  بـه  تبلیغـات  در جدیت شامل بعد این باشد. می افراد
 مقابــل در آن از دفــاع و هــا،غریبــه مقابــل در ســازمان از حمایــت

 شـرایط  تحـت  حتـی  سـازمان  بـه  ماندن متعهد و بیرونی تهدیدهاي
  .]12[ است نامطلوب

 حتی دهند. می نشان خوبی و احسان کارفرما به نسبت افراد بعضی
 يبالقوه مشتریان و بگیران حقوق و ها غریبه انتقادات با که هنگامی

 ايگونه به کنند می کار آن در که مکانی از شوند. می مواجه آینده
 که دادند نشان )1995( مورمن و لی بلیک گویند. می سخن مثبت

 است. سازمانی شهروندي رفتار انواع سایر از متمایز رفتار نوع این
 گراهام صادقانه طرفداري مفهوم برگیرنده در سازمانی وفاداري

 سازمان از حمایت و نیت حسن گسترش و اشاعه مفهوم )،1989(
 اهداف از دفاع و حمایت طرفداري، مفهوم و )1997( جونز و جرج

 است. )1993( موتوویدلو و بورمن سازمانی
 قـوانین،  سـازي درونـی  و پـذیرش  شـامل  بعـد  این سازمانی: اطاعت 

 صـادقانه  پیـروي  باعـث  که است سازمان هايدستورالعمل و مقررات
 علت کند. نمی نظارت و مشاهده کس هیچ که است زمانی حتی فرد
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 این اندآورده سازمانی شهروندي رفتارهاي ابعاد جزء را بعد این اینکه
 و مقـررات  و قـوانین  کـه  رود می انتظار کسی هر از چه اگر که است
 کارمنـدان  امـا  ،کند رعایت هازمان همه در را سازمانی هاينامهآیین

 تمامی در که کارمندي بنابراین دهند. نمی انجام را کار این راحتی به
 کــه هنگـامی  حتـی  را سـازمانی  مقـرارت  و قـوانین  همـه  هـا، زمـان 

 یـک  وانعنـ  بـه  ،کنـد مـی  رعایـت  کنـد نمی مشاهده را او هیچکس
  .]12[ است شده تعریف خوب شهروند

 افـزایش  بـراي  کارمندان داوطلبانه هايفعالیت شامل :دخو يتوسعه 
 آخـرین  بـا  بـودن  همگـام  و شـغلی  هايتوانایی ها،مهارت معلومات،
 رفتـار  از بعـد  ایـن  باشد. می خود تخصصی رشته زمینه در اطالعات

 شـهروندي  رفتـار  ابعاد دیگر از مفهومی لحاظ از سازمانی شهروندي
 اجتمـاعی،  مشـارکت  بعـد  سـه  شـامل  و باشـد  می متفاوت سازمانی
 .است شغلی و حمایتی

 شغلی هاينگرش -4

 اشیاء، درباره – نامطلوب یا مطلوب – کننده ارزیابی عباراتی ها نگرش
 کنند. می بیان آنها به نسبترا  ما احساس که هستند رویدادها یا و مردم
 بیان کار يدرباره را خود نگرش »دارم دوست را کارم« گوییم می وقتی
  ایم.کرده

 بر فقط ولی باشد، داشته مختلف نگرش هزاران است ممکن انسانی هر
 شود. می متمرکز کار به مرتبط هاي نگرش از محدودي بسیار تعداد روي
 ابعاد درباره کارمندان که است منفی و مثبت هاي ارزیابی ها،نگرش این

 نگرش سه به بیشتر سازمانی رفتار تحقیقات دارند، کارشان محیط مختلف
 شغلی، رضایت از عبارتند اصلی هاي نگرش است. بوده متمرکز اصلی

  سازمانی. تعهد و شغلی وابستگی
 یا و مذهب به نسبت ها نگرش درباره مردم از اگر ؛اند پیچیده ها نگرش

 اي ساده پاسخ شاید کنید، الؤس کنند می کار آن براي که سازمانی
 .]6[ دارد قرار جواب آن پشت اي پیچیده دلیل احتماالً اما بشنوید،

 توانند می کارمندانی رضایت افزایش براي مدیران که اقدامی مهمترین
 و شده متمرکز شغل اصلی هاي بخش روي بر که است این دهند انجام
 معموالً اینکه وجود با بکنند. توجه جالب و برانگیز چالش را آن مثالً
 در را باال کارایی با و توانمند افراد پایین، دستمزدهاي پرداخت با توان نمی

 صرف به که باشند داشته توجه باید مدیران اما کرد، حفظ سازمان
 آورد. وجوده ب رضایتبخش کار محیط توان نمی هم باال دستمزد پرداخت

 یابی دست در سازمان موفقیت بر تضمینی هم کارمندان کردن مندرضایت
 که مدیران عمل هر که دارند یدتائ فراوان شواهد اما نیست، باال کارایی به

   افزایش را سازمان اثربخشی شود، کارمندان نگرش بهبود باعث
  .]6[ دهد می

 تلقّى، طرز رفتار، طرز ایستار، نگرش، فارسی، در Attitude واژه معادل
 شده ترجمه هاآن مانند و پیشین مفروضات اساس بر تفکر طرز پنداشت،

   است.

 شده نگرش از شناسیروان و مدیریت در بسیاري تعاریف اصطالح، در
 شود:می اشاره آنها از برخی به ذیل در که است
 به نسبت ویژه واکنش براي آمادگی از عبارت تلقی طرز یا نگرش 

   .]7[ است وضعیت یا فکر شیء، فرد، یک
 به نسبت رفتاري نیات و عواطف اعتقادات، از ايمجموعه نگرش 

 به پایدار نسبتاً تمایل عبارتی به است. واقعه یا شخص شیء، یک
 نمایان رفتار و احساس در که است رویدادي یا چیزي شخصی،

  .]7[ شودمی
 نامطلوب یا مطلوب صورت به که است برآوردي یا ارزیابی نگرش 

 از بازتابی نگرش گیرد.می صورت رویدادي یا فرد یا شی درباره
 مثال است. فرد یک یا چیز یک به نسبت فرد احساس شیوه

 درباره را خود نگرش »دارم دوست را کارم« گوییممی که هنگامی
  .]6 [نماییممی ابراز کار

 ربهـتج ریقـط از هـک ایلـتم از اکىـح عصبىِ یا ذهنى حالتى به 
 هایىموقعیت و موضوعات تمامى به فرد هاىپاسخ بر و یافتهسازمان

 نگرش دارد، پویا یا دارجهت تأثیرى و است ارتباط در آن با که
 جاي به ،عاطفی و شناختی اثر ي دهندهنشان نگرش شود.می گفته

 یک و نگرش مورد اجتماعی موضوع یا ءشی از شخصی ي تجربه
 یک معنی این در نگرش است. ء شی آن برابر در پاسخ به تمایل

 نظري نگرش کند. می هدایت را رفتار که است »پنهانی مکانیسم«
 منعکس و گرددمی ابراز رویدادها یا چیزها افراد، درباره که است

  .]6[ است آن درباره فرد احساس نوع يکننده
 رفتارها، به دهىشکل و سازىزمینه در مزبور، تعاریف به توجه با ها،نگرش
 جدى تأثیرى هاگرایش به دهىجهت و نیازها ارضاى ها،انگیزش ایجاد
 شناسىروان از اىعمده بخش هاآن مطالعه دلیل، همین به دارند.

 نتوانسته مجرّدى مفهوم هیچ است. داده اختصاص خود به را اجتماعى
 اجتماعى شناسىروان در اىعمده موقعیت ،»نگرش« مفهوم همچون است

 دانش در اما باشند داشته فراوانی هاي نگرش است ممکن افراد .کند کسب
  شد: خواهد توجه ها نگرش از برخی به سازمانی رفتار

 گویند. شغلی رضایت را شغلش درباره فرد کلی نگرش شغلی: رضایت
 مثبت نگرش داراي باشد داشته را شغلی رضایت از باالیی سطح که کسی
  است.

   اطالق میزانی یا درجه به فرد، هر شغلی وابستگی شغلی: وابستگی
 موجب را عملکردش یا ،کار و خود فمعرّ را شغلش شخص که شودمی

  داند. می اعتبارش و حیثیت کسب و سربلندي
 را سازمان هايهدف فرد که است حالتی سازمانی تعهد سازمانی: تعهد 

 سازمان آن عضویت در که کندمی آرزو و داندمی خود هویت و فمعرّ
  .]6[ بماند
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  پژوهش روش -5

 تحقیقی ها،داده نوع حسب بر و کاربردي هدف حسب بر پژوهش این
 از و است همبستگی – اکتشافی صورت به و پیمایشی نوع از توصیفی

 شامل پژوهش این يآمار جامعه گیرد.می انجام ساختاري معادالت طریق
 در يآمار جامعه کل تعداد که دباشمی قوامین بانک شعب کارکنان کلیه
 این در يآمار نمونه و است نفر 7000 برابر کشور کل در شعبه 769

 يآمار جامعه کل بین از که بوده ايطبقه تصادفی صورت به نیز پژوهش
 بزارا اند.شده انتخاب نفر 370 تعداد کوکران، فرمول از استفاده با تحقیق

 مدل متغیرهاي بررسی و تحقیق هايفرضیه آزمون جهت هاداده گردآوري
 میدانی تحقیقات بر مبتنی تحقیق روش بنابراین باشد.می پرسشنامه پژوهش

 ابتدا آن هايشاخص و هامولفه شناسایی و مدل طراحی منظور به است.
 راستا این در است. شده بررسی شده انجام تحقیقات پیشینه و ادبیات

 گیرياندازه هايشاخص و هامولفه و شده طراحی ابتدا در تحقیق پرسشنامه
 اساس بر پرسشنامه همچنین است. گرفته قرار خبرگان قضاوت مورد ،مدل
 کامال مخالفم، نظر، بدون موافقم، موافقم، (کامال تایی 5 لیکرت طیف

  است. شده تنظیم مخالفم)
  از: بود عبارت پژوهش این اصلی هدف

 بـه  توجـه  با قوامین بانک در دانش تسهیم بر شغلی نگرش اثرات شناخت
  سازمانی. شهروندي رفتار نقش

   : از بود عبارت تحقیق این فرضیات
 دارد. تاثیر دانش تسهیم رفتار بر شغلی وابستگی  
 دارد. تاثیر دانش تسهیم رفتار بر شغلی رضایت  
 دارد. تاثیر دانش تسهیم رفتار بر سازمانی تعهد  
 دارد. تاثیر دانش تسهیم رفتار بر سازمانی شهروندي رفتار  

  باشد:می زیر صورت به تحقیق مفهومی مدل شده ذکر موارد به توجه با
  

  
  تحقیق مفهومی مدل :)1( شکل

   هاداده تحلیل و تجزیه -6

 درصد 16 که گرفت قرار ارزیابی مورد پرسشنامه 360 ،پژوهش این در
 از درصد 3 حدود و لیسانس مدرك درصد 81 دیپلم، مدرك داراي افراد
 پاسخ از درصد 4 و مردان افراد از 96 لیسانس، فوق مدرك داراي افراد

 تا 5 بین افراد درصد17 سال، 5 از کمتر افراد درصد 63 ،زنان دهندگان
 دهندگان پاسخ درصد 30سال، 10 از بیش افراد درصد 20و سال 10

 پاسخ از درصد 35،سال 35 تا 30 بین افراد درصد 40 سال، 30 از کمتر
  اند. بوده سال 45 تا 35 بین دهندگان

  تحقیق اصلی متغیرهاي توصیفی آمار ):1( جدول
 کمترین تعداد

 مقدار
 بیشترین
 مقدار

 انحراف میانگین
 معیار

متغیرها نام  

360 00/3  00/5  وابستگی 51765/0  4 /0639 
 شغلی

360 00/3  80/4  6939/3  تعهد 49303/0 
 سازمانی

360 00/3  00/5  7556/3  رضایت 63494/0 
 شغلی

360 60/2  20/14  7606 3  تسهیم 74617/0 
 دانش

360 00/3  60/16  2011/4  83302/0  
 

 رفتار
 شهروندي
 سازمانی

 
 SPSS افزار نرم دو از استفاده با پژوهش این در شده گردآوري هايداده

 روایی و پایایی بررسی ،پژوهش این در شد. تحلیل و تجزیه lisrel و
 متغیرهاي تاثیر میزان بررسی براي و SPSS افزار نرم از هاپرسشنامه

 استفاده با ساختاري معادالت سازيمدل روش از وابسته متغیر بر مستقل
   .است شده استفاده lisrel افزار نرم از
 استفاده کرونباخ آلفاي از پرسشنامه پایایی سنجش جهت پژوهش این در

  است. مشاهده قابل )7( جدول در پرسشنامه پایایی نتایج است. شده
  تحقیق پرسشنامه پایایی بررسی نتایج ):2( جدول

  کرونباخ آلفاي  هامولفه
  78/0  پرسشنامه کل

  79/0  سازمانی تعهد

  72/0  شغلی وابستگی

  81/0  دانش تسهیم

  86/0  سازمانی شهروندي رفتار

  79/0  شغلی رضایت
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 از کرونباخ الفاي ضرایب تمامی که شودمی مشاهده )7( جدول به توجه با
 و پرسشنامه پایایی بودن باال و بودن مناسب بیانگر که است بیشتر 7/0

   است. آن بودن اعتماد قابل
 روایی است. شده استفاده محتوا روایی از پرسشنامه روایی بررسی در

 در استفاده مورد هايالؤس نمونه که کندمی اشاره مطلب این به محتوا
 از توانمی که است ممکن هاییالسؤ جامعه کل فمعرّ حد چه تا آزمون
 ابتدا محتوا روایی بررسی در کرد. تهیه نظر مورد موضوع یا محتوا

 رسیده دانشگاهی اساتید و امر نظران صاحب تایید به تحقیق پرسشنامه
 صورت الزم اصالحات پرسشنامه، در مشکلی گونه هر صورت در تا است
 روایی و هگرفت صورت کافی اصالحات نظران،صاحب مطالعه از بعد .گیرد

  .ه استشد تایید هاپرسشنامه
 هـاي شاخص افزار، نرم در ساختاري معادالت سازي مدل آزمون اجراي با

 ادعا مورد مفهومی مدل حدي تا دهندمی نشان که گردندمی ارائه برازشی
 مرسـوم  هـاي آزمـون  خـالف  بر .شودمی برازش تجربی هايداده وسیله به

 سـازي  مـدل  در گیرنـد، می قرار رد یا و تایید مورد هآمار یک با که يآمار
 وضـعیت  شـوند. مـی  معرفـی  هـا شـاخص  از ايدسـته  ساختاري، معادالت
 شده آورده )9( جدول در پژوهش مفهومی مدل براي برازش هايشاخص

  .است
  مدل برازش جزئی هايشاخص ):3( جدول

 بنديگروه
  هاشاخص

  قبول قابل برازش  اولیه مدل  شاخص نام

 هايشاخص
 برازش
  مطلق

 پوشش تحت سطح
  اسکوئر کاي

063/0  P>5%  

 نیکویی شاخص
  برازش

983/0  GFI>90%  

 نیکویی شاخص
  شده اصالح برازش

946/0  AGFI>90%  

 هايشاخص
 برازش
  تطبیقی

 برازش شاخص
  شده هنجار

959/0  NFI>90%  

 برازش شاخص
  تطبیقی

921/0  CFI>90%  

  RFI>90%  928/0  نسبی برازش شاخص
 برازش شاخص

  افزایشی
911/0  IFI>90%  

 هايشاخص
 برازش
  مقتصد

 برازش شاخص
  شده هنجار مقتصد

581/0  PNFI>50% 

 مربعات میانگین ریشه
  برآورد خطاي

092/0  RMSEA<10%  

 بهنجار اسکوئر کاي
  آزادي درجه به شده

  سه تا یک بین مقدار  782/1

  

 هايشاخص از زیادي تعداد است مشخص )3( جدول در که طور همان
 سطح مثال عنوان به هستند. برخوردار مناسبی وضعیت از مدل برازش

 دارد آن از نشان این و است بیشتر درصد 5 از مدل اسکوئر کاي معناداري
  حمایت پژوهش مفهومی مدل از مناسبی نحو به تجربی هايداده که
 از کمتر نیز برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه مقدار همچنین کنند.می
 قبول قابل کند.می تایید را مدل برازش نیز شاخص این و است درصد 10

 .شود می دیده افزار نرم هايخروجی در نیز مدل هايشاخص سایر بودن
 تایید مدل در موجود روابط همه که نیست مفهوم آن به مدل کلی تایید
 باید نیز جداگانه صورت به مدل در موجود روابط علت همین به و اند شده
 مدل جزئی برازش هايشاخص دلیل، همین به و گیرند قرار بررسی مورد
 باید مدل کلی برازش از پس دیگر، عبارت به .گیرندمی قرار بررسی مورد
 تعریف یئجز روابط آیا که گیرند قرار آزمون مورد نیز مدل جزیی روابط
 معناداري .خیر یا و هستند برخوردار مناسبی برازش از مدل در شده

 در .است شده داده نشان )3( جدول در مدل جزیی برازش هايشاخص
  باشد.می مشاهده قابل )2( شکل در تحقیق نهایی مدل نهایت

  

   
   استاندارد ضرایب با تحقیق نهایی مدل ):2( شکل
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  تحقیق مفهومی مدل ):3( شکل

  
  گردید: حاصل زیر نتایج افزار نرم نهایی خروجی به توجه با 
 دانش تسهیم متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر سازمانی تعهد متغیر 

 درصد 58 حدود تاثیر میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد
 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می

 دانش تسهیم متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر شغلی رضایت متغیر 
 درصد72 حدود تاثیر میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد
 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می

 تسهیم متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر شغلی وابستگی متغیر 
 54 حدود تاثیر میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد دانش
 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می درصد

  
 

 رفتار متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر سازمانی تعهد متغیر 
 میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد سازمانی شهروندي

 .شودمی تایید فرضیه این بنابراین باشد).می درصد 64 حدود تاثیر
 رفتار متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر شغلی رضایت متغیر 

 میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد سازمانی شهروندي
 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می درصد 63 حدود تاثیر

 رفتار متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر شغلی وابستگی متغیر 
 میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد سازمانی شهروندي

 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می درصد 49 حدود تاثیر
 متغیر بر معناداري و مثبت تاثیر سازمانی شهروندي رفتار متغیر 

 تاثیر میزان و 05/0 از کمتر معناداري (سطح دارد دانش تسهیم
 شود.می تایید فرضیه این بنابراین باشد).می درصد 61 حدود

  باشد.می مشاهده قابل زیر جدول در داريمعنی مقادیر و تاثیرات میزان
  

  تحقیق مدل داريمعنی مقادیر و استاندارد ضرایب ):4( جدول

  

 یا تایید( پژوهش هايفرضیه کلی وضعیت ه،آمد بدست نتایج به توجه با
 مشاهده قابل 5 جدول در وابسته و مستقل متغیرهاي تاثیر نوع و رد)
  .باشدمی

  تحقیق هايفرضیه نهایی وضعیت ):5( جدول

  مستقل متغیر
 متغیر
  وابسته

  تاثیر نوع  رابطه نوع
 وضعیت
  فرضیه

  شهروندي رفتار
 تسهیم
  دانش

 و مثبت
  دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

  تایید

 هاينگرش
  شغلی

 وابستگی
  شغلی

 تسهیم
  دانش
  
  

 و مثبت
  دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

 تایید

 رضایت
 شغلی

 تسهیم
  دانش

 و مثبت
  دار-معنی

 و مثبت
 دارمعنی

  تایید

 پارامتر  وابسته متغیر  مستقل متغیر
  شده استاندارد

  Tمقدار

  69/2  58/0  دانش تسهیم سازمانی تعهد
  56/4  72/0  شغلی رضایت
  15/3  54/0  شغلی وابستگی

 شهروندي رفتار  سازمانی تعهد
  سازمانی

64/0  96/4  
  96/3  63/0  شغلی رضایت
  58/2  49/0  شغلی وابستگی

 شهروندي رفتار
  سازمانی

  52/4  61/0  دانش تسهیم
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 تعهد
  سازمانی

 تسهیم
  دانش

 و مثبت
  دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

 تایید

 هاينگرش
 شغلی

 وابستگی
  شغلی

 رفتار
  شهروندي

 و مثبت
 دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

 تایید

 رضایت
 شغلی

 رفتار
  شهروندي

 و مثبت
 دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

 تایید

 تعهد
 سازمانی

 رفتار
  شهروندي

 و مثبت
 دارمعنی

 و مثبت
 دارمعنی

 تایید

  
   گیرينتیجه –7

 و دانش تسهیم سازمانی، شهروندي رفتار بین رابطه پژوهش این در
 مدهآ بدست نتایج به توجه با گرفت. قرار بررسی مورد شغلی هاينگرش

 شغلی هاينگرش که: شد حاصل گیرينتیجه این فرضیات بررسی رایبض
 داشته سازمانی شهروندي رفتار و دانش تسهیم بر معناداري و مثبت تاثیر
 سازمانی شهروندي رفتار که شد حاصل گیرينتیجه این همچنین است.
 است. داشته قوامین بانک در دانش تسهیم بر معناداري و مثبت تاثیر

 وابستگی متغیرهاي بین از که است مشخص تحقیق نتایج به توجه با
 بیشترین سازمانی تعهد متغیر سازمانی، تعهد و شغلی رضایت شغلی،

 شغلی وابستگی و داشته سازمانی شهروندي رفتار متغیر بر را تاثیر
  است. داشته را تاثیر میزان کمترین

 وابستگی متغیرهاي بین از که است مشخص تحقیق نتایج به توجه با
 بیشترین شغلی رضایت متغیر سازمانی، تعهد و شغلی رضایت شغلی،

 کمترین شغلی وابستگی متغیر و داشته دانش تسهیم متغیر بر را تاثیر
  است. هاشتد را تاثیر

 رفتار بین رابطه که شد حاصل گیرينتیجه این تحقیق به توجه با
 یک شاید باشد،می متوسط حد در دانش تسهیم و سازمانی شهروندي

 دولتی بخش در دانش مدیریت که است آن متوسطی رابطه چنین دلیل
 سازمانی عوامل آن تبع به و گذراندمی را خود طفولیت دوران ،ایران

 .اندنشده گیريجهت ،دانش وريبهره و کیفیت ارتقاي بارویکرد پیشگفته
 هاسازمان استراتژي که صورتی در تحقیق این نتایج به توجه با ،با این حال

 هايدستگاه شودمی پیشنهاد باشد، استوار دانش تسهیم ادراك افزایش بر
 دهند: قرار مدنظر را زیر اقدامات اجرایی

 سازمان؛ در دانش گذاري اشتراك به براي اینترانت ایجاد 
 دولتی؛ هايسازمان در مجازي گفتگوي هاياتاق از آزاد استفاده 
 ؛ دانش گذاردن اشتراك به جهت کارکنان بین اعتماد فضاي ایجاد  
 افراد؛ میان تجربیات انتقال براي مناسب پاداش ساختار استقرار 
 سازمان در گروهی کار ترغیب 
 شهروندي رفتار که شد حاصل گیرينتیجه این اینکه به توجه با 

 ایفا سازمان در دانش تسهیم بر معناداري و مثبت تاثیر سازمانی
 نکته این به باید کشور هايسازمان مسئوالن و مدیران لذا ،کندمی

 هايویژگی تقویت صورت در که باشند داشته را کافی و الزم توجه
 ها،سازمان در قوامین بانک مختلف شعب در سازمانی شهروندي رفتار

 و وظایف انجام حین در خود عملکرد اصالح دنبال به کارکنان
 ایفا خوبی به را خود نقش و بود خواهند سازمانی هايفعالیت
 با باید قوامین بانک مختلف شعب مسئوالن و مدیران .کرد خواهند
 با نتیجه در و بانک در سازمانی شهروندي رفتار میزان افزایش
 صورت به کارها انجام باعث بانک در دانش تسهیم میزان افزایش

 توجه نکته این به باید هاسازمان مدیران شوند. روانتر و تراثربخش
 به منجر بانک در سازمانی شهروندي رفتار میزان افزایش که کنند
 : شد خواهد زیر موارد

 شود.می مدیریتی وري بهره و همکاري افزایش موجب 
 و سازمان منابع از حفاظت براي را کمیاب منابع تخصیص به نیاز 

 .دهدمی کاهش روزمره وظایف انجام و اجرا بر کنترل و نظارت
 شودمی تحقق اهداف جهت منابع آزادي باعث. 
 تسهیل کاري هايگروه و تیمی اعضاي بین را هافعالیت هماهنگی 

 .کندمی
 محیط کردن خوشایندتر طریق از تا سازدمی قادر را هاسازمان 

 .کنند حفظ و راجذب باال کیفیت با کارکنانی کاري،
 سازمانی عملکرد کاري واحدهاي عملکرد در تغییرپذیري کاهش با 

 .دهدمی افزایش را
 دهدمی افزایش محیطی تغییر با تطبیق در را سازمان توانایی. 
 عملکرد بهبود و سازمانی شهروندي رفتار ارتقاي جهت مدیران 

 نظرات از استقبال و پذیرش طریق از کارکنان انگیزش به سازمانی
 بهبود خصوص در هاپیشنهاد نظام استقرار و پاداش ترفیعات، آنان،
 .دهند اهمیت سازمانی وظایف و هاروش

 شرایطی سازمان در دانش تسهیم بهبود جهت که شودمی پیشنهاد 
 مشارکت امور پیشرفت در پرسنل که گردد ایجاد گروهی تعامالت از

 به مدیران و همکاران با را خود هايایده و نظرات و داشته تريجدي
 رهبري هايسبک است، الزم منظور این براي بگذارند اشتراك
 الزم شرایط طریق این از و شود گرفته کار به تفویضی و حمایتی

 فراهم هاهمکاري و اطالعات آزاد جریان و آزادانه گفتگوي براي
 در شغلی سمینارهاي برگزاري گردد؛می مالحظه که همچنان .گردد

 مؤثر، شنود مهارت توسعه همدلی، تمرین عاطفی، کنترل با ارتباط
 و اهداف شغلی، اثربخشی و کارایی دیگران، احساسات ارزیابی

 تیمسازي اخالقی، و معنوي رفتارهاي سازمانی، و فردي عملکردهاي
 تقویت به تواندمی اینکه اول است؛ اهمیت حائز جهت چند از ...و

 هانقش مؤثر ایفاي براي انگیزهاي تجدید و کارکنان بازسازي روحیه،
 کاسته کاري مضر رخوت و شغل در روزمرگی از اینکه دوم بیانجامد،

 و اخالقی الگوهاي اینکه نهایت در و دهد افزایش را شغلی رضایت و
 رابطه این در .بخشد ارتقا سازمان انسانی نیروي بین در را شهروندي

 مدیران به پیشنهاد بنابراین، .گردد مبذول کافی توجه بایستمی
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 جهت سازمانی سطح در هم و فردي سطح در هم که است این
 قبیل از اقداماتی با توانندمی مدیران .کنند تالش معنویت بهبود

 توجه و کارکنان توانمندسازي و شغلی سازي غنی شغلی، چرخش
 را کار معنادر احساس از کارکنان ادراك کار، کردن بخشلذت به

 جاي به همکاري بر مبتنی و دوستانه جو یک ایجاد .بخشند بهبود
 نوعی ایجاد و کارکنان استرس کاهش باعث تواندمی نیز رقابت

 وفاق و همبستگی احساس و شود سازمان در اجتماعی سرمایه
 سازمان اندازچشم و رسالت واضح تبیین .دهد افزایش را کارکنان

 و سازمان هايارزش درباره کارکنان از نظرسنجی کارکنان، براي
 نیز کارکنان زندگی شرایط و روحیه سالمت، به توجه براي تالش

 سوي از سازمانی هايارزش و اهداف بیشتر پذیرش به تواندمی
 افراد معنوي نیازهاي به باید هم مدیران لذا .گردد منجر کارکنان

 و پویا سازمانی جو یک ایجاد جهت باید هم و باشند داشته توجه
 که بود امیدوار توانمی اقداماتی چنین با .کنند تالش بخشانگیزه

 و ترندراضی برند،می لذت سازمان در وظیفه دادن انجام از کارکنان
 .دهندمی بروز خود از بیشتري سازمانی شهروندي رفتارهاي

  تسهیم بر فنی و سازمانی فردي، عوامل مجموعه اینکه به توجه با 
 توانمی ،دارند فراگیر و مستقیم اثري دولتی هايسازمان در دانش

 باید فنی و سازمانی انسانی، عامل سه هر به که رسید نتیجه این به
 توجه با همچنین .شود توجه یکدیگر کنار در و متمرکز صورت به
 ينحوه و عوامل این میان ارتباط شود،می پیشنهاد نتایج به

 زیرا گیرند؛ قرار عمیق بررسی مورد نیز یکدیگر بر هاآن تأثیرگذاري
   غییراتت ایجاد امکان عوامل، از یک هر تغییر با رسدمی نظر به

 با که صورت این به .آید وجود به نیز عوامل دیگر در راستاهم
 متأثر نسبی طور به نیز عوامل دیگر عامل، یک در گذاريسرمایه

  .شوند
 هايسازمان در دانش تسهیم گسترده اهمیت و نقش به توجه با 

 توجه نکته این به باید قوامین بانک سايرؤ و مدیران امروزي،
 اهمیت بر باید هابانک امروز، دنیاي در رقابت براي که باشند داشته

 اطالعات و دانش جمله از انسانی منابع کارامد و دانش مدیریت
 .باشند واقف
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