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 مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن 
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 چکیده 

ای که همه آنها در جهانی شدن بر کلیه مفاهیم موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونه
ها و معانی و مفاهیم موجود در خود پرداخته و در ارزش  تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعدیل

اند. نیازهای بشری به گونه ای است که امررروزه برردون جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده
داشتن ارتباطات بین المللی و توسعه روابط در بستر رفتارها و اخالقیات پذیرفته شررده در کررل 

باشد که امررروزه بررا مفاهیم، مفهوم رفتار شهروندی می  باشد. یکی از اینجهان امکان پذیر نمی
عنوان رفتار شهروندی جهانی تکامل یافته است. هدف پژوهش حاضر، تبیین تررأثیرات مفهرروم 
رفتار شهروندی جهانی از دیدگاه مدیریتی است. در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم و تعرراریف 

ابعاد اجتماعی، فرهنگرری و سیاسرری دارد، برره موجود در باب رفتار شهروندی و تأثیراتی که در 
پردازیم و در ادامه پیشررنهاداتی را ارا رره بررسی وجوه اشتراک این مفهوم در بحث مدیریتی می
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 مقدمه

ای کره همره موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونرهجهانی شدن بر کلیه مفاهیم 

هرا و معرانی و مفراهیم موجرود در آنها در تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعردیل ارزش

اند. یکی از ایرن مفراهیم رفترار خود پرداخته و در جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده

شراره بره آن دسرته از رفتارهرای شهروندی جهرانی اسرت. منررور از رفترار شرهروندی، ا

شرود. داوطلبانه و فرانقشی منطبق بر اخالقیات است که در افراد امکان بروز آن دیرده مری

شود. موضوعاتی که نره صررفاي یرک ملرت جهانی شدن موجب ایجاد احساس اشتراک می

بره اقردام کرد و نه تنها، که سایر بازیگران فروملی و فراملی را نیر  متأثر می  که ملت ها را

هرای متتلفری المللی الیهکار این بود که در فضای جدید بین داشت. از اینرو ماحصلوامی

شرود. فررد دیگرر خرود را در ها میوفاداری ملت  از هویت پدید آمده که خطوط تعهد و

راستای اهداف مورد نرر آن نی  بره  بیند و دربرابر شهروندان سایر کشورها نی  مسئول می

در حرال تجربره   پرردازد. بدینسران گرویی بشرریتهای گوناگون مریدر حوزهاثرگذاری  

 ای در صورت تداوم به ظهور شهروندی جهرانیمراحل آغازین جهانی شدن است. تجربه

 در شکل خالص آن منتهی خواهد شد.

در  ی،شرهروند یمهارت هرا ینرام ارزش  تیو تقو  میمنجربه به تحک  یشهروند  رفتار

مولفه ضرامن بقرا    نیگردد. ایشهروندان  م  داریو مشارکت پا  یسجهت استحکام دموکرا

 اسرت شررفتیو روبه پ یتوسعه همه جانبه جوامع صنعت  انیو م  یاجتماع  اتیو تداوم ح

اعتمراد بره نفر  و  ینروع تیاز همان آغاز طفول یتیترب نیچن (.96: 1393)دیلم صالحی، 

لفره ؤم نیرا گررینقش د .آوردیوجود مب  یو اخالق  یمسئوالنه را از نرر اجتماع  یرفتارها

 یو جهران یملر -یجامعره در ابعراد محلر یعموم لیدر مورد مسا یارا ه اطالعات و آگاه

 یبررا ییاسرت و جسرتجو یو جمع یو اخالق مدن لیواجد فضا ییآموزه ها نیاست. چن

 یهراافراد و روابط افرراد و نهاد  نیب  یآموزه ها به روابط اجتماع  نیاست. ا  یبمساوات طل

جامعره منجربره   یآموزش رسم  یدر نهادها  ندیفرا  نیمربوط شود.ا  یساختار نرام اجتماع

 (.123:  1387)صرافی عبداللهی،   گرددیفعال م  یپرورش شهروند

جامعره از حر   یشده که تمام اعضا نیجامعه باعث ا  کیدر  یدر واقع شهروندمدار

از  ،یاز احتررام ملر یاربرخروردار باشرند و ضرمن برخرود  یبصورت مل  یمثبت  یندشهرو
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 یپارامترهرا  یریادگیرمنرد گردنرد.  بهرره  یو اقتصراد  یاسیو س  یحقوق مشتص اجتماع

 یدر زنردگ یاجتمراع هیسررما تیو تقو  یجمع  یزندگ  تیفیک  شیبه اف ا  یرفتار شهروند

 یمردن یعملکرد سازمان هرا تیفیک شیدر اف ا یدشهرون  یکند. رفتارهایم  یانیکمک شا

 یاجتمراع یو بسرط همبسرتگ یاخالق اجتماع تیآموزه ها به تقو نیت، ااس  اراثرگذاریبس

پایبنردی برره اصررول  .کمررک خواهرردکرد یو جهران یملرر -یجامعرره در سرطح محلرر کیر

در جهرت  یشرهروند یهرامهرارت ینررام ارزشر تیرو تقو میمنجربه به تحک  یشهروند

 نیرا (.37: 1394)شرربتیان،    گررددیشهروندان  مر  داریو مشارکت پا  یاستحکام دموکراس

و  یتوسرعه همره جانبره جوامرع صرنعت  انیو م یاجتماع اتیمولفه ضامن بقا  و تداوم ح

اعتمراد بره نفر  و  ینروع  تیراز همران آغراز طفول  یتریترب  نیاسرت. چنر  شرفتیروبه پ

مولفره  نیرا گرریآورد؛ نقش دیبوجود م  یو اخالق  یمسئوالنه را از نرر اجتماع  یرفتارها

 یو جهران یملر -یجامعره در ابعراد محلر یعموم لیدر مورد مسا یهارا ه اطالعات و آگا

 یبررا ییاسرت و جسرتجو یو جمع  یو اخالق مدن  لیواجد فضا  ییهاآموزه  نیاست. چن

 یافراد و روابرط افرراد و نهادهرا نیب  یها به روابط اجتماعآموزه  نیاست. ا  یبمساوات طل

جامعره منجربره   یآموزش رسم  یهادر نهاد  ندیفرا  نیمربوط شود.ا  یساختار نرام اجتماع

 (.13:  1395) کشاورز و قا دی،  گردد  یفعال م  یپرورش شهروند

جامعره از حر   یشده که تمام اعضا نیجامعه باعث ا  کیدر  یدر واقع شهروندمدار

از  ،یاز احتررام ملر یبرخروردار باشرند و ضرمن برخرودار  یبصورت مل  یمثبت  یندشهرو

 یپارامترهرا  یریادگیرمنرد گردنرد.  بهرره  یصرادو اقت  یاسیو س  یحقوق مشتص اجتماع

در  یاجتمراع هیسررما تیرو تقو یجمع یزندگ تیفیک شیبه اف ا یآموزش رفتار شهروند

عملکررد  تیرفیک شیدر افر ا یدشرهرون یآموزش رفتارهرا  کند.یم  یانیکمک شا  یزندگ

بسرط و  یاخرالق اجتمراع  تیرها بره تقوآموزه  نیاست، ا  اراثرگذاریبس  یمدن  یهاسازمان

کمرک خواهردکرد،  یو جهران یملر -یجامعره در سرطح محلر کیر یاجتمراع  یهمبستگ

 یاسرت، در واقرع دولرت و نهادهرا  یشهر  تیریمد  فیاز وظا  یبتش  یآموزش شهروند

آمروزش حقروق  قیرو... از طر یمردن یهراتشرکل ،یو محلر یمل یقانونگذار، سازمان ها

 ینقرش برارز یشرهر تیریو شناخت اصول مرد یجمع یزندگ یو مهارت ها  یشهروند

 فیاز وظرا یبتشر  یشرهروند  (.  69:  1381)شربانی،  شهروندان خواهند داشت  تیدر ترب
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 ،یو محلر یملر یقانونگذار، سازمان هرا  یاست، در واقع دولت و نهادها  یشهر  تیریمد

و  یجمعر یزنردگ یهراو مهارت یآموزش حقوق شهروند قیو... از طر یمدن  یهاتشکل

)لطف شرهروندان خواهنرد داشرت تیردر ترب ینقش بارز  یشهر  تیریشناخت اصول مد

 (.19:  1385آبادی،  

در بعد جهانی این مسأله اشاره به پایبندی به یک سری اصرول جهران شرمول و کلری 

شرهروندان دارد که در کلیه فرهنگ ها مقدس شمرده شده و مبتنری برر اخالقیرات اسرت. 

 کیرقراد بره فرهنرگ خرودی، در بتوانند ضرمن اتصرال و اعت  دیبا  یجامعه متنوع و جهان

را کسرب و  یمشترک مشارکت مؤثری داشته باشند، آموزش شهروند جهان  یجهان  فرهنگ

را  گرریملل د یشان زندگ یآنها در جوامع فرهنگ یکه چگونه زندگ  اموزندیب  درک کنند و

روزمرره آنهرا را  یدر زندگ توانندیم یجهان دادهاییرو  و چگونه  دهدیقرار م  ریتحت تأث

. این مفهوم در عرصه هرای متتلرف علرم، فرهنرگ، هنرر، سیاسرت، قرار دهد  ریحت تأثت

تواند متفاوت باشد. در ایرن پرژوهش قصرد بررآن اسرت کره ضرمن جامعه و مدیریت می

تشریح مفهوم رفتار شهروندی جهانی به تبیرین نقرش آن در عرصره  مردیریت سرازمان و 

بپردازیم.حکمرانی خوب در سازمان  ها 

ای مدیریت، توجه بره ابعراد فرهنگری، اجتمراعی، سیاسری به ماهیت بین رشتهباتوجه  

رسرد. در و... جهت تبیین تأثیرات و بازتاب رفتار شهروندی جهانی شایسرته بره نررر مری

 این بتش، ضمن تعریف مفهوم شهروندی،

 

 مفهوم رفتار شهروندی 

رابری و عردالت توجره شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به ب

 نرریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیردا کررده اسرت . مقولره دارد و در

یابد که همه افراد یک جامعره از کلیره حقروق مردنی و سیاسری میشهروندی وقتی تحقق 

مرورد نررر زنردگی از حیرث اقتصرادی و  هرایبرخوردار باشرند و همننرین بره فرصرت

عنروان اعضرای یرک  ضرمن اینکره شرهروندان بره. ن داشته باشرنداجتماعی دسترسی آسا

هرایی مسرئولیت های متتلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند،جامعه در حوزه

گیرند، و شناخت ایرن حقروق را نی  در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نرم بر عهده می
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ای برر اسراس نررم و عردالت امعرهتکالیف نقش مؤثری در ارتقا  شهروندی و ایجاد ج  و

 (.33:  1388)هاشمیان فر،  دارد

 

 شدن  جهانی  پرتو  در جهانی شهروند  دهنده شکل  عوامل

رفترار دهری این سؤال مطرح است که کدام یک از فرایندهای جهانی شدن موجرب شرکل

شرود. ایرن مرورد را مری تروان بره بحرران هویرت بازیرابی هرویتی، می  جهانی  یشهروند

وظرایف و اختیرارات دولرت هرا بره نهادهرای  یتی جهانی، واگذاری برخی ازمعضالت امن

 ها ارجاع داد.و رسانه  المللیفراملی، نقش ویژه ای سازمان های غیردولتی بین

 قررار شرهروندی مفهوم الشعاع تحت نی  بشر حقوق از اولیه تبیین  ملی  دولت  ظهور  با

 یکری کره آنجرا ترا. کردند طی را ای نهجداگا مسیر آنها از یک هر که ایبه گونه و  گرفت

 کره اسرت ذکر به الزم.  کرد پیدا تجلی المللیبین بشر در حقوق  دیگری  و  ملی  حقوق  در

 آمروزه از را خرویش مشرروعیت از ایبتش عمرده همننان ملی واحدهای  اساسی  قوانین

 مردنی،. اسرت حرق نروع سه موجد شهروندی دیگر  نگاهی  کنند. ازمی  کسب  بشر  حقوق

 فرردی، آزادیهرای حفر : از  عبارتنرد  حقروق شرهروندی  مدنی  حوزه.  اجتماعی  و  اسیسی

. عردالت از برخرورداری و حرق شتصری مالکیرت حق عقیده، اندیشه، بیان،  آزادی:  شامل

 یکری به عنروان فرد که است سیاسی قدرت اعمال در مشارکت حق  شامل  نی   سیاسی  حق

 است. برخوردار  آن  از  جامعه  اعضا   از

 

 ان هویت( بحر1

شرود، از آنجا که جهانی شدن باعرث پویرایی، پینیردگی و سریالی روابرط اجتمراعی مری

شده نی  معموالي سیال، متغیر و نسبتاي مروقتی هسرتند. در جامعره کنرونی   های ساختههویت

عناصر هویت بتش و تغییر دادن تقدم و ترأخر و اولویرت   افراد با دگرگون کردن ترکیب

پردازنرد. یعنری احتمرال تصرلب هویرت می پایدار هویت های خود بندی آنها به بازسازی

 (.96:  1393)دیلم صالحی،   یابدبسیار کاهش می

درواقع امر، در فرایند جهانی شدن هویت غیر متصلب ملری ترا حردود زیرادی تقلیرل 

کننرد. بدینسران هویرت هویتی جدیرد را تعهردات هرویتی جدیرد پرر مری  یافته و فضای
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خرانواده، قروم، فرقره، محلره، ملرت، تمردن و جهران  شود. تعهد برهمی ای چند الیهمقوله

اینرو نباید تصرور کررد کره جهرانی  دهند. ازهای متعدد و وفاداری افراد را تشکیل میالیه

هویرت جهرانی را  شدن به من له پایان ملیت است، بلکه واقع بینانه این است کره تعهرد و

 (.1396)رشیدی،  یف کنیمدر کنار تعهدات و وفاداریهای دیگر تعر

ای که ذکر آن ضروری است اینکه تنها شهروندی جهانی قابلیت اتحاد دارد. چررا نکته

شهروندی بر هیچ تمای ی ابتنا  ندارد. تعریف هویرت در یرک فراینرد ذهنری   که این نوع

مسلمان بودن کسی در برابر غیر مسلمان بودن دیگری شرناخته   شود. یعنیسلبی انجام می

شرود، و بره همرین ایرانی نبودن دیگرری تعریرف می خاطر ایرانی بودن فردی به.  ودشمی

گونه تمای  نوعی ظهور نمیکنرد هیچ های هویت. اما در جهانی شدن هویتسان سایر الیه

 و از اینرو پیوند دهنده است.

 

 تکثر ابزارهای ارتباطی(2

ندان و اتباع سرایر کشرورها از جمله دیگر عوامل در ایجاد احساس مشترک پیوند با شهرو

انرد. برا ایرن حرال آننره ایرن اب ارهرای داشته است، اب ارهای ارتبراطی بروده  نقش زیادی

و اطالعات به اقصری نقراط جهران بروده اسرت. ایرن   ارتباطی به همراه آورده انتقال اخبار

شرده و بره نروعی  سایرین مطلع مورد باعث شده تا شهروندان هر یک از کشورها از امور

 .با آنها احساس شراکت نمایند

های ارتباطی که ماهواره هرا، اینترنرت )وبسرایتها، شربکه هرای اجتمراعی و ...(، شبکه

موانرع سیاسری را نیر  ا ز میران برداشرته و  ،شرودبین الملل و ... را شامل مری  هایروزنامه

سیاسری اطالعرات را انتقرال مری دهنرد. برا وجرود   بدون هینگونه کنتررل و محردودیت

تروان از شررایط نیست و لذا می های اجتماعی دیگر رابطه فرد با رسانه ها یک سویهشبکه

حرال نقرش  تعاملی و متقابل میان افراد و شبکه های خبری سرتن رانرد، اگرچره بره هرر

های خبرری د ر ایرن رابطره پررنگترر اسرت، چررا کره آنهرا از اب ارهرای وسریعتری شبکه

ت ها نی  دیگرر کنتررل مرؤثری برر جریران اطالعراتی در چنین شرایطی دول  برخوردارند.

های فروملری )براسراس تعهردات فرقره ای، فراملری شربکه هرایندارند. البته درکنار شبکه

قابلیت ویژه رسرانه هرا در نمادسرازی  اند.قومی، محلی و ...( نی  ظاهر شده و توسعه یافته
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نمادهرا و یرا نشرانه هرا  ی را بههای همگانی محتوی روابط انساناست. هر اندازه که رسانه

پیونرد  یابد و انسان های که دور از هرم هسرتند برا هرمها کاهش میکنند فاصلهتبدیل می

 (.1396)رشیدی،  شودیابند و در نتیجه جامعه انسانی هم جهانی میمی

 

 شهروندی  حقوق و بشر  حقوق  مناسبات 

 وجرود تنگراتنگی رابطره  شرهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  توسعه  تاریتی  فرایندهای  میان

 آن تناسرب بره نیر  بشرر حقروق شد،می مطرح شهروندی حقوق که همان نسبت به.  دارد

 تناسرب بره کره خوانرد طبیعی حقوق یافته  توسعه  توان شکلمی  را  بشر  حقوق.  کرد  رشد

 فرانسره انقرالب. کررد پیردا رشد و زمینه ظهور  غرب  در  دموکراسی  و  سکوالریسم  ظهور

 و نراپلئون و بره وسریله  نمانرد  محردود  ملی  مرزهای  در  دیگری  تماعیاج  انقالب  هر  مثل

توسرعه  اروپرا در انقرالب ایرن که شهروندی ارزشهای. شد  صادر  ماورا   به  ی  و  همراهان

 بشرر حقروق به امروز که شد بشر بنا  برای حقوق از جدید نوع بروز  ساز  زمینه  خود  داد،

 اعالمیره از آن قرانونی ساختارهای که  کنونی  بشر  حقوق  خصا ل  از  است. بسیاری  موسوم

 و همتروانی فرانسره انقرالب از منبعث حقوقی اصول از شکل گرفته(  1948)  بشر  حقوق

 داد توسرعه را بشرری حقروق مضرامین بره نروعی بشرری اقردامات سایر.  دارد  هماهنگی

 زمرهال زمینره سرازی در نی  ...( و  فرانسه  حقوق  اعالمیه  آمریکا،  استقالل  اعالمیه  همنون)

 افتادند. مؤثر  بشر  حقوق توسعه  جهت

 

 المللیهای بینها به سازمانواگذاری بخشی اختیارات دولت

هرای آن( جهرانی المللی)همنون سازمان ملل و زیرشراخههای بینحوزه مسئولیت سازمان

به واسطه توافقات دولرت هرا و  المللیبینواگذاری اختیارات به سازمان های   است. اغلب

هرا رفع برخی از مشکالت بروز می کند. به طرور مثرال دولت نی آنها در کنترل و یایا ناتوا

های انسانی و ...(، اصرالح و تررمیم آسریب  های توسعه )اقتصادی،در مواردی نریر برنامه

ها )اعرم از توسرعه سرالح هرای سراری، مقابلره برازیست محیطی، کنتررل و مهرار بیماری

های غیرر دولتری فراملری وفروملری ه کمرک سرازمانهای کوچرک و بر رو و ... برسالح

هرا بره ویرژه تروان در شررایط ظهرور دولتعلت ظهور ایرن معضرالت را مری.  نیازمندند
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هرا بنرا برر شررایط پدیرد ملرت –ها در فرایند ظهور دولت.  های جهان سوم دانستدولت

ابجرایی و سروی شرهروندان، ج آمده از جمله حدوث بحران، انقالب ف اینده انتررارات از

سیاسرتگذاری عمرومی،  تحرک طبقاتی و باالخره حساستر شدن افکرار عمرومی در مقابرل

 هایاند کره ایرن خرود ضرعفها برا برار اضرافی مواجره شردهای دولتبهصورت ف اینده

)هاشرمیان فرر، ساختاری، نراتوانی در پاسرتگویی و عردم کرارایی را در پری داشرته است

1388  :36.) 

 

 فرا/شبه شهروندی 

اند در حوزه شرهروندی ها در فرایند جهانی شدن اقتصادی داشتهای که دولتان تجربههم

شد. از آنجا که تالش برای رسیدن به جهانی شدن اقتصرادی همروار نبرود، لرذا   نی  مطرح

ای میرانبر و زمینره سراز مرد نررر قررار داد. بدینسران تجربره منطقره گرایری را بره عنروان

کردند تا برای ورود بره کوچکتر تجربه می  ایی را در ابعادیکشورهایی، شرایط فراملی گر

 منطقره تجربره تکررار شرد. تمدن جهانی آماده شوند. در حوزه شهروندی نی  گرویی ایرن

گرایی نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در ابعاد هویتی و شهروندی نیر  تجربیرات جدیردی 

همگرایی را بره نمرایش گذاردنرد. ن نوع یکرد. امروزه کشورهای اروپایی مترقی تر  عرضه

اقتصررادی، فرهنگری و سیاسرری بسریار پردامنرره شرده اسررت. امرا ایررن  همگرایری در ابعراد

 )همان(.گذاردنی  تأثیرات بارزمی  های همگرایی بر ابعاد شهروندیچارچوب

 

 ی جهانی از منظر متفکران غربیاجتماع  تیواقع  کیبه عنوان    رفتار شهروندی 

نررام  یلفره هراؤاز م نیاست، همنن ی«شهروند»رفتارمدرن  یاجتماع دهیپد یهااز مولفه

جامعره  یدر حروزه عمروم یتحقق دموکراسر یبرا  یدیو شاخص کل  یاسیس  -یدموکراس

 یتمرام یمردرن را بررا یجتمراعو نقرش ا گراهیپا ینروع تواند،میاصول  نیا  .است  یمدن

 ف،یاز وظرا یاوسرتهیپمجموعره بهرم    یمدن  یآموزه ها  نیجامعه بوجود آورند. ا  یاعضا

 یهمگران یو فرهنگر یاقتصاد ،یاسیس ،یها و تعهدات اجتماعتیو مسئول فیتکال  حقوق،

 یمردرن را بررا یاجتمراع تیاحساس تعلق و عضرو آورد. یرا بوجود م کسانیو برابر و 

 یو فرهنگر یاجتمراع ،یاسریس ،یاقتصاد یهاو فعاالنه در جامعه و حوزه  یجد  تمشارک
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و  ایراعضرا  جامعره از م ا یعادالنره و منصرفانه تمرام یموجب برخوردارو  کندیفراهم م

 ینرژاد ،یفرار  از تعلرق طبقرات  یفرهنگر  وی  حقوق  ،یاسیس  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  ازاتیامت

 یهرا شرهیدر اند ینررر یاز بعد جامعره شناسر رفتار شهروندی گردد.یم یو قوم  یمذهب

 یو مردن یعرفر -یو تعهد عقالن  تیعضو  ،تیهو»یقا ل به نوع  «میدورک  - یتون  -وبر»

 ،یاسریهست که منجربه مشارکت س  یشهروند  دهیجامعه در قالب پد  یاعضا  یبرا  دیجد

گرردد و یبره جامعره م شرتریب یو احساس تعلق اجتمراع  کیدموکرات  یو فرهنگ  یاجتماع

 (.99:  1396«)رشیدی،  گرددیمنجربه م  یو نرم اجتماع  یانسجام اجتماع  تیبه تقو  تايینها

در قالرب  ی«مریدورک -یوبر»را در طرح   یشهروند  رفتارخود    یهاشهیارسن  در اندپ

طررف  یبر ام،عر یالگرو کی یشهروند رفتاراصول  نکهیبا مبنا قراردادن ا تهیمدرن  یتیواقع

 یریو به ارا ه تصرو در جامعه است   ین  یو مدن  یبر قرار دادعرف  یو مبتن  یاکتساب  ،یارزش

 یاجتمراع تیرواقع کیربه عنوان   یرفتار شهروند  رداخته است.مبنا پ  نیبر ا  یاز شهروند

و انسرجام  یاجتمراع تیمعطروف بره عضرو یکرردار اجتمراع»نروع   کیردر نرر پارسن   

آن بره افرراد جامعره  یو آموزه هرا یپارسن  به شهروند  کردیاست. در واقع رو  ی«اجتماع

کت و تعلرق مشرار ،یمردن یو تعهرد اجتمراع  تیشرده، عضرو  یعرفر  تیربر عقالن  دیتاک

)همان: مردرن اسرت یانسجام و نرم اجتماع تیجامعه با هدف تقو  یتمام اعضا  یاجتماع

99.) 

 کرردیرو کیرمربروط بره آن برا  یلفه هراؤو م یمارشال شهروند یاجتماع شهیدر اند

 20ترا قررن17دانسرته کره در غررب از سرده   یاجتماع  یتیواقع  یو جامعه شناخت  یتیتار

 یهارا جر   مولفره یقرار گرفته است. مارشال رفتار شهروند  یتکامل  ریو س  یمورد بررس

 یعنری یدموکراسر یاسریو نررام س یطبقه اجتماع یعنی یرداهیسرما  ینرام اقتصاد  یدیکل

 در جامعه مدرن دانسته است.    یحقوق  یو برابر  یمشارکت همگان

مرام را بره ت یاست که من لرت اجتمراع یتیواقع ینوع»ی به نرر مارشال رفتار شهروند

 یاعطا  نمروده و بره موجرب آن تمرام یرسم ریو غ یرسم میتعال  قیجامعه از طر  یاعضا

شررده  تیررو تثب تیرربرابررر کرره توسررط قررانون حما فیحقرروق و وظررا گرراهیافررراد از جا

و  یحقروق مردن«است:  یهمراه با سه بعد اجتماع  یبرخوردارند، به نرر او رفتار شهروند

 حقروق ده،یرعق مرذهب، ت،یرمالک ان،یب یاز آزاد  یمانند حق برخوردار  ی«مدن  یشهروند
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 تیعضرو ،یاز را یمانند حق برخرورداری«اسیو حقوق س  یاسیس  یو...  شهروند  یاسیس

ماننرد حرق  ، و رفاه یاجتماع  یو شهروند  یرفاه  یحقوق اجتماع»و...  یاسیو مشارکت س

و ماننرد  یاجتمراع نیترام ت،یرآموزش امن ،اشتغال،یاز رفاه و خدمات اجتماع  یبرخوردار

 (.102:  1393)دیلم صالحی،  آن«

 

 شهروندی جهانی

 هرر در توانردمی کره کنردمی توصریف را شرتص یرک کره اسرت نوآورانه اصطالح  یک

 برقررار ارتبراط جهانی سطح در خود، کشور و فرهنگ از نرر صرف  فردی،  هر  با  سطحی

 هویرت بردیلت و شردن جهرانی مرورد در آگراهی افر ایش با اصطالح این از  استفاده.  کند

 کره هراییمهارت. اسرتیافته گسرترش ملی وسیع  مفهوم  یک  به  ملی  صرفاي  منرر  از  بشری

 اثرر و مردنی مشرارکت هرایمهارت: از اسرت عبارت دهد انجام  باید  جهانی  شهروند  یک

 و هرادرگیری دادن آشرتی توانرایی  تنروع،  بره  احتررام  فرهنگری،  همردلی  سیاسری،  بتشی

 مفهروم. گفتگرو و مرذاکره بحث، جمله از آمی ،صلح حلهای اهر  طریق  از  توافق  به  دستیابی

 بره توجره برا اسرت،  معنرادار  بیشرتر  المللریبین  هراینگرش  مفهوم  در  جهانی،  شهروندی

 تعهرد اف ایش و تروریستی تهدیدات  و  جهانی  گرمایش  مانند  جهان،  در  موجود  مشکالت

 ایرد ولوییک برانیم.  متتلرف  کشرورهای  متتلرف  هرایجمعیت  میران  متقابل  وابستگی  و

 متحرد ملرل سازمان منشور در که طورهمان دارد، بستگی  بشر  حقوق  به  جهانی  شهروندی

 برر شرهروندی جهرانی  هرایجنبش  اکثرر  آن،  از  فراتر  اجتماعی  حقوق  جمله  از  استآمده

 جهرانی شرهروند یرک از بتشری  عنوان  به  فقیر  و  توسعه  مناطق  بین  شکاف  کاهش  مسئله

 .کنندمی  تأکید

 

 جهانی از منرر متفکران غربی  فرهنگی  شهروندی به عنوان واقعیت  اررفت

با ارتقا  فرهنرگ شرهروندی ارتبراط مسرقیم دارد، ایرن مولفره در جهانی  شهروندی    رفتار

جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنران در امرور جامعره بره عنروان یکری از 

ه فرهنگی یافتگی نقش مروثر دارد. ال امات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخص های توسع

 کلیردی عناصرر برا همرراه  به عنوان یک واقعیت فرهنگی یجهان یدر واقع رفتار شهروند
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 نقرش انجامرد می فرهنگ استقرار به که  انسان  اجتماعی  زندگی  تاریخ  طول  در  همواره  آن

یران هرا در تعیرین جایگراه فررد در جرند داشته باشد. امرروزه ایرن آمروزشتوا  می  بارزی

رفترار . گررددهای دسرتیابی تلقری مریتوسعه یافتگی در بستر جهرانی شردن از ضررورت

هرایی کند در واقع بایرد بره آموزهدر بعد فرهنگی اشاره به اخالق شهروندی می  یشهروند

حقوقی پرداخت که شهروندان در یک شهر نسبت به نهادهای اجتماعی، شرهروندان بایرد 

ای از هنجارهرا و ارزش هرایی ز بعد فرهنگی شامل» مجموعها یاجرانمایند. رفتار شهروند

هرا و تنوعرات پذیری بسیاری دارند و این امر ناشی راز وجرود تفاوتشود که انعطافمی

 (.1396«)رشیدی،  گیردفرهنگی است که در جامعه شکل می

فرهنگ شهروندی ارتباط به مشارکت فرهنگی افرراد جامعره دارد و بایرد   ،از نرر ترنر

هروندان در امور مربوط به فرهنرگ عمرومی جامعره آمروزش بیننرد و خرود را مسرئول ش

 (.61:  1394،  بدانند و در گسترش آن مشارکت نمایند.«)شربتیان

بایرد بره آن توجره بسریاری کررد  یمفاهیم کلیدی که در حوزه فرهنگ رفتار شهروند

ری الگوهرای هنجارپرذی  -قانونمنرد برودن شرهروندان  -مسئولیت پرذیری شرهری»شامل  

توان از همان آغراز کرودکی درونری در واقع این مفاهیم فرهنگی را می  .  است  «شهرنشینی

های بسیاری روبررو ای با ه ینههر جامعه  ،توجه نشود  فرهنگیهای  کرد. اگر به این مولفه

خواهد شد و ناچار هستیم دا م کنترل اجتماعی را بر شرهروندان افر ایش دهریم کره ایرن 

 .مدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری را با خود بوجود می آوردمسئله پیا

کنرد کره از  یله اشراره مرأمسر  نیربره ا  یفرهنرگ شرهروند  رامونیپ  یدر بحث  یرمه،گ

کره در  یطریو ساختار مح خیاست که شهروندان را با تار  نیا  ندیشهرو  رفتار  یهایژگیو

را بره شرهروندان  کیرقواعرد و سرلوک دموکرات  نیهمننر  م،یآشنا کنر  ،کنندیم  یآن زندگ

شرهروندان  یبررا یاسرت کره فرهنرگ بره نروع نیراسوم  یژگی. در واقع ومیآموزش ده

از  یشرتریب یمردار هیو روح یاخالق مدن  دیآورد که با  یمدارانه بوجود م  فیتکل  یژگیو

در بعرد فرهنرگ  یشرهروند رفتراربا جامعه صرادر گرردد.  یشهروندان در جهت سازگار

 یمرجامعره  کیرموجرود در  یاز فرهنگ ها و خرده فرهنگ هرا یقانون تیاشاره به حما

 یبررا یهرا بپردازنرد و احتررام متقرابلخرده فرهنگ نیا رشیشهروندان به پذ  دیکه با  کند

 یو رشد اخرالق مردن یاجتماع یمسئله در سازگار نیجامعه قا ل شوند که ا کیها در آن
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حقروق  نرهیکره بره شرهروندان در زم  ییهرااس آمروزشاس  نیکند. بر ا  یم  یاریکمک بس

 یدر توسررعه فرهنگرر ینقررش بررارز ،شررودیهررا داده متیفرهنررگ اقل تیررو رعا یاشررتراک

 (.1388)گلشن پژوه،  دارد  یشهروند

 

 ابعاد رفتار شهروندی 

 :داردمیبیان  ارگان پنج بعد رفتار شهروندی را اینگونه  

 

 فضیلت مدنی و احترام و تکریم.وظیفه شناسی، نوع دوستی، جوانمردی،  

گیرد ودر آن اعضرای سرازمان رفتارهرای های متتلفی را در برمینمونه  شناسی  وظیفه  بعد

ای مورد نیاز برای انجرام آن کرار دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفهخاصی را انجام می

 .است

در  ،دارگان همننین معتقد اسرت افررادی کره دارای رفترار شرهروندی مترقری هسرتن

دهنرد، کره ایرن بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هرم بره کرار ادامره می

 (.2000)ارگان،  دهنده وظیفه شناسی باالی آنهاستنشان

دومین بعد رفتار شهروندی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبتشری از قبیرل 

ارد که خواه به شرکل مسرتقیم و ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره د

کنرد. البتره برخری از یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکالت کاری هستند کمرک می

رفتار شهروندی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفره شناسری را در   صاحب نرران

 برنررد.دهنررد و از آنهررا برره عنرروان »رفتارهررای کمکرری« نررام مررییررک طبقرره قرررار می

سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیرل حضرور در بعد  

های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی کره ایرن حضرور الزم نباشرد، حمایرت از فعالیت

توسعه و تغییرات ارا ه شده توسط مدیران سازمان و تمایل بره مطالعره کتراب، مجرالت و 

ادن بره نصرب پوسرتر و اطالعیره در سرازمان بررای اف ایش اطالعات عمومی و اهمیت د

شود. براین اساس گراهام معتقد است که یک شهروند سازمانی خروب آگاهی دیگران، می
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نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید دربراره آنهرا اظهرار نررر کنرد و در 

و همکارانحل آنها نی  مشارکت فعاالنه داشته باشد  (.206:  2015،  1)بییجین 

جوانمردی یا تحمل پذیری چهارمین بُعد رفتار شهروندی اسرت کره بره شرکیبایی در 

 کنرد.مندی، اشراره میبرابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گالیه

آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحروه رفترار 

ا همکاران، سرپرستان و متاطبان سازمان است. افرادی که در سرازمان برا احتررام و افراد ب

: 2017، 2)گا و و هریکنند دارای رفتار شهروندی مترقی هسرتندتکریم با دیگران رفتار می

299.) 

 شرهروندی رفترار بعرد پرنج هرر که کندمی یادآوری  ابعاد،  این  برشمردن  از  بعد  ارگان

 وظیفره بعرد دارای کنیممری فکرر ما که افرادی مثالي  نکنند،  پیدا  رظهو  هم مان  است  ممکن

ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یرا اینکره برخری از ایرن  هستند  شناسی

شناسری تراکتیکی بررای تحرت فشرار قررار دادن مردیران ابعاد، مانندنوع دوسرتی و وظیفه

گیری انجام ایرن اعمرال برر رونرد تصرمیم  کنند تا باسازمان باشد . یعنی کارکنان سعی می

مدیران سازمان برای ارتقا و یا اعطای پاداش به آنها، تاثیر گذارند. در این حالرت کارکنران 

سررازمان از» سرررباز خرروب« بررودن برره » هنررر پیشرره خرروب« برررای سررازمان تبرردیل 

 (.39:  1390)صحت و محمدی دیانی، شوندمی

 

 سازمان ها  در های تشویق رفتار شهروندی سیاست

ز بره ترغیرب و نیرا زند،می سر افراد از که  دیگری  رفتار  هر  مانند  شهروندی،  رفتار  تقویت

تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاستها و اقردامات تشویق دارد. یکی از مواردی که می

سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضرع سیاسرتها و راهبردهرای مناسرب، در جهرت 

تروان چنرد اتر شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تالش کنند. در همین راسرتا میشکوف

 اندبمورد از این اقدامات را نرام بررد کره بررای ارتقرا و ترغیرب رفترار شرهروندی مناسر

 (.66:  1395)مرادپور و نوری،  

 
1. Biligin & et al 

2. Gao & Hi 
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 استخدام گزینش و

زنرردگی  برخری از محققران معتقدنرد افررادی کره عال رم شرهروندی خروبی را در حروزه

دهند به همان میر ان تمایرل دارنرد ترا شرهروندان سرازمانی خروبی شان بروز میشتصی

باشند. بر این اساس سازمانها باید فرایندهای جرذب و اسرتتدام نیرروی خرود را طروری 

  طراحرری کننررد کرره افرررادی بررا رفتررار شررهروندی مترقرری جررذب سررازمان شرروند.

 شرهروندان شناسرایی بررای اسرت ممکرن کره نکارکنا گ ینش و انتتاب اب ارهای میان  از

هسرتند. در انجرام  اب ارها  بقیه  از  بهتر  هامصاحبه  گیرند،  قرار  استفاده  مورد  سازمانی  خوب

ها باید بیشتر بر روی رفتارهای همکارانه و گروهی تأکید کرد تا احتمرال انتتراب مصاحبه

)صحت و محمدی دیرانی، دکارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستعدترند، بیشتر شو

1390  :44.) 

البته در فرایندهای گ ینش و استتدام افراد، سازمانها بایرد بره ایرن نکتره مهرم توجره 

داشته باشند که رفتارهای شهروندی نباید جایگ ین عملکردهای سرنتی شرغل شروند. برر 

ر این اساس ویژگیهایی که به طور سنتی برای انجام یک شرغل الزم اسرت نبایرد بره خراط

 یک شهروند خوب بودن، نادیده گرفته شود.

 

 آموزش و توسعه

ممکن است به تنهرایی بره شناسرایی شرهروندان خروب و افررادی برا   هابرخی از سازمان

رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز، ایرن افرراد را جرذب 

هرای آموزشری بررای کارکنران فعلری ی طررحتواننرد برا اجرراو استتدام کنند. اما آنها می

های سازمان، به ایجاد رفتارهرای شرهروندی مفیرد و سرازنده بپردازنرد. اسرتفاده از برنامره

شود. البته بررای توسرعه های بین فردی در میان کارکنان میآموزشی موجب تسهیل کمک

ی نیر  اسرتفاده های آموزش میرانی و چررخش شرغلتوان از برنامههای کارکنان، میمهارت

 کرد.

های توسرعه اسرت کره های آموزشری، برنامرههای اجررای برنامرهیکی دیگر از روش

با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد  (2000،  1پودساکف و همکاران0مستقیماي 

 
1. Podsakoff 
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دهد کره آمروزش سرپرسرتان برر پایره اصرول عردالت ها نشان میمطالعات و بررسی

دی در میران زیردسرتان مررتبط اسرت. بره عبرارت دیگرر سازمانی با اف ایش رفتار شهرون

های آموزشی عدالت را طی کرده باشند، نسربت بره سرایر کارکنانی که سرپرستانشان دوره

 )همان(.دهندکارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی از خود نشان می

 

 ارزیابی عملکرد و جبران خدمات 

هایی منرم و منطقی برای ارا ه پراداش بره کارکنران ترا سیستمتوانند با ایجاد  ها میسازمان

دهنده این مطلرب حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشان

بیشرتر مشرارکت  ،است که افرراد در کارهرایی کره احتمرال دریافرت پراداش وجرود دارد

 (807:  2011،  1)المبرتکنندمی

های پراداش مرؤثر و اقتضرایی توسرط سرازمان در سرتمبه همین خراطر توجره بره سی

هرا شکلدهی شهروندان خوب بسیار تأثیرگذار خواهد بود. برر ایرن اسراس اکثرر سرازمان

دهند کره ترا حردی بره های ساالنه را به کارکنانی میبرای تشویق رفتار شهروندی، پاداش

هرای مثبرت دارای ویژگریانجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقرط 

 (.65:  1389)زارعی متین و همکاران،  فردی هستند

باوجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارا ه پراداش از طررف 

بره طرور  ،سازمان به کارکنرانی کره مسرتقیماي درگیرر انجرام رفتارهرای شرهروندی هسرتند

هرا بره طررف کارهرا و وظرایف رسرمی گیری بیشتر پاداشای کاهش داشته و جهتبالقوه

 است.  

کنند که توجه بیش از حرد بره انجرام برخی از محققان دلیل این امر را اینگونه بیان می

رفتارهای فرانقش توسط کارکنان، برای گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتراهی از انجرام 

بوط بره خرود شود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مروظایف رسمی سازمانی می

پردازند؛ در حالی که هدف از تشویق رفتار شرهروندی، به کارهایی فراتر از نقش خود می

)صرحت و محمردی ترویج رفتارهای همکارانره در کنرار وظرایف رسرمی سرازمانی است

 (.42:  1390دیانی،  

 
1. .Lambert 
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ها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفترار شرهروندی بایرد در هر صورت سازمان

های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهنرد نره سرطح ری سیستمگیجهت

دهند که برای کارهرای گروهری کره منرافع فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می

 دهند.گردد، ارزش بسیاری قا لند و به آن پاداش نی  میآن به کل سازمان برمی

 

 های غیررسمیسیستم

ت و عملکردهای رسمی سازمان کره در جهرت تقویرت رفترار شرهروندی عالوه بر اقداما

توانند با ایجاد آنهرا بره ها میمؤثر است، فرایندهای غیر رسمی نی  وجود دارند که سازمان

 (.42:  1390)صحت و محمدی دیانی،  توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند

رهای اجتماعی و هنجارهرای گروهری برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشا 

گذارنرد. بره های رسمی بر رفترار فرردی در سرازمانها میغالباي تأثیر بیشتری نسبت به رویه

های غیررسمی مانند فرهنگ مشرارکتی، یرک رکرن اساسری و همین علت توسعه مکانیسم

 و ورظهر کره نمانرد ناگفته  البته محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.

گیرد، فرآیندی که طری گ مشارکتی از طریق فرایند جامعه پذیری صورت میفرهن  ترویج

آن اعضای تازه سازمان مواردی را که از نررر سرایر اعضرای سرازمان، پسرندیده و مرورد 

کننرد. پر  های آموزشی الزم را دراین خصوص طری میگیرند و دورهقبول است یاد می

توانرد مرؤثر در سازمان برای تقویرت رفترار شرهروندی نیر  میپذیری  توجه به امر جامعه

 .باشد

 

 هاهای رفتار شهروندی جهانی در سازمانشاخص

 لیرسازمان  به شرح ذجهانی را در  ینه بعد عمده رفتار شهروند  ،(2004و همکاران )  فار

 کردند:  یطبقه بند

، یمردن لتیفضر ،یادب و مهربران  ،یجروانمرد هیرروح  ،یشناسر فهی، وظیدوست  نوع

.از آن چه که مشرتص و نرر  یرا  ،یسازمان  یوفادار  ،یمشارکت دفاع  ،یافهیمشارکت وظ

 نروعشده است، عالوه بر اصول چندگانه رفتار شهروندی سازمانی که مبتنی برر پرنج بعرد 
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باشرد، ی مریمردن لتیفضر ،یادب و مهربران  ،یجروانمرد هیرروح ،یشناس فهی، وظیدوست

 (.111:  1394ان اضافه شده است) اسکندری و ایراندوست،  مفاهیم مشارکت نی  بد

در حقیقت رفتار شهروندی جهانی مبتنی بر حقوق شرهروندی افرراد در یرک جامعره 

است. اصل مشارکت، یکی از اصول بارز در مساله رفترار شرهروندی و حققرو شرهروندی 

 باشد.می

افرراد یرک جامعره از یابد کره همره میشهروندی، وقتی تحقق    مقولهاز منرر جهانی،  

مورد نررر زنردگی  هایکلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همننین به فرصت

 از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشرته باشرند . ضرمن اینکره شرهروندان بره

های متتلف مشرارکت دارنرد و در برابرر حقروقی کره عنوان اعضای یک جامعه در حوزه

گیرنرد و را نی  در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نرم بر عهده می  هاییمسئولیت  دارند،

ای برر تکالیف نقش مرؤثری در ارتقرا  شرهروندی و ایجراد جامعره  شناخت این حقوق و

 .اساس نرم و عدالت دارد

با در نررداشتن این موضوع که ابعاد رفتار شرهروندی بسریار کلری ترر از ابعراد رفترار 

توان با توجه به بسط و توسعه مفهوم جهرانی شردن ان است، میشهروندی در سطح سازم

و نیاز به هماهنگی و یکپارچگی در دهکده جهانی به تقویت نیروهای سرازمانی برا تأکیرد 

 های مد نرر جهانی پرداخت.بر ارزش

موجد سه نوع حق اسرت. مردنی، سیاسری و جهانی،  شهروندی رفتار  از نگاهی دیگر  

 اجتماعی.

های فردی، شامل: آزادی بیان، اندیشره، هروندی عبارتند از: حف  آزادیحوزه مدنی ش

 .حق برخورداری از عدالت  عقیده، حق مالکیت شتصی و

مفهوم عدالت در بحث سازمانی، یکی از عوامل موجد رفتارهای شرهروندی سرازمانی 

باشرد و موضروع ادراک از است. در حقیقت نرریه برابری در بحرث سرازمانی دخیرل مری

دالت سازمانی در افراد منجر به تعهد سازمانی شده و زمینه بروز رفتارهرای فرانقشری را ع

 کند.ایجاد می

عنروان  حق سیاسی نی  شامل حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی است که فررد بره

 یکی از اعضا  جامعه از آن برخوردار است.
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آن مردیران و کارکنران  ها از طریق مدیریت برمبنای هدف که دراین مفهوم در سازمان

کنند، نمود پیدا خواهرد کررد. در راسرتای به طور مشترک، تصمیمات سازمانی را اتتاذ می

های سازمانی، کارکنان سازمان تمایل بیشرتری در ارا ره گیریاحساس مشارکت در تصمیم

 آن چه که فراتر از نقش و وظایفشان تعریف شده است، دارند.

در شکل مدرن خود برا ایجراد نهادهرای دولرت رفراه م،  بیست  حقوق اجتماعی در قرن

بهداشرتی و اجتمراعی توسرعه یافتره  شامل نرام آموزش ملی، آموزش همگرانی، خردمات

تواند مطرح باشد. با تأکید برر ایرن . موضوع آموزش شهروندی در بحث سازمانی میاست

ادت دادن عنوان کره امرروزه نقرش مردیران در ارتقرا  رفتارهرای شرهروندی از طریرق عر

تواند یکی از آموزه هرای رفترار شرهروندی سرازمانی کارکنان به ارا ه چنین رفتارهایی می

باشد. با توجه به این که مقوله تسهیم دانش سازمانی در پرترو رفترار شرهروندی سرازمانی 

توان این گونه بیان نمود کره مقولره رفترار شرهروندی نمود بهتری پیدا خواهد کرد لذا می

توانرد برا داشرتن دیردگاهی کرالن در ن ارج نهادن به حقوق مطرح شرده، مریجهانی ضم

 یکسان سازی نگاه مدیران سازمان به این مقوله گام بردارد.

 همننین موضوع وفاداری که یکی دیگر از اصول مطرح در رفترار شرهروندی جهرانی

 هرومباشرد. ایرن مسراله تقابرل ن دیکری برا مفاست، در بحث سازمانی بسریار مطررح مری

بازاریابی داخلی در سازمان دارد. از منرر بازراابی داخلی،کارکنان یرک سرازمان، بره من لره 

ها و رعایرت حقوقشران، در مشتریان داخلی آن سازمان هستند که در صورت حف  ارزش

قدم بر می  دارند.ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان 

 

 گیری بحث و نتیجه

معرض تحرول مفهرومی قررار مری گیررد، چررا کره  شهروندی در فرایند جهانی شدن د ر

ال اماتی را در قالرب منرافع، حقروق، وظرایف و تعهردات را بررای برازیگران   جهانی شدن

شهروندی تفاوت هرایی دارد . مهمتررین تفراوت آن  ظایفرفتار و وتعریف می کند که با 

ابنرا  ملی محصرور نیسرت و همره  این است که دیگر محدود در مرزهای بسته و متصلب

 گیرد.بشر را دربرمی
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 اخالقیراتشرهروندی جهرانی،  رفتراردهری  ها در شکلواقع یکی از مهمترین مولفهبه

 بوده است.

باشرد، در حقیقت پایبندی به اصول اخالقی کره در همره جرای دنیرا دارای ارزش مری

نروع  گردد. این مفهوم در بعد سازمانی با در نرر گررفتنمنجر به بروز رفتار شهروندی می

گردد. روشرن اسرت کره بکرارگیری رفترار ساختار، مدیریت و فرهنگ سازمانی تعدیل می

شهروندی جهانی بجای رفتار شهروندی محلی با در نرر گرفتن رویکرد جهانی شدن، بره 

المللری در حرال رقابرت مراتب بهتر است. چرا که امروزه سازمان هرا نیر  در عرصره برین

ای در این زمینه که تمام افراد در سراسرر جهران بررای آن های پایه  هستند و وجود ارزش

 گر باشد.تواند یک عامل تسهیلارزش قا لند، می

در ادامه با توجه به اهمیت روز اف ون رفتار شهروندی جهانی، پیشنهاداتی را در براب 

 دهیم:ها ارا ه میکاربرد این مفهوم با رویکرد مدیریتی و در سازمان

کارکنان در سازمان.بازنگری محتوای ش ✓  رح وظایف 

از  رییادگیررالزم، برنامرره  هررایرسرراختیو ز هررانررهیسررازی زمپرر  از فررراهم ✓

هرای اقتصرادی و مهرارت ،یالمللرنیو بر یاسریس دانرش  ،یملر  ،یهای فرهنگ قرومآموزه

پیاده سازی آن در سازمان منرور شود.بر   دیبا تأک  یاجتماع -فردی  هایتیصالح  روش 

ای حرفره تیرترب هرایاسرتیبا توجه به س مدیرانمهارت    و  نشیسطح دانش، ب ✓

 ابد؛یارتقا    وستهیپ  و  ابدیتوسعه  

 دیرجد کرردیتوانمندسازی و القرای رو شیبرای اف ا مدیران سازمان  در نگرش   ✓

 رد؛یصورت گ  رییآنان تغ  نیدر ب  مدیریتی

 اسرت، رگرذاریتأث یشهروند جهان رشد رفتارکه بر  یعوامل نیتراز محوری  یکی ✓

کشرورها بررای  شتریو بحث روز و ج   هدفهای ب داریمداوم و پا  رییادگیبه    شتریب  جهتو

 شدن است؛  یدر جهت جهان رییادگی  تیفیک  شیاف ا

 جرادیا یدانرش فرردی و اجتمراع شیای برای اف اشبکه  طیفناورانه و مح  طیمح ✓

 شود که به رشد

 شود؛یمنجر م  یو توسعه انسان  یاجتماع  هاییآگاه ✓
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 یشرهروند جهران تیرکشرورها در ترب  رینوآورانه و تجارب سرا  ایکردهیاز رو ✓

 .الهام گرفته شود
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