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ABSTRACT
Introduction and purpose: Nowadays, healthcare and treatment networks as 
an operator of the executive and administrative policies of the Ministry of Health 
are not able to develop efficacy without the voluntary tendency of employees 
for cooperation. In this context, the organizational citizenship behavior (OCB) 
might lead to the development of organizational performance in short- and 
long-term by increasing the productivity and efficacy of the employees. One 
of the key influential factors in the occurrence of these excellent behaviors in 
employees is the side effects of the internet and new technologies. Therefore, the 
present research aimed to investigate the relationship between cyberloafing and 
OCB of the employees.   
Methods: This applied descriptive-correlational research was performed on the 
statistical population of all the employees of Babolsar healthcare and treatment 
network. A total of 165 subjects were selected through simple sampling method. 
In order to explore the OCB and cyberloafing, the standard scales were used. 
Data analysis was carried out by the SPSS and LISREL software.
Results: The results of the present study showed an inverse and significant 
relationship between OCB and cyberloafing (P<0.001). The latter inverse 
significant correlation was supported by the structural equation modeling test 
(β=0.79). The values of goodness of fit (GFI) indices were found as χ2

/df=1.91, 
GFI=0.97, normed fit index (NFI)=0/97, and root mean square of approximation 
(RMSEA)=0.076. All the findings demonstrated a desirable fitness of model. 
Conclusion: According to the findings of this study, the cyberloafing of the 
employees of healthcare and treatment network has an undesirable impact on 
the occurrence of their OCB. As a result, it is recommended that the authorities 
provide conditions and environment in a way that group norms, organizational 
norms, and engagement in work become more significant for employees. 
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مقاله پژوهشی  

بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان 
با رویکرد مدل معادالت ساختاری 

مقدمه و هدف: امروزه شبکه های بهداشت و درمان به عنوان اعمال کنندگان سیاست های اجرایی و اداری 
وزارت بهداشت، بدون تمایل داوطلبانه کارکنان نسبت به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نمی باشند. 
با افزایش بهره وری در کار و اثربخشی کارکنان می تواند در  در این شرایط، رفتار شهروندی- سازمانی 
کوتاه مدت و بلندمدت منجر به توسعه عملکرد سازمان شود. یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر بروز این 
رفتارهای متعالی، اثرات جانبی فناوری های جدید و اینترنت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف 

بررسی ارتباط گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی- سازمانی کارکنان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- 
همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر تشکیل 
دادند که با استفاده از روش نمونه گیری ساده، 165 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش 
رفتار شهروندی- سازمانی و گشت زنی اینترنتی از مقیاس های استاندارد استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با 

استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم  افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت. 
و گشت زنی  رفتار شهروندی- سازمانی  میان  معناداری  و  معکوس  رابطه  دادند که  نشان  نتایج  یافته ها: 
نیز  معادالت ساختاری  مدل  آزمون  در  معنادار  و  معکوس  ارتباط  این   .)P<0/001( دارد  اینترنتی وجود 
از:  بودند  عبارت  برازش  نیکویی  مقادیر شاخص های  مطالعه  این  در   .)β=0/79( قرار گرفت  تأیید  مورد 
 ،)Normed Fit Index( NFI=0/97 ،)Root Mean Square Error of Approximation( RMSEA=0/076

Goodness of Fit Index( GFI=0/97( و χ2/df=1/91 که همگی نشان از برازش مطلوب مدل داشتند.
بر  نامطلوبی  تأثیر  کارکنان  اینترنتی  که گشت زنی  بودند  آن  مؤید  پژوهش  این  یافته های  نتیجه گیري: 
بروز رفتار شهروندی- سازمانی آن ها دارد؛ از این رو پیشنهاد می شود مسئوالن شرایطی را محیا نمایند تا 

هنجارهای گروهی، سازمانی و درگیرشدن در کار برای کارکنان اهمیت بیشتری پیدا کند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی- سازمانی، شبکه بهداشت و درمان، گشت زنی اینترنتی، منابع انسانی
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مقدمه

دارایی هاي  باارزش ترین  از  یکی  به عنوان  انسانی  منابع  اقتصاد امروزه  در  منبع  کمیاب ترین  و  رقابتی  مزیت  مهم ترین  سازمان، 
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و  بکر  ایده های  خلق  برای  که  می شود  شناخته  دانش محور 
وسیع  تحوالت  به  اثربخش تر  پاسخ گویی  نیز  و  نوآور  بینش های 
تنها  حقیقت،  در   .]1[ دارد  ویژه ای  اهمیت  کاری  محیط  در 
نقش  که  شد  خواهند  سرآمدي  کسب  به  موفق  سازمان هایي 
استراتژیك منابع انساني خود را درك نموده و در راستای توسعه 
اساسی در  نقشی  از عواملی که  ]2[. یکی  بردارند  بهره وری گام 
است.  کارکنان  فرا نقشی  رفتارهای  دارد،  انسانی  منابع  بهره وری 
انجام  ازای  افراد در  این رفتارهای داوطلبانه و خودجوش که  از 
شهروندی-  "رفتار  عنوان  با  نمی کنند،  دریافت  پاداش  آن ها 
شهروندی-  رفتار  حقیقت،  در   .]3[ می شود  یاد  سازمانی" 
افزایش  زمینه ساز  که  دارد  اشاره  اختیاری  رفتارهای  به  سازمانی 
رفتار   .]4،5[ می  باشد  سازمان  کارکنان  در  شغلی  عملکرد  سطح 
فضاي  ایجاد  در  محوري  و  اساسي  نقشی  سازمانی،  شهروندی- 
رواني و اجتماعي مطلوب در محیط کار دارد. این رفتارها حداقل 
تحقیقات  در  وسیع  و  گسترده  حوزه اي  به  گذشته  سال   35 طي 

سازمان و مدیریت تبدیل شده اند ]6[.
سازمان،  کارکنان  سوی  از  شهروندی  رفتارهای  ارائه 
چارچوبی را فراهم می کند که مدیران می توانند با مدیریت کردن 
وابستگی های متقابل بین افراد در داخل یك واحد کاری موجب 
کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع باارزش خود به منظور انجام 
ارتقای  به  باارزش  منابع  این  با آزادکردن  و  کارهای ساده شوند 
اهمیت  به  توجه  با   .]7،8[ نمایند  کمك  سازمان  در  بهره وری 
که  موضوعاتی  از  یکی  سازمان ها،  برای  شهروندی  رفتار  وجود 
بر  و  داشته  رفتارها  این  کیفیت  و  کمیت  بر  زیادی  بسیار  تأثیر 
بهره وری سازمانی اثرگذار می باشد، گشت زنی اینترنتی است که 
گاهی به عنوان رفتارهای کاری ضد بهره وری نیز شناخته می شود. 
همراه  به  سازمان ها  برای  را  بسیاری  هزینه های  رفتارها  نوع  این 
دارند؛ زیرا هم وقت کارکنان را می گیرند و هم تا مدت زیادی 

قابل شناسایی نمی باشند ]9،10[.
در  اطالعات  فناوری  حوزه  در  رفتاری  اینترنتی  گشت زنی 

در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  امروزه  است.  سازمان  سطح 
گسترده  پذیرش  است.  شده  فراگیر  شدت  به   روزمره  زندگی 
)مانند  ارتباط  برقراری  برای  عمومی  خدمات  طریق  از  نیز  آن  
)همچون  سرگرمی  الکترونیك(،  پست  و  ویدئویی  تماس های 
)مانند  روزانه  وظایف  انجام  و  دیجیتال(  بازی های  و  فیلم ها 
این  دیگر،  سوی  از  می گیرد.  صورت  پرداخت(  دستورات 
خدمات ممکن است مشکالت سوءاستفاده، سوءمصرف و اعتیاد 
با  عنوان  سازمان ها  در  امر  این  از  که  باشند  داشته  همراه  به  را 
گشت زنی اینترنتی یاد می شود ]11،12[. هنگامی که فناوری های 
اینترنتی در محل کار به  صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرند 
موجب افزایش کارایی و اثربخشی می شوند؛ اما زمانی که آن ها 
است  ممکن  می شوند  گرفته  کار  به  نظر  مورد  هدف  از  خارج 
اینترنتی  باعث آسیب دیدن کار و سازمان شوند ]13[. گشت زنی 
در  استفاده  برای  سازمان  اینترنت  از  کارکنان  استفاده  به عنوان 
می شود.  تعریف  کاری  ساعات  بین  شخصی  اهداف  راستای 
استفاده  هدف  با  کارکنان  که  آزادی  عمل  هر  در  عالوه براین، 
اینترنتی محیط کار در میان ساعات کار اداری برای  از امکانات 
جستجو در وب سایت های غیرمرتبط با شغل و ایمیل های شخصی 

خود انجام می دهند نیز نمود دارد ]14[.
به کاشتن مین های زمینی  اینترنت را  از  سازمان ها سوءاستفاده 
تصاویر  از  برخی  که  کارمندی  مثال  به عنوان   کرده اند؛  تشبیه 
غیراخالقی را از اینترنت بارگذاری می کند و آن ها را روی رایانه 
و به ویژه صفحه دسکتاپ یا جایی که دیگر همکاران وی می توانند 
به آن ها دسترسی داشته باشند قرار می دهد، سازمان محل خدمت 
ممکن  که  می دهد  قرار  غیراخالقی  کارهای  معرض  در  را  خود 
این  با   .]15[ نماید  تحمیل  سازمان  بر  را  سنگینی  هزینه های  است 
پیشینه باید گفت که تاکنون مطالعات بسیار فراوانی در زمینه رفتار 
شهروندی سازمانی و گشت زنی اینترنتی انجام  شده است؛ اما بیشتر 
این مطالعات بر نقش دیگر متغیرها در رابطه با آن ها تأکید داشته و 
آن ها را مورد بررسی قرار داده اند ]19-16[. در ادامه به نتایج برخی 
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از مطالعات انجام شده در این موضوع و عناوین نزدیك به آن اشاره 
خواهد شد.

گشت زنی  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در   Lim و   Rajah 

ارتباط  در  سازمانی  شهروندی-  رفتار  و  خنثی سازی  اینترنتی، 
پرداختند  سنگاپور  عالی  آموزش  مؤسسات  در  دانشجو   114 با 
بعد  در  سازمانی  شهروندی-  رفتار  میان  که  نمودند  گزارش  و 
فردی و سازمانی با گشت زنی اینترنتی ارتباطی وجود ندارد ]20[. 
نیز در پژوهش خود موضوع ارتباط میان   Çınara Karcıoğlu و 

در  را  کارکنان  سازمانی  شهروندی-  رفتار  و  اینترنتی  گشت زنی 
 360 از  نظرسنجی  با  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  ترکیه  ارزوروم 
وجود  متغیرها  این  بین  ارتباطی  هیچ  که  دریافتند  دولتی  کارمند 
با  پژوهشی  در  همکاران  و   Liberman عالوه براین،   .]21[ ندارد 
عنوان "نگرش های شغلی کارکنان و ویژگی های سازمانی به عنوان 
نگرش  بین  که  دریافتند  اینترنتی"  گشت زنی  پیش بینی کننده های 
گشت زنی  با  ذهنی  درگیری  و  شغلی  مشارکت  کارکنان،  شغلی 

اینترنتی رابطه ای منفی وجود دارد ]9[.
فناوری  و  فرانقشی  رفتارهای  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
اطالعات در سازمان های بخش بهداشت و درمان، مطالعه حاضر 
با هدف بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی- 
بابلسر  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  کارکنان  سازمانی 
در  موردی  مطالعه  به ویژه  و  مطالعات  شناسایی  با  تا  انجام  شد 
است،  گرفته  قرار  تحقیق  و  کنکاش  مورد  کمتر  که  حوزه  این 
هدایت  زمینه،  این  در  بیشتر  مطالعات  انجام  برای  محکمی  پایه 
بخش  در  مناسب  اجرائی  راهبردهای  و  کنترل شده  ارزیابی های 

بهداشت و درمان فراهم گردد.

روشکار

می باشد؛  همبستگی  توصیفی-  مطالعه  یك  حاضر  پژوهش 
رفتار  و  اینترنتی  گشت زنی  میان  رابطه  بررسی  به  آن  در  زیرا 

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  در  کارکنان  شهروندی 
آماری  جامعه  شد.  پرداخته  علی  مدل  یك  چارچوب  در  بابلسر 
بابلسر  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  کارکنان  را  پژوهش 
انجام شده،  بررسی های  براساس  دادند که  تشکیل   1397 در سال 
فرمول  از  استفاده  با  نمونه  حجم  بودند.  کارمند  نفر   290 شامل 
پرسشنامه ها  تعیین گردید و  نفر  معادل 165  نمونه گیری کوکران 
برای  کارکنان  عالقه  و  تصادفی  نمونه گیری  روش  براساس 
شرکت در مطالعه توزیع شدند. از میان 170 پرسشنامه توزیع شده، 
تحلیل جمع آوری گردید.  تجزیه  و  برای  مناسب  پرسشنامه   162
نرم افزار  از   Pearson همبستگي  ضریب  تعیین  برای  نهایت،  در 
  LISREL SPSS و برای مدل سازي معادله ساختاري از نرم افزار  

استفاده شد.
پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هایی با 
به  و  شده  ترجمه  پژوهشگران  توسط  که  بودند  استاندارد  مقیاس 

شرح زیر می باشند.

سیاههگشتزنیاینترنتی)سایبرلوفینگ(
است،  گردیده  تدوین  و  تهیه   Lim توسط   که  پرسشنامه  این 
شامل 11 گویه می باشد ]22[. مقیاس پاسخ گویی به این پرسشنامه، 
است.  مداوم=5(  به طور  تا  )هرگز=1  گزینه ای  پنج  لیکرت  طیف 
عبارت  مؤلفه  هر  برای  نظر  مورد  پرسشنامه  سؤاالت  از  نمونه ای 
در  شما  روزانه  اینترنتی  جستجوهای  از  چه  میزان   .1 از:  هستند 
اختصاص  شغلتان  با  نامرتبط  وب سایت های  به  کاری  ساعات 
دارد؟ 2. چه میزان از جستجوهای اینترنتی روزانه شما در ساعات 
کاری به دانلود اطالعات نامرتبط با کار تعلق دارد؟ 3. چه  میزان از 
جستجوهای اینترنتی روزانه شما در ساعات کاری به خرید آنالین 

اقالم و کاالهای شخصی اختصاص دارد؟

سیاههرفتارشهروندی-سازمانی
تدوین  و  تهیه   Moorman و  Niehoff توسط  پرسشنامه  این 
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گردیده است. این پرسشنامه دارای پنج بعد نوع دوستی، جوانمردی، 
وظیفه شناسی، تواضع و ادب اجتماعی است که هر بعد توسط چهار 
گویه مورد سنجش قرار می گیرد ]23[. مقیاس پاسخ گویی به این 
پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج گزینه ای )بسیار کم=1 تا بسیار 
زیاد=5( تنظیم گردیده است. نمونه ای از سؤاالت پرسشنامه مورد 
نظر برای هر مؤلفه عبارت هستند از: 1. تا چه اندازه به افرادی که 
بار کاری )وظایف( سنگینی را بر عهده  دارند کمك می کنید؟ 2. 
نشان  هستند  آنچه  از  بزرگ تر  را  )مسائل  نمی سازید  کاه، کوه  از 
زمان  در  اضافی  وقفه های  ایجاد  از  اندازه  چه  تا   .3 نمی دهید(؟ 
آگاهی  دیگران  به  اقدامات  انجام  از  قبل   .4 می کنید؟  پرهیز  کار 

می دهید؟ 5. تا چه اندازه از تغییرات سازمانی حمایت می کنید؟
و  خبرگان  اساتید،  توسط  مذکور  پرسشنامه های  روایی 
متخصصان منابع انسانی بازنگری و تأیید شد و برای تعیین قابلیت 
اطمینان ابزار، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن 
برای پرسشنامه رفتار شهروندی- سازمانی معادل 0/86 به دست آمد. 
همچنین شاخص های برازش برای مدل رفتار شهروندی- سازمانی 
و   NFI=0/95  ،RMSEA=0/063 گردید:  محاسبه  بدین صورت 
مقیاس  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  عالوه براین،   .GFI=0/92

اینترنتی )سایبرلوفینگ( معادل 0/82 محاسبه گردید و  گشت زنی 
شدند:  گزارش  بدین صورت  مدل  این  برای  برازش  شاخص های 
با  ارتباط  در   .GFI=0/94 و   NFI=0/96  ،RMSEA=0/045
بررسی برازندگی مدل نهایی پژوهش باید بیان نمود که در آزمون 
مختلفی  برازندگی  شاخص های  ساختاری،  معادالت  مدل سازی 
شاخص های  از  حاضر  پژوهش  در  پژوهشگران  دارند.  وجود 
استفاده  مدل  نیکویی  مالك  شاخص های  به عنوان  زیر  برازش 
به درجات آزادی )χ2/df(، ریشه  نمودند: نسبت مجذور کای  دو 
 ،)RMR: Resting Metabolic Rate( میانگین مربعات باقی مانده
برازندگی  هنجار نشده  )NFI(، شاخص  برازندگی  هنجار  شاخص 
)NNFI: Non-Normed Fit Index(، شاخص برازندگی فزاینده 
 CFI:( شاخص برازندگی تطبیقی ،)IFI: Incremental Fit Index(
 ،)GFI( برازش  نیکویی  شاخص   ،)Confirmatory Fit Index

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )AGFI( و شاخص ریشه دوم 
تحلیل  برای  )که   )RMSEA( تقریب  خطای  واریانس  برآورد 
قابل  قبول  مقدار   1 جدول  در  شد(.  گرفته   کار  به  پژوهش  مدل 
قابل مشاهده  آن ها  به  مربوط  مدل  و  شاخص ها  این  تأیید  برای 

می باشد ]23[.

مقادیرمدلدوممقادیرمدلاولحداقلپذیرششاخصها

)χ2/df( 1/912/56کمتر از 3کای  دو به درجه های آزادی

)RMR( 0/010/05کمتر از 0/05ریشه میانگین مربعات باقی مانده

)NFI( 0/970/94بیشتر از 0/90شاخص هنجار برازندگی

)NNFI( 0/960/92بیشتر از 0/90شاخص هنجارنشده برازندگی

)IFI( 0/980/95بیشتر از 0/90شاخص برازندگی فزاینده

)CFI( 0/980/95بیشتر از 0/90شاخص برازندگی تطبیقی

)GFI( 0/970/93بیشتر از 0/90شاخص نیکویی برازش

)AGFI( 0/920/90بیشتر از 0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

)RMSEA( 0/0760/093کمتر از 0/10ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

جدول 1: شاخص هاي برازندگي مدل های اندازه گيري در مدل معادالت ساختاری
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برازندگی  و  اعتبار  برازش،  نیکویی  آزمون  نتایج  به  توجه  با 
 )df( به درجه آزادی χ2 مناسب مدل ها تأیید می شود؛ زیرا نسبت
میزان  بیشترین  ارائه شده،  مدل  در  همچنین  است.   3 از  کوچکتر 
آماره آزمون T بیشتر از 1/96 می باشد؛ به  عبارت  دیگر، در سطح 
اطمینان 95 درصد معنادار است. میزان χ2 به دست آمده برای آزمون 
مدل که  معناداری  دیگر، سطح  از سوی  بود.  مطلوب  در حد  نیز 
حکم سطح معناداری در آزمون تحلیل مسیر را دارد، کوچك تر از 
 GFI .نیز کمتر از 0/10 به دست آمد RMSEA 0/05 بود و میزان

مدل نیز باالی 90 درصد بود.

یافتهها
 
بررسی ویژگی های دموگرافیك نمونه مورد بررسی نشان داد 
که به لحاظ جنسیت کارکنان مورد مطالعه، 58 درصد از آن ها مرد 
و 42 درصد زن هستند. از نظر میانگین سنی نیز 62 درصد از آن ها 
در گروه سنی زیر 35 سال و 38 درصد در گروه سنی باالی 35 
مدرك  دارای  کارکنان  از  درصد   81 همچنین  داشتند.  قرار  سال 
تحصیلی کارشناسی و باالتر و 19 درصد دارای مدرك تحصیلی 
کارکنان  میان  از  که  است  ذکر  شایان  بودند.  پایین تر  و  کاردانی 
در  بودند.  متأهل  درصد   84 و  مجرد  درصد   14 پاسخ گو،  شاغل 

ارائه  پژوهش  متغیرهاي  میان  پایایی و همبستگي  مقادیر  جدول 2 
 شده است.

چنانچه در جدول 2 مشاهده مي شود، بین گشت زنی اینترنتی 
اینترنتی  گشت زنی   ،)P<0/001( سازمانی  شهروندی-  رفتار  با 
وظیفه شناسی  با  اینترنتی  گشت زنی   ،)P<0/001( نوع دوستی  با 
 )P<0/001( جوانمردی  با  اینترنتی  گشت زنی  و   )P<0/001(
معناداری  رابطه  اما هیچ  دارد؛  معناداری وجود  و  رابطه معکوس 
نیامد.  با تواضع و عفت اجتماعی به دست  اینترنتی  بین گشت زنی 
عالوه براین، یافته ها حاکی از آن بودند که بین رفتار شهروندی- 
دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  ارتباط  آن  مؤلفه های  و  سازمانی 
)P<0/001(. در ادامه نتایج حاصل از مدل سازي معادله ساختاري 

در قالب جداول و تصویر ارائه شده اند.

مدلسازیمعادالتساختاریفرضیههایپژوهش
بررسی  به منظور  مطالعه  این  در  شد،  اشاره  که  همان گونه 
معادالت  مدل سازی  روش  از  پژوهش  فرضیه های  آزمون  و 
نرم افزار  توسط  طراحی شده  مدل  و  گردید  استفاده   ساختاری 
می گردد(.  ارائه  ادامه  در  آزمون  )نتایج  شد  آزمون   LISREL

علوم  مطالعات  در  تحلیل  تجزیه  و  برای  روش   مناسب ترین 
این روش  اجتماعي، تجزیه  و تحلیل چندمتغیره است.  و  رفتاري 

1234567متغيرهايپژوهشردیف

)0/82(گشت زنی اینترنتی1

)0/83(**0/215-نوع دوستی2

)0/80(**0/471**0/330-وظیفه شناسی3

)0/82(**0/406**0/372**0/202-جوانمردی4

)0/84(**0/529**0/549**0/1290/368-تواضع5

)0/80(**0/603**0/322**0/534**0/1530/459-عفت اجتماعی6

)0/86(**0/791**0/805**0/713**0/762**0/695**0/266-رفتار شهروندی- سازمانی7

جدول 2: پایایی و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش
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از  از ریاضي و آمار می باشد که می خواهد  پیچیده  یك ترکیب 
روش هایی همچون تجزیه  و تحلیل عاملي )روشي براي تلخیص 
داده ها(، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر برای تجزیه  و تحلیل 
یك پدیده پیچیده که در قالب یك سیستم پیچیده طراحی شده 

است، استفاده کند ]24[.
است  الزم  مسیر  ضریب  معناداربودن  میزان  بررسی  برای 
نشان  مسیر  ضرایب   .)1 )شکل  شود  داده  نشان  مسیر   T مقدار 
می دهند که از بین مسیرهای پیش بینی شده، بیشتر مسیرها معنادار 

بوده اند.
پس از بررسی برازش مدل می توان به بررسی فرضیات پژوهش 
از طریق ضرایب استاندارد و اعداد معناداری پرداخت )جدول 3(. 
مقدار  نتایج،  براساس  نمود که  بیان  این گونه  می توان  در حقیقت 
ضریب مسیر برای دو متغیر گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی- 
باالتر   T مقدار  دیگر،  سوی  از  می باشد.   -0/79 با  برابر  سازمانی 
این  نتیجه  در  بود؛   )±1/96 )یعنی  معناداری  نصاب  حد  میزان  از 
ارتباط معکوس و معنادار است. عالوه براین، مقدار ضریب مسیر 

 -0/33 معادل  نوع دوستی  و  اینترنتی  گشت زنی  متغیر  دو  برای 
)یعنی  معناداری  نصاب  میزان حد  از  باالتر  نیز   T مقدار  می باشد. 
می باشد.  معنادار  و  معکوس  ارتباط  این  نتیجه  در  است؛   )±1/96
اینترنتی  گشت زنی  متغیر  دو  برای  مسیر  ضریب  مقدار  همچنین، 
میزان حد  از  باالتر   T مقدار  و  بود  معادل 0/47-  و وظیفه شناسی 
نصاب معناداری )یعنی 1/96±( به دست آمد؛ بنابراین، این ارتباط 
معنادار می باشد. از سوی دیگر، نتایج ضریب مسیر برای دو متغیر 
 T مقدار  و  بود   -0/39 با  برابر  جوانمردی  و  اینترنتی  گشت زنی 
از میزان حد نصاب معناداری )یعنی 1/96±( به دست آمد؛  باالتر 
مقدار ضریب  می باشد. عالوه براین،  معنادار  ارتباط  این  نتیجه  در 
به دست   -0/20 معادل  تواضع  و  اینترنتی  گشت زنی  برای  مسیر 
آمد و مقدار T کمتر از میزان حد نصاب معناداری )یعنی ±1/96( 
مسیر  ضریب  مقدار  نمی باشد.  معنادار  ارتباط  این  بنابراین،  بود؛ 
با  برابر  نیز  اجتماعی  عفت  و  اینترنتی  گشت زنی  متغیر  دو  برای 
از میزان حد  باالتر  که   T به مقدار  با توجه  0/31- محاسبه شد و 
نصاب معناداری )یعنی 1/96±( بود، می توان گفت که این ارتباط 

 شکل 1: ترسيم چارچوب تجربی پژوهش
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معکوس و معنادار می باشد.

نتیجهگیری بحثو
 
امروزه بهره وری به عنوان میزان تحقق برنامه های طرح ریزی شده 
و به تبع آن بهره وری نیروی انسانی به عنوان تالش برای توسعه، بهبود 
و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی انسانی، 
به خود جلب  را  مدیران سازمانی  همه  توجه  اطالعات،  و  سرمایه 
نموده است. در این شرایط متحول و دگرگون سازمانی، شبکه های 
و  اجرایی  سیاست های  اعمال کنندگان  به عنوان  درمان  و  بهداشت 
اداری وزارت بهداشت از اهمیت بسیار زیادی در سیستم بهداشت 
و درمان کشور برخوردار هستند. شبکه های بهداشت و درمان برای 
تحقق مأموریت ها و چشم اندازهای پیش  روی خود نیازمند حضور 
بر  می باشند.  خود  کارکنان  فرانقشی  رفتارهای  و  رضایت  با  توأم 
این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات گشت زنی 
اینترنتی کارکنان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه های آن 
در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان بابلسر در سال 1397 بود. 
پژوهش  فرضیات  آزمون  از  حاصل  نتایج  هدف،  این  به  توجه  با 
اینترنتی  گشت زنی  که  دادند  نشان  مسیر  تحلیل  مدل  با  مطابق 
کارکنان، اثر معکوس و معناداری بر بروز رفتار شهروندی سازمانی 
آن ها دارد. در ادامه، فرضیه های پژوهش به  تفصیل مورد بحث و 

آزمون قرار خواهند گرفت.
که  بودند  آن  از  حاکی  پژوهش  اصلي  فرضیه  بررسی  نتایج 
گشت زنی  علي  تأثیر  و  ارتباط  برای  استاندارد  ضرایب  مقدار 
بر  با 0/79- می باشد.  برابر  بر رفتار شهروندی- سازمانی  اینترنتی 
و  معکوس  قوی،  بسیار  ارتباط  این  می توان گفت که  اساس  این 
معنادار مي باشد. در تفسیر این ارتباط باید این گونه بیان نمود که 
با افزایش سطح گشت زنی اینترنتی یا پرسه زنی اینترنتی کارکنان، 
چشم گیری  به صورت  آن ها  سازمانی  شهروندی-  رفتار  میزان 
کارکنان  اینترنتی،  گشت زنی  سطح  کاهش  با  و  می یابد  کاهش 
سطح باالتري از رفتار شهروندی سازمانی را تجربه خواهند نمود. 
Lim )2011( همخوانی  Rajah و  این نتایج با یافته هاي مطالعات 
ندارد؛ زیرا با وجود داشتن این پیش زمینه که گشت زنی اینترنتی 
پژوهشگران  این  دارد،  کارکنان  شهروندی  رفتار  بر  مثبتی  تأثیر 
ندارد.  وجود  پژوهش  متغیرهای  میان  ارتباطی  هیچ  که  دریافتند 
گشت زنی  میان  که  دریافتند  نیز   )2015( همکاران  و   Çınara

وجود  معناداری  ارتباط  کارکنان  شهروندی  رفتار  و  اینترنتی 
می باشد.  مغایر  حاضر  پژوهش  نتایج  با  نیز  یافته  این  که  ندارد 
و  معکوس  ارتباط  خود  مطالعات  در  مذکور  پژوهشگران 
شد،  مشاهده  که  همان گونه  نمودند.  گزارش  را  غیرمعناداری 
پژوهش  یافته های  با  زمینه  این  در  صورت گرفته  مطالعات  نتایج 
غیرمعنادار  ارتباطی  مطالعات،  سایر  در  می باشند.  متفاوت  حاضر 

شدتارتباطتأیيد/درارتباطاعدادمعناداریضرایباستانداردمسيرهايمدل**

قویتأیید3/06-0/79-گشت زنی اینترنتی← رفتار شهروندی- سازمانی1

متوسطتأیید2/78-0/33-گشت زنی اینترنتی← نوع دوستی2

متوسطتأیید4/42-0/47-گشت زنی اینترنتی← وظیفه شناسی3

متوسطتأیید2/61-0/39-گشت زنی اینترنتی← جوانمردی4

بسیار ضعیفرد1/65-0/20-گشت زنی اینترنتی← تواضع5

ضعیفتأیید1/96-0/31-گشت زنی اینترنتی← عفت )ادب( اجتماعی6

جدول 3: نتایج مدل سازي معادله ساختاري براي مدل ساختاري پژوهش
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از  پژوهش  این  نتایج  اما  است؛  شده  گزارش  متغیرها  این  میان 
وجود ارتباطی معکوس میان متغیرها حکایت دارد.

از سوی دیگر، بررسی و آزمون فرضیات فرعی پژوهش نشان 
میان  علي  تأثیر  و  ارتباط  برای  استاندارد  ضرایب  مقادیر  که  داد 
گشت زنی اینترنتی با ابعاد رفتار شهروندی- سازمانی )نوع دوستی، 
از  حاکی  اجتماعی(  ادب  و  تواضع  و  وظیفه شناسی  جوانمردی، 
تأثیر گشت زنی اینترنتی بر چهار بعد از مؤلفه های رفتار شهروندی- 
جوانمردی،  )نوع دوستی،  است  گرفته  قرار  تأیید  مورد  سازمانی 
وظیفه شناسی و ادب اجتماعی(؛ اما یافته ها مشخص نمودند که هیچ 
ارتباطی میان گشت زنی اینترنتی و مؤلفه تواضع در میان کارکنان 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر وجود ندارد. به طور کلی، 
اینترنتی  چنانچه سطح گشت زنی  نمود که  استنباط  می توان چنین 
در میان کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر افزایش 
به طور  افراد  بیشتر مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی  یابد، سطح 
متوسطی کاهش خواهد یافت. در مورد مقایسه یافته های فرعی نیز 

مورد مشابه یا متفاوتی مشاهده نگردید. 
بستر  در  انجام شده  مطالعات  نیز همچون سایر  پژوهش حاضر 
خود  خاص  محدودیت های  دارای  سازمانی  رفتار  و  انساني  علوم 
می باشد. یکي از این محدودیت ها، محدودیت جامعه مورد مطالعه 
آینده  مطالعات  مي شود  پیشنهاد  اساس،  این  بر  است.  پژوهش  در 
مازندران  استان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مجموعه  با  ارتباط  در 
در  بتوان  جامع تر  نمونه اي  با  آن  انجام  و  تکرار  با  تا  شوند  انجام 
دست  یافت  بیشتري  اطمینان  به  پژوهش  از  حاصل  نتایج  مورد 
پاسخ گویي  عدم  داد.  افزایش  را  نتایج  تعمیم پذیري  میزان  و 
دیگر  از  اینترنتی  گشت زنی  حوزه  سؤاالت  به  کارکنان  از  برخي 
محدودیت هاي موجود در این پژوهش بود؛ زیرا برخی از کارکنان 
به  مرتبط  شخصی  مسائل  مورد  در  را  اطالعاتی  نبودند  عالقه مند 

خود به اشتراك بگذارند.
با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر مي توان گفت که گشت زنی 
سازمانی  شهروندی  رفتار  بروز  بر  مؤثر  منفی  عوامل  از  اینترنتی 

بوده و کارکنان نسبت به این موضوع آسیب  پذیر می باشند؛ زیرا 
این مهم زمان بسیار زیادی را از سازمان و کارکنان آن در فرایند 
منجر  نهایت  در  و  می گیرد  سازمانی  محول شده  وظایف  انجام 
بهره وری  توسعه  عدم  و  سازمان  کاری  فرایندهای  بهبود  عدم  به 
می گردد؛ از این رو به منظور پیگیري یا برطرف نمودن مشکالت 
موجود، توجه جدي مسئوالن و مدیران شبکه بهداشت و درمان 
به این امر ضروري می باشد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاضر 
تأثیرپذیری  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی،  بیشتر  نشان دادند که 
منفی از گشت زنی اینترنتی دارند. بر این اساس، مي توان از طریق 
درگیرنمودن  کاری،  استقالل  افزایش  قبیل  از  خاص  تمهیدات 
کارکنان در انجام وظایف خاص، شفاف سازی حیطه عملکردي، 
میان  تقسیم  کار  و  کارکنان  به  کارگیری  نحوه  شفاف سازي 
سازمانی  اینترنت  ساخت  یا  و  کنترل شده  فیلترینگ  ایجاد  آن ها، 
اینترنتی مخرب  میزان گشت زنی  پژوهش،  و  با رویکرد آموزش 

کارکنان را کاهش داد.
)گشت زنی  جهانی  پدیده  این  از  می بایست  سازمان  مدیران 
اینترنتی( به نفع خود و سازمان استفاده نمایند. بدین معنا که استفاده 
این  دهند.  آموزش  خود  کارکنان  به  را  آن  کارآمد  و  درست 
با  آشنایی  سازمانی،  کارآفرینی  توسعه  در  می تواند  کارآمدی ها 
چشم اندازها و توسعه فردی و شغلی نمود پیدا کند. همان گونه که 
اشاره شد، تاکنون روش هاي گوناگونی در جهت بهبود گشت زنی 
همچنین  گردیده اند.  پیشنهاد  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  اینترنتی 
و  ماهیت  تغییر  کار،  محل   در  ساختاري  تغییرات  پژوهشگران 
کارکنان  مشکالت  به  نسبت  مسئوالن  جلب  توجه  کار،  سرعت 
پیشنهاد  کاري  برنامه  انتخاب  به منظور  را  آن ها  توانمندسازی  و 

نموده اند.

قدردانی

و  بهداشت  شبکه  محترم  مدیران  از  پژوهشگران  بدین وسیله 
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راستای  در  حمایت  و  همکاری  دلیل  به  بابلسر  شهرستان  درمان 
انجام این پژوهش و نیز از کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بابلسر که در تکمیل پرسشنامه ها با پژوهشگران همکاري 
نمودند، تشکر و قدردانی می نمایند.
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