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Abstract
Aim: This study examined the relation between
organizational learning capability and organizational
intelligence with organizational citizenship behavior among
employees of Islamic Azad university of Khorasgan (Isfahan)
Branch. Method: The research method was descriptive with
kind of correlation. The study population was 321 employees
of Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan). In order
to achieve the research objectives, by using the krejcie and
Morgan table sampling, 176 employees were selected by
simple random sampling. Measuring instruments were Chiva
et al. questionnaire measuring organizational learning
capability, Albrecht’s Organizational Intelligence and
Kernodle’s organizational citizenship behavior. Results: The
results showed that components experimentation, dialogue
and participative decision makin of organizational learning
capability had the meaningful and direct relation with
components helping behaviors, organizational loyalty,
individual initiative, civic virtue and self- development of
organizational citizenship behavior. All components of
organizational intelligence had the meaningful and direct
relation with components helping behaviors, organizational
loyalty, individual initiative, civic virtue and selfdevelopment of organizational citizenship behavior. There
was direct relation between components strategic vision,
shared fate and heart with component organizational
compliance and sportsmanship of organizational citizenship
behavior. Results of stepwise regression showed that the best
predictor of organizational citizenship behavior in the first
step was organizational intelligence and in the second step the
best predicators were organizational intelligence &
organizational learning capability.
Keywords: Organizational learning capability, organizational
intelligence, organizational citizenship behavior
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 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن، ﻛﺎرﺷﻨ ﺳﺎ ﻲ ارﺷﺪ مدیریت آ وم ز یش

 ایران، اصفهان، با گش اه پژوه گش ران جوان،)(اصفهان

دکتر محمد علی نادی

)استادیار داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن (اصفهان

ﭼﻜ ﺪﻴ ه

 اﻳﻦ ﮋﭘ وﻫﺶ ﺎﺑ ﺪﻫ ف رابطه قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با:ﺪﻫ ف

رفتار شهروندی سازمانی در بین کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان

. توصیفی از ون ع همبستگی است، روش پژوهش: روش. (اصفهان) ا ﺮﺟ ا ﺮﮔ د ﺪﻳ

 کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان،جامعه آماری این پژوهش

 به نم ظور دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از. نفر بود123 (اصفهان) به تعداد

 نفر با روش نم نو هگیری671 جدول نم نو هگیری کرجسی و وم رگان تعداد
 ابزار اندازهگیری پژوهش پرس نش امههای قابلیت.تصادفی ساده انتخاب گردید

 هوش سازمانی آلبرخت و رفتار شهروندی،یادگیری سازمانی چیوا و همکاران

، نتایج شن ان داد که مؤلفههای آزمای گش ری: نتایج.سازمانی کر ون دل استفاده شد
گفت وگ و تصمیم گیری شم ارکتی از قابلیت یادگیری سازمانی با مؤلفههای

 رفتار مدنی و توسعه وخ د از، ابتکار فردی، وفاداری سازمانی،رفتارهای کمکی

 تما یم مؤلفههای هوش.رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارند

 رفتار مدنی و توسعه، ابتکار فردی، وفاداری سازمانی،سازمانی با رفتارهای کمکی
 بین بی شن.وخ د از رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارند

 سر شون ت شم ترک و روحیه با مؤلفه اطاعت سازما ین و جوانمردی از،راهبردی

 بهترین پیش بینی ننک ده رفتار.رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد

شهروندی سازمانی در گام اول هوش سازمانی و در گام دوم عالوه بر هوش
.سازمانی قابلیت یادگیری سازمانی بوده است

 رفتار شهروندی،  هوش ﺎﺳ زﻣﺎ ین،  قابلیت یادگیری سازما ین:واژه ﺎﻫ ی ﺪﻴﻠﻛ ی
سازما ین

1931/21/41:تاریخ دریافت
2931/3/9 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

امروزه عدم قطعیت ،ویژگی اصلی سازمانها است .توسعه دا شن

جدید ،گسترش و تبدیل دا شن

کار نک ان به خدمات و محصوالت

جدید فرصتهایی را برای مزیت رقابتی سازمانها فراهم کرده است (علی پور و همکاران .) 010 2 ،ه گن امی که سازمانها ،با تغییرات

درونی یا بیرونی وم اجه می نوش د ،نیاز به نیروی انسانی نم عطف دارند تا بتوا نن د به سرعت با تغییرات همگام نوش د (مهدی و همکاران،
تهای پویا ،سازمانها را قادر به ایجاد محصوالت جدید و پاسخ به شرایط در حال تغییر می نک د .این قابلیتها از طریق
 .) 2011قابلی 

تها فراهم می وش د (بوستینزا و همکاران ، 010 2 ،ص  .)7 406مدیران سازمانها
یادگیری جمعی و ساز و کارهایی برای هماه گن ی فعالی 

دریافتهاند که به یادگیری ،به ع ون ان پدیدهای ارزشمند ب گن رند و برای ساختن آیندهای بهتر ،کار نک ان سازمان را به گ نو های پرورش
دهند که به وخ بی و به طور اثربخش و پایدار در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای وخ د با دگرگ نو یها هماهنگ گردد (مع ون ی پور

و همکاران ، 89 31 ،ص .) 11

مهمترین سرمایههای یک سازمان ،کار نک ان ه شو مند و با دا شن

آن هستند که با خلق فرآیندهای سازما ین

ون ین ،فناوریهای جدید و

توسعه خدمات جدید ،سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون یم نمایند .تالش ون آورانه در سازمان نتیجه سرمایهگذاری در فرآیند

یادگیری و ارتقای مدیریت نم ابع انسا ین باهوش است .سازمان یم تواند با به کارگیری ون آوری ،این امکان را برای کار نک ان به وجود

آورد تا در مسائل سازما ین که به راه حل جدید نیاز دارند به تجربیات وخ د تکیه ننک د و با رشد در مسیر یادگیری ،سازمان را یاری

رسا نن د (میراسماعیلی ، 86 31 ،ص.) 49 1

هوش سازمانی ،یکی از پیامدهای اجتماعی و گروهی و به ع ون ان کارکردی از یک گروه از افراد است (احدی نژاد و همکاران،

 ،2 01 2ص .)823در سازمانهای پیچیده جدید ،سازمان ه شو مند ناشی از فعالیت عق نال ی انسان و هوش سازمانی است .بدون شک
مدیران سازمانها راهی جز افزایش فعالیت و بهبود عملکرد بدون استفاده از این دو جریان ه شو مند ندارند .توسعه شتاب در دا شن

صنعت در جهان ،به افزایش تواناییهای نیروی انسانی برای تطبیق با این تغییرات نیاز دارد (مهرآرا و همکاران ،2 01 2 ،ص.)1 11 3

و

سازمانها بدون اعضایی که به ع ون ان شهروندان وخ ب رفتار می ننک د و با رفتارهای مثبت درگیر هستند نمیتوا نن د زنده باقی بما نن د

(جها گن یر و همکاران .) 2004 ،آنها نیاز به کار نک انی دارند که بیش از وظایف شرح شغلی وخ د عمل ننک د (علیزاده و همکاران،

 )2 01 2نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی که حاضر باشد ،فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت

نک د ،عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می وش د .وجود چنین نیرویی در سازمان ،نه تنها وم جب باال رفتن سطح عملکرد و

پایین آمدن نرخ غیبت ،تأخیر و ترک خدمت می وش د ،بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع نم اسب جلوه میدهد و زمینه را برای
رشد و توسعهی آن فراهم میآورد (رضاییان و شک تهگر ، 87 31 ،ص .) 28
مروری بر مبانی نظری

یادگیری سازمانی فرآیند پویای خلق ،انتشار ،اشتراک و کاربرد دا شن

است (گارسیا وم رالس و همکاران .) 2006 ،الگر و چیوا

(  ) 2009قابلیت یادگیری سازمانی را به ع ون ان ویژگیهای سازمانی و مدیریتی تعریف کردهاند و یا عواملی که فرآیند یادگیری

سازمانی را تسهیل می نک د و اجازه میدهد یک سازمان یا یک گروه یاد بگیرند .از نظر چیوا و همکاران (  ) 2007قابلیت یادگیری
مگیری شم ارکتی است.
سازمانی شامل پنج مؤلفه آزمای گش ری ،خطرپذیری ،تعامل با محیط خارجی ،گفت وگ و تصمی 

سازمانها باید محیطی برای اشتراک ،انتقال و تبادل دا شن

در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را در جهت مفه یمو کردن تعا الم ت

وخ یش آ وم زش دهند .با توجه به پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی سازمانها ،ایجاد تفکر سیستمی و بی شن

شم ترک در سازمان و

همچنین برقراری یادگیری سازما ین و تبدیل یادگیری فردی به سازما ین احساس یم  وش د ،از این رو اگر بتوان مجموعههایی از عناصر
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از قبیل ساختارها ،روشها ،راهبردها ،فرآیندها و نم ابع انسا ین را با ال وگ ی مطلوب یادگیری سازما ین تطابق و سازگاری داد ،بهتر
یم توان در مقابل رقابتهای سازما ین از وخ د وا شنک

شن ان داد (قلتاش و همکاران ، 1390 ،ص .) 70

یهای گن رشی ،عاطفی و رفتاری یک سازمان را در بر میگیرد .هوش
هوش سازمانی مفه مو ی چند بعدی و چند عاملی بوده که توانای 

سازمانی از فرهنگ ،ساختار و اعضای سازمان تأثیر میپذیرد (آ وخ ن و همکاران .) 2007 ،ماتسودا ( )3 99 1هوش سازمانی را ترکیبی از

ی نک د و
دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی میداند .سپس هوش سازمانی را مجموعه تواناییهای ذهنی یک سازمان تعریف م 

هوش سازمانی را تشریک مساعی بین هوش انسانی و هوش ماشینی میداند (اونلند .) 1994 ،آلبرخت (  ) 2003هوش سازمانی را

ظرفیت یک سازمان برای بسیج کردن تمام توانایی ه شو ی که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن برای دستیابی به

ش ،تبادل و اندازهگیری دا شن
تهای سازمان تعریف کرده است .هوش سازمانی توانایی رویهای سازمان در پرداز 
رسال 
تهای برنامهریزی شده سازمان است .هوش سازمانی ،ترکیب دا شن
یهای مؤثر و کارآمد در فعالی 
مگیر 
تصمی 

در

تهای ملموس و
و مهار 

مگیری در درون سازمان است .تواناییهای سازمان از
یهای در دسترس سازمان برای حل مسائل شم ترک و تصمی 
غیر ملموس دارای 

ترکیب سه دارایی سرمایه انسانی ،سرمایههای سازمانی و سرمایه ارتباطی تشکیل می وش د .هوش سازمانی مدیریت این سه دارایی

تهای خاص سازمان و در نهایت به نم ظور افزایش هوش سازمانی است (ژانگ،
سازمان برای درک ،هماه گن ی و بهینهسازی فعالی 
 2009؛ مرجا ین و اعرابی.) 2011 ،

مهای پاداش رسمی سازمان
رفتارهای شهروندی سازما ین  ،رفتارهای فرانقش و اختیاری کار نک ان هستند که مستقیمًاًا به وسیله سیست 

نش اخته شده شن دهاند و در مجموع کارآیی و اثربخ یش سازمان را ارتقاء یم بخ نش د (ارگان و همکاران .) 2006 ،این رفتارها یم تواند

شامل کمک به همکاران ،تبادل اطالعات جدید ،حفظ گن رش نسبت به محیط کار و سازمان ،شم ارکت فعال در فرآیندهای
تصمیمگیری و جلسات ،صرف نظر از گله و شکایت جزئی باشد (نقشبندی و کائر ، 2011 ،ص  .) 187رفتار شهروندی سازما ین

سزای محیط کار از طریق وابست یگ متقابل فراهم یم نماید
شبی ین شن ده و مقابله با شرایط استر 
انعطافپذیری کار نک ان را در شرایط پی 
(محمد و همکاران ، 2011 ،ص .)051رفتار شهروندی سازما ین با حجم زیادی از کار که توسط کار نک ان ایجاد شده نش اخته شده است

(شپمن و زاراتی .) 2008 ،رفتارهای شهروندی سازما ین عملکرد و بهروهوری سازمان را افزایش یم دهند و نیاز سازمان را به نم ابع

کمیاب در گن هداری سازمان کاهش یم دهند (نقشبندی و کائر ، 2011 ،ص .) 18 8بهبود رفتار شهروندی سازما ین برای مدیران حیاتی
است ،زیرا این رفتارها در پیامدها و کیفیت خدمات سازمان مؤثرند ( ون ر.) 2009 ،

یبخشد.
امروزه رهبران سازمانها توافق دارند که یادگیری سازمانی نم جر به توسعه هوش سازمانی شده و عملکرد سازمان را بهبود م 

تهایی است که میتواند در یادگیری سازمانی به کار ببرد .سازمان
هر یک از کار نک ان به طور ذاتی دارای استعداد ،توانایی و قابلی 

تها میتواند یادگیری را در سازمان عملی نک د (ویجیرمارس ،2 01 2 ،ص .)922هوش
ه شو مند نیز با شک ف و بهرهگیری از این قابلی 

سازمانی با تمرکز بر درک دا شن

و یادگیری وم جب سازمان ه شو مند می وش د .سازمانی که یاد میگیرد دا شن

را ه شو مندانه مدیریت

ی نک د (استون هاوس و پمبرتون  .) 999 1 ،سازمانهای فاقد هوش سازمانی ،سازمانهایی هستند که قادر به یادگیری نمیبا نش د ،اگر
م 

یتوا نن د حاوی دا شن
چه این سازمانها م 

با نش د اما نمیتوا نن د وخ دشان دا شن

را از تجربیات و آز وم ن و خطا به دست آورند ( الم ئیان و

اس مال یه .) 89 31 ،سازمانها برای حفظ حیات و کارکرد وخ د نیاز نم د کار نک ان باهوش هستند تا به وسیله آن به توا نن د به نحو اثربخشی

به وظایف وخ د عمل ننک د .ورود مفاهیمی همچون ا الخ ق ،درستکاری ،وجدان ،جوانمردی ،اعتماد ،همبستگی با همکاران ،ون ع

دوستی همه حکایت از ظهور پارادایم رفتار شهروندی سازمانی در سازمانها دارند ( وم سوی و همکاران.) 1390 ،

سالسل و همکاران ( ) 88 31در پژوهش وخ د به بررسی رابطه هوش سازمانی و مؤلفههای آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کار نک ان
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پرداختند .نتایج پژوهش آنها شن ان داد بین هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .از بین مؤلفههای

هوش سازمانی ،مؤلفههای سر شون ت شم ترک و روحیه با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار و مؤلفه تمایل به تغییر با

رفتارهای شهروندی سازمانی رابطهای نم فی و معنادار شن ان دادند .مؤلفههای دا شن
استراتژیک نیز رابطهای معنادار شن ان ندادند.

مانداز
کاربردی ،فشار عملکرد ،اتحاد و توافق و چش 

جمالزاده و همکاران ( ) 138 8پژوهشی تحت ع ون ان بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی انجام دادند .نتایج پژوهش شن ان

داد ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند .نتایج مدل پیش بینی یادگیری سازمانی از طریق مؤلفههای
هوش سازمانی شن ان داد که میزان واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی توسط متغیرهای سر شون ت شم ترک ،روحیه ،کاربرد دا شن

فشار عملکرد برابر  0/38است ،همچنین میزان واریانس تبیین شده سر شون ت شم ترک توسط متغیرهایی ما نن د روحیه ،کاربرد دا شن

فشار عملکرد برابر  0/ 50است.

و

و

صالحی و جباری ظهیر آبادی ( ) 89 31پژوهشی تحت ع ون ان رابطه سازمان يادگيرنده و هوش سازما ين در بین کار نک ان و معلمان انجام

داد ،نتایج پژوهش شن ان داد که بین سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و مؤلفههای سازمان یادگیرنده قادر

ش بینی هوش سازمانی هستند و بیشترین سطح مؤلفههای سازمان یادگیرنده به ترتيب مربوط به مؤلفههاي قابليتهاي شخصي،
به پی 

تفکر سيستمي ،يادگيري تيمي ،مدلهاي ذه ين  ،آرمان شم ترک و ب شي تر ني سطح مؤلفههاي هوش سازما ين در آ وم زش و پرورش

رفسنجان مربوط به سر شون ت شم ترک ،چشم انداز استراتژيک ،روحيه ،کاربرد دا شن  ،اتحاد و توافق ،يم ل به تغ يي ر و فشار عملکرد
يم باشد.

چی چنگ و همکاران (  ) 2011پژوهشی با ع ون ان تأثیر یادگیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در تایوان انجام

دادند .در این پژوهش چهار مؤلفه یادگیری سازمانی (کسب اطالعات ،توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات و حافظه سازمانی) با

مؤلفههای ون ع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی و رفتار مدنی رابطه معناداری شن ان دادند .ارشاد و همکاران ( )2 01 2پژوهشی تحت

ّجو سازمانی ،عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان و هیأت علمی دا گشن اه انجام
ع ون ان تأثیر ّج
دادند .آنها بیان کردند رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان و هیأت علمی از طریق یادگیری سازمانی افزایش پیدا کرده و دا شن
اعضا سبب درک فرآیندهای کاری می وش د.

سازمانها از جمله دا گشن اهها که اصلیترین تولید ننک ده دا شن

بیشتر

و اطالعات و گستردهترین نهاد تولید دانایی و به بیان دیگر محور و

وم تور توسعه در هر جامعهای به شمار یم روند ،از تغییرات عصر حاضر مصون نبوده و باید از راه یادگیری همی یگش  ،کار نک ان را برای

شهای امروزی را داشته با نش د باید به نهادینه
رویارویی با تغییرات آماده نمایند و برای این که توانایی تطبیق با شرایط ،تغییرات و چال 

کردن یادگیری در درون سازمان بپردازند (شریفی و اس مال یه .) 87 31 ،مدیران سازمانها برای درک و پیادهسازی فرآیندها نیاز نم د کار
مگیری ،خلق دا شن
گروهی و فردی کار نک ان هستند .کار گروهی باید با فرآیندهای تصمی 

جدید و یادگیری سازما ین مرتبط باشد.

مهای سازما ین دا گشن اه ه شو مند ،تحتتأثیر فرآیندهای ه یشو قرار دارد ،بر این اساس ،ایجاد یک هم افزایی
فرآیندها و سیست 

یوچیو و سیوتین .) 2008 ،جها ین شدن
اثربخش در بین کار نک ان ،از مزایای دا گشن اه ه شو مند در رقابت در بازار جها ین است (استاسک 

متر کرده
و رقابت فزایندهای که دا گشن اهها با آن درگیر هستند لزوم توجه به کار نک ان و افزایش عملکرد سازمان را بیش از پیش مه 

است .بنابراین از آنجا که نم ابع انسا ین دا گشن اه ،به ع ون ان نم بع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد ننک ده قابلیتهای اساسی دا گشن اه به شمار

یم آیند ،در این شرایط کارآمدتر کردن کار نک ان از طریق افزایش یادگیری سازما ین  ،رشد و ارتقاء هوش سازما ین در توانمندهای

کار نک ان از اهمیت فزایندهای بر وخ ردار است .کار نک ان ه شو مند تغییرات را درک کرده به رسالت و اهداف سازمان متعهد شده و
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رفتارهایی همچون ون ع دوستی ،وجدان کاری و وفادری به سازمان از وخ د بروز یم دهند و به ون عی فراتر از نقش وخ د در سازمان
عمل یم  ننک د.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه قابلیت یادگیری سازما ین و هوش سازما ین و مؤلفههای آنها با مؤلفههای رفتار شهروندی سازما ین

شبی ین رفتار شهروندی سازما ین توسط قابلیت یادگیری
کار نک ان دا گشن اه آزاد اس یمال واحد وخ راسگان (اصفهان) و بررسی پی 
سازما ین و هوش سازما ین بوده است .فرضیه ها عبارت بودند از :

 -1بین مؤلفههای قابلیت یادگیری سازمانی با مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان
(اصفهان) رابطه وجود دارد.

 -2بین مؤلفههای هوش سازمانی با مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان)
رابطه وجود دارد.

 -3قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد
وخ راسگان (اصفهان) را دارند.

 -4بین نظرات کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان) در وم رد رفتار شهروندی سازمانی با توجه به عوامل
د وم گرافیک (جنسیت ،تحصیالت ،سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش

روش پژوهش توصیفی از ون ع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان)
به تعداد  123نفر بودند که با استفاده از جدول نم نو هگیری کرجسی و وم رگان (  ) 1970تعداد  671نفر به روش نم نو هگیری تصادفی

ساده از بین آنها انتخاب گردید.

برای جمعآوری دادهها ،از سه پرس نش امه قابلیت یادگیری سازمانی ،هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.

روایی صوری و محتوایی هر سه پرس نش امه توسط صاحبنظران رشته مدیریت تأیید گردید.

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی :این پرس نش امه شامل  14سؤال بوده و توسط چیوا و همکاران (  ) 2007ساخته شده است.

شامل پنج مؤلفه آزمای گش ری ،خطرپذیری ،تعامل با محیط خارجی ،گفت وگ و تصمیم گیری شم ارکتی است .برای این پرس نش امه مقیاس

 7درجهای لیکرت در پیوستاری از کام ًالًال وم افق تا کام ًالًال مخالف در نظر گرفته شده است .میزان پایایی این پرس نش امه در پژوهش چیوا

و همکاران (  0/ 85 ،) 2007گزارش شده است .ضریب پایایی پرس نش امه در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/ 94به

دست آمد .این پرس نش امه جهت استفاده در این پژوهش ترجمه و وم رد استفاده قرار گرفت.

پرسشنامه هوش سازمانی :پرس نش امه هوش سازمانی آلبرخت (  ) 2003شم تمل بر  35سؤال که از مقیاس  5درجهای لیکرت در

پیوستاری از کام ًالًال وم افق تا کام ًالًال مخالف در نظر گرفته شده است .این پرس نش امه هفت مؤلفه بی شن
تمایل به تغییر ،روحیه ،اتحاد ،کاربرد دا شن

راهبردی ،سر شون ت شم ترک،

و فشار عملکرد را میسنجد .میزان پایایی پرس نش امه هوش سازمانی در پژوهش آلبرخت

(  0/ 93 ،) 2003محاسبه نموده است که در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/ 94به دست آمد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی :در این پژوهش از پرس نش امه رفتار شهروندی سازمانی کر ون دل (  ) 2007شم تمل بر  29سؤال

استفاده شد .این پرس نش امه هفت مؤلفه رفتارهای کمکی ،اطاعت سازمانی ،جوانمردی ،وفاداری سازمانی ،ابتکار فردی ،رفتار مدنی و

توسعه وخ د را اندازهگیری می نک د .این پرس نش امه از مقیاس  7درجهای لیکرت در پیوستاری از کام ًالًال وم افق تا کام ًالًال مخالف در نظر
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گرفته شده است .میزان پایایی این پرس نش امه را کر ون دل (  0/ 96 ،) 2007گزارش کرده است .میزان پایایی این پرس نش امه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  0/ 79محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس و

رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  91استفاده شده است.

یافتههای پژوهش

فرضیه اول :بین مؤلفههای قابلیت یادگیری سازما ین (آزمای گش ری ،خطر پذیری ،تعامل با محیط خارجی ،گفت وگ  ،تصمیمگیری
شم ارکتی) با مؤلفههای رفتار شهروندی سازما ین کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان) رابطه وجود دارد.
جدول :1ضریب همبستگی بین مؤلفههای قابلیت یادگیری سازمانی و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی

مؤلفه

رفتارهای

اطاعت

جوانمردی

وفاداری

ابتکار

آزمای گش ری

**0/753

0/ 145

0/ 034

**0/672

**0/ 30 2

خطرپذیری

**0/152

0/ 093

0/020

*0/071

0/341

کمکی
0/ 000
0/ 001

سازما ین

0/2 06
0/ 235

0/ 666

سازما ین

0/ 000

0/ 798

-0/420

-0/ 098

**0/163

*0/361

0/ 089

**0/242

تصمیم گیری

**0/153

0/070

0/ 046

**

قابلیت یادگیری

**0/073

0/ 099

تعامل با

محیط خارجی
گفت وگ

شم ارکتی

سازما ین

0/ 065

0/ 000

0/ 000
0/ 000

0/ 040

0/ 215

0/ 265

0/ 0374

0/755

0/322

0/ 84 7

0/ 003

0/2 03

* 0/751

0/ 64 7

فردی

0/ 048

0/2 00

0/ 216

0/ 006

**0/152

0/220

0/2 00

P≤0.01

**

رفتار

مد ین
**

0/ 216

0/ 005

توسعه
وخ د

**

0/ 284

0/ 000

رفتار شهروندی
سازما ین

**0/183

*0/ 89 1

0/ 49 1

**0/262

**

0/ 217

0/ 105

**0/123

**0/623

**

0/ 299

**0/752

**0/924

**0/124

**

0/ 289

**

0/ 238

**

0/ 317

**

0/ 248

0/ 016

0/ 006
0/ 000

0/ 000
0/ 000

0/ 060

0/381

0/ 001

0/2 00
0/2 00

0/ 001

0/ 000

**

0/ 000

0/ 287

0/ 000

**0/242
0/ 000

**

0/ 000

0/ 298

0/ 000

0/ 000

0/ 000

**

0/ 395

**

0/ 449

0/ 000
0/ 000

*

P≤0.05

مگیری شم ارکتی با مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری
نتایج جدول 1شن ان میدهد ،بین مؤلفه آزمای گش ری ،گفت وگ و تصمی 

سازمانی ،ابتکار فردی ،رفتار مدنی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازمانی ،بین مؤلفه گفت وگ با اطاعت سازما ین  ،بین مؤلفه خطر

پذیری با مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازمانی ،ابتکار فردی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازمانی ،بین مؤلفه تعامل با

محیط خارجی با مؤلفههای وفاداری سازمانی ،ابتکار فردی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازمانی ،رابطه معنادار و مستقیم وجود
دارد.

فرضیه دوم :بین مؤلفههای هوش سازمانی (بی شن

راهبردی ،سر شون ت شم ترک ،تمایل به تغییر ،روحیه ،اتحاد ،کاربرد دا شن  ،فشار

عملکرد) با مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان) رابطه وجود دارد.
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جدول :2ضریب همبستگی بین مؤلفههای هوش سازمانی و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی
مؤلفه
بی شن

رفتارهای کمکی

راهبردی
سر شون ت
شم ترک

**

0/923

**

0/ 499

اطاعت سازما ین
**

0/ 80 2
0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 243

0/2 00

** 0/ 237

*0/371

0/ 102

0/ 003

0/2 00

**0/024

تمایل به تغییر

جوانمردی
**

0/920

0/ 209

اتحاد

**

0/ 414

0/921

-0/ 019

کاربرد دا شن

**

0/ 442

0/ 140

0/ 043

فشار عملکرد

**

0/ 330

0/ 19 1

0/470

هوش سازما ین

**0/505

0/ 084

0/ 000

0/ 000

0/ 596

0/ 138

0/453

**0/ 23 3

0/ 000

0/ 047

0/ 009

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 300

**0/572

**0/953

*0/871

**0/852

**0/073

*0/ 86 1

**

0/ 385

**0/623

**

0/ 296

**

0/ 413

**0/ 68 3

**

0/ 419

**

0/ 349

**

0/ 306

**

0/ 309

0/ 000

0/ 000
0/ 000

0/ 005

*

0/ 209

**

0/ 209

**

0/ 249

0/ 010

0/ 009

0/ 005
P≤0.01

**

0/ 000

0/ 001

**0/553

0/ 603

یافتههای جدول 2شن ان میدهد ،بین مؤلفه بی شن

0/ 000

**0/122

0/ 810

0/ 285

0/7 48

0/ 401

0/ 387

**0/024

0/ 030

روحیه

**

**

**

**0/024

0/ 000

**

0/ 000

0/ 000

0/ 967

0/ 461

0/ 105

**

**

0/ 000

*0/271

0/ 006

0/053

0/820

** 0/ 218

0/ 000

وفاداری سازما ین
**

ابتکار فردی

رفتار مد ین

توسعه وخ د

رفتار شهروندی سازما ین

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

**

0/ 291

*0/571

**

0/ 403

**

0/820

0/ 000

0/ 000

0/ 384

0/ 000

0/ 000

0/220

0/ 000

0/ 000
0/ 000
0/ 000

**

0/ 286

**0/054

**

0/ 366

**0/224

0/ 000

0/ 000
0/ 000

**0/ 68 3
**

0/ 000

0/ 439

0/ 000

**

0/ 330

**

0/ 519

0/ 000

0/ 000

0/ 000

*

P≤0.05

و فشار عملکرد با

راهبردی ،سر شون ت شم ترک ،تمایل به تغییر ،روحیه ،کاربرد دا شن

مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازمانی ،ابتکار فردی ،رفتار مدنی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازمانی ،بین مؤلفه اتحاد با

مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازمانی ،ابتکار فردی ،رفتار مدنی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار و

راهبردی ،سر شون ت شم ترک و روحیه با مؤلفه جوانمردی از رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم

مستقیم وجود دارد .بین بی شن
وجود دارد

فرضیه سوم :قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی توان پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی
واحد وخ راسگان (اصفهان) را دارند.

جدول :3ضریب همبستگی چندگانه پیش بینی قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

گام اول

گام دوم

معیار

متغیر الم ک

متغیر پیش بین

B

خطای

شاخص

ضرائب غیر استاندارد
Beta

t

R

P

هوش سازما ین

0/ 400

0/ 063

0/125

6/ 345

0/ 001

هوش سازما ین

0/242

0/ 093

0/ 315

2/1 61

0/ 010

0/ 117

0/772

2/ 297

0/204

قابلیت یادگیری
سازما ین

0/ 268

0/125

0/355

2

R

0/272

0/ 306

F

40 /752

23 /565

P

0/0 01

0/ 00 1

p≥0/ 01

شبینی ننک ده رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد
نتایج یافتههای جدول  3شن ان میدهد ،بهترین پی 

وخ راسگان (اصفهان) در گام اول هوش سازمانی و در گام دوم عالوه بر هوش سازمانی قابلیت یادگیری سازمانی بوده است .بر اساس

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار بوده است.

در گام اول ضریب همبستگی هوش سازمانی  27 /2درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی و در گام دوم ضریب همبستگی هوش
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سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی  30 /6درصد واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می نک د .همچنین  Fشم اهده شده در سطح
یدار بوده است.
  p≥0/ 01معن 

م :بین نظرات کار نک ان دا گشن اه آزاد اس مال ی واحد وخ راسگان (اصفهان) در وم رد رفتار شهروندی سازمانی با توجه به
فرضیه چهار 
عوامل د وم گرافیک (جنسیت ،تحصیالت ،سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد.

جدول  :4نتایج تحلیل واریانس مقایسه میانگین رفتار شهروندی سازمانی بر اساس عوامل دموگرافیک

عوامل د وم گرافیک

مجموع

مجذورات

آزادی

جنسیت

168 / 439

1

798 / 380

2

تحصیالت

سابقه خدمت

92 /273

درجه

3

مجذور میا گن ین

F

سط ح

معناداری

اتا

168 / 439

0/ 740

0/193

0/ 006

399 / 190

1/457

0/771

0/820

30 / 791

0/ 135

0/ 939

مقدار

توان

0/ 137

0/ 362

0/ 003

آماری
0/470

همانطور که یافتههای جدول 4شن ان میدهد ،نمرات تحلیل واریانس مقایسه میا گن ین رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان بر اساس

عوامل د وم گرافیک (جنسیت ،تحصیالت ،سابقه خدمت) تفاوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

مگیری شم ارکتی با مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری
یافتههای فرضیه اول شن ان داد بین مؤلفه آزمای گش ری ،گفت وگ و تصمی 

سازما ین  ،ابتکار فردی ،رفتار مد ین و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازما ین  ،بین مؤلفه گفت وگ با اطاعت سازمانی ،بین مؤلفه خطر

پذیری با مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازما ین  ،ابتکار فردی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازما ین  ،بین مؤلفه تعامل با

محیط خارجی با مؤلفههای وفاداری سازما ین  ،ابتکار فردی و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازما ین کار نک ان رابطه معنادار و مستقیم

شهای چی چنگ و همکاران (  ) 2011از نظر وجود رابطه بین مؤلفه یادگیری سازمانی با مؤلفههای
وجود دارد .نتایج پژوهش با پژوه 

ون ع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی و رفتار مدنی مطابقت دارد .همچنین با نتایج ارشاد و همکاران ( )2 01 2مب ین بر وجود رابطه

بین قابلیت یادگیری سازما ین با رفتار شهروندی سازما ین نیز هماه یگن دارد .در دنیای رقابتی ینونک  ،دا گشن اههایی وم فق هستند که

زودتر و سریع تر از رقیبان یاد بگیرند و این یادگیری را در فرآیندهای کاری وخ د به کار ببرند .دا گشن اه برای پاسخ به این چالش نیاز
به ایدههای ون و بدیع دارد .لذا کار نک ان به ع ون ان صاحبان دا شن

و سرمایههای سازمان وم رد توجه قرار یم گیرند .کار نک ا ین که از

آزمای گش ری باالیی بر وخ ردارند راه حلهای الخ قانه در حل مسائل ارائه یم دهند ،آنها انتظار دارند تا از ابتکار عمل وخ د از طرف

سازمان پاسخ مطلوب دریافت کرده و وم رد ت وش یق قرار گیرند .این کار نک ان قوانین و سیاستهای سازما ین را پذیرفته ،نسبت به

سازمان متعهد هستند و از سازمان در برابر انتقادات دیگران دفاع یم  ننک د .کار نک ان الخ ق از نم ابع سازمان نگهداری کرده ،در

تهای جدید را برای توسعه دا شن
رویدادها و فرآیندهای سازمان شرکت یم  ننک د و مهار 

وخ د یاد یم گیرند .کار نک ان آزمای گش ر

قدرت ریسک پذیری دارند و اغلب اقدام به کارهای مخاطره آمیز در قلمروهای نا نش اخته یم  ننک د .مدیران این دا گشن اهها نیز،

کار نک ان را به تعامل با دیگر دا گشن اهها ت وش یق کرده و ارتباط آزاد و باز را در درون گروههای کاری قرار یم دهند ،کار نک ان را در
یهای مهم شم ارکت یم دهند و اهداف سازمان را با توجه به نظر کار نک ان تدوین یم  ننک د .با افزایش گفت وگ و شم ارکت در
مگیر 
تصمی 

سازمان احساس تعلق کار نک ان به سازمان افزایش یافته و از قوانین سازمان اطاعت و فرمانبرداری بیشتری شن ان می دهند.
یافتههای فرضیه دوم شن ان داد بین مؤلفه بی شن

راهبردی ،سر شون ت شم ترک ،تمایل به تغییر ،روحیه ،کاربرد دا شن

و فشار عملکرد با

مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازما ین  ،ابتکار فردی ،رفتار مد ین و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازما ین  ،بین مؤلفه اتحاد با

مؤلفههای رفتارهای کمکی ،وفاداری سازما ین  ،ابتکار فردی ،رفتار مد ین و توسعه وخ د از رفتار شهروندی سازما ین رابطه معنادار و
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مستقیم وجود دارد .نتایج پژوهش با یافتههای سالسل و همکاران ( ) 88 31مب ین بر وجود رابطه بین هوش سازما ین و بر یخ از مؤلفه
های آن با رفتار شهروندی سازما ین هماه یگن دارد .اما در وم رد رابطه نم فی تمایل به تغییر یا عدم وجود رابطه بین مؤلفههای دا شن

کاربردی ،فشار عملکرد ،اتحاد و توافق و چشمانداز استراتژیک با رفتار شهروندی سازما ین با این پژوهش مطابقت ندارد که به نظر

یم رسد با توجه به تفاوت جامعه پژوهش ،کار نک ان دا گشن اه با افزایش تغییرات و داشتن اتحاد و توافق تمایل بیشتری به انجام

رفتارهای شهروندی سازما ین داشته اند .دا گشن اهها با طیف بی شماری از چالش و فرصتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در محیط

کسب و کار وم اجه هستند .بدین نم ظور دا گشن اهها برای بقا باید به طور مداوم در حال پاسخ و انطباق با محیط خارجی وخ د با نش د .از
این رو مدیران دا گشن اه با بی شن

تها
راهبردی وخ د ،اولویتهای اساسی سازمان را به وضوح بیان کرده سپس کار نک ان اهداف و رسال 

را پذیرفته و در جهت آن هماهنگ یم  نوش د .ه گن ا یم که کار نک ان از رسالت و برنامهها آگاهی داشته با نش د حس شم تر یک از اهداف

سازمان پیدا کرده و یم توا نن د در وم فقیت سازمان سهیم نوش د .کار نک ان ه شو مند از روحیه ون ع دوستی بر وخ ردارند ،در ه گن ام بروز
شم کالت رفتارهای فرا نقش از وخ د بروز میدهند ،احساس تعلق به سازمان دارند و از کار کردن در سازمان احساس بالندگی یم  ننک د

یهای شغلی وخ د را توسعه یم دهند.
و به طور داوطلبانه معل مو ات و توانای 
همچنین نتایج یافتههای جدول  2شن ان داد ،بین بی شن

راهبردی ،سر شون ت شم ترک و روحیه با مؤلفه جوانمردی از رفتار شهروندی

سازما ین رابطه مستقیم وجود دارد .در سازما ین که مدیران و کار نک ان آن هوش سازما ین باالیی دارند ،فرصتها و تهدیدهای نا یش از

عوامل محیطی به طور دائم وم رد بازبی ین قرار یم گیرد تا با استفاده مؤثر از تما یم سرمایههای فکری کار نک ان ،توان سازمان در

پاسخ وگ یی به نیازهای رو به رشد و متغیرهای محیطی تقویت گردد .کار نک ان در تدوین اهداف شم ارکت دارند ،درک شم تر یک در

رسیدن به وم فقیت دارند از این رو به سر شون ت شم ترک توجه بیشتری دارند .این کار نک ان وخ د را در برنامهها و نتایج عملیات سازمان

سهیم یم دا نن د از این رو یک حس قوی از با هم بودن ،صمیمت و یگا یگن دسته جمعی خلق یم  وش د .بر این اساس کار نک ان با عالقه

در سطحی باالتر از شرح شغلی وخ د عمل یم  ننک د و روحیه شم ارکت در انجام کارها را دارند .کار نک ان با روحیه باال از اینکه عضو

سازمان هستند احساس غرور یم  ننک د .ه گن ا یم که مدیران دا گشن اه مأ وم ریت و خط یشم های کلیدی سازمان را به درستی تفسیر ننک د؛
کار نک ان ه شو مند نیز درک درستی از بی شن

راهبردی سازمان و نقش و مسئولیت وخ د دارند و حس همدلی و همبست یگ در دستیابی به

اهداف نیز در بین آنها دیده یم  وش د .بنابراین ،از خط یشم های سازمان پشتیبا ین و حمایت یم  ننک د ،با به وجود آمدن شم کالت و

یها از سازمان عیب جویی و انتقاد نمی ننک د و از کارهای روزمره و وظایف رسمی وخ د گله و شکایت ندارند در نتیجه رفتارهای
سخت 
شبی ین
جوانمردانه از وخ د بروز یم دهند .نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام شن ان داد بهترین پی 

ننک ده رفتار شهروندی سازما ین

کار نک ان در گام اول هوش سازما ین و در گام دوم عالوه بر هوش سازما ین قابلیت یادگیری سازما ین بوده است .این یافتهها با نتایج

شبی ین یادگیری سازما ین توسط هوش سازما ین و سالسل و همکاران ( ) 88 31مب ین بر
جمالزاده و همکاران ( ) 88 31مب ین بر پی 
شبی ین هوش سازما ین توسط رفتار شهروندی سازما ین هماه یگن دارد .دستیابی به اهداف دا گشن اه تا حد زیادی به نم ابع درون
پی 
سازمان به ویژه نم ابع انسا ین وابسته است .کار نک ان دا گشن اه برای انجام وظایف وخ د ما نن د خدمت رسا ین به شم تریان نیاز به سطح باالیی

از اطالعات یم با نش د که این در گرو یادگیری سازما ین است .زما ین که در دا گشن اه فرهنگ یادگیری سازما ین تقویت گردد و ا گن یزه

کار نک ان جهت کار گروهی افزایش یابد ،آنان احساس مؤثر بودن یم  ننک د و یم  نشوک د به جای رفتار وا یشنک در برابر محیط ،تسلط

وخ د را بر آن چه که یم بی نن د حفظ ننک د و یادگیری وخ د را در محل کار افزایش دهند تا در وم فقیت دا گشن اه تأثیر گذار با نش د.

ه گن ا یم که یادگیری در سراسر دا گشن اه توسعه یابد ،کار نک ان باهوش در جهت تجهیز دا شن

کار نک ا ین ه شو مندی که رفتار شهروندی سازما ین

و توانایی فکری وخ د تالش یم  ننک د.

از وخ د بروز یم دهند تمایل کمتری به ترک شغل ،غیبت و رفتارهای مخرب در
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سازمان دارند ،نسبت به سازمان وفادارند و در رضایت شم تری ،بهبود خدمات ،ادغام تجارب و ایدهها و تسهیم دا شن

و اطالعات کلیه

تپذیری ،ون ع دوستی و ا گن یزه باالی کار نک ان جریان دارد.
کار نک ان تالش یم  ننک د .در این سازمان وظیفه نش اسی ،مسئولی 

یافتههای فرضیه چهارم نیز شن ان داد که مقایسه میا گن ین رفتار شهروندی سازمانی کار نک ان دا گشن اه بر اساس عوامل د وم گرافیک

(جنسیت ،تحصیالت ،سابقه خدمت) تفاوت معناداری وجود ندارد .بر اساس نتایج مذ وک ر پی نش هاد یم  وش د مدیران دا گشن اه ،یادگیری

تهای حل مسئله ،کار گروهی ،ارتباطات ،تفکر سیستمی و انعطاف
سازما ین را به ع ون ان فرهنگ سازما ین در آورده و به توسعه مهار 

پذیری برای انطباق سریع با تغییرات محیطی بپردازند .دا گشن اه به نم ظور سازگاری و انطباق وخ د با محیط و همچنین بهسازی عملکرد

کار نک ان باید قابلیت یادگیری سازما ین را تسهیل کرده و این یادگیری را در سازمان ه شو مند نمایان نک د.
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