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 چکیده
 بژر آن  سهژا شژاص  و  3رفتژار شژوروندس سژازمانی    علژی اثژرات   تحلیژ  حاضژر،  هدف از پژووهش   هدف:

روش روش: . بژوده اسژت  استان مازنژدران   وپرورشآموزشزن اداره  کارکنانمیان  4گذارس دانشاشتراک

رس اطالعات پرسشژنام   آوو مبتنی بر مدل معادالت ساصتارس و ابزار گرد پیمایشی -توصیفی ،تحقیق حاضر

صبرگژان   وسژیل  بژ  هژا  لفاس کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنام آبا استفاده از آزمون  سؤاالتست. پایایی ا

چنین بر اساس نتایج، مسیر مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفت. هم

سژازس معژادالت   از روش آمژارس مژدل  ارتباط متغیرهاس این پووهش تائید شد و نتژایج پژووهش بژا اسژتفاده     

بینژی  دهد ک  رفتار شژوروندس سژازمانی پژیش   هاس این پووهش نشان مییافت  ها:یافتهساصتارس تحلی  شد. 

 همژ  از طرفژی  . (2/81valueT=؛ β=44/0) گژذارس دانژش کارکنژان اسژت    دارس براس اشژتراک کننده معنی

 ≤ T) دارنژد  علژی س اثرگژذار کارکنژان  ذارس دانش گبر اشتراکنیز رفتار شوروندس سازمانی  سهاشاص 

دانشژی   موفقیژت  از دالیلژی کژ  من ژر بژ      نتایج باید اشاره کژرد کژ  ی ژی    بر اساس گیری:نتیجه .(1/96

ها کارکنانی دارنژد  ؛ یعنی آنبا رفتار متعالی دارند کارکنانی هاآن ک  است این شودمی بزرگ هاسسازمان

 دهند.را از صود بروز می ک  رفتارهاس شوروندس سازمانی

                                                      
قائمشژور،   اد،دانشگاه آز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پووهشگران جوان و نخبگان، :مسئولنویسنده *  .1
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مدیریت دانشش، اارااشا    گذاری دانش، رفتار شهروندی سازمانی، اشتراک :کلیدی گانواژ

 استا  مازندرا . وپرورشآموزش، استا  مازندرا ؛ اداره ال ز 

 مقدمه

هاس امروزس هم از بیرون و هم از درون در معرض فشارهاس سختی قژرار دارنژد. در   سازمان

هژاس نامشژوود اسژت.    شک دانش سازمانی یا همان داراییها، بی  تمایز سازماناین میان وج

کژ    این اسژت ورس نیازمنژد مژدیریت اسژت.    دانش سازمانی براس افزایش اثربخشژی و بوژره  

آورس و آیژد. مژدیریت دانژش، فرآینژد جمژع     مژی  بژ  وجژود  مفوومی بنژا  مژدیریت دانژش    

 ییهژا سژازمان وادهاس موجود و انتقال آن بژ   نهاس سازمانی ها و ت رب تخص  دهیسازمان

؛ نوناکژا و  2002، 1لژی و هم ژاران  ) نژد توانند ب  ای اد ارزش براس سازمان کمک کنک  می

 (.1342دهقانیان و هم اران، ؛ 1442، 2تاکوئوچی

اس از حیات انسانی، باید صود را بژراس رویژارویی   زیرم موع  عنوانب ها سازمان امروزه

صژار    آماده نماینژد، در ییژر ایژن صژورت از گردونژ  دنیژاس رقژابتی        ت عظیمبا این تحوال

بژژ  نسژژ   هژژاسژژازماندر چنژژین شژژرایطی نیژژاز  .(1337زاهژژدس و صیرانژژدیش، ) صواهنژژد شژژد

 انسژرباز  عنژوان بژ  هژا  . نسژلی کژ  از آن  شودیمآش ار  ازپیشبیشارزشمندس از کارکنان، 

هاس اثربخش از ییر اثژربخش  ید وج  ممیز سازمانتردشود. این کارکنان بیسازمانی یاد می

هژژی  داننژژد و بژراس تحقژژق اهژداف آن، بژژی  هژژا را مژوطن صژژود مژی  سژازمان  چراکژژ هسژتند،  

کننژد  افزون بژر نقژش رسژمی صژود عمژ  نمژوده و از هژی  تالشژی دریژ  نمژی           داشتیچشم

 (.3331مور و هم اران، ؛ رامین2004، 4؛ مارکوزس و شین2002، 3دیپائوال و هوس)

وظژای    وم موع  رفتارهژاس داوطلبانژ  کژ  جژز     عنوانب  هاس کارکنانرفتار گون ازاین

 هژاس سژازمانی و  وظژای ، نقژش  ان ژا   من ژر بژ  بوبژود مژؤثر      درنوایترسمی فرد نیستند و 

یژاد شژده   رفتژار شژوروندس سژازمانی     عنوانب ، شودمیسازمان  اثربخشیو  کار آییافزایش 

تژرین فراینژدها   ی ی از مومنیز دانش  گذارسب  اشتراک(. 2004، 2رانو  و هم اااپلب) است

                                                      
1. Lee et al., 

2. Nonaka & Takeuchi 

3. Dipaola & Hoy 

4. Markoczy & Xin 

5. Appelbaum et al., 
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توانژد بژ    دانژش مژی   گژذارس ب  اشتراکشود. ضع  در در ای اد مزیت رقابتی محسوب می

بایژد در افژراد رفتارهژایی را    ضع  در رفتار شوروندس سازمانی کارکنان نسژبت داده شژود.   

دانژش در   گژذارس بژ  اشژتراک  رند تا جوژت  و قدردانی قرار گی موردحمایتبرانگیخت ک  

رفتژار  ایژن رفتارهژا؛    ازجملژ  هاس کژافی را دارا باشژند،   صود انگیزه هم ارانسازمان و میان 

 .استشوروندس سازمانی 

و هم ژارانش بژراس اولژین بژار رفتژار       1دهژ  از آن زمژان کژ  دنژیگ ارگژان      سژ  بیش از 

ها رفتار شژوروندس سژازمانی   ت  است. آناند گذشقرار داده موردتوج  را شوروندس سازمانی

رسژمی پژاداش بژ  رسژمیت      نظا مستقیم یا ییرمستقیم با  طورب  ک  اسرفتار فردسِ عنوانب را 

دانسژتند  گژذار اسژت،   سژازمان اثر  مژؤثر تژرویج عمل ژرد    در درم مژو  ، ولژی  نشدهشناصت 

 (.2000، 2؛ پودساکاف و هم اران1433ارگان، )

ساسژی در تعریژ  رفتژار شژوروندس     دهژد، دو روی ژرد ا  شان مژی بررسی ادبیات نظرس ن

رفتژار   عنژوان بژ  و سایر پووهشگران، این نو  رفتژار را   (1433سازمانی وجود دارد. اورگان )

 یقرار دادند، زیرا فعالیت افژراد در محژیک کژار فراتژر از الزامژات نقشژ       موردمطالع  فرا نقش

گراهژا  پیشژنواد    همچژون یگژرس از محققژان   . گژروه د است ها تعیین شدهاست ک  براس آن

م زا از عمل رد کژارس، مژورد مالحظژ      صورتب کند ک  رفتار شوروندس سازمانی باید می

 بژ  وجژود   فژرا نقژش  مشژ   تمژایز بژین عمل ژرد نقژش و      قرار گیرد چراک  در این صورت 

 (.1334مقیمی، ) نخواهد آمد

 ادبیژات  سهژا بررسژی  رهاس شژوروندس، رفتازمین  تحقیقات  در عالق  رو ب  رشد باوجود

 ادبیات ها ازبررسی ،درواقع. استاین مفوو   ابعاد در مورد نشان از عد  اجما  موضو این 

و شناسژایی   رفتار شوروندس بالقوهِ مختل  ش   30 یباًتقر دهد ک نشان میرفتار شوروندس 

 ،این ابعژاد ارائژ  شژده    ینب مفوومی پوشانیهم مقدار زیادس از ،حالبااین شده است.تعری  

 .1مشژترک رسژید:   هفژت موضژو  یژا ب عژد     در تحقیقژات محققژان بژ    تژوان  میوجود دارد. 

 پذیرش. 4، . وفادارس سازمانی3، کارس(. رفتارهاس جوانمردس )ورزش2 رفتارهاس کم ی،

پودسژاکاف و  فژردس )  توسع . 7 مدنی. رفتار 4، فردس )نوآورس( ابت ار. 2، سازمانی )تعود(

                                                      
1. Denis Organ 

2. Podsakoff et al., 
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تاکنون تحقیقات مختلفژی در مژورد رفتژار شژوروندس سژازمانی صژورت       . (2000م اران، ه

در ایژن  (. 2013، 2لژوپز دومینگژوئز و هم ژاران   ؛ 2012، 1و هم ژاران  روسیاپذیرفت  است )

کژ  صژود    (1443تحقیق ابعاد رفتار شوروندس سازمانی بژر اسژاس مژدل نیوژوف و مژورمن )     

 و تواضژع  ،شناسژی، جژوانمردس  دوسژتی، وظیفژ   نژو  ) اسژت ( 1433برگرفت  از مدل ارگان )

ک  تاکنون محققان زیادس در تحقیقات صژود از ایژن ابعژاد     (، ارائ  شده استعفت اجتماعی

ولینژو  ب؛ 2012ی و هم ژاران،  اروس) اندکردهبراس سن ش رفتار شوروندس سازمانی استفاده 

 .(2004، 3و هم اران

در  موردبحژ  موژم و حیژاتی    یانش ب  موضوعهاس اصیر مدیریت ددر سال از دیگر سو

هژا  باورنژد کژ  سژازمان    بر ایژن متون ت ارس تبدی  شده است. جوامع علمی و ت ارس هردو 

هژاس رقژابتی حفژن کننژد.     صژود را در عرصژ    بلندمژدت هاس توانند برترسدانش می باقدرت

  مژدیریت دانژش   ط بژ هاس مربودر فعالیت سرعتب استفاده از دانش باید  منظورب ها سازمان

 (.1441، 4فورثبا ) موازن  ای اد کنند

، توانژایی فوژم مژدیریت دانژش و اهژداف آن      شدهییشناساهاس ترین چالشی ی از موم

است ک  هنوز توافق عمومی درباره مفوو  مژدیریت دانژش وجژود نژدارد. تحلیژ  تعژاری        

کژ   اسژت   هت دارند و آن اینها در یک مورد شبادهد ک  بسیارس از آنارائ  شده نشان می

گژردد. عوامژ  حیژاتی مژدیریت دانژش      مدیریت دانش من ر ب  بوبود عمل رد سازمانی مژی 

 2یعلژ موفق، متعدد هستند ک  برصی تحت کنتژرل و برصژی صژار  از کنتژرل هسژتند. حسژن      

 هژا نقش ژ رهبرس؛ فرهنگ؛ ساصتارها،طبق  پنج ب  را دانش مدیریت موفقیت عوام  (2002)

کرده است. این در حالی  ژ تقسیمگیرساطالعات؛ و اندازه فناورس ها؛ زیرساصتئولیتمس و

داننژد:  مژی  گونژ  ایژن است ک  دیگر محققان، عوام  حیاتی براس موفقیت مدیریت دانش را 

کارکنژان؛   ارشژد؛ درگیژرس   مژدیریت  رهبژرس  باز و مورد اعتماد؛ مسئولیت سازمانیفرهنگ

                                                      
1. Ersoy 

2. López-Domínguez 

3. Bolino et al., 

4. Bamforth 

5. Hassanali 
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اطالعژاتی؛   هژاس نظژا  کارکنان؛ زیرساصت  ؛ قدرتاعتمادقاب  تیمی کارکنان؛ کار آموزش

 (.1340؛ و ساصتار دانش )حاتمی نسب و زن یرچی، زنیمحکگیرس عمل رد؛ اندازه

رفتار آن فژردس کژ     عنوانب گذارس دانش را (، رفتار ب  اشتراک2002هانسن و آویتال )

دیگژژر بژژازیگران  ر دسژژترسدصژژود را  فژژردمنحصژژرب داوطلبانژژ  دانژژش و ت ربیژژات  طژژوربژژ 

ی ژی  (. 2002، 1هانسژن و آویتژال  دانند )دهد، میمی قراراجتماعی )داص  و صار  سازمان( 

دانژش داوطلبانژ     گژذارس اشژتراک اسژت کژ  بژ      ن تژ  این هاس موم در این تعری ، از جنب 

، در تمایژ  بژراس بژ  اشژتراک گذاشژتن دانژش،       (2000)است. بژ  گفتژ  جارونپژا و اسژتیپلز     

گژذارس دانژش   بژ  اشژتراک   متمژایز اسژت.   ییرارادسگذارس اطالعات از اطالعات اشتراک

یک عم  ارادس از ارائ  دیگران با دسترسژی بژ  دانژش و تخصژ       دهندهنشانمشاب   طورب 

 (.2000، 3؛ جارونپا و استپلز2011، 2موگوتسی و هم ارانصود فرد است )

دانژش صژود ندارنژد، زیژرا مم ژن اسژت       س گژذار اشتراکهم  کارکنان نیاز ب  از طرفی 

 دیگژژرعبژژارتبژژ . نگژژرددهژژا اسژژتفاده م ژژدد هژژا ب ژژار گرفتژژ  نشژژود و یژژا از آن دانژژش آن

آن نیژاز  دانش زمانی مفید صواهد بژود کژ  همژ  کارکنژان در کژار صژود بژ         گذارساشتراک

-شژتراک اکننژد ب ژار گیرنژد.    ک  دریافت میرا دانشی  بخش موم ازداشت  باشند یا حداق  

شژود دانژش و   اس ک  باعژ  مژی  دانش عبارت است از تعامالت میان فردس گستردهگذارس 

 (.1342ن، آبادس و هم ارادولتو سازنده توزیع و جذب گردد. )مؤثر  طورب ت رب  

دانژش حژاکم اسژت. از    گژذارس  اشژتراک جریان متفاوت در ادبیات مربوط ب   واصوالً د

هژا و توضژی    دانژش در سژازمان  گژذارس  اشژتراک اهمیژت  ، ادبیات مدیریتی کژ  بژ    سویک

ایژن قسژمت ادبیژات بسژیار مژرتبک بژا        ؛پردازنژد چگونگی مدیریت و نگوژدارس دانژش مژی   

آن بژر ای ژاد شژرایک     تأکیژد ، رفتار و رهبرس است و سازمانیفرهنگمدیریت منابع انسانی، 

 دانژش اسژت. از سژوس    اس رشد و توسژع  بر (سازمانیفرهنگمناسب )ساصتارها، فرایندها و 

بخشژی از دانژش،    آوردن ب  دستصبره است ک  هدف آن  سهانظا دیگر، ادبیات مرتبک با 

                                                      
1. Hansen & Avital 

2. Mogotsi et al., 

3. Jarvenpaa & Staples 
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گیژرس  اطالعاتی صبره و تصمیم نظا گیرس یک صبره براس استفاده آن در استدالل و تصمیم

 (.1341، دانائی فردحسینی و است )

رد ک  مزایاس ارزشژمند و موژم   گذازمانی دانش صود را ب  اشتراک می معموالًیک فرد 

(. عالوه بژر ایژن، از دالیژ  اصژلی کژ       2002، 1و هم اران باکبراس او در نظر گرفت  شود )

فرد معموالً تمایلی براس ب  اشتراک گذاشتن دانش ضمنی صود ندارد، صطر بالقوه از دسژت  

ن بژ   چنژی هژم دانژش بژا دیگژران اسژت.      سازوکاردادن مزیت و عد  دریافت پاداش مناسب 

و  پژذیرس جامعژ  گیژرس از انگیژزش درونژی، ماننژد     توانژد بژا بوژره   گذارس دانش میاشتراک

 .(2000 ،2استورل  و فرس)دوستی صورت گیرد 

تژرین فرآینژدها   گذارس دانش ی ی از موماشتراک میان متغیرها:ارتباط سازی مفهوم

عمژدتاً عوامژ    نیژز  تحقیژق  شژود. ادبیژات موضژوعی    در ای اد مزیژت رقژابتی محسژوب مژی    

و بررسژی قژرار    شناسژایی مورد  گذارنداثر می محیطی را ک  بر انتقال دانش مؤثرسازمانی و 

هژاس شخصژیتی )از   شخصی مانند ویوگی کنندهتعییناند، اما اکنون جوت تحلی  عوام  داده

 عنژژوانبژژ ( و ... شناسژژی و ادب اجتمژژاعیدوسژژتی، وظیفژژ قبیژژ  نزاکژژت، جژژوانمردس، نژژو  

حسژینی  گذارس دانش تغییر کرده است )هاس اشتراکدهاس تعودات فردس در فعالیتپیشاین

 (.1341، دانائی فردو 

کژ  آن یژک رفتژار     شژود گژذارس دانژش چنژین اسژتنباط مژی     از مفوو  اشژتراک  درواقع

دهنژد.  است ک  افراد در سازمان از صژود نشژان مژی    رفتارهایی، یعنی جزئی از استسازمانی 

رسژد ارتبژاط نزدی ژی بژا     ازمانی ی ی از مفاهیمی اسژت کژ  بژ  نظژر مژی     رفتار شوروندس س

گذارس دانش دارد، ب  این صورت ک  هر دو رفتارهایی داوطلبان  و اصتیارس هستند اشتراک

؛ 2003 ،3ناند ک  هر دو ارتباط مثبتی با عمل رد سازمانی دارند )لژی و تحقیقات نیز نشان داده

افرادس ک  رفتار شوروندس سازمانی را از صود بروز (. 2011، 4سلوانآس راماساماس و سامارا

باورنژد   بژر ایژن  دهند، تمای  دارند سایر هم اران یا سازمان صود را منتفع کنند. محققژان  می

                                                      
1. Bock et al., 

2. Osterloh & Frey 

3. Lin 

4. Ramasamy & Thamaraiselvan 
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دانژش اثژرس    گژذارس بر اشتراکرفتارس فراتر از شغ ،  مثاب ب ک  رفتار شوروندس سازمانی، 

-استوار است ک  کارکنان تمایلی بژ  اشژتراک   اص  اینبر . درواقع این استدالل دارندمثبت 

بنژابراین،  ؛ هژا نیسژت  گژذارس جژزو وظژای  محولژ  آن    گذارس دانش ندارند؛ زیرا اشژتراک 

گذارس دانش نیز دهند، ب  اشتراککارس صود ان ا  می حیط کارکنانی ک  رفتارس فراتر از 

 (.1343سرشت و شیخی، ورزند )رحمانبیشتر اهتما  می

در موضژو    انژدکی تژاکنون تحقیقژات   مورد پیشین  ت ربی پووهش باید اشژاره کژرد   در 

و این امر حاکی از نو بژودن و   گرفت داص  و چ  در صار  از کشور صورت تحقیق، چ  در 

 جذابیت موضو  است. حالدرعین

گژذارس دانژش   (، ب  بررسی ارتباط میان رفتار شوروندس سازمانی و اشژتراک 2003لین )

-دوسژتی، تواضژع، وظیفژ    کژ  نژو    دها نشژان دا هاس کشور تایوان پرداصت. یافت ماندر ساز

آزمژون   بژر اسژاس  گذارس دانش کارکنژان  شناسی، جوانمردس و عفت اجتماعی بر اشتراک

 د.ندارس داردالت ساصتارس اثر معنیامع

 بررسژی رابطژ  بژین رفتژار     باهژدف (، در تحقیقژی  2011سژلوان ) آس راماساماس و سامارا

دانش، دریافتند ک  رفتار شوروندس سژازمانی و هژر    گذارسب  اشتراکشوروندس سازمانی و 

گژذارس دانژش دارنژد. تژ  و     بر اشتراک توجویقاب مثبت و  یرتأثمربوط ب  آن  شاص پنج 

شژغلی و رفتژژار   بسژژتگیدلدانژش،   گژذارس بژ  اشژژتراک بژژا عنژوان:  تحقیقژی  (، 2012) 1انسژ 

 و رضژایت شژغلی   شژغلی،  بستگیدل ها نشان داد ک یافت ؛ دادند  را ان ا شوروندس سازمانی

 گژذارس بژ  اشژتراک   رفتژار  بژا  مثبتارتباطی  وبوده مؤثر از عوام   رفتار شوروندس سازمانی

-معنی رفتار شوروندس یک متغیر میان ی این تحقیق نشان داد ک ولی  دارد. کارکنان دانش

 .نیست دانش گذارساشتراک و رفتارسازمانی ود، تعشغلیرضایت شغلی، بستگیدل دار بین

(، با بررسی نقش میان ی رفتار شژوروندس سژازمانی بژر رابطژ      2012) 2اسال  و هم اران

هژاس  نفر از کارکنژان شژرکت   402؛ در میان گذارسب  اشتراکفرهنگ یادگیرس سازمانی و 

یاگاراجژان  توجود دارد.  دارسارتباط مثبت و معنی هاشاص دریافتند ک  میان این  اییمالزی

                                                      
1. Teh & Sun 

2. Islam et al., 
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بژژ  رفتژژار شژژوروندس سژژازمانی و   ت ربژژی رابطژژ  میژژان    بامطالعژژ (، 2012) 1ندراکژژوبنو 

-الدارس وجژود دارد.  ، دریافتند ک  میان این متغیرها ارتبژاط مثبژت و معنژی   گذارساشتراک

بژ   ر رفتار شوروندس سژازمانی و اثژرات آن د  مطالع  بررسی و  اس با(، در مقال 2011) 2زوبی

بژژ  دانژژش، دریافتنژژد کژژ  میژژان رفتژژار شژژوروندس سژژازمانی و ابعژژاد آن بژژا   گژژذارساشژژتراک

مطالعژات داصلژی   در برصی از  دارس وجود دارد.دانش ارتباط مثبت و معنی گذارساشتراک

گژذارس  بژر اشژتراک  از تاثیرگذارس رفتار شوروندس سژازمانی   حاکی هایافت  ،نیزان ا  شده 

 دانائی فرد؛ 1341، دانائی فردحسینی و ) بوده است موردمطالع هاس ازمانسدر کارکنان  دانش

 .(1340و هم اران، 

-ها و توانمندسازهاس گوناگون مژدیریت و  گون  ک  اشاره شد، از میان زیرساصتهمان

سژازمانی )رفتژار    -عوامژ  انسژانی   کننژده تعیژین گذارس دانش؛ این پووهش بر نقش اشتراک

دانژژش میژژان کارکنژژان زن اداره   گژژذارسبژژ  اشژژتراک در ارتقژژاس  شژژوروندس سژژازمانی(، 

حیژاتی ایژن    تژأثیرات کنژد نقژش و   و تالش می دارد تأکیداستان مازندران  وپرورشآموزش

 و در قالب مدلی جامع تشری  کند. موردنظرعام  را در سازمان 

یژ   هاس پووهش ب  شرح ذفرضی و هدف پووهش،  ت ربی فوق ادبیات نظرس،بر اساس 

، الز  ب  ذکر است تحقیژق حاضژر داراس یژک فرضژی  اصژلی و      بررسی و آزمون شده است

 :استپنج فرضی  فرعی 

 ودانژش ارتبژاط مثبژت     گژذارس اشتراک و شوروندس سازمانی میان رفتار فرضیه اصلی:

 دارس وجود دارد.معنی

شناسژی،  فژ  ، وظیدوسژتی نژو  ابعاد رفتار شژوروندس سژازمانی )  میان  فرعی: هایهفرضی

دارس دانش ارتباط مثبژت و معنژی   گذارسب  اشتراک و جوانمردس، تواضع، عفت اجتماعی(

 وجود دارد.

، متغیرهژاس پژووهش بژ  دو دسژت  مسژتق  و وابسژت        طژورکلی بژ  : مدل نظری پژوهش

 "گژذارس دانژش  اشتراک"در این پووهش،  موردتوج شوند. متغیر اصلی )وابست ( تقسیم می

هژاس مفوژومی   ، از مژدل پژووهش  ان ژا  شژده در بسژتر موضژوعی     پیشین قاتدر تحقیاست. 

                                                      
1. Thiagarajan & Kubendran 

2. Al-Zu’bi 
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گذارس دانش بر رفتژار  ، گاهی در مقا  تاثیرگذارس متغیر اشتراکه استمتنوعی استفاده شد

-شوروندس سازمانی و گاهی نیز در مقا  تاثیرگذارس رفتار شوروندس سازمانی بژر اشژتراک  

د برصی از مطالعژات ان ژا  شژده، از مژدل مفوژومی      مانن این تحقیق نیزدر اما ؛ گذارس دانش

تژالش  اسژاس،   بژر ایژن  (. 2011سلوان، ؛ راماساماس و ساماراآس2003)لین،  شدذی  استفاده 

 گذارس دانش را از طریق متغیرهژاس مسژتق   پووهشگران بر آن است تا تغییرات در اشتراک

 تبیین کنند. )رفتار شوروندس سازمانی و ابعاد آن(

 

 تحقیقچارچوب مفهومی  .1نمودار 

 پژوهش شناسیروش

-. راهبژرد جمژع  اسژت  تحلیلژی روش کژار   ازلحاظتحقیق حاضر ب  لحاظ هدف کاربردس و 

. اسژت هژا، پرسشژنام    ها در این پووهش از نو  پیمایشی و ابژزار گژردآورس داده  آورس داده

و از آن اسژتان مازنژدران؛    وپژرورش آموزشداره زن ا کارکناننیز جامع  آمارس این تحقیق 

کژ    ،شژود را شام  مژی شاهدس ت ربی  عنوانب شور بونمیر  وپرورشآموزش ادارهکارکنان 

گیرس کوکران، نمون  آمارس تحقیق اند. بر اساس فرمول نمون نفر بوده 102در زمان تحقیق 

 سازمانی رفتار شوروندس گذارس دانشاشتراک

 سازمانی

 (ال 

 متغیر مستق                                                   متغیر وابست 

 دانشگذارس اشتراک

 یدوستنو 

 شناسییف وظ

 جوانمردس

 ت اجتماعیعف

 تواضع

 ب(

 مستق  متغیرهاس                                        متغیر وابست 
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 عنژوان بژ  گیرس تصژادفی سژاده   ون هاس نمنفر از کارکنان بوده ک  با روش 32حاضر برابر با 

 43تعژداد   درنوایژت هژا توزیژع شژده و    ها در میژان آن پرسشنام  .نمون  آمارس انتخاب شدند

از  شژده مشژاهده بژا توجژ  بژ  آمژار      آورس شژد. آمارس جمع وتحلی ت زی پرسشنام  مناسب 

 %34(، 22-32بژین )  %43سژن   ازنظژر  موردمطالعژ  جداول توصیفی باید گفت؛ ک  در نمون  

 %44م ژرد و   %4( سژال، از ایژن میژان    44-22بژین )  %3( و 41-43بژین )  %13(، 33-40بین )

 اند.داراس حداق  تحصیالت کاردانی بوده موردمطالع تحصیالت، افراد  ازنظر، متأه 

(، 1443)ن وژوف و مژورم  ین سل یوسژ ن پرسشنام  ب یا رفتار شهروندی سازمانی: سیاهه

-دوسژتی، جژوانمردس، وظیفژ    : نژو  شاص هر سؤال براس  4است، )ده ین گردی  و تدویتو

پرسشژنام  پژنج   ب  ایژن  ی یگواس پاسخید. مقی( استفاده گردشناسی، تواضع و ادب اجتماعی

 ( بوده است.2تا کامالً موافقم= 1)کامالً مخالفم= اسگزین 

 17از پرسشژنام    گژذارس دانژش  اشتراکبراس سن ش  :گذاری دانشاشتراک سیاهه

-مقیژاس پاسژخ  اسژتفاده گردیژد.    ،(2007) 1و رودت جاکوب گذارس دانشاشتراک یسؤال

 .( بوده است2موافقم= تا کامالً 1مخالفم= )کامالً اسگزین گویی پرسشنام  پنج 

چنانچژ   فژاس کرونبژاخ اسژتفاده شژد،     لگیرس، از روش آبراس سن ش پایایی ابزار اندازه

داراس پایژایی   مورداستفادهتوان دریافت ک  ابزار اشد، میب 70/0بیشتر از ابزار مقدار حاصل  

-اشژتراک میزان آلفاس محاسب  شده براس پرسشنام   .(1474، 2دون و فرسون) ی هستندیباال

 آمد. ب  دست 33/0 رفتار شوروندس سازمانیو پرسشنام   32/0 گذارس دانش

قژرار   تأییژدس عژاملی  سژازه و تحلیژ     موردسژن ش هژا  براس تعیین روایی؛ این پرسشژنام  

هژایر و  معیارهاس سن ش روایی است )ی ی از  عنوانب ک   GFIگرفت  است، یعنی شاص  

هژا ابتژدا در اصتیژار    پرسشنام چنین آمده است. هم ب  دست %40 بیشتر از ،(1443، 3هم اران

آنگاه پگ از اصذ نظژرات اصژالحی و تعژدی      ،چند تن از اساتید و صبرگان امر قرار گرفت

ها نیز اصژذ و از  ها، در اصتیار نمون  مقدماتی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنوادس از آنم

 اطمینان حاص  شد. موردمطالع با توج  ب  جامع  آمارس  سؤاالتمرتبک بودن 

                                                      
1. Jacobs & Roodt 

2. Van de ven & Ferry, 

3. Hair et al., 
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، از آزمون همبسژتگی پیرسژون و بژا اسژتفاده از     ها فرضیآزمون  منظورب این پووهش  در

تغیرها استفاده شد. سژپگ رابطژ    براس سن ش همبستگی میان م win16SPSSافزار آمارس نر 

مژدل معژادالت سژاصتارس بژا کمژک      طریژق    و وابسژت  تحقیژق، از   قبین متغیرهاس مست یعلّ

 آزمون شد. 8.50LISREL افزارنر 

 ی پژوهشهایافته

از  ،میژان متغیرهژا   در بررسی وجژود ارتبژاط و نیژز میژزان آن     براس: همبستگی میان متغیرها

( مژنع گ شژده اسژت.    1کژ  نتژایج آن در جژدول شژماره )     ،شژد  اسژتفاده زمون همبستگی آ

بیشژتر  دارس همبسژتگی میژان   معنژی  دهنژده نشژان آن  ضژرایب مقادیر منع گ شده و  درواقع

 درصد است. 44ها با ی دیگر در سط  اطمینان متغیرهاس مستق  و وابست  و ابعاد آن

 ریس همبستگی بین متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار و مات .1جدول 

 Mean S.D. 1 2 3 4 2 4 یرهامتغ -

1 
گذارس اشتراک

 دانش
23/3 42/0 1      

     1 073/0 23/0 21/3 دوستینو  2

    1 123/0 204/0 ** 44/0 22/3 شناسیوظیف  3

   1 321/0 ** 444/0 ** 244/0 ** 47/0 73/3 جوانمردس 4

 1 1 474/0 ** 112/0 242/0 ** 042/0 * 20/0 72/3 تواضع 2

 1 270/0 ** 247/0 ** 331/0 ** 231/0 * 344/0 ** 44/0 40/3 عفت اجتماعی 4

 470/0 ** 403/0 ** 310/0 ** 424/0 ** 443/0 ** 413/0 ** 32/0 43/3 رفتار شوروندس 7

P < 50/5* P <50/5 ** 

 شژوروندس سژازمانی  رفتژار   سهژا شژاص  شود، بیشترین میژانگین  مشاهده می گون همان

 رفتژار شژوروندس سژازمانی    سهاشاص میانگین  ترینکم (،40/3) عفت اجتماعیمربوط ب  

-اشتراکمیانگین و  (43/3میانگین رفتار شوروندس سازمانی ) ،(21/3) دوستینو مربوط ب  

کژ   . چنژان اسژت  ک  کمترین میانگین را ب  صود اصتصژا  داده است  (23/3) گذارس دانش

؛ رابط  مثبت و معنادارس بین تمژامی متغیرهژاس   شودیممشاهده یب همبستگی ر بخش ضراد

 (.≥P 01/0)دوستی( گذارس و نو )جز اشتراکپووهش وجود دارد مستق  و وابست  
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ی ک  در فرضژیات ارائژ  شژد،    سن ش رابط  علّ منظورب : معادالت ساختاری الگو یابی

ترین هدف تحلیژ  عژاملی تائیژدس،    موم درواقعشود. دالت ساصتارس استفاده میااز مدل مع

هژا  هژاس متغیرهژایی کژ  روس ایژن عامژ      تعیین این مسئل  است ک  آیا تعژداد بارهژا و عامژ    

 رفت، انطباق دارد.ظرس انتظار میو مدل ن نظری بر اساس  آنچ اند، یا گیرس شدهاندازه

-Tمقادیر  ؛ وبودههاس آن داراس برازش مناسبی باید شاص ، مدل ساصتارس ییدتأ براس

Value  2دار باشند. اگر مقدار استاندارد معنی ضرایبوχ   2، نسژبتχ   ( بژ  درجژ  آزادسdf،) 

درصژد   40تژر از  بزرگ AGFIو  GFIو نیز  10/0تر از کوچک RMSEA، 3تر از کوچک

تژوان دریافژت کژ  مژدل     اشند، میدرصد ب 40تر از هم بزرگ NNFIو  NFIچنین باشد، هم

در جژدول ذیژ  شژرحی از ایژن     . اسژت مفوومی ارائ  شده داراس برازشی مناسب و مطلژوب  

 ها و مقدار بوین  پیشنوادس براس مدل ساصتارس مطلوب ارائ  شده است.شاص 

 های مورد استفاده در ارزیابی الگوهای ساجش و ساختاریشاخصبرخی از  شرح .2جدول 
 حدود های برازش مدل معادالت ساختاریشاخص رحش هاشاخص

2χ 

کند ها را نشان؛ فرضیۀ پوچ را آزمون میمغایرت و اصتالف میان الگوس مفروض و داده

کوواریانگ  -کوواریانگ را از ماتریگ واریانگ -هاس ماتریگ واریانگک  انحراف

 نماید.گیرس برآورد مینمون ، تنوا ب  دلی  صطاهاس نمون 
p>0.05 

/df2χ 

نمون  حساس است و  اندازۀب ک  آزمون م ذور کاس یا کاس اس وئر نسبت ب  دلی  این

آورده شوند و ارزش آن  حسابب هاس آزادس دار است ک  درج تنوا در حالتی معنی

 شود.هاس آزادس تقسیم میتعداد درج  وسیلۀب 

 3-1یا  1-2

RMSEA 
هاس ریانگ جامع  را نشان و تعداد درج چگونگی صوبی برازش مدل ماتریگ کووا

 دهد.قرار می موردتوج آزادس را 
 : معقول0110

GFI 
هاس هاس واقعی، براس درج پیشگوئی نسبت ب  داده واسطۀب هاس م ذور مقایسۀ باقیمانده

 آزادس تعدی  نشده است.
00/0< 

AGFI GFI  00/0 هاس آزادس.شده براس درج تعدی< 

NNFI 

دهد ک  تا چ  اندازه برازش الگو نی وتر است، مقایس  شده با یک الگوس صک نشان می

هاس تواند ارزشهاس آزادس )میشده براس درج نرمال الگوس پوچ، تعدی  طورب صفر، 

 باالتر از یک را بگیرد(.

00/0< 

CFI 
شده اندازه برازش نی وتر الگو، مقایس  شده با یک الگوس صک صفر، تعدی  دهندهنشان

 هاس آزادس.براس درج 
00/0< 
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تائیژد   ندگی مناسب مدل، برازب  نتایجبا توج  : معادالت ساختاری پژوهش الگو یابی

آمژده   بژ  دسژت   2χ میژزان  و 3تر از کوچک (،dfب  درج  آزادس ) 2χنسبت  چراک شود، می

سژط   مژدل نیژز کژ  ح ژم      P-valueبوده اسژت. از طرفژی    در حد مطلوببراس آزمون نیز 

نیژز   RMSEAبژوده و میژزان    02/0تر از دارس را در آزمون تحلی  مسیر دارد، کوچکمعنی

 درصد هستند. 40مدل نیز باالس  AGFIو  GFIک  این درنوایتتر است. کم 10/0از 
 

 
 ترسیم چارچوب تجربی تحقیق .2نمودار 

دار بژودن  بژراس بررسژی معنژی   : پژوهش تحلیل مسیر برای مدل معادالت ساختاری

-، از مژدل اسژتاندارد و عژدد معنژی    دانژش  گذارساشتراکبر  رفتار شوروندس سازمانی یرتأث

تژوان گفژت   آمژده مژدل مژی    بژ  دسژت  دار بودن اعداد شود. در مورد معنیدارس استفاده می

د بود ک  بین دار صواهنشود، اعداد معنیان ا  می 42/0آزمون فرضیات در سط   ازآن اک 

با توج  ب  نتایج آزمون تحلی  مسیر، فرضی  اصلی پژووهش مبنژی بژر    نباشند.  -44/1و  44/1

دار است و ارتباط علی آن تائیژد  دانش معنی گذارساشتراکبر  رفتار شوروندس سازمانیاثر 

 رفتار شوروندس سازمانی گذارس دانشاشتراک

 (ال 

 مستق  متغیر متغیر وابست 

گذارس اشتراک

 دانش

 یدوستنو 

 شناسییف وظ

 جوانمردس

 عفت اجتماعی

 تواضع

 ب(

 غیرهاس مستق مت متغیر وابست 

t= 2.81 
 

 

= 0. 46 

 

t= 3.90 

= 0. 48 

 

t= 4.84 

= 0. 59 

t= 8.23 
 

= 0. 94 

t= 2.83 
 

= 0. 36 

 t= 4.12 
 

= 0. 51 
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رفتژار  همژ  ابعژاد   مبنی بژر آن اسژت کژ      همبراس فرضیات فرعی پووهش  tمقادیر شود. می

 و رابط  علی دارند. یرتأثداراس  دانش گذارساشتراکبر  وندس سازمانیشور

 نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری .3جدول 
 نتیجه اعداد معناداری ضریب استاندارد مسیر ارتباط -

H1  فرضی  دییتأ 31/2 44/0 دانش گذارساشتراک ←رفتار شوروندس 

1-1H  فرضی  دییتأ 40/3 43/0 دانشگذارس اشتراک ← دوستینو 

2-1H  فرضی  دییتأ 23/3 44/0 دانشگذارس اشتراک ← شناسیوظیف 

3-1H فرضی  دییتأ 33/2 34/0 دانشگذارس اشتراک ← جوانمردس 

4-1H فرضی  دییتأ 12/4 21/0 دانشگذارس اشتراک ← تواضع 

5-1H فرضی  دییتأ 34/4 24/0 دانشگذارس اشتراک ← عفت اجتماعی 

RMSEA = 0.04 ،GFI = 0.92 ،AGFI = 0.91 ، CFI = 0.95 ،IFI = 0.95 ،NFI=0.90 و  

NNFI=0.91 

 .است 3تر از ( نیز کوچک44/1) df/2χچنین است و هم 10/0تر از ( کوچک04/0م ذور صطاهاس مدل )

مقایس  میژزان اهمیژت   بندس و رتب : رفتار شهروندی سازمانی یهاشاخصبندی رتبه

دارس( ط  )معنژی سژ دهد بژا  نشان میروندس سازمانی از طریق آزمون فریدمن ابعاد رفتار شو

تژوان گفژت توزیژع میژزان اهمیژت ابعژاد       می درنتی  شود و رد می 0H، فرض 000/0برابر با 

هژا  دارس دارد. مقایس  میژانگین رتبژ   تفاوت معنی کارکنانمیان فتار شوروندس سازمانی در ر

رفتژار   عفژت اجتمژاعی  بیشژترین اهمیژت مربژوط بژ  بعژد      دهژد کژ  بژراس کارکنژان     نشان می

بژ  ترتیژب    شناسژی دوستی و وظیف تواضع، جوانمردس، نو شوروندس سازمانی است و ابعاد 

 .هاس بعدس قرار دارنددر اولویت

 های آزمو  فریدمنآماره .4جدول 

 دارسمعنی آزادس درج  دوکاس تعداد میانگین رتب  هامؤلف  -

ند
رو

شو
ار 

رفت
 س

نی
زما

سا
 

 44/2 دوستینو 

43 34/42 4 000/0 

 32/2 شناسیوظیف 

 12/3 جوانمردس

 34/3 تواضع

 77/3 عفت اجتماعی
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 گیریبحث و نتیجه

صواهد شژد کژ  کارکنژان تمایژ  بژ        دسترسقاب امروزه دانش فردس هنگامی براس سازمان 

فتارس فراتر از نقش واقعی کارکنژان در سژازمان   اشتراک آن داشت  باشند. اشتراک دانش، ر

بژروز ایژن رفتژار شناسژایی      هژاس کننژده تسوی است ک  براس بروز آن باید عوام  احتمالی و 

هژایی را کژ  بژراس    شوند و هم کارکنان و هم سازمان تژالش کننژد در کنژار ی ژدیگر روش    

هژا و از بژین   مشژوق و همزمژان در تقویژت    اسژت شناسژایی   تأثیرگذارش دان گذارساشتراک

 شژناصت هژدف اصژلی پژووهش حاضژر،     اساس،  بر این بردن موانع اشتراک دانش ب وشند.

کارکنژان   گذارس دانشاشتراکآن بر  سهاشاص و  تأثیرگذارس رفتار شوروندس سازمانی

 است. استان مازندران وپرورشآموزشزن اداره 

دار میژان  و معنژی  مثبژت رتباط آمده از طریق آزمون همبستگی حاکی از ا ب  دستنتایج 

ابعژاد  این ارتبژاط در میژان    چنینهماست.  گذارس دانشاشتراکو  رفتار شوروندس سازمانی

نتژایج  از طرفژی  اسژت.   رؤیژت قابژ   نیژز  گژذارس دانژش  رفتار شوروندس سازمانی و اشتراک

 رتصژو بژ    تف یک متغیرها آزمون تحلی  مدل معادالت ساصتارس براس متغیرهاس تحقیق ب

 ذی  است:

باالتر از میزان مقژدار   Tو مقدار  44/0مقدار ضریب مسیر در مورد فرضی  اصلی تحقیق، 

آمده است، قاب  مشاهده است ک  ایژن ارتبژاط قژوس،     ب  دست 31/2دارس یعنی آستان  معنی

گون  بیان داشژت کژ  بژا افژزایش سژط       . در تفسیر این ارتباط باید ایناستدار و معنی مثبت

از صود بژروز  بیشترس دانش گذارس اشتراکمیزان  هاآن، ر شوروندس سازمانی کارکنانرفتا

-میژزان اشژتراک  کارکنژان  ، سط  رفتژار شژوروندس سژازمانی    کاهشبا  برع گدهند و می

(، 2003هژاس تحقیقژات لژین )   افت  با یافتژ  . این یدهندمی نشانگذارس دانش کمترس از صود 

 صوانی دارد.( هم1341) دانائی فردو حسینی و  (2012) سانو  ت (، 2011زوبی )ال

 عد رفتار شژوروندس سژازمانی  ب  پنجهر بوبود شرایک ان ا  شده،  ی با توج  ب  آزمون فرض

 (β=21/0(، تواضژع ) β=34/0شناسی )(، وظیف β=44/0(، جوانمردس )β=43/0) دوستینو )

کارکنژان   گژذارس دانژش  تراکبوبود وضژعیت اشژ   من ر ب نیز  ،((β=24/0و ادب اجتماعی )

سژط   کارکنان بوبود یابد،  هاس رفتار شوروندس سازمانیمؤلف  چنانچ ، طورکلیب شود. می
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آمژده   ب  دسژت نتایج  بوبود صواهد یافت. اسمالحظ قاب  ب  مقدارنیز گذارس دانش اشتراک

(، 2012دارن )یاگاراجژان و کژوبن  ت(، 2012اسژال  و هم ژاران )  با تحقیقات  هااز این فرضی 

 صوانی دارد.هم (،1341) دانائی فردو حسینی و  (2011زوبی )ال

-شژود بژراس افژزایش سژط  اشژتراک     با نگاه ب  نتایج یافت شده در تحقیق، پیشژنواد مژی  

، مژدیران  اسژت گذارس دانش ک  عاملی موم در جوت بوبود اثربخشی و عمل ژرد سژازمانی   

 ر شوروندس سازمانی و ارتقاس آن استفاده نمایند:رفتا هاسیوهشاز  وپرورشآموزشاداره 

را در جوژت   هم ارانشژان دوستی، کارکنان با رعایژت مالحظژات سژازمانی،    در ب عد نو 

داوطلبان  ب  کارکنان جدید با موژارت کژم    صورتب رسانند. ان ا  کارهاس محول  یارس می

شژود تژا مژدیران    شژنواد مژی  پیاساس  بر این .کنندکمک میو ب  هم ارانی ک  یایب هستند 

-هژم  ،قژرار دهنژد   موردتوجژ  بح  عدالت و عد  تبعیض میان کارکنان را در سازمان بیشتر 

 پژذیرس بیشژتر،  بژا مسژئولیت   تژا بتواننژد  پذیرس را براس کارکنان درونی کننژد  چنین مسئولیت

 .داننبرس ترسمطلوبرا در سازمان ب  سط  میان کارکنان گذارس دانش اشتراک

 درواقژع ارتباط مثبتی وجود دارد.  اشتراک دانشو  شناسیوظیف میان نشان داد ک   نتایج

و شام  رفتارهژایی   اشاره داردب  کار و تالش فراتر از الزامات رسمی سازمان،  شناسیوظیف 

وظژایفش را ان ژا  دهژد و باعژ       ،دهد در حژدس بژاالتر از انتظژار   است ک  ب  فرد اجازه می

 سژازس شژغ ،  ینژی  گژردد بژا  اساس پیشنواد مژی  بر اینشود. ین کارکنان افزایش اعتماد در ب

ایژن رفتژار   هاس آش ار باشژد،  ک  در آن اعتماد از مشخص  مناسب و قوس جوسازمانیای اد 

 را توسع  بخشیده و درنوایت ب  ارتقاو سط  اشتراک دانش رسید.

 ،در کژار  ناپژذیر نژاب اجت کننژده ناراحژت تمای  ب  تحمژ  شژرایک    عنوانب  نیزجوانمردس 

در کارکنژان و توجژ  بژ     نگرشژی مثبژت    ای اد شژرایک . استبدون ش ایت و ابراز ناراحتی 

توانژد  مژی هاس مناسژب بژراس ایژن نظژرات،     و در نظر گرفتن پاداش آنانو نظرات  هاپیشنواد

گذارس اشتراک این شاص  و راهبردس مناسب از طرف مدیران سازمان براس بوبود شرایک

در کنند و الیق گروه میعالیق شخصی صود را فداس عاساس، کارکنان  بر این باشد.دانش 

 کنند.دانش صود در سازمان کوتاهی نمی اشتراک
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 .نحوه رفتار افراد با هم اران، و مخاطبژان سژازمان اسژت    دهندهنشانتواضع نیز  سوییاز 

پیشژگیرس از وقژو     منظژور بژ  هژاس ضژرورس را   کننژد گژا   در این حالت کارکنان تالش می

با توج  ب  تائید ارتباط میژان ایژن   . مش الت کارس هم اران صود در واحد سازمانی بردارند

و  بخشژند مدیران باید رفتارهاس صژود را بژا کارکنژان بوبژود     گذارس دانش، متغیر و اشتراک

 .پیشگیرس از وقو  مش الت کارس برگزار کنند منظورب کارکنان  باجلسات مشاوره 

شژود. نظژارت   عالق  یا تعود ب  سازمان ناشی مژی و پذیرس مسئولیت نیز ازاجتماعی  ادب

بژ  لحژاظ   محژیک  ها و تودیدها )در نظر گژرفتن تغییژرات   منظور شناسایی فرصتبر محیک ب 

ای ژاد  بژا   بایژد سژت.  ا اس از این رفتارهانمون  ،هاس شخصیبر سازمان( حتی با هزین  تأثیرات

را در کارکنژان ارتقژاو    سژازمانی هویژت زمانی، بتوان سژط  تعوژد و   فرهنگ قوس و مثبت سا

افزایش سط  این متغیرهاس سازمانی باع  افزایش میزان بروز  ،تحقیقات زیرا بر اساس، داد

 .گرددگذارس دانش میو اشتراکرفتار شوروندس سازمانی 

 منابع

فراینژژدس  نقژژش زیرسژژاصتی و .(1340سژژیدمحمود ) ،زن یرچژژی ؛سیدحسژژن ،حژژاتمی نسژژب

انژداز  فصژلنام  چشژم   .مدیریت دانش در مسیر چابک سازس صژنعت نسژاجی کشژور   

 .132-121، 1، مدیریت صنعتی

رفتژار شژوروندس سژازمانی بژر تسژویم       یرتأث .(1341حسن ) ،دانائی فرد ؛سید م تبی ،حسینی

 ،7(23) ،فصژلنام  علژو  مژدیریت    .سازمانیفرهنگگرس دانش: مطالع  نقش میان ی

104-130. 

ت نولژویس اطالعژات    یرتأثبررسی  .(1342فرزان ) ،روزبان ؛اعظم ،زارعی ؛حسین ،دامغانیان

 .گژرس توانمندسژازس در شژرکت ملژی حفژارس ایژران      بر مدیریت دانژش بژا میژان ی   

 .102-32، 2(4)، ورس اطالعاتمدیریت فنا

ارتقژاس  بژر   یتژأمل  .(1340سژید م تبژی )   ،حسژینی  ؛احمژد  ،صائ  اللوژی  ؛حسن ،فردییدانا

وزارتخانژ  مسژ ن و    موردمطالعژ  تسویم دانش در پرتو رفتژار شژوروندس سژازمانی )   

-34 ،4(14) ،مژدیریت عمژومی   سهژا پووهش .شورسازس و وزارتخان  راه و ترابرس(

43. 
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پول، جواد؛ کیاالش ی، جعفژر؛ امژانی، م تبژی؛ وریژج،     آبادس، حسین؛ صزائیرضایی دولت

ارس فرهنگ سازمانی بژر تسژویم دانژش و ای ژاد     (. طراحی مدل تاثیرگذ1342رضا )

نامژ  مژدیریت   فصژ  دو  چاب ی در موار شرایک بحرانی با روی رد پدافنژد ییرعامژ .  

 .24 -47 ،2(1، )بحران

بررسژی رابطژ  بژین ادراک از     .(1333ایمژان )  ،احمژدس  ؛اکژر   ،هادیزاده ؛میدح ،موررامین

  مژژوردس: شژژرکت پخژژش عژژدالت سژژازمانی و رفتژژار شژژوروندس سژژازمانی )مطالعژژ 

 .42 -34 ،1(1، )نام  مدیریت تحولفص  .هاس نفتی ستاد توران(فراورده

طژرح مژدل    .(1342م تبژی )  ،امژانی  ؛جعفژر  ،کیاالش ی ؛جواد ،پولصزائی ؛حسین، رضایی

بر تسویم دانش و ای اد چاب ی در موار شرایک بحژران   سازمانیفرهنگتاثیرگذارس 

-24، 2(3) ،علمی و پووهشی مدیرت بحران دو فصلنام  .یرعام یبا روی رد پدافند 

47. 

بژر رفتژار    ینآفژر تحژول تژأثیر رهبژرس    .(1337موژدس )  ،صیراندیش ؛الساداتشمگ ،زاهدس

 .نفتی ایژران  سهافرآوردهشوروندس کارکنان: مطالع  موردس در شرکت ملی پخش 

 .30-4 ،2 ،مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

بررسژی الگژوس رابطژ      .(1340سژمی  )  ،فتحی ؛عادل ،آذر ؛جعفر، محمدس ؛اصغریعل، فانی

هاس مدیریت پووهش .یلیفرا تحلبین تنیدگی و رفتار شوروندس سازمانی با روی رد 
 .24-22 ،4(12) ،عمومی

مژژدیریت  .رفتژژار شژژوروندس سژژازمانی؛ از تئژژورس تژژا عمژژ   .(1334) محمژژد یدسژژ ،مقیمژژی
 .14-43 ،4(1) ،سازمانیفرهنگ

(. تبیین الگوس روابژک بژین تسژویم دانژش و رفتژار      1343شناس، مودس؛ صشنود، علی )زدانی

، 4(1گرا، مدیریت دولتی، )شوروندس سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت

203-134. 

(. نقش میان ی رفتار شژوروندس سژازمانی در   1343سرشت، حسین؛ شیخی، نرگگ )رحمان

-202، 4(3لی بر رفتار تسویم دانش، مدیریت دولتژی، ) اثرگذارس عوام  نگرش شغ

431. 
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