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 مقدمه 

دامنه، کاربرد، و . عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است مدیریت دانش به

مدیریت دانش . خود را در متون مدیریتی باز کرده استای جای  ای میان رشته استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه

. که کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون این

ستم مورد ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بی بخشی به این فعالیتاما انتظام

عنوان ره یافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین  مدیریت دانش به .توجه قرار گرفت

ها برای سازمان. جویی کنند های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره سازی برنامه ها به فکر پیاده منظور سازمان

ها و  های قابل انطباق و هوشمندی را مشتمل بر رویه ، نیاز به استفاده از استراتژیپر فراز و نشیب موفقیت و رقابت در محیط

ها برای  های دستیابی به عملکرد مطلوب در سازمان لذا مدیریت دانش به عنوان یکی از راه. فرآیندهای مدیریت دانش دارند

دارند که بکارگیری بسیاری از روندهای  بیان می 7و لینچ یانگ .بودن در محیط امروزی الزامی است موفقیت و رقابتی

افرازه ) جدید مدیریت کسب و کار، برای اولین بار در بخش انتقاعی و سپس در بخش غیر انتفاعی ظهور کرده است

،7944.) 

و انتقال دانش  ها  به عنوان مخازن عظیم دانش نقش مهمی در خلقبراین باورند که دانشگاه (.553 )،  تاین و همکاران  

ها احتمال از کارنگرفتن مدیریت دانش در دانشگاهبه. کنندبه عنوان یکی از منابع حیاتی توسعه و پیشرفت اجتماعی ایفا می

همچنین گردآوری و حفظ نشدن دانش . دهددست رفتن بخش زیادی از سرمایه فکری و تولیدات علمی را افزایش می

های علمی، منجر به محروم ماندن ها و تجربههای تحقیقاتی و پروژهو دانش تولید شده در دانشگاه در جریان فعالیت 9ضمنی

 (. 551 ، 4یادگارزاده و همکاران)شودسایرین از دسترسی به این دانش می

باشند، لذا شناخت تاثیرگذار میهای مدیریت دانش انسان، فرایند، فناوری و فرهنگ از جمله عواملی هستند که بر برنامه

-های مدیریت دانش یاری میو درک روشنی از این عوامل و میزان تاثیر آنها، مدیران دانش را در اجرای هر چه بهتر برنامه

 (.7940ابطحی و صلواتی،. )کند

رای ارتقاء عملکرد ها برای خلق، اکتساب، تسهیم و کاربرد دانش بای از رویه، مدیریت دانش را مجموعه(553 ) 0ون

 .می داندسازمانی 

های مدیریت دانش در سازمان به معنای آمادگی در تمامی زمینه نیزمعتقدند که استقرار (.577 )، 6دسترنگ و همکاران

 . توزیع و اشتراک دانش در سازمان است ع آوری، سازماندهی، ذخیره سازی،مربوط به شناسایی، جم

.   نشان می دهند درسازمان خود مدیریت دانش به استفاده از زیادیهای دانشی و پژوهشی اهمیت  در عصر حاضر سازمان

 ترین مشخصه اساسی. های بسیاری با گذشته دارنداند، تفاوتهای امروزی به دلیل شرایط زمانی که در آن واقع شدهسازمان

                                                       
 
1. Yang  & Lynch   2. Tian & et al   3. Tacit Knowledge  
4. Yadegarzadeh & et al       5. Wen                         6. Dastrang & et al Dastrang & et a 
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های های گذشته، سازمانبر خالف سازمان". د بر دانش و اطالعات استهای هوشمند قرن بیست و یکم، تأکیسازمان

برداری از دانش و اطالعات به منظور بهبود امروزی دارای تکنولوژی پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر، مدیریت و بهره

 (. 7941 ،محمدی فاتح و همکاران) ". کارایی، مدیریت و پیگیری تغییرات پایان ناپذیر هستند

   

 مبانی نظری

ها را قادر کرده است تا با اطمینان بیشتری در دانش به عنوان یک دارایی سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی سازمان

اهمیت دانش و کاربرد آن در ". عرصه رقابت گام بردارند و از طریق این منبع استراتژیک بتوانند در این عرصه باقی بمانند

ه؛ از طرف اندیشمندان اجتماعی برای تحقق جامع بدون طبقه و توزیع عادالنه درآمد، در های گوناگونی از جملحیطه

سازمان و مدیریت به عنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده 

 (.7946حسن زاده )"است

 ، به شمارمی آیددانش به عنوان منبع اصلی  ،شده است، در این اقتصاد  اقتصاد به یک اقتصاد دانش محور تبدیل،امروزه  

فناوری ، است ودراین اقتصادهاهای محسوس سازمان برای موفقیت شرکتتر از داراییعاملی مهم ،های نامحسوسدارایی

  (. 553 ، 7کانتنر و همکاران) ها بدون محدودیت عبور کندشود دانش از مرزها و فاصلههای پیشرفته ارتباطی باعث می

کردن، تسهیم و کاربرد دانش به وسیله افراد و های شناسایی، کسب، خلق، ذخیرهمدیریت دانش بیشتر بر روی  فعالیت

های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان  مطالعه رفتار افراد در محیط (.575 ،  سان. )ها در سازمان تأکید داردگروه

بسیاری . این امر جدیت بیشتری یافت 7365بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه  علوم مدیریت

مباحثی نظیر؛ ادراک، انگیزش، . از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند

بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند  نگرشهای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه

اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است، عالوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه (. 7314، 9کاتز و کاهن)

 .شناسان را نیز به خود جلب کرده است، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد

ای است که وظیفه رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری اختیاری و فرا. سازمانی است متغیردیگراین تحقیق رفتار شهروندی

در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان 

ای مدیران است، بنابراین شناخت ه با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه. شودسازماندهی نمی

 (. 7334، 4سچاپ)تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید های استقرار آن می رفتار شهروندی سازمانی و زمینه

 به نقل از)های رفتار شهروندی سازمانی معرفی می کنند  های زیر را به عنوان شاخص مؤلفه (7331) 0و همکارانش نت مایر

 (7944 مقیمی،

                                                       
1. Cantner, et al                2. Sun                               3. Katz&  kahn 

4. Schappe                             5. Netemeyer            

 
 
 
 

  



 7931 بهار                                              ( 05مسلسل ) دوم، شماره سیزدهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

05 

 گرفتن نظر در سازمان با دیگر افراد به کمک آن اصلی هدف که باشد می داوطلبانه رفتاری دوستی، نوع: نوع دوستی

 .باشد می سازمانی روابط یا وظایف

 از کارکنان آن، در باشد که می سازمان به کمک جهت در داوطلبانه رفتاری شناسی، وظیفه یا کاری وجدان: وجدان

 .روند می فراتر خود، وظیفه نیاز مورد الزامات حداقل

 می ها آن نظر آل مورد ایده شرایط کمترین دارای که است شرایطی تحمل به کارکنان جوانمردی، تمایل:جوانمردی

 که است رفتارهایی ی دهنده انعکاس اجتماعی، آداب :فضلت یا آداب اجتماعی .باشند داشته شکایتی که آن بدون باشد

  . باشد می سازمان برای او بودن قائل ارزش و سازمان امور فرد در مسئوالنه مشارکت گر نشان

نشان رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی  ارتباطدر بررسی ( 7937) رجب زاده و معمارپور  ,مایل افشار

 .دارد وجودرابطه معنا داری  انسانی  رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری نیرویدادکه، بین 

که بین رضایت شغلی ، رفتار شهروندی سازمانی  و تسهیم دانشی رایطه معناداری  نشان دادند( 7937)افخمی و رادمرد   

 .وجود دارد

که  نشان دادتاملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی  بررسیدر ( 7935)دانائی فرد و همکاران    

 .پیش بینی کننده واریانس تسهیم دانش می باشد%  4/74انی رفتار شهروندی سازم

  .موثراست سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی تعلق و فردی عوامل دریافتند که( 7943)طبرسا  و رامین مهر     

ابعاد رفتار ی در  بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به این نتیجه رسیدند که همه( 7944) هویدا و نادری    

همچنین میزان جوانمردی در بین .  شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط می باشد

 .کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخوردار بوده است

ه اصفهان به این نتیجه رسیدند که سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگا امکانبرسی در( 553 )فتح الهی و دیگران    

سازی مدیریت دانش از آمادگی نسبتاً مطلوبی برخوردار است، ولی در دو عامل دانشگاه اصفهان در بعد فرهنگ برای پیاده

          .  شودها و زیرساخت فناوری اطالعات این آمادگی دیده نمیساختار و فرایند

به  یریت دانش در سطح دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهاندر بررسی زیرساخت مد (7946) حسینی   

های اساسی مدیریت دانش در سطح دانشکده، زیر ساخت فنی وضعیت نسبتاً این نتیجه رسیده که در میان زیر ساخت

 .مناسبی دارد ولی دو عامل مدیریت و فرهنگ سازمانی در شرایط مناسبی قرار ندارند

در تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل به این نتیجه ( 577 )اران فانی و همک   

گیری رسیدند که عوامل مربوط به ویژگیهای موضوع پژوهش، همچون نگرش پژوهشگر، شاخصهای متفاوت اندازه

ه و تعدیل نموده اند، یعنی نگرشهای متفاوت تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی این رابطه را تحت تأثیر قرار داد

گیری این دو متغیر، باعث تفاوت در ارتباط بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی پژوهشگران و شاخصهای متفاوت اندازه

 .شده است
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نفر  45در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروند سازمانی بر روی ( 554 )7اسچپمن و زارات   

از کارکنان تامین اجتماعی دریافتند که بین فرسودگی شغلی و هر سه ابعاد آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه معکوس 

 .شهروند سازمانی کاهش می یابدوجود دارد، بدین معنا که با افزایش سطح فرسودگی شغلی، میزان بروز رفتار 

که میزان نوع نشان داد ارزیابی انگیزش بخش خدمات عمومی کشور کره و رفتار شهروندی سازمانیدر( 556 )   کیم

بیش از سطح متوسط بوده که با رضایت شغلی، تعهد عاطفی انگیزش و پذیرش عمومی رابطه ی مستقیم  اندوستی شهروند

 .و معنادار دارد

های حمایت رسمی بر رفتار شهروندی سازمانی در  های رشد شغلی  و سیستم در بررسی تأثیر دیدگاه(  57 ) 9اُکورام

بخش بانکداری به این نتیجه رسید که دیدگا ههای رشد شغلی بر ابعاد جوانمردی، وجدان و رفتار مدنی رفتار شهروندی 

همچنین نتایج نشان می دهند . اکت و نوع دوستی مؤثر استهای حمایت رسمی نیز بر ابعاد جوانمردی، نز سیستم. مؤثر است

های رشد شغلی بر این  های حمایت رسمی بر بعد جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی بیشتر از تأثیر دیدگاه که تأثیر سیستم

4یان، کوکس و جی آر . بعد می باشد
که بین  دادندنشان بررسی  تأثیر رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی  در.(551 ) 

 .رهبری تحولی و تبادلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی مستقیم وجود دارد

بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بعد ذخیره دانش در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود .7

 .دارد

ژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش  در بعد خلق دانش در پ. 

 .دارد

در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود  بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بعدتسهیم دانش.9

 .دارد

در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری  بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بعد بکارگیری دانش.4

 .داردوجود 

بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در بعد نوع دوستی در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود .0

 .دارد

 .بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در بعد وجدان در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود دارد.6

 .نی در بعد جوانمردی در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری جود داردبین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازما. 1

 .بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در بعد فضیلت در پژوهشگاه صنعت نفت رابطه معنی داری وجود دارد.4

 روش پژوهش

  تهران نفت صنعت پژوهشگاه  در دانش مدیریت با  سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 صنعت پژوهشگاه پژوهشگران یهیکل شامل قیتحق نیا یآمار جامعه .بودکه به روش توصیفی ازنوع همبستگی اجرا شد

                                                       
1. Schepman & Zarate                      2. kim                               3. Okurame 
4. Yun, S., X., J., Jr  

. 
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 از گیری بهره با نفر  705 تعداد، مورگان تعیین حجم نمونه جدول براساس یآمار نمونه. بود نفر 40  به تعداد تهران نفت

 .به شرح زیراستفاده شد گیری اندازه ابزار دو از پژوهش این در. دیگرد انتخاب کیستماتیسی تصادفی ریگنمونه روش

 از پرسشنامه   (OCB) رفتار شهروندی سازمانیبه منظور ارزیابی و بررسی    :رفتار شهروندی سازمانیپرسشنامه :الف 

شهروندی سازمانی که میزان رفتار شهروندی سازمانی الت مربوط به رفتار اسئو. استفاده شد 1996) ، کانوسک و اورگان

یر و  ام عدد سوال و با استفاده از مقیاس رفتار شهروندی سازمانی نت 70با تعداد  کارکنان و مدیران را می سنجد

نوع دوستی (گویه9)فضیلت ( گویه9)این پرسشنامه چهار بعد جوانمردی و گذشت .شده است طراحی(7331)همکارانش 

یر و همکارانش  انت م،توسط  رفتار شهروندی سازما روایی پرسشنامه .را می سنجد(گویه0)و وجدان کاری (گویه4)

محاسبه شده  46/5در پژوهش حاضر به کمک آلفای کرونباخ ضریب پایائی پرسشنامه  .مورد تایید واقع شده است(7331)

 .است

الت مربوط به مدیریت اسئو .است سوال 0  و مولفه 4 دارای مدیریت دانش هم پرسشنامه  :پرسشنامه مدیریت دانش:ب

عدد سوال و با استفاده از مقیاس مدیریت  0 دانش که میزان دانش کارکنان و مدیران را می سنجد و این سئوالت با تعداد 

، تسهیم دانش و ، خلق دانش طراحی شده است این پرسشنامه چهار بعد ذخیره دانش(7330)دانش نوناکا و همکارانش 

موردتایید قرار  (7330)نوناکا و همکارانش  روایی پرسشنامه مدیریت دانش هم قبال توسط .را می سنجد بکارگیری دانش 

در پژوهش حاضر نیزبه کمک آلفای کرونباخ ضریب  .گزارش نمود %44 پایائی آنرا( 7937)افخمی و رادمرد . ه استگرف

 و رفتار شهروندی سازمانی مولفه های دراین پژوهش به منظوربررسی رابطه بین.است محاسبه شده 43/5پایائی پرسشنامه 

 .است از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدهمدیریت دانش 

 یافته های پژوهش

 داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در دانش رهیذخ بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیب:فرضیه اول

 .دارد وجود

 دانش رهیذخ بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتارضریب همبستگی بین  :(7)جدول    

 در دانش تیریمد

 دانش رهیذخ بعد

 متغیرهای پژوهش

719/5  رفتار Rهمبستگی پیرسون 

ی شهروند

 یسازمان

 R2ضریب تاثیر  /9

 pمعناداری دوسویه 594/5

  تعداد 705

 دانش رهیذخ بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان  (7)جدولنتایج 

در  743با توجه به درجه آزادی. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 719/5برابر با 

، می توان گفت استوسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05سطح احتمال خطاپذیری 

 بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیفرضیه  مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید می شود و لذاب



 ...دانش تیریمد با یسازمان یشهروند رفتار رابطه یبررس                                                             7931بهار 

15 

است که نشان   /9برابر با  نیزتاثیر ضریب  همچنین.مشاهده گردیدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در دانش رهیذخ

 .استرفتار شهروندی سازمانی  ذخیره دانش ناشی ازدرصد از واریانس متغیر  /9دهد می

 داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در دانش خلق بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیب:فرضیه دوم

 .دارد وجود

 
 دانش خلق بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتارضریب همبستگی بین  (: )جدول

 در دانش تیریمد

 دانش خلق بعد

 متغیرهای پژوهش

 3 /5 ی شهروند رفتار Rهمبستگی پیرسون 

 R2ضریب تاثیر 0/4 یسازمان

 pمعناداری دوسویه 557/5

  تعداد 705

برابر  دانش خلق بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار همبستگی بین ضریب ،می دهدنشان ( )جدول نتایج 

در سطح  743با توجه به درجه آزادی. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشظ 5/ 3 با 

توان گفت فرضیه  است، می وسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05احتمال خطاپذیری 

 دانش خلق بعد در دانش تیریمد وی سازمان یشهروند رفتار نیمبستگی بین متغیرها تایید می شود و لذابمبتنی بر  وجود ه

 0/4دهد است که نشان می 0/4برابر با  تاثیر نیزضریب همچنین .مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در

 .استرفتار شهروندی سازمانی  دانش ناشی از خلق درصد از واریانس متغیر

 رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در دانش تسهیم بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیب:بررسی فرضیه سوم

 .دارد وجود داری معنی

 دانش تسهیم بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتارضریب همبستگی بین  (:9)جدول

 در دانش تیریمد

 دانش تسهیم بعد

 متغیرهای پژوهش

 06/5  رفتار Rهمبستگی پیرسون 

ی شهروند

 یسازمان

 R2ضریب تاثیر 0/6

 pمعناداری دوسویه 557/5

  تعداد 705

 دانش تسهیم بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان (9)جدول نتایج 

در  743با توجه به درجه آزادی. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 06/5 برابر با 

، می توان گفت استوسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05سطح احتمال خطاپذیری 

 تسهیم بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیفرضیه  مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید میشود و لذاب
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دهد است که نشان می 0/6برابر با  تاثیر نیزضریب همچنین .مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در دانش

 .است رفتار شهروندی سازمانی تسهیم دانش ناشی از درصد از واریانس متغیر 0/6

 نفت صنعت پژوهشگاه در دانش بکارگیری بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیب:بررسی فرضیه چهارم

 .دارد وجود داری معنی رابطه

دانش بکارگیری بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتارضریب همبستگی بین  :(4)جدول  

 در دانش تیریمد

 دانش بکارگیری بعد

 متغیرهای پژوهش

  0/5  رفتار Rهمبستگی پیرسون 

ی شهروند

 یسازمان

 R2ضریب تاثیر 56/0

 pمعناداری دوسویه 557/5

  تعداد 705

 دانش بکارگیری بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان (4)جدول نتایج 

در  743به درجه آزادیبا توجه . های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 0/5  برابر با 

، می توان گفت استوسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05سطح احتمال خطاپذیری 

 بعد در دانش تیریمد وی سازمانی شهروند رفتار نیشود و لذاب فرضیه  مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید می

ست که ا 56/0برابر با  تاثیر نیزضریب  همچنین.مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در دانش بکارگیری

 .استرفتار شهروندی سازمانی  بکارگیری دانش ناشی از درصد از واریانس متغیر 56/0دهد نشان می

 داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در نوع دوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیرین مدیب:فرضیه پنجم

 .دارد وجود

 نوع دوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمدضریب همبستگی بین  :(0)جدول

 یسازمانی شهروند رفتار

 نوع دوستی بعد در

 متغیرهای پژوهش

 01/5  تیریمد Rهمبستگی پیرسون 

 R2ضریب تاثیر 6/6 دانش

 pمعناداری دوسویه 557/5

  تعداد 705

 بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمد همبستگی بین ضریب ،می دهدنشان (0)جدول نتایج 

با توجه به . های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد01/5 برابر با  نوعدوستی

وسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی    p<0/05در سطح احتمال خطاپذیری  743درجه آزادی

 تیریمد نی، می توان گفت فرضیه  مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید می شود و لذاباستبزرگتر 
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مشاهده رابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در نوعدوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتاربا  دانش

 تیریمد ناشی از نوع دوستی درصد از واریانس متغیر 6/6دهد ست که نشان میا  6/6برابر با  تاثیر نیزضریب همچنین .شد

 .است دانش

 .دارد وجود داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در وجدان بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیرین مدیب:فرضیه ششم

 وجدان بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمدضریب همبستگی بین  :(6)جدول

 یسازمانی شهروند رفتار

 وجدان بعد در

 متغیرهای پژوهش

761/5  تیریمد Rهمبستگی پیرسون 

 R2ضریب تاثیر  /1 دانش

 pمعناداری دوسویه 547/5

  تعداد 705

برابر  نوعدوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمد همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان (6)جدول نتایج 

در سطح  743با توجه به درجه آزادی. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 761/5با 

وسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر است ، می توان گفت فرضیه     p<0/05احتمال خطاپذیری 

 در وجدان بعد دری سازمانی شهروند رفتاربا   دانش تیریمد نیتایید میشود و لذاب مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها

درصد   /1دهد است که نشان می /1برابر با  تاثیر نیزضریب همچنین .مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه

 .است دانش تیریمد وجدان کارکنان ناشی از از واریانس متغیر

 داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در جوانمردی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیرین مدیب:فرضیه هفتم

 .دارد وجود

 جوانمردی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمدضریب همبستگی بین  :(1)جدول

 یسازمانی شهروند رفتار

 جوانمردی بعد در

 متغیرهای پژوهش

70 /5  تیریمد Rهمبستگی پیرسون  

 R2ضریب تاثیر  /9 دانش

 pمعناداری دوسویه 554/5

  تعداد 705

برابر  نوعدوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمد همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان (1)جدول نتایج 

در سطح  743آزادی با توجه به درجه. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 5/ 70با 

، می توان گفت فرضیه  استوسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05احتمال خطاپذیری 

 نوعدوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتاربا   دانش تیریمد نیمبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید می شود و لذاب
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درصد از   /9دهداست که نشان می /9برابر با  تاثیر نیزضریب و .مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه در

 .است دانش تیریمد کارکنان ناشی از جوانمردی واریانس متغیر

 .دارد وجود داری معنی رابطه نفت صنعت پژوهشگاه در فضیلت بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیرین مدیب:فرضیه هشتم

 

 فضیلت بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمدضریب همبستگی بین  :(4)جدول

 یسازمانی شهروند رفتار

 فضیلت بعد در

 متغیرهای پژوهش

 63/5  تیریمد Rهمبستگی پیرسون 

 R2ضریب تاثیر 1/  دانش

 pمعناداری دوسویه 557/5

  تعداد 705

برابر  نوعدوستی بعد دری سازمانی شهروند رفتار و دانش تیریمد همبستگی بین ضریب ،می دهد نشان  (4)جدولنتایج 

در سطح  743با توجه به درجه آزادی. های مذکور است متغیربین  مثبت که نمایانگر وجود همبستگی  می باشد 63/5 با 

توان گفت فرضیه   ، میاستوسطح همبستگی بدست آمده که از جدول بحرانی بزرگتر    p<0/05احتمال خطاپذیری 

 در فضیلت بعد دری سازمانی شهروند رفتاربا   دانش تیریمد نیشود و لذاب مبتنی بر  وجود همبستگی بین متغیرها تایید می

درصد 1/ دهدکه نشان میاست    1/ برابر با  تاثیر نیزضریب همچنین .مشاهده شدرابطه معنی داری  نفت صنعت پژوهشگاه

 .است دانش تیریمد کارکنان ناشی از فضیلت از واریانس متغیر

 گیریبحث و نتیجه

مدیریت دانش  و دوستی،وجدان،جوانمردی و فضیلت نوعدرابعاد،ی سازمانی شهروند رفتاربین  دادکه نشان حاضر نتایج

 و دانش دانش،بکارگیری دانش،تسهیم خلقدرابعاد،مدیریت دانش   بین همچنین. همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

 . ی همبستگی مثبت و معناداری وجود داردسازمانی شهروند رفتار و دانش سازی ذخیره

 رجب زاده و معمارپور  ,مایل افشار های محققان داخلی مانند ها و نتایج تحقیق حاضر با بخشهایی از نتایج و یافته یافته   

هویدا ( 7943)طبرسا  و رامین مهر( 7935)دانائی فرد و همکاران ( 7935) فانی و همکاران( 7937)افخمی و رادمرد ( 7937)

(  556 )  کیم(  57 ) اُکورام و همچنین با بخشهایی از نتایج تحقیقان پژوهشگران خارجی از قبیل ( 7944)و نادری

 .مطابقت و همسویی دارد

، رضایت  نوع دوستی موضوعاتی نظیر بررویاثرات رفتار شهروندی سازمانی این محققان در مطالعات خود به بررسی    

و مدیریت دانش پرداخته اند و درنتایج تحقیقات خودگزارش نموده اند که رفتار  بهره وری نیروی انسانی شغلی و

و همچنین  نوع دوستی و بهره وری نیروی انسانی های گوناگونی مانند رضایت شغلی و شهروندی سازمانی بر مولفه

تاثیر مثبتی داشته به نحوی که اگر رفتار سازمانی شهروندی ارتقا نماید، سطح رضایت شغلی و یا های مدیریت دانش  مولفه

که عوامل بسیاری  نمود اذعانپژوهش می توان  های  نتایج فرضیهدر تبیین   .نوعدوستی نیز دربین افراد افزایش پیدا می کند

دانش تاثیر دارندو البته این تاثیر نیز تعاملی بوده و متقابال  وجوددارد که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی مدیریت
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هایی که بر بعد ذخیره مدیریت  مدیریت دانش نیز قادر است بررفتار شهروندی سازمانی نیز تاثیر گذار باشد و یکی از مولفه

 . دانش تاثیر گذار است، رفتار شهروندی سازمانی است

به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر به بهبود رفتار مناسب با همکاران ،  ادر داخل سازمانه های کاری محیطدر   

محیط در مناسب و مطبوع وجود شرایط . می شود و می تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشدآنها  عملکرد 

تادر دستیابی به اهداف سازمانی ر اعتماد کنندها را قادر می سازد که به همدیگ را در کنار هم نگه می دارد و آن کار، افراد

که به همکاران خود اعتماد دارند و احساس همبستگی عمیقی با آنها دارند، نسبت به همکارانشان و  همکارانی. موفق شوند

این،  عالوه بر. وظایف خود را بهتر انجام دهند تاکار آنها مالحظه و اهمیت بیشتری قائل هستند و به آنها کمک می کنند

احساس عدالت، توجه و حمایت سازمان در آنها ایجاد شود و آنان  آنهاباعث می شود در بین  بین همکاران  اعتماد متقابل

افراد و کارکنان در تعامل با آنها فرصت طلبانه عمل نمی کند؛ همچنین در این شرایط،  مربوطه مطمئن باشند که سازمان 

عالقه  کارمندانی چنین . ز آنها مراقبت می کند و نسبت به مسائل آنها حساس استباور دارند که سازمان ا سازمان هم

این افراد با کمک مشتاقانه به دیگر همکاران خود، به . زیادی به مشارکت و قبول مسوولیت در زندگی کاری خود دارند

 پرسنلاین . بهبود یابد حیط کار افراد در مدارند، سبب می شود عملکرد کلی  خودویژه آنان که مشکالتی مرتبط با کار

همه افراد هایی این است که  علت چنین فعالیت. قادرند بیش از حد مرسوم و فراتر از وظایف محول شده به آنان، کار کنند

این بنابر. پشتیبان خود دانسته و در واقع خود را از آنها جدا نمی دانند نیزراو مدیران و سایر همکاران  دارند به یکدیگرایمان

از جایگاه و اهمیت ویژه ای در فرایند رفتار شایسته و مناسب شهروندی سازمانی می توان به این نتیجه دست یافت که مولفه 

برخورداراست و عالوه براینکه قادر است سایر متغیرها را تحت تاثیر قراردهد، این ویژگی و  کاری  در داخل هر سازمانی

 .نیز موثر واقع شود سازمانی و موقعیتهای کاریدر محیطهای  ت دانش مدیریتوانایی را نیز دارد که بر 

یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندی  همچنین این نکته حائز اهمیت فراوان است که 

در . است زمان کارکنان ان سا باوجدان بودن نوعدوستی، فضیلت، جوانمردی و همچنین  ، میزانهاسازمانی در سازمان

افزایش می یابد و فقدان این عامل، نارضایتی شغلی،  نیز ،  قابلیت و توانمدیهای آنهاوجدان کارکنان صورت باال بودن 

تعهد صفت نوعدوستی در بین افراد ،همچنین . های مکرر را در پیش دارد پایین آمدن وجدان کاری، کندکاری و غیبت

ماندگاری  کارکنان می شود، در نتیجه موجب بروز نوآوری در بین  د و عالوه براینکه آنها رانیز افزایش می ده سازمانی

و در این راستا باید به این نکته توجه کرد  را نیز به دنبال دارد  سازمانبیشتر در محل کار و قدرت رقابت سالم و بیشتر در 

. ، قادر به توسعه ی اثربخشی و کارایی خود نیستانهمکار و و همدلی بین کارکنان با مدیرانل ماعبدون ت هرسازمانیکه 

برای درگیر شدن در  کارکنان و زیردستان پیشرو، بیش از پیش سعی در برانگیختن  سازمانهایبنابر این امروزه مدیریت 

سازمانی باشند که به اهداف و ارزشهای  کارمندانیی ادار سازمانها این مسئله سبب می شود که . چنین رفتارهایی می کنند

 .کنندمی و به طور چشمگیری فراتر از حداقل انتظارات رسمی شغل خود تالش و کوشش هستندخود متعهد 

، امروزه مدیران سازمانها  مشتاق به ایجاد اذعان نمودمی توان حاضر پژوهش  بخش دیگری از نتایج در تبیین     

راد آگاه، چه افراد داخل سازمان و چه افراد بیرون هایی در سازمان با هدف بهره گیری از دانش و تخصص اف سیستم

استفاده از دانش و تخصص افراد آگاه و انگیزش افراد برای تسهیم . سازمان، با هدف بهره گیری از نتایج مفید آن می باشند

. گردد امروزی تلقی می های دست اندرکاران مدیریت دانش در جهان لویتودانش خود در سازمانها، یکی از مهمترین ا

ها در تولید دانش شده و سازمان  منجر به کاهش هزینه سازمانهادر همین راستا استفاده از دانش و مهارت افراد متخصص در 
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به  افرادمدیران می توانند با فراهم کردن امکاناتی جهت دسترسی  .را قادر به حل مسائل و مشکالت خود می نماید

ها در زمینه اطالعات گیری از تخصص و مهارت آنمهارت باال به منظور بهرهاطالعات و یا افراد متخصص با دانش و 

آموزش  کارکنان . های الزم را در راستای ارتقاء سطح علمی و رشد کارکنان خود فراهم کنند ، زمینهآنهاکاری مورد نیاز 

های فرا گرفته را در اختیار  مهارت دیده می توانند فراتر از وظایفشان در سازمان عمل کرده و با حمایت مدیران، دانش و

افزایش پیدا می  نیز سایر همکاران خود قرار دهند و در نتیجه در چنین شرایطی گرایش به رفتارهای شهروندی سازمانی

 . کند

 تأثیر کارکنان رفتارهای از ویژه ای مجموعه واقع، درپس می توان این موضوع مهم و حیاتی  را نتیجه گرفت که      

 این. دهند می انجام سازمان برای کارکنان که اختیاری و داوطلبانه رفتارهای ویژه به دارد؛ سازمان موفقیت بر توجهی قابل

 عملکرد مجموع در که باشند می ای داوطلبانه کاری رفتارهای هستند، سازمانی شهروندی رفتارهای همان کهها  رفتار

 توجه با. کند می حکایت سازمان بخشی اثر بر سازمانی شهروندی یارفتاره تأثیر از قوی شواهد. دهند می بهبود را سازمان

 بدانند  که است مهمها   سازمان برای سازمان، موفقیت به سازمانی شهروندی رفتارهای مهم یها کمک وها  مشارکت به

مثبت و دائمی  تأثیر رفتارها این بر عواملی چه و کنند می مشارکت سازمانی شهروندی رفتارهای در چگونه و چرا کارکنان

رفتار شهروندی  با های آن  و مؤلفه مدیریت دانشوجود رابطه ی مثبت و معنادار را بین  بخوبی  پژوهش حاضرنتایج  .دارند

از این . با مدیریت دانش را به اثبات رسانید  های رفتار شهروندی سازمانی مؤلفهدادو ازسوی دیگر رابطه نشان را سازمانی 

و  از قبیل نوعدوستی،وجدان،جوانمردی  های رفتار شهروندی سازمانی که بین مؤلفه به ین نتیجه دست یافتتوان  رو می

، تأثیر مستقیمی مدیریت دانشافزایش یا کاهش از طرف دیگر رابطه ی مستقیمی برقرار است و فضیلت با مدیریت دانش 

 . بر افزایش یا کاهش گرایش به رفتار شهروندی سازمانی خواهد گذاشت
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