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  Abstract 
Introduction: Nowadays, one of the most important factors in employee’s 
motivation and dynamism is learning. Organizational citizenship behavior 
(OCB) is also a discretionary and extra-role behavior that plays a vital role 
in the effective function of the organization. In this study, the relationship 
between learning organization and organizational citizenship behavior was 
examined. 
Methods: This analytical research was done through cross-sectional method in 
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd, Iran, 2013. The research 
population was comprised from the university employees. A total of 150 employees 
contributed in the study. The required data was gathered using 2 valid 
questionnaires including learning organization questionnaire and OCB 
questionnaire. Cronbach's alpha coefficient for the reliability of theses 
questionnaires were 0.974 and 0.89, respectively. Validity was confirmed by 
experts.  Data analyzed through SPSS16.      
Results: Among dimensions of the learning organization, the question and 
dialogue achieved highest score and share learning achieved lowest score. There 
was not a significant positive relationship between learning organization and 
OCB. Gender, work experience and education level had no significant relationship 
with OCB. 
Conclusion: Among dimensions of the learning organization, only the question 
and dialogue had a significant positive correlation with OCB. It means that the 
improvement of OCB through education increase arguably the culture of question 
and dialogue in the organization. 
 
 

    Keywords: Learning organization, Organizational citizenship behavior 

 
 
 
 
Vancouver referencing: 
Bolboli M, Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Dehghani Tafti A. The Study of Relationship between the Degree of 
Learning Organization Realization and Organizational Citizenship Behavior in Employees of Shahid Sadoughi 
University of Medical Sciences. Journal of Jiroft University of Medical Sciences 2014; 1(1): 20-27. 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-23-fa.html


 Journal of Jiroft University of Medical Sciences                                     و همکاران مریم بلبلی

 

 
 

22 

  مقدمه
هـاي سـازمانی،   امروزه با توجه به تغییرات در تمام عرصـه 

ها براي سازگاري با شرایط جدیـد،  ماده سازي افراد و سازمانآ
ه نظـر مـی     رسـد.  افزایش توان رقابت و ادامه حیات، ضـروري ـب

ها باید متفاوت از گذشته فعالیت کنند، رقابت نماینـد و  سازمان
هـاي جدیـد براسـاس    گیري سازمانرو، شکلیاد بگیرند. از این

 سـازمان  اصـلی  پردازسنگه نظریه .)1( یادگیري سازمانی است

  کند که در آن افراد بـه می تعریف سازمانی را یادگیرنده، آن

 نتایج به تا دهند می گسترش  را خود هايتوانایی مستمر طور

 کـه  گیرنـد مـی  یـاد  مداوم طور به دست یابند و خود مطلوب

  .)2بگیرند ( یاد یکدیگر با چگونه
سـاختاري یـادگیري را حــذف   موانــع سـازمان یادگیرنـده   

کارهـاي  وکند، ساختارهاي توانمندساز ایجـاد کـرده و سـاز   می
  .)3سازد (یند یادگیري سازمانی را فراهم میتوسعه فرآ

 مطـرح  رقـابتی  مزیـت  یـک  عنـوان  امروزه یـادگیري بـه  

 حـاال  از که است معتقد مدیریت دراکر اندیشمند شهیر است.

-مـی  اضـافه  و اسـت  سازمانی، دانش هايتموفقی کلید بعد به

شـود و هـر   تولید ایجاد مـی  و نوآوري طریق از ارزش که کند
  .)2کارگیري دانش است (به دو در گروِ

عد مجزا و در عین حال مرتبط واتکینز و مارسیک  هفت ب
اند که عبارتند سه سطح مشخص کرده سازمان یادگیرنده را در

عـد یـادگیري مسـتمر و    ب) سطح فردي، کـه متشـکل از دو   1از: 
ه ب    2گفتگو و پرسش اسـت،   ءارتقا عـد  ) سـطح گروهـی کـه  ـب

عـد  ) سطح سازمانی که چهار ب3یادگیري گروهی مرتبط است، 
شود، این ابعاد عبارتنـد از  از ابعاد یادگیري سازمانی را شامل می

ه چشـ   رسـیدن  براي سازي افرادعد توانمندب ، كمشـتر  انـداز مـب
دگیري، ارتباط با محیط و رهبري راهبـردي  کسب و اشتراك یا

)4(.  
عملکرد برجسته از طریق تالش کارکنان معمولی حاصل 

 هاي بزرگشود. یکی از دالیلی که باعث موفقیت سازماننمی
شود، وجود کارکنـانی اسـت کـه فراتـر از وظـایف رسـمی       می

هـا،  نمایند. به عبـارت دیگـر ایـن گونـه سـازمان     خود تالش می
کنا نی هستند که رفتارهاي شهروندي سـازمانی را از  داراي کار

سـت  ا رفتار شهروندي سازمانی عبارت .)5دهند (خود بروز می
ــه  ــاري و داوطلبان ــیله  اي کــه مســتقیماًاز رفتارهــاي اختی ــه وس ب

ه       سیستم هاي رسمی پـاداش در سـازمان طراحـی نشـده، ولـی ـب
رفتــار شــهروندي  .)6انجامــد (عملکــرد اثــربخش ســازمان مــی

کارکنـان را بهبـود    يروحیـه  مـدیریتی و  وريسـازمانی، بهـره  
 دهـد و کمیاب را کـاهش مـی   منابع گسترش به نیاز بخشیده و

  .)7دارد ( سازمان اثربخشی بر روي خاصی ثیرأت
ه  ارگان، پنج ب بیـان   عد رفتار شهروندي سازمانی را اینگوـن

یعنی کارکنـان نقـش    کاريشناسی یا وجدان. وظیفه1 دارد:می 
تر از حداقل وظیفه مورد نیازشان انجـام  خود را به خوبی و بیش

شود که کارکنان به به حالتی گفته می ،. نوع دوستی2 ،دهندمی
. فضـیلت شـهروندي یـا    3،کننـد دیگران (همکاران) کمک مـی 

کننده مشارکت مسئوالنه کارکنان در چرخـه  که بیان مشارکت
دهنـده  . جوانمردي و شکیبایی که نشـان 4 ،حیات سازمان است

. احتــرام و 5 ،پــذیري و عــدم شــکایت از ســازمان اســتتحمـل 
  .)8کنند (تکریم یعنی کارکنان با دیگران با احترام رفتار می

انـد کـه رفتـار شـهروندي     مطالعات انجام شده نشـان داده  
گیـرد. ایـن عوامـل    سازمانی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می

)، 9هاي دموگرافیک افـراد ( واردي نظیر برخی مشخصهشامل م
هـاي  ) و برخـی مؤلفـه  5هـا ( هـاي شخصـیتی آن  بعضی ویژگـی 

)، تعهـد  10سازمانی نظیر ادراك کارکنان از عدالت سـازمانی ( 
هـاي رهبـري   )، ویژگـی 7,8هـاي شـغل (  )، ویژگـی 6سازمانی (

 باشند. در برخی) می13هاي سازمانی (سایر ویژگی ) و11,12(
ــ  ــز ت ــات نی ــار   أمطالع ــر رفت ــاد آن ب ــازمانی و ابع ــادگیري س ثیر ی

شهروندي سازمانی مورد بررسی قرار گرفته که نتـایج متفـاوتی   
لذا در پژوهش حاضـر رابطـه بـین     .)13-11را نشان داده است (

ابعاد سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندي سـازمانی در دانشـگاه   
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ی شهید صدوقی یـزد  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان
    .رفتمورد بررسی قرار گ

  کارروش
ه     پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی و کاربردي می باشـد کـه ـب

جامعـه پـژوهش شـامل    . انجام شد 1391-92صورت مقطعی در سال 
ــزي   ــتاد مرک ــان س ــکده ،کارکن ــت، پیراپزشــکی،   دانش ــاي بهداش ه

بــا . پزشـکی و داروسـازي بـود    پزشــکی،دنـدان  مامـایی،  -پرسـتاري 
نفـر از افـراد جامعـه     150ايگیري تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

دین صـورت کـه بـ     .پژوهش،وارد مطالعـه شـدند   ا توجـه بـه تعـداد    ـب
ه بـا گـرفتن       کارکنان دانشکده ها و ستاد مرکـزي، تعـداد حجـم نموـن

هاي دانشکدهبراساس حجم نمونه تعداد افراد از . دست آمدبه تناسب
نفــر،   14نفــر، پرســتاري مامــایی  19راپزشــکی  نفــر، پی 23بهداشــت 

سـتاد مرکـزي   و  نفـر  27داروسـازي ، نفـر و پزشـکی   24دندانپزشـکی  
هـا بـه صـورت تصـادفی بـین      نامـه سپس پرسش .نفر انتخاب شدند43

  .کارکنان توزیع گردید
ســازمان  نامــههــا شــامل دو پرســشگــردآوري دادهابــزار 

سازمان  نامهپرسش. یادگیرنده و و رفتار شهروندي سازمانی بود
اقتبـاس گردیـد    و همکـاران  یادگیرنده از پژوهش رهنورد آهن

جـنس،  (مـه شـامل اطالعـات دموگرافیـک     نااین پرسـش  .)14(
. و ابعاد سازمان یادگیرنده اسـت ) یزان تحصیالتکار و م سابقه

فردي، گروهی و سـازمانی  سطح  سهابعاد سازمان یادگیرنده در 
 ءمسـتمر، ارتقـا   یـادگیري  بـراي  هاییتفرص خلق بعدو هفت 
 یـادگیري  و همکـاري  بـه  افـراد  ترغیب گو،وگفت و پرسش

 یـادگیري،  اشتراك و کسب براي هاییایجاد سامانه گروهی،

 مشـترك،  انـداز  بـه چشـم   رسـیدن  بـراي  افـراد  توانمندسـازي 

راهبردي بـراي   رهبري آوردن فراهم محیط و با سازمان ارتباط
-سؤال می 36داراي  نامهاین پرسش. یادگیري تنظیم شده است

اي گزینـه  پـنج دهندگان به سؤاالت بر مبناي مقیاس پاسخ. باشد
قـبالً توسـط    نامـه پرسـش و پایـایی  روایـی  . لیکرت پاسخ دادنـد 

ها در مطالعه آن .)14(شده است یید أترهنورد آهن و همکاران 
نامــه  بـا اســتفاده از مبــانی نظـري بــراي انتخــاب   روایـی پرســش 

هاي مناسب سنجش و اخذ نظرات اصالحی در مرحلـه  شاخص

چنین جهت ها همآن. مقدماتی مطالعه مورد بررسی قرار گرفت
شــرکت پتروشــیمی و  18نامــه را بــین سـنجش پایــایی، پرســش 

 پاسـخ، % 83مهندسی و سـاخت و نصـب، توزیـع کـه بـا میـزان       
االت ابعـاد سـازمان یادگیرنـده    ؤنامه براي کـل سـ  پایایی پرسش

  .تأیید گردید 974/0ضریب آلفاي کرونباخ با
و  مطالعـه  طبرسـا   رفتار شهروندي سـازمانی از  نامهپرسش

با عنوان ارائه مدل رفتار شـهروندي سـازمانی اقتبـاس     مهررامین
 15رفتـار شـهروندي سـازمانی شـامل      نامهپرسش .)15( گردید

احترام دوستی ، جوانمردي، شناسی، نوعبعد وظیفه پنجسوال و 
دهنــدگان بــه پاســخ. باشــدو تکــریم و فضــیلت شــهروندي مــی

اي گزینـه  پـنج نیـز بـر مبنـاي مقیـاس      نامـه سؤاالت این پرسـش 
-نامه توسط طبرسـا و رامـین  روایی پرسش. لیکرت پاسخ دادند

ــر ــان     ) 15( مه ــان وکارکن ــدیران و متخصص ــین م ــع ب ــا توزی ب
ه ار گرفتـ یید قـر أپژوهشکده گروه صنعتی مینو مورد بررسی و ت

و ) تحلیل عامل اکتشافی مرتبه اول(از روایی واگرا  هاآن. است
ییـد  أبـراي ت  )ییـدي مرتبـه اول  أتحلیـل عامـل ت  ( روایی همگـرا  

جهت سـنجش پایـایی از دو روش   . االت استفاده شدؤروایی س
دین ترتیـب کـه در    . بازآزمایی وآلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد   ـب

ــدا  ــه   8ابت ــاري ب ــه آم ــر از جامع ــاب   نف ــادفی انتخ صــورت تص
همـان   ها توزیع و پـس از دو هفتـه مجـدداً   میان آن نامهوپرسش

ان داد همبسـتگی  نتیجه نشـ . ها توزیع گردیدمیان آن نامهپرسش
ــخ  ــان پاس ــاالیی می ــاي ب ــود دارد نآه ــا وج ــاي  . ه ــریب آلف ض

  .بود 89/0برابر  نامهکرونباخ براي کل پرسش
، تجزیــه و هــانامــهپــس از تکمیــل و جمــع آوري پرســش

هـاي توصـیفی   نو آزمو SPSS16ها توسط نرم افزار تحلیل داده
ع   هايگین و انحراف معیار) و نیز آزمون(شامل درصد، میان مرـب

  انجام شد. 1آزمون دقیق فیشرو  کا
  هایافته

کنندگان مورد مطالعه در رافیک شرکتمشخصات دموگ
چنین میانگین امتیـاز درجـه تحقـق    هم .ارائه شده است 1دول ج

                                                             
1 Fisher’s Exact Test 
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ــده و رفتــار شــهروندي ســازمانی کارکنــان در   ســازمان یادگیرن
هـاي  آمـاره  .ارائه شـده اسـت   2 دانشگاه مورد مطالعه در جدول

مربوط به رابطه بین میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده و رفتـار  
  .ارائه شده است 3شهروندي سازمانی کارکنان، نیز در جدول 

  کنندگان مورد مطالعهمشخصات دموگرافیک شرکت: 1جدول
  درصد  فراوانی  متغیر

 3/69  104  زن  جنس

  7/30  46  مرد
  7/48  73  سال10تر از کم  )سال(سابقه کار 

20-10  37  7/24  
  6/26  40  سال 20باالتر از 

  4/11  17  دیپلم  مدرك تحصیلی
  3/5  8  فوق دیپلم

  62  93  لیسانس
  3/21  32  وباالترفوق لیسانس 

  6/28  43  ستاد مرکزي  محل اشتغال
  4/15  23  بهداشت

  7/12  19  پیراپزشکی

  18  27  پزشکی و داروسازي

  16  24  پزشکیدندان
  3/9  14  پرستاري مامایی  
  

میانگین امتیاز درجه تحقق سازمان یادگیرنده و رفتار  :2جدول 
  شهید صدوقیانشگاه علوم پزشکی شهروندي سازمانی کارکنان د

 معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 59/4 67/48  150 رفتار شهروندي سازمانی

 69/3  34/14 150 یادگیري مستمر

 91/3  64/15 150 ارتقاي پرسش و گفت وگو

 74/3 72/8 150 یادگیري گروهی

 04/2 05/7 150 کسب و اشتراك  یادگیري

 88/4 89/11 150 توانمندسازي براي چشم انداز مشترك

 69/3 18/11 150 ارتباط سازمان با محیط

  79/2 71/9 150 سبک رهبري
  

هاي بررسی ارتباط درجه تحقق سازمان نتایج آزمون :3جدول 
 یادگیرنده و ابعاد آن با رفتار شهروندي سازمانی

  رفتار شهروندي سازمانی  درجه تحقق سازمان یادگیرنده و ابعاد آن
P value 

  20/0 مستمریادگیري 
  01/0 ارتقاي پرسش و گفت وگو

  10/0 یادگیري گروهی
 *-  کسب و اشتراك  یادگیري

  60/0 توانمندسازي براي چشم انداز مشترك
  60/0 ارتباط سازمان با محیط

  40/0  سبک رهبري
  90/0  سازمان یادگیرنده

 .دست نیامدهحداقل تعداد الزم براي انجام آزمون ب* 

  
  بحث

این مطالعـه نشـان داد یـادگیري مسـتمر در دانشـگاه      نتایج 
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حد متوسط است. لگزیـان  
و رهنورد آهن همسو بـا ایـن پـژوهش، یـادگیري مسـتمر را در      

ــد   ســازمان ــابی نمودن هــاي مــورد مطالعــه در حــد متوســط ارزی
در مطالعه خود بیان کردند  ). رحیمی و یارمحمد زاده نیز3,14(

هـاي یــادگیري مسـتمر بــه بهبـود و افــزایش    کـه ایجـاد فرصــت  
-چه سازمان شود و هرکیفیت زندگی کاري کارکنان منجر می

ش  ها به سازمان محـوري تبـدیل   هاي یادگیرنده و پیشـرو در داـن
شوند، کیفیت زندگی کاري کارکنـان و رضـایت شـغلی آنـان     

اد کـه  نشـان د  پژوهشچنین نتایج این هم .)16( شودتر میغنی
-معنـی  يبین رفتار شهروندي سازمانی و یادگیري مستمر رابطه

صـفیان   ي)، کـه بـا نتـایج مطالعـه    3(جـدول  اردداري وجود نـد 
ــار  بلــداجی در  بررســی ارتبــاط میــان یــادگیري ســازمانی و رفت

چهـار محـال و   هاي دولتی استان شهروندي سازمانی در سازمان
  .)13( بختیاري همخوانی داشت

نشان داد که وضعیت بعـد پرسـش و    یق حاضرنتایج تحق 
گو در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حد وگفت

ــانگین:   ــت (می ــط اس ــت 64/15متوس ــش و گف ــو در و). پرس گ
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دسـت  مقایسه با سایر ابعاد سازمان یادگیرنده باالترین نمره را بـه 
ه  توجـه  يدهندهنشان کهندآورد   در گـري پرسـش  فرهنـگ  ـب

باشد. نتایج پژوهش رهنورد آهن همانند مورد مطالعه میجامعه 
تـرین بعـد   گـو قـوي  واین مطالعه نشان داد که پرسـش و گفـت  

امــا صــفاري و لگزیــان در     .)14( ســازمان یادگیرنــده اســت   
ده را در        مطالعات خـود، وضـعیت ایـن بعـد از سـازمان یادگیرـن

 هـاي مـورد مطالعـه در حـد ضـعیف و متوسـط ارزیـابی       سازمان
گـري و گفتمـان موجـب    وجود فضـاي پرسـش   .)3,4( ندنمود

شود که افراد بتوانند  آزادانه سؤال کننـد و نظـرات خـود را    می
ه واسـطه          به بحث بگذارنـد. لـذا ایـن بـازخورد اطالعـات کـه ـب

آید، از رویکرد مان در میان کارکنان  به وجود میفرهنگ گفت
چنین، نتـایج  مکند. هاي یادگیري در سازمان حمایت میتوسعه

این پژوهش نشان داد بین رفتـار شـهروندي سـازمانی و ارتقـاي     
داري وجــود دارد گــو رابطــه مثبــت و معنــی وپرســش و گفــت

  ).3(جدول
این مطالعـه نشـان داد کـه وضـعیت یـادگیري       دیگر نتایج

گروهی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صـدوقی یـزد ضـعیف    
است. هویدا نیز در مطالعه خود نمره کار گروهی، حل گروهی 

را مسئله و یادگیري گروهی در شش دانشـگاه دولتـی اصـفهان    
)، درحـالی کـه نمـره    17(گـزارش کـرد   تر از حـد متوسـط   کم

ــوده   یــادگیري گروهــی د ــان در حــد متوســط ب ــه لگزی ر مطالع
گ معتقدنـد کـه ایجـاد     و کاشـینگ  .)3است(  هـاي گـروه  یاـن

هـاي  راه یکـی از  گروهـی،  بـه صـورت   کارهـا  انجـام  و کاري
سـت  ا هـا سـازمان  در یـادگیري  سازي جریـان نآسا و گسترش

پاولوسکی یادگیري گروهی را مدخل یادگیري سـازمانی   .)4(
یادگیري گروهی پلـی اسـت بـراي     که کندکید میأداند و تمی

تبدیل شدن یادگیري به دانش سازمانی به نحوي که براي همـه  
نتـایج مطالعـه    براسـاس  چنـین هـم  .)2( به اشتراك گذاشته شود

بین رفتار شهروندي سازمانی با  یادگیري گروهی رابطـه   حاضر
که با نتایج مطالعه  ؛)3(جدولاشتمثبت و معنی داري وجود ند

  .)13جی همخوانی دارد (صفیان بلدا

نتایج این مطالعه نشان داد کسب و اشـتراك یـادگیري در   
دانشگاه علوم پزشکی شـهید صـدوقی یـزد ضـعیف تـرین بعـد       

)و رهنــورد 3یــادگیري ســازمانی اســت. نتــایج مطالعــه لگزیــان(
ه   ) نیز، این بعد را ضعیف ترین 14آهن( بعد  ارزیابی نمودنـد. ـب

عیف یادگیري گروهـی ناشـی از   رسد علت، وضعیت ضنظر می
یران باشد که در جهت توسـعه  مسائل فرهنگی و نوع نگرش مد

د. در مـورد   سیستم هاي یادگیري اقدامات الزم را انجام نداده اـن
ارتبــاط بــین کســب و اشــتراك یــادگیري بــا رفتــار شــهروندي  

تـوان  باشـد نمـی  دلیل اینکه فاقد اعتبـار آمـاري مـی   سازمانی، به 
  رد.گیري کنتیجه

داز  سـازي بـراي چشـم   داد توانمنـد  نتایج پژوهش نشـان  اـن
مشترك در دانشگاه علوم پزشکی شهید صـدوقی یـزد در حـد    

مطالعـه لگزیـان بعـد    این در حـالی اسـت کـه در    متوسط است. 
انـداز مشـترك بـاالترین نمـره را     سازي افراد براي چشمتوانمند
هـاي  شایستگیچنین در مطالعه خانعلیزاده توسعه هم .)3( داشت

منتظرالفـرج نیـز    .)18کارکنان باالترین میانگین را کسب کرد (
ه   ایـران  هايبیمارستان براي یادگیرنده سازمان الگوي ارائهبا  ـب

ایجـاد   با کارکنان تعالی زمینه نمودن این نتیجه رسید که فراهم
یـادگیري سـازمانی، منجـر بـه افـزایش       و مشـترك  انـداز چشـم 

 حاضـر  در مطالعـه  .)19( شـود سـازمان مـی  وري کـارایی وبهـره  
انـداز مشـترك   رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی با بعـد چشـم  

  ).3تأیید نشد (جدول
ا محـیط در      چنـین در این پژوهش هـم  وضـعیت ارتبـاط ـب

. بـود دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حـد متوسـط   
اي ه) وضعیت سازمان14) و رهنورد آهن (4مطالعات صفاري (

مورد بررسی در بعد ارتباط با محیط را ضعیف ارزیابی کردنـد.  
ا محـیط پـس از توانمنـد سـازي       اما در مطالعه لگزیان  ارتباط ـب

رابطــه بــین رفتــار شــهروندي . )3بــاالترین امتیــاز را بــه دســت (
 سازمانی و بعد ارتباط بـا محـیط نیـز در ایـن مطالعـه تأییـد نشـد       

همسـو بـا مطالعـه    بلداجی نیـز  پژوهش صفیان نتایج  .)3(جدول
  .)13حاضر است (
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نتایچ مطالعه حاضر در رابطـه بـا سـبک رهبـري نشـان داد      
 این ؛که وضعیت این بعد در دانشگاه مورد مطالعه ضعیف است

به معناي عملکرد ضعیف رهبـران دانشـگاه در هـدایت سـازمان     
ه      به سوي یادگیرنده بودن است. ستاري نیـز در مطالعـه خـود، ـب

در همـین رابطـه،    .)20( مطالعه حاضر دسـت یافـت   ه مشابهنتیج
راي  یادگیرنـده  سـازمان  الگـوي  ارائـه  بیگی بانجف  سـازمان  ـب

به این نتیجـه رسـید کـه     ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا
یـادگیري   هـاي استراتژي خصوصهب ها،يژاسترات موفق اجراي

ا  عالی اجرایـی)  (مدیران رهبران درسازمان، به فعالیت  تفکـر  ـب

 معتقـد اسـت   سـنگه نیـز   .)21دارد ( یادگیرنـده بسـتگی   سازمان
مانع اصلی در ایجاد سازمان یادگیرنده، مسئله رهبـري اسـت. از   
آنجایی که کارکنان درك واقعـی از مشـارکت بـراي سـاخت     

هاي یادگیرنده ندارند، وظیفه رهبران است کـه سـازمان   سازمان
و فراگیر به افـراد معرفـی   یادگیرنده را به صورت واقعی، عملی 

   .)6کنند (
نتایج این مطالعه در مورد رابطه رفتار شهروندي سـازمانی  

-یرابطه معنـ  دوکارکنان با بعد رهبري نیز نشان داد که بین این 
قــره شــعبانی در  در حــالی کــه). 3داري وجــود نــدارد (جــدول

مطالعه خود در سـازمان امـور مالیـانی شهرسـتان خـوي وجـود       
اي را تأیید کرد. تأیید این رابطه بـدان معناسـت کـه    بطهچنین را

ــهروندي      ــار ش ــدیران، رفت ــري م ــبک رهب ــر س ــا تغیی ــان ب همزم
یعقـوبی نیـز در پـژوهش خـود     . )9کنـد ( کارکنان نیز تغییر مـی 

ــواع ســبک  ــین برخــی ان ــار نشــان داد کــه ب هــاي رهبــري و رفت
 دار وجود دارد. بـه طـوري کـه   شهروندي سازمانی ارتباط معنی

آفـرین و رفتـار شـهروندي سـازمانی ارتبـاط      بین رهبري تحـول 

گر هـیچ  اي و رهبري عدم مداخلهوجود دارد، اما رهبري مبادله
-هم .)12داري با رفتار شهروندي سازمانی ندارند (ارتباط معنی

 که نوع رهبـري  کندبیان میچنین زارعی متین در مطالعه خود 

است و از میان  گذارأثیرت شهروندي رفتارهاي بروز در مدیران
ر  أتـرین تـ  آفـرین بـیش  هاي رهبري، رهبري تحولسبک ثیر را ـب

وجــود تفــاوت در  .)22بـروز رفتــار شــهروندي سـازمانی دارد (  
هـاي قبلـی احتمـاالً در متفـاوت     نتایج پژوهش اخیر بـا پـژوهش  

   بودن جامعه آماري، فرهنگ سازمانی و وظایف شغلی است.
 گیرينتیجه

در دانشـگاه علـوم پزشـکی    که نتایج این مطالعه نشان داد 
گو در مقایسه با سایر ابعـاد  وشهید صدوقی یزد پرسش و گفت

-سازمان یادگیرنده باالترین و کسب و اشتراك یادگیري پایین

ه    بـه  توجـه  دهنـده نشـان  ایـن امـر   .دسـت آورد ترین نمـره را ـب

 هـاي نظـام  نشـر  و جـذب  در ضـعف  وگـري  پرسـش  فرهنگ

چنـین تنهـا بـین    باشـد. هـم  جامعه مورد مطالعه مـی  در یادگیري
گـو  وارتقـاي پرسـش و گفـت    رفتار شهروندي سازمانی و بعـد 

تــوان انتظــار دار وجــود دارد. بنــابراین مــیرابطـه مثبــت و معنــی 
بـه کارکنـان،    سـازمانی  شـهروندي  داشـت بـا آمـوزش رفتـار    

  یابد. شافزای هاآن در گو نیزوپرسش و گفت به گرایش
  تقدیر و تشکر

اه علـوم  دانشـگ در نامـه دانشـجویی   این مقاله حاصل پایان
-باشـد. نویسـندگان، از شـرکت   پزشکی شهید صدوقی یزد می

-هـا قـدردانی مـی   دگان در پژوهش بـه دلیـل همکـاري آن   کنن

  نمایند.
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