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چکیده
اعتقاد بر این اسـ

اصـلی سیسـت های آموزشـی ایجـاد ،حفـ ،،یکپارچـه

کـه مأموریـ

ســازی ،انتشــار و اســتفاد از دان ـ
مه تــرین بخــ

تســهی دانــ

اس ـ د در میــان ایــن مراح ـ برخــی معتقدنــد کــه
از مــدیری

دانــ

اس ـ د هــد

بررسی رابطه بین فرهنگ یـادییری سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

پــژوه

پــی

رو،

بـا تأکیـد بـر نقـ

میــانجی فرهنــگ یــادییری ســازمانی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در میــان مدرســان
 EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران میباشــدد همچنــین ایــن پــژوه
بررسی این مسـلله بـود اسـ

کـه آیـا مـدل پیشـنهادی قصـد تسـهی دانـ  ،داد هـا را

در چارچوب محیط  EFLایران بـراز
رو بـا هـد
خصــو

بــه دنبــال

میکنـد یـا خیـرد عـوو بـر ایـن ،مطالعـه پـی

بررســی تفـاوت معنــادار در ادراکـات اســاتید  EFLو غیـر  EFLایــران در
تســهی

دان ـ

در دانشــها هــا انجــام شــد اس ـ د در ایــن پــژوه

از آمــار

توصـــیفی ،تحلیـــ عـــاملی تأییـــدی ( )CFAو مـــدل معـــاد ت ســـاختاری ()SEM
اســتفاد شــد اســ د در پایــان ،نرمافــرار  AMOS 16بــهمنظور تجریــه و تحلیــ
داد ها بهکار یرفتـه شـدد نتـای نشـان داد کـه بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی و تعهـد
ســازمانی ،فرهنــگ یــادییری ســازمانی و قصــد تســهی دان ـ
ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
نشــان داد اس ـ

رابطــة مثبـ

و بــین رفتــار شــهروندی

و معنــاداری وجــود داردد همچنــین نتــای

کــه تفــاوت معنــاداری در امتیــازات مربــوب بــه میــران قصــد تســهی
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مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  ،EFLاخــتو

دان ـ

شمارة اول

معنــاداری در امتیــازات مربــوب

بــه تعهــد ســازمانی در مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  EFLو اخــتو

معنــاداری در

امتیــازات مربــوب بــه رفتــار شــهروندی ســازمانی مدرســان  EFLو مدرســان غیــر EFL
وجــود داردد از ســوی دیهــر هــیت تفــاوت معنــاداری در امتیــازات مربــوب بــه فرهنــگ
یــادییری ســازمانی مدرســان  EFLو مدرســان غیــر  EFLوجــود نداش ـ د بــر اســا
نتای این پـژوه  ،فرهنـگ یـادییری سـازمانی پـی بینـیکننـدة مثبـ
ســازمانی و قصــد تســهی دانـ

و معنـادار تعهـد

اسـ  ،امــا پــی بینــیکننــدة معنــادار رفتــار شــهروندی

ســازمانی نیس ـ د تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ

قصــد تســهی دان ـ

و رفتــار

شهروندی سازمانی میباشدد
کلیدوارژهها :فرهنـگ یـادییری سـازمانی ،قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی ،رفتـار
شهروندی سازمانی ،اساتید  EFLو غیر EFLد
 .۱مقدمه

دیـدیا مبتنـی بـر دانـ
میکند :مدیری

دانـ

از جملــه آمــوز

در نظـر یرفتـه و بیــان

سـازمانی ،سـازمان را نهـاد مولــد دانـ

مـثرر ،عـاملی بسـیار مهـ بـرای رسـیدن بـه موفقیـ
عــالی اســ

همچنــین مثسســات آمــوز
انتشــار و اســتفاد از دانــ

(پاراهــا د و هامــ )6331 ،د در ایــن رابطــه ،مــدار

عــالی میتواننــد کــاموً بــه ی ـ

یرفتــه شــوندد اساس ـاً ،مأموری ـ

در هـر بخـ

نهــاد ایجــاد دان ـ

و

در نظــر

اصــلی سیســت آموزشــی ایجــاد ،حفــ ،،یکپارچــهســازی،

اســ د بــه همــین دلیــ  ،نظامهــای آموزشــی در ســط قابــ
دانــ

تــوجهی از فعالی هــای مــدیری

شــرک

دارنــد کــه مراحــ مختلفــی از جملــه

شناسایی دانـ  ،ایجـاد ،سـازماندهی ،ذخیـر سـازی ،بـه اشـترا یذاری ،اسـتفاد و حفـ ،و
نههداری را شام میشودد در میـان ایـن مراحـ ادعـا شـد اسـ
مه ترین بخ

از مدیری

دان

اس

کـه قصـد تسـهی دانـ

(با و همکاران)2112 ،د

امروز اقتصاد بهطور طبیعـی تبـدی بـه اقتصـادی مبتنـی بـر دانـ
«دان

قدرت اس » به ایـن معناسـ

کـه دانـ

شـد اسـ د عبـارت

بـهطور فراینـد ای تبـدی «بـه تنهـا» منبـ

تولید رروت میشودد امروز کارشناسان بـر ایـن باورنـد کـه دانـ

دارایـی مهـ بـرای افـراد

سال پنجاه
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تــا از ایــن طریــب بــه موفقی هــای بیشــتر در محــیط رقــابتی
و

یابنــد (علــوی و لینــدر6333 ،؛ ســید-ایخســان و رو نــد2115 ،؛ ون دن هــو

دریدر2115 ،؛ یانگ)2112 ،د
 .۲ .۱بیان مسئله

در حال حاضـر ،بـهدلی تغییـر سـری جوامـ و سـازمانهای کنـونی کـه در عصـر مبتنـی
و خــرد فعالی ـ

بــر دان ـ

میکننــد ،دان ـ

علیرغ اینکه برخـی از مـردم دانـ
کــه دان ـ

مه تــرین دارایــی ســازمان محســوب میشــودد

را بـهعنوان قـدرت در نظـر میییرنـد بـهنظـر میرسـد
بلکــه قــدرت از آن بخشــی از دان ـ

ناشــی

بــه خــودی خــود قــدرت نیس ـ

میشود که با دیهـران بـه اشـترا یذاشـته میشـودد فعالی هـای قصـد تسـهی دانـ

بـرای

اعضــای هــر یــرو فرصــ هایی را بــرای تبــادل نظــر و شــرک

در فعالی هــای مشــتر

ارائــه خواهــد داد تــا کــارایی عملکــرد اعضــا بــرای موفــب شــدن بــه حــداکثر رســاند شــودد
امــروز  ،تقاضــای روزافــرون بــرای بــه اشــترا یذاشــتن قابلی هــا و منــاب کیفــی در
مثسسات دانشهاهی وجود داردد
دان

عمـدتاً بـهعنوان یـ

منبـ اصـلی مریـ

عــوو بــر ایــن ،قصــد تســهی دان ـ

رقـابتی پایـدار در نظـر یرفتـه میشـودد

کــه جایهــاهی محــوری در مــدیری

دان ـ

دارد بــا

تعــدادی از متغیرهــای ســازمانی مطلــوب از جملــه عملکــرد ســازمانی رابطــة مثبــ

دارد

نیس ـ

کــه

(چنــگ 2111 ،؛ جاکوبســن2118 ،؛ لــین2111 ،؛ یانــگ)2112 ،د جــای تعجــ
قصد تسهی دان

در سازمانها موضوع تعداد زیادی از مطالعات تجربی بود اس د

بــهنظر میرســد رفتــار شــهروندی ســازمانی مفهــومی اس ـ
با تسهی دانـ
مثبــ

کــه دارای ارتبــاب نردیکــی

میباشـد :هـر دوی ایـن رفتارهـا بهصـورت داوطلبانـه انجـام شـد و بـهطور

بــا عملکــرد ســازمانی در ارتبــاب هســتندد در واقــ  ،برخــی از مشــابه ها توســط

برخــی از محققــان تســهی دانـ

تأییــد شــد اسـ

(بــا و کــی 2112 ،؛ کــابررا و کــابررا،

 )2114به طوریکـه کـابررا و کـابررا حتـی بیـان میکننـد کـه رفتـار شـهروندی سـازمانی نیـر
ممکــن اس ـ

پی بینیکننــد رفتــار قصــد تســهی دان ـ

باشــدد بــا ایــن وجــود ،تحقیقــات
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تجربــی در مــورد رابطــه بــین رفتــار قصــد تســهی دان ـ

شمارة اول

و رفتــار شــهروندی ســازمانی بــه

ندرت صورت یرفته اس د
بــهعنوان رفتــار شــهروندی یکــی از فرضــیات ایــن پــژوه

رفتــار تســهی دانــ

میباشــدد ایــر رفتــار تســهی دانــ
شود ،پـ

نــوعی از رفتــار شــهروندی ســازمانی در نظــر یرفتــه

ایـن دو بایـدبا هـ ارتبـاب داشـته و رفتـار شـهروندی سـازمانی نیـر بایـد نتیجـه

رفتــار تســهی دانــ

باشــد (اریــان و رایــان6334 ،؛ پادســاکو

و همکــاران)2111 ،د

بنــابراین ایــن مطالعــه ،بــهصــورت تجربــی روابــط میــان فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،رفتــار
تسهی دان  ،رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را مورد مطالعه قرار میدهدد
 .۳ .۱اهمیت و ضرورت پژوهش

در حــال حاضــر دانشــها ها بــا افــرای
مناب با کیفیـ
اهمی ـ

و تخصـ

تقاضــای دانشــکد ها بــرای بــه اشــترا یذاری

روبـهرو هسـتند؛ بنـابراین تسـهی دانـ

بســیاری برخــوردار شــد اس ـ

در جهـان آکادمیـ

(کــی و جــو)2118 ،د بــا توجــه بــه اینکــه جامع ـة

دانشــهاهی در را قابلی هــای فکــری ،تجمــ  ،انتشــار و اشــترا دانــ
وجود مثسسـات آمـوز

عـالی دلیلـی بـرای تسـهی دانـ

توجــه بــه ایــن مــورد ،دانشــهاهیان نقـ
جــو)2118 ،د آنهــا مســلولی
آموز

از

تــو

بهصـورت مسـتمر میباشـدد بـا

بســرایی در تولیــد و تســهی دانـ

تولیــد دانــ

میکنــد،

از طریــب پــژوه

دارنــد (کــی و

و اشــاعة دانــ

از طریــب

را بر عهد دارند (راماچاندران ،چونگ ،و اسماعی )2113 ،د

ممکن اسـ

قصـد تسـهی دانـ  ،فرآینـدی طبیعـی و اجتمـاعی در شـد باشـد ولـی
(کولکوفســکی و همینهــر2119 ،؛ ریــو و همکــاران2119 ،؛

در عمــ کــار ســاد ای نیســ

بــا و همکــاران)2114 ،د ایــن یــ
 )2119و در فرآیند مـدیری

«فرآینــد مــردم بــه مــردم» اســ

دانـ

بسـیار مهـ اسـ د مطالعـات نشـان داد انـد کـه برخـی

از عوامــ رفتارهــای تســهی دانــ
اجتمــاعی ،فــردی ،ماهیــ

دانــ

(ریــو و همکــاران،

را تحــ

تــأریر قــرار میدهنــد و عبارتنــد از عوامــ

یــا حتــی شــبکههای اجتمــاعی (راجــرز2119 ،؛ ریــو و

همکاران2119 ،؛ یانگ و وو)2118 ،د

سال پنجاه
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 .۴ .۱هدف پژوهش

اصــلی از ایــن مطالعــه ،بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری ســازمانی و قصــد

هــد

بــا تأکیــد بــر نقـ

تســهی دانـ

میــانجی تعهــد ســازمانی و رفتــار شــهروندی ســازمانی در

میــان مدرســان  EFLو غیــر  EFLدر ایــران اســ د هــد
اسـ

کــه دریابــد آیــا مــدل پیشــنهادی قصــد تســهی دانـ
میکنـد یـا نـه؟ عـوو بـر ایـن ،پـژوه

ایران براز

دیهــر پــژوه

پــی

رو ایــن

 ،داد هــا را در چــارچوب EFL

حاضـر تفـاوت معنـادار در ادراکـات

اســاتید دانشــهاهی  EFLو غیــر  EFLایــران در خصــو

تســهی دانــ

در دانشــها ها را

بررسی میکندد
تعهد سازمانی

قصد تسهیم

فرهنگ یادگیری

دانش

سازمانی

رفتار شهروندی
سازمانی

شکل  .۱مدل مفهومی تحقیق

 .۵ .۱سؤالهای پژوهش

با توجه به هد

پژوه  ،سثالهای پژوهشی زیر مطرح میشوند:

6د آیــا بــین قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار شــهروندی ســازمانی و
فرهنــگ یــادییری ســازمانی در میــان اســاتید  EFLدر ایــران رابطــة معنــاداری وجــود
دارد؟
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2د آیا بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی ،قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار
ســازمانی شــهروندی در میــان اســاتید غیــر  EFLدر ایــران رابطــة معنــاداری وجــود
دارد؟
9د آیــا تفــاوت معنــاداری بــین دیــدیا اســاتید  EFLو غیــر  EFLراجــ بــه قصــد
تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی شــهروندی و فرهنــگ یــادییری
سازمانی وجود دارد؟
5د آیــا مــدل ارائــهشــد قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی
شــهروندی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بهانــدازة کــافی داد هــا را بــرای اســاتید
دانشهاهی  EFLدر ایران براز

میکند؟

4د آیــا مــدل ارائــهشــد قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار ســازمانی
شــهروندی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهانــداز کــافی داد هــا را بــرای اســاتید
دانشهاهی غیر  EFLدر ایران براز

میکند؟

 .۲چارچوب نظری
قصد تسهیم دانش

تحقیقات نشان داد انـد کـه دانشـی کـه مورداسـتفاد قـرار نهیـرد بـیارز
از را هـای کــاربردی کـردن دانـ
تسهی دان

خـود مقاومـ

اسـ د یکـی

در ســازمان تسـهی آن اسـ د معمـو ً کارکنــان در مقابـ

نشـان میدهنـد (هـوا و هـارا )2112 ،د از ایـن رو ،چالشـی کـه

سـازمانهای معاصـر بـا آن مواجـه هسـتند ،ترغیـ

کارکنـان بـرای تسـهی دانـ

خـود بـا

دیهران در درون واحدهای کاری و حتی بین واحدهای سازمانی اس د
فرهنــگ مــا ،تعــاری

و پیامهــای متفــاوتی را از مفهــوم بــه «اشــترا یذاشــتن» ارائــه

میکنــدد در کــودکی بســیاری از والــدین ،فرزنــدان خــود را تشــویب میکننــد کــه اســباب
بازیهــای خــود را بــا همبازیهــای خــود تقســی کننــد ،در حــالی کــه در مدرســـه،
دان آمـوزان یــاد میییرنــد بریــههای امتحــانی خــود را از چشـ های مراقـ
باز هـ در مدرسـه ،شـرک ها و مثسسـات بـه کارمنـدانی پـادا

پنهــان کننــد و

میدهنـد کـه اطوعـات را

سال پنجاه

بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

بــرای خودشــان نهــه میدارنــدد آدام بیــانچی ،یکــی از تحلیهــران مــدیری
غالب ـاً ارز

شــما بــرای ی ـ

ســازمان در آن چیــری اس ـ
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دان ـ

مییویــد:

کــه شــما مــیدانیــد و دیهــران

نمیدانند (تقوی و شریفی میونی)6983 ،د
ریـــژ ( )2114بیـــان کـــرد اســـ

کـــه تســـهی دانـــ  ،پایـــه و اســـا

سازمانهاســ  .نــاتوانی در تســهی دانــ
دان

میتوانــد فعالیــ

محور را با مشک مواجه کنـدد تسـهی دانـ

از انجام آن خودداری میکنندد با وجـود ایـن واقعیـ
قصــد تســهی دانــ
عواملی کـه موجـ

بســـیاری از

ســازمان بــهعنوان عنصــری

امـری دشـوار اسـ
کـه بقـای یـ

زیـرا معمـو ً افـراد
سـازمان بـه شـدت بـه

در میــان افــراد بســتهی دارد ،امــا هنــوز ادراکــات ناقصــی در مــورد
افـرای

میشـوند ،وجـود دارد (بـا و همکـاران،

قصـد تسـهی دانـ

2114؛ به نق از جو یی و همکاران)2161 ،د
میــران دان ـ

زمــانی کــه بــه اشــترا یذاشــته میشــود افــرای

مــوارد رویــههای بــه اشــترا یذاری شــام چیــری بــی
اس ـ د در نتیجــه ،قصــد تســهی دان ـ

دان ـ

مییابــد؛ زیــرا در اکثــر

از دســتهای ســاد از اطوعــات و

میتوانــد کیفی ـ

کــار و قابلی هــای اساســی

رهبری ،مهارتهای مه تفکـر و هـ چنـین شایسـتهی مـورد نیـاز بـرای کمـ

بـه سـازمان

را بهبــود بخشــد (ســید-ایکســان و رو نــد2115 ،؛ یانــگ2112 ،؛ چنــگ و همکــاران،
)2169د
قصد تسهیم دانش در دانشگاه

از آنجـا کــه تسـهی دانـ
دارای اهمیـ

زیــادی اس ـ

بـهطور کلــی بـهســختی انجـام میشــود ،قصـد تســهی دانـ
(ریچـ

و ویســبر )2161 ،د برخــی از صــاح نظــران خــاطر

نشان کرد اند کـه علـیرغ مرایـای بـیشـمار تسـهی دانـ
کمی در محیطهای دانشـهاهی بـرای تسـهی دانـ
و و ( )2113نشــان دادنــد کــه دانــ

بـرای سـازمانها ،تمایـ بسـیار

وجـود داردد بـهعنوان مثـال ،چنـگ ،هـو

ذخیــر شــد در مقایســه بــا تســهی دانــ

محیطهای دانشـهاهی رایـ تـر اسـ د عقیـد بـر آن اسـ

در

کـه عـوو بـر خـود محیطهـای

دانشهاهی ،جوام دانشی نیر مستعد محدود شدن توسط مدرسان هستند.
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بدون توجـه بـه اهمیـ
به دیهـران بـهعل

بـالقوة توسـعة دانـ  ،افـراد ممکـن اسـ

اهمیـ

شمارة اول

بـرای انتقـال دانـ

و فوایـد آن بـرای خودشـان ،تردیـد داشـته باشـند (لـین2112 ،؛

بــهنقــ از هــوا و همکــاران)2165 ،د بــهنظر میرســد در اســاتید تمــایلی بــرای آزادی،
فردیرایی و استقول وجـود دارد بـهطـوری کـه هـدفی جـدا از کـار یروهـی خـود را دنبـال
را نادیــد میییرنــد کــه تو هــای هماهنگشــدة علمــی مــثرر

کنــدد آنهــا ایــن واقعیــ

میتواند ضامن بقای آنهـا باشـد و نـه عـاملی تهدیدکننـد د از طرفـی ،تسـهی دانـ
تا حـد زیـادی یـران تمـام شـود زیـرا6 :د باعـ

اس

موقعیــ

خـود اشـتیاقی فـردی بـرای

ســازمانی و پادا هــا میشــود؛ 2د هرینــههای فرصــ

مییابــد؛ 9د احتمــال بـهکــارییری نادرسـ
اس

ریسـ

منجر به از دسـ

دان ـ

ممکـن

زمــان و فعالیــ

افــرای

توســط ییرنــد وجــود دارد؛ و 5د ممکــن
یـا کنتـرل شـود (بولینـو،

دادن نیرویـی شـود کـه نمیتوانـد بازیافـ

2162؛ چنگ ،هو ،و و)2113 ،د
تعهد سازمانی

مــثدی و همکــاران ( )6323تعهــد ســازمانی را بــهعنوان کیفی ـ
بـا یـ

سـازمان خــا

شد توسط ی
احســا

هوی ـ

تعریـ

فرد با یـ

نمودنـدد تصــور بـر آن اسـ

سـازمان مـنعک کننـدة ایـن اسـ

مــرتبط بــا رابطــه افــراد

کــه ارتبـاب ذهنـی احســا
کـه چقـدر افـراد بـا سـازمان

میکننــد (اوریلــی و چــتمن)2169 ،د فــردی کــه بــر یـ

ســازمان خــا

ســازمان را بــاور داشــته و بنــابراین تم ـامی تــو

خــود را جهــ

متمرکــر شــد  ،اهــدا

تحقــب منــاف ســازمان انجــام میدهــد (بــرود و تومولــو)2115 ،د تعهــد ســازمانی بــهمعنــی
احساســات کارکنــان نســب
یکی از تعاری
پــذیر

اهــدا

بــه ســازمانی اسـ

کــه در آن کــار میکننــدد بــهعنوان مث ـال ،در

ارائـهشـد تعهـد سـازمانی عبـارت اسـ

از بـاور عمیـب فـرد بـه سـازمان و

و ارز هــای آن ،تمایــ بــه انجــام تو هــای قابــ توجــه از طــر

ســازمان ،و عوقــه شــدید بــه حفــ ،شــهروندی ســازمانید تعهــد ســازمانی بــهمعنای میــران
تمایـ کارمنــد بــرای بــاقی مانــدن در ســازمان ،پــذیر

ارز هــای آن و احســا

افتخار از کار کردن در آن یفتـه مـیشـودد تعهـد سـازمانی یـ

غــرور و

مقولـه چندبعـدی اسـ

کـه

عبارتاند از تعهد عـاطفی ،هنجـاری و مسـتمرد سـه بعـد نـامبرد در کنـار هـ میـران تعهـد

سال پنجاه

بررسی رابطه بین فرهنگ یادییری سازمانی و قصد تسهی ددد

ســازمانی را بــهعنوان یــ

متغیــر واحــد نشــان مــیدهنــدد تعهــد عــاطفی بیــانهر میــران

دلبستهی عاطفی کارمند بـا سـازمان و تمایـ بـه تعیـین هویـ
در حالیکه تعهد هنجـاری نشـاندهندة احسـا
اس د فرض بر ایـن اسـ
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از طریـب سـازمان مـیباشـدد

اجبـار و تکلیـ

کارمنـدانی کـه دارای هـر یـ

بـه ادامـه کـار در سـازمان

از انـواع تعهـد باشـند در سـازمان

باقی ماند و به کار خود ادامه میدهنـد؛ زیـرا یـا خـود مـیخواهنـد یـا نیـاز دارنـد یـا اینکـه
م ـیکننــد مجبورنــد ای ـن کــار را بکننــد (بولینــو)2162 ،د تعهــد مســتمر نیــر نــوعی

احســا

کــه بــهدلی انجــام دادن مجموعــهفعالی هــای مســتمر ایجــاد

تعهــد در ســازمان اســ

میشودد این تمای بهواسـطة ذخیـر شـدن اندوختـهها و سـرمایههایی اسـ
فعالی ها این اندوخته و سرمایهها از بین میرود (زارعی متین،6936 ،

کـه بـا تـر

آن

د )212د

رفتار شهروندی سازمانی

تقریبـــاً  51ســـال قبـــ  ،کـــاتر ( )6315اهمیـــ
خودجــو

را خاطرنشــان ســاخ

طبقـــهای از رفتارهـــای اختیـــاری و

کــه فراتــر از الرامــات آشــکار نقــ

اســ  ،امــا بــرای

کــارایی و ســودمندی ســازمان زم اســ د از ایــن رفتارهــا بــهعنوان رفتــار شــهروندی
ســارمانی یــاد میشــود (یوســفیامیــری و همکــاران،6932 ،
رفتارهــای شــهروندی در یــ
جهــ

کــار و فعالیــ

ســازمان باعــ

د )26د بــا بــودن ســط

میشــود آن ســازمان بــه محیطــی جــذاب

تبــدی شــود؛ چراکــه ســازمانهایی کــه ســط رفتــار شــهروندی

ســازمانی آنهــا با س ـ  ،بــا جــذب نیروهــای کارآمــدتر و کــاه
کارکنــان عملکــرد بهتــری خواهنــد داشــ

میــران تــر خــدم

(ســلیمی و همکــاران،6932 ،

از

د )46د مفهــوم

رفتــار شــهروندی ســازمانی اولــینبــار توســط اریــان 6و همکــاران وی در ســال ()6388
مطــرح شــدد آنهــا رفتــار شــهروندی ســازمانی را بــهعنوان رفتارهــایی کــه اختیــاری بــود و
بهصــورت مســتقی توســط سیســت های پــادا
میتواننــد ارربخشــی ســازمان را افــرای

رســمی شناســایی نمیشــوند و در کــ

دهنــد (ژاو و همکــاران،2169 ،

د  .)622بــر

ایــن اســا  ،تفــاوت اصــلی بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی و رفتارهــای درون نقشــی ایــن

1. Organ
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کـه از کارکنـان انتظـار مـیرود رفتارهـای درون نقشـی را بـهعنوان یـ

اس

شمارة اول

جنبـه مهـ از

تعهــدات و وظایفشــان انجــام دهنــد امــا رفتــار شــهروندی ســازمانی داوطلبانــه بــود و بــر
اسا

و تمای افراد انجام میشود (آلیسون و همکاران.)2116 ،

خواس

فرهنگ یادگیری سازمانی

تغییـر و تحـو ت سـری عوامـ محیطـی ،مـدیری

سـازمانها را نیـر بـا چال هـای

جـدی مواجـه کـرد اسـ د سـازمانها بـدون یـادییری از تجربیـات خـود و دیهـران تـوان
بـا چنـین شـرایطی را نخواهنـد داشـ د امـروز  ،بـرای حفـ ،رقابـ

مواجهـة ارـربخ

و

کسـ

مریـ

رقـابتی در مقابلـة سـری بـا چال هـا شـک جدیـدی از سـازمانها در حـال

یستر

اس

که سازمان یادییرنـد نـام داردد تأکیـد و تمرکـر بـر یـادییری راهبـرد مواجهـة

سـازمانهای یادییرنـد بـا چال هـای آتـی تلقـی میشـود (قربـانی زاد )6982،د یـادییری
سازمانی عبارت اس

از فرآینـد یـادییری جمعـی اعضـای سـازمان؛ بـهعبـارت دیهـر فرآینـد
ازاکتسـاب ،تفسـیر و کـاربرد دانـ

یادییری سـازمانی عبـارت اسـ

جدیـد توسـط اعضـای

سازماند یـادییری سـازمانی درسـالهای اخیـر جـر تواناییهـای سـازمانی بـرای پاسـخهویی
مناسـ

بــه تغییـرات در محـیط خــارجی شــد اسـ

(حســینپــور و همکــاران.)6935 ،

پژوهشـهران از فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهعنوان پی آینـدی مهـ بـرای یـادییری
سـازمانی یـاد کـرد انـدد فرهنـگ یـادییری سـازمانی مجموعـه ای از هنجارهـا و ارز هـای
مرتبط به کارکرد سـازمان اسـ
دان

کـه از یـادییری سـازمانی بهواسـطة کسـ  ،توزیـ و تفسـیر

و تغییرات شـناختی حمایـ

در خلـب ،کسـ

و انتقـال دانـ

میکنـدد فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـه مهـارت سـازمان
و اصـوح رفتـار بـهوسـیلة دانـ

و آیـاهی جدیـد اشـار

داردد فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـه آن نـوع از رفتارهـا اشـار دارد کـه سـب

ارتقـا و

ارزشـمندی یـادییری از سـوی افـراد سـازمان مییـرددد سـازمانهایی کـه فرهنـگ یـادییری
قـوی دارنـد ،در خلـب ،کسـ

و انتقـال دانـ

و اصـوح رفتـار توسـط دانـ

جدید ،عملکرد با یی دارند (بشلید و همکاران،6934 ،

د .)611

و اطوعـات

سال پنجاه
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چارچوب تجربی

آمــد

در ایــن بخ ـ  ،برخــی از مطالعــات صــورت یرفتــه دربــارة متغیرهــای پــژوه
اس د
دمیــرل و یــو

( )2169در پــژوه

خــود ،تحــ

عنــوان «ارــر تعهــد ســازمانی بــر

تسهی دان » ،استد ل کردنـد کـه تعهـد سـازمانی و بـهویـژ تعهـد عـاطفی ارـر سـازند ای
اطوعــات داردد در نتیجــه ،ســازمانها ســعی میکننــد از منــاب موجــود بهصــورت

در کس ـ

ارربخ تر استفاد و بـا ایجـاد فرهنـگ تسـهی دانـ
ســازمان وفــادارتر کننــدد ب ـهعــوو  ،افــرای
زمانی حاص میشود که دان

در میـان کارکنـان ،آنهـا را نسـب

و محافظ ـ

فردی افراد به دان

از ســرمایة فکــری کارکنــان فقــط

سازمانی تبدی شد باشدد

لــین (« )2118ارتبــاب بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
یــرفتن نقــ

بـه

بــا درنظــر

تعــدیلی جنســی » را مــورد مطالعــه قــرار دادد در مطالعــه فــو  ،پــن بعــد

رفتارهــای شــهروندی ســازمانی یعنــی نوعدوســتی ،تواضــ  ،وجــدان ،جــوانمردی و
بــر قصــد تســهی دان ـ

مشــارک

تأریریــذار شــناخته شــدندد جنســی

نســبتاً بــر تمــامی

عوام ـ تأریریــذار بــودد نتــای نشــان داد کــه تــأریر خیرخــواهی در قصــد تســهی دان ـ
بین خان ها بیشـتر از آقایـان اسـ
بهمرات

دان
با

در حـالیکـه آقایـان نسـب

در

بـه خان هـا در قصـد تسـهی

بخشند تر و جوانمردتر بودندد

و همکاران ( )2114در تحقیـب خـود بـا عنـوان «شـک ییـری قصـد تسـهی دانـ :
برانهیراننــد هــای بیرونــی ،نیروهــای جامعــهشــناختیروانشــناختی و جــو

بررســی نقــ

ســازمانی» نشــان دادنــد هنهــامی کــه افــراد از لحــای روانــی بــا ســازمان احســا

هوی ـ

میکننــد ،بــه ســازمان بیشــتر اطمینــان کــرد و تمایـ بیشــتری بــرای تســهی دانـ

از خــود

نشان میدهندد
دهقــانی و همکــاران ( )6935در تحقیقــی بــا عنــوان «نق ـ
در افــرای

رفتــار شــهروندی ســازمانی

تســهی دانــ » ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــة بــین رفتــار شــهروندی

سازمانی و تسهی دان

معنـادار اسـ د همچنـین نتـای جـانبی حـاکی از آن بـود کـه رابطـة
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معناداری بین تسهی دانـ

شمارة اول

و ابعـاد رفتـار شـهروندی سـازمانی یعنـی نـوعدوسـتی ،تواضـ ،
وجود داش د

وجدان ،جوانمردی و مشارک

حســین و حســین ( )2169در تحقیــب خــود بــا عنــوان «رابطــة بــین نهــر
تسهی دان

بـا تأکیـد بـرنق

میـانجی رفتـار شـهروندی سـازمانی» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند

که رابطـة معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ
ارتباب معناداری بین نهر

شــغلی و

وجـود دارد امـا

شغلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود نداردد

وانــگ و همکــاران ( )2114در پــژوه
یــادییری ســازمانی ،رضــای

خــود بــا عنــوان «بررســی رابطــه بــین فرهنــگ

شــغلی و تعهــد ســازمانی در شــرک های دولتــی و خصوصــی

در چین» به این نتیجه رسـیدند کـه بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی و ابعـاد تعهـد سـازمانی
یعنی تعهد هنجاری ،تعهد عاطفی و تعهد مستمر ارتباب معناداری وجود داردد
نتای تحقیـب الروبـی ( )2166بـا عنـوان «بررسـی رابطـة بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی
بــا تســهی دانــ » نشــان داد کــه ابعــاد جــوانمردی ،نوعدوســتی و مردانهــی رابطــة
معنادارتری با تسهی دان

دارندد

 .۳روششناسی

ایــن پــژوه

در بــین اســاتید  EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران اجــرا شــدد در

ایــن مرحلــه از آمــار توصــیفی ،تحلیــ عــاملی تأییــدی ( ،)CFAو مــدلیابی معــاد ت
ســاختاری ( )SEMو در پایــان ،نرمافــرار  AMOS 16بــهمنظور تجریــه و تحلیــ داد هــا
بهکار یرفته شدد
 .۱ .۳جامعة آماری

از آنجــا کــه پــژوه

پــی

یــادییری و قصــد تســهی دانــ

رو تــو

دارد بــه بررســی رابطــة بــین فرهنــگ ســازمانی

بــا تأکیــد بــر نقــ

میــانجی تعهــد ســازمانی و رفتــار

شــهروندی ســازمانی در میــان مدرســان  EFLو غیــر  EFLدر دانشــها های ایــران بپــردازد،
افراد نمونه از هـر دو یـرو از مدرسـان دانشـها انتخـاب شـدند و بـه دو یـرو  611نفـری
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تقسی شـدندد جـداول زیـر اطوعـات جمعیـ شـناختی هـر دو یـرو اسـاتید  EFLو غیـر
 EFLرا نشان میدهدد
جدول  .۱مشخصات جمعیتشناختی نمونة EFL
درصد

فراوانی

%41

41

مذکر

%55

55

مثن

%66

66

زیر 91

%92

92

51-96

%59

59

41-56

%65

65

با ی 46

%23

23

کارشناسی ارشد

%92

92

دانشجوی دکتری

%95

95

دکتری

%26

26

مجرد

%23

23

متأه

%42

42

%25

25

TEFL
مترجمی انهلیسی

%63

63

ادبیات انهلیسی

%63

63

کمتر از  4سال

%28

28

 61-4سال

%92

92

 21-61سال

%61

61

بیشتر از  21سال

جن

محدودة سنی

مدرک

وضعیت تأهل

رشته

سابقة کاری

جدول  .۲مشخصات جمعیتشناختی نمونة غیر EFL
درصد

فراوانی

%49

49

مذکر

%52

52

مثن

%62

62

زیر 91

%23

23

51-96

%52

52

41-56

%62

62

با ی 46

جنس

محدودة سنی

11
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ادامه جدول ۲
درصد

فراوانی

%94

94

کارشناسی ارشد

%91

91

دانشجوی دکتری

%23

23

دکتری

%21

21

مجرد

%25

25

متأه

%98

98

علوم پایه

%28

28

مهندسی

%95

95

علوم انسانی

%63

63

کمتر از  4سال

%99

99

 61-4سال

%23

23

 21-61سال

%63

63

بیشتر از  21سال

زم بــه ذکــر اسـ
چراکـه بـه دسـ
وضــعی

کــه مدرســان حــب التــدری

وضعیت تأهل

رشته

سابقة کار

از جامعــه مــورد مطالعــه حــذ

شــدند

آوردن اطوعـات معتبـر از متغیرهــای مـورد مطالعـه از آنهـا بـا توجـه بــه

اشــتغال ناپایدارشــان ســخ

محقــب و یــا از طریــب پس ـ
شــرک

مدرک

بــودد شــرک کنندیان از طریــب تما هــای شخصــی

الکترونیکــی در جریــان کــار قــرار یرفتــه و در ایــن پــژوه

کردنــدد در ابتــدا ،شــرک کنندیان از نحــو تکمیــ پرســ نامه آیــا شــدندد

همچنــین از آنهــا خواســته شــد تــا اطوعــات شخصــی خــود را درج نماینــدد زم بــه ذکــر
اس

کـه ایـن اطوعـات کـاموً محرمانـه بـود و صـرفاً در جهـ

شدد شرک

در این پژوه

اهـدا

پـژوه

اسـتفاد

داوطلبانه و بـدون هـر یونـه فشـار ،تهدیـد یـا تطمیـ بـا منـاف

مالی بودد
 .۲ .۳ابزار گردآوری دادهها

تعــداد  5پرس ـ نامه شــام  56یویــه بــرای انــداز ییری در شــرک کنندیان از قصــد
تســهی دان ـ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی

سال پنجاه
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بین اعضای جامعة آماری توزیـ شـدد همـه ایـن چهـار ابـرار در ابتـدا در امریکـا و انهلـی
توســعه پیــدا کــرد و تأییــد شــد اند امــا بــرای ایــن مطالعــه پرس ـ نامة فارســی بــهمنظور
افــرای

(خواجــوی ،قنســولی ،حســینی ،و چــوی )2161 ،اســتفاد شــدد

میــران بازیشــ

تمام یویههـا توسـط پژوهشـهر بـه فارسـی ترجمـه و پـ
توســط یـ

از آن دوبـار بـه زبـان انهلیسـی

متــرج خبــر  ،بریردانــد شــدد تمــام یویــههــا بــا اســتفاد از طیـ

لیکرت در محـدود  6تـا  4انـداز ییری شـد کـه بـهترتیـ

بـه شـدت مخـال

 4نقطــهای
و بـهشـدت

موافب را نشان میدهدد
قصد تسهیم دانش

بــهمنظور انــداز ییری قصــد تســهی دانــ  ،پرســ نامه بــا و همکــاران ()2114
اسـتفاد شــدد ایـن ابــرار انـداز ییری ،متشــک از پــن یویـه اسـ د پایـایی ایــن پرسـ نامه
 1۸88یرار

شد اس د

تعهد سازمانی

بــرای انــداز ییری تعهــد ســازمانی ،ایــن پــژوه
توســعهیافتــه توســط مــایر ،آلــن ،و اســمی
یرار

از پرســ نامة هفــ

( )6339اســتفاد نمــودد ضــری

یویـــهای
پایــایی 1۸85

شد اس د

رفتار سازمانی شهروندی

بــرای انــداز ییری رفتــار ســازمانی شــهروندی ،مقیــا
و همکاران

پادساکو

( )6331استفاد شدد ضری

 61یویــهای توســعهیافتــه توســط

پایایی  1۸85یرار

شد اس د

فرهنگ یادگیری سازمانی

بـرای سـنج
مارسی

فرهنـگ یـادییری سـازمانی پرسـ نامـة هف یویـهای یانـگ ،واتکینـر ،و

( )2115مـورد اسـتفاد قـرار یرفـ د ضـری

شد اس د

پایـایی بـهدسـ آمـد  1۸86یـرار

18
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
 .۳ .۳گردآوری دادهها

از آنجــا کــه شــرک کنندیان در پــژوه

حاضــر اســاتید  EFLو غیــر  EFLبودنــد،

محقــب پرس ـ نامهای آنویــن آمــاد نمــودد شــرک کننــد ها از طریــب تما هــای شخصــی
محقــب یــا از طریــب وبســای
مــدر

لینکــداین تعیــین شــدندد پـ

 EFLو  625مــدر

از آن ،لیســتی متشــک از 669

غیــر  EFLتهیــه شــدد برخــی از پرســ نامــهها در دفتــر

شرک کنند  ،در محوطة دانشـها یـا در هـر نقطـهای کـه محقـب میتوانسـ

بـه جمـ آوری

داد هــا اقــدام نمایـــد ،تکمیــ شـــدد همچنــین پرســ نامة آنویـــن بــرای بســـیاری از
پاسخدهندیان از طریـب ایمیـ ارسـال شـدد از ایـن تعـداد 89 ،مـدر
 29۸5درصــد) و  83مــدر

( EFLنـر پاسـخ =

غیــر ( EFLنــر پاســخ =  26۸2درصــد) بــه پرس ـ نامه پاســخ

دادنــدد بــهمنظور رســیدن بــه حــداق تعــداد شــرک کنندة مــورد نیــاز ،محقــب پرس ـ نامه را
بــه  62مــدر

 EFLو  66مــدر

غیــر  EFLدیهــر تحویـ داد تــا نســب

اقـدام کننــدداز آنجــا کـه جامعــة مــورد مطالعـه از دانشــها های مختلـ
اســتنباب کــرد کــه ایــن رو

بــه تکمیـ آن

ایـران بــود ،میتــوان

جم ـ آوری داد هــا امکــان تعمــی نتــای را افــرای

میدهــدد

حدود  91دقیقه زمان برای تکمی پرس نامه نیاز بود اس د
 .۴نتایج

بــرای انجــام آمــار توصــیفی و بررســی پایــایی ابرارهــا ،نرمافــرار  SPSS 18و بــهمنظور
تجریه و تحلی داد ها از نرمافرار  AMOS 16استفاد شدد
سنجش مدلهای اندازهگیری

تحلیــ عــاملی تأییــدی ( )CFAبــرای بررســی ســاختار عــاملی یــادییری فرهنــگ
سازمانی ،رفتـار قصـد تسـهی دانـ  ،رفتـار شـهروندی سـازمانی و تعهـد سـازمانی اسـتفاد
شــدد در  ،CFAمــدل بــر اســا
براز

نظریــه و تحقیقــات تجربــی ســاخته شــد اس ـ د شــاخ

مدل برای بررسـی روایـی سـاز مـدلهای انـداز ییری مـورد اسـتفاد قـرار یرفـ د

در پــژوه

حاضــر ،از شــاخ

هــای  TLI ،CFI ، χ2 / dFو  RMSEAجهــ

مدل استفاد شدد مقـدار عـادی آزمـون  χ2کمتـر از  9بـهعنوان بـراز

بــراز

قابـ قبـول در نظـر

سال پنجاه
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یرفته شـد (تسـنگ و اشـمی )2118 ،د مـدل قابـ قبـول در نظـر یرفتـه میشـود وقتـی کـه
 CFIو  1۸31 ≥ TLIهســتند و خــوب اســ

زمــانی کــه ≥  1۸34هســتند (هــو و بنتلــر،

)6333د بـرای مقـادیر ≤  1۸11RMSEAنشـان از تناسـ
بــین  1۸18و  1۸61تناســ

متوســط ،و ≥  1۸61تناســ

خـوب1۸18 ≤ ،تناسـ
ضــعی

عاد نـه،

در نظــر یرفتــه میشــود

(هو و بنتلر6333 ،؛ م کالوم ،براون و سویاوارا)6331 ،د
 .۱ .۴قصد تسهیم دانش

برخــی از محققــان اذعــان دارنــد کــه نهــر
پــی شــرب قصــد تســهی دانــ

آنهاســ

همـهچیـر بـرای بـه اشــترا یذاشـتن دانـ
نهر

مـردم نسـب

مــردم نســب

و برخــی دیهــر معتقدنــد در مــوقعیتی کــه
مطلـوب اسـ  ،قصـد تسـهی دانـ

بـه ایـن موضـوع را بهبـود بخشـد (بـا

و همکــاران)2113 ،د مــدل اولیــه تناســ

بــه قصــد تســهی دانــ
میتوانــد

و همکـاران2114 ،؛ آ؛ علـوی

خــوبی بــا داد هــا نشــان داد ( χ2 = 213۸98و

) RMSEA = 1۸14 ،TLI =1۸35 ، CFI =1۸36 χ2 / df = 2۸21 ، df =34د ایــن مــدل
میتوانــد در شــک  2دیــد شــودد محــدودة بــار عــاملی  1۸85 -1۸53اس ـ د همــه بارهــای
عــاملی در  1۸14< Pاز نظــر آمــاری معنــادار بــودد مــدل بــا تمــام بارهــای عــاملی را میتــوان
در شک  2مشاهد نمودد

شکل  .۲مدل اندازهگیری قصد تسهیم دانش

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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شمارة اول

 .۲ .۴تعهد سازمانی

مـدل اولیــه تناسـ

خــوب بــا داد هــا را نشــان نمیدهــد (، df = 662 ،χ2 = 298/41

)RMSEA =1/12 ،TLI = 1/88،CFI = 1/83 ،χ2 / df = 2/69د بنـابراین ،مـدل اصـوح
شد اس د ی

یویه ازیویههای تعهـد سـازمانی بـا توجـه بـه بارهـای عـاملی بسـیار پـایین

(کمتــر از  )1۸51حــذ

شــدد مــدل نهــایی تناس ـ

خــوبی بــا داد هــا را نشــان داد (268/52

= )RMSEA =1/11 ،TLI = 1/34،CFI = 1/36 ،χ2 / df = 2/65 ،df = 612 ،χ2د
مــدل نهــایی را میتــوان در شــک  9مشــاهد نمــودد ایــن ســاختار عــاملی تعهــد ســازمانی
نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/86-1/51اس ـ د همــه بارهــای عــاملی در 1/14< P
از نظر آمـاری معنـادار بـودد مـدل بـا تمـام بارهـای عـاملی را میتـوان در شـک  2مشـاهد
نمودد

شکل  .۳مدل اندازهگیری تعهد سازمانی

سال پنجاه
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 .۳ .۴رفتار شهروندی سازمانی

مـــدل اولیـــه تناســـ

خـــوبی بـــا داد هـــا (،χ2 / df=2/19 ،df=626 ،χ2=251/19

 )RMSEA=1/12 ،TLI=1/85 ،CFI=1/81نشـــان نمیدهـــدد بنـــابراین ،ســـه یویــــه از
پرس ـ نامة رفتــار شــهروندی ســازمانی بــا توجــه بــه بارهــای عــاملی بســیار پــایین حــذ
شـدندد مـدل نهـایی تناسـ

خـوبی بـا داد هـا (χ2 / df = 2/18 ، df =663 ،χ2 = 258/52

 )RMSEA =1/11،TLI = 1/34، CFI = 1/36،نشــان دادد شــک  5ســاختار عــاملی رفتــار
شــهروندی ســازمانی را نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/85-1/52اســ د همــة
بارهای عاملی در  1/14< Pاز نظر آماری معنادار بودد

شکل  .۴مدل اندازهگیری رفتار شهروندی سازمانی

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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 .۴ .۴فرهنگ یادگیری سازمانی

مــدل اولیــه تناســ

خــوبی بــا داد هــا (،χ2 / df =2/13، df = 669 ،χ2 =291/92

 )RMSEA =1/12 ،TLI = 1/81،CFI = 1/82نشــان نمیدهــدد بنــابراین ،مــدل اصــوح
شــد و ســه یویــه از پرس ـ نامة فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــا توجــه بــه بارهــای عــاملی
بســیار پــایین (کمتــر از  )1/51حــذ

شــدندد مــدل نهــایی تناســ

خــوبی بــا داد هــا

(،TLI = 1/36، CFI =1/39،χ2 / df = 2/93 ، df =32 ،χ2 = 292/12
 )RMSEA=1/11را نشــان دادد شــک  4ســاختار عــاملی فرهنــگ یــادییری ســازمانی را
نشــان میدهــدد محــدودة بــار عــاملی  1/26-1/52اس ـ د همــة بارهــای عــاملی در 1/14< P
از نظر آماری معنادار بودد

شکل .۵مدل اندازهگیری فرهنگ یادگیری سازمانی

پ

از بررسی مـدل انـداز ییری ،پایـایی پرسـ نامـهها مـورد بررسـی قـرار یرفـ د بـه

این منظـور ،ضـری
نمودد

آلفـای کرونبـا اسـتفاد شـدد نتـای را میتـوان در جـدول  9مشـاهد

سال پنجاه
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جدول .۳میزان آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد گویه ها

ضریب آلفای کرونباخ

مقیاس

4

1/13

تعهد سازمانی ()62-1

1

1/29

رفتار شهروندی سازمانی ()96-69

61

1/28

فرهنگ یادییری سازمانی ()56 -92

2

1/86

قصد تسهی دان

()4-6

ارتبــاب بــین فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،قصــد تســهی دانـ  ،تعهــد ســازمانی و رفتــار
شهروندی سازمانی در میان اساتید  EFLو غیر  EFLدر دانشها های ایران
بــهمنظور پاســخ بــه ســثال اول پــژوه

و بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری

سازمانی ،قصد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در بـین اسـاتید
 EFLاز فرمول همبستهی پیرسون استفاد شدد
جدول  .۴رابطة قصد تسهیم دانش ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی
در بین اساتید  EFLدر ایران
فرهنگ یادگیری سازمانی

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

فرهنگ یادگیری سازمانی

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

تعهد سازمانی *

1/93

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/111

رفتار شهروندی سازمانی

1/62

1/23

6/11

)Sig. (2-tailed

1/216

1/629

1/111

قصد تسهیم دانش

1/22

*

**

)Sig. (2-tailed

1/621

1/98

1/111

جـدول  5نشـان میدهـد کـه فرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهطور مثبـ

1/11

1/111
و معنـادار بـا (r

) =.30, p < .05تعهــد ســازمانی در ارتبــاب اسـ د عــوو بــر ایــن ،نتیجــه شــد کــه تعهــد
سـازمانی از رابطـة مثبـ

و معنـاداری بـا قصـد تسـهی دانـ ) (r =.38, p < .05برخـوردار
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شـد کـه رابطـة مثبـ

شمارة اول

و معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی

وجود دارد ()P <0.05 ،R = 0.66د
و بررســی رابطــه بــین فرهنــگ یــادییری

بــهمنظور پاســخ بــه ســثال دوم پــژوه

سازمانی ،قصد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی و رفتـار شـهروندی سـازمانی در بـین اسـاتید
غیر  EFLاز رو

همبستهی پیرسون استفاد شدد

جدول  .۵رابطة قصد تسهیم دانش ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی
در بین اساتید غیر  EFLدر ایران
فرهنگ یادگیری سازمانی
فرهنگ یادگیری سازمانی

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111
*

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

1/42

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/111

رفتار شهروندی سازمانی

*1/52

1/69

6/11

)Sig. (2-tailed

1/111

1/916

1/111

قصد تسهیم دانش

1/22

1/13

)Sig. (2-tailed

1/916

1/625

تعهد سازمانی

جــدول 4نشــان میدهــد کــه فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهطور مثب ـ

*

1/56

1/115

و معنــاداری بــا

تعهـد سـازمانی ) (r =.57, p < .05و رفتـار شـهروندی سـازمانی ) (r =.42, p < .05در
ارتباب اس د عـوو بـر ایـن ،مشـخ
و معناداری با قصد تسهی دان

شـد کـه رفتـار شـهروندی سـازمانی از رابطـة مثبـ

) (r =.44, p < .05برخوردار اس د

بهمنظور پاسخ بـه سـثال سـوم پـژوه

و بررسـی ایـن نکتـه کـه آیـا تفـاوت معنـاداری

بــین اســاتید  EFLو غیــر  EFLبــا توجــه بــه قصــد تســهی دان ـ  ،تعهــد ســازمانی ،رفتــار
شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی وجــود دارد ،از آزمــون  tاســتفاد شــدد
در این راستا ،مقایسـة بـین میـانهین نمـرات هـر دو یـرو صـورت یرفـ د نمـرة آزمـون t

بیشتر از  )P <0.5( 2/61نشان میدهد که تفاوت معناداراس د

سال پنجاه
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جدول  .6نتایج آزمون  Tاز گروههای  EFLو غیر EFL
EFLاساتید غیر

سط

EFLاساتید

اطمینان٪

Sig.

df

t-test

SD

M

SD

M

33/21

>1/14P

638

9/12

6/11

9/92

1/31

9/11

قصد تسهی دان

611

>1/14P

638

4/51

1/83

2/28

1/21

9/52

تعهد سازمانی

611

>1/14P

638

5/61

6/13

2/29

1/38

9/95

82/22

<1/14P

638

6/94

1/34

2/61

1/39

2/28

رفتار شهروندی
سازمانی
فرهنگ یادییری
سازمانی
Total

جــدول  6ایــن نتــای را نشــان میدهــد :تفــاوت معنــاداری در نمــرات قصددد تسددهیم
داندددش در اســـاتید  (M= 3.66, SD=.96) EFLو اســـاتید غیـــر (M=3.32, ( EFL

 SD=1.06); (t=3.67, P<.05وجــود دارد؛ اخــتو

معنــاداری در نمــرات تعهــد ســازمانی

در اســاتید  )SD = 0.76 ،M = 3.42( EFLو اســاتید غیــر SD = ،M = 2.78( EFL

 )P <0.05 ،T = 5.46( )0.89وجـــود دارد؛ اخـــتو

معنـــاداری در نمـــرات رفتـــار

شــهروندی ســازمانی در اســاتید  SD = 0.98) ،(M = 3.34 EFLو در مدرســان غیــر
 (M=2.73, SD=1.09); (t=4.16, P<.05) EFLوجـــود دارد؛ اخـــتو

معنـــاداری در

نمــرات فرهنــگ یــادییری ســازمانی در اســاتید  )SD = 0.93 ،M = 2.28( EFLو در
مدرسان غیر  )P >0.05 ،T = 1.35( )SD = 0.95 ،M = 2.10( EFLوجود نداردد
بهمنظور پاسخ بـه سـثا ت چهـارم و پـنج پـژوه  ،بـرای بررسـی روابـط متقابـ بـین
متغیرهـا و تأییــد اینکـه آیــا مــدل ارائـهشــد از قصـد تســهی دانـ  ،تعهـد ســازمانی ،رفتــار
شــهروندی ســازمانی و فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهانــدازة کــافی بــرای هــر دو یــرو
اســاتید  EFLو غیــر  EFLدر ایــران مناسـ
شدد شاخ

براز

اسـ

یــا خیــر ،از معــاد ت ســاختاری اســتفاد

مدل نشان میدهـد کـه مـدل ،داد هـا را بـهانـدازة کـافی بـراز

کـرد
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شمارة اول

= (χ2 = 539.24, df = 189, χ2/df = 2.35, CFI = .91, TLI = .92, RMSEA

اسـ
.06

شکل  .6روابط متقابل میان متغیرها برای اساتید EFL

شــک  1نشــان میدهــد :قصــد تســهی دان ـ

) (β = .34, p < .05پی بینیکننــدة

و معنــادار تعهــد سـازمانی اسـ ؛ فرهنــگ یـادییری ســازمانی )،(β = .30, p < .05

مثبـ

پی بینیکننـدة مثبـ

قصـد تسـهی دانـ

اسـ ؛ فرهنـگ یـادییری سـازمانی( (β = .09,p

 < .05پی بینیکننــدة قابــ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیســ ؛ فرهنــگ یــادییری
سـازمانی ) (β = .34, p < .05پی بینیکننـدة مثبـ
) (β = .42, p < .05پی بینیکننـدة مثبـ

تعهـد سـازمانی اسـ ؛ تعهـد سـازمانی

قصـد تسـهی دانـ

اسـ ؛ تعهـد سـازمانی (

 (β = .12,p < .05پی بینیکننــدة قابـ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیسـ ؛ رفتــار
شــهروندی ســازمانی ) (β = .54, p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

قصــد تســهی دانــ

اس د
مــدل پیشــنهادی بــرای اســاتید غیــر  EFLرا میتــوان در شــک  2مشــاهد نمــودد
شــاخ
اسـ
.07

بــراز

مــدل نشــان میدهــد کــه مــدل ،داد هــا را بــه انــدازة کــافی بــراز

کــرد

= (χ2 = 544.39, df = 189, χ2/df = 2.35, CFI = .92, TLI = .94, RMSEA

سال پنجاه
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شکل  .7روابط متقابل میان متغیرها برای اساتید غیر EFL

بر اسـا

آنچـه کـه میتـوان در شـک  2مشـاهد کـرد ،فرهنـگ یـادییری سـازمانی (β

) ،= .43, p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

و معنــادار تعهــد ســازمانی نیتســ ؛ فرهنــگ

یــادییری ســازمانی ) ، (β = .18, p > .05پی بینیکننــدة معنــادار قصــد تســهی دان ـ
نیســ ؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی ( (β = .36,p < .05پی بینیکننــدة مثبــ

رفتــار

شــهروندی ســازمانی اســ ؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی )(β = .43, p < .05

پی بینیکننــدة مثبــ
پی بینیکننــدة مثب ـ

تعهــد ســازمانی اســ ؛ تعهــد ســازمانی )(β = .06, p > .05

قصــد تســهی دان ـ

نیس ـ ؛ تعهــد ســازمانی (β = .09,p > .05

پی بینیکننــدة قابـ توجــه رفتــار شــهروندی ســازمانی نیسـ ؛ رفتــار شــهروندی ســازمانی
) (β = .38, p < .05پی بینیکنندة مثب

قصد تسهی دان

اس د

 .۵بحث و پیشنهادها

بررسی رابطة بین فرهنگ یدادگیری سدازمانی ،قصدد تسدهیم داندش ،تعهدد سدازمانی
و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید  EFLو غیر  EFLدر ایران
نتـای حاصـ از پـژوه
سازمانی رابطة مثبـ

پـی

و معنـاداری بـا تعهـد سـازمانی داشـ د عـوو بـر ایـن ،نتیجـه یرفتـه

شد که تعهد سازمانی بهطور مثبـ
مشخ

رو بــرای اسـاتید  EFLنشـان داد کـه فرهنـگ یــادییری

شد کـه رابطـة مثبـ

و معنـادار بـا قصـد تسـهی دانـ

مـرتبط بـودد همچنـین

و معنـاداری بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی
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دانـ
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وجــود داشـ د عــوو بـر اینهــا ،مشـخ

شمارة اول

شــد کـه رابطــة مثبـ

رفتار شهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

و معنــاداری بــین

وجـود داشـ د همـانطـور کـه ذکـر شـد

اســ  ،بســیاری از ســازمانها ســعی در ایجــاد شــرایطی دارنــد کــه در آن کارکنــان خــود
میتواننــد بــهطور مــداوم یــاد بهیرنــد و ایــد های خــود را بــه اشــترا بهذارنــد تــا بــه
انباشــتهشــدن دانــ
کم

و تغییــر دســتهای از تجــارب شخصــی و دانــ

کندد بـا و همکـاران ( )2114معتقدنـد کـه پـ

سازمان آشـنا شـدند ،آنهـا اعتمـاد بیشـتری نسـب
تسهی دانـ
اس

هسـتندد یافتـههای پـژوه

از آن کـه افـراد بـهلحـای روانـی بـا

بـه سـازمان نشـان میدهنـد ،و مایـ بـه

حاضـر منطبـب بـا مطالعـة دمیـرل و یـا ()2169

که بـه ایـن نتیجـه رسـیدند تعهـد سـازمانی و مخصوصـاً تعهـد عـاطفی ارـر مثبتـی بـر

تســهی دانــ

داردد در نتیجــه ،ســازمانها از منــاب فعلــی خــود اســتفاد بهینــه کــرد و

وفــاداری خــود نســب

بــه کارکنــان خــود را بــا ایجــاد فرهنــگ قصــد تســهی دانـ

سازمان نشان میدهنـدد عـوو بـر ایـن ،افـرای
سازمان از طریب تبدی دانـ
پژوه

در درون ســازمان

افـراد بـه دانـ

حاضـر بـا نتـایجی کـه از پـژوه

و حفاظـ

داخـ

از سـرمایههای فکـری کارکنـان

سـازمانی بـهدسـ

میآیـدد نتـای حاصـ از

حسـین و حسـین ( )2169بـه دسـ

آمـد و ارـر

میانجی رفتار شهروندی سـازمانی در رابطـة بـین نهر هـای شـغلی بـا رفتـار قصـد تسـهی
دان

مورد مطالعـه قـرار یرفـ  ،تأییـد شـد اسـ د ایـن دو نتیجـه یرفتنـد کـه بـین رفتـار

شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانــ

رابطــة معنــاداری وجــود دارد ،امــا رفتــار

شهروندی سازمانی در رابطـة بـین نهر هـای شـغلی و قصـد تسـهی دانـ
ایفــا نمیکنــدد نتــای حاصــ از پــژوه

نقـ

میـانجی

حاضــر بــرای اســاتید غیــر  EFLنشــان داد کــه

فرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهطور مثبــ

و معنــاداری بــا تعهــد ســازمانی و رفتــار

شــهروندی ســازمانی مــرتبط اس ـ د نتیجــة دیهــر آنکــه رفتــار شــهروندی ســازمانی رابطــة
مثب ـ

و معنــاداری بــا قصــد تســهی دان ـ

داش ـ د یافتــههای پــژوه

حاضــر منطبــب بــا

نتــای ارائهشــدة وانــگ و همکــاران ( )2114میباشــد کــه رابطــهای بــین تعهــد ســازمانی و
فرهنــگ یــادییری ســازمانی را تأییــد کردنــدد آنهــا تعهــد ســازمانی را در ســه بعــد مــورد
مطالعــه قــرار دادنــد :عــاطفی ،هنجــاری و مســتمرد ایــن اجــرا بــا ابعــاد فرهنــگ یــادییری
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دیهـری کـه لـین ( )2118انجـام داد  ،روابـط بـین

رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دان ـ

بــهعنوان

بــا در نظــر یــرفتن جنســی

تعدی کننـد  ،مـورد بررسـی قـرار یرفـ د در مـدل ارائـهشـد  ،پـن جـر رفتـار شـهروندی
سازمانی یعنی نـوعدوسـتی ،حسـن نیـ  ،وظیفـهشناسـی ،جـوانمردی و فضـیل
قصد تسهی دان

مـدنی بـر

مـثرر بود انـد؛ البتـه بـا برخـی تفاوتهـا در نتـای هنهـامی کـه جنسـی

بهعنوان عام تعدی در نظـر یرفتـه شـد بـودد در حـالی کـه جنسـی

بـهعنوان یـ

عامـ

در نظــر یرفتــه نشــد اســ  ،نتــای حاصــ از مطالعــه حاضــر ایــن یافتــهها را پشــتیبانی
میکنــدد عــوو بــر ایــن ،تحقیقــات چــن ( )2161و هوانــگ ( )2166نشــان دادنـد کــه رفتــار
شــهروندی ســازمانی ارــر مثب ـ

و معنــاداری بــر قصــد تســهی دان ـ

یافتهها همراسـتا بـا مطالعـاتی اسـ
در پــژوه

داردد همچنــین ایــن

کـه توسـط الروبـی ( )2166صـورت یرفتـه اسـ د وی

خــود بــه بررســی ارــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی در قصــد تســهی دان ـ

پرداختــه و نشــان داد اس ـ

کــه ابعــاد جــوانمردی ،وظیفــهشناســی ،و نوعدوســتی از ابعــاد

رفتار شـهروندی سـازمانی تـأریر بیشـتری بـر قصـد تسـهی دانـ
اجــرای رفتــار شــهروندی ســازمانی در پــژوه

دارنـد ،در حـالی کـه بـر

حاضــر تمرکــر نشــد اس ـ د نق ـ

شــهروندی ســازمانی در ارتقــای قصــد تســهی دانــ

رفتــار

نیــر توســط دهقــانی و همکــاران

( )2164مــورد بررســی قــرار یرفــ د آنهــا اظهــار داشــتند کــه میــران رفتــار شــهروندی
ســازمانی و ابعــاد آن (نوعدوســتی ،وظیفــهشناســی ،جــوانمردی ،حســن نیــ

و فضــیل

مدنی) در میـان کارکنـان در سـط متوسـط بـودد نتـای همچنـین نشـان داد کـه ارتبـاب بـین
رفتــار شــهروندی ســازمانی و قصــد تســهی دانـ
داد که همبستهی بـین قصـد تسـهی دانـ
وظیفهشناسی ،جوانمردی ،حسن نی

معنــادار بــود اسـ د نتــای دیهــر نشــان

و ابعـاد رفتـار شـهروندی سـازمانی-نوعدوسـتی،

و فضیل

مدنی -معنادار بودندد

مقایسة اساتید  EFLو غیر  EFLبا توجه به قصدد تسدهیم داندش ،تعهدد سدازمانی ،رفتدار
شهروندی سازمانی ،و فرهنگ یادگیری سازمانی

نتــای حاص ـ از پــژوه
تسهی دان

حاضــر نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری در امتیــازات قصــد

در اساتید  EFLو در اساتید غیر  EFLوجود داردد
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معنــاداری در امتیــازات بــرای تعهــد ســازمانی در اســاتید  EFLو اســاتید غیــر

 EFLوجــود داردد همچنــین تفــاوت معنــاداری در نمــرات رفتــار شــهروندی ســازمانی در
اســاتید  EFLو اســاتید غیــر  EFLبــودد از ســوی دیهــر ،تفــاوت معنــاداری در نمــرات
فرهنــگ یــادییری ســازمانی در اســاتید  EFLو اســاتید غیــر  EFLوجــود نــداردد بــر اســا
یافتههای اشـار شـد در بـا  ،هـر دو یـرو از اسـاتید اشـترا در نتـای را بـهجـر در یـ
عام (فرهنـگ یـادییری سـازمانی) نشـان میدهنـد .تجریـه و تحلیـ دقیـبتـر نتـای رابـ
کــرد کــه اســاتید  EFLمیــران بیشــتری از قصــد تســهی دانــ  ،تعهــد ســازمانی و رفتــار
شــهروندی ســازمانی را در مقایســه بــا همتایــان خــود در یــرو  Non-EFLنشــان دادنــدد
را میتـوان بـه ایـن واقعیـ

عل

زمینــههای مختلــ

نسـب

داد کـه یـرو اسـاتید غیـر  EFLشـام مدرسـان

دانشــهاهی هســتند کــه طیــ

یســترد ای از موقعیــ

و فرصــ های

شغلی را ارائـه میدهنـدد عـوو بـر ایـن ،مثلفـههای هـر پرسـ نامه بـه موشـکافی بیشـتری
برای رسیدن بـه درکـی بهتـر از علـ نیـاز داردد اعضـای ایـن یـرو بـهویـژ کسـانی کـه در
زمینــههای مهندســی فعالی ـ

دارنــد ،عمــدتاً در خــارج از محــیط دانشــها نیــر در مشــاغلی

مشــغول بودنــدد نتــای مربــوب بــه فرهنــگ یــادییری ســازمانی نشــان داد کــه تفــاوت
معناداری بین دو یرو وجود نداش د
آیا مـدل ارائـهشـد از قصـد تسـهی دانـ  ،تعهـد سـازمانی ،رفتـار شـهروندی سـازمانی
و فرهنــگ یــادییری ســازمانی ،داد هــا را بهانــدازة کــافی بــرای اســاتید دانشــها  EFLو غیــر
 EFLدر ایران براز
بــر اســا

میکند؟

نتــای  :فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبــ

ســازمانی بــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبـ

و معنــادار تعهــد

قصــد تســهی دانـ

بــود؛

فرهنـگ یـادییری سـازمانی پی بینیکننـدة معنـادار رفتـار شـهروندی سـازمانی نبـود؛ تعهـد
ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ
مثب ـ

قصــد تســهی دان ـ

بــود؛ تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة

رفتــار شــهروندی ســازمانی نبــود؛ رفتــار شــهروندی ســازمانی پی بینیکننــدة مثب ـ

قصد تسهی دان

بـودد از یافتـههای بـا میتـوان نتیجـه یرفـ

اساتید  EFLبا برخـی نتـای پیشـینه مطابقـ

کـه مـدل پیشـنهادی بـرای

نـداردد میتـوان ایـنیونـه در نظـر یرفـ

کـه

سال پنجاه
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بــرای اســاتید  ،EFLفرهنــگ یــادییری ســازمانی بــهعنوان پی بینیکننــد رفتــار شــهروندی
ســازمانی دیــد نمیشــودد عــوو بــر ایــن ،تعهــد ســازمانی بــهعنوان پی بینیکننــد رفتــار
شهروندی سازمانی در نظر یرفته نشد اس د
نتــای نشــان داد کــه :فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبـ

و معنــادار تعهــد

ســازمانی بــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة معنــادار قصــد تســهی دانــ
نبــود؛ فرهنــگ یــادییری ســازمانی پــی بینیکننــدة مثب ـ
فرهنــگ یــادییری ســازمانی پی بینیکننــدة مثبــ
قصــد تســهی دانــ

پی بینیکننــدة مثبــ

رفتــار شــهروندی ســازمانی بــود؛

تعهــد ســازمانی بــود؛ تعهــد ســازمانی

نبــود؛ تعهــد ســازمانی پی بینیکننــدة معنــادار

فرهنــگ یــادییری ســازمانی نبــود و رفتــار شــهروندی ســازمانی پی بینیکنن ـد؛ مثب ـ
تســهی دان ـ

بــودد از یافتــههای بــا میتــوان نتیجــه یرفــ

اســاتید غیــر  EFLبــا برخــی نتــای مطابقـ

قصــد

کــه مــدل پیشــنهادی بــرای

نــداردد میتــوان ایــنیونــه در نظــر یرفـ

کــه

برای اسـاتید غیـر  ،EFLفرهنـگ یـادییری سـازمانی بـهعنوان پی بینیکننـدة قصـد تسـهی
دان

دید نمیشودد عـوو بـر ایـن ،تعهـد سـازمانی بـهعنوان پی بینیکننـدة قصـد تسـهی

دان

و رفتار شهروندی سازمانی در نظر یرفته نشد اس د
پــژوه

رو بــهمنظور بررســی رابطــة بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی ،فرهنــگ

پــی

در دانشـها های ایـران بـرای هـ

یادییری سـازمانی ،تعهـد سـازمانی و قصـد تسـهی دانـ

اســاتید  EFLو هـ اســاتید غیــر  EFLانجــام شــد اسـ د ایــن پــژوه
بــه چنــد رو

کم ـ

تعیــینکننــد در ی ـ

میکنــدد اول اینکــه ایــن پــژوه

بــه افــرای

دانـ

نشــان میدهــد کــه آنچــه عامــ

محــیط لحــای میشــود میتوانــد عمیق ـاً در مراکــر آموزشــی مختل ـ

متفاوت باشـدد عـواملی کـه بـهعنوان پی بینـیکننـد در نظـر یرفتـه شـد اسـ  ،معنـاداری
مشــابه در زمینــههای مختلــ

و بــرای کارکنــان مختلــ

نــداردد دوم ،د یــ اساســی

ایجادکنندة این پدید با توجـه بـه مثلفـههای هـر عامـ میتوانـد در تحقیقـات بیشـتر مـورد
بررســی قــرار ییــردد همچنــین ،روابــط غیرمســتقی درییــر در مطالعــات فعلــی یــا مشــابه
میتوانـد در نظـر یرفتــه شـودد آخـرین نکتــه ایـن اسـ

کـه یافتـههای مطالعــات مشـابه بــه
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مــدیریتی و اداری هـ در محیطهــای علمــی و ه ـ در

و کار مورد استفاد قرار ییردد
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