
____________________________ 
 80/81/1936: تاريخ پذيرش      80/11/1931: تاريخ دريافت

ـ پژوهشی، شمارة اول، بهار   6931فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی(، علمی 

 

 میانجی نقش برتأکید با  دانشقصد تسهیم  و سازمانی یادگیری فرهنگ بین رابطه بررسی

زبان  غیر و یسیزبان انگلاساتید  میان در سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی تعهد

 ایران هایدانشگاه در یسیگلان
 

ول(ئمسه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، نویسند دانشیارفاطمی )آذر حسینی  

hfatemi@um.ac.ir 

)دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران( قاسم بارانی  

baranighasem56@gmail.com 

 

 چکیده

 یکپارچـه حفـ،، ایجـاد، آموزشـی هایسیسـت  اصـلی مأموریـ  کـه اسـ  این بر اعتقاد

ــن میــان اســ د در دانــ  از اســتفاد  و انتشــار ســازی، ــدمراحــ   ای  کــه برخــی معتقدن

ــ  تســهی  ــرینمه  دان ــدیری  از بخــ  ت ــ  م ــژوه  اســ د هــد  دان ــی  رو پ  ،پ

 نقـ  بـرتأکیـد بـا قصـد تسـهی  دانـ   و سـازمانی یـادییری فرهنگ بین رابطه بررسی

ــانجی ــگ می ــادییری فرهن ــازمانی ی ــار و س ــهروندی رفت ــازمانی ش ــان در س ــان  می مدرس

EFL غیــر و EFL دنبــال بــه ایــن پــژوه  د همچنــینباشــدمی ایــران هایدانشــها  در 

را  هـاداد  ، قصـد تسـهی  دانـ پیشـنهادی مـدل آیـا کـه   اسـ بـود مسـللهبررسی این 

پـی   مطالعـه ایـن، بـر عـوو  خیـرد یـا کنـدمیایران بـراز   EFL محیط چارچوب در

 ایــران در EFL غیـر و EFL اســاتید ادراکـاتدر  معنــادار تفـاوت بررســی هـد  بـا رو

 آمــار ازپــژوه   ایــن درد انجــام شــد  اســ  هــادانشــها  در دانــ  تســهی   خصــو 

( SEM) ســـاختاری معـــاد ت مـــدل و( CFA)تأییـــدی  عـــاملی تحلیـــ  توصـــیفی،

ــتفاد  ــد اس ــ ش ــان، در د  اس ــرارنرم پای ــه AMOS 16 اف ــهمنظور ب ــ  و تجری  تحلی

و  تعهـد  سـازمانی یـادییری فرهنـگبـین  کـه داد نشـان نتـای  دیرفتـه شـدکار به هاداد 

 شــهروندی رفتــارو بــین  قصــد تســهی  دانــ  و ســازمانی یــادییری فرهنــگ، ســازمانی

 نتــای  همچنــین ددارد وجــودمثبــ  و معنــاداری  رابطــةســهی  دانــ  قصــد ت و ســازمانی

ــادار تفــاوت کــه اســ   داد نشــان ــازات در یمعن ــران امتی ــه می ــوب ب قصــد تســهی   مرب
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مربــوب  امتیــازات در یمعنــادار اخــتو ، EFL غیــر مدرســان و EFL مدرســاندانــ  

ــه  ــر مدرســان و EFL مدرســان در ســازمانی تعهــدب ــادار اخــتو  و EFL غی  در یمعن

 EFL غیــر مدرســان و EFL مدرســان ســازمانی شــهروندی رفتــارمربــوب بــه  امتیــازات

ــاداری هــیت تفــاوت دیهــر ســوی د ازدارد وجــود ــازات در معن ــه  امتی ــوب ب  فرهنــگمرب

ــر مدرســان و EFL مدرســان ســازمانی یــادییری ــر دنداشــ  وجــود EFL غی  اســا  ب

 تعهـد معنـادار و مثبـ  ةنـدکنبینـیپـی  سـازمانی یـادییری فرهنـگ ،پـژوه  این نتای 

 شــهروندی رفتــار معنــادار ةکننــدبینــیپــی  امــا ،اســ قصــد تســهی  دانــ   و ســازمانی

ــدةبینیپی ســازمانی  تعهــدنیســ د  ســازمانی ــ   مثبــ  کنن ــارو قصــد تســهی  دان  رفت

 دباشدمی سازمانی شهروندی

 رفتـار ی،سـازمان تعهـد ،قصـد تسـهی  دانـ  فرهنـگ یـادییری سـازمانی، :هاکلیدوارژه 

 دEFL غیر و EFL سازمانی، اساتید شهروندی

 مقدمه. ۱

بیــان  و یرفتـه نظـر در دانـ  مولــد نهـاد سـازمان را ی،سـازمان دانــ  بـر مبتنـی دیـدیا 

 بخـ  هـر در موفقیـ  بـه رسـیدن بـرای مهـ  بسـیار یعـامل ،مـثرر دانـ  مدیری : کندمی

ــه از ــوز  جمل ــالی آم ــ  ع ــا د) اس ــ ، و پاراه ــن در (د6331 هام ــه، ای ــدار  رابط  و م

ــین ــدمی عــالی آمــوز  مثسســات همچن ــاموً توانن ــه ک در نظــر  دانــ  ایجــاد نهــاد یــ  ب

 ســازی،یکپارچــه حفــ،، ایجــاد، آموزشــی سیســت  اصــلی مأموریــ  اساســاً، دیرفتــه شــوند

ــار ــتفاد  و انتش ــ  از اس ــ  دان ــه داس ــین ب ــ ، هم ــاینظام دلی ــی ه ــط  در آموزش ــ  س  قاب

ــوجهی ــایفعالی  از ت ــد ه ــ  یری م ــرک  دان ــه ش ــد ک ــ  دارن ــی مراح ــه از مختلف  جمل

حفـ، و  و اسـتفاد  ،یذاریاشـترا  بـه سـازی،ذخیـر  سـازماندهی، ایجـاد، دانـ ، شناسایی

 قصـد تسـهی  دانـ  کـه اسـ  شـد  مراحـ  ادعـا ایـن میـان د درشودمیشام  نههداری را 

 (د2112 ،همکاران و با )اس   دان  مدیری  از بخ  ترینمه 

 عبـارت دشـد  اسـ  دانـ  بـر مبتنـی یاقتصـاد طبیعـی تبـدی  بـهطور به اقتصاد امروز 

منبـ   «تنهـا بـه» تبـدی  فراینـد  ایطور بـه دانـ به ایـن معناسـ  کـه « اس  قدرت دان »

 افـراد بـرای مهـ  دارایـی دانـ امروز  کارشناسان بـر ایـن باورنـد کـه د شودمیرروت  تولید
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ــین و ــ سازمان همچن ــا هاس ــن ط ت ــه از ای ــب ب ــایموفقی ری ــتر ه ــیط در بیش ــابتی  مح رق

ــد ــ  یابن ــوی) دس ــدر، و عل ــید ؛6333 لین ــان-س ــدرو  و ایخس ــو  دن ون ؛2115 ،ن  و ه

 (د2112 یانگ، ؛2115 دریدر،

 مسئلهبیان . ۲. ۱

در عصـر مبتنـی  کـه کنـونی هایسـازمان و جوامـ  سـری  تغییـردلی  بـه حاضـر، حال در

ــر دا  دشــودمیســازمان محســوب  دارایــی تــرینمه  دانــ  ،کننــدمیو خــرد فعالیــ   نــ ب

 رسـدمی نظـربـه ییرنـدمیدر نظـر  قـدرتعنوان بـهرا  دانـ  مـردم از برخـی اینکهرغ  علی

ــ  کــه ــه دان ــدرت خــودی ب ــدرت بلکــه  نیســ  خــود ق ــ  از بخشــیآن  از ق ناشــی  دان

بـرای   قصـد تسـهی  دانـ هـایفعالی د شـودمییذاشـته  اشـترا  بـه دیهـران با که شودمی

ــر اعضــای ــرو  ه ــرای هاییفرصــ  ی ــادل را ب ــر تب ــایفعالی  در شــرک  و نظ مشــتر   ه

رســاند  شــودد  حــداکثر بــه بــرای موفــب شــدن اعضــا عملکــرد ارائــه خواهــد داد تــا کــارایی

ــروز ، ــای ام ــرون تقاض ــرای روزاف ــه ب ــترا  ب ــتن اش ــاقابلی  یذاش ــاب  ه ــی  و من  در کیف

 ددارد وجود دانشهاهی مثسسات

 دشـودمییرفتـه  نظـر در پایـدار رقـابتی مریـ  اصـلی منبـ  یـ عنوان بـه مـدتاًع دان 

ــر عــوو  ــن، ب ــا دانــ  دارد مــدیری  در محــوری جایهــاهیکــه  قصــد تســهی  دانــ  ای  ب

ــدادی ــای از تع ــازمانی متغیره ــوب س ــه از مطل ــرد جمل ــازمانی عملک ــ  س ــة مثب دارد  رابط

ــ) ــین ؛2118 ،جاکوبســن ؛ 2111 ،گچن ــگ، ؛2111، ل ــه  تعجــ  د جــای(2112 یان نیســ  ک

  داس  بود  تجربی مطالعات از زیادی تعداد موضوع هاسازمان در قصد تسهی  دان 

ــه ــار رســدمی نظرب ــاب نردیکــی مفهــومی ســازمانی شــهروندی رفت  اســ  کــه دارای ارتب

طور بـهو  داوطلبانـه انجـام شـد  صـورتبه ی ایـن رفتارهـادو هـر :باشـدمیدانـ   تسهی  با

ــ   ــامثب ــردعمل ب ــازمانی  ک ــتندس ــاب هس ــ ، در ددر ارتب ــی واق ــابه از  برخ ــط  هامش توس

 کــابررا، و کــابررا ؛2112 کــی ، و بــا )شــد  اســ   تأییــدبرخــی از محققــان تســهی  دانــ  

 نیـر سـازمانی شـهروندی رفتـار کـه کننـدمی بیـان حتـی کـابررا و کـابررا به طوریکـه( 2114

 تحقیقــات وجــود، ایــن د بــاباشــد نــ قصــد تســهی  دا رفتــار کننــد بینیپی  اســ  ممکــن
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بــه  ســازمانی شــهروندی رفتــار و قصــد تســهی  دانــ  رفتــار بــین رابطــهمــورد  در تجربــی

 ندرت صورت یرفته اس د 

ــار ــهی  رفت ــ  تس ــه دان ــژوه  عنوان ب ــن پ ــیات ای ــی از فرض ــهروندی یک ــار ش رفت

ــرباشــدمی ــار د ای ــ  تســهی  رفت ــوعی از دان ــار ن ــازمانی در شــهروندی رفت ــر س ــهی نظ  رفت

 نتیجـه بایـد نیـر سـازمانی شـهروندی رفتـار و داشـته ارتبـاب با هـ بایـد دو ایـن پـ  ،شود

 (د2111 همکــاران، و پادســاکو  ؛6334 رایــان، و اناریــ)باشــد تســهی  دانــ   رفتــار

 رفتــار ســازمانی، یــادییری فرهنــگ میــان روابــط تجربــی صــورتبــه مطالعــه، بنــابراین ایــن

 ددهدمیسازمانی را مورد مطالعه قرار  تعهد و زمانیسا شهروندی رفتار دان ، تسهی 

 پژوهشضرورت  و اهمیت. ۳. ۱

ــرای  هادانشــها  حاضــر حــال در ــا اف ــرای هادانشــکد  یتقاضــا ب ــه ب  یذاریاشــترا  ب

از  آکادمیـ  جهـان در دانـ  تسـهی  بنـابراین ؛هسـتند روهروبـ تخصـ  و کیفیـ  با مناب 

 ةجامعــ اینکــه بــه توجــه بــا (د2118 جــو، و  کــی) اســ  شــد  اهمیــ  بســیاری برخــوردار

ــهاهی ــایقابلی  در را  دانش ــری، ه ــ  فک ــار، تجم ــترا  و انتش ــو   اش ــ  ت ــدمیدان  ،کن

د بـا باشـدمیمسـتمر  صـورتبهآمـوز  عـالی دلیلـی بـرای تسـهی  دانـ   مثسسـاتوجود 

 و کــی ) نقــ  بســرایی در تولیــد و تســهی  دانــ  دارنــد دانشــهاهیان ،توجــه بــه ایــن مــورد

ــاآن (د2118 جــو، ــد مســلولی  ه ــ  تولی ــب از دان ــژوه  طری ــ  اشــاعة و پ ــب از دان  طری

   (د2113 اسماعی ، و چونگ، راماچاندران،) آموز  را بر عهد  دارند

 شـد  باشـد ولـی در  اجتمـاعی و طبیعـی، فرآینـدی قصـد تسـهی  دانـ اسـ   ممکن

ــ  در ــار عم ــاد  ک ــر، و کوفســکیکول) نیســ  ایس ــو ؛2119 همینه ــاران، و ری  ؛2119 همک

ــا  ــاران و ب ــن (د2114 ،همک ــ  ای ــد » ی ــردمفرآین ــه م ــردم ب ــ  «م ــو) اس ــاران، و ری  همک

 برخـی کـه انـدداد  نشـان اسـ د مطالعـات مهـ  بسـیار دانـ  مـدیری فرآیند  در و( 2119

ــ   از ــایعوام ــهی  رفتاره ــ  تس ــ  را دان ــأریر تح ــرار ت ــد از عمی ق ــد و عبارتن ــ دهن  وام

ــاعی، ــردی، اجتم ــ  ف ــ  ماهی ــا دان ــی ی ــبکه حت ــاعی هایش ــرز،) اجتم ــو ؛2119 راج  و ری

   (د2118 وو، و یانگ ؛2119 همکاران،
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 پژوهشهدف . ۴. ۱

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

 در ســازمانی شــهروندی رفتــار و ســازمانی تعهــد میــانجی نقــ  بــرتأکیــد بــا  دانــ  تســهی 

ــان ــان  می ــر و EFLمدرس ــد  در EFL غی ــ د ه ــران اس ــر ای ــی  رو دیه ــژوه  پ ــن  پ ای

 EFL چــارچوب را در هــاداد ، قصــد تســهی  دانــ  پیشــنهادی مــدل آیــادریابــد اســ  کــه 

 ادراکـاتدر  معنـادار تفـاوت حاضـر پـژوه  ایـن، بـر عـوو  ؟نـه یـا کنـدمیبراز   ایران

ــاتید ــر و EFL دانشــهاهی اس ــران در EFL غی ــ  تســهی  خصــو  ای را  هادانشــها  رد دان

 د  کندمی بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

. مدل مفهومی تحقیق۱شکل   

 پژوهش هایسؤال. ۵. ۱

 :شوندمی مطرح زیر پژوهشی هایسثال پژوه ، هد  به توجه با

ــا د6 ــین آی ــد ب ــهی  قص ــ  تس ــد، دان ــازمانی تعه ــار ، س ــهروندیرفت ــازمانی و ش  س

ــگ ــادییری فرهن ــان در ســازمانی ی ــرانا در EFL اســاتید می ــادار ی ی وجــود رابطــة معن

 دارد؟

ی فرهنگ یادگیر

 سازمانی

رفتار شهروندی 

مانیساز  

 تعهد سازمانی

قصد تسهیم 

 دانش
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رفتـار  سـازمانی و تعهـد، دانـ تسـهی   قصـد، سـازمانی یـادییری فرهنـگ بـین آیا د2

ــهروندی ــازمانی ش ــان در س ــاتید می ــر اس ــران در EFL غی ــة ای ــادار رابط ــود معن ی وج

 دارد؟

ــا د9 ــادار آی ــاوت معن ــین یتف ــدیا  ب ــاتید  دی ــر EFLاس ــه EFL و غی ــ  ب ــد  راج قص

ــ  ــهی  دان ــد ،تس ــاز تعه ــهروندی، مانیس ــازمانی ش ــار س ــگ و  رفت ــادییری فرهن  ی

 وجود دارد؟ سازمانی

ــا د5 ــدل آی ــه م ــد ارائ ــد ش ــهی   قص ــ تس ــد، دان ــازمانی تعه ــازمانی ، س ــار س رفت

ــهروندی ــگ و ش ــادییری فرهن ــازمانی ی ــدازةبه س ــافی ان ــاداد  ک ــرای ه ــاتید را ب  اس

 ؟کندمیبراز   ایران در EFL دانشهاهی

ــا د4 ــدل آی ــه م ــد ارائ ــد ش ــ قص ــ هی  تس ــد، دان ــازمانی تعه ــازمانی ، س ــار س رفت

ــهروندی ــگ و ش ــادییری فرهن ــازمانی ی ــ س ــداز هب ــافی ان ــاداد  ک ــرای ه ــاتید را ب  اس

 ؟کندمیبراز   ایران در EFL دانشهاهی غیر

 نظری چارچوب. ۲

  دانش تسهیم  قصد

ارز  اسـ د یکـی انـد کـه دانشـی کـه مورداسـتفاد  قـرار نهیـرد بـیتحقیقات نشان داد 

دانــ  در ســازمان تسـهی  آن اســ د معمـو ً کارکنــان در مقابــ   کـردنهـای کــاربردی را  از

 هکـ یچالشـ رو، ایـن از د (2112هـارا، و  )هـوا دهنـدتسهی  دان  خـود مقاومـ  نشـان می

 بـا خـود دانـ   یتسـه یبـرا نـانکارک  یـهسـتند، ترغ مواجـه آن بـا معاصـر هایسـازمان

 داس  یسازمان ین واحدهایب یحت و یارک یواحدها درون در هرانید

ــاری  و  ــا، تع ــگ م ــایپیامفرهن ــه  ه ــوم ب ــاوتی را از مفه ــتن»متف ــترا  یذاش ــه «اش  ارائ

ــدمی ــویب کن ــود را تش ــدان خ ــدین، فرزن ــیاری از وال ــودکی بس ــدمید در ک ــباب  کنن ــه اس ک

در حــالی کــه در مدرســـه،  ،خــود تقســی  کننــد هــایهمبازیخــود را بــا  هــایبازی

و  پنهــان کننــد مراقــ  هایچشــ امتحــانی خــود را از  هایبریــه ییرنــدمید ان یــاآمـوزدان 

کـه اطوعـات را  دهنـدمیبـه کارمنـدانی پـادا   مثسسـاتو  هاشـرک در مدرسـه،  باز هـ 
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: یویــدمیآدام بیــانچی، یکــی از تحلیهــران مــدیری  دانــ   ددارنــدمیبــرای خودشــان نهــه 

ــر ــرای یــ  ســازمان در آن چی ــاً ارز  شــما ب ــد و دیهــران ی اســ  کــه شــما مــیغالب دانی

 (د6983، یونیم یفیو شر ی)تقو دانندنمی

 بســـیاری از اســـا  و پایـــه ،دانـــ بیـــان کـــرد  اســـ  کـــه تســـهی  ( 2114ریـــژ  )

ــ هاسازمان ــاتوانی  .س ــ  ن ــهی  دان ــدمیدر تس ــازمان  توان ــ  س ــهفعالی ــری عنوان ب عنص

د افـرا معمـو ً شـوار اسـ  زیـراد امـریتسـهی  دانـ   دان  محور را با مشک  مواجه کنـدد

 بقـای یـ  سـازمان بـه شـدت بـه کـه واقعیـ  ایـن وجـود د باکنندمیخودداری  آن انجام از

ــ   ــهی  دان ــان درقصــد تس ــراد می ــتهی دارد اف ــورد  ،بس ــات ناقصــی در م ــوز ادراک ــا هن ام

 همکـاران، و بـا ) وجـود دارد ،شـوندمیعواملی کـه موجـ  افـرای  قصـد تسـهی  دانـ  

 (د2161 همکاران، و جو یی از نق  به ؛2114

زیــرا در اکثــر  ؛یابــدمیافــرای   شــودمیکــه بــه اشــترا  یذاشــته  میــران دانــ  زمــانی

ــهمــوارد  ــه  هایروی ــی  از دســته یذاریاشــترا ب ای ســاد  از اطوعــات و شــام  چیــری ب

اساســی  هــایقابلی  و کــار کیفیــ  توانــدمی قصــد تســهی  دانــ  ،نتیجــه در ددانــ  اســ 

مـورد نیـاز بـرای کمـ  بـه سـازمان  هـ  چنـین شایسـتهی و تفکـر مه  هایمهارت، ریرهب

 ،همکــاران و چنــگ ؛2112 یانــگ، ؛2115 ،رو نــد و ایکســان-ســید) را بهبــود بخشــد

   (د2169

 دانشگاه در قصد تسهیم دانش

 قصـد تســهی  دانــ  ،شــودمیســختی انجـام بـه کلــیطور بـه دانــ تسـهی   کــه آنجـا از

خــاطر  اننظــرصــاح  برخــی از (د2161ریچــ  و ویســبر ، ) اســ  یــادیز اهمیــ  دارای

 تمایـ  بسـیار ،هاسـازمانشـمار تسـهی  دانـ  بـرای مرایـای بـیرغ  علـی کـه اندکرد نشان 

 هـو چنـگ، مثـال،عنوان بـهد دانشـهاهی بـرای تسـهی  دانـ  وجـود دارد هایمحیطکمی در 

ــان دادنــد کــه( 2113)  و و ــ  نش ــه بــاشــد  در مذخیــر  دان ــهی  دانــ  در  قایس تس

 هـایمحیطتـر اسـ د عقیـد  بـر آن اسـ  کـه عـوو  بـر خـود دانشـهاهی رایـ  هایمحیط

 .تعد محدود شدن توسط مدرسان هستنددانشهاهی، جوام  دانشی نیر مس
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 دانـ  انتقـال بـرای اسـ  ممکـن افـراد، دانـ  توسـعة  ةبـالقو اهمیـ  بدون توجـه بـه

 ؛2112 لـین،) تردیـد داشـته باشـند، بـرای خودشـان آن دفوایـ و اهمیـ عل  بـه دیهـران به

ــه ــ ب ــاران، و اهــو از نق ــه (د2165 همک ــدمی نظرب ــاتید در رس ــایلی بــرای اس  آزادی، تم

خـود را دنبـال  یروهـی کـار از جـدا هـدفی طـوری کـههبـاستقول وجـود دارد  و فردیرایی

ــد ــاآند کن ــد   ه ــ  را نادی ــن واقعی ــدمیای ــه  ییرن ــایتو ک ــثررعلمــی  شــدةگهماهن ه  م

ممکـن  تسـهی  دانـ  ،د از طرفـیعـاملی تهدیدکننـد  و نـهباشـد  هـاآنضامن بقای  تواندمی

 ریسـ  خـود اشـتیاقی فـردی بـرایباعـ   د6زیـرا:  یـران تمـام شـود زیـادی حـد تااس  

ــ  ــازمانی موقعی ــاپادا  و س ــودمی ه ــه د2؛ ش ــان فرصــ  هایهرین ــرای   و زم ــ  اف فعالی

ممکــن د 5 و ؛ییرنــد  وجــود دارد توســط دانــ  کــارییری نادرســ هبــ احتمــالد 9 ؛یابــدمی

 ،ولینـو)ب شـود کنتـرل یـا بازیافـ  توانـدنمی کـه شـود نیرویـی دادن دسـ  از به اس  منجر

 (د2113  و، و هو، چنگ، ؛2162

 سازمانی تعهد

ــا  مــرتبط کیفیــ عنوان بــهرا  ســازمانی تعهــد (6323) همکــاران و مــثدی  افــراد رابطــهب

ن اسـ  کــه ارتبـاب ذهنـی احســا  آتصــور بـر   دنمودنـدتعریـ   خــا  سـازمان یـ  بـا

ایـن اسـ  کـه چقـدر افـراد بـا سـازمان  ةکننـدشد  توسط ی  فرد با یـ  سـازمان مـنعک 

کــه بــر یــ  ســازمان خــا  فــردی   (د2169 چــتمن، و اوریلــی) کننــدمیاحســا  هویــ  

ــر شــد ،  ــابراین تمــمتمرک ــاور داشــته و بن ــدا  ســازمان را ب ــو  خــود را جهــ  اه امی ت

ــاف  ســازمان انجــام  ــرود) دهــدمیتحقــب من ــو و ب ــه (د2115 ،تومول ــیتعهــد ســازمانی ب  معن

ال، در مثــعنوان بــهد کننــدمیکــه در آن کــار اســ  احساســات کارکنــان نســب  بــه ســازمانی 

سـ  از بـاور عمیـب فـرد بـه سـازمان و ا شـد  تعهـد سـازمانی عبـارتیکی از تعاری  ارائـه

ــد ــذیر  اه ــاارز ا  و پ ــام  یه ــه انج ــ  ب ــاتو آن، تمای ــر   یه ــه از ط ــ  توج قاب

ــه حفــ، شــهروندی ســازمانید تعهــد ســازمانی  ــهســازمان، و عوقــه شــدید ب ــران معنای ب می

آن و احســا  غــرور و  یهــاارز تمایــ  کارمنــد بــرای بــاقی مانــدن در ســازمان، پــذیر  

یـ  مقولـه چندبعـدی اسـ  کـه د تعهـد سـازمانی شـودیمـافتخار از کار کردن در آن یفتـه 

از تعهد عـاطفی، هنجـاری و مسـتمرد سـه بعـد نـامبرد  در کنـار هـ  میـران تعهـد  اندعبارت
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ــازمانی را  ــهس ــان عنوان ب ــد نش ــر واح ــ  متغی ــی ــدیم ــران دهن ــانهر می ــاطفی بی ــد ع د تعه

د باشـدیمـدلبستهی عاطفی کارمند بـا سـازمان و تمایـ  بـه تعیـین هویـ  از طریـب سـازمان 

احسـا  اجبـار و تکلیـ  بـه ادامـه کـار در سـازمان  دهندةکه تعهد هنجـاری نشـانلیدر حا

اس د فرض بر ایـن اسـ  کارمنـدانی کـه دارای هـر یـ  از انـواع تعهـد باشـند در سـازمان 

یـا اینکـه یـا نیـاز دارنـد  خواهنـدیمـزیـرا یـا خـود  ؛دهنـدیمخود ادامه کار  بهباقی ماند  و 

نــوعی  نیــر تعهــد مســتمر (د2162 بولینــو،) بکننــدکــار را  نمجبورنــد ایــ کننــدیمــاحســا  

ــد در ــازمان تعه ــه س ــ  ک ــه اس ــهدلی  ب ــام دادن مجموع ــا یفعالانج ــاد  یه ــتمر ایج مس

اسـ  کـه بـا تـر  آن  ییهاهیسـرماو  هااندوختـهشـدن ذخیـر  واسـطةد این تمای  بهشودیم

 د(212 د  ،6936 متین،)زارعی  رودیماز بین  هاهیسرمااین اندوخته و  ها یفعال

 سازمانی شهروندی رفتار

ـــاًت ـــ ، 51 قریب ـــاتر ســـال قب ـــه6315) ک ـــ  طبق ـــاری و ( اهمی ـــای اختی ای از رفتاره

ــ  اســ  ــات آشــکار نق ــر از الرام ــه فرات ــرای  ،خودجــو  را خاطرنشــان ســاخ  ک ــا ب ام

ــودمندی  ــارایی و س ــازمانک ــا  س ــ د از ایــن رفتاره ــه زم اس ــهروندی عنوان ب ــار ش رفت

ــارما ــاد س ــودمینی ی ــفی) ش ــاران،یوس ــری و همک ــط  26  د ،6932 امی ــودن س ــا  ب (د ب

ــ  می ــازمان باع ــ  س ــهروندی در ی ــای ش ــذاب رفتاره ــی ج ــه محیط ــازمان ب ــود آن س ش

ــود ــدی  ش ــ  تب ــار و فعالی ــ  ک ــازمان ؛جه ــه س ــارچراک ــط  رفت ــه س ــهروندی  هایی ک ش

ن تــر  خــدم  از بــا جــذب نیروهــای کارآمــدتر و کــاه  میــرا ،هــا با ســ ســازمانی آن

ــد داشــ  ــری خواهن ــرد بهت ــان عملک ــاران،) کارکن ــلیمی و همک ــوم  (د46  د ،6932 س مفه

ــین ــازمانی اول ــهروندی س ــار ش ــانرفت ــط اری ــار توس ــال ) و 6ب ــاران وی در س ( 6388همک

عنوان رفتارهــایی کــه اختیــاری بــود  و هــا رفتــار شــهروندی ســازمانی را بــهد آنشــدمطــرح 

ــطبه ــتقی  توس ــورت مس ــ ص ــادا  هایت سیس ــمی پ ــایی نمی رس ــ  شناس ــوند و در ک ش

ــدمی ــد  توانن ــرای  دهن ــازمان را اف ــی س ــاران، ارربخش ــر . (622  د ،2169)ژاو و همک ب

ایــن هــای درون نقشــی اصــلی بــین رفتــار شــهروندی ســازمانی و رفتار تفــاوتایــن اســا ، 

                                                           
1. Organ 
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 از مهـ  نبـهج یـ عنوان بـهرفتارهـای درون نقشـی را  رودمـیاز کارکنـان انتظـار  اس  کـه

ــدوظایفشــان  و تعهــدات ــار شــهروندی ســازمانی انجــام دهن ــا رفت ــر  ام ــود  و ب ــه ب داوطلبان

 .(2116 همکاران، و آلیسون) شودمیاسا  خواس  و تمای  افراد انجام 

 فرهنگ یادگیری سازمانی

 هـایچال  بـا نیـر را هاسـازمان مـدیری ، محیطـی عوامـ  سـری  تحـو ت و تغییـر

 تـوان دیهـران و خـود تجربیـات از بـدون یـادییری هاسـازمان داسـ  رد کـ مواجـه جـدی

و  رقابـ  حفـ، بـرای امـروز ، د داشـ  نخواهنـد را شـرایطی بـا چنـین ارـربخ  مواجهـة

حـال  در هاسـازمان جدیـدی از شـک  هـاچال  بـا سـری  مقابلـة در رقـابتی مریـ  سـ ک

 مواجهـة راهبـرد یـادییری رر بـکـتمر وتأکیـد  ددارد نـام یادییرنـد  سازمان هک اس  یستر 

 یریادییـد (6982)قربـانی زاد ، شـودمی تلقـی آتـی هـایچال بـا  یادییرنـد  هایسـازمان

فرآینـد  هـرید عبـارتبـه ؛سـازمان یاعضـا یجمعـ یریادییـفرآینـد  از اس  عبارت یسازمان

 یاعضـا توسـط دیـجد دانـ  کـاربرد و ریتفسـ سـاب،اکتاز اسـ  عبـارت یسـازمان یریادیی

 ییپاسـخهو یبـرا یسـازمان هـایتوانایی جـر  ریـاخ یدرسـالها یسـازمان یریادییـ سازماند

 .(6935پــور و همکــاران،   )حســیناســ شــد  یخــارج طیمحــ در اترییــتغ بــه  مناســ

 یریادییـ یبـرا مهـ  ینـدیآ یپعنوان بـه  یسـازمان یریادییـ فرهنـگ از پژوهشـهران

 هـایارز  و هنجارهـا از یا عـهمجمو یسـازمان یریادییـ انـدد فرهنـگرد کـ ادیـ یسـازمان

 ریتفسـ و  یـتوز سـ ،ک واسـطةبه یسـازمان یریادییـ از هکـ سـازمان اسـ  ردکارک به مرتبط

 سـازمان مهـارت بـه یسـازمان یریادییـ فرهنـگ دکنـدمی  یـحما یشـناخت راتییتغ و دان 

 اشـار  دیـجد یآیـاه و دانـ ة لیوسـبـه رفتـار اصـوح و دانـ  و انتقـال سـ ک خلـب، در

 و ارتقـا سـب  هکـ دارد اشـار  رفتارهـا از نـوع آن بـه یسـازمان یریادییـفرهنـگ  ددارد

 یریادییـ فرهنـگ هکـ هاییسـازمان دیـرددمی سـازمان افـراد یسـو از یریادییـ یارزشـمند

 اطوعـات و دانـ  توسـط رفتـار و اصـوح دانـ  انتقـال و سـ ک خلـب، در دارنـد، یقـو

 .(611 د ، 6934 اران،)بشلید  و همک دارند ییبا  ردکعمل د،یجد
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 تجربی چارچوب

ــن در ــات از بخــ ، برخــی ای ــه در مطالع ــارة صــورت یرفت ــژوه  ب ــای پ ــد متغیره  آم

 اس د

ــرل ــو  و دمی ــژوه  در( 2169)  ی ــود، پ ــوان تحــ  خ ــر» عن ــد ار ــازمانی تعه ــر س  ب

 ای سـازند  ارـر عـاطفی تعهـد ویـژ بـه و سـازمانی تعهـد کـه کردنـد استد ل ،«دان  تسهی 

 صــورتبهاز منــاب  موجــود  کننــدمیســعی  هاســازمان ،نتیجــه در دددار طوعــاتا کســ  در

را نسـب  بـه  هـاآن تر استفاد  و بـا ایجـاد فرهنـگ تسـهی  دانـ  در میـان کارکنـان،ارربخ 

ــ ــدد ب ــادارتر کنن ــان فقــط  ةعــوو ، افــرای  و محافظــ  از ســرمایهســازمان وف فکــری کارکن

 به دان  سازمانی تبدی  شد  باشدد  رادکه دان  فردی اف شودمیزمانی حاص  

درنظــر  بــا قصــد تســهی  دانــ  و ســازمانی شــهروندی رفتــار بــین ارتبــاب»( 2118) لــین

ــدیلی  ــ  تع ــرفتن نق ــیی ــرار داد « جنس ــه ق ــورد مطالع ــو  در درا م ــه ف ــن  ،مطالع ــد پ  بع

 و جــوانمردی ،وجــدان تواضــ ، ،دوســتینوعیعنــی   ســازمانی شــهروندی رفتارهــای

ــر مشــارک  ــ  ب ــر جنســی  نســبتاً دندشــد شــناختهتأریریــذار  قصــد تســهی  دان تمــامی  ب

ــوددتأریرعوامــ    در قصــد تســهی  دانــ  در خیرخــواهی تــأریر نتــای  نشــان داد کــه یــذار ب

قصـد تسـهی   در هـاخان  بـه نسـب  آقایـان کـهحـالی در اسـ  آقایـان از بیشـتر هاخان  بین

 دبودند جوانمردتر و ترمرات  بخشند دان  به

شـک  ییـری قصـد تسـهی  دانـ : »( در تحقیـب خـود بـا عنـوان 2114با  و همکاران )

ــ   ــی نق ــد بررس ــایبرانهیرانن ــه ه ــای جامع ــی، نیروه ــناختیبیرون ــو روانش ــناختی و ج ش

ــد «ســازمانی ــی  هنهــامی نشــان دادن ــراد از لحــای روان ــا ســازمان احســا کــه اف ــ   ب هوی

مایــ  بیشــتری بــرای تســهی  دانــ  از خــود ، بــه ســازمان بیشــتر اطمینــان کــرد  و تکننــدمی

 ددهندمینشان 

ــانی و همکــاران ــوان 6935) دهق ــا عن ــار شــهروندی ســازمانی »( در تحقیقــی ب نقــ  رفت

ــ  ــهی  دان ــرای  تس ــة«در اف ــه رابط ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــهروندی  ، ب ــار ش ــین رفت ب

رابطـة کـه  بـودآن  د همچنـین نتـای  جـانبی حـاکی ازاسـ سازمانی و تسهی  دان  معنـادار 
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دوسـتی، تواضـ ، نـوع یعنـی ی بین تسهی  دانـ  و ابعـاد رفتـار شـهروندی سـازمانیمعنادار

 وجود داش دمشارک    و وجدان، جوانمردی

ــین ) ــین و حس ــوان 2169حس ــا عن ــود ب ــب خ ــة»( در تحقی ــغلی و  رابط ــر  ش ــین نه ب

رسـیدند  بـه ایـن نتیجـه «بـرنق  میـانجی رفتـار شـهروندی سـازمانیتأکیـد تسهی  دان  بـا 

ی بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی و قصـد تسـهی  دانـ  وجـود دارد امـا رابطـة معنـادارکه 

 رفتار شهروندی سازمانی وجود ندارددنهر  شغلی و ارتباب معناداری بین 

ــوان  خــودپــژوه  ( در 2114) و همکــاران وانــگ ــا عن ــین فرهنــگ »ب بررســی رابطــه ب

دولتــی و خصوصــی  هایشــرک نی در یــادییری ســازمانی، رضــای  شــغلی و تعهــد ســازما

 بـین فرهنـگ یـادییری سـازمانی و ابعـاد تعهـد سـازمانیبه این نتیجه رسـیدند کـه  «در چین

  ارتباب معناداری وجود داردد تعهد هنجاری، تعهد عاطفی و تعهد مستمر یعنی

بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی  بررسـی رابطـة»( بـا عنـوان 2166) نتای  تحقیـب الروبـی

رابطــة  و مردانهــیدوســتی نوعنشــان داد کــه ابعــاد جــوانمردی،  «ســهی  دانــ بــا ت

 تری با تسهی  دان  دارنددمعنادار

 شناسی روش. ۳

ــن ــین ای ــژوه  در ب ــر و EFL اســاتید پ ــران هایدانشــها  در EFL غی  در دشــد اجــرا ای

ــن ــه ای ــار از مرحل ــیفی، آم ــ  توص ــاملی تحلی ــدی  ع ــدل و ،(CFA)تأیی ــاد تیابی م  مع

ــاخ ــان، در و( SEM) تاریس ــرارنرم پای ــه AMOS 16 اف ــهمنظور ب ــ  و تجری ــاداد  تحلی  ه

 دشد یرفتهکار به

 آماری ةجامع. ۱. ۳

ــه آنجــا از ــژوه  ک ــی  رو پ ــو  پ ــه دارد ت ــین رابطــة بررســی ب ــگ ب  ســازمانی فرهن

ــادییری ــ  و ی ــهی  دان ــد تس ــا قص ــد  ب ــرتأکی ــ  ب ــانجی نق ــد می ــازمانی تعه ــار و س  رفت

ــازما شــهروندی ــان در نیس ــر و EFL مدرســان می ــردازد، هایدانشــها  در EFL غی ــران بپ  ای

 ینفـر 611 یـرو  دو بـه وشـدند  انتخـاب دانشـها  مدرسـان از یـرو  دو هـر از افراد نمونه
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 غیـر و EFL  اسـاتیدیـرو   دو هـر شـناختیجـداول زیـر اطوعـات جمعیـ  دشـدندتقسی  

EFL  ددهدمینشان را 
 

 EFL نمونة ناختیشجمعیت مشخصات .۱ جدول

 درصد اوانیفر  

 جن 
 %41 41 مذکر

 %55 55 مثن 

 سنی ةمحدود

 %66 66 91زیر 

96-51 92 92% 

56-41 59 59% 

 %65 65 46با ی 

 مدرک

 %23 23 کارشناسی ارشد

 %92 92 دکتری دانشجوی

 %95 95 دکتری

 تأهل یتوضع
 %26 26 مجرد

 %23 23 متأه 

 رشته

TEFL 42 42% 

 %25 25 انهلیسی مترجمی

 %63 63 انهلیسی ادبیات

 کاری ةسابق

 %63 63 سال 4کمتر از 

 %28 28 سال 4-61

 %92 92 سال 61-21

 %61 61 سال 21بیشتر از 

 

 EFL غیر ةنمون شناختیجمعیت مشخصات .۲جدول 

 درصد اوانیفر  

 جنس
 %49 49 مذکر

 %52 52 مثن 

 سنی محدودة

 %62 62 91زیر 

96-51 23 23% 

56-41 52 52% 

 %62 62 46با ی 
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 ۲ادامه جدول  

 درصد فراوانی  

 مدرک

 %94 94 کارشناسی ارشد

 %91 91 دکتری دانشجوی

 %23 23 دکتری

 وضعیت تأهل
 %21 21 مجرد

 %25 25 متأه 

 رشته

 %98 98 علوم پایه

 %28 28 مهندسی

 %95 95 علوم انسانی

 رسابقة کا

 %63 63 سال 4کمتر از 

 %99 99 سال 4-61

 %23 23 سال 61-21

 %63 63 سال 21بیشتر از 

 

شــدند  حــذ  مطالعــه مــورد جامعــه از حــب التــدری  مدرســان کــه اســ  ذکــر بــه  زم

 بــه توجـه بـا هـاآن از مـورد مطالعـه متغیرهــای از معتبـر اطوعـات آوردن دسـ  بـه چراکـه

ــود ســخ  ناپایدارشــان اشــتغال وضــعی   شخصــی هــایتما  طریــب ازکنندیان شــرک د ب

در جریــان کــار قــرار یرفتــه و در ایــن پــژوه   الکترونیکــی پســ  طریــب از یــا و محقــب

 شــدندد آیــا نامه پرســ  نحــو  تکمیــ  ازکنندیان شــرک  ابتــدا، در دشــرک  کردنــد

کــر را درج نماینــدد  زم بــه ذ خــود شخصــی اطوعــات خواســته شــد تــا هــاآن همچنــین از

اس  کـه ایـن اطوعـات کـاموً محرمانـه بـود  و صـرفاً در جهـ  اهـدا  پـژوه  اسـتفاد  

 منـاف  بـا تطمیـ  یـا تهدیـد فشـار، یونـه هـر بـدون و داوطلبانه پژوه  این در شرک  دشد

 دمالی بود

 هادادهگردآوری  ابزار. ۲. ۳

ــه 56 شــام نامه پرســ  5تعــداد  ــرای یوی ــداز  ب قصــد  از کنندیانشــرک  در ییری ان

ــار ،ســازمانی تعهــد ،تســهی  دانــ  ــادییری فرهنــگ و ســازمانی شــهروندی رفت  ســازمانی ی
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انهلـی   امریکـا و در ابتـدا ابـرار در چهـار ایـن همـه شـدد توزیـ آماری  ةبین اعضای جامع

ــدا توســعه ــرد  پی ــد و ک ــا اندشــد  تأیی ــرای ام ــن ب ــه ای ــه فارســی نامةپرســ  مطالع منظور ب

ــرای  ــران اف ــ  می ــوی،) بازیش ــولی، خواج ــینی، قنس ــوی، و حس ــتفاد ( 2161 چ ــد اس  دش

 انهلیسـی زبـان آن دوبـار  بـه از پـ  و ترجمـه فارسـی بـه پژوهشـهر توسـط هـایویه تمام

 اینقطــه 4 طیــ  از اســتفاد  بــا هــایویــه تمــام دبریردانــد  شــد، متــرج  خبــر  یــ  توســط

 شـدتبـه و مخـال  شـدت ترتیـ  بـهبـه کـه شـدییری انـداز  4 تـا 6 محـدود  در لیکرت

 ددهدمی موافب را نشان

 قصد تسهیم دانش

( 2114) همکــاران و بــا نامه پرســ  ،قصــد تســهی  دانــ ییری انــداز منظور بــه

نامه پرســ  ایــن پایـایی داســ  یویـه پــن  از متشــک  ،ییریانـداز  ابــرار ایـن دشــد اسـتفاد 

 یرار  شد  اس د 1۸88

 سازمانی تعهد

 اییویـــه هفــ  ةنامپرســ  از پــژوه  ایــن زمانی،ســا تعهــدییری انــداز  بــرای

ــهتوســعه ــایر، توســط یافت ــن، م ــود (6339) اســمی  و آل ــایی ضــری  داســتفاد  نم  1۸85 پای

 یرار  شد  اس د

  شهروندیسازمانی  رفتار

 توســط یافتــهتوســعه اییویــه 61 مقیــا ، شــهروندیســازمانی  رفتــارییری انــداز  بــرای

 یرار  شد  اس د 1۸85 ضری  پایایی دشد ستفاد ا( 6331) همکاران  و پادساکو 

 سازمانی یادگیری  فرهنگ

و  واتکینـر، یانـگ، اییویـهة هف نامـپرسـ  بـرای سـنج  فرهنـگ یـادییری سـازمانی

یـرار   1۸86 آمـد دسـ بـه ضـری  پایـایی دمـورد اسـتفاد  قـرار یرفـ  (2115مارسی  )

 شد  اس د
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 هاداده گردآوری. ۳. ۳

ــا از ــه آنج ــرک  ک ــژوه  درکنندیان ش ــر پ ــاتید حاض ــر و EFL اس ــد،  EFL غی بودن

 شخصــی هــایتما  طریــب از هاکننــد شــرک  نمــودد آنویــن آمــاد  اینامهپرســ محقــب 

 669 از متشــک  یلیســت آن، از پــ  شــدندد تعیــینلینکــداین  ســای وب طریــب از یــا محقــب

ــدر  ــدر  625و  EFL م ــر م ــه EFL غی ــد تهی ــی دش ــ  از برخ ــهپرس ــر در هانام  دفت

 آوریبـه جمـ  توانسـ می محقـب کـه اینقطـه هـر در یـا دانشـها  ةمحوط ، درکنند شرک 

 از بســـیاری رایبــ آنویـــن نامةپرســ  همچنــین دشـــد تکمیــ  ،اقــدام نمایـــد هــاداد 

=  پاسـخ نـر ) EFL مـدر  89، تعـداد ایـن از دشـد ارسـال ایمیـ  طریـب از دهندیانپاسخ

 پاســخنامه پرســ  بــه( درصــد 26۸2 = پاســخ نــر ) EFL غیــر مــدر  83 و (درصــد 29۸5

را نامه پرســ محقــب  مــورد نیــاز، ةکنندشــرک رســیدن بــه حــداق  تعــداد منظور بــه ددادنــد

یــ  داد  تــا نســب  بــه تکمیــ  آن تحو دیهــر EFL غیــر مــدر  66و   EFL مــدر  62 بــه

 تــوانمیبــود،  ایـران مختلــ  هایدانشــها  از مطالعـه مــورد جامعــة کـه آنجــا ازاقـدام کننــدد

د دهــدمی نتــای  را افــرای  تعمــی  امکــان هــاداد  آوریجمــ  رو  ایــن کــه کــرد اســتنباب

 دبود  اس نیاز نامه پرس  تکمی  زمان برای دقیقه 91 حدود

 . نتایج۴

ــرای ــار انجــام ب ــایی بررســی و توصــیفی آم ــرارنرم ،هــاابرار پای ــه و SPSS 18 اف منظور ب

   داستفاد  شد AMOS 16 افراررمن از هاداد تجریه و تحلی  

 گیری اندازه هایمدلسنجش 

ــاملی تحلیــ  ــاختار بررســی بــرای( CFA)تأییــدی  ع  فرهنــگ یــادییری عــاملی س

 اسـتفاد  سـازمانی تعهـد و سـازمانی شـهروندی رفتـار دانـ ، تسـهی  قصـد رفتـار سازمانی،

شــاخ  د اســ  شــد  ســاخته تجربــی تحقیقــات و نظریــه بــر اســا  مــدل ،CFA در دشــد

 دقـرار یرفـ  اسـتفاد  مـوردییری انـداز  هایمـدل سـاز  روایـی بررسـی برای مدل براز  

ــژوه  در ــر، پ ــاخ  از حاض ــایش ــراز   RMSEA و χ2 / dF، CFI، TLI  ه ــ  ب جه

 نظـر در قبـول قابـ  بـراز عنوان بـه 9 از کمتـر χ2 آزمـون عـادی مقـدار دشد استفاد  مدل 
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 وقتـی کـه شـودمی یرفتـه نظـر در قبـول قابـ  مـدل (د2118 اشـمی ، و تسـنگ) شـد یرفته

CFI و TLI ≥ 1۸31 ــتند ــوب و هس ــ  خ ــانی اس ــه زم ــتند  1۸34 ≤ ک ــو)هس ــر، و ه  بنتل

 عاد نـه، تناسـ 1۸18 ≥ خـوب، تناسـ  از نشـان RMSEA ≤ 1۸11 مقـادیر بـرای (د6333

ــین ــ  1۸61 و 1۸18 ب ــط، تناس ــ  1۸61 ≤ و متوس ــر ضــعی  در تناس ــه نظ ــودمی  یرفت  ش

   (د6331 سویاوارا، و براون ،کالومم  ؛6333 بنتلر، و هو)

 دانش قصد تسهیم. ۱. ۴

ــی ــان از برخ ــان محقق ــد اذع ــه دارن ــر  ک ــردم نه ــب  م ــه نس ــ  ب ــهی  دان  قصــد تس

ــی  ــربپ ــ  ش ــهی  دان ــد تس ــ هاآن قص ــی و س ــد  برخ ــر معتقدن ــوقعیتی دردیه ــه م  ک

 توانــدمی   دانـ قصـد تسـهیدانـ  مطلـوب اســ ،  یذاشـتن اشــترا  بـه بـرای چیـرهمـه

 علـوی ؛آ ؛2114 ،همکـارانو  بـا )بهبـود بخشـد  موضـوع را ایـن بـه نسـب  مـردم نهر 

ــدل د(2113 همکــاران، و ــه تناســ  م ــا یخــوب اولی ــاداد  ب   و = χ2  213۸98)داد  نشــان ه

34 df =، 2۸21 χ2 / df =  1۸36 CFI =، 1۸35TLI =، 1۸14RMSEA =  مــدل ایــن (د 

ــدمی ــد  2 شــک  در توان ــار ةمحــدود دشــود دی  بارهــای همــه داســ  1۸85 -1۸53 عــاملی ب

 تــوانمی را عــاملی بارهــای تمــام بــا مــدل دبــود معنــاداراز نظــر آمــاری  P <1۸14 در عــاملی

 دمشاهد  نمود 2 شک  در
 

 
 دانش قصد تسهیمگیری اندازه مدل. ۲ شکل



 اول شمارة    (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                           21 

 

  سازمانی تعهد. ۲. ۴

 ، = χ2 =، 662 df 41/298) دهــدنمی نشــان را هــاداد  بــا خــوب تناســ  اولیــه مـدل

69/2χ2 / df =  ، 83/1CFI = ،88/1TLI = ، 12/1RMSEA =اصـوح مـدل بنـابراین، (د 

 پـایین بسـیار عـاملی بارهـای بـه توجـه بـا  سـازمانی تعهـد هاییویه ازیویه ی  داس  شد 

 52/268) داد را نشــان هــاداد  بــا خــوبی تناســ  نهــایی مــدل دشــد حــذ ( 1۸51 از کمتــر)

χ2 =،  612df = ، 65/2χ2 / df = ، 36/1CFI = ،34/1TLI = ، 11/1RMSEA = د)

ــوانمی را نهــایی مــدل ــن دمشــاهد  نمــود 9 شــک  در ت  ســازمانی تعهــد عــاملی ســاختار ای

 P <14/1 در عــاملی بارهــای همــه داســ  86/1-51/1 عــاملی بــار ةمحــدود ددهــدمی نشــان

مشـاهد   2 شـک  در تـوانمی را عـاملی بارهـای تمـام بـا مـدل دبـود معنـاداراز نظر آمـاری 

 دنمود
 

 
 سازمانی تعهدگیری اندازه مدل .۳ شکل
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 سازمانی شهروندی رفتار. ۳. ۴

ـــدل ـــه م ـــو تناســـ  اولی ـــا بیخ ـــاداد  ب  ،=19/251χ2=، 626df=، 19/2χ2 / df) ه

81/1CFI=، 85/1TLI=، 12/1RMSEA=) از یویــــه ســـه بنـــابراین، ددهـــدنمی نشـــان 

ــه توجــه بــا ســازمانی شــهروندی رفتــار ةنامپرســ  ــایین بســیار عــاملی بارهــای ب  حــذ  پ

  = χ2 =، 663 df = ،18/2χ2 / df 52/258) هـاداد  بـا خـوبی تناسـ  نهـایی مـدل دشـدند

،36/1CFI =  ،34/1TLI = ،11/1RMSEA = )رفتــار عــاملی ســاختار 5 شــک  دداد نشــان 

ــهروندی ــازمانی ش ــان را س ــدمی نش ــدودة دده ــار مح ــاملی ب ــ  85/1-52/1 ع ــ داس  ةهم

  دبود معناداراز نظر آماری  P <14/1 در عاملی بارهای

 

 
 سازمانی شهروندی رفتارگیری اندازه مدل .۴ شکل
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  سازمانی یادگیری نگفره. ۴. ۴

ــدل ــه م ــوبی تناســ  اولی ــا خ ــاداد  ب  ،= 92/291χ2 =، 669 df = ،13/2χ2 / df) ه

82/1CFI = ،81/1TLI = ، 12/1RMSEA =) ــان ــدنمی نش ــابراین، دده ــدل بن  اصــوح م

 عــاملی بارهــای بــه توجــه بــاســازمانی  یــادییری فرهنــگ نامةپرســ  از یویــه ســه و شــد

ــیار ــایین بس ــر) پ ــذ  (51/1 از کمت ــدند ح ــدل دش ــایی م ــ  نه ــوبی تناس ــا خ ــاداد  ب  ه

(12/292 χ2 =، 32 df = ،93/2χ2 / df = ،39/1CFI = ،36/1TLI = ، 

11/1RMSEA= )ــان را ــک  دداد نش ــاختار 4 ش ــاملی س ــگ ع ــادییری فرهن ــازمانی ی  را  س

 P <14/1 در عــاملی بارهــای همــة داســ  26/1-52/1 عــاملی بــار ةمحــدود ددهــدمی نشــان

  دبود معنادارآماری از نظر 
 

 
 سازمانی یادگیری فرهنگگیری اندازه مدل .۵شکل

 

 بـه دیرفـ  قـرار بررسـی مـورد هانامـهپرسـ  پایـایی، ییریانـداز  مـدل بررسی از پ 

مشـاهد   9 جـدول در تـوانمی را نتـای  دشـد اسـتفاد  کرونبـا  آلفـای منظـور، ضـری  این

 دنمود
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 هاریمتغ کرونباخ یآلفا زانیم .۳جدول
 کرونباخ آلفای ضریب گویه هاتعداد  مقیاس

 13/1 4 (4-6) قصد تسهی  دان 

 29/1 1 (62-1) سازمانی تعهد

 28/1 61 (96-69) سازمانی شهروندی رفتار

 86/1 2 (56 -92) سازمانی یادییری فرهنگ

 

 رفتــار و ســازمانی تعهــد ،تســهی  دانــ قصــد ، ســازمانی یــادییری فرهنــگ بــین ارتبــاب

 ایران هایدانشها  در EFL غیر و EFLاساتید  میان سازمانی در یشهروند

ــه ــخمنظور ب ــه پاس ــثال ب ــی  اول س ــژوه  و بررس ــهپ ــین رابط ــگ ب ــادییری فرهن  ی

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

EFL  دشد استفاد  پیرسون همبستهی فرمول از   

 

سازمانی  یادگیری فرهنگ سازمانی و شهروندی رفتار، سازمانی تعهد، قصد تسهیم دانش ةرابط .۴ جدول

 ایران در EFL  اساتید بین در

 

 r) بـا معنـادار و مثبـ طور بـه سـازمانی یـادییری فرهنـگ کـه دهـدمی نشـان 5 جـدول

=.30, p < .05) تعهــد کــه شــد نتیجــه ایــن، بــر عــوو د در ارتبــاب اســ  مانیســاز تعهــد 

 برخـوردار (r =.38, p < .05) قصـد تسـهی  دانـ  معنـاداری بـا و مثبـ  ةاز رابطـ سـازمانی

 سازمانی شهروندی رفتار سازمانی تعهد سازمانی یادگیری فرهنگ 

   11/6 سازمانی یادگیری فرهنگ

Sig. (2-tailed) 111/1   

  11/6 93/1 * سازمانی تعهد

Sig. (2-tailed) 111/1 111/1  

 11/6 23/1 62/1 سازمانی شهروندی رفتار

Sig. (2-tailed) 216/1 629/1 111/1 

 11/1** 98/1* 22/1 قصد تسهیم دانش

Sig. (2-tailed) 621/1 111/1 111/1 
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 سـازمانی شـهروندی رفتـار بـین یمعنـادار و مثبـ  رابطـة کـه شـد مشخ  همچنیند اس 

 (دR = 0.66، P <0.05)دارد  وجود قصد تسهی  دان  و

ــه ــخ منظورب ــه پاس ــثال ب ــه  دوم س ــی رابط ــژوه  و بررس ــینپ ــگ ب ــادییری فرهن  ی

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

 دشد استفاد  پیرسون همبستهی رو  از EFL غیر

 

 سازمانی یادگیری فرهنگ و سازمانی شهروندی رفتار، سازمانی تعهد، قصد تسهیم دانش ةرابط .۵ جدول

 ایران در EFL غیر اساتید بین در

 

ــا و مثبــ طور بــه ســازمانی یــادییری فرهنــگ کــه دهــدمی نشــان 4جــدول  معنــاداری ب

در  (r =.42, p < .05) سـازمانی شـهروندی رفتـار و  (r =.57, p < .05) تعهـد سـازمانی

 مثبـ  از رابطـة سـازمانی شـهروندی رفتـار کـه شـدمشـخ   ایـن، بـر عـوو د ارتباب اس 

 اس د برخوردار (r =.44, p < .05) قصد تسهی  دان  ی بامعنادار و

ی ادارمعنـتفـاوت  یـاآ و بررسـی ایـن نکتـه کـهسـوم پـژوه   سـثالپاسخ بـه منظور به

 رفتــار، تعهــد ســازمانی، قصــد تســهی  دانــ بــا توجــه بــه  EFLو غیــر  EFLبــین اســاتید 

ــادییری فرهنــگ و ســازمانی شــهروندی  داســتفاد  شــد t از آزمــون ،وجــود دارد ســازمانی ی

 t آزمـون ةنمـر دصـورت یرفـ  یـرو  دو هـر نمـرات میـانهین بـین ةمقایسـ  ،در این راستا

   داس معنادار تفاوت که دهدیم نشان( P <0.5) 61/2 از بیشتر
 

 سازمانی شهروندی رفتار سازمانی تعهد سازمانی یادگیری فرهنگ 

   11/6 سازمانی یادگیری فرهنگ

Sig. (2-tailed) 111/1   

  11/6 42/1* سازمانی تعهد

Sig. (2-tailed) 111/1 111/1  

 11/6 69/1 52/1* سازمانی شهروندی رفتار

Sig. (2-tailed) 111/1 916/1 111/1 

 56/1* 13/1 22/1 قصد تسهیم دانش

Sig. (2-tailed) 916/1 625/1 115/1 
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 EFL غیر و EFL یهاگروه از T آزمون نتایج . 6 جدول

 EFL اساتید EFL اساتید غیر     

 M SD M SD t-test df Sig. 
سط  

 ٪اطمینان

 P14/1> 21/33 638 12/9 11/6 92/9 31/1 11/9 قصد تسهی  دان 

 P14/1> 611 638 51/4 83/1 28/2 21/1 52/9 تعهد سازمانی

رفتار شهروندی 

 سازمانی
95/9 38/1 29/2 13/6 61/5 638 P14/1> 611 

فرهنگ یادییری 

 سازمانی
28/2 39/1 61/2 34/1 94/6 638 P14/1< 22/82 

Total         

 

ــای  را  6 جــدول ــن نت ــدیم نشــانای ــاوت :ده ــادار تف ــرات در یمعن قصددد تسددهیم  نم

ـــاتید  در داندددش ـــاتید  و  EFL (M= 3.66, SD=.96)اس ـــراس  ,EFL ((M=3.32 غی

SD=1.06); (t=3.67, P<.05 تعهــد ســازمانی  نمــرات در یمعنــادار اخــتو  ؛دارد وجــود

ــاتید  در ــاتید و EFL (M = 3.42، SD = 0.76)اس ــر اس  = EFL (M = 2.78، SD غی

0.89( )T = 5.46، P <0.05) ـــود ـــتو   ؛دارد وج ـــاداراخ ـــراتمعن ـــار  ی در نم رفت

ــازمانی ــهروندی س ــاتید در ا ش ــر  و  EFL (M = 3.34 ،SD = 0.98)س ــان غی در مدرس

EFL (M=2.73, SD=1.09); (t=4.16, P<.05) ـــود دارد؛ ـــتو  وج ـــادار اخ  در یمعن

ــرات ــازمانی نم ــادییری س ــگ ی ــاتید در فرهن  در وEFL (M = 2.28، SD = 0.93 ) اس

 د ندارد وجود EFL (M = 2.10، SD = 0.95) (T = 1.35، P >0.05) غیر مدرسان

 بـین متقابـ  روابـط بررسـیبـرای  پـژوه ،پـنج   و چهـارم سـثا ت بـه پاسخمنظور به

 رفتــار ،تعهـد ســازمانی ،قصـد تســهی  دانــ  از شــد ارائـه مــدل آیــا اینکـه ییــدتأ و متغیرهـا

ــازمانی ــهروندی س ــازمانی  و ش ــادییری س ــگ ی ــهفرهن ــدازب ــافی ةان ــرای ک ــر ب ــرو   دو ه ی

اســتفاد  از معــاد ت ســاختاری ، یــا خیــر ســ  اســ منا ایــران در EFL غیــر و EFL اســاتید

 کـرد  بـراز  کـافی ةانـدازرا بـه هـاداد  ،کـه مـدل دهـدیم نشان  لشاخ  براز  مد دشد
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 = χ2 = 539.24, df = 189, χ2/df = 2.35, CFI = .91, TLI = .92, RMSEA)اسـ  

.06 

 
 EFL اساتید برای متغیرها میان متقابل روابط. 6 شکل

 

ــدان مینشــ 1شــک   ــ  :ده ــدبینیپی  (β = .34, p < .05)  قصــد تســهی  دان  ةکنن

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

 β = .09,p) )فرهنـگ یـادییری سـازمانی اسـ ؛قصـد تسـهی  دانـ   مثبـ  ةکننـدبینیپی 

ــدةبینیپی  05. > ــ  کنن ــار شــهروندی توجــه قاب ــادییری  نیســ ؛ ازمانیســ رفت ــگ ی فرهن

 تعهـد سـازمانیاسـ ؛ تعهـد سـازمانی  مثبـ  ةکننـدبینیپی   (β = .34, p < .05)سـازمانی 

 (β = .42, p < .05)  تعهـد سـازمانی اسـ ؛قصـد تسـهی  دانـ   مثبـ  کننـدةبینیپی ( 

(β = .12,p < .05  ررفتــا نیســ ؛  شــهروندی ســازمانی رفتــارتوجــه  قابــ  ةکننــدبینیپی 

ــازمانی ــهروندی س ــدةبینیپی  (β = .54, p < .05)  ش ــ  کنن ــ   مثب ــهی  دان قصــد تس

 داس 

 دمشــاهد  نمــود 2 شــک  در تــوانیمرا  EFL اســاتید غیــر بــرای پیشــنهادی مــدل

 کــرد  بــراز  کــافی انــدازة را بــه هــاداد   ،کــه مــدل دهــدیم نشــانشــاخ  بــراز  مــدل 

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

.07 
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 EFL غیر اساتید برای متغیرها میان متقابل روابط. 7 شکل

 

 β) فرهنـگ یـادییری سـازمانی مشـاهد  کـرد، 2 شـک  در تـوانیم کـه آنچـه اسـا  بر

= .43, p < .05)  ، ــدبینیپی ــ  ةکنن ــادار و مثب ــازمانی  معن ــد س ــ ؛تعه ــگ  نیتس فرهن

 قصــد تســهی  دانــ  معنــادار کننــدةبینیپی ، (β = .18, p > .05)  یــادییری ســازمانی

ــازمانی نیســ ؛ ــادییری س ــگ ی ــدبینیپی  β = .36,p < .05) ) فرهن ــ  ةکنن ــار  مثب رفت

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

ــدبینیپی  ــ  ةکنن ــازمانی  مثب ــد س ــ ؛تعه ــازمانی  اس ــد س  (β = .06, p > .05)تعه

 β = .09,p > .05)  تعهــد ســازمانی نیســ ؛ قصــد تســهی  دانــ  مثبــ  کننــدةبینیپی 

 ســازمانی رفتــار شــهروندی نیســ ؛  ســازمانی رفتــار شــهروندی توجــه قابــ  ةکننــدبینیپی 

(β = .38, p < .05)  داس  قصد تسهی  دان  مثب  ةکنندبینیپی 

 بحث و پیشنهادها. ۵

سدازمانی  تعهدد ،قصدد تسدهیم داندش، ادگیری سدازمانیفرهنگ ید بین ةرابط بررسی

 ایران در EFL غیر و EFLاساتید  میان در سازمانی شهروندی رفتار و

فرهنـگ یــادییری  کـه داد نشـان EFL اسـاتید بــرای پـژوه  پـی  رو از حاصـ  نتـای 

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

 همچنـیند بـود مـرتبط قصـد تسـهی  دانـ  بـا معنـادار و مثبـ طور بهتعهد سازمانی  که شد

قصـد تسـهی   و سـازمانی رفتـار شـهروندی بـین یمعنـادار و رابطـة مثبـ  کـه شد مشخ 
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 بــین یمعنــادار و رابطــة مثبـ  کـه شــد مشـخ  هــا،عــوو  بـر این دداشـ  وجــود دانـ 

 شـد  ذکـر طـور کـهداشـ د همـان جـودو قصـد تسـهی  دانـ رفتار شهروندی سـازمانی و 

ــ ، ــیاری اس ــازمان از بس ــعی هاس ــاد در س ــرایطی ایج ــه ش ــد ک ــان آن در دارن ــود کارکن  خ

ــدمی ــه توانن ــداومطور ب ــاد م ــد و ی ــد  بهیرن ــود هایای ــه خ ــترا  را ب ــا اش ــد ت ــه بهذارن  ب

ــته ــ انباش ــدن دان ــر و ش ــته تغیی ــارب از ایدس ــی تج ــ  و شخص ــازمان درون در دان  س

 بـا روانـی لحـایبـه افـراد کـه آن از پـ  کـه معتقدنـد( 2114) همکـاران و بـا  دکم  کند

 بـه مایـ  و ،دهنـدمی نشـان سـازمان بـه نسـب  بیشـتری اعتمـاد هـاآن آشـنا شـدند، سازمان

 (2169و یـا  ) دمیـرل ةمنطبـب بـا مطالعـ حاضـر پـژوه  هاییافتـههسـتندد  دانـ  تسهی 

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

ــ  ــهی  دان ــه، داردد در تس ــازمان نتیج ــاب  از هاس ــی من ــود فعل ــه خ ــتفاد  بهین ــرد  اس و  ک

 داخــ  قصــد تســهی  دانــ  فرهنــگ ایجــاد بــا کارکنــان خــود را بــه نســب خــود  وفــاداری

ان کارکنـ فکـری هایسـرمایه از حفاظـ  و افـرای  ایـن، بـر د عـوو دهنـدمیسازمان نشان 

 از حاصـ  د نتـای آیـدمی دسـ بـه سـازمانی دانـ  بـه افـراد دانـ  تبدی  طریب از سازمان

 بـه دسـ  آمـد و ارـر (2169) حسـین و حسـیناز پـژوه   کـه بـا نتـایجی حاضـر پژوه 

قصـد تسـهی   رفتـارا بـ شـغلی هـاینهر  بـین ةرابطـ در سـازمانی شهروندی رفتار میانجی

رفتـار  بـین کـه یرفتنـد نتیجـه ایـن دواسـ د  شـد  دتأییـ مورد مطالعـه قـرار یرفـ ، دان 

ــازمانی و  ــهروندی س ــ ش ــهی  دان ــد تس ــادار قص ــة معن ــود یرابط ــا ،رددا وج ــار  ام رفت

قصـد تسـهی  دانـ  نقـ  میـانجی  و شـغلی هـاینهر بـین  در رابطـة سازمانی شهروندی

ــا  ــدنمیایف ــای د کن ــژوه  از حاصــ  نت ــرای حاضــر پ ــاتید ب ــر اس ــه داد نشــان EFL غی  ک

 رفتــار و ســازمانی تعهــد بــا معنــاداری و مثبــ طور بــهفرهنــگ یــادییری ســازمانی 

ــرتبط ســازمانی شــهروندی ــار شــهروندی کــهنتیجــة دیهــر آند اســ  م رابطــة  ســازمانی رفت

ــا معنــاداری و مثبــ  ــهداشــ د قصــد تســهی  دانــ   ب ــا  حاضــر پــژوه  هاییافت منطبــب ب

ــای  ــین ایرابطــه کــه باشــدمی (2114) و همکــاران وانــگشــدة ارائه نت  و ســازمانی تعهــد ب

ــادییری ســازمانی ــگ ی ــدرا  فرهن ــد تأیی ــورد بعــد ســه را در ســازمانی تعهــد هــاآند کردن  م

ــرار داد مطالعــه ــدق ــنمســتمر و هنجــاری عــاطفی،: ن ــا اجــرا د ای ــاد ب ــادییری  ابع ــگ ی فرهن
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 ینبـ روابـط ،داد انجـام  (2118) لـین کـه دیهـری پـژوه  د درانـدبود در ارتبـاب  سازمانی

ــازمانی و  ــار شــهروندی س ــ  رفت ــاقصــد تســهی  دان ــرفتن ب ــر ی ــه جنســی  در نظ عنوان ب

 رفتـار شـهروندی جـر  پـن  شـد ،ارائـه مـدل در دیرفـ  قـرار بررسـی مـورد ،کننـد تعدی 

 بـر مـدنی فضـیل  و جـوانمردی شناسـی،وظیفـه نیـ ، حسـن دوسـتی،نـوع یعنی  سازمانی

 جنسـی  کـه هنهـامی نتـای  در هـاتفاوت برخـی بـا البتـه ؛انـدبود مـثرر قصد تسهی  دان  

 عامـ  یـ عنوان بـه جنسـی  کـه حـالی د در  بـودشـد یرفتـه نظـر در تعدی  عام عنوان به

ــر در ــه نظ ــد  یرفت ــای  نش ــ ، نت ــه از حاصــ  اس ــن حاضــر مطالع ــه ای ــتیبانی هایافت  را پش

رفتــار  کــه دنــداد نشــان( 2166) هوانــگ و( 2161) تحقیقــات چــن ایــن، بــر عــوو  دکنــدمی

ــر ســازمانی شــهروندی ــ  ار ــاداری و مثب ــر معن ــنداردقصــد تســهی  دانــ   ب ــین ای  د همچن

 وی ه اسـ د( صـورت یرفتـ2166توسـط الروبـی ) کـه مطالعـاتی اسـ  بـا همراسـتا هایافته

ــه بررســی  ــراتدر پــژوه  خــود ب ــار ار  قصــد تســهی  دانــ  در ســازمانی شــهروندی رفت

 ابعــاد ازدوســتی نوع و شناســی،وظیفــه ،جــوانمردی ابعــاد کــه   اســ دو نشــان دا پرداختــه

 کـه بـر حـالی در ،رنـدداقصـد تسـهی  دانـ   بـر بیشـتری تـأریر  سـازمانی شـهروندی رفتار

ــار شــهروندی اجــرای ــار حاضــر تمرکــر نشــد  اســ د نقــ  پــژوه در  ســازمانی رفت  رفت

ــهروندی ــازمانی ش ــای در س ــ   ارتق ــهی  دان ــد تس ــرقص ــانی نی ــط دهق ــاران و توس  همک

ــورد( 2164) ــی م ــرار بررس ــ  ق ــاآن دیرف ــار ه ــتند اظه ــه داش ــران ک ــار می ــهروندی رفت  ش

ــازمانی ــاد و س ــتینوع) آن ابع ــه ،دوس ــی،وظیف ــوانمردی، شناس ــن ج ــ  حس ــیل  و نی  فض

 بـین ارتبـاب کـه داد نشـان چنـینهم نتـای  دبـود متوسـط سـط  در کارکنـان میـان در( مدنی

 نشــان دیهــر نتــای  د  اســ بــود عنــادارم قصــد تســهی  دانــ  و ســازمانی شــهروندی رفتــار

 ،دوسـتینوع-سـازمانی شـهروندی رفتـار ابعـاد و دانـ قصـد تسـهی   بـین همبستهی که داد

 بودندد معنادار -مدنی فضیل  و نی  حسن جوانمردی، شناسی،وظیفه

 رفتدار، سدازمانی تعهدد ،قصدد تسدهیم داندش به توجه با EFL غیر و EFL اساتید ةمقایس

   یسازمان یادگیری فرهنگ و، نیسازما شهروندی

ــای  ــژوه  از حاصــ  نت ــادار تفــاوت کــه داد نشــان حاضــر پ ــازات در یمعن قصــد  امتی

 درددا وجود EFL غیر اساتید در و EFL اساتید درتسهی  دان  
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 غیــر اســاتید و EFL اســاتید در ســازمانی تعهــد بــرای امتیــازات در یمعنــادار اخــتو  

EFL ــود ــینرددا وج ــاوت د همچن ــاداریمع تف ــرات در ن ــهروندی نم ــار ش ــازمانی رفت  در س

ــاتید ــاتید و EFL اس ــر اس ــود EFL غی ــوی ازد ب ــر، س ــاوت دیه ــاداری تف ــرات در معن  نم

 اســا  د بــرردنــدا وجــود EFL غیــر اســاتید و EFL اســاتید در فرهنــگ یــادییری ســازمانی

 یـ در  جـربـه نتـای  را در اشـترا  اسـاتید از یـرو  دو هـر بـا ، در شـد  اشـار  هاییافته

 رابـ  نتـای  تـردقیـب تحلیـ  و تجریـه .دهنـدمی نشـان فرهنـگ یـادییری سـازمانی() عام 

ــرد ــه ک ــاتید ک ــتری EFL اس ــران بیش ــ  از می ــد ،قصــد تســهی  دان ــازمانی تعه ــار و س  رفت

ــهروندی ــازمانی ش ــه در را س ــا مقایس ــان ب ــود همتای ــرو  در خ ــان Non-EFL ی ــدد  نش دادن

 مدرسـان شـام  EFL غیـر یـرو  اسـاتید داد کـه نسـب  واقعیـ  ایـن بـه تـوانمی را عل 

ــه ــ  هایزمین ــ  مختل ــه طی ــتند ک ــهاهی هس ــترد  دانش ــ  از اییس  هایفرصــ  و موقعی

 بیشـتری موشـکافیبـه نامه پرسـ  هـر هایمثلفـه ایـن، بـر عـوو  ددهنـدمی ارائـهشغلی را 

 در کـه کسـانی ویـژ بـه یـرو  ایـن د اعضـایدارد نیـاز علـ  از بهتـر درکـی بـه رسیدن برای

ــد فعالیــ  مهندســی هایزمینــه  مشــاغلی نیــر در محــیط دانشــها  از خــارج در عمــدتاً ،دارن

ــغول ــد مش ــای د بودن ــه نت ــوب ب ــادییری مرب ــگ ی ــازمانی فرهن ــان س ــاوت داد نش ــه تف  ک

 دنداش  یرو  وجود دو بین یمعنادار

ازمانی رفتـار شـهروندی سـ، سـازمانی تعهـد ،قصـد تسـهی  دانـ  از شـد ارائـه مـدل آیا

 غیــر و EFL دانشــها  اســاتید بــرای کــافی انــدازةبه را هــاداد ، یســازمان یــادییری فرهنــگو 

EFL ؟کندمی براز  ایران در 

ــر ــا  ب ــای : اس ــازمانی  نت ــادییری س ــگ ی ــدبینیپی فرهن ــ  ةکنن ــادار و مثب ــد معن  تعه

 ؛بــود قصــد تســهی  دانــ مثبــ   ةکننــدبینیپی فرهنــگ یــادییری ســازمانی  بــود؛ســازمانی 

 تعهـد ؛نبـود  سـازمانی رفتـار شـهروندی معنـادار کننـدةبینیپی  فرهنـگ یـادییری سـازمانی

ــدةبینیپی ســازمانی  ــ  کنن ــ   مثب ــودقصــد تســهی  دان ــدةبینیپی ســازمانی  تعهــد ؛ب  کنن

ــار شــهروندی مثبــ  ــود ســازمانی رفت ــار شــهروندی ؛نب ــدبینیپی  ســازمانی رفت  مثبــ  ةکنن

 بـرای پیشـنهادی کـه مـدل یرفـ  نتیجـه تـوانمیبـا   هاییافتـه از دبـودقصد تسهی  دان  

 کـهیونـه در نظـر یرفـ  ایـن تـوانمینـداردد  مطابقـ پیشـینه  نتـای  برخـی با EFL اساتید
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ــادییری فرهنــگ ،EFL اســاتید بــرای ــه ســازمانی ی ــد بینیپی عنوان ب ــار کنن  شــهروندی رفت

ــد  ســازمانی ــر عــوو د شــودنمی دی ــن، ب ــه زمانیســا تعهــد ای ــد بینیپی عنوان ب ــار کنن  رفت

 داس  نشد  یرفته نظر در سازمانی شهروندی

 تعهــد معنــادار و مثبــ  کننــدةبینیپی  فرهنــگ یــادییری ســازمانی :کــه داد نشــان نتــای 

ــازمانی  ــودس ــازمانی ؛ب ــادییری س ــگ ی ــدةبینیپی  فرهن ــادار کنن ــ   معن ــهی  دان ــد تس قص

ــود شــهروندی رفتــار مثبــ  ةکننــدبینیپــی  فرهنــگ یــادییری ســازمانی ؛نبــود  ؛ســازمانی ب

ــازمانی ــادییری س ــگ ی ــدبینیپی  فرهن ــ  ةکنن ــد مثب ــازمانی  تعه ــودس ــد ؛ب ــازمانی  تعه س

ــدبینیپی  ــ  ةکنن ــ  مثب ــود قصــد تســهی  دان ــد؛ نب ــازمانی  تعه ــدبینیپی س ــادار ةکنن  معن

قصــد  مثبــ  د؛کننــبینیپی  ســازمانی شــهروندی رفتــار و نبــودفرهنــگ یــادییری ســازمانی 

ــ   ــودتســهی  دان ــه از دب ــا   هاییافت ــوانمیب ــ  نتیجــه ت ــدل یرف ــه م ــرای پیشــنهادی ک  ب

 کــه یونــه در نظــر یرفــ ایــن تــوانمینــداردد  مطابقــ  نتــای  برخــی بــا EFL اســاتید غیــر

قصـد تسـهی   ةکننـدبینیپی عنوان بـه  سـازمانی یـادییری فرهنـگ ،EFL اسـاتید غیـر برای

قصـد تسـهی   کننـدةبینیپی عنوان بـه سـازمانی تعهـد ایـن، بـر عـوو د شودنمی دید  دان 

 داس  نشد  یرفته نظر در سازمانی شهروندی و رفتار دان 

ــژوه  ــی  رو پ ــه پ ــمنظور ب ــین ةبررســی رابط ــار ب ــازمانی شــهروندی رفت ــگ ، س فرهن

  هـ بـرای ایـران هایدانشـها  درقصـد تسـهی  دانـ   وسـازمانی  تعهـد، یادییری سـازمانی

 دانــ افــرای   بــه پــژوه  ایــن دانجــام شــد  اســ  EFL غیــر و هــ  اســاتید EFL اســاتید

ــه ــد ب ــدمیکمــ   رو  چن ــژوه   دکن ــن پ ــه دهــدمی نشــاناول اینکــه ای ــ  آنچــه ک  عام

 مختلــ  آموزشــی مراکــر در عمیقــاً توانــدمی شــودمیلحــای   محــیط یــ  در کننــد تعیــین

ی معنـاداریرفتـه شـد  اسـ ،  نظـر در کننـد بینـیپی عنوان بـه عـواملی کـه دباشـد متفاوت

 اساســی د یــ  مختلــ  نــداردد دوم، کارکنــان بــرای و مختلــ  هایزمینــه در مشــابه

بیشـتر مـورد  در تحقیقـات توانـدمی عامـ  هـر هایمثلفـه بـه توجـه با پدید  این کنندةایجاد

ــین، ــردد همچن ــرار یی ــط بررســی ق ــر غیرمســتقی  رواب ــات در دریی ــی مطالع ــا فعل ــ ی  ابهمش

 بــه مشـابه مطالعــات هاییافتـه کـه اســ  ایـن نکتــه آخـریند شـود یرفتــه نظـر در توانـدمی
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 و هــ  در علمــی هــایمحیط در هــ  اداری و مــدیریتی اهــدا  بــرای توانــدمی جریــان یــ 

 دییرد قرار استفاد  کار مورد و کس  هایمحیط
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