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 چکیده
وری مراکز آموزشی بدون افزایش  در رویکرد نوین نظام مدیریتی به منظور ارتقاء سطح بهره

ارتباط  و عوامل مرتبط با آن توجه شده، اما رفتار شهروندی سازمانیها، به موضوع  هزینه
هدف این پژوهش، . ر مراکز آموزشی مورد بررسی قرار نگرفته استهوش سازمانی با آن د

 بین اعضاء هیأت علمیدر  رفتار شهروندی سازمانیهوش سازمانی و ارتباط بین تعیین 
نوع : های رفتار شهروندی شامل مؤلفه. دولتی و آزاد اسالمی شهرکرد بودهای  دانشگاه
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 های تحقیق با استفاده از تحلیل آماری پرسشنامه. باشد دانش و پذیرش بار مسئولیت می
نتایج نشان  .تکمیل شده توسط اعضای هیأت علمی صورت گرفت( پودساکوف و البرشت)

دارد، در حالی داری  معنیداد هوش سازمانی با نوع دوستی، نزاکت و آداب اجتماعی رابطه 
ترین عامل مؤثر  روحیه مهم. داری مشاهده نشد که با جوانمردی و وجدان کاری ارتباط معنی

بر رفتار شهروندی سازمانی در اعضای هیأت علمی دانشگاه بود زیرا به ازای هر واحد 
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 مقدمه
 مادیران  توجه و مالی نابعم شدن محدود و رقابتی فضای ایجاد ،ها  دانشگاه گسترش با
 اعماال  باا  وری بهاره  افازایش  باه  توجه رسد می نظر به ،مقاومتی اقتصاد به نمسئوال و

 یاا  ای وظیفه فرا رفتار جلب موارد این از یکی .است ضروری مدیریت نوین های شیوه
 .هاسات  دانشاگاه  علمای  هیاأت  اعضااء  و مادیران  ،کارکنان سازمانی شهروندی رفتار
 مراکاز  باه  سپس و شد شروع صنعت از غرب در اخیر ةده دو در چه اگر که ای مقوله
 مجیاد  قرآن آیات رد و دارد دیرینه ةریش اسالمی فرهنگ در اما یافت راه هم آموزشی

 .اسات  شاده  تأکیاد  خودگذشتگی از و ایثار فرهنگ بر مکرر طور به نمعصوما کالم و
 هیاأت  اعضاای  در انگیازه  و شوق ایجاد های روش به توسّل با و روحیه این تجلّی با

 شاتاب  باه  و باود  جهاانی  هاای  چاالش  پاسخگوی نتوا می که است کارکنان و علمی
 ایان  هاای  جنباه  هماة  به توجه با .افزود عالی آموزش مراکز در علمی جهاد روزافزون
 از منظم شکل به ،مسئول افراد و میانی های رده مدیر یا مدرّس از اعم فرد هر ،موضوع
 بهتارین  باه  را آن دل و جاان  باا  و داوطلبانه و شود می مطلع عرصه این در خود نقش
 نظاام  در کیفیات  و وری بهره افزایش برای فردی های فعالیت چه اگر .دکن می اایف وجه

 ایان  ةدهناد  شاتاب  و دهناده  حرکت معنوی و مادی های انگیزه و دارد اهمیت آموزشی
 و ساازمان  کل به ،مدیریت جامع نگاه اما ،نمود توجه آن به باید و هاست  فعالیت گونه
 رفتاار  بار  ماؤثر  عوامال  ارتبااط  ،است شده منتشر تاکنون که قاتیتحقی در .است افراد

 در ساازمانی  هوش ،میان این در اما ،است گرفته قرار بررسی مورد سازمانی شهروندی
 ،دارد علمای  هیاأت  اعضاای  ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  بار  که تأثیراتی و ها هدانشگا
  .است تأمّل خور در و نو ای مقوله
 منظاور  باه  کاه  است هایی هوشمندی تمام ةمجموع سازمانی هوش کرد اذعان باید
 قارار  اساتفاده  مورد ،سیستم کل هدایت و بازنگری فرآیند در ،مشترک دیدگاهی ایجاد
 باا  سازمانی هوش (.31 :2311 ،جعفری و فقیهی از نقل به2333 ،2لیبوویتس) گیرد می
 درساتی  باه  اگار  که است فکری های سرمایه از نامحدود منبعی ،انسانی هوش بر تکیه

 در ساازمان  پاذیری  انعطاف و خالقیت ،پردازی ایده توانایی ،شود مدیریت و شناسایی

                                                                                                                                      
1. Liebowitz  
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 یاادگیری  و دانش مدیریت و دهد می افزایش را جهانی و ملی ،بومی نیازهای با انطباق
  (.30 :2311 ،جعفری و فقیهی) کند می فراهم را سازمانی
 افاراد  بصیرت از ناشی فردی رفتارهای زا ای همجموع به سازمانی شهروندی رفتار
 ،مساتقیم  صورت به لیو شود می سازمان مؤثر عملکرد ءارتقا موجب که شود می گفته
 ،شاهروندی  رفتاار  ،واقع در .گیرد نمی تعلق آن به پاداشی و پرداخت ،روشن و صریح
 را دیگاران  رفااه  و آساایش  تاأمین  منظور به کارکنان خودگذشتگی از و ایثار به تمایل
  (.66 :2313 ،نژاد سبحانی) کند می تبیین
 ،هاا  دانشاگاه  و هاا  ساازمان  در موضوع این باره در موجود دانش قلمرو به ادامه در
 21 تحقیقاات  از یفراتحلیلا  در همکاران و 2پودساکوف گذشته ةده در .شود می اشاره
 بار  متغیرها زا تعدادی تأثیرگذاری میزان ،سازمانی شهروندی رفتار ةزمین در اخیر سال
 ،همکااران  و پودسااکوف ) نمودناد  ترسایم  را ساازمانی  شهروندی رفتار مختلف ابعاد
 ،فرهنگاای ،رهبااری ،ساااختاری بااا سااازمانی شااهروندی رفتااار ارتباااط (.123 :1000

 در (.11 :2311 ،احمادی  و متاین  زارعای ) اسات  شاده  سانجیده  ارزشای  و شخصیتی
 و کاارآفرینی  ،عااطفی  هاوش  ،داناش  مادیریت  ةرابطا  ،شده منتشر مطالب از تعدادی
 .اسات  شاده  گازارش  آموزشای  مراکز در سازمانی شهروندی رفتار و شغلی متغیرهای
 کااری  وجادان  و پاذیری  ساازش  دادناد  نشاان  خود مطالعات در همکاران و نژاد فرخ
 نژاد فرخ) بود جم گاز فجر شرکت کارکنان در سازمانی شهروندی رفتار ةکنند بینی پیش
 ارتبااط  بررسای  باه  بیشتر ،هوش شده انجام مطالعات باره در (.33 :2330 ،همکاران و
 هاوش  به کمتر و بوده معطوف سازمانی شهروندی رفتار های مؤلفه و فردی هوش بین

 شهروندی رفتار و سازمانی هوش ارتباط مورد در .است شده توجه سازمانی یا جمعی
 شاده  منتشار  محدود ردموا از .نیست دست در زیادی اطالعات مراکز این در سازمانی
 ساازمانی  روندیشاه  رفتاار  باا  ساازمانی  هاوش  ارتبااط  تعیین ،آموزشیغیر مراکز در

  (.16 :2311 ،سالسل) است اسپادان گراناحیا شرکت کارکنان
 در جناوبی  آالبامای دانشگاه اساتید و دانشجویان دربارة شده انجام مطالعات نتایج
 متوساطه  دورة دبیاران  همچناین  و (133 :1021 ،3یواوناد  و 1ترنیپسید) متحده ایاالت
 شاهروندی  رفتار با هیجانی هوش های مؤلفه ،داد نشان (231 :2330 ،کریمی) اصفهان

                                                                                                                                      
1. Podsakoff 
2. Turnipseed 
3. Vandewaa 



031 

 

 

 آموزشیگیری و ارزشیابی  فصلنامه مطالعات اندازه
 

 و ساازمانی  هاوش  باین  قاوی  و مثبت ارتباط .دارد یدار معنی و مثبت ةرابط سازمانی
 میاساال  جمهاوری  مرکازی  بانا   مالی بخش کارکنان از نفر 633 در دانش مدیریت
 که داد نشان نیز دیگری تحقیق نتایج (.12 :1022 ،عربی و مرجانی) شد مشاهده ایران
 هیاأت  اعضاای  و کارکناان  گاروه  دو هر رد سازمانی یادگیری و سازمانی هوش ابعاد
 متغیرهاای  .ارناد د یدار معنای  و مثبات  رابطاه  کشاور  یا   منطقه آزاد دانشگاه علمی

 از بیشاتری  درصد ،گروه دو هر در ترتیب به هروحی و تغییر به میل ،مشترک سرنوشت
 :2311 ،همکااران  و زاده جماال ) اناد  کارده  تبیاین  را سازمانی یادگیری متغیر واریانس
 هاای  حوزه مختلف های بخش کارکنان و مدیران عاطفی هوش بین ةرابط بررسی (.10
 ،آن بر عالوه .است دار معنی آنها بین رابطه داد نشان نیسازما شهروندی رفتار و علمیه
 و مقادمی ) دارد را تاأثیر  بیشاترین  میاان  ایان  در اجتمااعی  آگااهی  و روابط مدیریت
 ابعااد  داد نشاان  تهران دانشگاه کارکنان دربارة ای مطالعه نتایج (.201 :2330 ،همکاران
 قابلیات  .دارد داری معنای  ارتبااط  آنهاا  ساازمانی  شهروندی رفتار با کارکنان شخصیتی
 ارتبااط  بیشاترین  باودن  عصابی  و مثبات  ارتباط بیشترین رویی گشاده و آگاهی ،توافق
  (.221 :1020 ،همکاران و مهدیون) داد نشان را منفی

 ایان  دریافتناد  ساازمانی  یشاهروند  رفتار بروز میزان ةمطالع با همکاران و جمالی
 حاد  از بیشاتر  کمی ،اسالمی آزاد دانشگاه ی  ةمنطق علمی  هیأت اعضاء بین در رفتار
 ساازمانی  یشهروند رفتار بر  سازمانی تعهد ،شغلی رضایت متغیرهای .باشد می توسطم
 ،همکاران و جمالی) رنداد منفی ثیرأت سازمانی جو و شغلی فرسودگی بر و مثبت ثیرأت

2311: 63.)  
 هاای  دانشاگاه  مادیران  کاارآفرینی  باا  ساازمانی  هاوش  باین  ،همکاران و 2بخشیان
 آن از پاس  و توافاق  و اتحااد  ،آنها مطالعة در .یافتند یدار نیمع کامالً ارتباط ،مازندران
 و بخشایان ) داشات  کاارآفرینی  بار  را مساتقیم  اثار  بیشاترین  تغییار  باه  میل و وجدان
  (.323 :1022 ،همکاران
 سنجش برای مراتبی سلسله تحلیل روش از بار اولین برای ،همکاران و متین زارعی
 مفهاومی  مادل  اسااس  بار  قم رتبه عالی رانمدی و علمی هیأت اعضاء سازمانی هوش
 .اناد  دانساته  لیکارت  دهیامتیااز  روش از بهتار  را روش ایان  و کردند استفاده البرشت
 توصایه  لاذا  و باود  داناش  کااربرد  و 1راهبردی بینش آنها مطالعات در عامل ترین مهم

                                                                                                                                      
1. Bakhshian 
2. Strategic  
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 فیا  تن و راهباردی  هاای  برنامه و اهداف تدوین برای را تالش بیشترین مدیران نمودند
  (.17 :7831 ،همکاران و متین زارعی) دارند مب ول کارکنان در اهداف

 از یکای  عنوان به تواند می سازمانی هوش که است این بر مطالعه این اصلی فرض
 بارای  لا ا  ،شود قلمداد سازمانی شهروندی رفتار بروز در کارکنان توفیق نیازهای پیش

 رفتاار  و ساازمانی  هاوش  ارتباا   ساازی  مفهاو   و توساعه  و تجربی شکاف شناسایی
 دو در ارتباا   ایان  بررسای  باه  ،عالی آموزش مدیریت ادبیات در سازمانی شهروندی

 مؤثر عوامل یا عامل ترین مهم تعیین درصدد همچنین و پردازیم می عالی آموزش مرکز
  .هستیم سازمانی شهروندی رفتار تعیین در سازمانی هوش های مؤلفه بین در

 
 اصلی فرضیه

 هاای  دانشااا   علمی هیأت اعضای در سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی هوش نبی
  .دارد وجود ارتبا  شهرکرد

 :فرعی های فرضیه
 هاای  دانشااا   علمای  هیاأت  اعضاای  در دوساتی  ناو   و ساازمانی  هوش بین  -1

  .دارد وجود ارتبا  شهرکرد

 یهاا  دانشااا   علمای  هیاأت  اعضاای  در کااری  وجدان و سازمانی هوش بین  -2
  .دارد وجود ارتبا  شهرکرد

 شهرکرد های دانشاا  علمی هیأت اعضای در جوانمردی و سازمانی هوش بین  -3
  .دارد وجود ارتبا 

 شاهرکرد  هاای  دانشااا   علمای  هیأت اعضای در نزاکت و سازمانی هوش بین  -4
  .دارد وجود ارتبا 
 یهاا  دانشااا   علمای  هیاأت  اعضاای  در اجتماعی آداب و سازمانی هوش بین  -5

  .دارد وجود ارتبا  شهرکرد

 
 روش
 .اسات  کاربردی نو  از هدف نظر از و است همبستای ،توصیفی حاضر تحقیق روش
 مادیریت  بهباود  در و وری بهار   افازایش  در آن نتاای   از تاوان  مای  کاه  ترتیا   بدین

  .کرد استفاد  کشور های دانشاا 
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  گیری نمونه روش و نمونه ،آماری جامعه
 واحاد  اساالمی  آزاد هاای  دانشگاه علمی هیأت اعضای شامل تحقیق این آماری جامعه
 باا  و (نفار  320) جامعاه  حجام  باه  توجه با .است شهرکرد دولتی دانشگاه و شهرکرد
  .شد تعیین نفر 210 نمونه تعداد ،کوکران فرمول از استفاده

 
 اطالعات گردآوری ابزار
 شاهروندی  رفتاار  و ازمانیس هوش بین ارتباط تعیین و اطالعات آوری جمع منظور به

  .شد استفاده استاندارد پرسشنامه نوع دو از سازمانی
 ،(2330) همکااران  و پودساکوف سازمانی شهروندی رفتار سنجش اول پرسشنامة
 شاهروندی  رفتاار  ةپرسشنام در ،(2311) 2ارگان پنجگانه ابعاد اساس بر است مقیاسی
 آداب و نزاکات  ،جاوانمردی  ،اریکا  وجادان  ،دوساتی  ناوع  :شامل ها مؤلفه ،سازمانی
 پنج شامل دوستی نوع ،میان این از که است سئوال 13 شامل ابزار این .است اجتماعی
 ،(12 و 26 ،22 ،6 ،2) سائوال  پنج شامل کاری وجدان ،(13 و 10 ،21 ،20 ،1) سئوال

 ،23 ،3 ،3) سائوال  پنج شامل نزاکت ،(11 و 22 ،21 ،2 ،1) سئوال 1 شامل جوانمردی
 ةنحااو .اساات (21 و 23 ،1 ،3) ساائوال چهااار شااامل اجتماااعی آداب و (13 و 23
 ضاریب  .باشاد مای  معکاوس  (11 و 22 ،21 ،2 ،1 ،6) ها سئوال از بعضی گذاری نمره
 جاوانمردی  ،11/0 کااری  وجدان ،11/0 دوستی نوع برای شده محاسبه کرونباخ آلفای
 بارای  پرسشانامه  ایان  .تاس شده گزارش 20/0 اجتماعی آداب و 11/0 نزاکت ،11/0

 علمای  هیاأت  اعضاای  باین  و تهیاه  سازمانی شهروندی رفتار ابعاد ارزیابی و سنجش
 2330-2332 تحصایلی  ساال  در شاهرکرد  واحاد  اسالمی آزاد و شهرکرد های دانشگاه
 هفت مقیاس اساس بر ها هپرسشنام این های گویه در رفته کار به مقیاس .گردید توزیع
 زیااد  خیلای  ترتیاب  به ،پرسشنامه این های گویه از ی  هر امتیاز .بود 1لیکرت امتیازی

 (2) کام  خیلای  و ،(1) کام  ،(3) کام  نسبتاً ،(3) متوسط ،(1) زیاد نسبتاً ،(6) زیاد ،(2)
 میاانگین  مجموع در و مؤلفه آن میانگین عنوان به مؤلفه هر امتیاز مجموع میانگین .بود

 ،ناژاد  سابحانی ) گردیاد  ثبات  ساازمانی  دیشاهرون  رفتار عنوان به مؤلفه، پنج نمرات
2313: 132-136.)  

                                                                                                                                      
1. Organ 
2. Likert-type scale 



 
 
 

 033 .. .رابطه هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی 
 

 استاندارد ای پرسشنامه ،سازمانی هوش ابعاد ارزیابی و سنجش برای دوم پرسشنامة
 هیاأت  اعضاای  بین اول پرسشنامه با زمان هم و تهیه ،(1003) 2البرشت مدل اساس بر

 دهای  نمره ةنحو .یدگرد دریافت کامل ةپرسشنام 261 ،مجموع در .گردید توزیع علمی
 کاامالً  هاای  پاسا   بارای  کاه  بود لیکرت ای درجه پنج مقیاس اساس بر پرسشنامه این

 امتیااز  پانج  تاا  یا   از ترتیب به موافقم کامالً و موافقم ،ندارم نظری ،مخالفم ،مخالفم
 33 مجموع در و مؤلفه هفت برای سئوال هفت ،پرسشنامه این در .شد داده اختصاص
 میاانگین  مجماوع  و 2 آن حاداقل  و 31 حاوزه  هار  امتیاز حداکثر .شتدا قرار سئوال
  .است بوده 131 و 33 بین عددی ،ها مؤلفه

 نساخه  ،SPSS آمااری  تحلیل افزارنرم با ها پرسشنامه از شده آوریجمع اطالعات
  .شد تحلیل 21

 
 هایافته

 علمی أتهی اعضاء درصد 1/31 .بود شرح این به ها نمونه شناختی جمعیت مشخصات
 شاغل آزاد دانشگاه در درصد 1/13 و دولتی دانشگاه در ،پژوهش این در کننده شرکت
 درصاد  1/21 و مارد  پژوهش در کننده شرکت علمی هیأت اعضاء درصد 1/12 .بودند
 1/13 :شامل ،پژوهش در کننده شرکت علمی هیأت اعضاء علمی مرتبه هرم .بودند زن

  .بود ،استاد درصد 1/2 و دانشیار درصد 3/22 ،استادیار درصد 2/63 ،مربی درصد
 های مؤلفه از ی  هر با سازمانی هوش بین ارتباط ابتدا ،اصلی ةفرضی آزمودن برای
 جادول  در آن نتاایج  کاه  گرفات  قارار  تحلیل مورد و تعیین سازمانی شهروندی رفتار
  .شودمی دیده ی  شماره

 
 سازمانی شهروندی رفتار ةمؤلف پنج و سازمانی هوش بین همبستگی ضریب (1) جدول

 دانشگاه در
 اجتماعی آداب نزاکت جوانمردی کاری وجدان دوستی نوع مؤلفه

 r p r p r p r p r p 

 هوش
 سازمانی

*111/0 002/0 321/0 063/0 023/0 330/0 *213/0 030/0 *332/0 002/0 

  .است دار معنی p≤01/0 سطح در همبستگی ضریب *

                                                                                                                                      
1. Albrecht 
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 و اجتمااعی  آداب ،دوستینوع با سازمانی هوش ،کلی طور هب تحلیل این اساس بر
 در اول فرضایه  و دارد یدار معنی رابطه ،سازمانی شهروندی رفتار هایمؤلفه از نزاکت
  .شودمی قبول ،مؤلفه سه این

 هایمؤلفه ارتباط تعیین یعنی فرعی ةفرضی پنج خصوص در همبستگی های ضریب
 شاهرکرد  دانشگاه در سازمانی شهروندی رفتار ةلفمؤ پنج با سازمانی هوش گانة هفت
 در آن نتیجة که گرفت قرار آماری تحلیل مورد ،شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه و

  .است شده درج (1) جدول
 

 رفتار های مؤلفه و سازمانی هوش هایمؤلفه بین همبستگی ضریب (2) جدول
 سازمانی شهروندی

  سازمانی شهروندی رفتار  دوستی نوع  کاری وجدان  جوانمردی  نزاکت  اجتماعی آداب
 

 سازمانی هوش
p r p r p r p r p r 

 راهبردی انداز چشم 226/0 231/0 021/0 131/0 -211/0 032/0 231/0 023/0 323/0* 002/0
 مشترک سرنوشت 131/0* 001/0 201/0 263/0 -020/0 363/0 211/0 202/0 311/0* 002/0
 تغییر به میل 212/0 011/0 012/0 233/0 /011 313/0 023/0 331/0 112/0* 002/0
 روحیه 332/0* 002/0 266/0* 031/0 -/023 161/0 263/0* 031/0 310/0* 002/0
 توافق و اتحاد 121/0* 002/0 031/0 132/0 -011/0 121/0 113/0* 003/0 313/0* 002/0
 دانش کاربرد 221/0* 031/0 -022/0 111/0 -023/0 332/0 013/0 310/0 113/0* /002
 مسئولیت بار پذیرش 211/0* 021/0 013/0 263/0 -013/0 111/0 201/0 226/0 131/0* 001/0

  .بود دار معنی p ≤01/0 سطح در همبستگی ضریب *
 

 :دید را زیر دار معنی های ارتباط توان می ،(1) جدول نتایج براساس
 ی  با ی  هر ،مسئولیت بار پذیرش و تغییر به میل ،راهبردی انداز چشم های مؤلفه
  .دارند یدار معنی رابطه اجتماعی آداب یعنی ،سازمانی شهروندی رفتار از مؤلفه

 شاهروندی  رفتاار  از مؤلفاه  دو باا  داناش  کااربرد  و مشاترک  سرنوشت های مؤلفه
  .دارند یدار معنی رابطه اجتماعی آداب و دوستی نوع یعنی سازمانی
 ،دوساتی  ناوع  یعنای  ساازمانی  شاهروندی  رفتار از مؤلفه سه و افقتو و اتحاد بین
  .دارد وجود دار معنی رابطه نزاکت و اجتماعی آداب



 
 
 

 030 .. .رابطه هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی 
 

 از مؤلفاه  چهاار  و روحیاه  باین  زیرا است روحیه مؤلفة به مربوط ،ارتباط بیشترین
 اجتمااعی  آداب و نزاکات  ،کااری  وجدان ،دوستی نوع یعنی سازمانی شهروندی رفتار
  .دارد وجود داری یمعن رابطه
 رفتاار  هاای مؤلفاه  با سازمانی هوش های مؤلفه رابطة یافتن از پس سوم قسمت در

 براسااس  ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  یبینا  پایش  امکاان  بررسای  به اقدام ،شهروندی
 ةمحاساب  باا  آن نتاایج  که ،گردید اقدام مطالع مورد نمونه در سازمانی هوش های مؤلفه
 شاده  درج (3) و (3) های ولجد در ترتیب به چندگانه نرگرسیو و همبستگی ضریب
  .است
 

 شهروندی رفتار یبین پیش چندگانه همبستگی مجذور و همبستگی ضریب (3) جدول
 سازمانی هوش های مؤلفه براساس سازمانی

 
 باه  روحیاه  مؤلفاه  که داد نشان (3) جدول در تعیین ضریب براساس ،تحلیل نتایج
  .کند می تبیین را سازمانی شهروندی رفتار واریانس درصد نُه تنهایی
 

 ایه مؤلفه براساس سازمانی شهروندی رفتار یبین پیش چندگانه رگرسیون (4) جدول
 سازمانی هوش

 t p استاندارد ضریب استاندارد غیر ضرایب 

Beta  استاندارد خطای  Beta  

 ثابت ضریب  اول مرحله
  روحیه 

33/12 
333/0 

13/1 
132/0 

 
320/0 

32/23 
10/3 

002/0 
002/0 

 
 و ساازمانی  هاوش  متغیرهاای  باین  ،دهاد  می نشان (3) جدول نتایج که گونه همان
 تغییارات  تا گردید سعی ،رو این از .داشت وجود همبستگی ،سازمانی شهروندی رفتار
 هوش های مؤلفه طریق از وابسته متغیر عنوان به را سازمانی شهروندی رفتار های مؤلفه
 وابساته  متغیار  تبیاین  در را آنهاا  از یا   هر سهم و یبین پیش (مستقل متغیر) سازمانی

 
 همبستگی ضریب

 چندگانه
 همبستگی مجذور

 چندگانه
 گانه چند همبستگی مجذور

 شده تعدیل
 خطای
 معیار

 سطح
 یدار نیمع

 مرحله
 اول

320/0 036/0 032/0 13/21 002/0 
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 ایان  باه  .باود  گاام  به گام چندگانه یونرگرس تحلیل ،شده استفاده روش .یمنمای تعیین
 وارد ترتیاب  باه  ،مرتباه  صافر  همبساتگی  ضریب باالترین حسب بر متغیرها که شکل
 ندماند باقی داشتند یبین پیش قدرت که یدار معنی متغیرهای ،نهایت در و شدند معادله
 گاام  طای  ،شاود  مای  مشاهده (3) جدول در که طور همان .شدند خارج متغیرها بقیه و
 ةکنناد  یبینا  پایش  بیشترین ةروحی گردید مشخص ،چندگانه رگرسیون تحلیل در هایین

 ارتقااء  ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  آن افازایش  باا  و اسات  ،سازمانی شهروندی رفتار
 میازان  ،روحیاه  در افازایش  واحاد  ی  ازای به ،بتا استاندارد ضریب براساس .یابد می
  .یابد می افزایش واحد 0/ 32 سازمانی شهروندی رفتار
 
 گیری نتیجه و بحث
 سازمانی شهروندی رفتار بروز یا افراد داوطلبانه همکاری جلب ،راهبردی مدیریت در
 عنوان به توانند می ،شوند یشناسای رفتار این بر مؤثر عوامل راگ .است ضروری آنها در
 کاردن  یای اجرا زمینة ،راهکارهایی اتخاذ با تا کنند کم  مدیران به اطالعاتی مهم منبع
 عوامال  مجموعاه  باه  .نمایناد  فراهم را سازمانی شهروندی رفتار بروز با موافق عوامل
 عناوان  باه  اجتمااعی  عادالت  و آفارین  تحول رهبری سب  ،ارگانی  سازمانی ساختار
 :2311 ،احمادی  و متاین  زارعای ) اسات  شده توجه رفتار این بر مؤثر عوامل ترین مهم
 ساازمانی  هوش از بیش نامحقق توجه ،هوش بارة در شده منتشر مطالعات در اما ،(11
 هاوش  کام  میازان  کاه  جاا  آن از .اسات  بوده معطوف فردی هوش بر جمعی خِرَد یا

 توجاه  ،شاد  خواهد جمعی های فعالیت رفتن هدر و وری بهره کاهش موجب سازمانی
 ناذعا باید .شد خواهد سازمان کارایی سطح ارتقاء موجب هم کنار در مقوله دو این به
 رفتاار  ةحاوز  در عماده  تحاولی  ،سازمانی شهروندی رفتار مفهوم بروز و ظهور ،نمود

 توجاه  مورد ،شایسته ای گونه به آموزشی مؤسسات در اما .است نموده ایجاد سازمانی
 کارایی و بخشی اثر به دستیابی برای که باورند این بر نظران صاحب .است نگرفته قرار
 وظاایف  از فراتار  که مدیرانی و مدرسان وجود ،وزشیآم های مؤسسه در بهتر و بیشتر
 رفتارهاای  ،ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  .است ضروری و الزم ،کنند عمل خود رسمی
 بارای  توانناد  می آموزش کاراناندر دست و معلمان که باشدمی است ای وظیفه از فراتر
 فتاار ر باین  اسات  بادیهی  .دهناد  باروز  آموزشای  های مؤسسه در آموزشی روند بهبود

 هااای سااازمان کارکنااان سااازمانی شااهروندی رفتااار و مدرسااان سااازمانی شااهروندی
 ناوع  این گیری اندازه و سنجش عالوه به .دارد وجود ای عمده های تفاوت غیرآموزشی



 
 
 

 031 .. .رابطه هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی 
 

 .اسات  دشاوارتر  ،آموزشای غیر های سازمان به نسبت آموزشی های مؤسسه در رفتارها
 ایان  ودحاد  راحتای  باه  تواننمی که ستها دانشگاه مدرسان وظیفه ترین مهم ،تدریس
 فعالیتی زیرا ،نمود مشخص صراحت به را آن بودن نقش از فراتر ،آن از تر مهم و رفتار
 این بر 3موران -تاچنن و 1پااوال دی (.311 :1006 ،2اوپالتکا) باشد می مرز و حد بدون
 ،آموزشای  هاای  مؤسساه  در سازمانی شهروندی رفتار گیری اندازه و تعریف که باورند
 ،باالقوه  طاور  باه  سازمانی شهروندی رفتار ةگان چند ابعاد وجود .است ضروری امری
 در مفهاوم  ایان  کاه  زماانی  صاوص خ باه  ،شاد  خواهاد  موضاوع  در ابهاماتی به منجر
 و پااوال دی) شد خواهد مضاعف یمشکل ،شود واقع بحث مورد آموزشی های مؤسسه
  (.332 :1002 ،موران -تاچنن

 سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی هوش بین ارتباط تعیین ،پژوهش این از هدف
 دانشاگاه  علمای  هیاأت  اعضاای  باین  در ساازمانی  هاوش  اساس بر رفتار یبین پیش و

 که داد نشان تحقیق این کلی نتایج .بود شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه و شهرکرد
 بررسی اما .دارد وجود دار یمعن ارتباط سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی هوش بین

 :شاامل  ساازمانی  شهروندی رفتار مؤلفه سه با سازمانی هوش ،بود آن نشانگر جزئیات
 و کااری  وجادان  باا  و دارد یدار معنای  رابطاه  نزاکات  و اجتمااعی  آداب ،دوستینوع

 سازمانی هوش های شاخص از روحیه مؤلفة .نشد مشاهده یدار معنی رابطه جوانمردی
 علمای  هیاأت  اعضاای  در ساازمانی  شاهروندی  رفتار تعیین عامل ترین همم تنهایی به

  .است شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه و شهرکرد دانشگاه
 ،است هنشد انجام ،ایران هایدانشگاه در مشابه پژوهشی تاکنون که این به عنایت با
 ،قبلای  هاای  ژوهشپ .کرد مقایسه نمحققا سایر نتایج با را آمده دست به نتایج توان نمی
 ،مختلاف  های سازمان در جداگانه شکل به ها مؤلفه این گیری هانداز خصوص در بیشتر
ة جنبا  بار  تمرکاز  ساازمانی  شهروندی رفتار با عاطفی یا هیجانی هوش ارتباط ةمطالع
 آنهاا  باا  را آماده  دست به نتایج توان نمی ،دلیل این به و بوده هوش از گونه این فردی
 رفتاار  باا  ساازمانی  هاوش  ارتبااط  گردیاد  ذکر مقدمه در که گونه مانه .نمود مقایسه

 گرفتاه  قارار  ارزیاابی  مورد اصفهان در صنعتی یشرکت کارکنان در سازمانی شهروندی
 نشاان  کاه  است همسو جهت این از تحقیق این نتایج با کلی طور به آن نتایج و است

                                                                                                                                      
1. Oplatka 
2. DiPaola 
3. Tschannen-Moran 
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 ساازمانی  رفتاار  باا  یساازمان  هاوش  ابعااد  از مشترک سرنوشت و روحیه بین دهد می
 روحیاه  مؤلفاة  دادند نشان همکاران و متین زارعی (.16 :2311 ،سالسل) هست ارتباط
 مادیران  نظار  از ولای  است یتوجه خور در و مهم بسیار عامل دانشگاه اساتید نظر از

 اعتقااد ة دهناد  نشاان  امار  ایان  .نبود مؤثر حد این تا مؤلفه این قم شهرستان در ارشد
 اسات  تباادلی  شاکل  به سازمان رهبری از بیش آفرین تحول رهبری به هدانشگا اساتید
  (.22 :2312 ،همکاران و متین زارعی)

 عملکاردی  ساوابق  باا  آموزشی های مؤسسه در که اساتیدی ،کرد اشاره باید مجدداً
 شاغل  شرح در مندرج رسمی الزامات از فراتر همواره ،هستند مشغول فعالیت به ممتاز
 ماؤثر  آنهاا  بخشای اثر و کاارایی  افزایش در خود ةنوب به امر این و دکنن می عمل ،خود
 ای برجساته  ظهاور  ساازمانی  شاهروندی  رفتار که آموزشی های مؤسسه در .است بوده
 هاای  پیشانهاد  ،داوطلباناه  طاور  باه  کاه  دانناد  می ملزم را خود ،اساتید و معلمان ،دارد
 در و نمایناد  پشاتیبانی  برناماه  فاوق  هاای  فعالیات  از ،دهناد  ارائاه  خود از ای هنوآوران
 اساتراحت  زماان  در مذکور اساتید ،این بر عالوه .بپردازند خدمت به جدید های کمیته
 هاای  مؤسساه  شادن  تعطیال  از بعد باشد زمال اگر و کنند می کم  دانشجویان به خود

 ساازمانی  شهروندی رفتار .دهند می ادامه مؤسسه آن در خود کردن کار به نیز آموزشی
 اعضاای  کاه  کند می ایجاد را قدرتمندی آموزشی ةزمین چنان ،آموزشی های مؤسسه در

 ممکان  نحاو  بهتارین  باه  خاود  زمان از و کنند می غیبت ندرت به آن در علمی هیأت
 ورزند می تأکید ای هحرف های فعالیت بر شخصی های فعالیت جای به و کنند می استفاده

 رفتاار  ،داشات  اذعاان  تاوان  می مجموع در .(332 :1002 ،موران -نتاچن و اوال پا دی)
 نیازهای از مدرسان بین در خصوص به و آموزشی های مؤسسه در سازمانی شهروندی
 ،آموزشای  هاای  مؤسساه  حاتم  طاور  به .کشورهاست تمامی آموزشی های نظام اساسی
 کندی و سختی به سازمانی شهروندی رفتار عالی سطح با مدرسانی از مندی بهره بدون
 دی ،کاه  ناان چ (.213 :2313 ،ناژاد  سابحانی ) بود خواهند خود اهداف تحقق هب قادر
 با آموزان دانش موفقیت ،گرفتند نتیجه ها دبیرستان در خود تحقیق از نیز 2هوی و اوال پا

  (.31 :1001 ،هوی و اوال پا دی) داشت ارتباط کامالً دبیران شهروندی رفتار میزان
 و تعهاد  ،دانشگاه بخشی اثر و دانشجویان فتپیشر و رشد به نسبت مدرسان تعهد
 یاادگیری  و تادریس  باه  نسابت  ،خاوب  مدرساان  .اسات  اخالقی و درونی احساسی
 آنهاا  ساازمانی  شهروندی رفتار ،هاویژگی این .هستند دغدغه پر و دلواپس دانشجویان

                                                                                                                                      
1. Hoy 
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 ،تار  احساسای  ،آموزشای غیر های سازمان کارکنان سازمانی شهروندی رفتار به نسبت را
 نمحققاا  از بعضای  (.26 :2312 ،بهرنگای  و آبادی زین) سازد می تر اخالقی و تر نیدرو
 بارای  ساازمانی  شاهروندی  رفتار ،آنان نظر از زیرا ،اند نکرده جدا هم از را بعد دو این

 باه  رسااندن  ساود  هماناا  ،فرد به رساندن سود زیرا است بعدی ت  مفهومی نمدرسا
 ویگودا حال این با (.311 :1002 ،موران -نتاچن و پااوال دی) بالعکس و است سازمان

 ،خاود  شخصای  میال  خاالف  بر اساتید آموزشی های مؤسسه در :گوید می 2گادوت –
 از بیشاتر  فشار این و نموده تالش خود رسمی وظایف از بیش تا باشند می فشار تحت
 رفتاار  (.321 :1002 ،گاادوت  – ویگاودا ) شاد  خواهد تحمیل نهاآ بر مدیریت جانب
 که یابد می افزایش آموزشی های مؤسسه در گیرچشم طور به وقتی سازمانی هروندیش

 عادم  مثال  منفای  هاای  هنجار که هایی سازمان در و باشد حاکم جاآن در مثبت فرهنگ
 رفتارهاای  انجاام  ،کاردن  عمال  تنهاایی  به ،دیگران به نکردن کم  ،امور در مشارکت
 باروز  را رفتاار  ایان  کارکناان  ،باشاد  تاه یاف توساعه  ،پراکنای  شایعه و شخصی انتفاعی
 تعیاین  .شاود  مای  کام  شادت  باه  سازمانی شهروندی رفتار به آنها گرایش و دهند نمی
 و اسات  همراه فراوانی مشکالت با آموزشی های نظام در آن بر نظارت و کمّی اهداف
بارای دساتیابی باه     حیااتی  عنصاری  ،ساازمانی  وظاایف  از فراتر رفتارهایی وجود لذا
 نیاز  کریمی (.13 :1001 ،3کارپنتر و 1برنز) بود خواهند آموزشی های مؤسسه شیبخاثر
 هاای  دبیرساتان  دبیاران  ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  و هیجانی هوش بین که داد نشان
  (.231 :2330 ،کریمی) دارد وجود یدار معنی و مثبت ارتباط اصفهان متوسطه
 هاوش  ارتبااط  خصاوص  در شپژوه این نتایج گفت توان می پایان در حال هر به
 ناوع  باا  ساازمانی  هاوش  ،داد نشاان  ساازمانی  شاهروندی  رفتار های مؤلفه و سازمانی
 ،دارد رابطاه  (سازمانی شهروندی رفتار های مؤلفه از) اجتماعی آداب و نزاکت ،دوستی
 از روحیاه  .نشاد  مشاهده یدار معنی ارتباط کاری وجدان و جوانمردی با که حالی در

 ساازمانی  شهروندی رفتار تعیین عامل ترین مهم تنهایی به سازمانی هوش های شاخص
 یاا  روحیاه  کاه  جاا آن از .است شهرکرد دولتی و آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای در
 علمای  هیاأت  اعضاای  در افتخاار  و یبالنادگ  احسااس  ناوعی  حضور با کار به عشق
 ،عالقاه  باا  یغلشا  وظاایف  یپیگیار  بارای  یهاای  یویژگا  باا  و اسات  هماراه  دانشگاه

                                                                                                                                      
1. Vigoda-Gadot 
2. Burns 
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 از فراتار  فعالیات  باه  تمایال  دهنادة  نشاان  ،یاباد  مای  باروز  دتعهّا  و بااور  ،یبین خوش
 درساتی  باه  را خاود  کارهاای  فقاط  کارکنان ،پایین روحیة با یسازمان در .معیارهاست

 تاالش  انتظاار  حاد  از بیشاتر  ،بااال  روحیاة  با یسازمان در که حالی در ،دهند می انجام
 عالقاة  و اشاتیاق  کارکنان و مدیریت .است افزایش حال در مدائ آنها انرژی و کنند می

  .نمایندمی غرور احساس هستند سازمان عضو اینکه از و دارند کار به زیادی
 رفتار با سازمانی هوش های مؤلفه ةرابط به مثبت نگرش و تحقیق نتایج به توجه با

 و اها  دوره اریبرگاز  باا  شاود  می پیشنهاد ،علمی هیأت اعضای در سازمانی شهروندی
 نقاش  باه  نسابت  علمای  هیاأت  اعضاای  گاهیآ برای الزم زمینة ،آموزشی های کارگاه
 ساطح  در مطالعه شود می پیشنهاد همچنین .گردد برگزار ها دانشگاه در سازمانی هوش
 مختلاف  هاای  مدیریت و متفاوت حجم ،فرهنگ با بیشتر های دانشگاه در تری گسترده
 فرهناگ  باه  توجه با و داد تعمیم کشور عالی آموزش به را آن نتایج بتوان تا شود اجرا
 سانجیده  ساازمانی  شاهروندی  رفتاار  با مذهبی اعتقادات ارتباط ،کشور در غالب دینی
  .شود
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 منابع

 ةرابطا  بررسای  (.2311) حمدحسان م ،سایف  و ونسیا  ،غالمی ،حمدم ،زاده جمال 
 منطقاه  علمای  هیأت اعضای و کارکنان بین در سازمانی یادگیری و سازمانی هوش
 ةفصالنام  .ساازمانی  یادگیری ارتقاء جهت الگویی ارائه و اسالمی آزاد دانشگاه ی 

 .16-63 ص 1 ةشمار ،گرمسار آزاد دانشگاه ،آموزشی مدیریت و رهبری
 عوامال  باین  رابطاه  (.2311) مسالم  ،صاالحی  و علی ،ظهیر پور تقی ،اختر ،جمالی 

 منطقاه  واحدهای  علمی هیأت اعضاء انیسازم یشهروند رفتار با سازمانی و شغلی
 مادیریت  و رهبری ةفصلنام ،بمناس مدل ارائه منظور به اسالمی آزاد دانشگاه ی 

 602-21 :1 شماره ،سوم سال ،گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه  آموزشی

 رفتار توسعة در دانشگاه نقش (.2311) فریدون احمدی و حسن ،متین زارعی 
 شماره ،سیزدهم سال ،32 شماره ،اسالمی دانشگاه در مدیریت .سازمانی شهروندی

2: 11-33. 
 ی  هئارا (.2312) امیرحسین ،رهبر و علی ،زاده حمیدی ،حسن ،متین زارعی 

 مدیریت ةفصلنام .سازمانی هوش ارزیابی جهت شده تعدیل کمّی رچوبچا
 21-12 : .21 ةشمار ،6 ةدور ،سازمانی فرهنگ

 ها ریشه ها ضرورت به نگاهی (.2312) محمدرضا ،هرنگیب و رضا حسن ،آبادی زین 
 اولین ،معلمان OCB سازمانی شهروندی رفتار نشانگان و نوین های دیدگاه
 .سازمانی شهروندی رفتار مدیریت ملی کنفرانس

 شهروندی رفتار (.2313) کریم ،شاطری و علیرضا ،یوزباشی ،مهدی ،نژاد سبحانی 
  .اول چاپ ،یسطرون نشر ،سنجش ابزارهای و ها ههمبست ،نظری مبانی :سازمانی

 سازمانی هوش رابطه (.2311) حسنم ،گلپرور و نوچهرم ،کامکار ،اهانم ،سالسل 
 گستران احیا شرکت کارکنان سازمانی شهروندی رفتارهای با آن های مؤلفه و

 ،خوراسگان آزاد دانشگاه ،کاربردی روانشناسی در پژوهش و دانش .اسپادان
  .33-16 :30 مارهش ةفصلنام

 شهروندی رفتار (.2330) بهرام ،فدائیان و قاسم ،سلیمی ،نظرخدا ،نژاد فرخ 
 .مخرّب رفتارکاری با پذیری سازش ،کاری وجدان رابطه بر تأملی :سازمانی
 36-26 :2 شماره سوم دوره ،سازمانی و شغلی مشاوره پژوهشی و علمی ةفصلنام
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 ساازمان  ساازمانی  هاوش  بررسای  (.2311) ریاوش پ ،جعفاری  و لیرضاا ع ،فقیهی 
 تعلایم  ةفصلنام ،مناسب مفهومی چارچوب ارائه و آموزشی ریزی برنامه و پژوهش

  .31 -12 ص – 200 شماره ،تربیت و
 اسااس  بار  متوساطه  دوره دبیران شهروندی رفتار یبین پیش (.2330) فریبا ،کریمی 

 اساالمی  آزاد دانشاگاه  آموزشای  مادیریت  و رهباری  فصلنامة ،آنان هیجانی هوش
  .233 -212 :2 شماره ،پنجم سال ،گرمسار

 نقااش (.2330) حسااینسیدمحمد ،چاوشاای و علاای ،زادهحمیااد ،مجیااد ،مقاادمی 
 ةدوماهناما  ،کنانرکا سازمانی شهروندی رفتار بینی پیش در عاطفی هوش های مؤلفه
  .210-13 :33 شماره ،هشتم سال ،پلیس انسانی نیروی ةتوسع
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