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 چکیده

 به توجه سازمان، سودآوری بر آن تبع به و شده ارائه خدمات کيفيت بر سازمانی شهروندی رفتار مستقيم و مثبت تأثير دليل به

 طورکلی به. است نشده چندانی توجه بدان تاکنون که باشد ها سازمان اثربخشی افزایش های راه از یكی تواند می رفتارها گونه این

 زیادی مطالب تاکنون. است دانش تسهيم و وری بهره بر آن تأثير و سازمانی شهروندی بررسی رفتار تحقيق این انجام از هدف

 و شغلی رفتارهای ميان رابطه بررسی و آن و اهداف انواع ،آن تعاریف و اهميت ،آن اثرات و سازمانی شهروندی رفتار درخصوص

 ابعاد به پرداختن و مفاهيم این از گذر است، آن در پی گفتار این آنچه. است شده نگاشته دانش مدیریت و تسهيم و وری بهره

 گروه به وابسته خراسان خودرو اگزوز شرکت مطالعه این در بررسی مورد جامعه. است آن تأثيرات و سازمانی شهروندی رفتار تازه

 اخذشده های داده به توجه با. باشد می خاورميانه در اگزوز خودرو کننده توليد ترین بزرگ عنوان به( یاپكو) یرانا اتومبيل صنعتی

 شرکت در 28.12 ميانگين با سازمانی شهروندی رفتار رسيدیم نتيجه این به سازمانی شهروندی رفتار و وری بهره پرسشنامه از

 از اخذشده های داده .دارد قرار[ 80،120] بازه در قوی سطح ذکر به الزم. دارد قرار متوسط سطح در خراسان خودرو اگزوز

 که باشد می 28.82 ميانگين دهنده نشان سازمانی شهروندی رفتار و دانش مدیریت فرایند ارتباط با رابطه در دوم پرسشنامه

 .باشد می دانش مدیریت فرایند اثربخشی دهنده نشان

 جانشين رهبری، تسهيم دانش، وری بهرهدانش،  یریتمد زمانی،رفتار شهروندی ساواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

فعاليت می کنند. انها به دنبال در دنيای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بيش از وظایف شرح شغل خود 

ی دست می زنند که جز وظایف رفتارهایکارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات حرکت می کنند، به ميل و خواست خود به 

عمليات سازمان دارد، توجه  اثربخشیزیادی بر  تأثيرشغلی کارکنان که  رفتارهایدسته از  آنکلی  طور بهرسمی شغلشان نيست. 

 رفتارهایمحققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه ميان 

اکثرا به عملكرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل  و تسهيم دانش وری هبهرشغلی و 

اختياری کارکنان است که جز وظایف رسمی انها نيست و مستقيما توسط سيستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی  رفتارهای

د. تمام این مسائل را می توان در مفاهيم رفتار شهروندی سازمانی سازمان را افزایش می ده اثربخشیو  وری بهرهشود و ميزان 

از زمينه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقيت سازمانی کمک می کند می توان در قالب موارد زیر  یبرخ جستجو کرد.

 خالصه کرد:

  مدیریت و کارکنان وری بهرهافزایش 

 قاصد مولدترازاد کردن منابع سازمانی برای استفاده م 

 دارندگی دارد کاهش نياز به اختصاص منابع کمياب به وظایفی که جنبه نگه 

 تقویت توانایی سازمان ها برای جذب و نگهداری کارکنان کارامد 

 افزایش ثبات عملكرد سازمان ها 

 توانمند سازی سازمان برای انطباق موثرتر با تغييرات محيطی 

 نشافزایش روحيه دانش پذیری و تسهيم دا 

 و تسهيم دانش است. وری بهرهرفتار شهروندی سازمانی بر  تأثيردر این مقاله هدف ما بررسی 

 ادبیات تحقیق

 اهمیت رفتار شهروندی سازمانی

به کار گرفته شد، ولی قبل از او  1283هر چند اولين بار واژه رفتار شهروندی سازمانی به وسيله اورگان و همكارانش در سال 

نواورانه و خود جوش در دهه هفتاد و هشتاد  رفتارهایافرادی همچون کاتز و کاهن با تمایز قائل شدن بين عملكرد نقش و 

ميالدی این موضوع را مورد توجه قرار  1238ارد با بيان مفهوم تمایل به همكاری در سال ميالدی و قبلتر از انها، چستر بارن

 دادند.

ابعاد رفتار نواورانه و خود جوش که به وسيله کاتز ارایه گردیده عبارتند از: همكاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایه های سازنده 

. البته بعد از ابداع این مفهوم توسط اورگان و همكارانش، صاحبنظران داوطلبانه، خود اموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان

و عملكرد  (1288بریف )، رفتار سازمانی مددکارانه (1221مختلف با به کار بردن مفاهيمی همچون رفتار فرا نقشی )ون داین 

م دیگری که در حوزه رفتار شهروندی دهه به تبيين این موضوع پرداخته اند. از جمله مفاهي 2در طول  (1223بورمن )زمينه ای 

که به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای  باشد می (ECBسازمانی مطرح است، مفهوم رفتار شهروندی کارکنان )

 نيروی انسانی و انسجام در محيط کار، فراتر یا ماورا وظایف و الزامات شغلی و سازمانی تعریف شده است. وری بهرهبهبود 

باید در نظر داشت رفتار شهروندی سازمانی را می توان به عنوان متغيری که به عنوان جانشين رهبری مطرح است معرفی نمود. 

با رفتار شهروندی سازمانی از جمله نكات جذاب برای مطالعه  (2004کاسترو ) وری بهره، (2010وانگ )ارتباط بين تسهيم دانش 

 .و تحقيق در این زمينه است
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امروزی امری غير قابل انكار است. از طرفی مهم ترین نكته در نظر مدیریت،  های سازمانرفتار شهروندی سازمانی در  اهميت

 وری بهرهنيروی انسانی است که این موضوع در کنار مباحث مرتبط به مدیریت دانش نقشی حائز اهميت دارد. افزایش  وری بهره

یجاد سود اوری برای شرکت خواهد شد از طرفی باعث کاهش هزینه هایی از جمله در کنار تسهيم دانش در بين پرسنل باعث ا

هزینه های دوباره کاری، هزینه های مدد کاری، هزینه های اموزشی و غيره می شود. تمام این موارد باعث شد به بررسی نقش 

ه به تبيين نقش سازنده رفتار شهروندی و تسهيم دانش کارکنان بپردازیم و در این را وری بهرهرفتار شهروندی سازمانی بر 

 سازمانی بر سازمان و نيز پرسنل شاغل در سازمان بپردازیم.

 وری بهرههدف این مقاله ارایه پيشنهاد هایی جهت بروز و توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت های و متعاقبا ارتقا سطح 

 کارکنان و سطح تسهيم دانش در این سازمان ها است.

 های تحقیق فرضیه

و تسهيم دانش پرسنل است. در این راه ابتدا به بررسی  وری بهرهندی سازمانی بر این مقاله بررسی نقش رفتار شهرو هدف اصلی

المان اصلی مورد بحث را بررسی می کنيم. هدف  2بر  آن تأثيرو بيان رفتار شهروندی سازمانی خواهيم پرداخت و در ادامه 

 یافتن شواهدی برای اثبات موضوع مورد ادعای ما است.

 سواالتی که در این مقاله به دنبال پاسخی شایسته برای انها هستيم عبارتند از:

  دارد؟ تأثيرو تسهيم دانش نزد کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان  وری بهرهآیا رفتار شهروندی سازمانی بر 

 اولویت بندی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در بين کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان به چه صورت است؟ 

 ارتباط مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با مشخصات جامعه چگونه است؟ 

 

 روش تحقیق

مورد  های دادهش توصيفی استفاده خواهد شد، برای تبيين و تشریح وضعيت متغير های تحقيق و گرد اوری در این پژوهش از رو

نياز، روش پيمایشی استفاده خواهد شد. به گونه ای که با استفاده از پرسشنامه های استاندارد و معتبری که توسط صاحبنظران 

و در فرهنگ های مختلف بكار گرفته شده است، پرسشنامه ای  برجسته دنيا برای پژوهش های نگرش سنجی طراحی گردیده

 کشور طراحی خواهد شد. های سازمانتلفيقی با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی 

و تسهيم دانش مورد بررسی قرار خواهند گرفت و این حوزه ها  وری بهرهحوزه رفتار شهروندی،  3شاخص های مورد بررسی در 

 توسط این شاخص ها به هم متصل خواهند شد.

در این مقاله ابزار اصلی در جهت جمع اوری داده ها، پرسشنامه است و در مراحل بعد جهت اعتبار بخشی به نتایج از جامعه 

استفاده خواهد شد. جامعه اماری این پژوهش شامل نيرو های ستادی و  نمونه نخبه استفاده می شود و در نهایت از مصاحبه نيز

است. برای تعيين حجم نمونه می توان از روش کوکران و یا جدول مورگان  شرکت اگزوز خودرو خراسان نيرو های توليدی

فرض های اماری خواهيم  استفاده کرد و حجم نمونه را تعيين کرد. پس از تعيين حجم نمونه و بررسی نمونه به بررسی و تست

 پرداخت.
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 نتایج حاصل از پرسشنامه

پرسشنامه ارائه گردید و در  2همان طور که عنوان شد در این پژوهش دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. به هر فرد 

محاسبه گردید. شمای  نهایت پس از جمع اوری این پرسشنامه ها امتيازات تجمعی حاصل از هر پرسشنامه به صورت جداگانه

 :باشد میکلی حاصل از هر یک از این پرسشنامه ها یه شرح زیر 

 و فرایند مدیریت دانش کارمندان وری بهرهرفتار شهروندی بر  تأثیر: محاسبه شاخص های آماری 1جدول

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین تعداد عنوان

 12.32 28.12 118 12 88 وری بهرهرفتار شهروندی سازمانی بر  تأثير

رفتار شهروندی سازمانی بر مدیریت  تأثير

 دانش
88 81 124 28.82 18.38 

 

رفتار شهروندی سازمانی بر  تأثيرپرسشنامه توزیع شده در مبحث  88مشاهده می شود از مجموع  1همان طور که در جدول 

. ميانگين امتياز محاسبه شده باشد می 118و بيشترین امتياز محاسبه شده  12کارکنان کمترین امتياز محاسبه شده  وری بهره

در شرکت اگزوز  وری بهرهمثبت رفتار شهروندی سازمانی بر  تأثيراحتماال نشان دهنده  باشد می 28.12در این مبحث برابر با 

رفتار شهروندی سازمانی بر مدیریت دانش را مورد ازمون قرار می دهد  تأثيره پرسشنامه دوم ک در خودرو خراسان می بخشد.

. ميانگين امتياز محاسبه شده در این مبحث برابر باشد می 124و بيشترین امتياز محاسبه شده  81کمترین امتياز محاسبه شده 

فرایند مدیریت دانش در شرکت اگزوز خودرو  حدودا مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر تأثيرکه نشان دهنده  باشد می 28.82با 

 خراسان می بخشد.

 تجزیه و تحلیل های استنباطی

 تأثيرو تسهيم دانش نزد کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان  وری بهرهبرای بررسی این نكته که ایا رفتار شهروندی سازمانی بر 

دارد می بایست از ازمون معناداری ضریب همبستگی پيرسون استفاده نمایيم. بدین صورت که می بایست این ازمون معناداری را 

و نيز ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرایند  وری بهرهو  به صورت جداگانه برای بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

 بررسی نمایيم. مدیریت دانش

 وری بهره رفتار شهروندی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین :2جدول

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 0.312 وری بهرهضریب همبستگی 

 0.012 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات
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در نزد کارکنان شرکت اگزوز  وری بهرههمانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين رفتار شهروندی سازمانی و 

درصد است و سطح معناداری  21. با توجه به این نكته که سطح اطمينان در این پژوهش برابر با باشد می 312/0خودرو خراسان 

درصد  21بدست آمده است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق در سطح اطمينان باالتر از  01/0 این اماره کمتر از

در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط  وری بهرهبنابراین می توان اظهار کرد بين رفتار شهروندی سازمانی و ؛ گرددتایيد می 

 مثبت و مستقيم وجود دارد.

 تار شهروندی سازمانی و فرایند مدیریت دانش می پردازیم.حال به بررسی همبستگی بين رف

 مدیریت دانش کارمندان شهروندی ورفتار  : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین3جدول

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 0.418 ضریب همبستگی مدیریت دانش

 0.038 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

 42/0همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش کارمندان 

بدست آمده است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق در سطح اطمينان  01/0 کمتر از آنکه سطح معناداری  باشد می

بنابراین ارتباط مثبت مابين رفتار  باشد میتوجه به اینكه ضریب همبستگی مثبت  با درصد تایيد می گردد. 21باالتر از 

 شهروندی سازمانی و مدیریت دانش تایيد می گردد.

 ر شهروندی سازمانی با مشخصات جامعهارتباط مولفه های رفتا

در این بخش سعی داریم پاسخی شایسته جهت سوال دیگر این پژوهش مبنی بر ارتباط مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و 

 مشخصات جامعه بيابيم. در این راستا به بررسی شاخصه های مختلف جامعه می پردازیم. این شاخصه ها عبارتند از:

 سابقه خدمت .1

 کارمندان سن .2

 جنسيت .3

 سطح تحصيالت .4

 نوع قرارداد .1

 بدین منظور ابتدا به بررسی رابطه سابقه خدمت کارکنان با مولفه های رفتار شهروندی خواهيم پرداخت:

 : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سابقه خدمت و رفتار شهروندی کارمندان4جدول

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 0.211 خدمتضریب همبستگی سابقه 

 0.021 سطح معناداری
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 88 تعداد نفرات

 

درصدی ذکر شده و سطح معناداری بدست امده که برابر با  21نفری مورد بررسی با توجه به ضریب اطمينان  88در جامعه 

، تایيد باشد میبدین نتيجه می رسيم که فرض صفر که عدم ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سابقه خدمت  باشد می 0.021

 گردیده بنابراین هيچ رابطه ای بين سابقه خدمت و رفتار شهروندی سازمانی وجود ندارد.

 : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین رفتار شهروندی سازمانی و سن کارمندان5جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 -0.0143 ضریب همبستگی سن کارکنان

 0.12 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

درصد  1بيش تر از  آنهمان طور که مشاهده می نمایيد این ایتم نيز مانند سابقه خدمت با توجه به این که سطح معناداری 

 بنابراین سن نيز هيچگونه رابطه ای با رفتار شهروندی سازمانی ندارد.؛ فرض صفر را تایيد می نماید باشد می

 و رفتار شهروندی کارمندان تحصیالت: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین 6جدول

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 0.32 ضریب همبستگی تحصيالت

 0.008 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.008همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين تحصيالت و رفتار شهروندی کارمندان 

درصد  21بدست آمده است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه محقق در سطح اطمينان باالتر از  0.01 از کمتر آنمعناداری 

بنابراین بين تحصيالت و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط وجود دارد. برای ؛ تایيد می گردد

 ا مشخص نموده ایم:مشخص نمودن این که این رفتار در کدام گروه قوی تر است جدول زیر ر

 و رفتار شهروندی کارمندان بین تحصیالت : رابطه7جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی عنوان

 0 0 0 دکتری و باالتر
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 10.12 22.12 1 فوق ليسانس

 11.23 21.12 38 ليسانس

 12.38 82.33 12 فوق دیپلم

 8.12 81.23 10 دیپلم

 0 0 0 زیر دیپلم

 

مدرک تحصيلی افراد بر رفتار شهروندی سازمانی انها مشخص است. در جدول زیر به  تأثيرهمان طور که مشاهد می کنيد 

 نوع قرارداد کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان بر رفتار شهروندی سازمانی انها می پردازیم. تأثيربررسی 

 رفتار شهروندی کارمندانو  : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نوع قرارداد8جدول 

 رفتار شهروندی سازمانی عنوان

 0.012 ضریب همبستگی نوع قرارداد

 0.81 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.012همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين نوع قرارداد و رفتار شهروندی کارمندان 

 21بدست آمده است در نتيجه فرض صفر تایيد شده و فرضيه محقق در سطح اطمينان باالتر از  0.01 بيشتر از آنمعناداری 

 بنابراین بين نوع قرارداد و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباطی وجود ندارد.؛ می گردد درصد رد

حاصل از این دو گروه را با هم مقایسه کرد و نتيجه جهت بررسی ارتباط جنسيت و رفتار شهروندی سازمانی می توان نتایج 

 گرفت که این رفتار در کدام جنسيت قوی تر است.

 : بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی براساس جنسیت9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی عنوان

 13.28 24.18 82 مرد

 2.41 88.28 8 زن

 

درصد  21که در این پژوهش  اخذشدهبا توجه به نتایج جدول فوق می توان نتيجه گرفت در سطح یكسانی از سطح اطمينان 

جنسيت در رفتار شهروندی سازمانی نمایان  تأثيربنابراین ؛ باشد می، رفتار شهروندی سازمانی خانم ها بيشتر از اقایان باشد می

 می گردد.
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 دانش و مشخصات جامعه بررسی رابطه فرایند مدیریت

بر مبنای  اخذشده های دادهدر این قسمت به بررسی رابطه بين مشخصات جامعه و فرایند مدیریت دانش خواهيم پرداخت. 

 ابتدا به بررسی سابقه خدمت و مدیریت دانش می پردازیم: باشد میپرسشنامه مدیریت دانش 

 و مدیریت دانش : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سابقه خدمت11جدول

 مدیریت دانش عنوان

 -0.218 ضریب همبستگی سابقه خدمت

 0.11 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.11همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين سابقه خدمت و مدیریت دانش کارمندان 

 21فرض صفر رد شده و فرضيه محقق در سطح اطمينان باالتر از بدست آمده است در نتيجه  0.01 بيشتر از آنمعناداری 

هر چه سابقه خدمت باالتر »ميتوان گفت  باشد میتوجه به اینكه ضریب همبستگی بدست آمده منفی  با درصد تایيد می گردد.

 «.دانش کارمندان نيز کمتر می گردد یریتمد باشد،

 مدیریت دانشو  : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین سن11جدول

 مدیریت دانش عنوان

 -0.412 ضریب همبستگی مدیریت دانش

 0.012 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.012همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين مدیریت دانش و سن کارمندان 

درصد  21شده و فرضيه محقق در سطح اطمينان باالتر از  بدست آمده است در نتيجه فرض صفر رد 01/0 کمتر از آنمعناداری 

هر چه سن کارکنان کمتر باشد، »ميتوان گفت  باشد میتوجه به اینكه ضریب همبستگی بدست آمده منفی  با تایيد می گردد.

 «.مدیریت دانش بيشتر است

 و مدیریت دانش : محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین تحصیالت12جدول

 دانش مدیریت عنوان

 0.018 ضریب همبستگی تحصيالت
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 0.014 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.014همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين تحصيالت و رفتار شهروندی کارمندان 

درصد  21سطح اطمينان باالتر از بدست آمده است در نتيجه فرض صفر رد شده و فرضيه محقق در  0.01 از کمتر آنمعناداری 

بدین  آنبنابراین بين تحصيالت و مدیریت دانش در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط وجود دارد و ارتباط ؛ تایيد می گردد

 «هر چه مدرک تحصيلی باالتر باشد مدیریت دانش بيشتر است.»صورت است که 

 و مدیریت دانش اد: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نوع قرارد13جدول

 مدیریت دانش عنوان

 0.28 ضریب همبستگی نوع قرارداد

 0.081 سطح معناداری

 88 تعداد نفرات

 

که سطح  باشد می 0.081همانطور که مالحظه می گردد ضریب همبستگی پيرسون بين نوع قرارداد و رفتار شهروندی کارمندان 

 21نتيجه فرض صفر تایيد شده و فرضيه محقق در سطح اطمينان باالتر از بدست آمده است در  0.01 بيشتر از آنمعناداری 

 بنابراین بين نوع قرارداد و مدیریت دانش در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباطی وجود ندارد.؛ می گردد درصد رد

 رد.جهت بررسی ارتباط جنسيت و مدیریت دانش می توان نتایج حاصل از این دو گروه را با هم مقایسه ک

 : بررسی و مقایسه مدیریت دانش براساس جنسیت14جدول

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی عنوان

 14.28 21.12 82 مرد

 8.82 88.23 8 زن

 

درصد  21که در این پژوهش  اخذشدهبا توجه به نتایج جدول فوق می توان نتيجه گرفت در سطح یكسانی از سطح اطمينان 

جنسيت در فرایند مدیریت دانش نيز نمایان می  تأثيربنابراین ؛ مدیریت دانش در اقایان بيشتر از خانم ها است، فرایند باشد می

 گردد.
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 اولویت بندی مولفه های رفتار شهروندی کارکنان-6-4

از  اخذشدهدر این قسمت به بررسی و اولویت بندی مولفه های رفتار شهروندی ساز مانی می پردازیم و براساس نمرات 

 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی انها را مرتب می نمایيم.

 : رتبه بندی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان15جدول

 

با توجه به جدول فوق می توان نتيجه گرفت در بين مولفه های رفتار شهروندی سازمانی، وظيفه شناسی باالترین و فضيلت 

 21شهروندی کمترین ميزان را در بين کارکنان شرکت اگزوز خودرو خراسان دارا می باشند و این نتایج در سطح اطمينان 

 .باشد میدرصد قابل قبول 

 ه گیرینتیج

و رفتار شهروندی سازمانی به این نتيجه رسيدیم رفتار شهروندی سازمانی با  وری بهرهار پرسشنامه  اخذشده های دادهبا توجه به 

قرار  [80,120]در شرکت اگزوز خودرو خراسان در سطح متوسط قرار دارد. الزم به ذکر سطح قوی در بازه  28.12ميانگين 

پرسشنامه دوم در رابطه با ارتباط فرایند مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی نشان دهنده از  اخذشده های داده .دارد

 .باشد میفرایند مدیریت دانش  اثربخشیکه نشان دهنده  باشد می 28.82ميانگين 

 :باشد میپرسشنامه فوق به شرح زیر  2نتایج کلی حاصل از 

  در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط مثبت و مستقيم وجود دارد. وری بهرهبين رفتار شهروندی سازمانی و 

 .بين رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط مثبت وجود دارد 

 و رفتار شهروندی سازمانی اخذ گردید: وری بهرهپس از بررسی شاخصه مختلف جامعه نتایج زیر از پرسشنامه 

  ای بين سابقه خدمت و رفتار شهروندی سازمانی وجود ندارد.هيچ رابطه 

 .سن نيز هيچگونه رابطه ای با رفتار شهروندی سازمانی ندارد 

 .بين تحصيالت و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباط مثبت وجود دارد 

  خراسان ارتباطی وجود ندارد.بين نوع قرارداد و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو 

 .خانم ها در زمينه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان بهتر عمل می نمایند 

 از پرسشنامه دوم نيز نتایج زیر را مشخص می نماید: اخذشده های داده

 میانگین نمرات عنوان ردیف

1 

2 

3 

4 

1 

 وظيفه شناسی

 نوع دوستی

 جوانمردی

 احترام و تكریم

 فضيلت شهروندی

20.11 

18.21 

14.88 

12.43 

2.24 
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 ،دانش کارمندان نيز کمتر می گردد. یریتمد هر چه سابقه خدمت باالتر باشد 

 ارکنان کمتر باشد، مدیریت دانش بيشتر است.هر چه سن ک 

 .هر چه مدرک تحصيلی باالتر باشد مدیریت دانش بيشتر است 

 .بين نوع قرارداد و مدیریت دانش در شرکت اگزوز خودرو خراسان ارتباطی وجود ندارد 

 .فرایند مدیریت دانش در اقایان در شرکت اگزوز خودرو خراسان بيشتر است 

ته می توان اشاره کرد که اولویت بندی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت اگزوز خودرو خراسان به شرح زیر در نهایت به این نك

 :باشد می

 وظيفه شناسی .1

 نوع دوستی .2

 جوانمردی .3

 احترام و تكریم .4

 فضيلت شهروندی .1
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Abstract 

Due to direct positive effect of organizational citizenship behavior on the quality of services which lead to higher 

profit for organization, focusing on these kinds of behavior can be one of the methods for improving efficiency in 

department or organization but unfortunately up to this point this kind of focus has not been in the picture. In 

general, the purpose of this study is analyzing the effect of organizational citizenship behavior on efficiency and 

knowledge sharing in the organization. Up to this point various contexts have been published related to the effects 

of organizational citizenship behavior, its value, description, types and objectives and also study the relationship 

between job behavior on one hand and efficiency, sharing and management of knowledge on the other hand. In 

this study is trying to put these concepts behind and have a glance at the issue of organizational citizenship 

behavior and its effects from new perspectives. The community under surveillance for this research is 

KHORASAN EXHAUST MFG. CO which is considered as the biggest exhaust manufacturer in Middle East. 

According to received data via efficiency and organizational citizenship behavior questionnaire, it can be 

concluded that organizational citizenship behavior in KHORASAN EXHAUST Mfg. is at the medium level with 

the average of 78.12. It should be noted that strong level is at the period of [80,120]. Received data through the 

second questionnaire related to the relationship between knowledge management process and organizational 

citizenship behavior, indicates the average of 98.62 which clearly shows the effectiveness of knowledge 

management process. 

Keywords: Organizational citizenship behavior, knowledge management, efficiency, leader's deputy, 

knowledge sharing. 

 


