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چکیده -هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی
رضایت شغلی و تعهد سازمانی میباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوهي گردآوري دادهها
توصیفی -پیمایشی مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاري است .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل مدیران و
کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس بوده که تعداد آن برابر با  203نفر بوده است .حجم نمونه براساس
جدول مورگان برابر با  132نفر انتخاب گردید .روش نمونهگیري غیرتصادفی ساده میباشد .ابزار گردآوري
داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد زین جیانگ و جیانگ سو بوده است .جهت سنجش روایی پرسشنامه
از آزمونهاي روایی واگرا ،روایی همگرا در نرمافزار لیزرل استفاده شده است .همچنین از آزمون آلفاي کرونباخ
براي تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که این مقدار براي تﮏتﮏ متغیرها باالتر از  0/79بوده است که نشان
از تایید پایایی پرسشنامه دارد .یافتههاي پژوهش نشاندهنده آن است که هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش
با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر معنادار دارد .با توجه به اینکه متغیرهاي یافتههاي پژوهش
نشاندهنده آن است که هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
تاثیر معناداري دارند ،میتوان با استفاده از شیوههاي مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده است ،این
تاثیرات را افزایش داد.
کلید واژهها :هوش هیجانی ،اشتراك دانش ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی
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مقدمه
امروزه دانش سازمانی بهعنوان یﮏ منبع ناملموس بسیار ارزشمند براي کسب برتري رقابتی شناخته شده است و
سازمانها به مدیریت چنین دارایی نامحسوسی جهت بهدست آوردن و حفظ مزیت رقابتی سازمانی توجه بسیاري
داشتهاند .در سالهاي اخیر به دلیل ظهور مرحلهي جدیدي از نظام اقتصاد جهانی تحت عنوان اقتصاد دانش مدار،
دانش سازمانی به تدریج بهعنوان منبع اصلی اقتصاد شناخته شده و موقعیت هر سازمان بیش از آنکه وابسته به
ارزش منابع مادي ،سرمایه و داراییهاي عینی آن باشد ،منوط به سرمایههاي فکري سازمان است .اقتصاد جدید
که مبتنی بر دانش است ،عالوه بر خلق آن ،براي اشاعه و استفاده از اطالعات و دانش نیز اهمیت زیادي قائل
است (ویگ .)1993،1بنابراین مدیریت دانش بهعنوان ابزاري پایا براي بیش از یﮏ دهه جهت بهینهسازي عملکرد
سازمانها مطرح شده و نگرشی نو در تغییر و جابهجایی از مدیریت نیروي عضالنی به مدیریت مغزها ایجاده
کرده و رشد سریع دانش و فناوري را سبب شده است (سلیس و جونز .)2002 ،2در حقیقت با طراحی و
سازماندهی فرآیند مدیریت دانش میتوان دانش ضمنی ،مهارتها و جریان کاري را به رویهها ،استانداردسازي
و تحلیل محتواي مستندسازي شده منتقل کرد و بستري براي ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود
(چانگ و هانگ .)2005 ،3در این راستا ،اشتراك دانش بهعنوان یکی از جنبههاي اصلی و هسته مدیریت دانش
توسط اکثر پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است و یکی از عوامل کلیدي و مهم در مدیریت دانش محسوب
میشود به گونهاي که بسیاري از محققان معتقدند که اشتراك و تسهیم دانش بهخصوص در عصر جاري که
سازمانها بایستی به گونه اي مستمر یاد بگیرند و خالق ،باشند ،تا در فضاي رقابتی بمانند ،بسیار اهمیت دارد .در
واقع اشتراك دانش بهعنوان یﮏ عنصر حیاتی و مهم براي سازمانها جهت گسترش خدمات یﮏپارچه ،اشتراك
منابع و تالش در جهت ارتقا یادگیري سازمانی و خالقیت و نوآوري مطرح شده است (عربشاهی )1380 ،و
بدون آن ،مدیریت دانش اثربخش نخواهد بود و سازمانها بهصورت تدریجی قدرت رقابتی خود را از دست
خواهد داد (نیسن.)2005 ،4
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هوش هیجانی پیشبینی کننده موفقیت فرد در زندگی است .زیرا نشاندهنده عملکرد فرد در موقعیتهاي
اضطراري است .صرفنظر از اختالف موجود در تعاریف هوش هیجانی ،روشن است که آن به چیزي متمایز از
هوش سیال اشاره دارد (پارسا.)1383 ،
پژوهشهاي بهعمل آمده در مورد رضایت شغلی 1و رضایت از زندگی چند عامل مهم را مؤثر دانستهاند که
از میان آنها میتوان به حقوق و دستمزد ،ترفیعات ،خطمشیسازي ،نوع شغل ،محیط شغلی ،گروه کاري ،شرایط
کاري ،مدیریت مشارکتی و همچنین عوامل فردي مؤثر بر رضایت شغلی که شامل متغییرهاي دموکراتیﮏ مثل
جنس ،تحصیالت ،سابقه خدمت و  ...بررسی شده است ،ولی در میان عوامل فردي ،نظیر هوش هیجانی وخود
ارزشیابی مرکزي می تواند از عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی و رضایت از زندگی باشند ،کمتر مورد بررسی
قرار گرفته است.
مدیران ارشد سازمان باید داراي اطالعاتی باشند تا بتوانند با راهکاري مناسب تعهد کارمندان را در سطح
مطلوبی نگهدارند .تعهد سازمانی 2بهعنوان یﮏ نگرش طرز تلقی قادر است اطالعات مفیدي را جهت برنامه-
ریزي ،سازماندهی ،افزایش ،کارایی ،عملکرد باال و کاهش غیبت و تأخیر در اختیار مدیران قرار دهد .کوتاهی
در جهت ایجاد تعهد ،تعلق و وابستگی بین اعضاي سازمان مستلزم افزایش هزینههاي سنگینی جهت ایجاد سیستم
کنترل و نظارت دقی ق و پیچیده خواهد بود .در نتیجه بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و
روشهاي بهبود آن و زمینهسازي براي بهکار بستن آنها میتواند موجب رضایت و تعهد کارکنان شده و کارایی
و اثربخشی سازمان در نهایت بهرهوري سازمان را افزایش دهد (جوکار.)1386 ،
در این پژوهش سعی بر این است که مشخص نمائیم آیا هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر فارس تأثیر دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در جهان امروز با توجه به محدود بودن منابع ،افزایش روزافزون نیازها ،پیشرفت در فناوري و انتظارات جوامع از
سازمانها ،دیگر اداره سازمانها براساس سلیقهها و روشهاي سنتی ،ترجیهات فردي ،موقعیتهاي اجتماعی و
قومیتگرایی پاسخگو نیست بلکه سازمانها نیازمندند که براساس تجربیات مؤثر مهارتها و با انگیزه و تعهد و

Job statisfaction
Organizational commitment
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با جهتگیري نوآورانه اداره شوند تا به اهداف سازمانی خود در دنیاي امروز دست یابند .شرط الزم براي تبدیل
اطالعات و تجارب به آن چه کل سازمان بتواند از آن استفاده کند ،توزیع و به اشتراك گذاشتن دانش درون
سازمان است و مهمترین گام تحلیل انتقال دانش فرد به گروه یا سازمان است .یکی از اصلیترین مراحل در
فرآیند مدیریت دانش به اشتراك گذاشتن دانش و توزیع دانش است .در حال حاضر با توجه به نقش حیاتی و
مهم مدیریت و اقتصاد دنیا بسیاري از خبرگان مدیریت دانش با توجه به پیشرفتهایی که در فناوري حاصل شده
است ،قابلیتهاي مدیریت دانش را در جهت کسب موفقیتهاي رقابتی توسعه میدهند (لین و همکاران،1
.)2007
در این راستا یکی از توانمندسازي هاي مدیریت دانش ،فرآیند تسهیم دانش و به اشتراك گذاشتن است.
(مﮏ در مات.)1998 ،2

مهمترین هدف هر سازمانی دستیابی به باالترین سطح ممکن در بهرهوري یا بهرهوري بهینه است .عوامل
کارآمد در بهرهوري عبارتند از :سرمایه ،ابزار ،روشهاي انجام کار و نیروي انسانی .بیگمان نیروي انسانی ماهر
و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها براي رسیدن به هدفهاي سازمان است ،زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش
بهرهوري سازمان دارد ،یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوري و امکانات برخوردار باشد ،اما فاقد
نیروي انسانی مولد و باانگیزه باشد ،به هدف خود نخواهد رسید .در این میان رضایت از زندگی و رضایت شغلی
کارکنان در بهرهوري و کارآمدي سازمان نقش بسزایی دارد .ازجمله عوامل و فاکتورهاي فردي که با رضایت
از زندگی میتواند مرتبط باشد هوش هیجانی و خود ارزشیابی مرکزي است.
هوش هیجانی عاملی است که به هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه میکند و به واسطه داشتن مهارتهاي
اجتماعی باال منجر به برقراري رابطه خوب با مردم میشود .هوش هیجانی یا هدایت هیجانهاي شخصی در
تعامالت فردي پیشبینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد با استرسهاست .بهطور خالصه هوش
هیجانی یعنی :داشتن ظرفیتی براي شناخت احساسات و هیجانهاي خود و دیگران و استفاده از این هیجانها به
بهترین نحو براي داشتن زندگی ایدهآل که موجب رضایت فرد از زندگی شو د(اکبرزاده.)1383 ،
با وجود تفاوت در قلمرو مفهومی و جهتگیريهاي پژوهشی تعهد سازمانی ،محققان اذعان دارند که امروزه
علیرغم توسعه منابع انسانی و ارتقاء کیفی دانش مدیریت مسائلی همچون تعلق خاطر اعضا به سازمان مطبوع
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خود ،تضاد بین منافع فردي و منافع سازمانی توجه به ارزشها و اهداف سازمان ،رغبت در رضایت شغلی تمایل
به ترك و یا تغییر پیاپی شغل ،همچنان از مشکالت اساسی سازمانهاي امروزي است که باعث شده هنوز هم
تعهد سازمانی در کانون توجه پژوهشگران قرار داشته باشد (سلیمانی.)1395 ،
مدل مفهومی تحقیق

متغیرهاي مورد بررسی در قالب مدل مفهومی ،زین جیانگ ،جیانگ سو)2019( ،1

اهداف تحقیق
اهداف آرمانی

کمﮏ به ارتقاي رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره امور عشایر استان فارس از طریق افزایش هوش هیجانی،
رضایت شغلی و تعهد سازمانی
اهداف اصلی

 شناخت و توصیف رابطه بین هوش هیجانی و رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانیکارکنان اداره کل امور عشایر اسنان فارس
اهداف فرعی

 شناخت و توصیف رابطه مثبت بین هوش هیجانی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استانفارس
-شناخت و ت وصیف رابطه مثبت بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس

Zhenjiang
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 شناخت و توصیف رابطه مثبت بین رضایت شغلی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استانفارس
 شناخت و توصیف رابطه مثبت بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس شناخت و توصیف رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استانفارس
فرضیات تحقیق
فرضیههای اصلی

بین هوش هیجانی و رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل
امور عشایر استان فارس رابطه و جود دارد.
فرضیههای فرعی

 -1بین هوش هیجانی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود
دارد.
 -2بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.
 -3بین رضایت شغلی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود
دارد.
 -4بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.
 -5بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود
دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ شیوه جمعآوري داده پیمایشی است .جامعه آماري تحقیق
حاضر ،شامل کارمندان اداره کل امور عشایر استان فارس به تعداد  203نفر میباشند .که با توجه به جدول
مورگان ،تعداد نمونه آماري  132نفر براي حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد .جهت تجزیه و تحلیل آماري
از روش نمونهگیري تصادفی ساده استفاده شده است .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل
گویههاي مدل مفهومی میباشد .در این تحقیق ،براي تجزیهوتحلیل دادههاي بهدست آمده از نمونهها از
40
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روشهاي آمار استنباطی استفاده شده است .براي این منظور در مرحله اول ،مدل اندازهگیري و سپس مدل
ساختاري پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد؛ براي این منظور نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
ابزار جمعآوری دادهها
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل گویههاي مدل مفهومی میباشد.
پژوهشگر  /سال

متغیرهای اصلی
هوش هیجانی
رفتاراشتراك دانش
تعهد سازمانی

زین جیانگ و جیانگ سو 2019

رضایت شغلی

آلفای کرونباخ
نتایج آزمون آلفاي کرونباخ که با استفاده از نرمافزار

اسمارت پیالاس1

انجام شد در جدول ذیل به اختصار

ارائه گردیده است .چون مقادیر آلفا باالتر از  0.7میباشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.
ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه

متغیرها

آلفای کرونباخ

هوش هیجانی

0.923782

رفتار اشتراك دانش

0.898696

تعهد سازمانی

0.910837

رضایت شغلی

0.951786

پایایی ترکیبی (سیآر)2
نتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرمافزار اسمارتپیالاس 3انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه
گردیده است .چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از  0.7میباشد لذا مدل پایایی مناسبی دارد.

1

Smart PLS
CR: Composite Reliability
3 Smart PLS
2
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نتایج مربوط به پایایی ترکیبی )(CR

متغیرها

پایایی ترکیبی

هوش هیجانی

0.861256

رفتار اشتراك دانش

0.83121

تعهد سازمانی

0.893445

رضایت شغلی

0.906781

روایی همگرا
با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه (متوسط واریانس استخراج شده) براي هر یﮏ از متغیرها بیشتر از 0.5
است ،این اعداد حکایت از روایی همگراي مناسب مدل دارند .با در نظر گرفتن مقدار مناسب براي آلفاي
کرونباخ ( 0.7کرونباخ ،)1951 ،1براي پایایی ترکیبی ( 0.7نونالی )1978 ،2و براي اوه ( 0.5فرنل و الکر)1981 ،3
میباشد و مطابق با یافتههاي حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،میتوان
مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگراي پژوهش حاضر را تائید ساخت.
نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

متغیرها

AVE

هوش هیجانی

0.814570

رفتار اشتراك دانش

0.907973

تعهد سازمانی

0.789310

رضایت شغلی

0.8746031
منبع :یافتههاي تحقیق

روایی واگرا
براي محاسبه میزان روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده میشود .نتایج روایی واگرا در جدول ذیل بیان
شده است.

Cronbach

1

2 Nunnally

Fornel & Larker
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نتایج حاصل از اندازهگیري روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
رفتار اشتراک

تعهد سازمانی

متغیر

هوش هیجانی

هوش هیجانی

0.79

رفتار اشتراك دانش

0.75

0.77

تعهد سازمانی

0.74

0.71

0.82

رضایت شغلی

0.76

0.68

0.68

دانش

رضایت شغلی

0.86
منبع :یافتههاي تحقیق

آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

وضعیت

هوش هیجانی

3/27

0/252

2/75

4

متوسط

رفتار اشتراك دانش

2/94

0/381

2/25

3/88

متوسط

تعهد سازمانی

2/91

0/373

2

3/86

متوسط

رضایت شغلی

3/52

0/907

1/22

4/89

زیاد

بررسی آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش

آنالیز استنباطی دادهها
روایی سازه
آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه با کمﮏ تحلیل عاملی تأییدي و با استفاده از نرمافزار لیزرل انجام گرفت .با
توجه به معیار فورنل و الرکر )1981( 1بارهاي عاملی گویهها باید بزرگتر از  0/5و معنادار باشند .اما قبل از انجام
تحلیل عامل تأییدي با استفاده از آزمون «بارتلت »2و شاخص ( )3KMOتوانایی تحلیل عامل تأییدي میبایست
مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به اینکه معیار اخیر براي متغیرهاي مورد مطالعه باالتر از  0/6بود ،پس میتوان
گفت که تحلیل عاملی تأییدي را میتوان براي برازش مدل مفهومی پژوهش اجرا نمود.

1

Fonell& larcker
Test bartlett
3 Kaiser-Meyer-Olkin
2
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مقادیر شاخص  KMOبراي برازش مدل پژوهش

متغیرها

معیار KMO

هوش هیجانی

0/820

رفتار اشتراك دانش

0/712

تعهد سازمانی

0/630

رضایت شغلی

0/696

نرمال بودن توزیع متغیرها
در این بخش نرمال بودن متغیرها را بررسی کردیم .یکی از روشهاي بررسی ادعاي نرمال بودن توزیع متغیر،
استفاده از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف است .نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.
آیا متغیرهاي طراحی شده داراي توزیع نرمال است؟
فرضیه صفر :متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال هستند.
فرضیه یﮏ :متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال نیستند.

توزیع نرمال متغیرها
Most Extreme Differences

قدرمطلق

مثبت

منفی

آماره

سطح

K.S

معنیداری )(sig

هوش هیجانی

0/136

0/084

-0/136

1/029

0/241

نرمال است

رفتار اشتراك دانش

0/136

0/086

-0/136

1/023

0/246

نرمال است

تعهد سازمانی

0/108

0/108

-0/074

0/819

0/514

نرمال است

رضایت شغلی

0/130

0/090

-0/174

1/070

0/266

نرمال است

متغیر

نتیجه

با توجه به جدول فوق از آنجا که سطح معنیداري آزمون نرمال بودن متغیر هوش هیجانی( ،)0/241رفتار اشتراك
دانش ( ،)0/246تعهد سازمانی ( )0/514و رضایت شغلی ( )0/266بیشتر از  0/05میباشد ( sig> 0/05و  )α= 0/05بنابراین
فرض صفر را رد نکرده و با اطمینان  %95میتوان گفت توزیع متغیرهاي این پژوهش نرمال است.
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آزمون مدل نهایی (ساختاری)
در مدل معادالت ساختاري روابط علی بین متغیر وابسته و متغیرهاي قابل مشاهده آزمون میشوند که اگر
شاخصهاي برازندگی مدل تایید شود ،از آن میتوان براي آزمون فرضیهها در مورد وجود رابطه علی بین
متغیرهاي موجود استفاده کرد .نمودار زیر مدل نهایی در حالت تخمین را نشان میدهد همچنین مدلهاي اندازه-
گیري در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویهها را در توزیع واریانس نمرات متغیر
یا عامل اصلی نشان میدهد.

نمودار اندازهگیري مدل کلی و نتایج فرضیهها در حالت معنیدار

پیشنهادات تحقیق
با تایید شدن تمام فرضیههاي تحقیق ،پیشنهادهاي ذیل ارائه میشود؛
براساس نتایج حاصل از فرضیه
بین هوش هیجانی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

پیشنهاد میشود؛
در این پژوهش به بررسی تاثیرهوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده است ،که نشان داده
شده ،هوش هیجانی تاثیر مثبتی بر این متغیر دارد .انسانها تمایل دارند که شغلی متناسب با ارزشها و نیازهاي
خود پیدا کنند و اختالف بین ارزشهاي شخص و آنچه در محیط کار تجربه میکنند میتواند میزان رضایت
شغلی آنها را پیشبینی کنند .رضایت ،محرك رفتار ترمیم و بازسازي است و نارضایتی ،محرك رفتار سازگار
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است .در بعضی مواقع ،عدم تطابق بین نیازهاي یﮏ شخص و مزایاي محیطی چشمگیر است و شخص به اجبار
طریق سازگاري را در پیش خواهد گرفت .سازگاري شغلی شامل شرح و توضیح رفتارهایی است که منجر به
اجراي مؤثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و نگرش مثبت به سوي نقش کاري جدید میگردد .بنابراین اینگونه
میتوان بیان کرد که سازش شغلی از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل موردنظر پس از اشتغال
اشاره دارد و از ترکیب مجموعه عوامل روانی و غیرروانی تشکیل میشود .براي نمونه ،عواملی مانند ارتباط
متقابل با سایرین ،دید مثبت نسبت به شغل ،درآمد کافی و ارزشگذاري به کار سبب میشود که فرد با شغلش
سازگار شود و به آن ادامه بدهد .بنابراین پیشنهاد میگردد مدیران در بدو استخدام از دقت کافی در جهت
سازگاري جایگاه شغلی با شخصیت ذاتی افراد را به خرج دهند و از مشاورههاي متخصص در این حوزه بهره
گرفته و از ابزارهاي الزم مانند تستهاي روانشناسی جهت شناسایی بهتر شخصیت افراد بهره جویند تا پس از
استخدام افراد در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و از انجام مسئولیتهاي محول شده لذت برده و سبب نوآوري
و خالقیت در کار و در سازمان گردند.
از آنجا که هوش هیجانی عاملی است که به هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه میکند و بهواسطه داشتن
مهارتهاي اجتماعی باال منجر به برقراري رابطه خوب با مردم میشود .پیشنهاد میگردد مدیران با برگزاري
کالسها و کارگاههاي آموزشی و حتی اردوهاي تفریحی در قالب بازيهاي به روز و تست شده در این زمینه
هوش هیجانی کارکنان را افزایش دهند شایان ذکر است که ،تداوم این مسیر با برنامهریزي دقیق و مداوم خواهد
بود.
همچنین حلوفصل مشکالت کارکنان درخصوص به اشتراكگذاري دانش ،توسط سرپرستان در اولین
فرصت و توجه به تفکر ،عقاید و طرز تلقیهاي کارکنان از سوي دیگر و در نهایت برطرف کردن خطاهاي
کارکنان واستفاده از تجربیات آنان بدون پیشداوري میتواند اعتماد بین کارکنان و مدیران را بیشتر کرده و
تعهد کارکنان به پذیرش و حمایت به اشتراكگذاري دانش را بیشتر برانگیزاند.
براساس نتایج حاصل از فرضیه
بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

با توجه به تایید این فرضیه ،میتوان نتیجه گرفت ،کارکنانی که به خوبی هیجانات خود را ابراز و ارزیابی
میکنند در وضعیتی قرار دارند که همکارانشان آن را بهتر قبول کرده و درك میکنند و نتیجتاً آنها توانایی
پیشرفت خودشان ،مدیریت مسیر حرفهاي و سوق دادن افراد را دارند .بهعالوه افرادي که از هیجانات خود براي
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ایجاد نقشه و برنامه چندگانه و انعطافپذیر براي آینده خودشان در جهت تصمیمگیري بهتر ،ترویج افکار خالقانه
و پافشاري و دوام در مقابل وظایف چالشبرانگیز استفاده میکنند ،افراد سازگارتر و موثرتري در مواجهه با هم
هیجانات مثبت (رضایت) و هم هیجانات منفی (ترك شغل) هستند .بنابراین اعضاي سازمانی با هوش هیجانی باال
حالتهاي روحی مثبت تقریباً بیوقفهاي را تجربه میکنند که شامل سطح باالتر رضایت و عدم تجربه سطح
باالیی از اجرائیات میباشد .بنابراین به مدیران اداره کل سازمان امور عشایري پیشنهاد میگردد علتهاي رضایت
و نارضایتی کارکنان را مورد بازبینی قرار بدهند و با دقت به متغیر هوش هیجانی ،عوامل رضایت را تقویت و
بهبود بخشند و عوامل نارضایتی را در حد امکان کاهش دهند و استراتژيهاي مناسب را در این زمینه اتخاذ
نمایند.
همچنین جهت ترغیب کارکنان به استفاده از هوش هیجانی و ایجاد این فرهنگ در ادراه کل ،مشارکت در
تصمیمگیري ها وترویج فرهنگ خالقانه در سازمان براي بهبود ،که در نهایت به درك و انطباق با تغییر شرایط
در محیط و آمادگی کارکنان براي پذیرش تغییر در شرایط گوناگون منجر میگردد .پیشنهاد میشود از روش-
هاي مختلف تشویق مانند اهداء جوایز نقدي ،ایجاد تسهیالت و اعزام کارکنان و خانواده آنان به تورهاي زیارتی،
سیاحتی و ارتقاء شغلی استفاده نمایند.
براساس نتایج حاصل از فرضیه
بین رضایت شغلی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

پیشنهاد میشود؛
در این فرضیه به بررسی رضایت شغلی بر رفتار اشتراك دانش کارکنان پرداخته شده است که نشان داده
شده رضایت شغلی بر رفتار اشتراك دانش تاثیر دارد.
مدیریت بایستی به اهمیت یادگیري پی برده ،قدر آن را بداند ،بنابراین باید فرهنگی که اکتساب ،خلق و
انتقال دانش را بهعنوان ارزشهاي بنیادي ،ارتقاء میدهد ،ایجاد نماید .بنابراین طبقه مدیریت میبایست کارکنان
خود از افراد تحصیل کرده و آگاه در این زمینه انتخاب نموده تا قادر به درك اهمیت دانش در سازمان باشد.
سرپرستان سازمان براي عملی کردن آرمانهاي آینده سازمان ،به برانگیختن تعهد کارکنان با انواع انگیزشها
بپردازند .در این زمینه عملگرا بودن سرپرستان به جاي حرف زدن و الگو بودن در امور اجرایی براي کارکنان
می تواند این انگیزش را تقویت نماید و به پرورش نگرش و روح و روان کارکنان در جهت اهداف سازمان با
روشهاي مناسب توسط سرپرستان منجر گردد.
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در ضمن سهولت برقراري ارتباط با همکاران در بخش خود و دیگر بخشها با تدوین روابط رسمی و
غیررسمی تسهیلکننده در این زمینه و راحتی در دسترسی به اطالعات موردنیاز براي کار از طریق کاهش
رویههاي رسمی و اداري میتواند تمرکز و رسمیت ساختار بوروکراتیﮏ را کاهش دهد تا عاملی موثر براي
افزایش ارتباطات اثربخش سازمانی باشد .همچنین دادن بازخور متناوب به کارکنان در مورد فعالیتهاي آنان و
تشویق سرپرستان و کارکنان به گوش دادن فعال در ارتباطات ،میتواند عاملی در جهت تقویت ارتباطات
اثربخش سازمانی باشد.
براساس نتایج حاصل از فرضیه
بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

پیشنهاد میشود؛
تمرکز اداره کل امور عشایري باید بر روي تیمسازي و تالش در جهت تفکر تیمی باشد تا تفکر انفرادي.
این امر میتواند از طریق تشویق موفقیتهاي تیمی و سوق دادن افراد به تیمها و تیمسازي رخ دهد .بدین
طریق میتوان اصل هدف مشترك را در میان کارکنان تقویت نمایند.
همچنین تقویت رابطه بین سرپرستان و کارکنان سازمان از طریق بهبود ارتباطات در سازمان ،افزایش
بازخوردهاي مثبت و تشویقات کارکنان با پاداشهاي مادي و معنوي براي ایجاد انگیزه و کشف فرصتهاي
موجود در بهبود سازمان ،صرف توجه به میزان مناسب به احساسات ،عقاید و طرز تلقیهاي کارکنان توسط
سرپرستان براي موفقیت در تغییر نگرش کارکنان  ،آموزش سرپرستان و مدیران براي ترغیب و تشویق کارکنان
براي عملی کردن آرمانهاي سازمان براي آمادهسازي آنان براي موفقیت در تغییر نگرش کارکنان به تغییرات
گسترده برنامهریزي شده و  ،...که سبب میگردد کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی داراي دیدگاهی شفاف،
روشن و مثبت بوده و آنها را عواملی براي کاهش موقعیت شغلی ،تخریب شغل یا از دست دادن شغل و بهطور
کلی ترس از آینده شغلی ندانند.
مسئوالن اداره کل امور عشایري راهکارهایی را بهمنظور از بین بردن موانع تسهیم و قابلیت جذب دانش در
بین دسترسی به منابع مختلف داخلی و خارجی دانش فراهم نمایند.
براساس نتایج حاصل از فرضیه
بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

پیشنهاد میشود؛
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مدیریت بهمنظور تقویت اشتراك دانش باید در نقش یﮏ رهبر پرنفوذ ظاهر شود .زیرا تقویت قابلیتهاي
به اشتراكگذاري دانش نیاز به تغییر در فرهنگها و دیدگاههاي حاکم بر سازمان و جهتدهی آنها به سوي
یﮏ هدف مشترك دارد.
متقاعد کردن کارکنان با برشمردن مزایاي اشتراك دانش و تحوالت در سازمان و تالش براي دستیابی به
اهداف حاصل از تغییرات و تحوالت سازمانی به کارکنان با آموزش میتواند کاهش مقاومت کارکنان با
انگیزشهاي مادي و معنوي ،براي ایجاد تغییرات و تحوالت مثبت مدنظر را در پی داشته باشد.
افزایش اختیارات کارکنان براي حلوفصل مسائل کاري مربوط به اشتراكگذاري دانش بدون نیاز به کسب
مجوز از سرپرست و مدیر و عدم نیاز به کسب مجوز و پاسخ و تأیید نهایی مدیران و سرپرستان حتی در امور
کوچﮏ .این امر سبب تشویق مشورت در سازمان و مشارکت دانش در امور بین کارکنان با هم و بین کارکنان
و مدیران میگردد و عدم وابستگی بیقید و شرط به دستورالعملها ،میتواند به اشتراكگذاري دانش کارکنان
را افزایش دهد و خود عاملی در جهت بهبود و تعهد بیشتر کارکنان به سازمان گردد.
اداره کل امور عشایري ،بودجه بیشتري را براي شرکت مدیران و کارکنان در سمینارها ،همایشها و
کنفرانسهاي علمی داخل کشور و خارج از آن درخصوص مزایایی اشتراك دانش اختصاص دهند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
این پژوهش ،بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش از طریق دو متغیر میانجی رضایت شغلی و تعهد
سازمانی در اداره کل امور عشایر استان فارس را مورد ارزیابی قرار داده است ولی از آنجا که قدرت تبیین(میزان
 R2مشاهده شده در مدل پژوهش) این متغیرها کامل نبوده این عوامل تنها عاملهاي موثر نبوده و متغیرهاي مهم
دیگري نیز در این فرایند به ایفاي نقش میپردازند که بعضاً با کمبود یا فقدان پژوهشهاي تجربی کافی مواجهاند،
از این رو پیشنهاد میشود در خصوص بررسی تاثیر این عوامل نیز پژوهشهایی انجام پذیرد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی به تعیین و اندازهگیري تفاوتهاي حاصل از ویژگیهاي مختلف
جمعیت شناختی و آمارهاي توصیفی نیز پرداخته شود .همچنین طراحی الگوي توسعه هوش هیجانی در شرکت
بررسی میزان حمایت و استقبال مدیران ارشد در تقویت رضایت شغلی انجام پژوهش به روش کیفی جهت
بررسی دقیق و تمام چالشهاي اجرایی هوش هیجانی شناسایی و بررسی معیارهاي سنجش رفتار اشتراك دانش
در سازمانهاي خدماتی انجام پژوهشها با تمرکز بر رضایت شغلی و سنجش اثرات و پیامدهاي آن.
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پیشنهاد میشود که سایر پژوهشگران بهمنظور شناسایی و رتبهبندي دیگر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی اقدام
به پژوهشهاي وسیعتري نمایند.
پیشنهاد میشود در طراحی مقیاسهاي مورد استفاده براي عاملهاي این پژوهش ،از موانع و چالشهاي
هوش هیجانی نیز استفاده شود.
پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی از متغیرهاي میانجی دیگر و تبیین تاثیر آنها بر بهبود تعهد سازمانی
استفاده شود.
انجام این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی  -کیفی و آزمون کردن کمی آنها با استفاده از روش فازي به
سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود با انجام پژوهشهایی در دیگر شرکتها جامعههاي آماري دیگر و سطوح
تحصیلی متفاوت با مقایسة نتایج آنها با یکدیگر ،بر توان تعمیمپذیري نتایج این پژوهش بیفزایند.
انجام این پژوهش در سایر شرکتهاي دولتی و خصوصی نیز پیشنهاد میگردد.
محدودیتهای پژوهش
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها محدودیتهایی داشته است .برخی از مهمترین محدودیتهاي این پژوهش
عبارتند از:
از آنجایی که ابزار جمعآوري دادهها در این مطالعه صرفاً پرسشنامه بوده و همچنین نمونه مورد بررسی
محدود به اداره کل امور عشایر استان فارس میباشد لذا میزان تعمیمپذیري نتایج بهدست آمده را میتوان
بهعنوان محدودیت پژوهش قلمداد نمود.
پژوهش از داده هاي مقطعی بهره جسته است .بنابراین یﮏ احتمال وجود دارد که ارتباطهاي منطقی ممکن
متفاوت و حتی مفهوم خودش را پس از زمان طوالنی از دست بدهد .با این حال مطالعات مقطعی به دلیل بررسی
علت سنجی و اثرسنجی چندان مناسب این نوع پژوهشها نمیباشد و بایستی مطالعات بهصورت طولی انجام
پذیرد.
احتمال عدم دقت پاسخگویان در تکمیل پرسشنامه به دلیل مشغله و عدم وقت کافی ،همچنین ناهمگونی
بسیار در توجه به سواالت پرسشنامه ،که در صورت دقت در تکمیل اطالعات به احتمال فراوان میتوانست نتایج
مطلوبتري را عاید پژوهشگر کند.
عدم پاسخگویی مناسب بعضی از کارکنان و مدیران به پرسشنامه
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