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 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد زرقان دانشگاه آزاد اسالمی، زرقان ایران
 

نقش میانجی هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش با  -چکیده

ها ي گردآوري دادهاین پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه باشد.رضایت شغلی و تعهد سازمانی می

و  رانیمدشامل  پژوهش حاضرجامعه آماري یابی معادالت ساختاري است. پیمایشی مبتنی بر مدل -توصیفی

حجم نمونه براساس  بوده است. نفر 203با  برابراداره کل امور عشایر استان فارس بوده که تعداد آن کارکنان 

ابزار گردآوري  باشد.گیري غیرتصادفی ساده مینفر انتخاب گردید. روش نمونه 132جدول مورگان برابر با 

ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد زین جیانگ و جیانگ سو بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه داده

افزار لیزرل استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفاي کرونباخ گرا، روایی همگرا در نرمهاي روایی وااز آزمون

بوده است که نشان  79/0تک متغیرها باالتر از براي تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که این مقدار براي  تک

رفتار اشتراك دانش  رب  یجانیش ههو دهنده آن است کههاي پژوهش نشاناز تایید پایایی پرسشنامه دارد. یافته

هاي پژوهش تاثیر معنادار دارد. با توجه به اینکه متغیرهاي یافته یو تعهد سازمان  یشغل تیرضا یانجیبا نقش م

ی و تعهد سازمان یشغل تیرضا یانجیرفتار اشتراك دانش با نقش م رب  یجانیهوش هدهنده آن است که نشان

هاي مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده است، این توان با استفاده از شیوهتاثیر معناداري دارند، می

 تاثیرات را افزایش داد.

   ی تعهد سازمانی، شغل تیرضا ،اشتراك دانش ی،جانیهوش ه ها:کلید واژه
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 مقدمه

ته شده است و عنوان یک منبع ناملموس بسیار ارزشمند براي کسب برتري رقابتی شناخامروزه دانش سازمانی به

دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی سازمانی توجه بسیاري ها به مدیریت چنین دارایی نامحسوسی جهت بهسازمان

ي جدیدي از نظام اقتصاد جهانی تحت عنوان اقتصاد دانش مدار، هاي اخیر به دلیل ظهور مرحلهاند. در سالداشته

اقتصاد شناخته شده و موقعیت هر سازمان بیش از آنکه وابسته به عنوان منبع اصلی دانش سازمانی به تدریج به

هاي فکري سازمان است. اقتصاد جدید هاي عینی آن باشد، منوط به سرمایهسرمایه و دارایی ارزش منابع مادي،

 ي قائلدکه مبتنی بر دانش است، عالوه بر خلق آن، براي اشاعه و استفاده از اطالعات و دانش نیز اهمیت زیا

سازي عملکرد عنوان ابزاري پایا براي بیش از یک دهه جهت بهینه(. بنابراین مدیریت دانش به1،1993است )ویگ

جایی از مدیریت نیروي عضالنی به مدیریت مغزها ایجاده ها مطرح شده و نگرشی نو در تغییر و جابهسازمان

(. در حقیقت با طراحی و 2002 ،2)سلیس و جونز کرده و رشد سریع دانش و فناوري را سبب شده است

ها، استانداردسازي ها و جریان کاري را به رویهتوان دانش ضمنی، مهارتسازماندهی فرآیند مدیریت دانش می

 و تحلیل محتواي مستندسازي شده منتقل کرد و بستري براي ایجاد مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود

هاي اصلی و هسته مدیریت دانش عنوان یکی از جنبهبه این راستا، اشتراك دانش(. در 2005 ،3هانگ )چانگ و

توسط اکثر پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است و یکی از عوامل کلیدي و مهم در مدیریت دانش محسوب 

جاري که خصوص در عصر اي که بسیاري از محققان معتقدند که اشتراك و تسهیم دانش بهشود به گونهمی

اي مستمر یاد بگیرند و خالق، باشند، تا در فضاي رقابتی بمانند، بسیار اهمیت دارد. در ها بایستی به گونهسازمان

پارچه، اشتراك ها جهت گسترش خدمات یکعنوان یک عنصر حیاتی و مهم براي سازمانواقع اشتراك دانش به

( و 1380 شاهی،قیت و نوآوري مطرح شده است )عربمنابع و تالش در جهت ارتقا یادگیري سازمانی و خال

صورت تدریجی قدرت رقابتی خود را از دست به هابدون آن، مدیریت دانش اثربخش نخواهد بود و سازمان

 (. 2005 ،4)نیسن خواهد داد
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هاي دهنده عملکرد فرد در موقعیتبینی کننده موفقیت فرد در زندگی است. زیرا نشانهوش هیجانی پیش

نظر از اختالف موجود در تعاریف هوش هیجانی، روشن است که آن به چیزي متمایز از اضطراري است. صرف

 (.1383 )پارسا، هوش سیال اشاره دارد

اند که و رضایت از زندگی چند عامل مهم را مؤثر دانسته 1عمل آمده در مورد رضایت شغلیهاي بهپژوهش

سازي، نوع شغل، محیط شغلی، گروه کاري، شرایط مشیمزد، ترفیعات، خطتوان به حقوق و دستاز میان آنها می

کاري، مدیریت مشارکتی و همچنین عوامل فردي مؤثر بر رضایت شغلی که شامل متغییرهاي دموکراتیک مثل 

تحصیالت، سابقه خدمت و ... بررسی شده است، ولی در میان عوامل فردي، نظیر هوش هیجانی وخود  جنس،

تواند از عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی و رضایت از زندگی باشند، کمتر مورد بررسی مرکزي میارزشیابی 

 قرار گرفته است.

مدیران ارشد سازمان باید داراي اطالعاتی باشند تا بتوانند با راهکاري مناسب تعهد کارمندان را در سطح 

-تلقی قادر است اطالعات مفیدي را جهت برنامهعنوان یک نگرش طرز به 2مطلوبی نگهدارند. تعهد سازمانی

کارایی، عملکرد باال و کاهش غیبت و تأخیر در اختیار مدیران قرار دهد. کوتاهی  ریزي، سازماندهی، افزایش،

هاي سنگینی جهت ایجاد سیستم در جهت ایجاد تعهد، تعلق و وابستگی بین اعضاي سازمان مستلزم افزایش هزینه

ق و پیچیده خواهد بود. در نتیجه بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و کنترل و نظارت دقی

تواند موجب رضایت و تعهد کارکنان شده و کارایی کار بستن آنها میسازي براي بههاي بهبود آن و زمینهروش

 (.1386 وري سازمان را افزایش دهد )جوکار،و اثربخشی سازمان در نهایت بهره

پژوهش سعی بر این است که مشخص نمائیم آیا هوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش با نقش میانجی  در این

 رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر فارس تأثیر دارد؟ 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

فناوري و انتظارات جوامع از  در جهان امروز با توجه به محدود بودن منابع، افزایش روزافزون نیازها، پیشرفت در

هاي اجتماعی و هاي سنتی، ترجیهات فردي، موقعیتها و روشها براساس سلیقهها، دیگر اداره سازمانسازمان

تعهد و  ها و با انگیزه وها نیازمندند که براساس تجربیات مؤثر مهارتگرایی پاسخگو نیست بلکه سازمانقومیت

 
1 Job statisfaction 
2 Organizational commitment 



 1399ماه  ردادو شش، م پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

38 

 

نوآورانه اداره شوند تا به اهداف سازمانی خود در دنیاي امروز دست یابند. شرط الزم براي تبدیل گیري با جهت

چه کل سازمان بتواند از آن استفاده کند، توزیع و به اشتراك گذاشتن دانش درون اطالعات و تجارب به آن

ترین مراحل در یکی از اصلی ترین گام تحلیل انتقال دانش فرد به گروه یا سازمان است.مهم سازمان است و

فرآیند مدیریت دانش به اشتراك گذاشتن دانش و توزیع دانش است. در حال حاضر با توجه به نقش حیاتی و 

هایی که در فناوري حاصل شده مهم مدیریت و اقتصاد دنیا بسیاري از خبرگان مدیریت دانش با توجه به پیشرفت

 ،1دهند )لین و همکارانهاي رقابتی توسعه میت کسب موفقیتهاي مدیریت دانش را در جهاست، قابلیت

2007 .) 

 هاي مدیریت دانش، فرآیند تسهیم دانش و به اشتراك گذاشتن است.در این راستا یکی از توانمندسازي

  .(1998 ،2)مک در مات

هینه است. عوامل وري بوري یا بهرهیابی به باالترین سطح ممکن در بهرهترین هدف هر سازمانی دستمهم

گمان نیروي انسانی ماهر هاي انجام کار و نیروي انسانی. بیروش وري عبارتند از: سرمایه، ابزار،کارآمد در بهره

هاي سازمان است، زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش ترین ابزارها براي رسیدن به هدفو کارآمد یکی از مهم

سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوري و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد یعنی اگر  وري سازمان دارد،بهره

نیروي انسانی مولد و باانگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید. در این میان رضایت از زندگی و رضایت شغلی 

ي که با رضایت ازجمله عوامل و فاکتورهاي فرد. وري و کارآمدي سازمان نقش بسزایی داردکارکنان در بهره

 خود ارزشیابی مرکزي است. هوش هیجانی و تواند مرتبط باشداز زندگی می

هاي کند و به واسطه داشتن مهارتهوش هیجانی عاملی است که به هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه می

شخصی در  هايشود. هوش هیجانی یا هدایت هیجاناجتماعی باال منجر به برقراري رابطه خوب با مردم می

طور خالصه هوش هاست. بهبینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد با استرستعامالت فردي پیش

ها به هاي خود و دیگران و استفاده از این هیجانداشتن ظرفیتی براي شناخت احساسات و هیجان :هیجانی یعنی

 (.  1383 د)اکبرزاده، د از زندگی شوآل که موجب رضایت فربهترین نحو براي داشتن زندگی ایده

محققان اذعان دارند که امروزه  هاي پژوهشی تعهد سازمانی،گیريبا وجود تفاوت در قلمرو مفهومی و جهت

علیرغم توسعه منابع انسانی و ارتقاء کیفی دانش مدیریت مسائلی همچون تعلق خاطر اعضا به سازمان مطبوع 

 
1 Lin et al 
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ها و اهداف سازمان، رغبت در رضایت شغلی تمایل فع سازمانی توجه به ارزشخود، تضاد بین منافع فردي و منا

هاي امروزي است که باعث شده هنوز هم چنان از مشکالت اساسی سازمانبه ترك و یا تغییر پیاپی شغل، هم

 (. 1395 )سلیمانی، تعهد سازمانی در کانون توجه پژوهشگران قرار داشته باشد

 

 قیتحق یمدل مفهوم

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

 
 تحقیق اهداف

 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 سازمانی -

 کارکنان 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 استان -

 فارس

 وصیف رابطه مثبت بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس شناخت و ت-

 
1 Zhenjiang 
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شناخت و توصیف رابطه مثبت بین رضایت شغلی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان -

 فارس 

 شناخت و توصیف رابطه مثبت بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس -

نش کارکنان اداره کل امور عشایر استان شناخت و توصیف رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراك دا-

 فارس

 

 تحقیق اتفرضی
 های اصلیفرضیه

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.

 های فرعیفرضیه

دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود بین هوش هیجانی و رفتار اشتراك  -1

 دارد.

 بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد. -2

بین رضایت شغلی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود  -3

 دارد.

 بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد. -4

بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراك دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود  -5

 دارد.

 

 روش تحقیق

 قیتحق يجامعه آمارآوري داده پیمایشی است. جمعتحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ شیوه 

. که با توجه به جدول باشندنفر می 203کارمندان اداره کل امور عشایر استان فارس به تعداد حاضر، شامل 

 يآمار لیو تحل هیجهت تجز حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد. ينفر برا 132 يمورگان، تعداد نمونه آمار

شامل وري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد ساده استفاده شده است. یتصادف يریگاز روش نمونه

ها از دست آمده از نمونهههاي بوتحلیل دادهدر این تحقیق، براي تجزیهباشد. هاي مدل مفهومی میگویه
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ي و سپس مدل گیرمنظور در مرحله اول، مدل اندازهبراي این  هاي آمار استنباطی استفاده شده است.روش

 شده است. استفاده رلافزار لیزگیرد؛ براي این منظور نرمساختاري پژوهش مورد بررسی قرار می

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.هاي مدل مفهومی میشامل گویهوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد

 / سال پژوهشگر متغیرهای اصلی

 هوش هیجانی

2019جیانگ سو زین جیانگ و   
 رفتاراشتراك دانش

 تعهد سازمانی

 رضایت شغلی

 

 آلفای کرونباخ

انجام شد در جدول ذیل به اختصار  1اسالافزار اسمارت پینتایج آزمون آلفاي کرونباخ که با استفاده از نرم

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

 آلفای کرونباخ متغیرها

 0.923782 هوش هیجانی

 0.898696 رفتار اشتراك دانش

 0.910837 تعهد سازمانی

 0.951786 رضایت شغلی

 

 (2آرپایایی ترکیبی )سی

انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه  3اسالپیافزار اسمارتنتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرم

 باشد لذا مدل  پایایی مناسبی دارد.می 0.7چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از  گردیده است.
 

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

 پایایی ترکیبی متغیرها

 0.861256 هوش هیجانی

 0.83121 رفتار اشتراك دانش

 0.893445 تعهد سازمانی

 0.906781 رضایت شغلی

 
 روایی همگرا

 0.5با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه )متوسط واریانس استخراج شده( براي هر یک از متغیرها  بیشتر از 

براي آلفاي است، این اعداد حکایت از روایی همگراي مناسب مدل دارند. با در نظر گرفتن مقدار مناسب 

( 1981، 3)فرنل و الکر 0.5( و براي اوه  1978، 2)نونالی 0.7(، براي پایایی ترکیبی 1951، 1)کرونباخ 0.7 کرونباخ

توان اند، میهاي حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهباشد و مطابق با یافتهمی

 روایی همگراي پژوهش حاضر را تائید ساخت.مناسب بودن وضعیت پایایی و 

 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق

 AVE متغیرها

 0.814570 هوش هیجانی

 0.907973 رفتار اشتراك دانش

 0.789310 تعهد سازمانی

 0.8746031 رضایت شغلی

 هاي تحقیقمنبع: یافته

 

 روایی واگرا

شود. نتایج روایی واگرا در جدول ذیل بیان استفاده میروش فورنل و الرکر  ازمحاسبه میزان روایی واگرا براي 

 شده است.

 
1 Cronbach 
2 Nunnally 
3 Fornel & Larker 
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 گیري روایی واگرا به روش فورنل و الرکرنتایج حاصل از اندازه

 هوش هیجانی متغیر
رفتار اشتراک 

 دانش
 رضایت شغلی تعهد سازمانی

    0.79 هوش هیجانی

   0.77 0.75 اشتراك دانشرفتار 

  0.82 0.71 0.74 تعهد سازمانی

 0.86 0.68 0.68 0.76 رضایت شغلی
 هاي تحقیقمنبع: یافته  

 

 پژوهش یهای توصیفی متغیرهاآماره
 وضعیت بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیر

 متوسط 4 75/2 252/0 27/3 هوش هیجانی

 متوسط 88/3 25/2 381/0 94/2 اشتراك دانشرفتار 

 متوسط 86/3 2 373/0 91/2 تعهد سازمانی

 زیاد 89/4 22/1 907/0 52/3 رضایت شغلی

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشبررسی آماره

 

 هاآنالیز استنباطی داده

 روایی سازه

افزار لیزرل انجام گرفت. با استفاده از نرمآزمون اعتبار عاملی پرسشنامه با کمک تحلیل عاملی تأییدي و با 

و معنادار باشند. اما قبل از انجام  5/0ها باید بزرگتر از ( بارهاي عاملی گویه1981) 1توجه به معیار فورنل و الرکر

بایست ( توانایی تحلیل عامل تأییدي میKMO3« و شاخص )2تحلیل عامل تأییدي با استفاده از آزمون »بارتلت

توان بود، پس می 6/0مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به اینکه معیار اخیر براي متغیرهاي مورد مطالعه باالتر از 

 توان براي برازش مدل مفهومی پژوهش اجرا نمود. گفت که تحلیل عاملی تأییدي را می
 

 
1 Fonell& larcker 
2 Test bartlett 
3 Kaiser-Meyer-Olkin 
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 براي برازش مدل پژوهش KMOمقادیر شاخص 

 KMOمعیار  متغیرها

 820/0 هیجانیهوش 

 712/0 رفتار اشتراك دانش

 630/0 تعهد سازمانی

 696/0 رضایت شغلی

 
 نرمال بودن توزیع متغیرها

هاي بررسی ادعاي نرمال بودن توزیع متغیر، در این بخش نرمال بودن متغیرها را بررسی کردیم. یکی از روش

 آزمون در جدول زیر ارائه شده است.اسمیرنوف است. نتایج این  - استفاده از آزمون کولموگروف

 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

 متغیر
Most Extreme Differences 

آماره 
K.S 

سطح 

 (sig) داریمعنی

 نتیجه
 منفی مثبت قدرمطلق 

 نرمال است 241/0 029/1 - 136/0 084/0 136/0 هوش هیجانی

 نرمال است 246/0 023/1 - 136/0 086/0 136/0 رفتار اشتراك دانش

 نرمال است 514/0 819/0 - 074/0 108/0 108/0 تعهد سازمانی

 نرمال است 266/0 070/1 - 174/0 090/0 130/0 رضایت شغلی

 
رفتار اشتراك (، 241/0)هوش هیجانیداري آزمون نرمال بودن متغیر از آنجا که سطح معنیفوق با توجه به جدول 

بنابراین (  α= 05/0و   <05/0sig) باشدمی 05/0( بیشتر از 266/0) رضایت شغلیو  (514/0) تعهد سازمانی(، 246/0) دانش

 توان گفت توزیع متغیرهاي این پژوهش نرمال است.می %95اطمینان فرض صفر را رد نکرده و با 
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 )ساختاری( آزمون مدل نهایی

شوند که اگر در مدل معادالت ساختاري روابط علی بین متغیر وابسته و متغیرهاي قابل مشاهده آزمون می

مورد وجود رابطه علی بین ها در توان براي آزمون فرضیههاي برازندگی مدل تایید شود، از آن میشاخص

-هاي اندازهدهد همچنین مدلمتغیرهاي موجود استفاده کرد. نمودار زیر مدل نهایی در حالت تخمین را نشان می

ها را در توزیع واریانس نمرات متغیر گیري در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه

 دهد. یا عامل اصلی نشان می

 
 دارمعنی حالت در هاهیفرض جینتا و یکل مدل يریگاندازهر نمودا

 

 پیشنهادات تحقیق

 شود؛هاي تحقیق، پیشنهادهاي ذیل ارائه میبا تایید شدن تمام فرضیه
 براساس نتایج حاصل از فرضیه

 مثبت وجود دارد.بین هوش هیجانی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه 

 شود؛پیشنهاد می

که نشان داده  رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده است،بر  هوش هیجانیریتاث یبررس به پژوهش نیدر ا

 يازهایها و نمتناسب با ارزش یدارند که شغل لیها تمادارد. انسان ریمتغ  نیبر ا یمثبت ریتاث هوش هیجانی ،شده

 تیرضا زانیتواند میکنند میکار تجربه م طیمح درشخص و آنچه  يهاارزش نیکنند و اختالف ب دایخود پ

محرك رفتار سازگار  ،یتیاست و نارضا يو بازساز میمحرك رفتار ترم ت،یکنند. رضا ینیبشیآنها را پ یشغل
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است و شخص به اجبار  ریچشمگ یطیمح يایشخص و مزا کی يازهاین نیمواقع، عدم تطابق ب یاست. در بعض

است که منجر به  ییرفتارها حیشامل شرح و توض یشغل يگرفت. سازگار خواهد شیرا در پ يسازگار قیطر

 گونهنیا نیگردد. بنابرایم دیجد ينقش کار يافراد و نگرش مثبت به سو ازیمورد ن فیمؤثر و خوب وظا ياجرا

 شتغالفرد نسبت به شغل موردنظر پس از ا یاز حالت سازگار و مساعد روان یکرد که سازش شغل انیتوان بیم

مانند ارتباط  ینمونه، عوامل يشود. برایم لیتشک یرروانیو غ یمجموعه عوامل روان بیاشاره دارد و از ترک

شود که فرد با شغلش یبه کار سبب م يگذارو ارزش یمثبت نسبت به شغل، درآمد کاف دید ن،یریمتقابل با سا

گردد مدیران در بدو استخدام از دقت کافی در جهت بنابراین پیشنهاد می سازگار شود و به آن ادامه بدهد.

هاي متخصص در این حوزه بهره سازگاري جایگاه شغلی با شخصیت ذاتی افراد را به خرج دهند و از مشاوره

سی جهت شناسایی بهتر شخصیت افراد بهره جویند تا پس از هاي روانشناگرفته و از ابزارهاي الزم مانند تست

هاي محول شده لذت برده و سبب نوآوري ولیتئاستخدام افراد در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و از انجام مس

 و خالقیت در کار و در سازمان گردند.

واسطه داشتن کند و بهیم زهیانگ جادیاست که به هنگام شکست در شخص ا یعامل یجانیهوش هاز آنجا که  

گردد مدیران با برگزاري پیشنهاد میشود. یرابطه خوب با مردم م يباال منجر به برقرار یاجتماع يهامهارت

هاي به روز و تست شده در این زمینه هاي آموزشی و حتی اردوهاي تفریحی در قالب بازيها و کارگاهکالس

ریزي دقیق و مداوم  خواهد تداوم این مسیر با برنامه ان ذکر است که،هوش هیجانی کارکنان را افزایش دهند شای

 بود.

گذاري دانش، توسط سرپرستان در اولین وفصل مشکالت کارکنان درخصوص به اشتراكهمچنین حل

هاي کارکنان از سوي دیگر  و در نهایت برطرف کردن خطاهاي فرصت و توجه به تفکر، عقاید و طرز تلقی

تواند اعتماد بین کارکنان و مدیران را بیشتر کرده و داوري میکارکنان  واستفاده از تجربیات آنان بدون پیش

 گذاري دانش را بیشتر برانگیزاند.تعهد کارکنان به پذیرش و حمایت به اشتراك

 براساس نتایج حاصل از فرضیه
 عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور 

 یابیخود را ابراز و ارز جاناتیه یکه به خوب یکارکنان توان نتیجه گرفت،با توجه به تایید این فرضیه، می

 ییآنها توانا جتاًیکنند و نتیقرار دارند که همکارانشان آن را بهتر قبول کرده و درك م یتیکنند در وضعیم

 يخود برا جاناتیکه از ه يعالوه افراد. بهارندو سوق دادن افراد را د ياحرفه ریمس تیریخودشان، مد شرفتیپ
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افکار خالقانه  جیبهتر، ترو يریگمیخودشان در جهت تصم ندهیآ يبرا ریپذنقشه و برنامه چندگانه و انعطاف جادیا

در مواجهه با هم  ينند، افراد سازگارتر و موثرترکیاستفاده م زیبرانگچالش فیو دوام در مقابل وظا يو پافشار

باال  یجانیهوش ه با یسازمان ياعضا نی)ترك شغل( هستند. بنابرا یمنف جاناتی( و هم هتیمثبت )رضا جاناتیه

و عدم تجربه سطح  تیکنند که شامل سطح باالتر رضایرا تجربه م ياوقفهیب باًیمثبت تقر یروح يهاحالت

هاي رضایت علت گرددپیشنهاد می بنابراین به مدیران اداره کل سازمان امور عشایري باشد.یم اتیاز اجرائ ییباال

و با دقت به متغیر هوش هیجانی، عوامل رضایت را تقویت و قرار بدهند  ینیکارکنان را مورد بازب یتیرضانا و

در این زمینه اتخاذ مناسب را  يهايو استراتژحد امکان کاهش دهند بهبود بخشند و عوامل نارضایتی را در 

 نمایند.

استفاده از هوش هیجانی و ایجاد این فرهنگ در ادراه کل، مشارکت در  به همچنین جهت ترغیب کارکنان

ها  وترویج فرهنگ خالقانه در سازمان براي بهبود، که در نهایت  به درك و انطباق با تغییر شرایط گیريتصمیم

-شود از روشگردد. پیشنهاد میمادگی کارکنان براي پذیرش تغییر در شرایط گوناگون منجر میآدر محیط و 

و خانواده آنان به  تورهاي زیارتی، الت و اعزام کارکنان یهاي مختلف تشویق مانند اهداء جوایز نقدي، ایجاد تسه

 ارتقاء شغلی استفاده نمایند.   سیاحتی و

 براساس نتایج حاصل از فرضیه 
 بین رضایت شغلی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

 شود؛پیشنهاد می

که نشان داده  رفتار اشتراك دانش کارکنان پرداخته شده استرضایت شغلی بر  یبررس فرضیه به  نیدر ا

 . رضایت شغلی بر رفتار اشتراك دانش تاثیر داردشده 

 و خلق اکتساب، که فرهنگی باید بنابراین بداند، را آن قدر برده، پی یادگیري اهمیت به بایستی مدیریت

 بایست کارکنانمی مدیریت طبقه بنابراین. نماید یجادا دهد،می ارتقاء بنیادي، هايارزش عنوانبه را دانش انتقال

 باشد.  سازمان در دانش اهمیت درك به قادر تا زمینه انتخاب نموده این در آگاه و کرده تحصیل افراد از خود

ها به برانگیختن تعهد کارکنان با انواع انگیزش، هاي آینده سازمانسرپرستان سازمان براي عملی کردن آرمان

به جاي حرف زدن و الگو بودن در امور اجرایی براي کارکنان  سرپرستانبپردازند. در این زمینه عملگرا بودن 

تواند این انگیزش را تقویت نماید و به پرورش نگرش و روح و روان کارکنان در جهت اهداف سازمان با می

 ط سرپرستان منجر گردد. هاي مناسب توسروش
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ها با تدوین روابط رسمی و در بخش خود و دیگر بخش همکاران ضمن سهولت برقراري ارتباط با در

موردنیاز براي کار از طریق کاهش  اطالعات کننده در این زمینه و راحتی در دسترسی بهغیررسمی تسهیل

ساختار بوروکراتیک را کاهش دهد تا عاملی موثر براي تواند تمرکز و رسمیت ي رسمی و اداري میهاهیرو

هاي آنان و افزایش ارتباطات اثربخش سازمانی باشد. همچنین دادن بازخور متناوب به کارکنان در مورد فعالیت

تواند عاملی در جهت تقویت ارتباطات کارکنان به گوش دادن فعال در ارتباطات، می سرپرستان و تشویق

 باشد. اثربخش سازمانی 

 براساس نتایج حاصل از فرضیه 
 بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

 شود؛پیشنهاد می

 . انفرادي تفکر تا باشد تیمی تفکر جهت در تالش و سازيتیم روي بر باید اداره کل امور عشایري تمرکز

 بدین. دهد رخ سازيتیم و هاتیم به افراد دادن سوق و تیمی هايموفقیت تشویق طریق از تواندمی امر این

 نمایند. تقویت کارکنان میان در را مشترك هدف اصل توانمی طریق

همچنین تقویت رابطه بین سرپرستان و کارکنان سازمان از طریق بهبود ارتباطات در سازمان، افزایش  

هاي هاي مادي و معنوي براي ایجاد انگیزه و کشف فرصتتشویقات کارکنان با پاداشبازخوردهاي مثبت و 

هاي کارکنان توسط موجود در بهبود سازمان، صرف توجه به میزان مناسب به احساسات، عقاید و طرز تلقی

کارکنان تشویق  و سرپرستان براي موفقیت در تغییر نگرش کارکنان ، آموزش سرپرستان و مدیران براي ترغیب

سازي آنان براي موفقیت در تغییر نگرش کارکنان به تغییرات هاي سازمان براي آمادهبراي عملی کردن آرمان

گردد کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی داراي دیدگاهی شفاف، ...، که سبب می شده و ریزيگسترده برنامه

طور موقعیت شغلی، تخریب شغل یا از دست دادن شغل و بهروشن و مثبت بوده و آنها را عواملی براي کاهش 

 کلی ترس از آینده شغلی ندانند. 

منظور از بین بردن موانع تسهیم و قابلیت جذب دانش در راهکارهایی را به اداره کل امور عشایري مسئوالن

 .نمایندبین دسترسی به منابع مختلف داخلی و خارجی دانش فراهم 

 از فرضیه براساس نتایج حاصل 
 بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراک دانش کارکنان اداره کل امور عشایر استان فارس رابطه مثبت وجود دارد.

 شود؛پیشنهاد می
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  هايقابلیت تقویت زیرا. شود ظاهر پرنفوذ رهبر یک نقش در باید اشتراك دانش تقویت منظوربه مدیریت

 سوي به آنها دهیجهت و سازمان بر حاکم هايدیدگاه و هافرهنگ در تغییر به نیاز گذاري دانشبه اشتراك

 .دارد مشترك هدف یک

تحوالت در سازمان و تالش براي دستیابی به  متقاعد کردن کارکنان با برشمردن مزایاي اشتراك دانش و

مقاومت کارکنان با تواند کاهش تحوالت سازمانی به کارکنان با آموزش می اهداف حاصل از تغییرات و

 مدنظر را در پی داشته باشد.  مثبت تحوالت هاي مادي و معنوي، براي ایجاد تغییرات وانگیزش

گذاري دانش بدون نیاز به کسب وفصل مسائل کاري مربوط به اشتراكافزایش اختیارات کارکنان براي حل

حتی در امور  سرپرستاننهایی مدیران و پاسخ و تأیید  و مجوز از سرپرست و مدیر و عدم نیاز به کسب مجوز

کوچک. این امر سبب تشویق مشورت در سازمان و مشارکت دانش در امور بین کارکنان با هم و بین کارکنان 

گذاري دانش کارکنان تواند به اشتراكها، میو شرط به دستورالعمل دیقیبگردد و عدم وابستگی و مدیران می

 تعهد بیشتر کارکنان به سازمان گردد. در جهت بهبود ورا افزایش دهد و خود عاملی 

ها و در سمینارها، همایش مدیران و کارکنانرا براي شرکت بیشتري  بودجه اداره کل امور عشایري،

 د.ناختصاص دهدرخصوص مزایایی اشتراك دانش  هاي علمی داخل کشور و خارج از آن کنفرانس

 

 های آتی پیشنهادهایی برای پژوهش

رضایت شغلی و تعهد  یانجیم یردو متغ یقهوش هیجانی بر رفتار اشتراك دانش از طر یرتأث ی، بررسپژوهشاین 

قدرت تبیین)میزان  قرار داده است ولی از آنجا که مورد ارزیابیرا سازمانی در اداره کل امور عشایر استان فارس 

R2  مهم متغیرهاي موثر نبوده و  هايامل تنها عاملوعاین مشاهده شده در مدل پژوهش( این متغیرها کامل نبوده

 اند،تجربی کافی مواجههاي پژوهشبا کمبود یا فقدان  پردازند که بعضاًفرایند به ایفاي نقش می دیگري نیز در این

 انجام پذیرد. هاییپژوهششود در خصوص بررسی تاثیر این عوامل نیز از این رو پیشنهاد می

مختلف  هايهاي حاصل از ویژگیگیري تفاوتتعیین و اندازه آتی به هايوهشپژ شود درپیشنهاد می

هوش هیجانی در شرکت  توسعه الگوي همچنین  طراحی پرداخته شود. جمعیت شناختی و آمارهاي توصیفی نیز

 جهت کیفی روش به پژوهش رضایت شغلی انجام یتتقوبررسی میزان حمایت و استقبال مدیران ارشد در 

رفتار اشتراك دانش  شناسایی و بررسی معیارهاي سنجشهاي اجرایی هوش هیجانی چالش تمام و دقیق بررسی

 آن. یامدهايو سنجش اثرات و پلی رضایت شغبا تمرکز بر  هاانجام پژوهشهاي خدماتی سازماندر 
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اقدام بر تعهد سازمانی بندي دیگر عوامل مؤثر منظور شناسایی و رتبهشود که سایر پژوهشگران بهپیشنهاد می

 تري نمایند.وسیع هايپژوهشبه 

 هايموانع و چالش، از پژوهشهاي این استفاده براي عامل هاي مورداحی مقیاسطرشود در پیشنهاد می

 استفاده شود. نیز هوش هیجانی

تعهد سازمانی  بر بهبود ین تاثیر آنهایدیگر و تب یانجیآتی از متغیرهاي م هايپژوهششود در پیشنهاد می

 استفاده شود.

 بهکیفی و آزمون کردن کمی آنها با استفاده از روش فازي  - انجام این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی

 هاي آماري دیگر و سطوحها جامعهدر دیگر شرکت ییهاشود با انجام پژوهشپیشنهاد می پژوهشگران سایر

  پذیري نتایج این پژوهش بیفزایند.تحصیلی متفاوت با مقایسة نتایج آنها با یکدیگر، بر توان تعمیم

 .گرددهاي دولتی و خصوصی نیز پیشنهاد میسایر شرکت در پژوهشانجام این 

 

 های پژوهشمحدودیت

هاي این پژوهش ترین محدودیتبرخی از مهم هایی داشته است.ها محدودیتپژوهش نیز مانند سایر پژوهشاین 

 عبارتند از:

 بررسی مورد نمونه همچنین و بوده پرسشنامه صرفاً مطالعه این در هاداده آوريجمع ابزار جایی کهآن از

توان یدست آمده را مهب یجنتا یريپذیمتعم یزانباشد لذا میاستان فارس م یربه  اداره کل امور عشا محدود

 پژوهش قلمداد نمود. یتعنوان محدودهب

هاي منطقی ممکن هاي مقطعی بهره جسته است. بنابراین یک احتمال وجود دارد که ارتباطپژوهش از داده

بدهد. با این حال مطالعات مقطعی به دلیل بررسی متفاوت و حتی مفهوم خودش را پس از زمان طوالنی از دست 

صورت طولی انجام باشد و بایستی مطالعات بهها نمیعلت سنجی و اثرسنجی چندان مناسب این نوع پژوهش

 پذیرد.

و عدم وقت کافی، همچنین ناهمگونی  مشغله یلپرسشنامه به دل یلدر تکم یانعدم دقت پاسخگو احتمال

 یجنتا توانستیاطالعات به احتمال فراوان م یلکه در صورت دقت در تکمت پرسشنامه، در توجه به سواال یاربس

 .  کند گرپژوهش یدرا عا يترمطلوب

 به پرسشنامه یراناز کارکنان و مد یمناسب بعض ییگوعدم پاسخ
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 پژوهش يهاو مولفه یمو کارکنان با مفاه یراناز مد یبعض ییآشنا عدم

 هاي معتبر علمی.سایتدر دسترس نبودن برخی از 

 پرسشنامه  يآورو جمع یعبودن توز یرگوقت ینپرسشنامه و همچن یعتوز ینهبودن هز باال
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