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چکیده
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مقدمه
دانش اطالعاتی است مفه مو ی ،مرتبط و قابل اجراء میباشد .دانش دارای ویژگیهای است

ک ککه

آن را از دی رگ    داراییییهایی ی س متم نامزا اااا ایز ممم یکنددد :ق ترد   

راخ ققق ال داع هه ه و ب دزا هه هی فزای ؛هدن   

پراکندگی ،تراوش و لزوم بهروز ب شزرا ؛مولعمان شزرا ؛ندو

کگ اذ ررری ،و
لعمان و هب م     اش ارت ک ک

وابس گت ی به مز ان .دانش بیانگر درک و تجربه غیرمستقیمی است که میتوان بین اس ءوس و هدافت   
استفاده از آن ،تمایز قائل شد .در طول مز ان ،اطالعات روی هم انباش هت شده و از ب ببین ممم یرونددد،
در حالی که دانش تکامل مییابد .با این حال ،به دلیل اینکه دانش ماهیت ًاًا پویاس ،ت اگ صخش ر   
یا سا مز انی ،دانش را با تغ یی ر شرایط محیطی بهروز نکند ،دانش امروز میتواند جه .دشاب ادرف ل   
سرمایة فکری (یا دارائی فکری) ،یکی از عناوینی است که اغلب برای دانش
بیانگر آن است که دانش ،دارای یک ار شز

ب هههکاررر ممم یرود و

مالی اس .ت ب د ا ر ا نتفرگ رظن  نوا و ع   

کاربردها ای

دانش ،تعریف ساده و بینظیری از دانش را میپذیریم و آن ع :زا تسا تراب تاعالطا ،شناد     

کاربردی است (توربان و همکاران .)6002 ،1در دنیای پر رقابت ک ون نی که بارزترین مشخصه آن
سرعت در تغ یی رات محیطی اس ،ت صرف ًاًا اتکا به داراییهای یف زیکی و مشه دو نمیتواند سا مز انها
را به هدف وم رد نظر دوخ برساند .در واقع افراد و سا مز انها و وم سسات گوناگون دول یغ و یت ر   
دولتی اگر وخ استار حفظ وم ق تیع

ک ون نی وخ یش در فضای رقابتی حاکم بر جا هعم و ی و دوبهب ا

ترقی دوخ باشند ،نیا نمز د آن هس نت د تا به سرمایههای فکری دوخ و اطرا یف ان دوخ بیش از پیش بها
دهند .به این نم ظور از اواخر دهه  ، 1990مدیریت دانش ب تیریدم نیون شور ناونع ه ی ثحب      ،
اصلی وتم ن مدیریت و دیگر ح زو ههای وابس هت شد (علیزاده و همکاران .)09 13 ،اگرچ شناد ه   
برای هر سا مز انی به ع ون ان یک مزیت رقابتی به شمار میرود ،اما در سالهای ا شناد راعش ریخ    
قدرت اس ،ت به شعار تسهیم دانش قدرت است تغ یی ر یا .تف

زا رد شناد میهست تمیها لیالد   

  

سا مز انها این است که تسهیم دانش وم جب کاهش هزی هن ها ،به دوب عملکر ،د به دوب ارائه خدما ،ت
کاهش مز ان توس هع محص تالو جدید ،کاهش مز ان تا یخ ر در تحویل کااله رد و ،نایرتشم هب ا   
نهایت کاهش هزی هن مربوط به یا تف ن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل سا مز ان میش دو

(داناییفرد و همکاران09 13 ،؛ علوی و لیدنر .)1002 ،2اینکه افراد ب وت انند جم اب شوند ت شناد ا   

. Turban et al.,
. Alavi & Leidner
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دوخ را به دیگران انتقال دهند بسیار مهم اس .ت باید در افراد ر تف اره یا ی دروم هک تخیگنارب ار      
حمایت و قدردانی قرار گیرند تا جهت تسیم دانش در سا مز ان و یم ان افراد دوخ انگیزههای کافی
را دارا باشند ،از جمله این عوامل ر تف ار شهروندی سا مز انی یم ان کارکنان اس .ت ر تف ار ش نوره دددی
س امزا ننی جم موع هراتفر ه اااا ایی است

کککه اتفر ةدودحم زا جراخ رهاا ااا ای الزا ممم ی ا م رد دارف حح حححیط

محس بو میش دو  .اما در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطل بو در مح ححیط ک ککار نق اسا ش سس سسسی و
کلییی و همک ارا ننن5002 ،1؛ پ دو س راکمه و فاکا ا نن ننن .)0002 ،2ر راتف
محوری ایفاء میکنددد (بلیک ک

شهروندی سا مز انی را شامل ر تف ارهای ا تخ یاری کارکنان میداند که جزء وظا ایف رسمممی آنها ا
نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سا مز ان در نظ فرگ ر ته    نم ممیشو ددد  ،ول للی م ییی زان ا رث
بخشی کلی سا مز ان را افزایش میدهد.
مفهوم ر تف ار شهروندی سا مز انی از ادراک ر تف ار فرانقش کاتز (  ) 1964نش تأ میگ ری ددد ک یارب ه   
اولین بار توسط ُاُارگان (  ) 1977عم رفی شد ،و ر تف ار شهروندی سا مز انی را به ع ون ان ر تف ار ا یتخ اری
و داوطلبانهای تعریف کرد که مستقیم ًاًا و به طور آشکار بوسیلة سیس یئاسانش شاداپ یمسر مت     
نمیش دو  ،و در جم موع کارکرد اثربخش سا مز ان را ارتقاء میبخشد .بسیاری از محققین اثر قابل
توجه ر تف ار شهروندی سا مز انی را بر فوم ق تی

سا مز ان تصدیق میک نن د .به دلیل اینک ههه س امزا نننها ا

نمیتوانند از طریق شرح شغلهای رسمی طیف کاملی از ر تف ارهای وم رد نیاز برای دستیابی به
اهداف سا مز انی را پیشب نی ی نمایند ،برخی از محققین تعم قدند که ر تف ارهای ش ینامزاس یدنوره   
برای سا مز ان دارای اهم تی

شها ای
بسیاری هس نت د .عملکرد تعریفشده ،همچنانک ههه بوس ةلی نقش ش

شگوئی اثربخشی کافی نیست (بوگلر و سا یم چ،3
وظیفهای ت وج یز شده ،ضروری است اما برای پی 

 .)4002بول ونی و همکاران ( ،)2002ر تف ار شهروندی سا مز انی را به ع ون ان نانکراک هزیگنا و لیم    
در فراتر ر تف ن از الزامات رسمی شغل به نم ظور یاری کردن یکدیگر ،همسو کردن نم افع فردی با
نم افع سا مز انی و داشتن عالقهای واقعی نس تب

به عف ال تی ها و ومأم ریتهای کلی س فیرعت نامزا   

کردهاند .آنان بر این عقیده هس صخ ود یاراد یلک روط هب یدنورهش یاهراتفر هک دنت ی هص
ًال آنها به طور مستقیم قابل تقویت نیس نت د (ب هک تسین یزاین ،لاثم ناونع ه
عم مو ی هس نت د :او ًال
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آنها از ج هبن نف ی بخشی از شغل یک فرد باشند) و ثانی ًاًا آنها ناش زا ی تال شششها ای وی قوف و هژ
العادهای هس نت د که سا مز ان به نم ظور دس یت ابی به فوم ق ،تی از کارک اد راظتنا شنان ر ددددد (کرکم زا و
آپارچی .)9002 1،این جم موعه ر تف ارها از طریق ترغیب عملکرد سا مز انی مؤثر و کار ثعاب دمآ   

ارتقای سطح عملکرد سا مز انی میشوند (آکفلت

ک و تتتتت  .)5002 ،2ک ککاتز و ک ککان (  ) 1966ر راتف

شهروندی سا مز انی را به ع ون ان «ر تف ارهایی که از طری ییق نسخ هههها ای شغللی تعی ییی ن نشدهههانددد ،ا ام

تیابی به اهداف سا مز انی را تسهیل میک نن د» تعریف کردهاند (کاتز و کان .) 1966 ،3ک ککاتز و
دس 

کان (  ) 1978خاطر نشان میک نن د که شهروندی سا مز انی (ر تف ار مساعی که پی مآ دهای مث تب ی براای
ک س مهم نامزا   
سا مز ان دارد اما نا وخ اس هت ب دو ه یا به وص رت رسمی پاداش داده نمیشو ددد ) در یک ک
است (وندین و همکاران.)0002 ،4

گراهام ( ،)1 99 1تعم قد است ر تف ار شهروندی سا مز انی به سه ش مزاس تعاطا( لک ا ننن ننننی ،و اداف ررری
سا مز انی و مشارکت سا مز انی) در سا مز ان ظاهر میش دو :
اطاعت و فرمانبرداری :این اصطالح ،ر تف ارها و روی ههههاییی ض ار هدش هتخانش یرور نییعت     
میکند و در یک سا تخ ار عم قولی از قوانین وم رد پذیرش قرار میگیرد .ش خا صصصها ای اطاعت و
فرمانبرداری سا مز انی ر تف ارهایی را در بر میگیرند که عبارتند از :احترام به قوانین سا مز انی ،عمل
به وظایف و مسئول تی ها به طور کامل و با توجه به نم ابع سا مز انی.
وفاداری :وفاداری تم فاوت با وفاداری به دوخ میباشد ،وفاداری ع هب یرادافو زا تسا تراب    
سایر افراد و واحدها و بخشهای سا مز انی .وفاداری ،فداکاری و از دوخ گذش گت ی یم زانی است
که کارکنان دوخ شان را فدای نم افع سا مز انی ممم یک نن ددد ،و از س امزا نننشاننن حمایت

ابیتشپ و ن و ی

فد اع میک نن د.
ی :ا مزاس تکراشم حالطص ا رد ین
مشارکت س نامزا ی ی

ریدم یی ییییییی ِتِت س و هلخادم نامزا تکراشم   

میکند و مستلزم حضور در جلسا ،ت تسهیم و به اشتراکگذاری ایدههای کارکنان با سایرین ،و
آگاهی نس تب

به مسائل جاری سا مز ان اس .ت
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گراهام تعم قد است که ر تف ار شهروندی سا مز انی مستقیم ًاًا تحت
سا مز ان به فرد داده شده اس .ت در چهارچ بو حق قو

وقح ریثأت ق هک تسا ی

ةلیسوب       

مزاس یدنورهش ا  تلادع ،ین ا مادختس ی      ،

عدالت ارزیابی و رسیدگی به شکای 
تهای کارکنان گ جن انده شده است (گراهام.)1 99 1 ،1

ر تف ار شهروندی سا مز انی تنم سب به ابعاد عتم ددی اس ،ت از ق یب ل :نوعدوستی ،وظیفهشناسی (که به

"اطاعت و اجابت تعمیمیا هتف " نیز مصطلح است) ،جوانمردی ،تواضع ،و عّفّفت
(اورگان 88 91 ،2؛  1990؛ ارگان و کانسکی) 89 91 ،3؛ اطاعت

یعامتجا )بدا(   

ادربنامرف و ر  ،ی و ونا و ،یراداف اع     

ن و وندیننن،5
عتم دد مشارکت (وندین و همکاران) 1994 ،4؛ و کمک کردن و ادا کردن (ل للیپین ن
 1998؛ اس و رپمت

وندی نن ن .)8002 ،6اس مم میت و همک کک اران ( ) 198 3مقیاس سس ی دوبع دد دی از ر راتف   

شهروندی را بیان کردند (نوعدوستی و اجابت) که از طری ییق ارائه نوعععدوس تتت ی ب راتفر ناونع ه    
شهروندی فردی ،و ارائة اجابت به ع ون ان ر تف ار شهروندی سا مز انی ،ب هههوضوححح ر نورهش راتف دد دددی
نو
وم رد هدف در سا مز ان و شهروندی وم رد هدف در زا ار درف  مه م مت ااا اااایز سا خخخ هت انددد (ل للیپین ن
وندین 1998 ،؛ اسم تی

و همک ارا ننن 83 91 ،7؛ اس مزتیپ و راکمه و رل ا نن ننن .)8002 ،8اب م داع و رظن در    

تحقیق حاضر برای ر تف ار شهروندی سا مز انی ،بر اساس ابعاد ارائه شده توسط ارگان میباشد.
تسهیم دانش عبارت است از عف ال تی

انتقال و ت زو یع دانش از یک ش س ای هورگ ،صخ ا ززززززززز مان به

شخص یا گروه و سا مز ان دیگر .از طریق تسهیم دانش اثربخش ،سا مز انها میتوانند دارایی دوخ
را به دوب بخشیده و هزی هن های زومآ ش ریذپرطخ و ی ی زا یشان  طا مدع م شهاک ار نانی .دنهد

     

بارتول و سریواستاوا ( ،)2002تسهیم دانش را ای وگن نه تعریف میک نن د :تسهیم دانش عبارت است
از اشتراک اطالعات نم اس ،ب

صها ا ب گید ا ر نامزاس کی رد نا    
ایدههها ا و پیش و اهداهن تخصص ص

(هادیزاده مقدم و همکاران .)09 13 ،علوی و ل نی ِدِدر ( )1002تسهیم دانش را به انتقال دانش تش هیب
کردند و آن را مانند انتقال دان دنتسناد ش و د شناد عیزوت دنیآرف ناونع هب ار نآ ر ساترس  ر        
سا مز ان تعریف کردند .ت زو یع دانش میتواند یم ان افرا ،د گروهها یا سا مز انها با استفاده از هر نوع
1
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. Organ & Konovsky
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یا هر تعداد از کانالهای ارتباط دهد یور یتا    (عل ،رندیل و یو     .)1002وان  هئون و گ (( ((( ،) 2010
تسهیم دانش را تم فاوت از انتقال دانش و تبادل دانش میدانند .آنها تعم قدند که انتقال دانش هم
مستلزم تسهیم دانش بوسیله بنم ع دانش است و هم مستلزم فراگیری و اکتس براک و با ر شناد د    
بوسیله دریا تف ک نن ده اس .ت «انتقال دانش» نوع ًاًا برای تشریح حرکت و جریان دانش یم ان واحدها،
بخشها ،یا سا مز انهای تخم لف بر خالف حرکت در یم ان افراد به ک را
دانش» به طور تبادلی و عم اوضهای نس تب

ممم یرود .اگرچ ههه «ت لداب

به «تسهیم» دانش به کار برده میش دو  ،تبادل دانش هم

تسهیم دانش (یا ارائه دانش از سوی کارکنان برای سایرین) و ه وجتسج م و مطالب ههه دان ای( ش   

مطال هب کارکنان از دیگران برای کسب دانش) را در بر میگیرد (وان ئون و گ ههههه  .) 2010 ،1تس میه
دانش توسط مک در تم

(  ،) 1999بدین وص رت تشریح شده که وقتی که میگوییم فردی دانش

دوخ را تسهیم میکند ،بدین نعم ی است که آن فر ،د فرد دیگری را با استفاده از دان شنیب ،ش و
دوخ را بهتر ب نیب د .بعالوه هک یدرف   

افکار دوخ راهنمایی میکند تا او را کمک کند ،تا وم ق تیع

دانش دوخ را تسهیم میکند ،ایدهآل این است و باید از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد آن و
همچنین از نیازها و شکافهای اطالعاتی فرد گیرن نشاب هتشاد عالطا شناد هد ددددد دددددد (دانا اییفررر و
همکاران .)09 13 ،کیم و لی ( ،)6002تعم قد هس نت د که مدیریت دانش و تسهیم آن به دلیل ت ثا یر
بسیار زیاد بر روی فوم ق تی

سا مز انها ،توس م ط وسس و تا

س امزا نننها ای گون هتفرگ راکب نوگا    

یشوند.
م 
در مفهوم تسهیم دانش ،ر تف ار کارکنان و آنچه که در ذهن آنهاست وم رد توجه ق فرگ رار ت و ه
به ع ون ان یک عامل تا یث رگذار در اجرای فوم ق تی

آم بوسحم شناد تیریدم زی      

مفهوم تسهیم دانش به اشتراک گذاشتن ار شز ها ،اطالع م تا و و دوج

ممم یشو ددد  .در

ن رگ شششها ای کارشناسی

ی از تجرب یدج تاعالطا و تای د ار 
نظام یا هتف که چارچوبی برای ازرش و یبای بهره هگ ری ی ی

مهارف     

میکند ،نهف هت است و از طریق برقراری تعامل رد هرهچ هب هرهچ و هتسویپ طابترا ،دارفا نایم        
عف ال تی ها و گفت و گوها حاصل شده و برای افراد این فر تص

را مهارف

ممم یکنددد ک زا ه شناد   

وم ج دو و نیازهای زومآ شی دوخ مطلع شوند (کیم و جو8002 ،2؛ عل للیزاده و همک ،نارا

.)09 13

شب نی ی ک نن دههای تسهیم دانش را به شرح زیر مشخص سا هتخ اند:
مترین پی 
یا هتف های پژوهشی مه 
1. Wang & Noe
2. Kim & Ju
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ش؛ .4
کشدهه از مدددیریت در ق ست لاب هه هههیم دانش ش
 .1جو تعا امتجا لم عع عععی؛  .2اعتما ددد ؛  .3تعهد در 
سا تخ ار پاداش؛  .5تک ون لوژی (فنآوری)؛  .6تف د توا ر م  وق ععع ییی ت س امزا ننی ،و  .7ان زاد هه س نامزا
(ره ون رد و صدر.) 1386 ،
با توجه به اهم تی

شزومآ

و پرورش و مسئول تی

ای دنیارف رد داهن ن و شزومآ

یبرت ت یورین        

انسانی ختم صص در جهت کسب مآ ادگی برای اداره بهتر فردای جا ،هعم و مهیا ک ندر

آنها ا به

ع ون ان کارگزاران آینده ،ایجاب مینماید تا در جهت رفع مشکالت احتم م یلا و هزوح رد دوج
مدیریتی و ر تف اری اقداماتی را انجام دا .د در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تا یث ر ر تف ار
شهروندی سا مز انی بر سطح تسهیم دانش در اداره شزومآ

و پرورش شهر به ین ر ممم یباشددد .ب نیار

اساس پیش هنی تجربی ذیل وم رد بررسی قرار گر .تف در واقع این بررسی نشان نشان داد که پیش هنی
تجربی ض یع فی در وم رد وم ضوع تحقیق وج دو دار ،د درواقع این وم ضوع ح زا یکا و ندوبون
نهایت جذاب تی

رد   

تحقیق اس .ت

ش»،
َاَالذوبی ،) 2011 ( 1در مقالهای با ع ون ان «ر تف ار شهروندی سا مز انی و اثرات آن ب ناد میهست ر ششش ششش
بیان کرد که یم ان ر تف ار شهروندی سا مز انی و تسهیم دانش ارتباط مث تب

و نعم یداری وج دو دار .د

اسالم و همکاران ،) 2012 ( 2در تحقیق ضوم اب دوخ تا وع      «بررس شقن ی   

ی ر راتف
م جنای یییگری ی

ش» ،گ نایم هک دنداد شراز     
شهروندی سا مز انی بر رابطه یم ان فرهنگ ی یگدا ر ناد میهست و ی ششش ششش
تم غیرهای تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار لیزرل ارتباط عم ننن یداری وج .دراد دو دانا ایی رف ددد و
همکاران (  ،)09 13در پژوهشی با ع ون ان «تاملی بر ارتقاء تسهیم دان د ش ر یدنورهش راتفر وترپ      
سا مز انی ( وم رد مطال هع  :وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و تراب یر ))» ،دریا هک دنتف   
یم ان ر تف ار شهروندی سا مز انی و ابعاد آن (بجز جوانمردی) و تسهیم دان د ش ر حطس    

 99در دص

همبس گت ی نعم یداری وج .دراد دو  ناراکمه و مدقم هدازیداه (((( ((((( ،)1931ب رب ه ر نایم هطبار یس     
تسهیم دانش و ن آو وری در سا مز انهای خدمات مالی پردا نتخ د و نتایج آنها نشان داد ک هطبار ه   
نعم یداری یم ان تسهیم دانش و ن آو ری وج دو دار .د عالوه بر آن نتایج مشابه یم ان تم غیرهای تسهیم
دانش اشکار ،تسهیم دانش پنهان ،تسهیم دانش استراتژیک ،تسهیم دانش کارشناسی با ن یروآو
مشاهده شد .ره ون رد و صدر (  ،) 1386به تحقیقی با ع ون ان «رابطه ادراک فره ست گن هه هههیم دانش
1. Al-Zu’bi
2. Islam et al.,
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کارکنان با عوامل سا مز انی در دس گت اههای دولتی» پردا نتخ د ،ب ساسا ر

یا تف ههههاییی ای یین پ شهوژ

تعهد مدیریت به تسهیم دانش ،وج  دو تتک ون لوژژژی نم اس رب ب اا ااای تسهههیم دان هزادنا ،دامتعا ،ش
سا مز ان ،فضای تعامل اجتماعی ،ساختار پاداش و تفاوت در وم قعیت ارتباط ،رابط دانعم ه اررررری با
ادراک فرهنگ تسهیم دانش در دس گت اههای دولتی دارای ب دو جه جاری استانی دارند.
فرضیههای پژوهش
فرضیات اصلی
 .1میان ر تف ار شهروندی سا مز انی و تسهیم دانش ارتباط مث تب
 .2ر تف ار شهروندی سا مز انی و ابعاد آن در وض تیع

و نعم یداری وج دو دار .د

مطلوبی قرار دار .د

فرضیات فرعی
 .1میان نوعدوستی و تسهیم دانش ارتباط مث تب

و نعم یداری وج دو دار .د

 .2میان جوانمردی و تسهیم دانش ارتباط مث تب

و نعم یداری وج دو دار .د

 .3میان وظیفه شناسی و تسهیم دانش ارتباط مث تب
 .4میان تواضع و تسهیم دانش ارتباط مث تب

و نعم یداری وج دو دار .د

و نعم یداری وج دو دار .د
و نعم یداری وج دو دار .د

 .5میان عفت اجتماعی و تسهیم دانش ارتباط مث تب
رو ش
جا هعم مآ اری این تحقیق کارکنان اداره شزومآ

و پرورش استان مازندران را شامل میشو ددد ک ککه

در مز ان تحقیق  387نفر ب دو هاند .بر اساس فر لوم

ی ک ککوکران ،نمون ننه امآ ررری تحق ییی ق
نمون هههگ ری ی ی

شهای نمونهگیری تصا فد ی س  ناونعب هدا ن هنوم    
حاضر برابر با  193نفر از کارکنان ب دو ه که با رو 
مآ اری ان خت اب شدند ،که پرسشنا هم ها در میان آنها ت زو یع شده و در نهایت تعداد  172پرسشنا هم
نم اسب تجزیه و تحلیل مآ اری جمعآوری ش .تسا هد

دادهها ا توسط پرسش مان هههها ای اس درادنات

تکمیل و جمعآوری شده اس .ت پرسشنا هم ذم کور از سه بخش جم زا تش ششکیل شدهههانددد ،س تالاو
ویژگیهای زندگینا هم ای ،تسهیم دانش و ر تف ار شهروندی سا مز انی .باید گفت در بخش اول این
پرسشنا هم ها از شش سوال جم تع

شنا تخ ی ،و برای تسهیم دانش پرسشنا هم (ج دور و زبوکا تتت ،1

 ،)7002با  17سوال ،که با تک ین ک تحلیل عاملی (  ،)KMO= 836از  17سوال یک سوال به دل لی
بار عاملی کم ،حذف و بق هی در پنج بعد سا مز اندهی شده و ابعاد آن با توجه ب تالاوس تیهام ه    
1. Jacobs & Roodt

27 1

رابطه ر تف ار شهروندی سا مز انی با ارتقای  / ...مقیمی و همکار

 20س د ،لاو ر م  ققق ییی اس لیک ککرت ب هزاب ا (( (((-5

نامگذاری شدهاند .و برای ر تف ار ش ینامزاس یدنوره   

(،)1نیهوف و وم رمن ،) 1993 ،1برای پنج وم لفه که براای هرک ککدام  4گوی ییه در نظ فرگ ر ت هدش ه    
اس .ت که در جداول ذیل قابل رویت میباشد.
جدول  .1گویههای پژوهش در مورد رفتار شهروندی سازمانی
گویه

تم غیر

ُبُبعد

کمک به افرادی که بار کاری س نیگن ی را بر عهده دارند
کم

نوعدوستی

کمک به افرادی که غایب هس نت د
ِکِک با رضایت به کسانی که با مسائل مرتبط با کار سر و کار دارند

کمک به کارکنانی جدیدالورود
مشاوره به افرادی که ممکن است تحت ت یثأ ر اقدامات شما قرار ب یگ رند
تواضع

تجاورز نکردن به حق قو دیگران
ممان تع از ایجاد مسائل با سایر همکاران
مز ان صرف نکردن نس تب

شپا ا تف اده
به شکایت از مسائل پی 

صح تب

نکردن به طور دائم و پ وی س هت در وم رد ترک شغل

تا چه اندازه توجه نکردن به ج هبن های نادرست وض تیع

پرهیز از ایجاد وقفههای اضافی در مز ان کار
مطیع ب دو ن نس تب

به قوانین ،مقررات

دوخ
وظیفهشناسی

وقتشناس ب دو ن
جلوگیری از ایجاد وقفه در کار

جوانمردی

مسائل را بزرگتر از آنچه که هست نشان ندادن

ر تف ار شهروندی سا مز انی

آگاهی به دیگران قبل از ا ذخ تصمیمات و انجام اقدامات

حمایت از تغ یی رات سا مز انی
تمایل به مشارکت در جلسا ِتِت سا مز ان

عفت

تمایل به ایجاد و حفظ وجهه سا مز ان
حمایت از پیشر تف ها و توس هع ها در سا مز ان

برای تعیین روایی (اع بت ار) پرسش  ادتبا ،روکذم همان در خا تتتتتتت ییی ار  6نف زا ر اسا تت تتتید و بخ رگ ارق نا ر   
گر تف

آنگاه پس از ا ذخ نظرات اصالحی و تعدیل وم ادی از آنها ا ،در ا ادعت رایتخ د     40نف زا ر

اعضاء جا هعم مآ اری ب ونع ان نمونه مقدماتی قرار گر تف

یحالصا تارظن و     آنها ا ن و ذخا زی

زا

مرتبط ب دو ن سوا تال با توجه به جا هعم مآ اری وم رد مطال هع اطم نی ان حاصل شد .آن همانشسرپ هاگ   
نهایی برای جمعآوری دادهها وم رد استفاده قرار گر تف

 هب و صورت     کا ب لم اای یید از روایییی آن

اطمینان داش .ت عالوه بر این ،شاخص  GFI= 0/ 92که ب ونع ان یکی از عم یارهای س ور شجن اایییی
1. Niehoff & Moorman
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است (هایر و همکاران ،) 1998 ،1در این تحقیق بیشتر از  0/ 90بدست مآ ده اس .ت بمنظ ت رو ععع ی ییی ن
شهای تخم لف و عتم ددی وج دو دارد که یکییی از
قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیری نیز رو 
آنها س جن ش سازگاری درونی آن است (کونکا و همک ارا ننن .)4002 ،2س اگزا ررری درون ننی اب راز

اندازهگیری میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری ش دو (کرونباخ .)1 95 1 ،3یا هتف ها نشان

میدهند که پایایی مقیاس س جن ش ر تف ار ش ینامزاس یدنوره     0 .9 0ب دروآر

ممم یشو ددد  ،و اینننک ههه

پایایی مقیاس س جن ش تسهیم دانش  0.88اس .ت
جدول  .2گویههای پژوهش در مورد تسهیم دانش
گویه
وم رد شنا تخ

ُبُبعد

تم غیر
و قدردانی قرار گر تف ن

فوم ق تی سا مز ان
رقابتی ب دو ن سا مز ان

اهدا دانش

حضور در گردهمائیهای غیررسمی

ک تن رل ر تف اری

فرهنگ سا مز انی
احترام به افراد
ارزیابی مث تب از عملکرد

تسهیم دانش

ن آو ور ب دو ن سا مز ان

نیاز به دوخ کا یم ابی
ارتقاء مسیر شغلی دوخ
حضور در دورههای زومآ شی

دوخ س نمدو دی

اهداف استراتژیک

جوسا مز ان

اعتماد در سا مز ان
حمایت و شراکت همکاران
تسهیم دانش بدلیل ار شز

زیاد

تسهیم و اشتراک دانش با همکاران

گردآوری

یافتهها

همبستگی متغیرها
بمنظور ت ییع ن یم زان همبس گت ی بین تم غیرها ،از ومزآ ن همبس گت ی پیرسون اس نازیم هک ،دش هدافت     
همبس گت ی و سطح نعم یداری آن به شرح ذیل میباشد.
1. Hair et al.,
2. Conca et al.,
3. Cronbach
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جدول  .3آمار توصیفی و همبستگی برای تسهیم دانش و رفتار شهروندی
Mean
4
3
2
1 S.D.

-

تم غیر

1

نوع دوستی

4/ 09

0/26

1

2

وظیفهشناسی

3/ 61

0/ 58

3

جوانمردی

3/27

0/ 48

**

0.758

1

**

0.755

**

0.679

4

تواضع

3/ 82

0/ 44

**

0.623

**

0.537

5

عفت اجتماعی

4/ 04

0/ 46

**

0.564

**

0.452

6

ر تف ار شهروندی

3/ 87

0/ 32

**

0 .82 0

7

گرداوری

3/ 57

0/ 75

**

0.333

3/ 97

0/ 75

دوخ س نمدو دی

8

اهدا دانش

3/ 55

0/27

جوسا مز ان

3/ 51

0/ 90

9
11

ک تن رل ر تف اری

3/ 65

0/ 97

12

تسهیم دانش

3/ 64

0/ 55

10

13 1 0.
22 1 0.
**

0.228

04 1 0.
**

0.265

5

1
**

0.574

1

**

0.617

**

0.659

**

0 .75 0

**

0.816

**

0.707

**

0.263

**

0.395

**

0.292

1
**

0.699

1

**

0.355

**

0.474

**0 .33 0

**

0.263

**

0.236

**

0.373

**

0.209

**

0.456

*

78 1 0.

*

72 1 0.

*

86 1 0.

**

0.286

**0 .26 0

*

75 1 0.

**

0.216

0 11 . 0

* 0 61 . 0

*

**

0.309

**

**

**

48 1 0.
01 1 0.

6

0.326

*

75 1 0.

**

0.307

**

0.295

0.208

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد ک ککه س حط

تم غیرهای اصلی تحقیق حاضر ( )000.0میباشد که مق زا نآ راد

89 1 0.
0.408

عم ننن یداری ب رب هدمآ تسد ه اااا ااااای
 )p >0.05( 0/ 05کم .تسا رت

بنابراین ،همبس گت ی میان تسهیم دانش و ر تف ار شهروندی س ت ینامزا أأأ ی ییی د ممم یگ در ددد  .ب هب هجوت ا    
ضریب همبس گت ی به دست مآ ده این رابطه مث تب

و مستقیم ب دو ه و نس تب ًاًا قوی میباشد .همبس یگت

میان ر تف ار شهروندی ،ابعاد آن و بیشتر ابعاد تسهیم دانش نیز تأیید میگر دد .
تحلیل معادالت ساختاری :مدل عم ا تالد سا تخ اری یک تحلیل چند تم غیری بسیار قوی از هداوناخ
رگرسیون چند تم غیری ب دو ه که ضمن بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی ( )GLMبه مح ّقّقق ای ا ن ممم ک ککان را
میدهد که جم موعهای از عم ا تالد رگرسیون را به طور همز م نام و زآ در م حت .دهد رارق نو للللل لللللل ییی ل لدم
عم ا تالد سا تخ اری را میتوان توسط تحلیل سا تخ اری کوواریانس یا روابط خطی س اتخا ررری ل ماجنا لرزی   
دا .د تکنیک لیزرل مآ یزهای از دو تحلیل بنامهای تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازهگ ییی ری) و تحل ییی ل مس سسیر
(مدل سا تخ اری) تشکیل میگر دد  .برای برآورد مدل اندازهگیری بهتر است بر روی تحلیل عاملی تأی ییی دی
که بخشی از ال وگ های اندازهگیری اس ،ت تمرکز نمائیم .این ال وگ در وم رد نحوه س یغتم شجن ر ناهنپ یاه    
توسط تم غیرهای مشاهده شده بحث میکند .بعد از اطم نی ان یا تف ن از صحت مدله یا
فرضیات اصلی تحقیق مزآ دروم و گ رارق ن ر .دنتف رد لیذ نیمخت تلاح رد لدم
(ضرایب استاندارد) و ضرایب نعم اداری (عدد نعم اداری) ارائه شده اس .ت

ی،
ان زاد هههگ ری ی ی

درادناتسا          

031

لنا هم رهبری و مدیریت زومآ شی /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 49 13
فص 

ضرائب استاندارد (تخمین استاندارد)

ضرائب ( T Valueعدد معناداری)

نمودار  .1مدل معادله ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق

برازش مدل :بر نبم ای پیشنهادهایی که میتوان از مطالعات و تحقیقات پیشین به دست

،دروآ

شاخصهای برازندگی زیرین برای این تجزیه و تحلیل ان خت اب شدهاند (با گم ارتنر و ها وبم رگ،1
ًال شاخصهای برازندگی هس نت د که برا شز
 1996؛ پ نی گ .)4002 ،2چهار تا از این شاخصها کام ًال
کلی ال وگ به دادهها را برای ال وگ های سا تخ اری و س جن شی با یکدیگر وم رد ارزیابی قرار میدهنددد
(بالن 89 91 ،3؛ جورسکوگ و سوربوم .) 89 91 ،4ومزآ ن نیکویی برا شز

کای اسکوئر ( ،)χ2نس تب

ذجم ور کای ی هب رئوکسا یاک ا     درج هههها ای زآ ادی ( ،)χ2/dfریشه

یم ان یگ ن ذجم ور خطای تقریبی ( ،)RMSEAشاخص نیکویی برا شز
برا شز

رامآ ههه  یاک روذجم یا    

( ،)GFIو شاخص نیکویی

صها ای برازن جیردت یگد ی
تعدیلشده ()AGFI؛ در حقیقت دو شاخص باقیمانده شاخ 

هس نت د و به این نعم ی است که آنها ال وگ ی هدف و وم رد نظر را با برازندگی ی طخ یوگلا ک    
صفر یا خط بم دأ مقایسه میک نن د ،به طور عم مول با ال وگ یی که در آن همه تم غیرهای مشاهده شده
1. Baumgartner & Homburg
2. Ping
3. Bollen
4. Joreskong & Sorbom
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که به نم ظور ناهمبس هت ب دو ن مفروض هس نت د مقایسه میک نن د (هایر و همک ارا ننن :)6002 ،1ش صخا
برازند گگ گیمقایس ههههای ( ،)CFIو ش  لامرنریغ شزارب صخا (((((( ((( .)NNFIج لود     4ش زا یحر
شاخصها ،حدود پیشنهادی و مقادیر بدست مآ ده تحقیق را ارائه مینماید.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری
مطلوبیت

مقدار

تایید مدل

75 . 73

-

تایید مدل

05 00 0.

-

تایید مدل

34

تایید مدل

2/ 22

تایید مدل

0/ 085

تایید مدل

0/ 91

تایید مدل

0/ 90

تایید مدل

0/ 90

تایید مدل

0/92

تایید مدل

0/39

تایید مدل

0/39

صها
شاخ 

مقدار قابل اتکاء

کای دو ()χ2

P-value
df ≥ 0

درجه زآ ادی ()df

χ2/df < 3

χ2/df

RMSEA ≤ 0.10

RMSEA

NNFI > 0.9

NNFI

NFI > 0.9

NFI

AGFI > 0.9

AGFI

GFI > 0.9

GFI

CFI > 0.9

CFI

IFI > 0.9

IFI

ب ینامزاس یدنورهش راتفر لدم یار و شناد میهست 

     

، GFI = 0.92 ، RMSEA = 0.085

 NFI=0.90 ، AGFI = 0.90و  NNFI=0.91ب دو ه اس ،ت ل حت لدم اذ قق ققق ییی ق دارای برازندگگگی
زال م و کلیت آن وم رد تأیید است چرا که  RMSEAکم زا رت

 % 10و  GFIو  NFIن ییی ز بیش زا رت

 % 90ب دو ه .مقادیر بهدست مآ ده در نگاره قوف نشان میدهد ،که مدل مفه شزارب زا قیقحت یمو
وخ بی بر وخ ردار اس .ت با توجه به اینکه یم ان یگ ن ذجم ورخطاهای مدل(  )0/ 085ک زا رتکچو

است و همچنین  )2/ 22 ( χ2/dfنیز کوچکتر از  3اس د ،ت ر تن  ی  لدم هج د و شزارب یارا
باالیی میباشد و نشان دهنده آن است که روابط تنظیم شده تم غیرها بر اس سا

0/ 10

سانت ببببب بببببب

یرظن بوچراچ    

تحقیق نم طقی ب دو ه اس .ت
بررسی ارتباط ساختاری میان متغیرها :برای بررسی رابطه بین تم غیرهای مدل نیز از تجزیه
و تحلیل چند تم غیره یا رگرس وی ن چندگانه استفاده شده اس ،ت که در این راستا از تالداعم لدم   
سا تخ اری و بهطور مشخص ،از مدلهای سا تخ اری (تحلیل مسیر) استفاده شده اس .ت زال م به ذکر
مچنین
است برای تأیید یا رد فرض هی ها از ضرایب استاندارد و اعداد نعم اداری استفاده میش دو و ه 

1. Hair et al.,
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برای کل هی مسیرها ضریب اطم نی ان  95درصد و سطح خطا  5درصد میییباش .د همانننطوررر ک د ه ر
جدول  5نشان داده شده است اثر ر تف ار شهروندی سا مز انی و هر پنج بعدش بر تس زین شناد میه    
نعم ادار ب دو ه اس .ت
H
H1
H1-1
H1-2
H1-3
H1-4
H1-5

جدول  .5نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری
اعداد نعم اداری

ن هجیت

0/ 54

4/25

تایید فرض هی

ضریب استاندارد

مسیر ارتباط
نوعدوستی ← تسهیم دانش

0/ 64

8/ 12

تایید فرض هی

وظیفه شناسی ← تسهیم دانش

0/ 42

5/ 04

تایید فرض هی

جوانمردی ← تسهیم دانش

0/ 75

9/ 86

تایید فرض هی

تواضع ← تسهیم دانش

0/ 60

7/ 56

تایید فرض هی

عفت اجتماعی ← تسهیم دانش

0/ 53

6/ 58

تایید فرض هی

ر تف ار شهروندی سا مز انی ← تسهیم دانش

آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضیعت رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن:
بمنظور بررسی اینکه هرکدام از تم غیرهای وم رد مطال هع ر تف ار شهروندی سا مز انی در ای یین تحق ییی ق،
از نظر پاس وگخ یان در سطح نم اسب یا مطلوببی ق  رار ددد ارند ی ییا خ ییی ر ،از نومزآ

ک نمون هههای
 tیک ک

استفاده میک ین م .در ومزآ ن  tیک نمونهای با توجه ب م ه ققق ییی اس  5گزین هههای ( 1ال للی  )5پرسش همان
تحقیق ،مقدار ومزآ ن برابر با  ،3در نظر گر هتف شده اس .ت
میانگین تم غیر وم رد بررسی برابر  3اس .ت
میانگین تم غیر وم رد بررسی برابر  3نیس .ت

H0 :μ = 3
H1 :μ ≠ 3

از آنجایی که سطح نعم یداری بدست مآ ده برای تمام ابعاد ر تف ار شهروندی سا مز انی و کل ر تف ار
ش  تساطخ حطس زا رتکچوک ینامزاس یدنوره
 95درصد ،فرض صفر رد ش و تسا هد

(((((((((( ((( ،)sig=0/000<0/05در س نانیمطا حط     
بم نآ لباقم ضرف ن یربارب مدع رب ی یم ا نیگن

         ر راتف

شهروندی سا مز انی با  ،3برای تمام ابعاد ر تف ار شهروندی سا مز انی و کل ر تف ار شهروندی سا مز انی
مچنین با توجه به اینکه حد ا تخ الف یم ان یگ ن هر پنج تم غیر مث تب ب دو ه و از آنجا
پذیر هتف میش دو  .ه 
که حد باال و پایین برای تمامی ومزآ نها مث تب

ب دو ه اس ،ت در سطح اطم نی ان  95در دص

گفت که از نظر پاس وگخ یان ر تف ار شهروندی سا مز انی ب نآ داعبا مامت ا رد
وض تیع

مطلوبی بر وخ ردارند.

ممم یت او ننن

ظن دروم هعماج ر زا     
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جدول  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای برای رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن
مقدار ومزآ ن ()test value =3
تم غیرها

مآ اره T

درجه زآ ادی

نوع دوستی

23.21

171

س حط               

ا تخ ال یگنایم ف نن

یداری
نعم 

فاصله اطم نی ان  95درصد
حد باال

حد پایین

0 00 . 0

1.09

1.15

1 .0 1

وظیفهشناسی

89 13.

171

0 00 . 0

0.61

0 .7 0

0.53

جوانمردی

19.65

171

0 00 . 0

0.73

0 .8 0

0.65

3.07 2

171

0 00 . 0

0.82

0 .9 0

0.75

عفت اجتماعی

29.72

171

0 00 . 0

1.03

1. 09

0.97

ر تف ار شهروندی

35.07

171

0 00 . 0

0.86

0.92

0.82

تواضع

بحث و نتیجهگیری
      

عوامل عتم ددی بر فرآیند تسهیم دان د ش ر اب .دنراذگریثات نامزاس  هنماد یگدرتسگ هب هجوت

عوامل تا یث رگذار بر فرایند تسهیم دانش ،در این تحقیق سعی بر آن است تا از نگاه عوامل انس ینا
به بررسی وم ضوع پردا هتخ و بررسی سایر عوامل را در قالب پیشنهادهایی به سایر محققین واگذار
نماییم .در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ت یثأ رگ فر یراذ ت رب ینامزاس یدنورهش را
یم زان تسهیم دانش در اداره شزومآ
ل د ناشن لرزی ا هک ،د

و پرورش شهر به رین

   

ممم یباشددد .ن زفا مرن زا هلصاح جیات ار     

     هم اتفر داعبا ه ر نامزاس یدنورهش  ی عون( عامتجا تفع ،یتسود ی     ،

          

جوانمردی ،تواضع ،وظیفهشناسی) بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده ،بر تسهیم دانش اثر مث تب
و نعم یداری دارند .در ادا هم همبس گت ی میان تم غیرهای تحقیق به تفص م لی و و هیزجت و ثحب در   
تحلیل قرار وخ اهند گر تف

و در راستای ن داهنشیپ قیقحت جیات ها هئارا تیعضو دوبهب یارب یی

      

وخ اهد شد.
در ارتباط با فرضیات اصلی اول و فرضیات فرعی عتم لق به آن در تحق ییی ق و روابط آنها ا ،نتا ایج
قوف به طور مستقیم با یا هتف های محققاننی چ :نو َاَالذوب ببی (  ،) 2011اس راکمه و مال ا  ن (( (((  ) 2012و
داناییفرد و همکاران ( ()09 13بجز جوانمردی) ،مطابقت دار .د در وم رد فرض هی دوم تحقیق (ر تف ار
شهروندی سا مز انی کارکنان در وض تیع

مطلوبی قرار دارد) نیز یا هتف ها ب وچ یناققحم جیاتن ا نننن ننننن:

شیرازی و همکاران ( ،)1931هویدا و ن دا ر ((  ) 1388و مرزوق ققی و همک ککاران (  ،) 1389هممم اوخ ننی
دار .د
در دنیای پیچیده امرو ،ز دانش سا مز انی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی سا مز انها ا
اس .ت توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن ،شرایط مطلوبی را ب مزاس ره یار ا هب ین دوجو      
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میآورد؛ تا عالوه بر اینکه در محیط پیچیده رقابتی ح رمتسم تای    داشت ههه باش یوگ دناوتب ،دن    
سبقت را از سایرین رب دو ه و پیشتاز عر هص های تخم لف عف ال تی
پرشتاب عم اصر ،فر تص

باش .د مزاس شناد ا رد ،ین یایند     

نم اسبی است برای سا مز انهایی که به وخ بی آن را میشناسند و مدیریت

میک نن د و درعینحال تهدیدی جدی برای سا مز انهایی است که به تح تالو محیطی کمممتوج ههه
ب دو ه و آن را نمیشناسند .شهروند خ بو سا مز انی به ع ون ان عاملی ثوم ر بر فرایند مدیریت دان ،ش
یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر ر تف ارهای ونتم ع کارکنان نظیر ،پ ذذذ یرش و بعه نتفرگ هد   
وظایف و مسئول تی های اضافی ،پیروی از مقررات و رویههای سا مز ان ،حف و شناد هعسوت و ظ
نگرش مث ،تب شکیبایی و تحم ضران ل اا ااایتی و مش ششکالت در سرررکار ممم یباش .د پ رب اا ااای ییه و اس سا
تئوریها و نظریههای سا مز انی مسلم ًاًا ر تف ار شهروندی سا مز انی به تسهیم دانش سا مز انی ،رقابت و
عملکرد سا مز ان کمک میکند ،به عالوه رغ تب

و تمایل به ر تف ار شهروندی به علت رقاب تتتها ای

فپذیری ،به ههرهوری و پاس گخ
روز افزون جهانی ،اهمیت ن آو وری ،انعطا 

ووو یی ب رش ه اا ااایط بیرون ننی

پیوس هت در حال افزایش اس .ت
با توجه به نتایج و وج دو رابطه و تا یث ر ر تف ار شهروندی سا مز انی بر تس یارب ناققحم ،شناد میه     
ارتقای سطح هر دو تم غیر تحقیق ،ک یقحت رد نآ تیمها ه ق گ تا ذ هداد ناشن هتش

،تسا هدش

   

پیشنهاداتی مطرح مینمایند .با این ا یم د که بکارگیری این وم ارد باعث به دوب وضع عف لی س نامزا
در خص صو

تم غیرهای وم رد بررسی گر .دد

 .1با توجه به این که اگر دانش در سراسر سا مز ان بط آراک رو م د دارفا ،دوش عیزوت د ر رسارس        
سا مز ان به ایدههای استراتژیک مهم به ج .تشاد دنهاوخ یسرتسد هدش یرادهگن شناد یا

    

پیشنهاد میش دو که یم ان کارکنان و عم لمان جلساتی با وم ضوع بم ادله دانش و تجربه برگزار ش .دو
همچنین برگزاری سم نی ارها و همایشات سا مز انی ب ارجا نآ میهست و شناد حطس یاقترا یار      
ش .دو
 .2باید گفت که تسهیم دانش در سا مز ان باعث ت زو یع بهتر قدرت در سا مز ان میش دو  .و آنها ا را
به پذیرش و اجرای تصمیمات ترغیب ممم یکنددد .تس مزاس رد شناد میه ا یارب ن      تصمممیمگ ری ی ی
ی
کارکنان ،در وم رد وظایف محول زا ه ک تاعالطا ،ناریدم فرط ا ر یف ا  رد  ا رایتخ        آنها ا ق رار
یدهد تا بهترین تصمیمات را برای رسیدن به اهداف سا مز انی اتخاذ ک نن د.
م 
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 .3اگر فرهنگ را اس بنت اط مشترک اعضای ی ضوم دروم رد نامزاس ک و یعت یلماع و ،تاع ین       
ک نن ده در سا مز ان بدانیم ،قبل از انجام هر کاری سا مز انها باید به فرهنگ مشارکت و سهیم شدن
     

در ال وگ های ذهنی کارکنان توجهنماینددد .فره ابیز هب هک یگن ی  ی ا قتن ا رد ار شناد میهست و ل
سا مز ان تشویق میکند.

 .4ایجاد فضای ای تن رانت برای به اشتراکگ اذ ررری دان د ش ر دازآ هدافتسا ،نامزاس  از اتا قققها ای
گف وگت ی جم ازی و ایجاد فضای اعتماد بین کارکنان جهت به اشتراک گذاردن دانش سا مز انی از
راههای دیگر ارتقا تسهیم دانش اس .ت
 .5رهبری :کلید درک فوم ق تی

و شکست تسهیم دانش در س و تخانش ،نامزا

بستر نم اسب برای اجرای نم اسب فرآی اب .تسا شناد میهست یاهدن

ش داجیا ر یا طططط ططططط و

هجوت ،یناسنا تیهام هب

        

اجتماعی اقدامات تسهیم دانش ،رهبری میتواند در ای ثوم رایسب شقن یطیارش نینچ داج ری       
داش هت باشد.
 .6از دیگر عوامل ثوم ر بر تسهیم دانش سا مز انی ،استفاده از سا تخ ارهای انعطافپذیر و سامانههای
مدیریتی و ارتباطی نم اسب بر اساس گروههای تخم لف کاری جهت تسهیل ارتباطات غیر رسمی
تم قابل بین اعضای سا مز ان میباشد.
 .7برقراری محیطی دوستانه و جوی صمیمی ،نم سجم و مش قو همکاری یم ان مدیریت و کارکنان
در سا مز ان برای ارتقای ابعاد ر وظنمب دارفا یدنورهش راتف رررر ررررر پره زا زی فر ت یاهرا    مشکلللسا ززز و
دردسر فآ رین برای سا مز ان و سایر همکاران.
در پایان هم به سا مز ان پیشنهاد میش دو تا با برگزاری کالسها ا و کارگاهههها ای زومآ ش نمض ی   
خد تم

برای عم لمین و کارکنان ،در هنیمز ا وص ل ر تف ار شهروندی سا مز انی ،استفاده از بروشورها،

پوسترها و عکسها در هنیمز تقویت شاخصها ای ر و یدنورهش راتف

وم لف هههها ای آن ،مش صخ

نم دو ن محدوده ر تف ار درون نقش و ر تف ارهای فرانقشی چون ر تف ار ش رد هزیگنا داجیا و یدنوره   
کارکنان برای پردا تخ ن به ر تف ارهای فرا نقش و استفاده از وم لفههای ر تف ار شهروندی در ارزی یبا
عملکرد کارکنان ،هنیمز ارتقای ر تف ار شهروندی سا مز انی را در بین این کارکنان را فراهم آورند.
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