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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی

سازمانی با رفتار تسهیم دانش دربین مدیران و معاونان دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان با استفاده از روش تحقیق

توصیفی همبستگی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان در سال

تحصیلی  92 - 91که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  632نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری

اطالعات شامل پرسشنامه پی -لی ته( ،)2102هاینگ یی سان() 201 4با  24سوال و مقیاس  5درجه ای لیکرت بوده
است .ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ با اجرای مطالعه مقدماتی برای دلبستگی شغلی ،0/ 79

رضایت شغلی  ،0/ 64تعهد سازمانی  ،0/ 78رفتار شهروندی  0/ 72و تسهیم دانش  0/ 45به دست آمده است .یافتههای

پژوهش نشان داد متغیرهای دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از بین متغیرها

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارند .عالوه بر آن رفتار
مجددًاًا دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی توان پی 
شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارد اما رضایت شغلی توان پیشبینی رفتار تسهیم
شهروندی سازمانی نیز توان پی 
دانش را ندارد.
کلید واژهها :دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،ادراک از رفتار شهروندی ،تسهیم
دانش.

دریافت مقاله393 1/3/ 29 :

1
2

پذیرش مقاله393 1/6/5 :

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان) ،ایران L.rahimi92@yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان(خوراسگان) ،ایران(نویسنده مسئول)mnadi@khuisf.ac.ir.
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مقدمه

امروزه ایجاد مزیت رقابتی را نمیتوان نتیجه تسلط فن آورانه در سازمانها دانست؛ عوامل

متعدد و متنوعی در قالب فن آوری ،ساختار ،انسان و فرهنگ با هم در میآمیزند تا اهداف سازمان
را جامه عمل بپوشانند .در این میان اما آنچه بیش از همه محل تأمل است ،عوامل انسانی است .چرا

که وجود و عملکرد مناسب سازمان توسط عوامل دیگر به عامل انسانی بستگی دارد .از این روست

که تغییرات بنیادین و تحولی در سازمانها از تغییر عامل انسان آغاز میشود(رابینز .) 1391 ،لذا از

جمله عواملی که در بقای سازمان ها بسیار مؤثر است و همواره مد نظر مسئوالن و مدیران

سازمانها میباشد ،نیروی انسانی است ،از این رو در محیطهای کسب و کار امروزی درک میزان
اهمیت دانش به عنوان منبع حیاتی برای سازمانها در حال افزایش است ،این منبع به دلیل ماهیتش،
برخالف سایر منابع انسانی ،مالی و غیره مورد توجه مدیریت قرار نگرفته است در سالهای اخیر

سازمانهایی که از منبع دانش خود استفاده ننمودهاندبا مخاطرات جدی روبرو شدهاند بسیاری از

محققان و صاحبنظران معتقدند که منابع دانش سازمان بایستی از منابع دیگرآن مورد توجه قرار
گیرد ،و با تغییر از حالت ضمنی به آشکار تغییر یابد(الوانی.) 393 1 ،ازسوی دیگر با توجه به اینکه

شهای کارمندان به دلیل
افراد در سازمان ها دارای نگرشهای شغلی متعددی هستند ،بررسی نگر 
یتواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد طی چند دهه ی گذشته مورد
نتایج قابل مالحظهای که م 

توجه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است .پژوهش ها ی انجام شده در مورد نگرش اعضای

یشود تا مدیران از نوع نگرش کارکنان نسبت به خود آگاه شوند و دریابند که
سازمانها باعث م 

آیا سیاست و رویه ای که به اجرا در میآورند منصفانه است یا خیر؟ بنابراین مدیران بایستی به
شها موجب تأثیر بر رفتار
نگرش اعضا و کارکنان سازمان توجه زیادی داشته باشند .زیرا این نگر 

یشود(رابینز.) 1392 ،
افراد در سازمانم 

مجاب كردن افراد براي انتقال دانش خود به ديگر همكاران و نحوه صحيح اين انتقال بسيار

یباشد .بايد رفتارها يي را در افراد برانگيخت و مورد حمايت و قدرداني قرارداد كه
حائز اهميت م 

در جهت تسهيل تسهيم دانش در سازمان و در بين افراد باشند .سازمانها در تالشند تا كاركناني را
بكارگيرند كه فراتر از وظيفه و نقش تع يي ن شده در شرح شغلشان عمل كنند( .ریورا

1
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وهمکاران .) 2009 ،از داليل اهميت تسهيم دانش در سازمانها اين است كه تسهيم دانش موجب

كاهش هزينهها ،بهبود عملكرد ،بهبود ارائه خدمات به افراد ،كاهش زمان توسعه محصوالت
جديد ،كاهش زمان تأخير در تحويل كاالها به مشتريان ،و در نهايت كاهش هزينه مربوط به يافتن

یشود(علوی و الیدنر.) 2001 ،1
و دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان م 

یدارد که یک رابطه ی مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی
(کریتنر ) 2003 2،بیان م 

یرودکه افزایش تعهدسازمانی موجب افزایش بروزرفتارهای
وجود داردبه این ترتیب انتظار م 

شهروندی سازمانی گردد.

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ،نوعًاًا به رفتارهای فرا نقشی که کارکنان دارندو باعث افزایش

اثربخشی دربهرهوری سازمانی میشود اشاره دارد(بوو 3وهمکاران .) 2009 ،رضایت شغلی نیز یکی

از مهمترین زمینةی نگرش افراد است که به واسطهی اثرات زیادی که دارد ،از اهمیتی باال
برخوردار است .بنابراین انگیزش فرایندی روان شناختی و چند وجهی است که رفتارهای افراد را

یکندو رضایت شغلی احساس مطلوب ،مثبت و خوشایندی است
به سمت هدفهای بهینه هدایت م 

یگردد و این
که افراداز شغل خود دارند .از اینکه انگیزه تا چه حد باعث رضایت شغلی کارکنان م 

دو چگونه تعهد کارکنان را نسبت به کار و سازمان افزایش میدهند ،ازمباحث مهم دنیای امروز

است .گریفین 4و همکاران( )0102رضایت شغلی را به عنوان جهت گیری مثبت یک فرد به سمت

یکند تعریف کردهاند و به عنوان یک حالت روحی لذت بخش
نقش شغلی که هم اکنون ایفا م 

شهای آن فرد را برآورده یا تسهیل میکند
در نتیجه ارزیابی شغل فرد به عنوان شغلی که ارز 

تعریف شده است .رضایت شغلی یک مفهوم پیچیده چند بعدی و یک واکنش عاطفی به شغل
یشود(گلباسی و همکاران،5
است که از مقایسه نتایج واقعی کسب شده و نتایج مطلوب حاصل م 
یتوان به
 .) 2008تعهد سازمانی رابطهای تنگاتنگ با رضایت شغلی کارکنان دارد و از این رو م 

بررسی از نیمةی دوم سدهی بیستم «انگیزش ،رضایت شغلی ودلبستگی شغلی» سهم تغییرعالقه

مندی شایان توجهی برای درک تعهد سازمانی ایجاد شده و نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل
1
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شها بیانگر آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای
این موضوع شده است .نتایج پژوه 

شغلی کارکنان مرتبط است ،از جمله این که تعهد سازمانی اثرهای بالقوه و جدی بر عملکرد

سازمان دارد .هر چند دستیابی به اهداف آموزشی صرف ،منوط به استفادهی بهینه از منابع انسانی،

مالی و تجهیزاتی است ،اما پویایی نظام سازمان وابسته به عوامل مختلفی ازجمله به اشتراک گذاری
دانش نه تنها به عنوان همکار بلکه شهروندسازمانی ،داشتنکارمندانی خشنود ،برخوردار از تعهد و

وفاداری باال نسبت به سازمان و دلبسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با به کار بستن

تمام توان خویش برای کارایی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند .بنابراین همواره در

سازمان آموزش و پرورش سعی بر آن بوده که طرز تلقیمناسبی نسبت به نگرشهای متعدد اعضا

شها ی آنان با رفتارهایی که برای سازمان مهم هستند ،در ارتباط
و کارمندان داشته باشند ،زیرا نگر 

است(امیدی ارجنکی .) ۱۳۸۷ ،در واقع تعهد سازمانی نشان دهنده ی رابطه ی فرد با سازمان بوده

یداری قابل توصیف است (بتامارمایا1و همکاران .)1102 ،تعهد
کهاین رابطه در سازمان به طور معن 

سازمانی یکی از نمودهای نگرش است وبه عنوان نوعی ارتباط روحی و عقالنی نسبت به برخی

یشود .پس با بهبود نگرش در رابطه با یک مسئله ،امکان افزایش تعهد وجود دارد.
مسائل تعریف م 

درک فرایند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا موجب نوآوری کارکنان،
ماندگاری بیشتر در مؤسسه و قدرت رقابت بیشتر مؤسسه شده و با این حال جامعه نیز از بهرهوری

بیشتر سازمانها و کیفیت بهترفرآوردهها بهرهمند میشود(قاسمی وهمکاران .) ۳۸ ۱7 ،از داليل

اهميت تسهيم دانش در سازمانها اين است كه تسهيم دانش موجب كاهش هزينهها ،بهبود

عملكرد ،بهبود ارائه خدمات به افراد ،كاهش زمان توسعه محصوالت جديد ،كاهش زمان تأخير

در تحويل كاالها به مشتريان ،و در نهايت كاهش هزينه مربوط به يافتن و دسترسي به انواع

یشود .در بسياري از نظريههاي سازماني به اهميت تسهیم دانش
ارزشمند دانش در داخل سازمان م 
اشاره شده است و يكي از عوامل كليدي و مهم در توانا يي سازمانها در انتقال و به اشتراك

گذاري دانش شناخته شده است .شيوههاي تسهیم دانش و يادگيري ميان كاركنان فرايند مديريت

یكند .بدون تسهیم دانش ،نمیتوان به گونه اي مؤثر مديريت دانش سازماني را
دانش را تسهيل م 

انجام داد و سازمان كم كم برتري خويش را از دست خواهد داد در این تحقیق تسهیم دانش به
Bte Marmaya
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عنصر حياتي و مهم براي سازمان آموزش وپرورش جهت گسترش خدمات كي پارچه،

اشتراك منابع و تالش در جهت ارتقاء يادگيري سازماني و خالقيت و نوآوري مطرح میشود.

دانایی فرد و همکاران ( )0 39 1در پژوهش خود مطالعه ای پیرامون تأملي بر ارتقاء تسهيم دانش در

پرتو رفتار شهروندي سازماني انجام داد .نتايج حاصل از آزمونهاي همبستگي نشان داد كه بين

رفتار شهروندي سازماني و ابعاد آن بجز جوانمردي و تسهيم دانش در سطح اطمينان % 99
همبستگي مثبت وجود دارد .نتايج حاصل از رگرسيون  % 18پيش بيني كننده واريانس تسهيم دانش

نشان داد كه متغير مستقل رفتار شهروندي سازماني میباشد .لی )2102(1تحقیقی تحت عنوان به

شهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مالزی انجام داد ،یافتهها
اشتراک گذاشتن دانش ،نگر 

یهای شغلی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی مستقل و مثبت
و نتایج نشان داده است که وابستگ 

مربوط به اشتراک گذاری دانش رفتار کارکنان هستند .با این حال ،تعهد سازمانی دارای ارتباط
منفی با رفتار دانش به اشتراک گذاری است .این نشان داد که رفتار شهروندی یک میانجی قابل

توجهی بین وابستگی شغلی ،رضایت شغلی تعهد سازمانی ورفتار به اشتراک گذاری دانش نیست.
یگذارد ،اما
دوم ،این مطالعه نشان داد که رفتار شهروندی به طور مستقیم بر اشتراک دانش تاثیر م 

آن را نشانی از نگرش شغلی کارکنان به عنوان واسطه ای برای ترویج رفتارهای به اشتراک

گذاری دانش است .الری و استیال )0102( 2در پژوهشی رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان
شهای به عهده گرفته .نتایج نشان دادکه:
پیشبینی کننده رفتارهای شهروندی سازمانی و در نق 

شبینی قوی برای رفتار شهروندی سازمانی بود اما در مورد تعهد سازمانی نتایج
رضایت شغلی پی 

یداری را نشان نداد .دریابیگیان( )0 39 1در پژوهش خود نشان داد رضایت شغلی و تعهد
رابطه معن 

شبینی کند .اسلم)0102(3در پژوهشی با عنوان
یتواند رفتار شهروندی سازمانی را پی 
سازمانی م 

رابطه رفتارشهروندی سازمانی با رضایت و تعهد شغلی که نشان داد برای افزایش رفتار شهروندی

سازمانی باید رضایت و تعهد افزایش یابد.

مدیریت دانش کشف و در دسترس قرار دادن نظام مند اطالعات و اندوختههاي علمیاست به

گونه اي که به هنگام نیاز در اختیارافرادي که نیازمند آنها هستند،قرار گیرد تا بتوانند کار روزمره
Lee
Larry & Stella

Aslam
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خود رابه عنوان رفتار شهروندی سازمانی با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.یکی دیگر از مسائل

مرتبط با انگیزش ،تعهد سازمانی است که در دهه ی  ۱۹۷۰حجمی گسترده ازمباحث مدیریت
رادرغرب به خود اختصاص داده است(رنجبریان .) ۱۳۸۰ ،تعهد سازمانی رابطهای تنگاتنگ با

یتوان به بررسی از نیمةی دوم سدهی بیستم «انگیزش،
رضایت شغلی کارکنان دارد و از این رو م 

رضایت شغلی ودلبستگی شغلی» سهم تغییرعالقه مندی شایان توجهی برای درک تعهد سازمانی
شها بیانگر
ایجاد شده و نیروی زیادی صرف تجزیه و تحلیل این موضوع شده است .نتایج پژوه 

آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است ،از جمله این که
تعهد سازمانی اثرهای بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان دارد( ..امیدی ارجنکی.) ۱۳۸۷ ،

شهای انجام شده بررسی رابطه بین دلبستگي شغلي ،رضايت شغلي،تعهد سازماني
در ادامه پژوه 

و ادراك از رفتار شهروندي سازماني با رفتار تسهيم دانش میتواند گستره دانش موجود را افزایش
بخشد ،در این راستا پژوهش حاضر بررسی این متغییرها را در بين مديران و معاونان مورد توجه

قرار داده است.

شکل .1الگوی مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش

با توجه به اینکه تا کنون رابطه بین دلبستگي شغلي ،رضايت شغلي،تعهد سازماني و ادراك از

رفتار شهروندي سازماني با رفتار تسهيم دانش در بين مديران و معاونان مورد توجه قرار نگرفته
یگیرد:
است ،فرضیههای زیر مورد بررسی قرار م 

فرضیه  :1دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توان

پیشبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارد.

فرضیه  :2دلبستگي شغلي ،رضايت شغلي،تعهد سازماني و ادراك از رفتار شهروندي سازماني با

یدار دارد.
رفتار تسهيم دانش رابطه معن 
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فرضیه  :3دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی به واسطة رفتار شهروندی سازمانی بر

رفتار تسهیم دانش کارکنان اثر مثبت دارد.

رو ش

شهای همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران و
پژوهش حاضر در زمره پژوه 

معاونان دبیرستانهای شهر اصفهان در سال  91تشکیل دادند .با استناد به آمار موجود در آموزش و

پرورش اصفهان کل جامعه  468نفر بودند .از بین جامعه آماری مذکور  632نفر به شیوه نمونه

گیری خوشه ای تصادفی متناسب با حجم برای پاسخ گویی به پرسش نامه پژوهش انتخاب شدند.
ابزار این پژوهش عبارت است از :پرسشنامه پی -لی ته ،هاینگ یی سان در سال  2102که

دارای  24سوال با طیف پنج درجه ای (موافق شدید ،موافق ،متوسط ،مخالف ،مخالف شدید)

یباشد و ترتیب نمره  5-4-3-2-1به آنها تعلق گرفت .پرسشنامههای مذکور دلبستگی شغلی را
م 
در  5گویه ،رضایت شغلی را در  7گویه ،تعهد سازمانی را در  5گویه ،شهروندی سازمانی را در 4

یکند .با
گویه و تسهیم دانش را در 3گویه و بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت اندازهگیری م 

سها به صورت تک عاملی معرفی
توجه به این که در پژوهش پی -لی ته ،هاینگ یی سان مقیا 
سها در نظر گرفته نشده است در پژوهش حاضر نیز
لهای جداگانه برای مقیا 
گردیده و عام 

دادههای مقیاس به صورت تک عاملی مورد بررسی قرار گرفت .ضریب پایایی این پرسشنامهها با
استفاده از آلفای کرونباخ با اجرای مطالعه مقدماتی برای دلبستگی شغلی  ،0/ 79رضایت شغلی
 ،0/ 64تعهد سازمانی  ،0/ 78رفتار شهروندی  0/ 72و تسهیم دانش  0/ 45به دست آمده است .روند

ترجمه ابزارهای پژوهش به این شرح بود که ابتدا گویههای پرسش نامهها به فارسی ترجمه گردید،

سپس گویههای ترجمه شده توسط یک تن از اساتید متخصص آشنا به زبان انگلیسی تطبیق داده
شهای الزم برای اجرای نهایی در سواالت انجام گرفت .پرسشنامههای
شد و در نهایت ویرای 
پژوهش توسط مدیران و معاونان گروه نمونه از طریق خود گزارش دهی طی  7تا  01دقیقه پاسخ

داده شدند.

یافتهها

در جدول  ،1یافتهها حاکی از آن است که با استفاده از روش همزمان ،مدل معنیداری به دست

آمد (  =0/ 099مجذور آر تعدیل شده و  p≥0/ 05و  .)F =6/ 813مجذور ضریب همبستگی
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چندگانة تعدیل شده برابر با  0/ 099نشان دهندة این است که دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد

سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به طور همزمان  0/ 099واریانس رفتار تسهیم دانش کارکنان را

یکند .و در جدول  ،2یافتهها نشان میدهدکه با تحلیل همزمان متغیرهای دلبستگی شغلی،
توجیه م 
رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از بین متغیرها مجددًاًا دلبستگی
شغلی( p =0/050و -0/ 148

شبینی
) توان پی 

) و تعهد سازمانی(  p =0/ 003و 0/622

رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارند عالوه بر آن رفتار شهروندی سازمانی(  p =0/ 004و
0/ 215

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارد اما رضایت شغلی(p =0/970
) نیز توان پی 

و 0/ 032

شبینی رفتار تسهیم دانش کار کنان را ندارد .بنابراین توان پیشبینی
) توان پی 

شبینی رفتار تسهیم دانش کار
دلبستگی شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی برای پی 

کنان تأیید میگردد.

جدول .1ضرایب همبستگی چندگانه،تعدیل یافته و آماره  Fدلبستگی شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی برای پیشبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان

متغیرمالک

R2

R

شاخص آماری
مدل همزمان

رفتار تسهیم دانش کارکنان

0/ 34

R2تعدیل شده

0/ 11

آمارة F

0/ 099

P

6/ 813

0/ 000

( )p≥0/ 05
شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان
جدول .2ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد برای پی 
شاخص آماری

ضرایب غیر استاندارد

متغیر پیش بین

بتا

ضرایب

استاندراد بتا

مقدار T

P

اثرهم خطی
tolerance

خطای

VIF

استاندارد

دلبستگی شغلی

-0/061

0/ 082

-1/059

0/050

0/ 740

1/253

تعهد سازمانی

0/ 265

0/ 088

0/622

3/ 029

0/ 003

0/ 764

1/ 310

0/550

0/ 135

0/ 032

0/ 406

0/ 685

0/556

1/ 526

0/ 320

0/ 109

0/ 215

2/ 923

0/ 004

0/ 786

1/372

رضایت شغلی
رفتار شهروندی سازمانی

-0/ 148

( .**) p≥0/ 05

برای پاسخگویی به فرضیات دوم و سوم پژوهش حاضر از تحلیل رگرسیون واسطه ای مدل هایس

( )2102استفاده شد نتایج به دست آمده از پژوهش در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3تحلیل رگرسیون واسطه ای برای رفتار شهروندی سازمانی در رابطة بین دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی با رفتار تسهیم دانش کارکنان

گام ها
1

متغیرهای پیش بین
دلبستگی شغلی
رضایت شغلی

متغیر مالک
**

تسهیم دانش

2

رضایت شغلی
تعهدسازمانی
3

رفتارشهروندی سازمانی
دلبستگی شغلی

رفتار

شهروندی

رضایت شغلی
4

رضایت شغلی
تعهدسازمانی

-0/ 108
0/ 087
0/ 319

-0/ 16
**

تسهیم دانش

0/ 265

0/ 109
0/ 082

0/ 46

0/ 21

**

18 / 97

0/ 000

0/ 34

0/ 11

**

6/ 81

0/ 000

0/ 134
0/ 087

-0/ 034
0/ 164

0/170

0/ 027

6/10

0/ 000

0/550

0/120

**

0/ 28

0/ 07

**

0/ 08

0/ 514

0/ 684

تعهدسازمانی
دلبستگی شغلی

0/ 293

0/ 12

0/770

**

تسهیم دانش

-0/ 194

0/ 08

0/150

**

F

استاندارد

0/ 219

**

تعهدسازمانی
دلبستگی شغلی

خطای

R

R2

P

-

-

-

0/050

0/ 024

همان طور که نتایج جدول  3نشان میدهد در گام اول سه متغیر دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارند به عبارت دیگر همان طور که
و تعهد سازمانی توان پی 

یباشد( F=6/10و P=0/ 000
یشود توان اثر گذاری هر سه متغیر به طور همزمان معنادار م 
مشاهده م 

) .لذا جدول بیانگر اثر مستقیم و معکوس دلبستگی شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان

میباشد(  ) =-0/ 194بنابراین دلبستگی شغلی اثر مستقیم و معکوس بر رفتار تسهیم دانش کارکنان
دارد بنابراین اثر مثبت دلبستگی شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان تأیید نمیگردد .اثر رضایت

یباشد(  ) =0/ 219اثر مثبت رضایت شغلی بر
شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان معنیدار نم 

رفتار تسهیم دانش کارکنان تأیید نمیگردد .اثر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان
معنادار میباشد(  ) =0/ 293بنابراین اثر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان مورد
یگیرد .در گام دوم اثر دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار
تأیید قرار م 
شهروندی سازمانی مورد آزمون قرار گرفت .مدل کلی ارائه شده معنادار است(  F= 18 / 97و

 .)P =0/ 000اَمَما با بررسی تک تک متغیرهای دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی نتایج

سطر پنجم گویای آن است که تنها اثر مستقیم رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی معنادار
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یباشد (  ) =0/ 514و اثر مثبت رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان مورد
م 
یگیرد .گام چهارم و سطریازدهم جدول  .3بیانگر این است که رفتار شهروندی
تأیید قرار م 

سازمانی در رابطة بین دلبستگی شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش میانجی گری ایفا

نمیکند بنابراین فرضیة پنجم پژوهش مبنی بر اثر مثبت دلبستگی شغلی بر رفتار تسهیم دانش

یگیرد .همان طور که گام چهارم و
کارکنان به واسطة رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار نم 
یدهد رفتار شهروندی سازمانی در رابطة بین رضایت شغلی بر رفتار
سطردوازدهم جدول .3نشان م 
یکند این نقش بدین معناست که در حضور رفتار
تسهیم دانش کارکنان نقش واسطه ای ایفا م 

یشود و اثر غیر مستقیم
شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی به رفتار تسهیم دانش بیشتری منجر م 
یباشد
رضایت شغلی به واسطة رفتار شهروندی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان معنیدار م 

(  .) =0/ 164بنابراین اثر مثبت رضایت شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان به واسطة رفتار
شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین گام چهارم و سطر سیزدهم جدول .3نشان

یدهد رفتار شهروندی سازمانی در رابطة بین تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش
م 
واسطه ای ایفا نمیکند بنابراین اثر غیر مستقیم تعهد سازمانی به واسطة رفتار شهروندی بر رفتار

تسهیم دانش کارکنان معنادار نمیباشد(  .) =0/ 034بنابراین اثر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم

یگیرد.
دانش کارکنان به واسطة رفتار شهروندی سازمانی مورد تأیید قرار نم 
بحث و نتیجهگیری

یافتههای حاصل از این پژوهش (جدول1و )2نشان داد با تحلیل همزمان متغیرهای دلبستگی

شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از بین متغیرها مجددًاًا دلبستگی

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارند .عالوه بر آن رفتار
شغلی و تعهد سازمانی توان پی 

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را دارد اما رضایت شغلی توان
شهروندی سازمانی نیز توان پی 

شبینی دلبستگی شغلی ،تعهد
شبینی رفتار تسهیم دانش کار کنان را ندارد .بنابراین توان پی 
پی 

یگردد.
شبینی رفتار تسهیم دانش کار کنان تأیید م 
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی برای پی 
یافتههای پژوهش با نتایج دانایی فرد و همکاران( )0 39 1مبنی بر رابطه بین رفتار شهروندي سازماني

شبینی تسهیم دانش توسط رفتار شهروندی
و ابعاد آن به جز جوانمردي و تسهيم دانش و قابلیت پی 

یباشد .تسهيم
و نتایج لی( )2102مبنی بر تاثیر مستقیم رفتار شهروندی بر اشتراک دانش همسو م 

رابطه دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی / ...،رحیمی و همکار

73

شهاي سازمان است .با اينكه دانش
دانش انتشار داوطلبانه مهارتها و تجارب اكتسابي به ساير بخ 

در سه سطح فردي ،گروهي و سازماني موجود است ،تسهيم دانش درسطح فردي براي سازمان

یگيرد .دانش فردي اگر قابل
مهمتر است چرا كه دانش سازماني بر پايه دانش افراد شكل م 

دسترس و استفاده توسط افراد ديگر نباشد تأثيري بر سازمان نخواهد داشت در سطح فردي ،موانع

تسهيم دانش بر دو نوعاند :موانعي كه بر توانا يي اشتراك دانش تأثيرگذارند و آنها يي كه براشتياق
یگذارند .در اين رابطه ،مجاب كردن افراد براي انتقال دانش خود به ديگر
انجام كار تأثير م 
یباشد .بايد رفتارها يي
همكاران و نحوه صحيح اين انتقال بسيار حائز اهميت م 

را در افراد

برانگيخت و مورد حمايت و قدرداني قرار داد كه در جهت تسهيل تسهيم دانش در سازمان و در
بين افراد باشند .سازمانها در تالشند تا كاركناني را به كار گيرند كه فراتر از وظيفه و نقش تع يي ن

شده در شرح شغلشان عمل كنند .آن دسته از رفتارهاي كاركنان كه بيش از الزامات نقش و فراتر
یكنند تحت عنوان رفتار شهروندي
از وظايف رسمي خود ،در جهت اهداف سازمان فعاليت م 

یگيرد .رفتار شهروندي سازماني ،رفتاري منحصر به فرد ،اختياري و فرا
سازماني مورد بحث قرار م 

وظيفه اي است كه در افزايش عملكرد اثربخش سازمان مؤثر است و بطور مستقيم يا غير مستقيم به

یشود .مؤلفههاي رفتار شهروندي ،آداب
وسيله سيستم پاداش رسمي سازمان سازماندهي نم 

یباشد .مطالعات مختلف نیز نشان
اجتماعي ،نوع دوستي ،وجدان كاري ،جوانمردي و نزاكت م 

میدهد كه ويژگيهاي شخصيتي افراد بر تسهيم دانش بسيار موثر است از جمله نوع دوستي،

شبینی رفتار تسهیم دانش کارکنان را به
یتوان نام برد .لذا قابلیت پی 
سازگاري و وظيفه شناسي را م 
وسیله رفتار شهروندی قابل تبیین است.

یافتههای حاصل از جدول  3سطر اول بیانگر اثر مستقیم و معکوس دلبستگی شغلی بر رفتار

شها در مورد کار است
یباشد.دلبستگي شغلي ،دروني سازی بعضي از ارز 
تسهیم دانش کارکنان م 

یگيرند و احتما ًالًال در مقابل تغ يي ر نيز مقاوماند .توافق در
که افراد در دوره اوليه زندگي ياد م 

دلبستگي شغلي ميان افراد مختلف ،ريشه در ارزشهای آنان در زمينه کار دارد ،که اين ارزشها

معمو ًالًال در جريان فرايند اجتماعي شدن و دروني سازی رفتارها در مراحل اوليه يادگيری شكل

یدهند و تمایلی برای
یگيرند .لذا افراد با دلبستگی باال در مقابل تغییرات سازمان مقاومت نشان م 
م 

استفاده از روشهایی چون تسهیم دانش که از ملزومات سازمانهای جدید مبتنی بر دانش است
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ندارند .نتایج سطر دوم نشان داد اثر رضایت شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان معنیدار

نمیباشد .رضایت شغلی نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان

است که با کار مناسب با استعدادها ،میزان موفقیت درشغل ،تأمین نیازهای منطقی ،شکوفایی

استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جو سازمانی ارتباط دارد .تسهیم دانش از شیوههای

یشود که سازمان در خود نیاز به
یباشد و زمانی به کار گرفته م 
جدید سازمانهای دانش محور م 

تغییر را احساس کند و خود را در جهت بهبود شرایط متحول نماید .مدیریت تغییر حاصل عدم

یتوان مطرح کرد که زمانی که مدیران و کارکنان از
یباشد .لذا م 
رضایتمندی از شرایط موجود م 
شهای
وضعیت موجود شغل خود و سازمان رضایت دارند میل به سمت تغییر کمتر است و رو 

یگیرد .نتایج سطر
شهای جدید همچون تسهیم دانش مورد عالقه ایشان قرار م 
موجود بیشتر از رو 

یباشد .تعهد
سوم نشان داد اثر مثبت تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان معنادار م 
سازماني كي

نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و كي

فرآيند مستمر است كه به واسطه

مشاركت افراد در تصميمات سازماني ،توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را نشان

یدهد .تعهد سازماني شامل سه عامل است )1 :اعتقاد به اهداف و ارزشهاي سازمان )2 ،تمايل
م 

به تالش شديد در راه سازمان و )3تمايل شديد به ادامه عضويت در سازمان .مدیران اثربخش

درمجموعهای مرکب ازتعهدات زیراتفاق نظر دارند -1:تعهد نسبت به ارباب رجوع-2 ،تعهد نسبت
به سازمان -3 ،تعهد نسبت به خود -4 ،تعهد نسبت به افراد و گروه کاری -5 ،تعهد نسبت به کار.

یشود فرد جهت تغییرات و بهبود شرایط آماده شود و
این نوع نگرش به سازمان موجب م 

شیوههای جدید مبتنی بر مدیریت دانش را پذیرا گردد .و با وفاداری که نسبت به سازمان و
یتوان بیان نمود که تعهد سازمانی بر
همکاران دارد در تقویت اشتراک دانش سهیم گردد .لذا م 

رفتار تسهیم دانش کارکنان اثر مثبت دارد .نتایج سطر پنج و شش در مورد اثر مثبت دلبستگی
شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نشان داد مدل کلی ارائه شده

معنادار است ولی نتایج به صورت تک تک نشان داد که تنها اثر مستقیم رضایت شغلی بر رفتار
یباشد .این نتایج با نتایج حیدری تفرشی و دریابیگیان( )0 39 1مبنی بر
شهروندی سازمانی معنادار م 

اینکه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد و

شبینی کند از یک سو
یتواند رفتار شهروندی سازمانی را پی 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی م 

رابطه دلبستگی شغلی ،رضایت شغلی / ...،رحیمی و همکار
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یباشد همچنین با نتایج اسلم ( )0102با عنوان رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت و
همسو م 

تعهد شغلی که نشان داد برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی باید رضایت و تعهد افزایش یابد نیز

یباشد .نتایج سطر هفتم نشان داد رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان
همسو م 

اثر مثبت دارد .تسهیم دانش باید به صورت رفتاري خود جوش و آگاهانه كه به طور مستقيم يا
صريح ،توسط سيستم پاداشدهي رسمي سازماني تقويت نشده در آید و این در واقع تبدیل شدن

به یک رفتار شهروندي سازماني است .رفتار شهروندي سازماني ،شامل انواعي از كمكهاي

شهاي رسمي و به عنوان
مها و پادا 
يباشند كه كارمند ،بدون توجه به تحري 
غيررسمي و اختياري م 

فردي آزاد آنها را انجام داده و يا از انجام آنها،خوداري مينمايد .و این موارد از ملزوماتی است
ینماید و تسری فرهنگ اشتراک دانش را موجب
که ایجاد یک تغییر در سازمان را تسهیل م 

یگردد .نتایج سطریازدهم نشان داد رفتار شهروندی سازمانی در رابطة بین دلبستگی شغلی بر
م 
یکند .دلبستگی شغلی به توصیفی از شغل
رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش میانجی گری ایفا نم 

فعلی فرد اشاره دارد و گرایش دارد تا تابعی از آن مقداری باشد که شغل میتواند نیازهای کنونی

فرد را ارضا کند .دلبستگی شغلی اشاره دارد به درجه ای که بر حسب آن فرد به طور روانشناختی

یشود .رفتار شهروندي سازماني ،شامل انواعي از
یاش م 
مجذوب ،درگیر و مرتبط با شغل کنون 

شهاي رسمي
مها و پادا 
كهاي غيررسمي و اختياري ميباشند كه كارمند ،بدون توجه به تحري 
كم 

و به عنوان فردي آزاد آنها را انجام داده و يا از انجام آنها ،خوداري مينمايد .رابطه دلبستگی

شغلی با رفتار تسهیم دانش کارکنان به صورت معکوس است و دلبستگی شغلی باال موجب

یگردد در صورتی که رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم
مقاومت در برابر تسهیم دانش م 

یتواند شرایط تسریع آن در سازمان را فراهم نماید .لذا
دانش کارکنان رابطه مثبت دارد و و م 

یتواند به صورت میانجی میان دلبستگی شغلی و
یتوان تبیین نمود که رفتار شهروندی سازمانی نم 
م 
رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش ایفا نماید .نتایج سطر دوازدهم نشان داد رفتار شهروندی سازمانی
یکند این نقش
در رابطة بین رضایت شغلی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش واسطه ای ایفا م 

بدین معناست که در حضور رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی به رفتار تسهیم دانش بیشتری

یشود و اثر غیر مستقیم رضایت شغلی به واسطة رفتار شهروندی بر رفتار تسهیم دانش
منجر م 

یباشد .یافتههای پژوهش با نتایج الری و استیال ( )0102مبنی بر تأثیر قابل
یدار م 
کارکنان معن 
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توجه و ارتباط مثبت رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی همسو است .رضایت شغلی

خشنودی است که فرد از شرایط سازمان و شغل خود دارد ،و در او انگیزه ماندن در سازمان و

ینماید .این انگیزه موجب میگردد تا نوع دوستي،
تالش در جهت اهداف سازمان را ایجاد م 

وجدان كاري ،جوانمردي که از مولفههای رفتار شهروندی سازمانی است افزایش یابد و فرد فراتر

تهای سازمان تالش کند و به تبع آن رفتار تسهیم دانش را ارتقا
از نقش شغلی خود در انجام فعالی 

بخشد .و در نهایت نتایج سطر سیزدهم نشان داد رفتار شهروندی سازمانی در رابطة بین تعهد

یکند بنابراین اثر غیر مستقیم تعهد
سازمانی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان نقش واسطهای ایفا نم 
سازمانی به واسطة رفتار شهروندی بر رفتار تسهیم دانش کارکنان معنادار نمیباشد.
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