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هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد
مطالعه :سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان) می باشد .جامعه آماری این تحقیق را کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
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همدان به تعداد  052نفر تشکیل می دهند و نمونه آماری از طریق جدول مورگان (تاکمن) برابر  841نفر تعیین شده است .پژوهش حاضر از
نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی و بلحاظ هدف ،کاربردی می باشد که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی است .داده ها توسط
پرسشنامه استاندارد ،نگرش شغلی از رحمان سرشت و شیخی ، )8131( ،رفتار شهروندی سازمانی از نیهاف و مورمن )8331( ،و رفتارتسهیم
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دانش از چو وچان  )0220( ،گرد آوری شده است ،نتایج پژوهش نشان داد که نگرش شغلی بررفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد .نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت
دارد .رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد  ،و رفتار شهروندی سازمانی
به عنوان متغیر میانجی در ارتباط با تأثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش تأثیر مثبت دارد.

کلید واژه :نگرش شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تسهیم دانش.
مقدمه
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در سال های اخیر ،سازمان ها و شرکت های مختلف ،پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی ،کارکنان دانشی،
مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند .پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از
ساز مان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد .براساس این نظریه ،در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و
پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند .به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد .سازمان
دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد (الوانی و همکاران)4 ،4931 ،
دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند .یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در
تأمین این اهداف یاری دهد ،مدیریت دانش است .مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطالعات و دانش مهم را بیابند،
گزینش ،سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکالت ،آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است .در
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مدیریت دانش ممکن است ،گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی مثال وظیفه شناسی ،همیشه بصورت نوع دوست و فداکار نباشد و یا اینکه
برخی از این ابعاد ،مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قراردادن مدیران سازمان باشد (کاسترو ،آرماریو و رویز،4001،
.)3
داشتن نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش از جانب افراد می تواند باعث ایجاد فرصت های جدید و خلق نوآوری در فضای سازمان شده و
موفقیت بیشتری برا ی افراد و سازمان فراهم کند .از طرفی ،اگر دانش نهفته در ذهن افراد نتواند به طور موثری با دیگران تسهیم شود به تدریج
در ذهن فرد کم رنگ شده و کارایی خود را از دست می دهد (مونتز و همکاران .)4001 ،لذا ،تسهیم دانش برای سازمانها مهم است و نشانه ای
از تعامالت اجتماعی در سازمانهاست که نیازمند آن است افراد آنچه را که می دانند به اشتراک بگذارند (سمیراپور.)11 ،4934 ،
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 2-1قلمرو پژوهش

 1-2-1قلمرو مکانی پژوهش

 2-2-1قلمرو زمانی پژوهش
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مکان اجرای این پژوهش سازمان صنعت ،معدن و تجارت در استان همدان می باشد .
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زمان اجرای این پژوهش از پاییز 4935تا زمستان 4935می باشد.و اطالعات آن جمع آوری شده اند .
 3-2-1قلمرو موضوعی پژوهش
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این پژوهش در رشته مدیریت اجرایی -گرایش استراتژیک  ،و موضوع بررسی تاثیر نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار
تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان انجام شده است .
 3-1تعاریف مفهومی
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نگرش شغلی :نگرش یعنی احساس فرد نسبت به یک نهاد اجتماعی ،یک سنت ،موسسه ،یک گروه ،یک قانون ،شغل و یا هر پدیده دیگر .حال
احساس به شغل و کار را می توان نگرش شغلی معرفی نمود .نگرش شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه های مختلف شغلش
(حجازی و همکاران)8132 ،

رفتار شهروندی سازمانی :از نظر ارگان ( ) 8311رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری خودجوش و آگاهانه است که به طور مستقیم یا صریح
توسط سیستم پاداش رسمی سازمان پیش بینی نشده است ،اما روی هم رفته عملکرد سازمان را ارتقا می دهد.
تسهیم دانش :کلیه فعالیت های مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد ،گروه یا سازمان دیگر ،فرآیند انتشار یا تسهیم
دانش نامیده می شود (لی.)0228،
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کنترل رفتاری تسهیم دانش :آجزن ( ) 8338در نظریه کنترل رفتار برنامه ریزی شده به اثر کنترل رفتاری درک شده به مثابه یکی از عوامل
مهم و موثر بر قصد رفتاری و کنترل رفتاری واقعی بر رفتار شخص تاکید می کند .به بیان دیگر هرچه کنترل رفتاری بیشتر باشد ،احتمال اقدام
به رفتار نیز افزاش می یابد (آجزن0220 ،؛ چاتزگلو و رایماکی)0223 ،
رفتار تسهیم دانش :یانگ و فارن ( ) 0222ذکر می کنند که افراد تمایل دارند دانش ضمنی خود را به طورمتقابل با همکارانی تسهیم کنند که
به وظایف فراتر از شغل خود اقدام می کنند (چووچان)0221،
 4 -1روش پژوهش
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با توجه به اینکه این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
انجام شده و بر اساس نتایج حاصل از آن ،پژوهش درخصوص ارتقاء رفتار تسهیم دانش از طریق افزایش سطح مطلوبیت نگرش شغلی و تقویت
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رفتار شه روندی سازمانی ،راهکارهایی ارائه گردیده است ،به همین منظور ،نوع پژوهش کاربردی می باشد.این پژوهش براساس روش ،توصیفی
است که بصورت پیمایش میدانی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان انجام می شود .و جهت تحلیل روابط از تبین علٌی با کمک
مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
 4-2جامعه آماری و حجم نمونه
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پژوهش حاضر در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان صورت پذیرفته که جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان همدان ود که در مجموع جامعه مورد نظر در حدود  052نفر می باشد.و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان (به
دلیل محدود بودن جامعه آماری) تعداد  411نفر تعیین گردیده است.

 4-3نمونه آماری و روش نمونه گیری
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در این پژوهش ،جهت تجزیه و تحلیل دادههای آماری و بررسی سواالت پژوهش و متناسب با نوع متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی در قالب
جدا ول و نمودارهای ستونی برای بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف  -اسمیرنف برای بررسی
نرمال بودن توزیع دادهها و رگرسیون خطی ساده جهت تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر متغیرها با کمک نرم افزار  SPSSو  PLSاستفاده شده است.
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده شده و بر اساس لیست کارکنان بصورت تصادفی منظم اعضای نمونه انتخاب شده
است .هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط در مورد
اعتبار این اب زارها  ،از آن ها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها بتوان در مورد فرضیه ها
قضاوت کرد .در پژوهش حاضر اطالعات مورد نیاز در دو مرحله جمع آوری گردیده است .در مرحله اول با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل
کتاب ها  ،مجالت و مقاالت علمی معتبر  ،مطالب مربوط به ادبیات پژوهش جمع آوری شده است  .در مرحله دوم در این پژوهش اطالعات به
شیوه میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.

www.SID.ir

 5-1آزمون فرضیات
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ،تجزیه و تحلیل چند متغیره است .زیرا ماهیت این
گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می
شود) حل نمود .از این رو ،در این پژوهش برای تائید یا رد فرضیات از مدل معادالت ساختاری و بطور خاص تحلیل مسیر استفاده شده است.
تحلیل مسیر(مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای پژوهش (مستقل ،میانجی و وابسته) را به طور همزمان نشان می دهد.
هدف از تحلیل مسیر ،شناسایی علیت (تاثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش است.
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در این بخش به بررسی فرضیات اصلی پژوهش و بررسی فرضیات فرعی پژوهش پرداخته میشود.
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فرضیه های این پژوهش عبارت است از:

o
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فرضیه اصلی یک :نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت
دارد.

 :H0نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر ندارد.
 :H1نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
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در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته

A

برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39
کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان برابر با 0/159
می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان تاثیرگذار می باشد.
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جدول  5-1نتایج حاصل از تحلیل مدل سازی معادالت ساختاری فرضیه اصلی اول
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

اصلی 8

2/598

0/159

نگرش شغلی

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

تایید فرضیه

فرضیه های فرعی متناسب با فرضیه اصلی
عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
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 :H0عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر ندارد.
 :H1عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
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در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39
کوچکتر باشند .همان طور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان برابر با
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 8/015می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان تاثیرگذار نمی باشد .که این مطلب در جدول ( )5-0به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی 8پژوهش تایید نمی
شود.

A

جدول  5-2نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی 1
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فرعی 8

2/101

8/015

عجین شدن با شغل

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نتیجه آزمون
تایید فرض صفر

رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
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 :H0رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر ندارد.
 :H1رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39
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کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان برابر با 5/133
می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
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همدان تاثیرگذار می باشد .که این مطلب در جدول ( )5-1به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی  0پژوهش تایید می شود.
جدول 5-3نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی 2

o
e

فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

فرعی0

2/494

5/133

رضایت شغلی

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

تایید فرضیه

v
i
h

تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

 :H0تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر ندارد.
 :H1تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر دارد.

c
r

A

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39
کوچکتر باشند .همان طور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان برابر با 0/303
می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان تاثیرگذار می باشد .که این مطلب در جدول ( )5-4به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی  1پژوهش تایید می شود.
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جدول  5-4نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی3
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

فرعی 1

2/924

0/303

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

تایید فرضیه

فرضیه اصلی دو :نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

D
I

S
f

 :H0نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر ندارد.

o
e

 :H1نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39

v
i
h

کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان برابر با  3/145می باشد.
بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می
باشد .که این مطلب در جدول ( )5-5به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه اصلی دوم پژوهش تایید می شود.

c
r

جدول  5-5نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه اصلی دوم
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اصلی 0

2/115

3/145

نگرش شغلی

رفتار تسهیم دانش

A

فرضیه های فرعی متناسب با فرضیه اصلی
عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
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نتیجه آزمون
تایید فرضیه

 :H0عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر ندارد.
 :H1عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39

D
I

کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان برابر با  8/840می
باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان

S
f

تاثیرگذار نمی باشد .که این مطلب در جدول ( )5-9به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی  8پژوهش تایید نمی شود.
جدول  5-6نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی 1
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

فرعی 8

2/855

8/840

o
e

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

عجین شدن با شغل

رفتار تسهیم دانش

تایید فرض صفر

v
i
h

رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

c
r

 :H0رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان تاثیر ندارد.
 :H1رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان تاثیر دارد.

A

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39
کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان برابر با  8/334می باشد.
بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می
باشد .که این مطلب در جدول ( )5-2به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی  0پژوهش تایید می شود.
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جدول  5-7نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی 2
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

فرعی 0

2/091

8/334

رضایت شغلی

رفتار تسهیم دانش

تایید فرضیه

تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

D
I

S
f

 :H0تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر ندارد.

o
e

 :H1تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد -8/39

v
i
h

کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان برابر با  9/409می باشد.
بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می
باشد .که این مطلب در جدول ( )5-1به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه فرعی  1پژوهش تایید می شود.

c
r

جدول  5-8نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه فرعی 3
فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فرعی 1

2/828

9/409

تعهد سازمانی

رفتار تسهیم دانش

A

نتیجه آزمون
تایید فرضیه

فرضیه اصلی سه :رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت
دارد
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 :H0رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر ندارد.
 :H1رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان تاثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش
یافته برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  8/39بزرگتر و از عدد

D
I

 -8/39کوچکتر باشند .همانطور که مشاهده میشود ضرایب معناداری تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بر رفتار تسهیم دانش در
سازمان برابر با  88/249می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت،

S
f

معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .که این مطلب در جدول ( )5-3به خوبی نمایش داده شده است .لذا فرضیه اصلی  1پژوهش
تایید می شود.

o
e

جدول  5-9نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه اصلی سوم

iv

فرضیه

ضریب مسیر

T-Value

متغیر مستقل

اصلی 1

2/190

88/249

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

رفتار تسهیم دانش

تایید فرضیه

h
c

فرضیه اصلی چهار:رفتار شهروندی سازمانی به عنوان میانجی در تأثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت
معدن و تجارت استان همدان محسوب می شود.

r
A

با توجه به اینکه تأثیر مستقیم نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شده و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش
دارای تأثیر مثبت بوده است ،لذا اثر غیر مستقیم نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش نیز تأیید می گردد .به همین منظور می توان گفت که
نقش رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در ارتباط با تأثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش تأیید می گردد.

 -9نتیجه گیری
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هر پژوهشی در پی دستیابی به اهدافی صورت می گیرد .نتایج این پژوهش نشان دهنده نقش نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان و بر رفتار تسهیم دانش می باشد .در این بخش به نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و سپس به نتایج تحلیل استنباطی پرداخته می
شود.
نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت،معدن وتجارت استان همدان تأثیرمثبت دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  0/159می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که نگرش شغلی بر رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه اصلی اول پژوهش تایید می شود .که

D
I

تایید شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات رضا زین آبادی
( )8111محسن گل پرور و پروین دخت رفیع زاده ( )8111تـه و سان )0280( ،هم راستا می باشد.

S
f

تحلیل و بررسی فرضیه های فرعی متناسب با فرضیه اول :

عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

o
e

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب معناداری تاثیر عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان برابر با 8/015می باشد.
بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که عجین شدن با شغل بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

v
i
h

همدان تاثیرگذار نمی باشد .لذا فرضیه فرعی  8پژوهش تایید نمی شود .البته تایید نشدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود.
نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات حسین رحمانسرشت و نرگس شیخی (  )8131تـه و سان )0280( ،مغایر می باشد.

رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

c
r

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
ضرایب به دست آمده برابر با  5/133می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

A

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه فرعی  0پژوهش تایید می شود.که تایید شدن این فرضیه با توجه
به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات محمدرضا مرادی ،مرتضی بابایی ،سید سعادت اهلل
صالحی ساداتی ( )8134حسین رحمانسرشت و نرگس شیخی (  )8131رضا زین آبادی ( )8111لیال فردوسی پور ( )0289همراستا می
باشد .اما با تحقیقات موگوتسی ( )0223مغایر است.

تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  0/303می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که تعهد سازمانی بر رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه فرعی  1پژوهش تایید می شود .که
تایید شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات رضا زین آبادی
( )8111محسن گل پرور و پروین دخت رفیع زاده ( )8111تـه و سان )0280( ،همراستا می باشد.
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نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  3/145می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که نگرش شغلی بر رفتار
تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه اصلی دوم پژوهش تایید می شود .همچنین
تایید شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات حسین رحمانسرشت و
نرگس شیخی (  )8131محسن گل پرور و پروین دخت رفیع زاده ( )8111همراستا می باشد.

D
I

تحلیل و بررسی فرضیه های فرعی متناسب با فرضیه دوم :

عجین شدن با شغل بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

S
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در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  8/840می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که عجین شدن با شغل بر رفتار

o
e

تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار نمی باشد .لذا فرضیه فرعی  8پژوهش تایید نمی شود .همچنین تایید
نشدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از پژوهش با نتایج تحقیقات حسین رحمانسرشت و نرگس
شیخی (  )8131مغایر می باشد.
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رضایت شغلی بررفتار تسهیم دانش درسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته

c
r

برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  8/334می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رضایت شغلی بررفتار
تسهیم دانش درسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه فرعی  0پژوهش تایید می شود .همچنین تایید
شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات حسین رحمانسرشت و
نرگس شیخی ( )8131همراستا می باشد.

A

تعهد سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.

در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش
یافته برای آزمون فرضیه است .ضرایب به دست آمده برابر با  9/409می باشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که تعهد سازمانی بر رفتار
تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه فرعی  1پژوهش تایید می شود .همچنین تایید
شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات حسین رحمانسرشت و
نرگس شیخی ( )8131همراستا می باشد.
رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان تأثیر مثبت دارد.
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در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته
برای آزمون فرضیه است .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان همدان تاثیرگذار می باشد .لذا فرضیه اصلی  1تحقیق تایید می شود .همچنین تایید شدن این فرضیه با توجه به آزمون اندازه اثر
در جدول  18-4نیز تائید می شود .نتیجه ی بدست آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات سیدمهدی الوانی ،احسان لرستانی (  ،)8134حسین
رحمانسرشت و نرگس شیخی ( )8131مهدی یزدان شناس و علی خشنود ( )8131سید مجتبی حسینی و حسن دانایی فرد ( )8138حسن
دانایی فرد ،احمد خائف الهی و سید مجتبی حسینی ( )8132تـه و سان ( )0280همراستا می باشد.
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رفتار شهروندی سازمانی به عنوان میانجی در تأثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش در سازمان صنعت معدن و تجارت استان
همدان محسوب می شود.
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با توجه به اینکه تأثیر مسـتقیم نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شده و همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار تسهیم دانش
دارای تأثیر مثبت بوده اسـت ،لذا اثر غیر مســتقیم نگرش شــغلی بر رفتار تســهیم دانش نیز تأیید می گردد .به همین منظور می توان گفت که

o
e

نقش رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در ارتباط با تأثیر نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش تأیید می گردد.
نتیجه ی بدســت آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات ته و ســان( ، )0280ســیدمهدی الوانی ،احســان لرســتانی (  )8134و حســین
رحمانسرشت و نرگس شیخی (  )8131همراستا می باشد.

-7پیشنهاد

v
i
h

c
r

پژوهشگران می توانند پژوهش هایی در دیگر سازمان های کشور یا سایر عوامل مؤثر نگرش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رفتار
تسهیم دانش در سازمان صنعت ،معدن و تجارت را مورد بررسی قرار دهند .از جمله پیشنهادهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

A

به مدیران پیشـنهاد می شـود که در ایجاد فرصت برای پیشرفت و ترقی کارکنان و امکان ارتقا و رسیدن به پست های باالتر همت گمارند .و از
طریق به کارگیری موثر و بهبود مداوم امکانات آموزشـــی و ارتقای علمی ،زمینه های الزم برای ابراز ابتکار و خالقیت کارکنان ایجاد نمایند.وبا
افزایش سـطح معنویت در ســازمان ،ســازمان را چیزی بیش از منبع درآمد برای کارکنان تبدیل کنند .رویه ای ایجاد شــود که در صــورت عدم
حضــور کارمندی ،کارهای وی بین بقیه کارمندان تقســیم گردد .ایجاد فضــای مطلوب برای کارمندان در ســازمان مثال ایجاد ســالن غذاخوری
کوچک برای صـرف صـبحانه و دیگر امکانات رفاحی نظیر نعاونی مصـرف ،آرایشگاه و ...به منظور تقویت رفتارهای جمعی و سازمانی فعالیتهای
ورزشــی گروهی و برنامه های مشــارکتی فون برنامه برای کارکنان پیش بینی گردد.هم چنین می توان به بررســی رابطه بین جو ســازمانی با
تسـهیم دانش :نقش واسـطه ای رفتار شهروندی سازمانیو بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی ب ر تسهیم دانش :مطالعه نقش میانجی فرهنگ
سـازمانی یاارتباط بین بهبود فرایندهای سـازمانی و عوامل سـازمانی در بین کارکنان بر رفتار شهروندی سازمان یاارتباط بین بهبود فرایندهای
سـازمانی و عوامل سـازمانی در بین کارکنان بر رفتار تسهیم دانش پرداخته شود به آنان پیشنهاد می شود که فعالیت هایی فراتر از حد وظایف
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کارمندان به آنها محول نشـود .برگزاری کالسـهای آموزشی درباره فعالیت های کاری به صورت کارمند محوری (اداره کالس منوط به همکاری
کارمندان و به اشتراک گذاشتن دانش آنها باشد) توصیه می شود.
الف) منابع فارسی:
.4

آذر ،عادل ،مؤمنی ،منصور ،)4935( ،آمار و کارُبرد آن در مدیریت ،تهران  :انتشارات سمت.

.2

امیدوار ،اسماعیل ( ،)1831رابطه بین تعهد سازمانی با میزان عملکرد مدیران مدارس بندرعباس ،پایان نامه کارشناسی ارشد،

مرکز آموزش مدیریت دولتی.

D
I

.9

اسماعیل پور ،حسن ،)4911( ،مدیریت بازاریابی بین المللی ،تهران :نشر نگاه دانش

.1

حافظ نیا ،محمدرضا ،)4931( ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تهران :انتشارات سمت.

.5

حسینی ،سیدمجتبی ،دانایی فرد ،حسن ،)4934( ،تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش :مطالعه نقش میانجی فرهنگ

S
f

سازمانی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال  ،7شماره  ،41صص 403-490

o
e

.6

داونپورت  ،تامس .اچ و پروساک .الرنس ،)4973( ،مدیریت دانش ،ترجمه :حسین رحمان سرشت  ،تهران :نشر ساپکو .

.7

رابینز ،استیفن پی و دیوید ،ای .دی سنزو ،)4916( ،مبانی مدیریت ،چاپ ششم ،ترجمه سید محمد اعرابی و محمد علی حمید رفیعی

و بهروز اسرایی ارشاد ،تهران ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
.1

iv

رحمان سرشت ،حسین ،شیخی ،نرگس ،)4939( ،نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر

رفتار تسهیم دانش ،مدیریت دولتی ،دوره  ،6شماره ،9صص .114-504
.3

h
c

رضائیان ،علی ،)4973( ،مدیریت رفتار سازمانی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

r
A

 .40رنجبریان ،بهرام ،)4975( ،تعهد سازمانی ،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم شماره 4و ،4ص .14-57
 .44ساروقی ،احمد ،)4975( ،تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترك خدمت ،فصلنامه مدیریت دولتی ،شماره  ،95ص .65-79
 .44سکاران ،اوما ،)4931( ،روش تحقیق در مدیریت ،ترجمه :صائبی محمد و شیرازی ،محمود .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 .18فاضلی ،معصومه ،)1833( ،رابطه عدالت سازمانی ،اعتماد کارکنان و رفتار متمدن سازمانی در استان ایالم ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد.
 .41قلی پور ،آرین ،حسنی کاخکی ،احمد ،)4916( ،رفتار شهروندی سازمانی  :گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال
مشتری ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی  ،شماره  ، 15ص 415-445
 .45گنجی ،حمزه ،)4916( ،روان شناسی کار ،انتشارات نشر ساواالن.
 .11مقیمی ،محمد ،)4916( ،بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی
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 .47مقیمی ،محمد ،)4911( ،رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل ،فرهنگ مدیریت ،سال سوم ،شماره ،44صص.11-43
 .41مقیمی ،سید محمد ،)4916( ،سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ،نشرترمه ،چاپ پنجم.
 .19الوانی ،سیدمهدی ،ستانی ،احسان ،)4931( ،بررسی تاثیر نگرش شغلی و تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی
بانکقوامین ،مجله مدیریت توسعه و تحول ،22 ،صص 22-1
 .40یزدان شناس ،مهدی ،خشنود ،علی ( ،)4939تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی براساس مفاهیم
رفتار سازمانی مثبت گرا ،مدیریت دولتی ،دوره  ،6شماره  ،4صص 401-413

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

ب)منابع التین
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior.
.4
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human
.4
Decision Processes, 50: 179-211.
Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological
.9
Considerations, available at: http://www-unix.oit.umass. edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf (accessed
20 January 2013).
Allen, N.J.& Meyer, J.P.(1990) “The measurement and antecedents of affective, continuance and .1
normative commitment to the organization”. Journal of Occupational Psychology, Vol.63, PP:1-18
Argote, L.,Ingram, P., Levine, J. M., & Moreland, R. L. (2000).Knowledge transfer in .5
organizations:Learning from the expertise of others. Organisational Behavior and Human Decision
Processes, 82(1), 1–8
Bienstock, C.Carol & Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel , (0223),“ organizational
.6
citizenship behavior and service quality “ jou= rnal of services marketing, Vol .17 No.4 , pp. 357378
Bock, G.W.& Kim, Y.G. (2002). Breaking the myths of reward: an exploratory study of attitude .7
about Knowledge sharing. Information resource management journal. Vol 25, No2, pp 14-21.
Botha, D. F. & Fouche, B. (2002). The assessment of corporate knowledge management
.1
practices: The role of a reference model. In T. Bothma & A. Kaniki, eds., Progress in library and
information science in southern Africa: Proceedings of the second biennial DISSAnet conference, 279293, South Africa, Pretoria: Infuse Publishers
Castro,C.B.,Armario,E.M., and Ruiz,D.M.(2004)," The influence of employee organizational
.3
citizenship behavior on customer loyalty", International Journal Of Service Industry
Management,Vol.15,No.1,pg.27
Chatzoglou, P.D. & Vraimaki, E. (2009). Knowledge-sharing Behavior of Bank Employees in .40
Greece. Business Process Management Journal, 15(2): 245–66.
Chow, S.C. & Chan, L.S. (2008). Social Network, Social Trust and Shared Goals in .44
Organizational Knowledge Sharing. Information and Management, 45(7): 458-65.
Chu, cheng-I (2001). “Examining organizational Citizenship behavior among nurses using Price .44
and Mueller s model”, .A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of
Philosophy degree in Hospital and Health Administration in the Graduate of The University of Iowa.
Connelly, C. E., & Kelloway, E. K. (2003). Predictors of employees` perceptions of knowledge .49
sharing cultures. Leadership & Organization Development Journal, 24(2): 291-301
Davenport . T , Prusak . L , (1998) , “ Working khowledge-How organizations manage what they .41
know”, Harvard Business School Press : Boston , MA .
Davenport .T.H and Grover ,V .(2001) , “ General perspectives on knowledge management : .45
fostering a research agenda “ , Journal of management information systems , Vol.18 , No.1 , pp5-21 ;
in [88] .

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

Gillies DA.(1994), Nursing management: a system approach. 3rd. ed. Philadelphia: W. B. .46
Saunders Co..
Goh , A . L ,(2005), “Harnessing Knowledge for innovation: an integrated management .47
framework” , Journal of Knowledge management , Vol . 9 , No. 21 ,P 11
Kanungo, R.N. (1982). Measurement of Job and Work Involvement, Journal of Applied .41
Psychology, 67(3): 341-49.
Kuruüzüm, A., Çetin, E.I. & Irmak, S. (2009). Path Analysis of Organizational Commitment, Job .43
Involvement and Job Satisfaction in Turkish Hospitality Industry, Tourism Review, 64(1): 4-16
Lee . H and Choi . B , (2003) , “ Knowledge Management enablers, Processes , and .40
Organizational Performance : An integrative view and empirical examination ” , Journal of
Management Information Systems , Vol .20, No.1, p.10 , pp.179-228 .
Lee, K. & Allen, N. (2002). Organizational Citizenship Behavior and Workplace Deviance: The .44
Role of Affect and Cognitions. Journal of Applied Psychology, 87(1): 131-42.
Levin , D.Z , (1999) , “ Transferring Knowledge within the organization in the R&D arena .44
“,doctoral dissertation, Northwestern University , Evanston, IL.
Mauno,S.,Kinnunen,U.,& Ruokolainnen,M.(2007). Job demands and resources as antecedents of .49
work engagement: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior,70.
Mogotsi, I.C. (2009). An Empirical Investigation into the Relationships among Knowledge .41
Sharing Behavior, Organizational Citizenship Behavior, Job
Mowday, R.T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1979). The Measurement of Organizational .45
Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2): 224-47.
Niehoff, B. & Moorman, R. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods .46
of Monitoring and Organizational Citizenship Behaviors, Academy of Management Journal, 36(3):
527-56.
Nonaka . I , (1994) , “ A dynamic theory of organizational knowledge creation “ , Organization .47
Science , Vol . 5 , No.1 , pp.14-37 .
Nonaka . I . (1991) , “ The knowledge – creating company “, Harvard Business School Publishing .41
, Boston , in [74] .
Press. Takeuchi .(1995) , "The Knowledge-Creating Company" Oxford University and Nonaka .43
Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. .90
Lexington Books, Lexington, MA.
Organ, D.W. (1990). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior. In B.M. .94
Staw & L.L. Cummings, eds., Research in Organizational Behavior, 12, 43-47, JAI Press, Greenwich,
CT.
Podsakoff, P., McKenzie, S., Paine, J. & Bachrach, D. (2000). Organizational Citizenship .94
Behaviors: a Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future
Research. Journal of Management, 26(3): 513-63.
Work, work ethic,work excess;Journal of Organizational Change ;Porter,G.(1974) .99
Management, Vol.17, No.5, pp.424-439

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

Powell , J.h and Swart , J , (2005) , ” This is What the fuss is about : a Systematin modeling for .91
organizational Knowing “ , Journal of Knowledge Magement, Vol . 9 ,No. 2 , P . 3 .
Renzel , B.(2008). Trust in management and knowledge sharing: The meditating effect of fear .95
and knowledge documentation. Omega, Vol 36, pp 206-220.
Robbins S.(2001), Organizational culture: Concept, Controversies, Applications (trabslated by: .96
Parsayan A, Aarabi M). Tehran: Cultural Research Bureau.
Song, S.(2001)An Internet knowledge sharing system.the journal of computer information .97
system,vol.42,N.3,pp.25-30.
Teh, P.L. & Sun, H. (2012). Knowledge Sharing, Job Attitudes and Organisational Citizenship .91
Behavior. Industrial Management & Data Systems, 112(1): 64-82.
Wang, C. and Ahmed, P.K. (2003) “ Structure and Structural Dimension for knowledge base .93
organization”, measuring business economic: journal of business performance management, 7(1): 51-62
Wang, S. & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: a review and directions for future research, .10
Human Resource Management Review, 20: 115-131.
Wiig . Karl , (1996) , “ On the management of knowledge-position statement “ , http : // www.km- .14
forum.org / what _is.htm : in [137] .
Wiig Karl , et al (1997) , “ Leveraging knowledge for business performance “ , Wits Business .14
School Pretoria : in [12] .
Yang, S.C. & Farn, C.K. (2007). Exploring Tacit Knowledge Sharing Intention and Behavior .19
within Workgroup from the Perspectives of Social Capital and Behavioral Control, The 11th PacificAsia Conference on Information Systems (PACIS 2007), New Zealand, July 3-6, 517-30.
Yu, C. & Chu, T. (2007). Exploring Knowledge Contribution from an OCB Perspective. .11
Information and Management, 44(3): 321-331.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

www.SID.ir

