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Investigating the Effect of Personality Factors on Team 

Cohesion of Employees According to the Mediating Role of 

Knowledge Sharing (Case Study: SNOWA Company) 

 

Abstract 
Today, due to unforeseen environmental and technological changes, it is 
necessary to pay attention to savings and increase innovation and flexibility 

for all types of businesses in order to gain a sustainable competitive advantage. 

In the meantime, what helps organizations increase their capabilities and meet 

challenges is creating and nurturing appropriate and effective teams of 
individuals. The purpose of this study is to investigate the effect of personality 

factors on the team cohesion of SNOWA employees with regard to the 

mediating role of knowledge sharing. The study is a descriptive correlational 
study through structural equation modeling (SEM). SNOWA company was 

collected in 1399 with a sample size of 278 people and SPSS and AMOS 

software were used to evaluate the proposed model. The results showed that 

there is a positive and significant relationship between four factors of 
personality (extraversion, agreement, conscientiousness, and openness to 

experience) and knowledge sharing with the team cohesion of employees; but 

there is no positive and significant relationship between personality factor 
(neuroticism) and team cohesion of employees. Indirect paths of personality 

factors are also significant through knowledge sharing with team cohesion in 

employees. Therefore, it can be said that personality factors along with other 
factors such as knowledge sharing play a key role in team cohesion, and the 

need to pay attention to these factors in training programs to strengthen team 

cohesion is useful. 
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کارکنان با توجه به   یمیبر انسجام ت یتیعوامل شخص ریتأث یبررس

 : شرکت اسنوا( ی اشتراک دانش )مطالعه مورد یانجی نقش م

 چکیده 

ی  نوآور  شیافزا  ها،یی جوصرفهو تکنولوژیکی توجه به    یطیمح  نشدهی نیبش یحوالت پغییر و تتامروزه در اثر  

برای انواع  ریپذانعطاف  و امری    وکارهاکسب ی  ا   یضروردر کسب مزیت رقابتی پایدار    ان یم  ن یاست. در 

سازمان  به  افزاآنچه  در  پرورشرساند،  یم  یاریها  با چالش   رویاروییو    هایی توانا  شیها  و   یهام یت  ایجاد 

اثربخش   و  افراد  مناسب  بررسی  است.  از  پژوهش حاضر  از  تیمی    ریتأثهدف  انسجام  بر  عوامل شخصیتی 

وا با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از  کارکنان شرکت اسن

( ساختاری  معادالت  الگویابی  است  SEMطریق  طریق    شدهیبررسی  هاداده   رون یازا (  ی هاپرسشنامه از 

وستر   یمی( و انسجام ت2015) دانش چانگ و همکاران میسهت(،  1992) گلدبرگ یتیعوامل شخصاستاندارد  

نفر گردآوری    278و به حجم نمونه  1399در میان کارکنان شاغل در شرکت اسنوا در سال  (1991) سیو و

  میان نشان داد    است. نتایج   شده  استفاده  AMOSو    SPSSارهای  افزاز نرم و در ارزیابی الگوی پیشنهادی  

عوامل از  مورد  توافق تیشخص   چهار  )برونگرایی،  و  شناسفه ی وظپذیری،  ی  و  ی  تجربه(  به  نسبت  گشودگی 

دانش   کارکنانبا  اشتراک  تیمی  معنادار انسجام  و  مثبت  دارد  یرابطه  میان؛  وجود  ی  تیشخص  عامل  اما 

و رنجورروان ) کارکنان   ی(  تیمی  غیرمستقیم  انسجام  مسیرهای  ندارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  عوامل    رابطه 

نیز بااز طریق    شخصیتی  تیمی در کارکنان    اشتراک دانش  توان گفت عوامل  لذا می  است.معنادار  انسجام 

کنند و لزوم توجه  ایفا می  انسجام تیمی، نقش کلیدی در  اشتراک دانش  در کنار سایر عوامل ازجملهی  تیشخص

 . است مفید آموزشی برای تقویت انسجام تیمیهای به این عوامل در برنامه 

 . انسجام تیمی، عوامل شخصیتی، اشتراک دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

 هستند، تحوالت روبرو مختلف و متعددی یهاچالش  با همواره هاسازمان  حاضر عصر در

 لزوم  و است  شده وکارکسب فضای شدن  تریرقابت به منجر  هاسازمانمحیط پیرامون   سریع

 رقابتی مزیت کسب و یر یپذانعطاف نوآوری،  در مقیاس، افزایش ییجوصرفه  به دستیابی

(. Mahdikhani & Yazdani, 2020؛  Lawler & Worley, 2006است ) نموده ضروری را

 یاری هاچالش  با مقابله و شانی هاییتوانا افزایش جهت  در هاسازمان به آنچه میان این در

(. کار 1394است )خیراندیش و همکاران،   و اثربخش  مناسب هایگروه ، تشکیلرساندیم

سازگاری،  گروهی ارمغان  وربهره ،  به  افراد  برای  بیشتری  و خالقیت  و موجب    آوردیمی 

 Mahdikhani؛  Salas et al, 1997)  شودیمعملکرد و افزایش رضایت شغلی افراد نیز  بهبود  

& Yazdani, 2020.)  مکمل   مجموعه   گروه افراد  آن  در  که  است  افراد  از  کوچکی 

؛ قنبری Logan, 2016) کنندیمی اهداف مشترکی فعالیت و برای یکدیگر هستند هاییتوانا

عبدالمالکی،   از  1399و  برخی  در  پیچیده  هاتیفعالاجرای    هاسازمان و    وکارهاکسب(.  ی 

 Silpa et)  اندشدهلیتشکی مکمل  هاتخصص با    هاگروهنیازمند کارکنانی است که در قالب  

al, 2016 .)    با مواجه  دلیل  به  است  معتقد  پیشهاچالش تامپسون  )ی  ،  مثالعنوانبه رو 

ظهور  تخصص رقابت،  رشد،  اقتصادی،  توسعه  و  هایفناورگرایی،  تشکیل   ،)... و  نوین  ی 

(.  Thompson, 2002)کاری برای سازمان امری الزم و ضروری است    هایگروهنگهداری  

ی خود در راستای اهداف از  هاتیفعال یی هست که در انجام  هاشرکت  ازجملهشرکت اسنوا  

  .است شده  انتخاببررسی  موردمطالعه عنوانبه لذا این شرکت  ،است مندبهره  گروهوجود 

نیز هایاز جهتی ویژگی  عملکرد کارکنان در سازمان با  تنگاتنگی ارتباط شخصیتی 

هموار سازد )بابائیان   را شدهن ییتع از پیش اهداف به رسیدن مسیر تواندمی کهطوریبه  داشته

افراد    گروه  کهییازآنجا   .(1393و همکاران،   از  بررسی    شده   لیتشکنیز  ی هایژگیواست 

 نسبت پایداری به باشد. شخصیت، الگوی  مؤثردر عملکرد افراد    تواندیم  هاآنشخصیتی در  

  بخشد یم پایداری افراد رفتار به یاتااندازه که  است هاییویژگی یا هاصفات، گرایش از

 یهاکنندهینیبش یپ از یکی عنوانبه  شخصیت ارزش (. امروزه1393)شفیعان و همکاران،  
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است )وحدانی   رشیموردپذبسیار   هاسازمان ی  وربهرهدر افزایش    مؤثر شغلی و عامل   عملکرد

 و انددادهارائه  نظرات گوناگونی شخصیتی، دانشمندان ابعاد (. در مورد1391و همکاران، 

  وجود نیباا (.1395در این زمینه وجود دارد )یبلویی و همکاران،   مختلفی یهایبند میتقس

 یهاجنبه توصیف بیشتر ( در 1992)  1گلدبرگ  توسط شدهیمعرف شخصیت پنج عاملی مدل

قرار  مورداستفادهبوده و بیشتر    ترمطرح ی متعددهاپژوهش توجه به    افراد با  شخصیت برجسته

 پنج (. ابعاد Lynn, 2021؛  1394؛ انصاری و همکاران،  1391)وحدانی و همکاران،    ردیگیم

،  4ی شناسفهیوظ،  3پذیری توافق،  2یی گرابرون  شامل گلدبرگ  شخصیت عاملی

برابر و 5رنجوری روان در  ) 6تجارب  گشودگی   & Cervone؛  Goldberg, 1992است 

Pervinm, 2015  ،؛  1391؛ وحدانی و همکارانTackett et al, 2019.)  پژوهش حاضر    در

  . است شده  انتخابنیز این مدل جهت بررسی 

فداکاریگروهی یهمکار مانند اجتماعی یهایژگیوپژوهشگران   عقیده به  و ، 

در عوامل از یشناسفهیوظ ویژگی  خصوصبه  و گروهی همبستگی و انسجام اصلی 

همکاران،   گروهیموفقیت   در عامل نی ترمهم و  )یبلویی  (.  Bakar, 2017؛  1395است 

کارکنان دارای اهمیت  بین ارزشمند بسیار ناملموس منبع یک عنوانبه  دانش نیز اشتراک

تیتکانلو،   اسدی  و  )احمدی  تجرب  یبیترک دانش(.  1395است  اطالعات  ارزش   ات،یاز  ها، 

. سازدمهیا می دیجد اتیتجرب ریو تفس یابیارز در  یارچوبهاست که چافراد  نشیفتاری و بر

دانش خود   توانندیکه م  هستندارزشمند    ییاههیسازمان، سرما  در  افراد با دانش  ،به همین دلیل

 . شناسایی(Ouali et al, 2016)د  از سازمان به اشتراک بگذارن  رونیرا با اعضای درون و ب

 اساسی و کلیدی موضوعی عوامل شخصیتی  ازجمله سازمانی   یهامیتانسجام   بر مؤثر عوامل

 فرد هر  (. شخصیت1393)طهرانی و همکاران،    رودی م شمار به  تیمی کار  مطالعات در

 ن یا  در آنچه.  افکندیمسایه   انسان و تمایالت رفتارها تمام  بر است که  کنندهنییتععاملی  

 

1. Goldberg 
2. extraversion 

3. agreeableness 

4.  conscientiousness 

5.  neuroticism 

6.  openness 
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  ن یآفرارزشدانش  یگذاراشتراک که به است  است، این برخوردار یاژهیو اهمیت از نیب

)احمدی و اسدی    رودیم شمار به دانش فرایند مدیریت در ضروری جزئی بنیادی بوده و و

 تعامالت و افراد بین روابط که  اجتماعی است یادهیپد(. اشتراک دانش  1395تیتکانلو،  

 (. 1393)جباری و مدهوشی،  ردیگیبرم در را اجتماعی

  گروهی به شکل    در برخی واحدها جز  هاسازمانبرخی از    یهات یفعال  نکهیبا توجه به ا

کاری فعال و  هایگروهکه در سایه وجود  اندافتهیدر هاسازماننیست و برخی از  ریپذامکان

که   است  یابند  توانندی ماثربخش  دست  موفقیت  از  ،  به  آگاهی  و  ی هایژگیوآشنایی 

 ژه یوبه خواهد نمود   هاسازمانمختلف کمک شایانی به  هایگروهشخصیتی افراد در تشکیل 

ی دانش نیز بسیار تمایل دارند. گذار اشتراک افرادی باشند که در به    ازجمله   گروهاگر افراد  

افراد در اشتراک   زهیانگ  ای   اقیدانش اشت  تیری ها در مدچالش  نیتراز بزرگ  یکی  چنانکه

ناموفق   یگذاردر اشتراک دانش در اشتراک  لی می کارکنان ب  و   است   گران یدانش خود با د

 یکار  تیفیدر کار، بروز خطا و عدم ک  ییعدم کارا  ها منجر بهآن  یامر برا  نیهستند و ا

این    باوجود اما    (؛ Wang & Noe, 2010)  شودیم متعدد  که    مسئلهمطالعات  است  مشهود 

و شاید به آن دلیل   انددهیورز غفلت    همچنان  هامیتی از  برداربهرهدر ایجاد و    وکارهاکسب

برای در کنار هم قرار دادن افراد در    هاآن ی شخصیتی  هایژگیوباشد که در شناسایی افراد و  

یک تیم نیز ضعیف هستند. بر این اساس نتایج مطالعاتی مطابق با پژوهش حاضر در بررسی  

 مؤثر د  در برخی موار  تواندیمی دانش  گذاراشتراکی شخصیتی و انسجام تیمی با  هایژگیو

برای   به موفقیت  باشد.  وکارهاکسبواقع شود و چراغ راه رسیدن  تعامل  ی مختلفی  نحوه 

سازمان برخوردار است.    تی در موفق  یاژهیو  تیاز اهم  می و انسجام ت  گریکدیبا    میت  یاعضا

تا جو سازمان را  کنندیتالش م ،یمیانسجام ت تیبردن به اهم یها با پامروزه رهبران سازمان

ک  تیتقو  یاگونه به که  تالش   ارکنانکنند  عملکردهااز  و  دوجانبه    تیحما  گریکدی  یها 

 . نمایند داشته باشند و از بودن در سازمان احساس افتخار  تیمی تیاحساس رضا و نموده

  1200هزار پرسنل و  5000سال فعالیت،  40مورد مطالعه حاضر شرکت اسنوا با بیش از  

در  کشور    شعبه  عنوان  استسراسر  آن  مدیران  و  اسنوا  گروه  چنانکه  با   ندینمایم.  اسنوا 

ی دلخواه برای مردم، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، تعهد اندهیآترسیم    اندازچشم
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ی متخصص  هامیت و باورهای رهبری فکری    گرفتهشکلبه مشتریان و پایبند به اصول اخالقی  

فعالیت آن  هاطرحو  در زمینه تولید و توسعه   بر مردم سرلوحه  نوآورانه همچنین تمرکز  ی 

ی فراوان و  هاتیموفقبا وجود    هاشرکت است. بر این اساس در شرکت اسنوا نیز مانند سایر  

یی مبتنی بر عدم هاضعفلزوم توجه به تیم محوری از سوی مدیران این شرکت همچنان  

و   افراد  از  با  هایژگیوشناخت کافی  افراد  نشاندن  ی  هاتخصصی شخصیتی، در کنار هم 

ی دانش میان اعضای تیم  گذار اشتراکمختلف در قالب یک تیم و انسجام تیمی همچنین  

ی موجود ناشی از  هایکاستی متخصص در شرکت اسنوا و  هامیتوجود دارد لذا با وجود  

در این زمینه ضرورت انجام چنین مطالعاتی برای این شرکت آشکار است.    هایآگاهعدم  

  هاآنی از متغیرها و یا بررسی  اجنبهنیز عنوان شد مطالعات متعدد هریک به    ترش یپچنانکه  

از    ریتأث  یبررسو    اندپرداخته  هاسازمانو    وکارهاکسببا سایر متغیرها در جوامع مختلفی 

آن هم در    اشتراک دانش یانجیکارکنان با توجه به نقش م یمیتبر انسجام  یتیعوامل شخص

شرکت اسنوا جزو معدود مطالعات در این حوزه است و لذا بررسی این دسته از متغیرها در  

. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این  رساندیمکنار یکدیگر نوآوری پژوهش حاضر را نیز  

ت  پرسش انسجام  بر  شخصیتی  عوامل  آیا  که  میانجی است  نقش  به  توجه  با  کارکنان  یمی 

 مثبت و معناداری دارد؟ ریتأث کارکنان شرکت اسنوا انیم اشتراک دانش

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 عوامل شخصیتی 

شخص د  تیمفهوم  وقرارگرفته    یبررس  مورد  یمختلف   یهادگاهیاز  ا  کیهر    است   نیاز 

اند.  پرداخته  تیشخص  فیخود به تعر   ییربنایو اصول ز  یبا توجه به فلسفه وجود  هادگاهید

کامالً متفاوت    برند،یسازه به کار م  نیا  یابیارز  یکه افراد برا  ییبه الگو  تیشخص  فیتعار

سطو از  هرکدام  و   & John)برخوردارند    یمتفاوت  یگستردگ  ای  یانتزاع  ح هستند 

Srivastava, 1999 .)    شخص  توانیم  یکل  فیتعر  کیدر صفات    تیگفت،    ایاز 

در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان و    یفرد  یهاکه به تفاوت   شودیم  لی تشک  ییهاشیگرا

اانجامدیگوناگون م  یهات یتداوم رفتار در موقع باشند  منحصربه  توانندیمصفات    نی.  فرد 
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ف  ستی)ف  باشدمتفاوت  ها در هر فرد  آن  یالگو  یول  ؛ ترجمه سیدمحمدی،2019  ،1ست یو 

شخص  یمختلف  یهاهینظر  (.1397 با  رابطه  و  ت یدر  از    یتیشخص  یهایژگیو   دگاهیداعم 

  نه یدر زم یتنور  نیترصفات، مهم دگاهیو صفات وجود دارد. د یانسان ،یرفتار ،یروانشناس

و صفات   اتیاز خصوص یبیافراد ترک تیشخص ه،ینظر نیاست. بر اساس ا تیمطالعه شخص

  (.1397؛ توجه فکوهی، 2019 ،2یویر )ر گسترده است

مدل از  رایجشخصیت  یهایکی  بسیار  صفات  شناسی  دیدگاه  مدل  از  عاملی ،    پنج 

ابعاد مختلف که    (Lynn, 2021؛  1394،  انصاری و همکاران)  شخصیت یا پنج بزرگ است

  از: ندااین مدل عبارت

 یی گرابرون

از صفات اطالق   یابه دسته   ی بین فردی است.هاشیگرا یی شاخص شخصیتی عمده  گرابرون

درجه   شودیم آن  پرانرژ  یاو  شخص  ه  ،یمعاشرت  ،یاست که  فعال،  و    طلبجان یجسور، 

به   لی گرا تمانفس و احساسات مثبت است. افراد بروناعتمادبه  یشور و شوق، دارا  یدارا

افراد متف  دارندبودن    یمیبودن و صم  یبودن، احساس  یاجتماع با  بهتر کنار   اوتو معموالً 

و حاالت مثبت داشته، نسبت به شغلشان احساس   اتیهنگام کار روح  انیگرا. برونندیآیم

بهتر  رامونشانی پ  طیو عموماً درباره سازمان و مح  شتریب  تیرضا  ,Lynnدارند )  یاحساس 

2021). 

 ی ریپذتوافق

  ی ژگیاشاره دارد. افراد با و  گرانیافراد به همسان بودن با د   شیاشاره به گرا  یر یتوافق پذ

قابل  یر یپذتوافق نوع باال،  روراست،  دارااعتماد،  و  مهربان   ی ژگ یو  یدوست، 

فروتن  رو،یپ  ،یازخودگذشتگ خوش  یتواضع،  ت  یقلبو  افراد  معموالً   ریپذ وافقهستند. 

برا  هبود  هامیت  کنندگانتیهدا سا  ،یشناسروان  س،یتدر  رینظ  یامور  یو  و    ر یمشاوره 

و راحت کنار آمدن با  یسازگار جادیا یافراد در پ نیمناسب هستند. ا  یاجتماع یهاتیفعال

 

1. Feist & Feist 

2. Riviere 
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اختالف   گرید مباحث  از  معموالً  و  هستند  شورک  کنندیم  یدور  زیانگافراد  و   ی)کارگر 

 .(Lynn, 2021؛ 1395همکاران، 

 یشناسفهیوظ

مع  یشناسفهیوظ قابل  اریدرواقع  فرد  نانیاطم  تیسنجش  است  شناسفهیوظ  است.    فردی 

اتکا. شناس و قابلوقت  ،منضبط، هدفمند ،یشناسفه یوظمقید به منظم،  سته،یباوجدان باال، شا

  ی شده و شاخص مناسب  یو مهم تلق  دیمف  ، یسازمان  یهات یاز موقع  یاریدر بس  ،یشناسفهیوظ

افراد    نیا   لی، چراکه تماشودیممحسوب  از مشاغل    یاریدر بس مورد انتظار  عملکرد    یبرا

لذا در  ،هستند جوصرفههمچنین از لحاظ مادی افرادی   .است شتریب تیبه موفق یابیدست یبرا

کارگر ؛  Brown & Taylor, 2014)  باشندیمی اضافی  هانهیهزاقب  امور مالی همواره مر

  .(Lynn, 2021؛ 1395و همکاران،  یشورک

 روان رنجوری 

  ی رنجورروان  یژگی. افراد با وشودیفرد در تحمل استرس مربوط م  ییبه توانا   یرنجورروان

استرس،   یدارا  د،یو ناام  وسیمأ  ،یافراد نگران، عصب  نیهستند. ا   نییپا  یثبات عاطف  یدارا

شتاب  ریپذبیآس  ،یخجالت روانو  افراد  هستند.  هوازده  و  حال  معموالً  در   یمنف  یرنجور 

به کار خود دارند )کارگر شورک  یار خود داشته و عموماً نگرش منفک  طیمح و    ینسبت 

 .(Lynn, 2021؛ 1395همکاران، 

 در برابر تجارب   یگشودگ

اشاره دارد. افراد با   دیجد یهاو کسب تجربه یتازگ  عالقه افراد نسبت به  زانیبه م یگشودگ

تخ   یدارا  یژگیو  نیا جلوه   ل،یقدرت  به  ا  ،یهنر  یهاعالقه  به  نسبت   یهادهیکنجکاو 

ا  دارای  گران،ید باز،  اقدامپرداز  دهیاحساسات  با.  دگرا هستن و  پذ  یگشودگ  افراد   ش ریدر 

هستند   ریپذسکیر  ای  یبه نوآور  از ین  زیاد،  رییتحول و تغ  با مشاغل    یبرا  مناسب  ،اتیتجرب

 (. همان؛ همان)
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  تیم و انسجام تیمی

هدف   رای رسیدن بهکه ب  شودیم اطالق  مکمل    یهااز افراد با مهارت  یبه تعداد  میاصطالح ت

 ,Logan؛  Hoegl & Parboteeah, 2007د )ندارمتقابل تعهد    یر یپذتیمشترک و مسئول

قنبر2016 عبدالمالک  ی؛  ت( 1399  ،یو  بس  هامی.  برااز    یاریاز    هاسازمانو  افراد    یجهات 

تفکر همگرا    در و    کنندیم  بیرا با هم ترک  یمتنوع  یهاها دانش و مهارت سودمند هستند. آن

 ,Hoegl & Parboteeah)هستند  دانش    دیو تول  تیسازنده خالق  یهابلوک   سازنهیزم  واگراو  

تعهد، انسجام   نان،یبا گروه از درجه اعتماد، اطم  سهیدر مقا  هامیت  .(Salas et al, 2015؛  2007

 1و همکاران  لی ان  دگاهیاز د  (.Kozlowski et al, 1996هستند )  برخوردار  یشتر یب  یو هماهنگ

اهداف   یبوده و دارا  یمتک  گریکدیچند نفر هستند که به    ایاز دو    یبی ترک  هامی ( ت1998)

طور چند شخص است که به  ایاز دو  زیمتما  یامجموعه میها، تهستند. به اعتقاد آن یمشترک

 .کنندیتحقق اهداف مشترک با هم کار م یبرا یو توافق وستهیپهمبه  ا،یپو

 & Keyton . )است    یمیمؤثر و سازنده، انسجام ت  یمیکار ت  ی دراصل  یهااز جنبه   یکی

Springston, 1990 ؛Bayraktar, 2017 .) ( 1950انسجام تیمی نخستین بار توسط فستینگر  )

مطرح شد، بدین معنا که درجه و میزانی که افراد جذب یکدیگر شده و در اهداف تسهیم  

انسجام بیشتر خواهد  ،اعضای تیم بیشتر با هم همکاری کنند اندازه هر. رساندیمرا  شوندیم

که اعضا در آن تمایل    دانندیم( نیز انسجام را فرایندی پویا  1998رون و همکاران )شد. ک

اهداف تداوم بخشند   به   & Onağ)دارند صمیمیت، وفاداری و یکپارچگی را در رسیدن 

Tepeci, 2014 .)  م تیمی طی مطالعات پیشین )نتایج مثبت انسجاPolley, 1987  ؛Greene, 

 Park et؛  Lee & KO, 2019؛  Black et al, 2019؛   Onağ, Z., & Tepeci, 2014  ؛1989

al, 2021 )  .   که بهبود    شودیممطلوب برای کار تیمی محسوب    یک ویژگی  دهدیمنشان

به همراه   فعالیت    آوردیمعملکرد را  موفقیت در  از جهتی ضامن  حفظ است.    موردنظرو 

واحد که از   یااعضا در مجموعه ینگهدارعبارت است از نیز آن  یاتیانسجام در مفهوم عمل

  یمفهوم که اعضا نیاند، به اخورده  وندیپ گریکدیمحور با  ایف دموضوع، ه کیقبل حول 

 

1. O’Neil et al 
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. در کنند ی م  تیاند و فعالشده  بیسازمان ترغ  تیمشترک به عضو  هدف  کیگروه با    یکنون

تحقق همان هدف مشترک و انجام   یها را برا آن  تواندیحفظ انسجام م   یهااست یس  جهینت

کند و   یریترک جلوگ ایشدن  زولهی، اوا مرتبط با اهداف نگه دارد و از انز یهاتیدادن فعال

اعضا   ریبا سا  وندیو پ  یبا همدل  یآت  یهاتیو انجام دادن مأمور  رشیپذ  یها را براآن  یآمادگ

  (.Bayraktar, 2017) زاندیبرانگ

 گر یکد یکه    آوردیمگرد هم  را    ییاعضا  دئالیطور ااست که به   یسازمان  جامعه  کی  م،یت

ارزش  ،مشترک  دیعقا  ،مشابه  یها ییتوانا  کنند،یم  لیرا تکم   ی مشترک  یهااهداف مهم و 

عملکرد اهدافشان  دسترس  یدارند،  اهداف  به  و خودشان  و ابندییم  یاست  از   یها یژگی. 

  ی . انسجام به معنادنآوریخود انسجام به وجود م  یاعضا  نین است که در بی ا  هامیت  یاصل

  ی اعضا  نیدوجانبه در ب  تی و حما  می ت  یاعضا  نیب  یارتباط قو   قیمتحد از طر   یرفتار   جادیا

دارا   میت  کی  (.Gacar, 2013)  است  میت هنجارهانقش  یمنسجم  اهداف   ،یمی ت  یها، 

مثبت،    یمشترک، احترام، انرژ  تیخوب، مسئول  یمثبت، ارتباط کار  یمیت  تیمشترک، هو

 ی)درجه تعهد افراد برا   فی انسجام در دو بعد انسجام تکل  .استو اتحاد    یبه هماهنگ  لی تما

 گریکدیعالقه اعضا به    زانیم  ،یمیت  تی)جذاب  یمشترک( و انسجام اجتماع  فیوظا  ایاهداف  

  ی مندتیبر عملکرد و رضا  یاثرات گوناگون  تواندی( ممیدر ت  تیها از عضوآن  تیو رضا

و موجب   گذاردیاست که بر اعضا اثر م ییروهای تمام ن ندیبرآ  یمیداشته باشد. انسجام ت میت

آن  یباق مماندن  گروه  در  نشودیها  انسجام    ییروهای .  باعث  از:  اعبارت  گردندمیکه  ند 

انگ  تیجذاب و  گروه  ترک  برابر  در  مقاومت  عضوزشیگروه،  انسجام   تی. حفظ  و  گروه 

متعدد  هب  یگروه پو  یابعاد  است   ییایاز  مرتبط  آن  اندازه  و  تجانس  بلوغ،  مانند    گروه 

(Buchanan, 1998  ؛Lee & KO, 2019).  در توسعه    کنندهنییتع  یعنوان عاملبه  یمیت  انسجام

  م یو حفظ ت  لیتشک  یافراد برا  شیدر گرا  ایپو  یندیصورت فراموفق به  یها میت  یبرا  یمیت

  ی )بخشش شودیاعضا منعکس م یعاطف یازهاین یارضا ای یبه اهداف ابزار دنیمنظور رسبه

  (.1391و همکاران، 
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 اشتراک دانش 

  شده ارائهو تعاریف متعددی از آن  دانش است  تیر یمددر  ندیفرا نی تراشتراک دانش، مهم 

( اشتراک دانش را فرآیند اجتماعی و ارادی در انتقال، جذب و استفاده  2008)  1است. هاردر

اهداف   به  رسیدن  در  دانش  تعامل داندیماز  فرهنگ  دانش  اشتراک  تعریف  یک  در   .

اشتراک    (. Lin et al, 2009)است    شده کسب اجتماعی شامل تبادل دانش مهارتی و تجربه  

ی تجربه کاری، تخصص و اطالعات گذار اشتراکدانش عبارت است از توانایی کارکنان در  

و   رسمی  تعامالت  در  کارکنان  سایر  چهررسمیغبا  کاری  واحدهای  در  چه  درون    ی  در 

 اریدانش بس  ، نیافزون بر ا(.  1399یی که در آن عضویت دارند )غفوری و همکاران،  هامیت

به  سازمان از آن   نکهیمگر ا ،خواهد رفت  یها وجود دارد رو به نابودکه در سازمان یباارزش

بهره گ  نیبهتر از کارکنان خالقبه ،  ردینحو  به   اریکه بس  ی خصوص  دانش    یر یکارگمشتاق 

تجرب  شیخو و  هستند  سازمان  سازمان  یفرد   اتیدر  دانش  به  را  . نماید   لید تب  یکارکنان 

با  زی را ن شیها و تجارب ارزشمند خودانش، مهارت  کنندیکه سازمان را ترک م یکارکنان

گمارده شوند و  یدیجد یهاممکن است در پست  مانندی م یکه باق ییهاو آن  برندیخود م

نکرده    یااستفاده  ،اندبخش کسب کرده  کیها در  سال   ی هرگز از آن مجموعه دانش که ط

خاص جهت جذب تجربه و   یانتقال ندهند. اگر سازمان راهبرد زین گران یو آن دانش را به د

  ی گذارمناسب جهت به اشتراک   ینداشته باشد و راهبردها  اریدر اخت  شیدانش کارکنان خو

 انیخواهد شد )خاتم  یمتحمل خسارت و ضرر فراوان  ، ارکنانش فراهم نکرده باشددانش ک

ن  ییهاسازمان  یبرا  (.1388فر،   ک  ازیکه  به   یرقابت  تیمز  سببه  عوامل    یریکارگدارند، 

 (. Ipe, 2003)است    یکند، ضرور  کیها را به بروز رفتار اشتراک دانش تحرکه آن  یزشیانگ

 فرضیات پیشینه پژوهش و توسعه 

چرا که هرچه   ؛هستند  انسجام  ی کاری در کسب موفقیت و اثربخشی نیازمندهاگروهو    هامیت

باشند داشته  بیشتری  بهتر    ،انسجام  تیم  نمایش  هاییتوانااعضای  به  را  خود  . گذارندیمی 

همکاری و رابطه مطمئن میان اعضا و رفتارهایی مانند تمایل به افزایش اتحاد و مشارکت در  
 

1. Harder 
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همگی نشان از انسجام دارد. انسجام نقش مهمی در تقویت عملکرد تیمی و    ،انجام وظیفه

افراد دارد   باور 1998باچانان )(.  Tajfel & Turner, 1986)احساس رضایت میان  این  بر   )

به دقت مورد    دیبا  م،یت  یاعضا  یتیشخص  یهایژگیاز جمله و  م،یت  بیترک  یرهایمتغاست که  

  1آئرون و پاساک   منجر به بهبود عملکرد شود.  یم یبه ت  یتا انتقال کار از فرد  رندیتوجه قرار گ

مهم  و دو جنبه    میت  یاعضا  یتیشخص  یهای ژگیو  نیرابطه بی با بررسی  امطالعه( در  2012)

 پذیری توافق ،  شخصیتی  بزرگ  ویژگیپنج    انیدر مدریافتند    میاز انسجام تتکلیف و اجتماعی  

انسجام   برون  تکلیفبا  اجتماع  اب  ییگراو  دارد  یانسجام  مثبت  دریافتند    .ارتباط  همچنین 

ی شناسفهیوظ   دارد.  یرابطه منف  یو هم با انسجام اجتماع  فهیوظهم با انسجام    یرنجورروان

( در بررسی خود پیرامون 2020)  2جین   .اردند  یارتباط  یدر سطح فرد  فهیبا انسجام وظ  نیز

دریافت  هایژگیونقش   تیمی  اثربخشی  و  انسجام  بر  شخصیتی  مانند   ییهایژگیوی 

طور هستند که به  ییهایژگیاز جمله و  یاعتمادساز  ی وگشودگ  ،ییگرابرون  ،ییگرادرون

 . گذارند یم ریتأث میعمده بر انسجام ت

 ی است که به اثربخش  یاله یهم وس  بلکه هم هدف و   ستیهدف ن  کیاشتراک دانش تنها  

کارگر شورکی و همکاران   (.1399و همکاران،  ی)غفور  گرددیسازمان منجر م یهاتالش

و رفتار کاری   دانشهای شخصیتی بر روی تسهیم  ای با بررسی اثر ویژگی( در مطالعه1395)

( کارکنان  که  موردمطالعهنوآورانه  کردند  بیان  نفت(  صنعت  پژوهشگاه  ی هایژگیو: 

اثر مثبت و معنادار دارد.  ریپذتطابقیی،  گرابرونشخصیتی   بر تسهیم دانش  ی و گشودگی 

 میبر نگرش و رفتار تسه  یتیشخص  یهایژگیو  ر یتأث  نییتع( در  2016)  3آجیمانگ و همکاران

بر نگرش و رفتار    یتیزرگ شخصب  یژگیپنج وبه این نتیجه رسیدند که    معلمانمیان  دانش  

تسه به  نسبت  تأث  میمعلمان  آن  ریدانش  دریافتند    هادارد.    ویژگی   یاستثنابههمچنین 

نگرش و رفتار  راتییدر تغ  یمعنادار رییتغ ی شخصیتی موجبهایژگیو سایر ،یشناسفهیوظ

اشتراکدر  معلمان   همکاران  .گرددمیدانش    یگذار به  و  با  2016)  4لطفی  نیز  ی  بررس( 

 

1. Aeron & Pathak 

2. Jain 

3. Agyemang et al 

4. Lotfi et al 
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( ی رنجورو روان   یر یپذتوافق  ،یشناسفه یوظ  ،یگشودگ  ،ییگرا )برون  یتیشخص  یهایژگیو

اشتراک در    یگذاربر  دولت  ک یدر    ان یدانشگاه  میاندانش  مالز  یدانشگاه  دریافتند   یدر 

برون   یگشودگ تجربه،  وظ  ییگرابه  معنادار  ریتأث  یشناسفهیو  و  اشتراک   یمثبت  رفتار  بر 

دانش   میبر تسه  رگذاریعامل تأث  نی تربه تجربه مهم  یگشودگ  رسدیدانش افراد دارد. به نظر م

بر رفتار    یکارکنان دانشگاه  انیدر م  پذیریتوافقاگرچه  به این نتیجه رسیدند که    هاباشد. آن

بر  یمنف ریتأثنیز  یوررنج. روانستیمعنادار ن یدارد، اما ازنظر آمار ریها تأثدانش آن  میتسه

 دانش داشت. میتسه

( قاسمی  و  با  1396رحمتی  تغ  ریتأث  یبررس(  و  دانش  سازمان  راتییاشتراک  بر    یمثبت 

ی دانش  گذاراشتراکبه  که  ی دریافتند  استان مرکز  یدانشگاه علوم پزشک  در  یمی انسجام ت

 مثبت دارد و افراد با اشتراک دانش خود عملکرد تیمی بهتری دارند.  ریتأثدر انسجام تیم 

اصللذا   هدف  بررس  یبراساس  با  شخص  ریثأ ت  یپژوهش  ت  یتیعوامل  انسجام   ی میبر 

نقش م به  با توجه  اسنوا، کل  یانجیکارکنان  قب  ییهاواژهدیاشتراک دانش در شرکت    ل یاز 

شخص» ت»،  «یتیعوامل  پا  «دانشاشتراک  »و    «یمیانسجام  شامل    یداخل  یعلم  یها  گاه یاز 

امرالد، پاب مد و...   ر،یشامل الزو  یو ... و خارج  رانی مگ ا  کا،یلیوینورمگز، س  رانداک،یا

با هدف پژوهش مطابق   شتریارتباط ب  زانیاز مطالعات با م  یبرخی  خالصهجو شد که  وجست

 ( ارائه شده است.1با جدول )
 

 پیشینه پژوهش  عنوانبهی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش هاپژوهش برخی از  .3جدول 

 نتایج  سال  نویسندگان  عنوان پژوهش ردیف 

1 

نظریه هویت اجتماعی رفتار بین  

گروهی )روانشناسی روابط بین  

 گروهی( 

تاجفل و 

 تورنر 
1986 

مهم   تقونقش  در  و    تی انسجام  عملکرد 

در یک جمع  افراد    انیم  تیاحساس رضا

 تیم  عنوانبه

2 

بزرگ   یژگی پنج و ریتأث

و  یبر انسجام گروه تیشخص 

 عملکرد خالقانه

 1998 باچانان

رابطه    تأییدعدم   در  گروه  انسجام  نقش 

خالقانه،   کارهای  و  شخصیتی  الگوهای 

بهبود  های ژگی و  ریتأث بر  شخصیتی  ی 

 عملکرد افراد تیم 
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3 

  یاعضا تیشخص  نمیارابطه 

مطالعه  کی: میو انسجام ت میت

  یدر صنعت فناور یاکتشاف

 اطالعات

آئرون و 

 پاساک
2012 

میان   مثبت  شخصیتی  های ژگ یوارتباط  ی 

انسجام   جنبه  با  تیم  اعضای  بودن  موافق 

و   انسجام  گرابرونوظیفه  جنبه  با  یی 

منفی   ارتباط  با  جور رنروان اجتماعی،  ی 

 هردو جنبه انسجام وظیفه و اجتماعی 

4 

معلمان:   نیاشتراک دانش در ب 

  یت یشخص یژگینقش پنج و

 بزرگ 

آجیمانگ و 

 همکاران
2016 

و  ریتأث شخص   یژگی پنج  بر    یتیبزرگ 

تسه به  نسبت  معلمان  رفتار  و    م ینگرش 

  ر یی تغ ،ی شناسفهیصفت وظ  یاستثنادانش به

تغ   یمعنادار  رفتار   راتیی در  و  نگرش 

 دانش  یگذارمعلمان به اشتراک 

5 

 یهای ژگی پنج بعد و ریتأث

بزرگ بر رفتار به  یتیشخص 

 دانش  یگذاراشتراک 

لطفی و 

 همکاران
2016 

تجربه،    یگشودگمثبت    ریتأث به 

وظ   ییگرابرون رفتار    یشناسفهیو  بر 

افراد  دانش  تجربه    یگشودگ ،  اشتراک  به 

تسه  رگذار یعامل تأث  نیترمهم دانش    میبر 

 دانش   میبر تسهی رنجورروان منفی    ریتأثو 

6 

 یهای ژگ یاثر و یبررس 

دانش    میتسه  یبر رو یتیشخص 

نوآورانه کارکنان   یو رفتار کار

)موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت  

 نفت(

کارگر  

شورکی و 

 همکاران

1395 

و معنادار  و  مثبت    ی ت یشخص  یهای ژگی اثر 

بر    یو گشودگ  یریپذتطابق   ،ییگرابرون

  م یمثبت و معنادار تسه  ریأث، تدانش   میتسه

 نوآورانه  یدانش بر رفتار کار

7 

اشتراک دانش و  ریتأث یبررس 

بر  یمثبت سازمان راتییتغ

در دانشگاه علوم  یمیانسجام ت 

 ی استان مرکز یپزشک

رحمتی و 

 قاسمی
1396 

مثبت تغییرات سازمان بر انسجام تیم    ریتأث

و   انسجام  در  دانش  اشتراک  نقش  و 

 عملکرد مثبت افراد در تیم 

8 

 هیسرما  نیارتباط ب یبررس 

بر اساس   یبا عملکرد مال یفکر

 اشتراک دانش  یانجینقش م

غفوری و  

 همکاران
1399 

معنادار   سرماارتباط  با    یفکر   هیابعاد 

دانش میان  ،اشتراک  ارتباط  عاد  اب  عدم 

  ن یهمچن  مالی وبا عملکرد    یفکر  هیسرما

اشتراک دانش با عملکرد   یارتباط معنادار

 ت شرک  یمال

9 

بر   یت یشخص یهای ژگینقش و

  میت یو اثربخش  یمیانسجام ت 

 ی( سازمان  یمطالعه مورد )

 2020 جین 
درون   ییهای ژگ یو  ریتأث   ، یی گرامانند 

بر    یاعتمادساز   ،یگشودگ   ،ییگرابرون
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ت آن    میانسجام  دنبال  به    ن یا  ریتأثو 

 کارمندشخص   یوربر بهره های ژگیو

 

شود اکثر با نگاه اجمالی به پیشینه پژوهش اعم از مطالعات داخلی و خارجی مشاهده می

حوزه پژوهش در  و  یکدیگر  کنار  در  متغیرها  از  بخشی  بررسی  به  تنها  پیشین  و  های  ها 

ثیر عوامل أبه بررسی ت  طور مستقیمبهپژوهشی که    تاکنون  اند وپرداختههای مختلف  سازمان

شخصیتی بر انسجام تیمی با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتراک دانش به ویژه در شرکت  

توان به پژوهش  صورت نگرفته است. از مطالعات نزدیک به پژوهش حاضر می  ،اسنوا بپردازد

پاساک ) و  بررسی  2012آئرون  ت  میت  یاعضا   تیشخص  انیرابطه م( در  انسجام   ک ی:  م یو 

اکتشاف فناور  یمطالعه  صنعت  )اطالعات  یدر  قاسمی  و  رحمتی  با  1396،    ر یتأث  ی بررس( 

تغ و  انس  یمثبت سازمان  راتییاشتراک دانش  تبر  پزشک  یمی جام  علوم  دانشگاه  استان    یدر 

و   یمی بر انسجام ت  یتیشخص  ی هایژگینقش و( در مطالعه و بررسی  2020ی و جین )مرکز 

اشاره نمود. لذا پژوهش حاضر با بررسی سه دسته از   (یسازمان ی)مطالعه مورد   میت یاثربخش

رفع  کنار یکدیگر درصدد  اشتراک دانش( در  و  تیمی  انسجام  متغیرها )عوامل شخصیتی، 

کمبودها و تکمیل مطالعات پیش از خود بوده است. نوآوری و تمایز مطالعه حاضر بررسی 

متغیر   دسته  سه  اس  خصوصبه همین  اسنوا  شرکت  همچون  شرکتی  مطالعات  در  در  که  ت 

پژوهش مدل مفهومی مطابق  پیشینه  و  نظری  ادبیات  به  با توجه  نشده است.  پیشین مشاهده 

 است. شده ارائه( 1شکل )
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 مدل مفهومی پژوهش  .2شکل 

 

 ی پژوهش هاهیفرض

اشتراک   یانجیکارکنان شرکت اسنوا با توجه به نقش م یمیو انسجام ت یتیعوامل شخص نیب

 دانش رابطه وجود دارد.

 بین عوامل شخصیتی کارکنان شرکت اسنوا با انسجام تیمی رابطه مستقیم وجود دارد.

 بین عوامل شخصیتی کارکنان شرکت اسنوا با اشتراک دانش رابطه مستقیم وجود دارد. 

 با انسجام تیمی رابطه مستقیم وجود دارد.بین اشتراک دانش کارکنان شرکت اسنوا 

میانجی  نقش  به  توجه  با  اسنوا  شرکت  کارکنان  تیمی  انسجام  و  شخصیتی  عوامل  بین 

 اشتراک دانش رابطه غیرمستقیم وجود دارد. 

 روش پژوهش 

از حیث هدف کاربردی است.   بین    ازآنجاکهپژوهش  یافتن روابط  پژوهش هدف  این  در 

آن توصیف  و  همبستگی متغیرها  پژوهش  است،  ساختاری  معادالت  الگویابی  طریق  از  ها 

با حداقل مدرک دیپلم   1399کارکنان شرکت اسنوا در سال   تمام آماری شامل است. جامعه

است سال  یک  از  بیش  کار  سابقه  داشتن  کریس  .و  جدول  از  استفاده  با  نمونه  و حجم  ی 

به1970)  1مورگان  گردنفر    248تعداد    (  مالحظات  است  دهیمحاسبه  رعایت  دلیل  به    ، و 

 

1. Krejcie & Morgan 
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 شده  یآورجمع ی تصادفی ساده  ریگنمونه   با روشنفر و    278از میان تعداد نمونه    هاپرسشنامه

در خصوص و  یاکتابخانه  در بخش ادبیات به روشاطالعات  یپژوهش در گردآوراست. 

نموده است )پرسشنامه(    یدانیم  صورتبه   هاداده   پرسشنامه   از  رهایکه در سنجش متغ  عمل 

ی از مدل پنج عاملی صفات شخصیتی از مخزن  اشدهکوچک، فرم کوتاه    IPIPشخصیتی  

  4در هر عامل شخصیتی    و   پرسش  20( متشکل از  1999ی گلدبرگ ) المللنیب  هایپرسش

سه بخش در    پرسش  10شامل  (  2015)  1دانش چانگ و همکاران  اشتراکپرسشنامه  ،    پرسش

پرسشنامه انسجام و ی و ریادگ ی زهیانگ قیو تشو  یر یادگیفرصت  میتسه ،یدانش فرد  میتسه

 پرسش  18  یو دارا  فیو تکل  یدر دو بعد اجتماع(  1991)  2سیوستر و و  میت  یکپارچگی

  فیطی شخصیتی و سهیم دانش از  هایژگیواست. در سنجش دو پرسشنامه    شده  استفاده

بس  کرتیل  یادرجهپنج بس  اری)از  تا  از    (اد یز  اریکم  تیمی  انسجام  پرسشنامه  در   ف یطو 

   است. شده استفاده( مخالفم یلیموافقم تا خ یلیاز خ) کرتیل یادرجه هفت

 پژوهش  یهاافتهی

ساختاری  ها  داده  لیتحل  در معادالت  پیشنهادی  الگوی  برازش  و    SPSS  یافزارها نرمو 

AMOS    توص  .است  قرارگرفته  مورداستفاده  24نسخه آمار  طر   یفیبراساس  افزار  نرم  قیاز 

SPSS،  46/74درصد زن و    54/25  شدهیآورپرسشنامه جمع   278از تعداد  نشان داد    جینتا 

تا   26درصد    39/5سال،    25تا    20درصد در رده سنی    3/ 96.  اند داشتهدرصد مرد مشارکت  

  41درصد بیش از   13/6سال،    40تا   36درصد    60/44سال،    35تا    31درصد    34/ 53سال،    30

درصد   65/5. بر اساس میزان تحصیالت اندندادهدرصد نیز به این مورد پاسخی  39/5سال و 

درصد دارای مدرک   03/5و    سانسیلوقفدرصد    24/ 05درصد لیسانس،    65/ 27دارای دیپلم،  

  5درصد بین  54/25سال،   5درصد کمتر از  75/14سابقه کاری نیز  لحاظ از. اندبودهدکتری 

درصد   88/2، سال 20تا  16درصد بین   19/ 06سال،  15تا  11درصد بین  17/34سال،  10تا 

 درصد نیز پاسخی نداده بودند. 60/3سال و  20بیش از 

 

1. Chung et al 

2. Westre & Weiss 
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از روایی محتوا توسط متخصصان حوزه و روایی صوری با   هاپرسشنامهی  در بررسی روای

ایرادات شناسایی و اصالح    دهندگانپاسخ نفر از    10در اختیار    هاپرسشنامه  گذاشتندر اختیار  

استاندارد هستند روایی سازه   هاپرسشنامهشده است و به این دلیل که    تأییدو هر دو روایی  

 محاسبه نشده است.  

 ها مشخصات متخصصان و اساتید جهت سنجش روایی پرسشنامه  .4جدول 

 تخصص  سابقه فعالیت  سمت سازمانی متخصص  ردیف 

 مدیریت منابع انسانی  10 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی )استادیار(  1

 بازرگانی مدیریت  7 ( اری)استاد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 2

 مدیریت منابع انسانی  13 ( اری)استاد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 3

 مدیریت بازاریابی  18 ( دانشیار)  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 4

 مدیریت صنعتی  10 ( اری)استاد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 5

 مدیریت کارآفرینی  5 ( اری)استاد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 6

 مدیریت  21 ( اری)استاد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه 7

 مدیریت  23 مسئول واحد بازاریابی شرکت اسنوا  8

 مدیریت  18 مدیر منابع انسانی  9

 مهندس صنایع  11 مدیریت تضمین و کنترل کیفیت  10

 

با جدول ) نیز ضریب آلفای کرونباخ مطابق  پایایی  نتایج   شده  محاسبه(  1در  است که 

  قبول قابلاز پایایی  هاپرسشنامهو بوده است  شتری( ب6/0) اریاز حداقل مع ری مقاد دهدیمنشان 

 . هستند نیز برخوردار 

 کرونباخ  ی آلفا بیضر .5جدول 

ر ی متغ  
ضریب آلفای  

 کرونباخ 

ی ت یشخص  یهای ژگیو  687/0  

890/0 اشتراک دانش  

ی میانسجام ت   891/0  
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همبستگی، میانگین و انحراف   بیضرامتغیرها در سطح توصیفی از  لیوتحلهیتجزجهت 

 است.  شدهگزارش( 2است که نتایج مطابق با جدول ) شده استفادهمعیار 

 پژوهش ی رهایمربوط به متغ ی همبستگ بی و ضرا  یفیتوص  ی هاافتهی .6جدول 

متغیرهای  

 پژوهش
 میانگین  7 6 5 4 3 2 1

انحراف  

 معیار 

 84/27 39/82       1 انسجام تیمی 

 ی شناسفهیوظ
**47

5/0 
1      65/11 78/3 

ی بر  گشودگ

 تجارب

**52

7/0 

**821

/0 
1     17/11 19/3 

 یی رونگراب

**66

5/0 

**807

/0 
**787/0 1    64/11 28/3 

 ی ریپذتوافق
**80

9/0 

**699

/0 
**746/0 

**813/

0 
1   98/11 11/3 

 ی رنجور روان
**76

8/0- 

**431

/0- 

**406/0

 - 

**525/

0- 

**57

9/0- 
1  64/8 47/3 

 اشتراک دانش
**69

2/0 

**486

/0 
**645/0 

**713/

0 

**73

1/0 

**53

2/0- 
1 49/28 15/9 

 **P<0/01 

 افزار نرم به جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادالت ساختاری با استفاده از  

AMOS  مفروضه  مورداستفاده است.  کلموگروف    پژوهشهای  بوده  آزمون  شامل 

استقالل    1اسمیرنوف  برای آزمون  نمرات، آزمون دوربین واتسون  بودن توزیع  نرمال  برای 

تحمل  ضریب  آزمون  تورم   2خطاها،  عدم    3واریانس  و  بررسی  خطبرای  چندگانههم   ی 

برقرار    موردنظری  هامفروضه( نشان داد  3. نتایج مطابق با جدول )اند گرفتهی قرار  موردبررس

 هستند. 

 

1. Kolmogrov Smirnov  

2. tolerance 

3.Variance Inflation Factor  (VIF) 
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 پژوهش  ی هافرضشیپ .7جدول 

متغیرهای  

 پژوهش
 آماره
KS 

معناداری 
KS 

 /آزمون استقالل خطاها

واتسون   نیدورب

( ی)خودهمبستگ   

  تحمل بی ضر

  یرهای متغ

و  نیبشیپ

ی انج یم  

  تورم واریانس

  یرهای متغ

و  نیبشیپ

ی انج یم  

224/0 انسجام تیمی   125/0     

ی شناسفهیوظ  281/0  069/0  

832/1  

711/0  407/1  

نسبت   یگشودگ

 به تجربه 
203/0  071/0  262/0  811/3  

یی رونگراب  213/0  108/0  277/0  615/3  

ی ریپذتوافق  207/0  102/0  347/0  880/2  

روان ی رنجور   240/0  111/0  296/0  379/3  

اشتراک دانش 

ی طورکل به  
227/0  056/0  673/1    

اشتراک دانش 

ی فرد  
269/0  115/0   220/0  551/4  

فرصت   اشتراک

ی ری ادگی  
276/0  121/0   231/0  331/4  

  زهی انگ قیتشو

ی ری ادگی  
259/0  108/0   217/0  599/4  

 

، (NFI)  1های برازندگی شامل برازش هنجار شدهدر برازش مدل پیشنهادی از شاخص 

مقایسه برازش  افزایشی (CFI)  ایشاخص  برازندگی  شاخص   ،  (IFI) نیکویی شاخص   ،

و شاخص خطای   (AGFI)  3یا انطباقی   شدهلیتعدو شاخص نیکویی برازش    (GFI)  2برازش

با جدول )  ( RMSEA)4تقریب ی مجذور میانگین  ریشه است. علت    شده  استفاده(  4مطابق 

انتخاب این روش آماری وجود متغیر میانجی در عنوان پژوهشی بود که با استفاده از این 

 

1. Normal Fit Index (NFI) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4.  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ی ها( نشان داد تمام شاخص 4جدول )  جینتا  توان به بررسی آن پرداخت.روش آماری می

 برخوردار هستند.  یکاف تیاز مطلوب یبرازندگ

 در پژوهش حاضر  شدهاصالح و  ی شنهادیپ الگوی برازش  ی هاشاخص  .8جدول 

ی هاشاخص 

 برازش 

 الگو 
X2 df X2/df AGFI CFI IFI GFI NFI RMSEA 

الگوی  

 پیشنهادی 
880/1856  21 593/2  001/0  999/0  999/0  999/0  999/0  562/0  

508/713 الگوی نهایی   85 394/1  937/0  999/0  999/0  996/0  998/0  066/0  

 

 یو سطح معنادار  ریمس  بیضرااست و    شده   ارائه(  2الگوی نهایی پژوهش مطابق با شکل )

( شامل عوامل شخصیتی و انسجام تیمی، 5در جدول )  زی ن میمستق یرها یدر مس یینها یالگو

 است.  شده گزارشعوامل شخصیتی و اشتراک دانش و اشتراک دانش با انسجام تیمی 
 

 ر یمس ب یپژوهش حاضر و ضرا یینها ی الگو  .3شکل 
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( جدول  اساس  نشان  5بر  نتایج  دوم  فرضیه  با  مطابق    م ی مستق  ریمس   بیضرا  دهدیم (، 

توافقsig=001/0و    β=0/ 195)  یشناسفهیوظ و sig=001/0و    β=0/ 641)   یرپذی(،   )

کارکنان شرکت اسنوا معنادار   یم ی( بر انسجام تsig=001/0و    β=  -441/0)   یرنجورروان

 هیمعنادار نبودند. لذا فرض یی نسبت به تجربه و برونگرا یگشودگ  میمستق بی. ضراه استبود

  م یرابطه مستق  یمیکارکنان شرکت اسنوا با انسجام ت  یتیعوامل شخص  نیب  نکه یبر ا  دوم مبنی

وظ سطح عوامل  در  تنها  دارد  رنجور  یرپذی  توافق  ،یشناسفهیوجود  روان  ه شد  تأیید  یو 

سوم   فرضیه  در  (، sig=001/0و    β=498/0)  یشناسفهیوظ  میمستق  ریمس  بیضرااست. 

)  یگشودگ تجربه  به  برونگراsig=001/0و    β=378/0نسبت  و    β=0/ 473)  یی(، 

001 /0=sigتوافق روانsig=001/0و    β=0/ 321)  یری پذ(،  و  و    β=  -159/0)   یرنجور( 

001 /0=sig با این   سوم  هی( بر اشتراک دانش کارکنان شرکت اسنوا معنادار بودند. لذا فرض

وجود  میکارکنان شرکت اسنوا با اشتراک دانش رابطه مستق یتیعوامل شخص نیبکه  عنوان

و    β=0/ 103اشتراک دانش )  می مستق  ری مس  بیضر در فرضیه چهارم نیز    .ه استشد  تأییددارد  

008 /0=sigچهارم مبنی بر   هی. لذا فرضاستکارکنان شرکت اسنوا معنادار  یمی( بر انسجام ت

نیز وجود دارد  میرابطه مستق یمیاشتراک دانش کارکنان شرکت اسنوا با انسجام ت نیب نکهیا

 .ه استشد دیتائ

 ی دوم تا چهارم هاه یفرض مستقیم  ر یمس بیضرا .9جدول 

 مسیر مستقیم 
ضریب بتا  

𝛃)) 

خطای معیار  

(S.E ) 

نسبت بحرانی  

(C.R. ) 
 معناداری 

 001/0 369/5 267/0 195/0 انسجام تیمی  ←یشناسفهیوظ

انسجام   ←نسبت به تجربه یگشودگ

 تیمی 
078/0 464/0 472/1 141/0 

 113/0 584/0 499/0 093/0 انسجام تیمی  ←ییرونگراب

 001/0 851/12 428/0 614/0 انسجام تیمی  ←یریتوافق پذ

 001/0 -635/13 364/0 -441/0 انسجام تیمی  ←یرنجور  روان

 001/0 186/7 168/0 498/0 شدان  اشتراک ←یشناسفهیوظ
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  اشتراک ←نسبت به تجربه یگشودگ

 شدان
378/0 199/0 439/5 001/0 

 001/0 279/6 210/0 473/0 ش دان اشتراک ←ییبرونگرا

 001/0 802/4 197/0 321/0 شدان  اشتراک ←یریتوافق پذ

 001/0 -634/3 162/0 -159/0 ش دان اشتراک ←یروان رنجور 

 008/0 667/2 118/0 103/0 ی متی انسجام ←اشتراک دانش

 ی است. زمان   میرمستقیغ  ریپژوهش حاضر وجود مس   یشنهادیپ  یالگو  ییربنایفرض ز  کی

ز چندان  نمونه  تعداد  قدرتمندتر   ادیکه  استرپ  بوت  منطق  نینباشد،  برا  نیتر یو    ی روش 

 ی ریگو تعداد نمونهدرصد   95 نانیسطح اطم. آوردیرا فراهم م میرمستقیبه اثرات غ یابیدست

استرپ،   بوت  پنجم  .  تاس  1000مجدد  فرضیه  با  عوامل    یداریمعن  نییتع  ی برامطابق 

ت  یتیشخص انسجام  طر  یمیبر  م  قیاز  بر    یانجینقش  استرپ  بوت  روش  از  دانش  اشتراک 

آزمون هر دو   نیا  نییروش چنانچه حد باال و پا  نی. در ااست  شده  گزارش  (6)اساس جدول  

 م یرمستق یغ  ری در آن صورت مس  ،ردی دو حد قرار نگ  نیا   نیباشند و صفر ماب  یا هر دو منفیمثبت  

انسجام    یبر رو  یتیقاعده در مورد عوامل شخص  نیا  (6)جدول    با خواهد بود. مطابق    داریمعن

 پنجم هیگفت که فرض توانیم تیدرنها. کند یاشتراک دانش صدق م  یانجیبا نقش م یمیت

شخص  نیب  نکهیا   رب  یمبن ت  یتی عوامل  انسجام  و  اسنوا  شرکت  نقش   یم یکارکنان  به  توجه 

 .است تأییدمورد وجود دارد  می رمستقیاشتراک دانش رابطه غ یانجیم

اشتراک   یانجیبا نقش م یم یو انسجام ت  یتیعوامل شخص فرضیه پنجم  بوت استرپ  جینتا .10جدول 

 دانش

 مسیر غیرمستقیم
 95/0سطح اطمینان 

 معناداری 
 حد بال  حد پایین 

 013/0 - 011/0 - 108/0 انسجام تیمی   ←اشتراک دانش  ←یشناسفهیوظ

 014/0 165/0077 008/0 انسجام تیمی   ←اشتراک دانش  ←نسبت به تجربه ی گشودگ 

 009/0 115/0 012/0 انسجام تیمی   ←اشتراک دانش  ←ییرونگراب

 010/0 068/0 - 008/0 انسجام تیمی  ←اشتراک دانش ←یریپذتوافق 

 012/0 - 004/0 - 034/0 انسجام تیمی  ←اشتراک دانش  ←ی رنجورروان 
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 ی ریگجهینتبحث و 

عوامل شخصیتی بر انسجام   ریتأثطور که بیان شد، هدف از انجام این پژوهش تعیین  همان

با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش است. در فرضیه اصلی   تیمی کارکنان شرکت اسنوا

کارکنان شرکت اسنوا با توجه به    یمیو انسجام ت  یتیعوامل شخص  مبنی بر وجود رابطه میان

ش، رابطه اثبات شد و برازش الگوی پیشنهادی منجر به اصالح الگو  اشتراک دان  یانجینقش م

در الگوی نهایی  یکاف تی از مطلوب یبرازندگ یها( نشان داد تمام شاخص4جدول ) جینتاو 

داد که ضرایب مسیر نتایج نشان  ی موجود، در فرضیه دوم  هاه یفرضاما در  برخوردار هستند؛  

بر انسجام تیمی کارکنان شرکت اسنوا  رنجوری  و روان  یر یتوافق پذ ی،  شناسفهیوظمستقیم  

نیست.  معنادار  برونگرایی  و  تجربه  به  نسبت  گشودگی  مستقیم  ضرایب  اما  است  معنادار 

همراه با استفاده از طرح و برنامه در   التیها و تماکنترل تکانه  ییشامل دو توانا  یشناسفهیوظ

  اشاره دارد   فیو اجرای وظا  یسازمانده  ،یبه طراحکه    تبه اهداف اس  دنیرفتار برای رس
(McCrae & Costa, 1989.)   

فرار از    یبرا  ، شودیمواجه م  ندیو واقعه ناخوشا  یمنف  جانیه  ک یفرد با    کی  کهیهنگام

موقتاً    داشته باشد که  یخود اجتناب کند و سع  با همکاران  یمیت  یکارهااز  آن ممکن است  

دو  یمنف  جاناتیه خود  از  را  آزاردهنده  و  ر و  فرد    یشناسفهیوظ  یتیشخص  یژگیسازد،  به 

کار برخوردار    طیهمکاران خود در مح  تیو حما  یطیمح   یهاکه از پاداش  کندیکمک م

 افت یهمکاران خود در  گریرا از د   یشتر ی ب  یمثبت  یهاتیتقو  یشناسفه یباشد و به علت وظ

به فرد تا در   کمک یبرا شودیم یعامل کی گرانید یهاتیو تقو هاتیحما نیو ا کنندیم

است    یداشته باشد. لذا منطق  یشتریب  یمیو انسجام ت  یمیت  یهمکار  یپرتنش شغل  طیبرابر شرا

ب ت  یشناسفهیوظ  نیکه  انسجام  باشد.  یمیبا  داشته  وجود  صفات  یر پذیتوافق  در  رابطه    ی با 

 مت ی(، مالدهیدب یکه فرد از آنان آس  یافراد در مواقع  دنیبه بخش  لی )تما  یهمچون بخشودگ

(  گرانیفرد به سازش با د لی )تما یریپذ(، انعطاف گرانیبا د میبه برخورد نرم و مال شی)گرا

برا  لی)تما   یصبورو   عصبان  یفرد  و  ماندن  موقع  ی آرام  در  روبرو مختلف(    یهات ینشدن 

   (. Ashton et al, 2014)هستیم 
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و   یمنف  جاناتیکارکنان در مواقع تجربه ه  شودیکه باعث م  یصفات   نی تراز مهم  یکی

و کنترل   تیریخود را مد  یشانید و پرنکار آرام بمان  نحی  درپراسترس    وزا  تنش  یهاتیموقع

عامل   نی. اباشدمی  یر یپذتوافق  یتیشخص  یژگیصفت مهم در و  کیاست که    یصبور  ،دنکن

  یو کارکنان  دهدیکار نشان م  طیو توافق با همکاران را در مح  یحساعتماد، همکار، هم  زانیم

دارند و   یشتر یبه همکاران خود اعتماد ب ،کنندیکسب م ینمرات باالتر  یر پذیکه در توافق

  ی کارکنان نی بنابرا .(1398  ،یزیعز لی)صفرخانلو و نژاد اسماع آنان باال است  یحس همکار

و   یهمکاران خود مقبول هستند، احساس همکار   یدارند و از سو  یرپذیتوافق  تیکه شخص

که    شودیباعث م  یانسجام و احساس همکار  نیدر آنان وجود دارد و هم  یشتر یانسجام ب

  ی میبا انسجام ت   یر پذیتوافق  نیاست که ب  یکنند. لذا منطق  را تجربه  یشتریب   یمیتآنان انسجام  

ی دست یافتند. اجهی نت( نیز به چنین  2012)  آئرون و پاساکچنانکه    رابطه وجود داشته باشد

تما   رنجوریروان برا  لیبه  تکانشور  یفرد  و  دادن، خصومت  از  ترس  اضطراب،   ی تجربه 

  ر یسا از تریها قودر آن رنجوری روان یژگیکه و یافراد (.Balta et al, 2020) گرددیبرم

شخص اضطراب  یتیصفات   باالتر  یافسردگ  ، (Chen et al, 2020)  است، 

(Banjongrewadee et al, 2020)  دارند    یتر نیی پا  یستیسالمت و بهز  و(Jensen et al, 

  ک یبا    دهد،یآنان رخ م  رامونیکه پ  یبه اتفاقات  ای  دارند،   آنچه  به   رنجور  افراد روان   (.2020

 یو نگاه منف  یمنف  یابیارز  نیو ا  پردازندی و عمل م  یر یگجه ینت  ر،یبه تفس  یو نگاه منف  یابیارز

در آنان   یمی مند هستند و انسجام تعالقه یمی کار و کارکنان دارند و کمتر به کار ت طیبه مح

  باشد.   ه رابطه وجود داشت  یمیبا انسجام ت  رنجوری  روان   نیاست که ب  یاست. لذا منطق  فیضع

  های پژوهشحاصل از    جی با نتا  جهینتشد.    تأییدچنانکه در پژوهش حاضر نیز وجود رابطه  

 یی همسو   (2020( و جین )2012، آئرون و پاساک )(1398)ی  زیعز  لیصفرخانلو و نژاد اسماع

 . دارد

کارکنان شرکت اسنوا با اشتراک دانش    یتیعوامل شخص  نیبشد    تأییددر فرضیه سوم  

مستق به   میرابطه  دانش  تسهیم  دارد.  موجود  دانش  مدیریت  ابعاد  از  یکی   از  تواندیعنوان 

 در   بخصوص  و  امروزی  پیچیده  و  متغیر  محیط  درها  سازمان  موفقیت  عوامل  نی ترمهم

  در .  نماید  ایفا  آن  بالندگی  در  یاکنندهنییو نقش تع  محسوب شودمحور  دانش  یهاسازمان
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پ وظینیبش ینقش  م  یشناسفهیکننده  دانش  اشتراک  شخص  توانیبر  عامل  که    یتیگفت 

تما  یشناسفهیوظ برا  لیبه  بودن،    یفرد  منطق  مداریپیشرفتمنظم  دارد بودن    یو  تمرکز 

همکاران)دستجرد  و  وظ  (.1390  ، ی  کارکنان  و  قابل  شناسفهیافراد  ، نانیاطم افرادی 

( بودن  منضبط)  درونی  نظم  افراد  در  آن  اصلی  شاخص  و  هستندگرا  و هدف  ریپذتیلمسئو 

 شناس فه یکه سازگار و وظ  یافراد   باشند.  یطیمح  یهاپاداش   علت   به  است  ممکن  که  است

  شناس فهیوظ . کارکنانکنندیم افت یدر گرانیرا از د یشتریمثبت ب یها کنندهتیهستند، تقو

به    گرانیخود را با د  ینیو ع  یدانش ضمن  شتربی  بودن،  ریپذ تیو مسئول  نانی اطمقابل  لیبه دل

با اشتراک دانش رابطه وجود    یشناسفهیوظ  نیاست که ب  یمنطق  نیبه هم  گذارندیاشتراک م

تجربه   یافراد برا  لیعنوان تمانسبت به تجربه بر اشتراک دانش به   یگشودگ  ریتأث  داشته باشد.

  ل ینسبت به تجربه به تما  یگشودگ   یت یشخص  یژگیو  .است  شدهفی تعر  دیجد  یهاتیموقع

برا خردورز  یر یپذانعطاف  ،یکنجکاو  یفرد  هنگامشودیم  القاط  یو   ی ژگیو  کهی. 

فراهم    ،یبر گستره روابط اجتماع  تواندی مفرد  باشد،    ینسبت به تجربه در فرد قو  یگشودگ

زم شخص  یهانهینمودن  خوش  یرشد  گذاشته  ینیبو  ارضا  و  اثر    یاساس  یازها ین  یبا 

قرار دهد و سبک عملکرد بهتر فرد در شغل  ریرا تحت تأث یابعاد مختلف فرد ،یشناختروان

 ی(. کارکنان 1390  ،ی و همکاران)دستجرد   باشد  یخودکارآمد  یل و رشد باورهایو تحص

 گرانینسبت به د  یرباالت  یخودکارآمد   ،دارند  نسبت به تجربه  یدر گشودگ   یکه نمره باالتر

ا و  م  یخودکارآمد  نیدارند  توانا  شودی باعث  ا  یهاییبه  دانش    مانی خود  و  باشند  داشته 

  یگشودگ  گفت میان  توانیم  لذابه اشتراک بگذارند.    گرانیبا د  شتریب  اخود ر  ینیو ع  یضمن

   .داردوجود معنادار نسبت به تجربه با اشتراک دانش رابطه 

برونگرا و  در  م  آن  ریتأثیی  دانش  اشتراک  همان  توانیبر    گرایی برونکه    طورگفت 

  شدهفیو لذت بردن از آن تعر  ی شدن در تعامالت اجتماع  ریافراد به درگ  شیعنوان گرابه

  ی دوست  یو در جستجو  در رابطه باشند  گراندی  با  فعالطور  به   است  ممکن  گراافراد برون  ،است

د ب  گرانیبا  مشارکت  و  فعال  یشتریبوده   ,McCrae & Costaدارند    یاجتماع  یهاتیدر 

و  گراییبرون  نیهمچن(.  (1989 جر  یهایژگیبا  بودن،  مثبت  طلبأهمچون  پرانرژ  یت   یو 

با   ن(، اجتماعی بودن، احساسی بودن و صمیمی بود1390 ،ی و همکارانبودن فرد )دستجرد
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 است شدهفیخونگرم و شادکام توص ک،یو تحر جانیفعال و به دنبال ه ،یز یآمافراد، مردم

افراد روابط    نیکه ا  شودیدر افراد برونگرا سبب م   هایژگیو  نی (. ا1391و زارع،    یعی)شف

  گران یبا د  شتریخود را ب  ینیو ع  یداشته باشند و دانش ضمن  گرانیبا د  یو بهتر  شتریب  یاجتماع

افراد   شیعنوان به گرابه  یر پذیتوافقبر اشتراک دانش  یرپذیقتواف در .بگذارند  شتراکبه ا

دوست،  اعتماد، روراست، نوع قابل  ،رپذیتوافق  یژگیاست. افراد با و  گرانیبه همسان بودن با د

قلب هستند. افراد متواضع و فروتن و خوش  رو،یپ ،یازخودگذشتگ صهیخص یمهربان و دارا

 یهاتیو مشاوره، کارها و فعال  سیتدر   یبوده برا   هامیت   کنندگانتیمعموالً هدا   رپذیتوافق

و راحت کنار آمدن با افراد هستند  یسازگار جادیا یافراد در پ نیمناسب هستند. ا یاجتماع

 یدوست(. نوع1390  ،ی و همکاران)دستجرد  ورزندیم  اجتناب  زاو معموالً از مباحث اختالف 

داشته   یشتریب  یو عمل  یروابط شغل  گرانیکه آنان با د  شودیافراد سبب م  نیو مهربان بودن ا

رنجور افراد روان  نیز  ینجوررروان  دربگذارند.  به اشتراک    گرانیباشد و دانش خود را با د

به   یو نگاه منف   یابیارز  کی با    ،دهدیآنان رخ م   رامونیکه پ  یبه اتفاقات  ای  دارند،  آنچه  به

  ی روابط اجتماع  تواندیم  ییهایژگیو  نیچن  ن،ی؛ بنابراپردازندی و عمل م  یریگجهینت  ر،ی تفس

عالئم آنان  و  محدود  را  اجتماع  یشتریب  یآنان  اضطراب  و  ترس  م  یاز  تجربه   کنند یرا 

(MacDougall & McCann, 2020.)  و   رنجوریروان استرس  تحمل  در  فرد  توانایی  به 

و  به کینه  خشم،  به  که  امر  این  در  داشتن  تعصب  و  خاص  گروه  یک  به  فرد  تعلق  شدت 

آس و  تکانشی  پور  سترسا  از  یر یپذبیرفتارهای  )قدم  است  همکاران  مربوط  (.  1390،  و 

از کمک به   یریدر جلوگ  ینقش مهم  ،اضطراب و ترس است  رندهیکه دربرگ   رنجوریروان

 تواند یاضطراب و ترس نم  لیو فرد به دل  کندیم  فای ا  گرانیو عدم اشتراک دانش با د  گرانید

برقرار کند.    گرانیبا د  یخوببه با مطالعات دستجردی و همکاران  ارتباط  این فرضیه  نتایج 

شورک(،  1390) )  یکارگر  همکاران  )  مانگیآج،  (1395و  همکاران  و    (2016و  لطفی  و 

  است.( همسو 2016همکاران )

اشتراک    که  نشان داد  جینتا یمیاشتراک دانش با انسجام ت  نیرابطه بدر فرضیه چهارم  

عنوان دانش  . اشتراک دانش به داردمعنادار    ریکارکنان شرکت اسنوا تأث  یمیدانش بر انسجام ت

.  کندیمتقابل رجوع م  ندی حداقل فرا   نیاست و به تبادل دانش ب  شده  فی تعر  زین  یمشارکت 
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  ی برا  یعنوان یک مزیت رقابت به  نهمچنی  وها  سازمان  یتوانمندساز  یبرا   یعنوان منبعبه دانش  

رقابت  مروزهاست.  ا  هاسازمان زیاد  یمزیت  حد  تا  سازمان  و    ییک  است  وابسته  دانش  به 

چرا   ،کنندیکارکنان را احساس م  انیدانش در م  یگذاربه حمایت از اشتراک  ازنیها  سازمان

ی رکمالی )م  نمایدمی فراهمها خلق دانش در سازمان یرا برا نهیدانش زم ی گذارکه اشتراک

همکاران زمان1397  ، و  کا  ی(.  باالتر  یگذاراشتراک  رکنانکه  در    یدانش  باشند،  داشته 

کارها با هم    شبردیپ  یبرا  یشتریب  یدارند و همکار  یتر روابط با همکاران خود روابط سازنده 

نتادست به  جهیتن.  دارند با  قاسم  یرحمت  هایپژوهش   جیآمده  م1396)ی  و  و  و رکمالی(  ی 

 . مطابقت دارد( 1397)همکاران 

پنجم فرضیه  ب  در  شخص  نیرابطه  ت  یتیعوامل  انسجام  م  یمی و  نقش  به  توجه   ی انجیبا 

استرپ    جینتا  مطابق  اشتراک دانش غ  وجودبوت  به   تأیید  م یرمستقیرابطه  عنوان  شد. دانش 

منجر    تواندیطور مناسب به کار رود، مبه   ییک سازمان مطرح است و وقت  یدارای  نی ترمهم

برجسته و   یهاجنبه  یدانش دارا  یگذارو خدمات شود. به اشتراک  دیبه توسعه و بهبود تول

هرگاه کارکنان، دانش خود را به اشتراک بگذارند، ارزش   جهت  نیا   است. از  یاریمتمایز بس

 (.1397 ،ی و همکارانرکمالی؛ م1393 ،یو مدهوش یشود )جبار یایجاد م یشتر ی ب ییافزاهم

تجرب   ،یامروز   یهاسازمان اشتراک  اساس  بر  سازمان  اتیباید  سایر  با  کنند.  خود  عمل  ها 

سازمان  در  دانش  هدفمند  یادگاشتراک  به  سازمان  یفرد  ترعیسر  یریها  گشته،    یو  منجر 

. بر این اساس  انجامدیبه بهبود عملکرد فرد و سازمان م  ت یو درنها  دهدیرا توسعه م  تیخالق

 کنند یدانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق م   اشتراکها  است که سازمان 

 رودیگرایش دارند، انتظار م  که به انجام آن   دهندیرا انجام م  یطورمعمول کارچون افراد، به 

زمان مثبت عالقه   یافراد  گرایش  که  باشند  دانش  اشتراک  به  پ  یمند  آن  به  کنند.   داینسبت 

است که از عوامل   یتعامل  ی رییادگ   یو فرایندها  تیخالق  ادوام،تعهد ب  ازمندیاشتراک دانش، ن

اردیپذیم  ریتأث  یتیشخص شخص  نی.  تأث  یتیعوامل  سبب    ی رگذاریبا  دانش  اشتراک  بر 

  نهیکه زم  ییهاو اقدامات سازمان داشته باشد و سازمان  هاتیبر فعال  یمثبت  ریکه تأث  شوندیم

  شوند یتر مدیگر موفق یهانسبت به سازمان  ،آورندیدانش فراهم م یگذاراشتراک یرا برا

 هایپژوهشحاصل از    جی شده با نتا حاصلنتیجه    .کنندیرا تجربه م   یشتریب  یم یو انسجام ت
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 ی و قاسم  ی( و رحمت1397) همکاران  و    یرکمالی(، م1398)  یز یعز  لیعصفرخانلو و نژاد اسما

 .همسو است( 1396)

نشان داد   نتایج  عاملی  ها یژگیودر حالت کلی  برای    کنندهنیی تعی شخصیتی  افراد  در 

تیم از   ندیآ  همدر کارهای تیمی است و اگر افراد مناسب در یک تیم گرد    هاآنانتخاب  

عملکرد و انسجام خوبی برخوردار خواهد شد. همچنین اشتراک دانش میان افراد تیم برای 

های در شرکت اسنوا نیز با وجود تیم.  گرددیماعضا بسیار مفید است و منجر به نتایج مثبت  

بر اساس    ،ها وجود داردهای که در میان تیمهای صورت گرفته در کاستیمتخصص و بررسی

های تخصصی در شود مدیران پیش از انتخاب افراد در تیمنتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

چرا   ؛های شخصیتی مختلف مورد سنجش قرار دهندها را با تستآن  ،تمامی خطوط تولید

که در این صورت است که قادر خواهند بود برای دستیابی به انسجام تیم و عملکرد مورد 

درست را در کنار یکدیگر قرار دهند. ضرورت دارد از افرادی که دارای سابقه  انتظار افراد  

چرا که فرد با سابقه در هدایت و راهنمایی ، کارهای تیمی هستند نیز در تیم ها استفاده شود 

شود  د. پیشنهاد مینسایر افراد برای بهبود عملکرد تیمی با وجود سابقه، توانایی بیشتری دار

برگزار و  را  های تیمی  های مهارتکارکنان خود به صورت پیوسته دوره   شرکت اسنوا برای

تیمآن در  فعال  حضور  به  را  نماید.  ها  تشویق  و  ترغیب  با  ها  محقق  حاضر  پژوهش  در 

کارکنان شرکت اسنوا،  یکار یتوجه به حجم باال یی نیز مواجه بوده است، با هاتیمحدود

جمع  عیتوزدر   و    شدهلیتکم  یهاپرسشنامه  یآورو  است  بوده  مواجه  زمان  مشکل  با 

 زمان زیادی طلب نمود.  هادادهگردآوری 

شده است،  ها استفاده داده  یآورجمع   یاز پرسشنامه براحاضر  در پژوهش    نکه یبا توجه به ا

  ی رواقعیکرده و پاسخ غ  یخوددار   یاز افراد از ارائه پاسخ واقع  یممکن است برخ  جهیدر نت

ی شخصی نیز وجود داشته  هایریسوگچنین ممکن است از طریق پرسشنامه  . همداده باشند

نتایج   براساس  پژوهش  شودیم  شنهادیپ  ،شده  حاصلباشد.  در    یپژوهشگران،    میان مشابه 

 د.انجام دهنمختلف  یشهرها همچنین درها شرکت  ریسادر سایر جوامع آماری و کارکنان 

 ی بررس  یبرا  تواندی( میفی ک-ی)کم  یبیمانند روش ترک  پژوهش  یهاروش   ریاستفاده از سا

ا  نیا به  باشد.  سودمندتر  پ  نیمطالعه  که  از    گردد یم  شنهادیصورت  استفاده   روش  کیبا 
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 شنهاد یپهمچنین   .کارکنان پرداخته شود  یمی عوامل مؤثر بر انسجام ت  یبه بررس  یفیک  پژوهش

ی  هامدل  ریبا استفاده از سا  یمی عوامل مرتبط با انسجام ت  یبه بررس  یپژوهشگران بعد  شودیم

کلمن با نقش -زاکرمن  تیهگزاکو، مدل شخص  تیمانند مدل شخص  یتیشخص  یهایژگیو
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ها.  بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان  یلیتحل  ی(. مرور 1388. )سایپر   ،فر  انیخاتم

 ،یها و مرکز اسناد آستان قدس رضوها، موزهسازمان کتابخانه  یکیالکترون  هیشمسه: نشر

1(2) ،1 -20 . 

  ی میت (. مدل جامع عوامل مؤثر بر کار1394. )رضایعل ، یو محمد ایارش ،یی خدا ،یمهد ش،یراندیخ

 . 60- 31 (، 3)4 ،ی. مطالعات رفتار سازمانسنجش آن یهااسیاثربخش در بستر سازمان و مق

فرزاد اله  ی ول؛  رضا  ،یدستجرد  در  1390. )نیپرو  ور،یو کد  ،  پنج عامل بزرگ شخصیت  نقش   .)

- 126  (،2)18  ،رجندیب  یدانشگاه علوم پزشک  علمی  مجلهی.  شناختروان  بهزیستی  ینیبشیپ
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 یمثبت سازمان  راتییاشتراک دانش و تغ  ریتأث  ی بررس(.  1396. )درضایحم  ، یو قاسم  مهرداد   ،ی رحمت

نقد و   یالمللنیکنفرانس ب  نی. دومیاستان مرکز  ی در دانشگاه علوم پزشک  یمیبر انسجام ت

 در هزاره سوم.  تیریمد یواکاو

 .یانتشارات نتهران:  ، یترجمه ناصر فکوه ،یشناسبر انسان یدرآمد(. 1397. )لود ک ر،یویر

حقدوست، علی اکبر و نواده، سودابه. ؛  گروسی، بهشید  ؛عزیززاده فروزی، منصوره  ؛شفیعان، هاجر

یادگیری در دانشجویان    یهاکننده سبکینیب شی(. عوامل شخصیتی و دموگرافیک پ1393)

 . 100- 90(،  1)11، توسعه در آموزش پزشکی یهاگام  هینشردانشگاه علوم پزشکی کرمان. 

)نیحس،  زارع  و  حسن   ی،عیشف ب1391.  رابطه  سوگ  ییگرادرون   یی،گرابرون  نی(.  به    یریو  توجه 

 . 26-9، (1)2 ،یو رفتار یعلوم شناخت یهاپژوهشدر نوجوانان.  یجانیه یهاچهره 

  یتیشخص  یژگیو  نیارتباط ب  ی (. بررس1398محمدباقر. )  ،ی زیعز  لیاسماع  نژاد   و  فرخانلو، جاللص

 ،یانتظام تیمطالعات حفاظت و امن.  یتیامن   یهاکارکنان سازمان   یشغل  تیبا عملکرد و رضا
14(52 ،)29-58  . 

)  ،زاده یدیحم  ی وغالمعل  ،طبرسا  ؛اکرم  ،مقدم  زادهیهاد   ؛میمر  ی،طهران تب1393محمدرضا.    ن یی(. 

 . 64- 41، (2)5، یدولت تیریانداز مدچشم. یکار یهامیمؤثر بر عملکرد ت یعوامل سازمان

با عملکرد    یفکر   هیسرما  نی ارتباط ب  ی(. بررس 1399. )یعل  ،یثابت، عباس و انور  ؛میابراه  ،یغفور

م  یمال نقش  اساس  دانش.    یانجیبر  مد  نینو  یپژوهش  یکردهایرواشتراک  و    تیر یدر 

 . 14- 1(، 28) 4، یحسابدار

  تهران:   ،یدمحمدیسیحیی  ترجمه    ت،یشخص  یهاهینظر (.  1397. )رگوریگ  ست،یف  س وج  ست،یف

 انتشارات روان.
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پور، عزت  بررس1390)  ی.حسنعل  ،یو جعفر  نیمهرداد، حس  ؛اهللقدم   یهای ژگیو  نیب  یرابطه  ی(. 

فرهنگ  یتیشخص هوش  م  یو  سازمان  گردشگر  یدستع یصنا  ،ی فرهنگ  راثیکارکنان    ی و 

 . 101-81(، 1)2 ،یتیترب یروانشناساستان لرستان. 

 یگریانجیبا م  یبر عملکرد شغل  یاجتماع  هی(. نقش سرما1399جمال. )  ،یو عبدالملک  روسیس  ،یقنبر

ت بوعلیمورد   ه)مطالع  یمیکار  دانشگاه  کارکنان  مسائل   یراهبرد   یها پژوهش(.  نایس  ی: 
 . 22-1(،  1)9  ران،یا یاجتماع

شورک و  علی،  ناظر  ؛مقداد ی،  جهرم  یمحمدعل  یحاج  ؛نیمحمدحسی،  کارگر  ی،  دیرشی 

  ی دانش و رفتار کار میتسه یبر رو یتیشخص یهای ژگ یاثر و ی بررس(. 1395). یمحمدمهد

راهبردی در صنعت نفت  مطالعات  نوآورانه کارکنان )موردمطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت(.  

 . 53-29،  (28)  7 ،و انرژی

بابائی  عل   ،یلطف   ؛محمددیس  ،یرکمالیم )یمحمدمهد  ، یو  ب1397.  رابطه  و    نی(.  دانش  اشتراک 

مطالعات دانش آمل.    نینو  یهای فناور  یدر دانشگاه تخصص  یسازمان  یبه نوآور  شیگرا
 .  98- 83(،  14) 4 ،یشناس

س محرم  ؛محسن  ،یوحدان ب 1391. )رحسنیم  ،یدعامریزاده، مهرداد و  ارتباط    ت یابعاد شخص   نی(. 

 میتعل. ی استان خراسان شمال ییدر معلمان مدارس استثنا یشغل ی( و فرسودگیعامل 5)مدل 
 . 14- 5، (113)5 ،ییاستثنا تیو ترب

 یهای ژگیبا و  یاخالق  یهامؤلفه  نی(. رابطه ب1395زهره. )  ،یو مشکات  نایم  ان،یمستحفظ  ؛بهاره   ،ییبلوی

 . 144- 137، (1) 11 ،یاخالق در علوم و فنّاور. یتیشخص
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