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سازمان¬های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دستیابی به عملکرد بهتر
سازمانی و به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. اشتراک گذاری دانش یکی از مهمترین

اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمانها است این تحقیق به بررسی رابطه هوش
هیجانی و به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش متغیرهای تعدیلگر اعتماد به همکاران و جنسیت می

پردازد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. روش
گردآوری دادهها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر637 نفر
از کارکنان امور مالیاتی استان گیالن بودند. 279 نفر به عنوان نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران
برای جامعه محدود بدست آمد. روش نمونه برداری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است.

برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همهی متغیرها باالتر از 7/0
pls2 smart و SPSSبدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری از نرم افزارهای
استفاده شد. نتایج نشان می دهند که همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند براین اساس

بین هوش هیجانی و اشتراک گذاری دانش رابطه مثبت وجود دارد. میزان شدت این ارتباط 76/0 است.
هم چنین نقش تعدیلگر، اعتماد به همکاران با شدت ارتباط 18/0 و جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی

و اشتراک گذاری دانش پذیرفته می شود. اما جنسیت رابطه بین اعتماد و اشتراک گذاری دانش را
تعدیل نمی کند.
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