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بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی
)مورد مطالعه :شهرداري تهران(
رضا وهاب
کارشناسی مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی ،واحد سوانح طبیعی ،دانشگاه جامع علمی -کاربردی ،تهران ،ایران

چکیده
تحقیق حاضر ،با هدف بررسی تاثیر ارتبا طات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی در شهرداری تهران
صورت گرفته است .روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی است.
جامعة آماری شامل کارکنان شهرداری تهران است ،که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  373نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.
روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده است .جهت گردآوری دادهها از پرسش نامه استفاده شده است .پایایی پرسش نامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  1/7ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده گردید .به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که ارتباطات سازمانی بر تقسیم
دانش در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد همچنین نتایج نشان داد عدالت سازمانی در تاثیرگذاری ارتباطات
سازمانی بر تقسیم دانش در شهرداری تهران نقش میانجی دارد
واژههاي كلیدي :ارتباطات سازمانی ،تقسیم دانش ،عدالت سازمانی
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مقدمه
در دنیای پر رقابت کنونی سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تالش کارکنانشان
هستند .واضح و آشکار است که به منظور بقاء در قرن بیست و یکم سازمان ها باید خود را با ذهنیتت جهتانی تطبیتق دهنتد و
رهبری خود را به سمت حضور در فضای رقابت جهانی تغییر دهند (ابراهیم زاده .)0335 ،متدیران ستازمان هتا بایتد گگتونگی
مدیریت بر تغییرات را بیاموزند .بدیهی است که منابع انسانی تنها منبع الیزال و جاویدان است کته نته تنهتا بته ستهولت قابتل
دسترسی است بلکه پدیده ای است که در صورت مدیریت صحیح زمینه های بالندگی مدیریت را فراهم خواهد نمود .به همتین
خاطر سازمان ها به منظور ایجاد انگیزه فعالیت و کاراتر در کارکنان خود ،دستت بته اقتدامات وتتدابیر متدیریتی و شتیوه هتای
تمهیدی زیادی م ی زنند ،زیرا که دستیابی به این امر مهم در هر سازمانی با پیشرفت و نیل به اهداف آن سازمان ارتبتا دارد .
توجه به این موارد در نحوه رفتار و فرآیند عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر می باشد (جوان گن)6106 ،0
ارتباطات در بالندگی سازمان ها نقشی اساسی دارد .سطح مطلوبی از ارتباطات سازمانی میان افراد می تواند بستر تعامل سالم و
سازنده را برای تعالی انسان و سازمان فراهم نماید .شاید ارتبا ضعیف از جمله منابع عمده ای باشتد کته بتین رفتتار افتراد در
سازمان تنش ایجاد می کند (ایران نژاد .)0336 ،صاحب نظران ،جملگی بر این باورنتد کته انستان موجتودی اجتمتاعی استت و
آشکار است که این ماهیت اجتماعی ،آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتبا با وجوه گوناگون اجتمتاع و مجموعته ای کته در
آن است رهنمون می گرداند ،و انسان ها با توجه به ساخت روانی ،شرایط تربیتی و گگونگی محیط در سلستله ای از ارتباطتات
که از جنبه های نوع و گگونگی با هم تفاوت دارند گرفتارند (آدینه .)0334 ،ارائه کیفیت خدمات مناسب یکی از استراتژیهای
اساسی برای بقاء سازمانهاست .ادراک بیعدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش
کارکنان را تحتالشعاع قرار میدهد .بنابراین ادراک عدالت سازمانی یک الزام اساسی برای کارکرد متوثر ستازمان هتا ،رضتایت
شخصی و شغلی کارکنان بوده و در شکل دادن نگرشها و رفتارهای آنها ،نقش بسیار مهمی را ایفا می کند (معمارزاده طهتران و
حیدری .)0331 ،در آخرین دهه ی قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان
یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است( .سالجقه )0336 ،امروزه ،توجه بسیاری به
عدالت به عنوان ساختار مهم و زمینة تحقیقی در رفتار سازمانی معطوف شده است .عدالت سازمانی به رفتار منصتفانة کارکنتان
سازمان اشاره دارد .رفتار منصفانه ،گیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی های ختود را در  .ستازمان سترمایه گتذاری متی
کنند ،انتظار دارند رفتارهای عادالنه با افراد ،تعهد آنان را افزایش می دهد و تالش های داوطلبانة آنان را برای نیل به اهتداف دو
گندان می کند (گان گلینگ.)6106 ،6
در کل عدالت موجب انسجام افراد و بی عدالتی عاملی است برای تفرقه میان افراد براساس نتایج تحقیقات ،بته نظتر متی رستد
عدالت سازمانی یکی از عوامل تعیین کنندة پیامدهای شغلی ،همچون رضایت ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی ستازمانی استت
(وطن خواه .)0336 ،امروزه همان طوری که سازمان ها بر به کارگیری سرمایه انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکتز
دارند ،کارکنان نیز به دنبال انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند .بنابراین ،ابزارهای رقتابتی پیشتین و ستنتی گنتدان
کارساز نیستنددرحال حاضرابزارهای سنتی برای ارتقاء در سازمان همچون انحصار اطالعات و ممانعت از موفقیت همکاران غیر
قابل قبول است تقسیم دانش به عنوان یک نیروی مثبت در ایجاد سازمان های نوآور شناخته شده استت (محمتدزاده)0336 ،

Joanne Chan
Gangling

56

1
2

مطالعات مدیریت و کارآفرینی
دوره  ،7شماره  ،4زمستان  ،0411صفحات 55 -63

تقسیم دانش به عنوان یک فرآیند پیچیده ولی ارزش آفرین ،بنیاد و پایه بسیاری از استراتژی هتای متدیریت ستازمان هتا متی
باشد (دامیرگی .)6103 ،3فرآیند تقسیم دانش و تجربه ،راهکارهای تجربه شده ای را به منظور بهبود محیط یادگیری و غنتی
سازی تجارب افراد مطرح می نماید .به عبارت دیگر ،فرآیند تقسیم دانش و تجربه موجتب بهبتود یتادگیری و ارتبتا افتراد بتا
تجربیات وسیع تر و ارزشمندتری می گردد که از سوی سایر افراد در اختیتار آنتان قرارمتی گیترد (کشتاورزی .)0330 ،منتابع
انسانی غالباً به منزله رویکردی اثرگذار در امر مدیریت انسانها در نظر گرفته میشود .در واقع اهمیت بهبتود و ارتقتای کتارآیی
کارکنان در تمامی بخشها و سازمانها و نهادهای کشور یک ضرورت انکار ناپذیراست .اکثر واحدهای خدماتی و تولیدی کشتور
و علیالخصوص بخش های دولتی کشور از لحاظ کارآیی در شرایط رضایت بخشی قرار ندارند .در عصر صنعت نوآوری و فنتاوری
پیشرو ،بهبود و ارتقای کارآیی شاه کلید دستیابی و نیل به پیشرفت در عرصههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بوده کته متی-
بایستی مورد توجه خاصی قرار گیرد .در این تحقیق ما به بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بتر تقستیم دانتش بتا نقتش میتانجی
عدالت سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم.
مبانی نظري و پیشینه تحقیق:
ارتباطات سازمانی:
ارتباطات داخلی عبارت است از مراودات رسمی و غیررسمی که موجب مبادله اطالعات معنتیدار و بته هنگتام بتین خریتدار و
فروشنده میگردد آندرسون و نرس )0331( 4بیان نموده اند که ارتباطات نقش مهمی را در ایجاد اعتماد ایفا متیکنتد (ابتراهیم
زاده )0335 ،ارتباطات داخلی در سازمان شامل ارتباطات رسمی سازمان ارتباطات داخلی غیررسمی سازمان میباشتد .ستازمان
رسمی ،ساختاری برنامهریزیشده از نقشها است؛ که بهصورت رسمی سامانیافته است .بهعبارتدیگر ،سازمان رستمی ،عبتارت
است از سیستم یا شبکه ای از ارتباطات و اختیار ،که افراد و گروههایی که وظتایف مهمتی انجتام متیدهنتد را بته هتم مترتبط
می سازد .در ورای هر سازمان رسمی ،معموالً یک سازمان غیررسمی (مجموعه ای از روابتط کتاری غیررستمی در میتان اعضتای
سازمان) وجود دارد؛ درحالیکه سازمان رسمی تعیین میکند ،گه فردی به گه کسی ،گزارش میدهد؛ سازمان غیررسمی براین
مبنا استوار است ،که گه کسی ،عمالً با گه کسی ،به تعامل میپردازد (ایراننژاد پاریزی .)0336 ،مورگان و هانت )0334( 5طی
تحقیقاتی که انجام داده اند تأثیر مثبت و غیررسمی ارتباطات را بر ایجاد تعهد بین ختردهفتروش و فروشتنده اصتلی در صتنعت
اتومبیل بیان میکند( .سین و ات )6115 ،6در روابط بازاریابی ،ارتباطات غالباً نادیده گرفته میشود .این مسئله تأسفآور استت،
زیرا همه عناصر دیگر از طریق ارتباطات تجربه میشوند (نادی .)0330 ،ارتباطات ،خصوصاً ارتباطات بتهموقتع ،موجتب تقویتت
اعتماد از طریق کمک به حل اختالفات و برآورده نمودن انتظارات میشود( .آدینه)0334 ،
عدالت سازمانی
واژه عدالت سازمانی اولین بار توسط گرینبرگ 7در سال  0337مطرح شد  .به نظر گرینبرگ ،عدالت سازمانی با ادراک
3کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است .به بیانی دیگر این نظریه احساس افراد را درباره منصفانه بودن نحوه رفتار با
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خودشان و دیگران طبقه بندی و تشریح می کند (دهقانیان و همکاران .)0336 ،عدالت سازمانی عبارت است از گگونگی توزیع
پاداش ها و تنبیه ها درون یک مجموعه اجتماعی (دامیرگی .)6103 ،3عدالت سازمانی ،به این معنی نیست که به اجبار
استانداردهای واحدی برای تمام افراد در نظر بگیریم ،بلکه به این معنی است که مسئولیت ها را با شرایط معین بپذیریم و
منصفانه به آن عمل کنیم.عدالت سازمانی بیان می کند که باید گه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که
عادالنه با آنها رفتار شده است.به عبارتی ،عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از رفتار منصفانه سازمانی است (برومند و
همکاران .)0333 ،کارکنان حداقل با دومنبع در مورد اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند .سرپرست یا مدیر
مستقیم فرد است و خود سازمان به عنوان یک کل این منابع را تشکیل می دهند.در ادبیات سازمان و مدیریت ،01واژه عدالت
سازمانی ابتدا توسط گرین برگبه کار گرفته شده است (نصر اصفهانی و همکاران .)0336 ،به نظر او ،عدالت سازمانی با ادراک
کارکنان از انصافاً کاری در سازمان مرتبط است .ادراک کارکنان از برابری و گگونگی برخورد منصفانه می تواند سایر متغیرهای
مرتبط در کار را تحت تاثیر قرار می دهد (دکونیک .)6101 ،00عدالت سازمانی تاثیر بسزایی در رفتار سازمانی کارکنان دارد و
در تعیین گرایی واکنش افراد به پیامدهای غیرمنصفانه ،فرایندها و رویه های نامناسب و مراودات غیرعادالنه بسیار
راهگشاست.احساس عدالت در سازمان نه تنها که بر نگرش ها ،عملکرد و رفتار های درون سازمانی تاثیر دارد ،بلکه در نحوه
برخورد آنها با ذی نفعان بیرونی بویژه مشتریان موثر است .به طور کل عدالت سازمانی میتواند نتایج ایده آل و مطلوب در
محیط های کاری داشته باشد و به علت ارتبا آن با فرایند های حیاتی سازمانی مثل :رفتار شهروندی 06سازمانی ،رضایت
شغلی 03و عملکرد 04اهمیت زیادی پیدا کرده است (سالجقه و همکاران.)0336 ،
تقسیم دانش
تقسیم دانش و تجربه به مثابه اساسی ترین کارکرد مدیریت دانش است .انتشار با جریان کارا دانش سر و کار دارد که ممکن
است در ابتدا در الگوی سازمانی ارتباطات سیستماتیک همانگونه که در مسیرها و گره های سازمانی تعریف شده است نهفته
باشد یا نباشد .اگرگه اتصاالت ممکن است بر اساس وابستگی و ابتکار افراد توسعه یابد ،سازمان خود می تواند فعاالنه بین
دریافت کننده و ارسال کننده ها یی که تالش می کنند بهره ور باشند ،ارتبا ایجاد کند (محمدزاده ..)0336 ،تحقیقات
ونجر )6116( 05نشان می دهد شرکتهایی که تعامالت اجتماعی رسمی و غیر رسمی را تشویق می کنند ،شانس انتشار دانش
سازگار را در شبکه های غیر سیستماتیک افزایش می دهد .انتشار دانش بیشتر به هدف و انگیزه ارتبا بستگی دارد تا طبیعت
صریح یا ضمنی دانش؛ زیرا این ارتبا است که تبادل دانش را برای دانش مرتبط بهینه می سازد (کشاورزی.)0336 ،
.داونپورت و پروساک ( )0333و راجلز )0337( 06تاکید ویژه ای بر کدگذاری دانش به عنوان راهی برای اثرگذاری بر انتقال
دانش دارند .درحالیکه در ادبیات مباحثات جالبی در خصوص قابلیت انتقال دانش ضمنی از طریق فرآیندهایی مانند اجتماعی
سازی وجود دارد ،در عمل بسیاری از رویکردها و راه حلهای پیشنهادی مشکالت مدیریت دانش ،کدگذاری دانش به اطالعات را
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ارئه می دهند (آلشارو .)6106 ،07فناوری های اطالعات جدید توزیع دانش مشتری به کسانی که به آن نیاز دارند را تسهیل می
کند .اگرگه اشتراک گذاری دانش گیزی بیشتر از گگونه فرستادن اطالعات می باشد و باید توجه کرد گه نوع اطالعاتی و به
گه مقدار فرستاده شود (بنتن 03و همکاران .)6115 ،هدف اشتراکگذاری دانش می تواند خلق دانش جدید از طریق ترکیب
های مختلف دانش موجود یا بهره برداری بهتر از آن باشد .به منظور ایجاد یک فرایند اشتراکگذاری دانش اثربخش افراد باید
از تمایل و توانایی سطح باالیی برخوردار باشند .تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که وجودکارکنانی که تمایل به
اشتراک گذاری دانش و تجربه دارند موجب می شود این فرایند به طور خودکار آغاز شده و گسترش یابد (دهقانیان.)0334 ،
نتایج بررسی تحقیقات ابراهیم زاده ( ) 0335درتحقیقی با عنوان ،بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه
موردی :کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه ،یافته ها نشاان داد که :ارتباطات سازمانی و ابعاد آن بر عملکرد سازمانی
کارکنان بانک های دولتی شهرستان ارومیه تأثیر معناداری دارند بطوری که مؤلفه سبک های ارتباطات بیشترین تأثیر و بعد از
آن مؤلفه های محتوای ارتباطات کانال ارتباطات و مسایل ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی کارکنان
دارند و در تحقیقی دیگر توسط آدینه ،حمید ( ،)0334بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با اثربخشی سازمانی
کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یافته¬ های پژوهش نشان داد که ،همبستگی مثبت و معناداری ویژگی گشودگی،
همدلی ،حمایتگری ،مثبتگرایی و تساوی ارتباطات میان فردی مدیران با اثربخشی سازمانی وجود دارد و دذ تحقیقی دیگر
توسط جعفری سرشت ( )0333تحت عنوان ارائه الگوی تأثیرات عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی ،رضایت شغلی و فرهنگ
مشتری مداری کارکنان صورت نتایج نشان داد رابطهی مستقیم و مثبتی بین این اصول وجود دارد .بهاینترتیب که عدالت
سازمانی موجب بهبود اثربخشی و رضایت شغلی میشود و اثربخشی نیز بهطور مستقیم بر میزان مشتری مداری اثر میگذارد
بین رفتار اثربخشی و رضایت شغلی و نیز بین عدالت سازمانی و مشتری مداری همبستگی مثبتی وجود دارد و در تحقیقی
دیگر توسط ،جوان گن )6106( 03با عنوان ،درک ارتبا بین رضایت ارتباطی ،عدالت درک شده سازمانی ،نتایج نشان می دهد
که رفتار شهروندی سازمانی توسط رضایت ارتباطات تحت تاثیر قرارمیگیرد .هنچنین نتایج نشان داد .عدالت ادراک شده است
یک میانجی رضایت ارتباطات و رفتار شهروندی سازمانی است .نتایج نشاندهنده این است نیاز به افزایش شیوه های ارتباطات و
ایجاد یک محیط کاری عادالنه به منظور تشویق رفتارهای اختیاری در سازمان ضروری است و در تحقیقی دیگر توسط ،اینه
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( )6100تحت عنوان اثر ادراکات کارکنان از عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی :کاربرد به نهادهای عمومی ترکی ،که نتایج
رگرسیون روابط مثبت بین عدالت رویه وکمک به توسعه سازمانی و مراقبت از این کار؛ عدالت معامالتی و مراقبت ازکار؛ و
عدالت توزیعی و کمک به توسعه سازمانی را نشان داد .با توجه به اینکه عدالت سازمانی و تقسیم دانش از مهمترین عوامل
تأثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی ه ر سازمانی می باشد ،مدیران سازمان ها می توانند به وسیله برقراری ارتبا اثربخش در
سازمان در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و در نتیجه زمینه های بهبود عملکرد سازمانی را فراهم آورند .در سازمان های امروزی،
نظریه پردازان و مدیران با تجربه از سال ها پیش به این حقیقت دست یافته اند که ارتبا مؤثر عامل دستیابی آنها به اهداف
سازمانی ،باال رفتن میزان بهره وری و رضایت مندی کارکنان است .در این تحقیق ما به بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر
تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم لذا سوال اصلی تحقیق این است که آیا ارتباطات
سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی در شهرداری تهران تاثیر دارد؟
17
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فرضیات تحقیق:
 -0ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش تاثیر معنی داری دارد.
 -6ارتباطات سازمانی بر عدالت سازمانی تاثیر معنی داری دارد.
 -3عدالت سازمانی بر تقسیم دانش تاثیر معنی داری دارد.
 -4ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی تاثیر معنی داری دارد.
تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیه هاي تحقیق
در تحقیق حاضر فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری آزمون میشوند.
نمودار  -1مدل معادالت ساختاري در حالت  T-VALUESفرضیه هاي تحقیق

نمودار  -2مدل معادالت ساختاري در حالت استاندارد فرضیه هاي تحقیق
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بررسی فرضیه هاي تحقیق
جدول  -1نتایج حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقیق
ضریب مسیر  T-VALUEنتیجه پیش بینی

فرضیه هاي تحقیق
اول

ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش تاثیر معنی داری دارد

17470

37066

 ٪33تائید

دوم

ارتباطات سازمانی بر عدالت سازمانی تاثیر معنی داری دارد

17433

47531

 ٪33تائید

سوم

عدالت سازمانی بر تقسیم دانش تاثیر معنی داری دارد

17600

007361

 ٪33تائید

فرضیه چهارم تحقیق:
ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی تاثیر معنی داری دارد.
 بررسی نقش میانجی متغیر عدالت سازمانیدر این بخش نقش میانجی متغیر عدالت سازمانی سنجیده می شود.برای آزمون ارتبا یک متغیر میانجی ،یک آزمون پر
کاربرد به نام آزمون سوبل 60وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار میرود
و از فرمول زیر محاسبه میشود:

جدول -2نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر عدالت سازمانی
z-value
47036

Sb
17154

Sa
17137

b
17600

a
17433

بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار z-valueباالتر از  0736می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر عدالت سازمانی می باشد لذا
در مجموع فرضیه گهارم مبنی بر اینکه ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی تاثیر معنی داری
دارد ،.مورد تائید قرار می گیرد.
بحث و نتیجه گیري
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ارتبا طات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی در شهرداری تهران
تاثیر مثبت و معنی داری دارد .ا توجه به تایید فرضیه های تحقیق و تایید تاثیر ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش
میانجی عدالت سازمانی ،به مدیران در شهرداری تهران پیشنهاد میشود در زمان اعمال فرایندهای رسمی و غیر رسمی در
جهت برقراری ارتبا کالمی و عاطفی با کارکنان برای درک بهتر شرایط کار و بهبود سطح عدالت سازمانی تالش نمایند ،در
این راستا پیشنهاد می شود مدیران شهرداری تهران با تمرکز بر تعامل با کارکنان سازمان و تقویت آن از طریق آگاهی یافتن از
تغییرات ارزش در نظر کارکنان و توجه به کارکنان بر اساس شخصیت و ارزش های خود آن ها که موجبات تعامل بیشتر
کارکنان را با سازمان را فراهم آورند ،همچنین پیشنهاد میشود مدیران شهرداری تهران به شاخصهای عدالت سازمانی دراک
Sobel Test
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شده در سازمان توجه بیشتری شود تا با درک عدالت سازمانی ،موجبات تقسیم دانش در سازمان حاصل گردد .ترغیب تقسیم
دانش در کارکنان طور مستقیم بسیار دشوار است ،بنابراین ،برای تشویق این گونه رفتارها در محیط های سازمانی باید پیش
زمینه های آن ها را شناخت و آن ها را تقویت و مدیریت کرد .همان طور که در این پژوهش بررسی شد ارتباطات سازمانی و
عدالت سازمانی تأثیر مثبتی بر تقسیم دانش دارند ،بنابراین روسا و مدیران شهرداری تهران می توانند با تقویت هر یک از این
متغیرها موجبات تقسیم دانش را در سازمان ایجاد و تقویت کنند.
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