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  چكيده
از اين رو، . ، بسيار باب شده استراهبرديه، استفاده از مديريت دانش به عنوان يك دارايي امروز

هاي مديريت دانش،  تمام پژوهش. داردمديريت دانش از نظر بسياري از انديشمندان اهميت خاصي 

هاي اصلي  اين پژوهش هم يكي از حلقه. اي مديريت دانش را ارتقاء دهندحلقه 4سعي دارند چرخة 

براي اين منظور به بررسي تأثير اعتماد سازماني . مديريت دانش يعني تسهيم دانش را هدف گرفته است

 جامعة. بر تمايل كاركنان در به اشتراك گذاشتن دانش در دانشگاه تربيت مدرس پرداخته شده است

و نمونة است  بوده دانشگاه تربيت مدرس مستقر در شهر تهران كاركنان كلية حاضر، پژوهش آماري

هاي اصلي مورد استفاده در اين پژوهش  آزمون. نفر از اين كاركنان است 171مورد بررسي اين پژوهش 

از بين كاركنان نشان  نامه پرسشنتايج حاصل از گردآوري . است رگرسيون و آزمون همبستگي پيرسون

اعتماد به انسجام سازمان و هاي سازمان،  اعتماد به قابليت(دهد كه ابعاد سه گانه اعتماد سازماني مي

هاي  داللت. مثبتي بر تمايل كاركنان در تسهيم دانش دارد تأثيرهر كدام ) اعتماد به خيرخواهي سازمان

توان از نتايج آن  هاي نظامي هم ميها از جمله دانشگاهضمني اين پژوهش اين است كه در ساير دانشگاه

  .گيري كردبهره

هاي سازمان، اعتماد به  اعتماد سازماني، تسهيم دانش، اعتماد به قابليتمديريت دانش،  :واژگان كليدي

 .انسجام سازمان، اعتماد به خير خواهي سازمان

                                            
 )نويسندة مسئول( دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيأت علمي دانشگاه.  ١
 تربيت مدرس و عضو هيأت علمي دانشگاهدانشجوي دكتري مديريت دانشگاه  .2
 دانشجوي دكتري مديريت دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيأت علمي دانشگاه .3
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  مقدمه

تالش براي كسب دانش و توزيع و نشر آن و استفاده از آن قدمتي به اندازة تاريخ تمدن 

ابتي در ت دانش براي كسب مزيت رقاهميت مديري. )2003 ١برگرون( بشري دارد 

با جايگزين شدن . نظران واقع شده است هاي اخير مورد توجه بسياري از صاحب دهه

، كاربرد مديريت )1993 ٢دراكر( 20به جاي كارگر دستي قرن  21كارگر دانشي قرن 

دانش و تسهيم دانش به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت و به عنوان منبع مهمي 

به طور كلي مديريت ). 2005 ٣هال و ساپسد(ي شد هاي رقابتي معرف براي كسب مزيت

به عبارت  ؛دانش فرآيند كسب اطالعات مناسب از افراد مناسب در زمان مناسب است

كارگيري و  ديگر مديريت دانش كمك به خلق، كسب، سازماندهي، متناسب كردن، به

ر افزايش به اشتراك گذاشتن هر دو نوع دانش ضمني و آشكار از طريق كاركنان به منظو

با توجه به اينكه دانش ). 2001 ٤االوي و ليدمر( عملكرد سازماني و ايجاد ارزش است 

ترين نيروهاي كسب مزيت رقابتي در اقتصاد مدرن معرفي شده  به عنوان يكي از قوي

كه بر اشتراك گذاشتن دانش به صورت داوطلبانه در بين افراد و  ٥است، تسهيم دانش

امري حياتي در مديريت دانش در ) 2003 ٦برينك(لت دارد ها در سازمان دال تيم

امروزه توانايي و تمايل افراد در تسهيم دانش يك امر پراهميت . رودسازمان به شمار مي

هاي حياتي مديران در سازمان  براي هر سازمان است به طوري كه يكي از محدوديت

انش جديد در بين كاركنان عدم توانايي و عدم تمايل در تسهيم دانش جديد و توزيع د

بايد به اين نكته توجه داشت كه ترغيب كاركنان براي به اشتراك گذاشتن دانش . است

به صورت داوطلبانه، امري ساده و آسان نيست و عوامل بسياري بر تمايل كاركنان در 

توان گفت كه مديريت دانش در  از طرفي مي. گذاردمي تأثيربه اشتراك گذاشتن دانش 

                                            
1 . Bergeron  

2 . Drucker  

3 .  Hall and Sapsed 

4  .  Alavi and Leidmer 

5 .  Knowledge sharing  

6 . Brink   
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چون رويكرد مديريت . آموزش عالي كشور از اهميت فراواني برخوردار استبخش 

رود  ها انتظار مي دانشگاه شود، از كار گرفته مي عه كشور بههاي توس دانايي عمالً در برنامه

ها  افتد، مگر اينكه چالش اين عمل اتفاق نمي. كه به عنوان كانون خلق دانش عمل كنند

). 1386محمدي فاتح، (ها بررسي شود ريت دانش در دانشگاهسازي مدي و تنگناهاي پياده

سازي دانش، بررسي حلقة تسهيم دانش است كه در اين  بنابراين، يكي از الزامات پياده

  . مقاله به آن پرداخته شده است

 گذار بر نيت كاركناني اين پژوهش شناسايي عوامل تأثيرهدف اصلبنابراين، 

براي اين . تراك گذاشتن دانش سازماني خود استدانشگاه تربيت مدرس در به اش

گذار در تمايل كاركنان براي به اشتراك دام به بررسي يكي از عوامل تأثيرمنظور اق

براي تسهيم  به عنوان عامل مهمي ١در اينجا اعتماد. گذاشتن دانش در سازمان شده است

ر اعتماد در فرايند در اين مطالعه سعي شده است به بررسي تأثي. دانش مورد توجه است

براي اين منظور . به اشتراك گذاشتن دانش در بين كاركنان تربيت مدرس پرداخته شود

هاي گردآوري شده پس از مرور ادبيات نظري و تجربي موجود، به تجزيه و تحليل داده

در پايان با توجه . پردازيمتربيت مدرس مي در بين كاركنان نامه پرسشاز طريق توزيع 

  .شودهاي پژوهشي نتايج و پيشنهادات ارائه مي ييد يا رد فرضيهبه تأ

  پيشينة پژوهش

از نظر برخي نويسندگان، . شود در ادبيات علمي، تسهيم دانش به دو روش استفاده مي

، ٢مك الروي(شود  گيري در نظر گرفته مي بهرهتسهيم دانش اساساً به عنوان بخشي از 

سوان و ( آورند بخشي از فاز اكتشاف به حساب مي، و سايرين آن را به عنوان )2003

اشاره دارد كه از طريق آنها دانش موجود در  گيري به فرآيندهايي بهره). 1999 ،٣ديگران

از طرفي ديگر، اكتشاف شامل . شود هاي مشابه اخذ، منتقل و جاري مي موقعيت

                                            
1 . trust 
2 .  McElroy 

3 .  Swan et al 
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دانش جديد  شود كه از طريق آنها دانش تسهيم شده، تركيب شده و فرآيندهايي مي

و ) توليد(از نظر ما، بين تسهيم دانش به عنوان بخشي از اكتشاف دانش . شود ساخته مي

. تفاوت وجود دارد) سازي پارچه يك(گيري دانش  تسهيم دانش به عنوان بخشي از بهره

سازي آن، از طريق يك عامل تا تعداد زيادي عوامل به  پارچه يكتسهيم دانش به منظور 

تسهيم دانش به عنوان بخشي از توليد دانش بيشتر به شكل ). انتشار(دهد  يكباره رخ مي

عامالن مشكل را با : شود ها و كارهاي گروهي براي حل يك مشكل واقع مي بحث

كنند و دانش را براي يافتن يك راه حل به  ها را بررسي مي يكديگر تعريف كرده، گزينه

نظمي  ، تسهيم دانش به گستردگي و بيدر اين ديدگاه. كنند همراه يكديگر تسهيم مي

  ). 2006، ١باكر و ديگران(تر است ديدگاه قبلي نيست در عوض متمركزتر و ساختاريافته

فرآيندي كه از طريق آن يك واحد : شود تسهيم دانش به صورت مقابل تعريف مي

چنين ديدگاهي  ).2000، ٢آرگوت و ديگران. (شود مند مي از تجارب واحدي ديگر بهره

نسبت به تسهيم دانش چيزي فراتر از كسب و انتقال دانش از واحدي به واحد ديگر 

است بلكه در واقع به معناي تبادل و پردازش دانش به طريقي است كه دانش يك واحد 

) 2000(چنانچه آرگوت. شود و مورد استفاده قرار گيرد پارچه يكبتواند در واحد ديگر 

طبيعي و غير قابل اجتناب براي تسهيم دانش است بندي يك مانع  بخش: كند بيان مي

ويلم و (شود  مندي يك بخش سازمان از تجارب يك بخش ديگر مي زيرا مانع از بهره

تالش براي كسب دانش و تسهيم آن به طور اثربخش و استفاده از آن ). 2007، 3بولنز

در  اين تالش به قدمت تاريخ بشريت است و مديريت دانش. موضوع جديدي نيست

طور كه كارگران  همان). 2003، ٤برگرون( هاي باستاني كاربرد بيشتري داشته است تمدن

، )1993دراكر، (جايگزين خواهند شد  21با كارگران دانشي در قرن  20دستي قرن 

كاربرد مديريت دانش و تسهيم دانش به طور وسيعي به عنوان منابع مهم مزيت رقابتي 

                                            
1  .  Bakker 

2  . Argote et al  
3 .  Willem& Buelens 
4 .Bergeron 
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مطالعات بسياري براي بررسي ). 2005، ١و ساپسد هال( پايدار شناخته شده است

امروزه . ها انجام شده است چگونگي استقرار سيستم اثربخش تسهيم دانش در سازمان

. آيد شمار مي ها به قدرت و اشتياق افراد براي تسهيم دانش امري حياتي براي سازمان

ايي آنها در تسهيم هاي بحراني مديران در سازمان عدم توان بنابراين يكي از محدوديت

تسهيم دانش به . دانش جديد به صورت سريع و اثربخش در ميان اعضاي سازمان است

براي مثال، به عنوان تسهيم دانش داوطلبانه، بين . هاي مختلف تعريف شده است صورت

تسهيم دانش فراتر  .)2003، ٢برينك(هاي داخل سازمان تعريف شده است  افراد و تيم

عات ساده است بلكه به معناي تشويق تبادل اطالعات، تجارب و از يك تسهيم اطال

   ).1995، ٣نوناكا و تاكوچي(دهد  افكار در ميان افراد است و براي يك فرد رخ نمي

در سازماني كه از سطح بااليي از تسهيم دانش برخوردار است، دانش جديد ايجاد 

ه دانش كار آساني به حساب شود، با اين حال، تشويق افراد براي تسهيم داوطلبان مي

كنند،  ها براي تسهيم و استفاده از دانش جديد تالش مي وقتي سازمان. آيد نمي

تسهيم دانش به تمايل اعضاي سازمان براي . كنند هاي فراوان آن را درك مي سختي

تحقيقات كمي به نقش عوامل ). 2005، ٤بوك و ديگران(تسهيم دانش بستگي دارد 

بررسي موانع و  پژوهشگراناخيراً، . اند هاي تسهيم دانش پرداختهانگيزشي در رفتار

، موانع )2009(٥براي مثال، لينگ و ديگران. اند هاي تسهيم دانش را آغاز كرده انگيزاننده

اند؛ آنها چند مانع فردي  تسهيم دانش را به دو دسته موانع فردي و سازماني تقسيم كرده

ش، ترس مربوط به امنيت شغلي، ناآگاهي از نتايج مهم مثل كمبود وقت براي تسهيم دان

تسهيم دانش، ارتباطات ضعيف، اختالف در سن و جنسيت، كمبود شبكه اجتماعي، 

تفاوت در سطوح علمي، كمبود اعتماد، عدم اطمينان نسبت به منابع دانشي و 

                                            
1 .  Hall & Sapsed 

2 .  Brink 

3 .  Nonaka & Takeuchi 

4 .  Bock et al 

5 .  Ling et al 
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م آنها همچنين چندين عامل انگيزشي در تسهي ؛اند هاي فرهنگي را تشريح كرده تفاوت

كمبود  ستم مديريت دانش و اهداف سازمان،دانش مثل روابط غير شفاف بين سي

ها، كم توجهي به فرهنگ سازماني، كم  ها و تشويقي حمايت مديريت، كمبود پاداش

بودن منابع سازماني براي اقدامات مناسب تسهيم دانش، ناكارآمدي جريانات دانشي و 

  ).2009، ١اسماعيل و ديگران(اند  ايي كردهسازماني را شناسارتباطي سازمان و فرهنگ 

ريزي  يك مطالعه تجربي از رابطه بين تسهيم دانش و برنامه«در پژوهشي با عنوان 

سازمان بررسي شده  راهبردي ريزي ، رابطة بين تسهيم دانش و برنامه»IS/ITراهبردي

 هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطة بين رفتار تسهيم دانش و اثربخشي. است

عالوه اينكه ه ب. اطالعات بوده است فناوري /سيستم اطالعاتي راهبردي ريزي برنامه

سيستم  راهبرديريزي نفعان در فرايند برنامه عواملي را كه بر رفتار تسهيم دانش بين ذي

رابطة  آزمايشبراي . اطالعات تأثيرگذار است، شناسايي شده است فناوري /اطالعاتي

اي جمع آوري شده و به  نامه پرسشها از طريق بررسي  يق، دادهها در مدل تحق بين سازه

در اطالعات شركت  فناوري /سيستم اطالعات راهبرديريزي  مديران اجرايي برنامه

دهد كه رفتار تسهيم دانش بر اثربخشي مي  نتايج نشان. بزرگي در تايوان فرستاده شد

نشان  1اين مدل در شكل . )2006، ٢چي پاي( ، تأثيرگذار استراهبردي ريزي برنامه

  . داده شده است

  

  

                                            
1 .  Ismail et al 

2 .Chi Pie. 
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  ).2006چي پاي، (راهبردي ريزي مدل تأثير اشتراك دانش به فرآيند برنامه )1شكل  

 تسهيم دانش و اعتماد

در راستاي اينكه بتوان قابليت انتقال دانش بين افراد را بهبود بخشيد، يك اقدام 

از عواملي كه . و ارتقاء داد كردكه اعتماد را در بين افراد ايجاد  اين است راهبردي

هاي  توان به ايجاد فعاليت آورد، مي وجود مي اعتمادسازي را در جريان تسهيم دانش به

بر ). 1390، 1387محمدي فاتح و همكاران، (اشاره كرد ... يمي، چرخش شغلي و ت

تسهيم دانش و اعتماد، ) 2010( 1اساس تحقيقات گسترده مك نيش و سينق مان

اما ادبيات . اند زيادي مورد بررسي قرار گرفته پژوهشگرانمفاهيمي هستند كه توسط 

قرار دادن اعتماد و . مربوط به آنها هنوز تعريف قابل قبولي براي آنها ارائه نكرده است

اياي تسهيم دانش در يك سازمان حتي وقتي كه شواهد فراواني مبني بر اينكه اعتماد مز

). 1999كرامر، (آيد  اي به شمار نمي ها و اعضايشان دارد، كار ساده مهمي براي سازمان

 ها ها و سازمان هاي مختلف در گروه مشكل سنجش اعتماد از مشكل سنجش سازه

                                            
1 .  McNeish and Singh Mann 

  
كيفيت 

 isspفرآيند

حمايت مديريت 

 isspارشداز

  
رفتار 
تسهيم 
  دانش

اعتمادبين 
 نفعان ذي

رفتار تسهيم 
دانش مدير 
 اطالعات

همراستايي 

سيستم 

طالعاتي و ا

 استراتژِي



     1391 پاييز ،دوازدهم، سال  47شماره  ، مديريت نظامي پژوهشي - علميفصلنامه /  142

گراندوري و كوگوت، (شود  هاي عيني ناشي مي با استفاده از سنجه) 1996شاين، (

به  ها براي تعيين ميزان اعتماد بايد نابراين سازمانب .)2002، ١سو و ديگران ؛ و2002

منطقي . شوند، روي بياورند تر سنجش مي هايي مانند درآمد يا سود، كه راحت سنجه

هايي كه ارتباطي با موفقيت سازمان ندارند،  ها تمايلي به سنجش مولفه است كه سازمان

. يت دانش وجود داردمشكالت مشابهي در سنجش مستقيم كيفيت و كم. نداشته باشند

گذاري روي ذخاير دانشي، كه تعهد سازمان  توان به عواملي مثل سرمايه با اين حال، مي

دهد، و ميزاني كه كارمندان اطالعات را كدگذاري كرده و در انبار دانش قرار  را نشان مي

  .دهند، تأكيد كرد مي

  اعتماد

داونپورت و پروساك، (جه است براي تسهيم دانش مورد تو اعتماد به عنوان عامل مهمي

هاي مختلفي را در تسهيم دانش هم به عنوان پيش نياز و هم به  اعتماد نقش). 1998

آيا عناصر ساختاري وجود دارد كه بتواند جايگزين اعتماد . كند عنوان پيامد آن ايفا مي

، ها و منابع گونه اعتمادهاي ساختاري مثل قراردادها، ضمانت شود؟ مطمئناً، اين

اي براي  توانند به عنوان مقدمه هاي مقرراتي و قانوني مي هنجارهاي اجتماعي، چارچوب

، لويكي و بونكر، 1995؛ ماير و ديگران، 1985لي وايز و ويگرت، ( اعتماد عمل كنند

؛ پاولوو، 2002؛ مك نايت و ديگران، 1999؛ آرگاندونا، 1998؛ روسو و ديگران، 1996

تواند هم مستقيم و هم غير مستقيم بر تسهيم  اعتماد مي ).2004، ٢، و گراسمن2002

به طور ) 1996(٣نلسون و كوپرايدر. دانش از طريق روابط و فرهنگ تأثير بگذارد

تجربي اعتماد را به عنوان پيش نيازي براي تسهيم دانش مورد بررسي قرار دادند و يك 

كه اعتماد از طريق دانش تسهيم آنها بيان كردند . رابطه علمي را براي آنها تشريح كردند

                                            
1.  Grandori and Kogut; and Soo et al 
2 .  Lewis and Weigert; Mayer et al; Lewicki and Bunker; Rousseau et al; Argandona; McKnight et 

al; Pavlou;  Grossman. 

3  . Nelson and Cooprider 
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كه اعتماد وجود دارد،  هنگامي. كند شده براي اثرگذاري بر عملكرد گروهي عمل مي

كنند كه افراد تمايل بيشتري براي دادن دانش مفيد به  اظهار مي پژوهشگرانبرخي 

رسد تمايل بيشتري براي گوش دادن  همچنين به نظر مي). 1972، ١زند(ديگران دارند 

اين موضوع حائز ). 1995ماير و ديگران، (يگران و جذب دانش آنها وجود دارد به د

يك . هاي داخل سازمان، قابليت اعتماد به يكديگر را داشته باشند اهميت است كه گروه

شفافيت اين گونه . راه موفّق در اين زمينه، تسهيم اطالعات بر مبناي شفافيت است

اطالعات سازمان كه بر روي منافع آنها اثرگذار  نفعان به دسترسي ذي: تعريف شده است

هايي  اطالعات و ارتباطات باز كه آزادانه در دسترس است، راه). 2004، ٢اليور(است

؛ اندرسون و 1989اندرسون و ويتز، (شود  است كه از طريق آنها اعتماد ساخته مي

كات و ؛ و تاپ اس1997؛ دوني و كانون، 1994؛ مورگان و هانت، 1990ناروس، 

در روابط سازماني، اعتماد راهي را براي قبول دانش در غياب راهي  ).2003، ٣تيكول

اند كه وجود يك  بيان داشته پژوهشگرانبرخي . آورد براي بررسي صحت آن فراهم مي

براي اي  تواند مقدمه دست آمده است، ميه تجربه يا ارتباط برتر كه در طول زمان ب

داچ، (تواند به عنوان پيامدي براي آن نيز در نظر گرفته شود  ياعتماد باشد همچنان كه م

؛ روسو 1997؛ دوني و كانون، 1995؛ماير و ديگران، 1995؛ هوسمر، 1980؛ داوز، 1958

؛ دي كرمر و فان فوگت، 1999؛ آرگاندونا، 1998؛ ظهير و ديگران، 1998و ديگران، 

اند كه  آنها بيان كرده). 2002، ٤و آلسينا و فرارا ؛2000؛ سينق و سيردشموخ، 1999

طور كه پيشتر ذكر شد،  همان. نتيجة اعتماد بين شخصي، ارتباطات بهبود يافته است

 تواند هم مستقيم و هم غير مستقيم بر تسهيم دانش از طريق روابط و فرهنگ اعتماد مي

  .پردازيم حال به تشريح اين دو عامل مي. تأثير بگذارد

                                            
1.  Zand 

2.  Oliver 

3. Anderson and Weitz; Anderson and Narus; Morgan and Hunt; Doney and Cannon; Tapscott 

and Ticoll 

4. Deutsch; Dawes; Hosmer; Zaheer; De Cremer and Van Vugt; Singh & Sirdeshmukh; Alesina & 

Ferrara 
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  روابط

، ١لوين و كراس(اي مدارك و اسناد اطالعات به خود افراد توجه كنند اگر افراد به ج

شوند، آسان خواهد  ، درك اينكه چگونه اين روابط به تسهيم دانش متصل مي)2004

نقش روابط براي كسب اطالعات، آموزش چگونگي انجام كار ) 1992( ٢بورت. شد

در پژوهشي كه . كردقلمداد ، و حل مسائل پيچيده را بسيار مهم )1991، ٣الوي و ونگر(

عامل در  ترين مهمهاي رو در رو،  انجام شد، تماس) 1998(٤ناهاپيت و قوشال توسط

بدين صورت كه دو سوم دانش از طريق روابط رو در رو و يا . تسهيم دانش معرفي شد

. هاي داده گيرد و يك سوم آن بر اساس مدارك و پايگاه مكالمات تلفني صورت مي

دست  ها به آساني از مدارك و اسناد به بيان شده است، برخي از دانشآنچنان كه 

). 1973، ٥مينتزبرگ(كه انواع ديگر اطالعات نيازمند تعامل هستند  در حالي ؛آيند مي

هايي با روابط قوي بر مبناي اعتماد، تمايل دارند ساختارهايي بازتر و  طور كلي، گروه به

هاي غير  رويه: هاي مقابل است داراي ويژگيتر را از خود بروز دهند كه  منعطف

تر و غير استانداردتر، عدم تمركز بيشتر تصميم گيري، وروابط غير شخصي كمتر  رسمي

، كه همة اينها از افزايش تسهيم )1994، ٦؛ و آلدريچ و فيول1985لي وايز و ويگرت، (

  .كنند دانش حمايت مي

  فرهنگ

هاي  يق تشريح اهميت فرهنگ در بسياري جنبهرا از طراي  پيش زمينه) 2002( ٧آلوسون

دانش به عنوان بخشي  او بر روي تحول فرهنگي و نياز براي تسهيم. سازمان ايجاد كرد

هاي گروهي از مردم  ها و ايده از آن تحول تاكيد كرد و فرهنگ را به عقايد، ارزش

                                            
1.  Levin and Cross 

2.  Burt 

3.  Lave and Wenger 

4 . Nahapiet and Ghoshal 

5. Mintzberg 

6.  Aldrich  and Fiol 

7.  Alvesson 
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انش مهم به شمار بر اين باورند كه فرهنگ براي تسهيم د پژوهشگرانبرخي . مرتبط كرد

كه تنها الزام تسهيم دانش فرهنگ است، اند  كه سايرين بيان كرده حالي، درآيد مي

). 2004، ١وانگ(تسهيل مديريت دانش است  فرهنگ سازماني عاملي حياتي براي«

ماير و . هاي فرهنگ سازماني تلقي شود تواند به عنوان يكي از نمود ساختار سازماني مي

اند كه تأثير ساختار سازماني بر روي تقسيم كار، تخصيص  يان كردهب) 1995(ديگران 

هاي  و شبكه ارهاي همكاري، شرح موانع سازمانيگيري، انتخاب سازوك حق تصميم

شود، تأثير  روابط اطالعاتي بر روي راهي كه از طريق آن دانش مديريت و تسهيم مي

ها براي رفتار  تفاده از تشويقيهاي همكاري، و اس اعتماد در كنترل، سيستم. »گذارد مي

هاي  هاي كمتر، و هزينه در سطوح باالتر اعتماد، عموماً كنترل. شود مستقيم، متجلّي مي

جنبة ديگري كه در فهم تأثير فرهنگ سازماني بر روي افراد . شود كمتر تعاملي ايجاد مي

انواع تسهيم داراي اهميت است، امكان ايجاد پيامدهاي منفي براي افراد در برخي از 

اند كه يكي از موانع تسهيم دانش  بيان كرده پژوهشگران). 2001، ٢تروچ(دانش است

دانش منبع . ها شايع شده است و ترس است كه در بسياري سازمان ناامنياثربخش، 

وجود آوردن محيطي  ها نيازمند به سازمان. قدرت كاركنان و تنها ضمانت استخدام است

دانند،  ذاب به منظور تهييج افراد براي تسهيم چيزهايي كه ميهايي ج مناسب و تشويقي

، و بوك و 2001؛ هوبر، 1998؛ داس و تنگ، 1994كانستنت و ديگران، (هستند 

گانه اي را براي اعتماد سازماني  ابعاد سه) 1995(ماير و همكاران ). 2005؛ ٣ديگران

  :ازاند  اند كه عبارت شناسايي كرده

هاي  ها و قابليت ميزان اعتمادي كه فرد به توانايي: ي سازمانها اعتماد به قابليت -

  .سازمان در انجام كارها و وظايف دارد

                                            
1. Wang 

2. Truch 

3. Constant et al; Das and Teng; Huber 
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ميزان اعتمادي كه فرد به انسجام و : اعتماد به انسجام و يكپارچگي سازمان -

  .بودن اصول و قواعد سازمان دارد پارچه يك

جه و اهميت سازمان براي ميزان اعتمادي كه فرد به تو: اعتماد به خيرخواهي سازمان -

  .برآورده كردن نيازها و اميال سازماني دارد

 ضوع مورد مطالعه را مرور كرديم؛حال كه به تفصيل ادبيات نظري و تجربي مو

همچنين با توجه به هدف پژوهش حاضر كه بررسي تأثير عامل اعتماد در تمايل به 

هاي پژوهش مي و فرضيهاشتراك گذاشتن دانش در بين كاركنان است، چارچوب مفهو

  :كنيم حاضر را ارائه مي

  فرضيه اصلي پژوهش

  . اعتماد سازماني تأثير مثبتي بر تمايل افراد در به اشتراك گذاشتن دانش شغلي دارد

  فرضيات فرعي پژوهش

هاي سازمان، تأثير مثبتي بر تمايل افراد در به اشتراك  اعتماد به قابليت: فرضيه اول

  .اردگذاشتن دانش شغلي د

اعتماد به انسجام و يكپارچگي سازمان، تأثير مثبتي بر تمايل افراد در به : فرضيه دوم

  .اشتراك گذاشتن دانش شغلي دارد

اعتماد به خيرخواهي سازمان تأثير مثبتي بر تمايل افراد در به اشتراك : فرضيه سوم

  .گذاشتن دانش شغلي دارد

  مدل مفهومي پژوهش. 1نمودار

  

  

  

تمايل به اشتراك گذاشتن دانش   

 شغلي

اعتماد به قابليتهاي 

 سازمان اعتماد به انسجام

 اعتماد به خيرخواهي
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  روش تحقيق

انتخاب روش انجام تحقيق، بستگي به هدف، ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات 

يابي به نتايج مورد نظر، با  اجرايي آن دارد، و هدف نهايي آن، كمك به محقق در دست

توانند ماهيتاً اكتشافي يا توصيفي باشند يا به قصد  ها مي بررسي. تر است دقت هرچه تمام

در مطالعات اكتشافي، محقق اساساً در پي يافتن عواملي . ها انجام گيرند آزمون فرضيه

هاي پديده مورد بررسي براي محقق روشن است و وي  است كه در مورد ويژگي

ها به درك بيشتري از روابطي كه  آزمون فرضيه. خواهد به توصيف بهتر آنها بپردازد مي

حاظ هدف مطالعه، از بنابراين تحقيق حاضر از ل. كند بين متغيرها وجود دارد كمك مي

ها، جزء تحقيقات پيمايشي  ها است و با توجه به نحوة گردآوري داده نوع آزمون فرضيه

ها،  همچنين با توجه به نحوة تجزيه و تحليل داده. گردد محسوب مي) غير آزمايشي(

  .طور خاص، معادالت ساختاري است تحقيق مزبور، از نوع همبستگي و به

  جامعه و نمونة آماري

 دانشگاه تربيت مدرس مستقر در شهر تهران كاركنان كلية حاضر پژوهش آماري امعةج

نفر از اين كاركنان است كه با توجه  171نمونة مورد بررسي اين پژوهش  .است بوده

اي محدود است، به منظور افزايش اثربخشي و  به اينكه جامعة مورد بررسي جامعه

به . گيري گروهي متناسب استفاده شده است مونهگيري، ابتدا از روش ن تسهيل امر نمونه

اين منظور، با توجه به حجم نمونة محاسبه شده، و همچنين با توجه به حجم جامعة 

براي دانشگاه مشخص شده و در مرحلة دوم به صورت  مورد نظر، تعدادي نمونه

  .مربوطه در بين آنها توزيع گرديدنامة  تصادفي كاركناني انتخاب شده و پرسش

  هاابزار گردآوري داده

بوده كه براي سنجش متغيرهاي تحقيق از  نامه پرسشها، ابزار گردآوري داده

براي سنجش تمايل به تسهيم دانش از . هاي استاندارد استفاده شده است نامه پرسش
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اين مقياس . ، استفاده شده است)2008( ١مقياس ارائه شده توسط وانگ و همكاران

در اين سازمان، ما اغلب دانش و «هايي نظير  با عبارت است كه سؤال 7شامل 

در اين سازمان دانش و «و  »دهيم در اختيار همكاران قرار ميهاي خود را  تجربه

ميزان تسهيم دانش در » آيد هاي افراد به عنوان يك دارايي و سرمايه به حساب مي تجربه

ليكرت تنظيم شده است كه  اين مقياس بر طبق مقياس. كندگيري مي سازمان را اندازه

در اين پژوهش ما  .كند پاسخ دهنده، پاسخ خود را از خيلي زياد تا خيلي كم انتخاب مي

اعتماد به  :ند ازا گانه اعتماد را كه عبارت ابعاد سه )1995( ٢بر طبق نظر ماير و همكاران

براي . ايم هسازمان را سنجيد ٥، اعتماد به خيرخواهي٤، اعتماد به يكپارچگي٣ها قابليت

 )1995( همكاران و گيري اين سه بعد اعتماد از مقياس ارائه شده توسط ماير اندازه

هاي  ها و توانايي من به قابليت«گانه نظير  هاي سه اين مقياس با آيتم. استفاده شده است

همچنين . پردازدهاي سازماني مي به سنجش اعتماد به قابليت» سازمان خود اعتماد دارم

اعتماد به خير خواهي سازمان شناسايي كرده  گيري ن مقياس سه آيتم براي اندازهدر اي

نيازها و اميال من براي سازمان مهم «ها عبارت است از  است كه يك نمونه از اين آيتم

بعد اعتماد به يكپارچگي و انسجام نيز از سه آيتم تشكيل شده . »و مورد احترام است

اصول و قواعدي محكم و پايداري رفتار «است از  است كه يك نمونه از آن عبارت

سؤال است كه  9ها شامل  نامه پرسشاين . »كندافراد سازمان ما را هدايت مي

) كامالً موافقم تا كامالً مخالفم(گزينه تنظيم شده  5د را از بين دهندگان نظرات خو پاسخ

  . كنندانتخاب مي

                                            
1 . Wang et al. 

2. Mayer et al.  

3. Capability trust 

4. Integrity trust 

5. Benevolence trust 
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  هاو پايايي ابزار گردآوري داده روايي

تواند ويژگي و  گيري موردنظر مي مقصود اين است كه آيا ابزار اندازه ١رواييدر 

 ،گيري كند يا خير؟ به عبارت خصوصيتي كه ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه

گيري تا چه حد خصيصه  دهد كه ابزار اندازه ال پاسخ ميؤديگر مفهوم روايي به اين س

توان به دقت  نمي ،گيري از روايي ابزار اندازهبدون آگاهي . سنجد مورد نظر را مي

) گيري طور كلي ابزار اندازه هيا ب(اي  نامه پرسش. هاي حاصل از آن اطمينان داشت داده

هايش به  كاركنان طراحي شده ولي پرسش» تعهد سازماني«براي ارزيابي  كه مثالً

روايي ندارد  ،كند كاركنان را ارزيابي مي» رضايت شغلي«اند كه  اي طراحي شده گونه

طور  همين.) هاي آماري، پايايي مطلوب آن را نشان دهند هرچند ممكن است بررسي(

وجوه موضوع مورد تحقيق را دربرنگيرد داراي روايي مطلوبي  ةاي كه هم نامه پرسش

تواند كمك خوبي براي بهبود روايي ابزار  نظر كارشناسان و خبرگان مي .نيست

نظر  نامة اين تحقيق، از چند صاحب گيري روايي پرسش ي اندازهبرا .گيري باشد اندازه

موضوع روايي از آن جهت اهميت  .مديريت دانش در سطح ملي استفاده شده است

سفانه أمت. ارزش سازد تواند هر پژوهش علمي را بي مي نامناسبهاي  گيري دارد كه اندازه

  .شود تحقيق بي توجهي مي در اغلب تحقيقات دانشگاهي در كشور ما به روايي ابزار

در شرايط يكسان تا چه انـدازه   گيري با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه ٢پايايي

همبسـتگي ميـان يـك مجموعـه از     «به عبـارت ديگـر،   . دهد نتايج يكساني به دست مي

نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يـك  

 ؟چقدر است» گروه آزمودني به دست آمده است

                                            
5.validity  
2. reliability 
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  از روش آلفاي كرونباخ استفاده، نامه پرسشدر اين تحقيق، به منظور سنجش پايايي 

مقدار آلفاي كرونباخ براي هر يك از متغيرهاي تحقيق در جدول زير . است  گرديده

  :نشان داده شده است

  مقدار آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پژوهش) 1(جدول 

  آلفاي كرونباخ  االتؤشماره س  متغير

تمايل به اشتراك گذاشتن 

  دانش
  88/0    7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ت سؤاال

  87/0    10، 9، 8ت سؤاال  ها اعتماد به قابليت

  89/0    13، 12، 11ت سؤاال  اعتماد به يكپارچگي

  80/0    16، 15، 14ت سؤاال  اعتماد به خيرخواهي

  9/0    16تا  1ت سؤاال  نامه پرسشكل 

به منظور سنجش روايي  تر روايي ابزار در اين تحقيق و براي تحليل دقيق

و طبقه روايي محتوا و سازه، مد نظر قرار گرفته و در اين راستا، روايي ، دنامه پرسش

اعتبار محتوا و همچنين اعتبار . شدبررسي ) تحليل عاملي(ظاهري و اعتبار عاملي 

نظران رشتة مديريت  ظاهري از طريق بررسي ابزار سنجش، توسط استادان و صاحب

براي اعتبار عاملي استفاده شده مورد بررسي قرار گرفت و از تحليل عاملي تأييدي 

ها نامه پرسشدهد كه بار عاملي هريك از سؤاالت نتايج تحليل عاملي نشان مي. است

به طور خالصه . دهنده بار عاملي مناسب است است كه نشان 3/0تر از  مقداري بزرگ

  :هاي برازش براي هريك از متغيرها در جدول زير نشان داده شده است شاخص
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  نتايج حاصل از تحليل عاملي متغيرهاي پژوهش) 2( جدول
NFI CFI AGFI  GFI  RMSEA  pvalue  df  χ2  مقياس  

تمايل به   14.88  8  0.0093  0.021  0.91  0.93  0.84  0.90

اشتراك 

گذاشتن 

  دانش

اعتماد به   115.40  65  0.000  0.038  0.96  0.87  0.97  0.96

قابليتهاي 

  سازماني

اعتماد به   18.68  9  0.00781  0.057  0.90  0.98  0.93  0.94

انسجام 

  سازماني

اعتماد به   176.16  95  0.103  0.070  0.89  0.94  0.90  0.93

خيرخواهي 

  سازماني

اعتماد   776.82  104  0.000  0.062  0.91  0.93  0.86  0.93

  سازماني

  هاتجزيه و تحليل داده

هاي فرضيه به منظور بررسي روابط علت و معلولي متغيرهاي پژوهش و همچنين آزمون

) 3(ابتدا در جدول شمارة . رگرسيون استفاده شده است پژوهش، از همبستگي و

همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق نشان داده شده است و در ادامه نتايج آزمون رگرسيون 

مورد بحث قرار   spssبراي تك تك فرضيات پژوهش با توجه به خروجي نرم افزار

ايي رابطه ميان متغيرهاي تحقيق از آزمون همبستگي ابتدا به منظور شناس. گيرد مي

رابطة ميان متغيرها نشان داده شده ) 3(پيرسون استفاده شده است كه در جدول زير 

  .است
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  همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش) 3(جدول 

  مقياس    1  2  3  4  5

        1  
  

  

  تمايل به اشتراك گذاشتن 

  دانش

  زمانياعتماد به قابليتهاي سا    0.37**  1      

  اعتماد به انسجام سازماني    0.23*  0.167*  1    

  1  *0.13   **0.64  **0.41  
اعتماد به خيرخواهي   

  سازماني

  اعتماد سازماني    0.32**  0.31**  0.28  0.301**  1

.معنادار هستند 01/0در سطح خطاي **  
  .معنا دار هستند 05/0در سطح خطاي *

  هاي پژوهش نتايج و يافته

هاي پژوهش از رگرسيون خطي ساده استفاده شده  و آزمون فرضيه به منظور بررسي

ها به صورت خالصه در  نتايج مربوط به آزمون رگرسيون براي هريك از فرضيه. است

توان نتيجه گرفت كه فرضية اصلي بر طبق اين جدول مي. ذكر شده است) 4(جدول 

تمايل به اشتراك گذاشتن  شود و اعتماد سازماني، تأثير مثبتي براين پژوهش تأييد مي

است  0/317ضريب رگرسون محاسبه شده براي اين ارتباط . دانش در بين كاركنان دارد

شود و اعتماد فرضيه اصلي پژوهش تأييد مي 0.05دهد در سطح خطاي كه نشان مي

  .سازماني تأثير مثبتي بر تمايل به اشتراك گذاشتن دانش در بين كاركنان دارد

دهد كه فرضيه فرعي اول پژوهش حاضر رگرسيون خطي نشان مينتايج حاصل از 

 0.05توان گفت در سطح خطاي بنابراين مي .(B = 0.340, T= 5.45) شودتأييد مي

هاي سازماني تأثير مثبتي بر تمايل به اشتراك گذاشتن دانش در بين  اعتماد به قابليت

  .كاركنان دارد
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، ضريب رگرسيون )4(بر طبق جدول . شودفرضية فرعي دوم پژوهش نيز تأييد مي

دهندة اين است كه  است كه نشان 0.212براي متغير مستقل اعتماد به انسجام سازماني 

. اعتماد به انسجام سازماني تأثير مثبتي بر تمايل به اشتراك گذاشتن اطالعات دارد

نتايج حاصل از رگرسيون خطي . آخرين فرضيه پژوهش حاضر نيز تأييد شده است

. (B = 0.531, T= 8.72)شود دهد كه فرضية فرعي سوم پژوهش تأييد ميان مينش

اعتماد به خيرخواهي سازماني تأثير مثبتي  0.05توان گفت در سطح خطاي بنابراين مي

در زير نتايج حاصل از آزمون . بر تمايل به اشتراك گذاشتن دانش در بين كاركنان دارد

  .استها به صورت خالصه ذكر شده  فرضيه

  ها نتايج رگرسيون براي آزمون فرضيه) 4(جدول 

اعتماد به 

خيرخواهي 

  سازماني

اعتماد به انسجام 

  سازماني

اعتماد به 

هاي  قابليت

  سازماني

متغير   اعتماد سازماني

  مستقل

متغير 

  وابسته
T  B  T  B  T  B  T  B  

تمايل به   0.318  4.927  0.330  5.552  0.212  6.111  0.513  8.728

اشتراك 

تن گذاش

  دانش

30.057  18.073  25.830  28.280  F 

0.168  0.052  0.136  0.102  R2 

0.154  0.047  0.132  
0.098  

Adjuste

d R2  
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 گيري نتيجهبحث و 

اما در برخي ديگر  .دانش امري طبيعي است گذاري ها، به اشتراك در برخي از سازمان

بسياري از . كند فرمايي مي هنوز اين نگرش قديمي كه دانش قدرت است حكم

هاي منسوخ شده  گرشهايي را با هدف تغيير اين ن هاي روشن فكر، استراتژي سازمان

 ةاند تا نشان دهند در زمين آنها عوامل انگيزشي متنوعي را به كار گرفته. اند آغاز كرده

، براي به عنوان مثال برخي از آنها. ندتسهيم دانش در سازمان خود مصمم و جدي هست

هاي قدرداني و دادن  دهند، برنامه ش خود را در اختيار ديگران قرار ميافرادي كه دان

اند كه از قدرداني در شركت، درج در خبرنامه تا پرداخت  پاداش را در نظر گرفته

ا، كارمندان خود ه برخي ديگر از شركت. شود هاي مادي قابل توجه را شامل مي پاداش

ارزيابي  ،اند هاي تسهيم دانش مشاركت داشته به چه ميزان در فعاليت ،كهرا بر مبناي اين

 هاي نقش اعتماد .گيرند العاده در نظر مي هاي فوق ه و براي آنها ترفيع و يا مرخصيكرد

. كند مي ايفا آن پيامد عنوان به هم و نياز پيش عنوان به هم دانش تسهيم در را مختلفي

 و خود كاري دانش توسعة به آن در گوناگوني هاي انسان كه عنوان محملي به ها سازمان

 در را اعتماد بر مبتني و روابط اعتماد از پذيري تأثير بيشترين پردازند، مي خود تجربيات

 و ها فعاليت سازمان در اجتماعي هاي انسان هرگاه. دارد اجتماعي هاي سيستم بين

 شده نتعيي اهداف به دستيابي در سازمان نهند، بنا اعتماد بر پايه را خود رفتارهاي

 تمامي تجربه و از دانش استفاده سازمان اهداف ترين مهم از يكي .بود خواهد كارآمدتر

 كنترل و هدايت توزيع، خلق، بر دانش مديريت فرايند. است سازمان در عضو افراد 

 ترين مهم از يكي بررسي به مطالعه اين در و اينجا در .دارد سازمان داللت در دانش

 گذاشتن اشتراك به يعني فرايند دانش مديريت عرصه در شده مطرح مفاهيم و پديدها

   .است شده پرداخته دانش

 دانش از انتقال و كسب از فراتر چيزي دانش تسهيم به نسبت ديدگاهي چنين

 طريقي به دانش پردازش و تبادل معناي به واقع در بلكه است ديگر واحد به واحدي
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 .گيرد قرار استفاده مورد و شود يكپارچه رديگ در واحد بتواند واحد يك دانش كه است

 تمايل يارتقا منظور به همچنين و دانش پردازش و تبادل اين در تسهيل منظور به

 يكي شناسايي به ديگران با خود دانش و تجارب گذاشتن اشتراك به در سازمان اعضاي

 اعضاي تا كند مي فراهم را بستري كاركنان بين اعتماد .شد پرداخته ها عامل ترين مهم از

 در را خود و دانش تجارب جانبي هاي دغدغه داشتن بدون و راحتي به بتوانند سازمان

 ميزان دهد مي نشان پژوهش اين نتايج كه طور همان. دهند قرار خود همكاران اختيار

 بين در دانش گذاشتن اشتراك به تمايل بر اعتماد گانه ابعاد سه از هريك تأثيرگذاري

  .است اهميت با و توجه قابل كاركنان

 سازماني هاي قابليت به اعتماد كه دهد مي خطي نشان رگرسيون از حاصل نتايج 

 به كه كارمندي .دارد كاركنان بين در دانش گذاشتن به اشتراك تمايل بر مثبتي تأثير

 جهت را دانش خود تر راحت دارد اعتماد خود سازمان باالي هاي قابليت و ها توانايي

 سرپرستان و همكاران اختيار در ها قابليت اين سطح بردن باال براي كارگيري به و استفاده

 اشتراك به تمايل بر، سازماني انسجام به اعتماد يعني ديگر اعتماد بعد. دهد مي قرار خود

 خود سازمان كه كند احساس كارمندي هرگاه .گذارد مي تأثير كاركنان دانش گذاشتن

 دانش خود و تجارب گذاشتن اشتراك به براي است ثبات با و پايدار و منسجم سازماني

 آخرين .شود مي پيشقدم يكپارچگي، و انسجام اين حفظ منظور به همكاران بين در

 نشان خطي رگرسيون از حاصل نتايج .شده است تأييد نيز حاضر پژوهش فرضيه

 خيرخواهي گفت توان مي بنابراين ؛شود مي تأييد پژوهش سوم فرعي فرضية كه دهد مي

   .دارد كاركنان بين در دانش گذاشتن اشتراك به تمايل بر مثبتي تأثير سازماني

  ها و مراكز نظامي هاي ضمني براي دانشگاه داللت

واقعيت آن است كه براي مديريت دانش هيچ استانداردي وجود ندارد و تجارب هر 

 هم كارشناساننظامي  در امور. بخشي براي بخش و حوزه ديگر قابل كاربرد است

با  آشكار شكلي به انقالب اين .گويند اين حوزه سخن مي در انقالب از بسياري
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 سازمان و دكترين در بنيادين هاي دگرگوني پيدايش و فناوري تغيير شتابان ضرباهنگ

 تكامل و حال توسعه در دانشي كاركنان به عنوان نظامي نيروهاي نقش. شود مي شناخته

ارزش  خلق و نوآوري رشد براي مناسب فضاي ايجاد منظور به دانش مديريت .است

كاربرد و  توليد، دارد، نظامي دكترين در دگرگوني پيدايش بر تأثير عميقي كه افزوده،

 Gauvin).   (2010, سازد مي تسهيل را دانش تسهيم

 با. طور كه قبالً اشاره شد، تمركز اين پژوهش بر حلقة تسهيم دانش است همان

 و شده گردآوري تجربي هاي داده از حاصل تحليل و تجزيه طبق بر و تايجن به توجه

 به كشور هاي سازمان اندركاران دست و كه مديران شود مي پيشنهاد ها فرضيه آزمون

 كاركنان خود اعتماد بهبود سمت به را خود تالش نظامي، هاي سازمان مديران خصوص

 كه كند مي كمك مديران به زمان،سا در موجود اعتماد سطح ارتقاي .سازند معطوف

 و دانش مديريت حوزة در و باشند كارآمدتر سازمان خود اهداف به دستيابي براي

 با ارتقاي بتوان است اميد. شوند توانا خود كاركنان تك تك تجربه و دانش از استفاده

 دانش ارتقا در را هاي نظامي ارگان خصوص به كشور هاي سازمان سازماني، اعتماد

  .سازيم خود توانمند سازماني دانش توسعه و ركنانكا
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 منابع

مديريت ) 1390(محمدي فاتح، اصغر، سبحاني، محمد صادق و داريوش محمدي -1

 .انتشارات پيام  پويش ،تهران ،دانش، رويكردي جامع
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