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چکیده
اينکه چه چیزی باعث میشود افراد به طور موثری دانش خود را با ديگر افراد سازمان تسهیم کنند
يک پرسش اساسی است .تسهیم دانش پديدهای اجتماعی است و به تعامالت انسانی بازمیگردد .از اينرو،
اين پژوهش به تبیین مفهوم اعتماد به عنوان اهرمی کلیدی در جهت تسهیم واقعی و غیرصوری دانش در
میان متخصصان پرداخته است .فرضیههای اين پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه در خبرگزاری ايسنا که
اکثر کارکنان آن را نیروی کار دانشی و متخصص تشکیل میدهند ،به آزمون گذارده شدهاند .بر اساس
نتايج اين پژوهش ،اعتماد درونسازمانی بر رفتارهای تسهیم دانش درون واحدی و میان واحدی موثر
است؛ البته شدت اين رابطه درباره تسهیم دانش میانواحدی بیشتر است .همچنین به نظر میرسد که در
خبرگزاری ايسنا ،افراد چندان تمايل ندارند دانش خود را با اعضای شايستهتر واحد خود تسهیم کنند ،اما از
اينکه دانش خود را در اختیار اعضای ساير واحدها بگذارند چندان هراسی ندارند .نکته جالب ديگر آنکه به
موازات افزايش سابقه مديريتی ،افراد با تمايل کمتری حاضرند تجاربی را که در طی سالها کسب کردهاند
در اختیار سايرين قرار دهند .اين امر ،لزوم توجه به افراد و رفتارهای آنان در تسهیم دانش به جای تاکید
صرف بر فناوری يا طراحی سیستمهای اطالعاتی را محرز میسازد.
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مقدمه
سالهاست که پژوهش گران و کارشناسان بر نقش مديريت دانش در جهت کسب مزيت
رقابتی برای سازمان تاکید میکنند) .(Ford,2001امروزه مديريت دانش به منزله يک قلمرو
پژوهشی مستقل در مطالعه سازمانها مطرح میشود و به عنوان فرايندی جهت کسب مزيت
رقابتی قلمداد میگردد) .(Gloet & Terziovski,2004موفقیت اقدامات مديريت دانش ،به
تسهیم موثر دانش وابسته است ) .(Cabrera & Cabrera, 2005لیکن به رغم مطالعات
گسترده ای که در حوزه مديريت دانش انجام شده است ،چندان به جنبه منفی و تاريک آن،
يعنی تسهیم صوری يا غیرکارکردی دانش توجه نشده است ).(Cockrell & Stone, 2010
در برخی سازمانها به منظور تشويق کارکنان به تسهیم دانش ،پاداشهايی تعیین میشود يا
کارکنان را مجبور میکنند که دانش خود را به ساير افراد انتقال دهند .خطری که ممکن
است پیش بیايد آن است که کارکنان به منظور دريافت پاداش يا جلب رضايت مقامات باالتر،
ظاهرا به تسهیم دانش بپردازند؛ يعنی آن دانشی را که واقعا نمی توان اسم آن را دانش گذارد
بلکه يکسری اطالعات بیهوده هستند را به ساير افراد انتقال دهند (Poortvliet, Janssen,
) .Van Yperen & Van de Vliert,2007در واقع ،بهرغم توافق بسیار در اين زمینه که
تسهیم دانش در يک بستر اجتماعی و تحت تاثیر تعامالت انسانی اتفاق میافتد ،به دلیل
پیچیدگی عوامل انسانی ،همچنان تاکید بیشتر بر فناوری اطالعات است & (Hong, Koo
) .Suh, 2009اين در حالی است که پژوهشگران بسیاری بر اين باورند که الزم است در
حوزه مديريت دانش ،تغییر جهتی از تمرکز بر رويکردهای تکنولوژیمحور به رويکردهای
انسانمحور صورت پذيرد).(Hong, Koo & Suh,2011
از میان عوامل انسانی به نظر میرسد که اعتماد درون سازمانی نقش موثری در تمايل به
تسهیم دانش داشته باشد .پژوهشگران متعددی معتقدند که اعتماد میتواند منجر به رفتار
همکاری در بین افراد ،گروهها و سازمانها و تسهیل ارتباطات موثر شود & (Newell
) .Swan,2000اعتماد مبنايی برای اطمینان نسبت به نیات و فعالیتهای سرپرستان ،مديران
و همکاران ايجاد میکند) (Laka-Mathebula,2004و يکی از عوامل مهم در ثبات
بلندمدت سازمان است) .(Sankowska,2012در برخی پژوهشها نیز بر اين امر تاکید شده
است که اعتماد میتواند بر انواع متغیرهای سازمانی نظیر رضايت شغلی ،تعهد سازمانی،
بهرهوری و تسهیم دانش اثرگذار باشد ) .(Mooradian,2006در واقع ،افراد در صورت
داشتن اعتماد ،تمايل بیشتری برای ارائه دانش مفید به يکديگر خواهند داشت و در غیر اين
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صورت ،تسهیم دانش يا رخ نمیدهد يا ممکن است به حالت صوری اتفاق بیفتد (Chen et

) .al.,2010از اين رو ،اين پژوهش به تبیین مفهوم اعتماد به عنوان اهرمی کلیدی در جهت
تسهیم واقعی دانش میان متخصصان سازمان پرداخته است.
تسهیم دانش سازمانی
دانش ،عاملی کلیدی و منبعی استراتژيک برای کسب دارايیها و قابلیتهای غیرملموس
سازمانی است که میتواند منجر به رشد بیشتر ،ارزشآفرينی وکسب مزيت رقابتی شود
) (Cao & Xiang, 2012و به عنوان ترکیبی از تجارب مستند شده ،ارزشها و اطالعات
تعريف شده است که چارچوبی برای تدوين و ارزيابی تجارب و اطالعات جديد فراهم می-
سازد ) .(Davenport & Prusak, 1998دانش سازمانی نه تنها در مستندات ،بلکه در
فرآيندها ،شیوهها و هنجارهای سازمانی نیز وجود دارد & (Al-Alawi, Al-Marzooqi
) .Fraidoon Mohammed, 2007و در قالب دو دسته دانش آشکار و دانش ضمنی طبقه
بندی میشود .دانش آشکار غالباً به صورت دادههای ملموس ،مستندات ،گزارشها ،نامهها،
کاتالوگها ،فرمولها و مانند آن است که اغلب ماهیتی غیرشخصی و رسمی داشته ،مکتوب
بوده و امکان تسهیم آن با ديگران آسان است( .)Nonaka & Nishiguchi, 2001در
مقابل ،دانش ضمنی به توانايیها ،مهارتهای ايجاد شده ،تجربیات و فرايندهای مستند
نشده ،احساسات درونی و مانند آن ،که شخصیتر بوده و مکتوب کردن آن دشوار است اشاره
دارد .دانش ضمنی در تجارب و ارزشهای فردی ريشه دارد)،(Holste & Fields,2010
بنابراين استخراج آن از ذهن افراد و به رسمیت در آوردن آن پیچیده است که اين امر تسهیم
آن با ساير افراد را مشکل میسازد) .(Perez-Araos,2007اين نوع دانش در طول يک دوره
زمانی بلندمدت آموخته میشود و به آسانی قابلیت انتقال به ديگران را ندارد & (Garud
) .Nayyar,1994برای سازمانها بسیار مهم است که دانش پیچیده و ضمنی را به دانش
آشکار تبديل کنند به نحوی که افراد سطوح و بخشهای مختلف بتوانند آن را از قسمتی به
قسمت ديگر منتقل کنند) .)Choi, 2000دانش پیش از آنکه در سطح سازمانی مورد استفاده
قرار گیرد ،بايد در سرتاسر سازمان به اشتراک گذاشته و توزيع شود) .(Lin,2007بنابراين،
انديشمندان بسیاری معتقدند تسهیم دانش مهمترين عامل موفقیت در مديريت دانش است و آن
را به عنوان انتشار داوطلبانه تجارب و مهارتهای به دست آمده در سازمان تعريف میکنند
) .(Law & Ngai,2008تسهیم دانش به فرايندی اشاره دارد که با استفاده از آن دانش به
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شکلی تبديل شود که از سوی ديگران فهم ،جذب و استفاده گردد ).(Hong et al.,2011
تسهیم دانش پلی میان دانش افراد و دانش سازمان است که میتواند ظرفیت جذب و نوآوری
را باال برده و بدين ترتیب منجر به ايجاد مزيت رقابتی شود).(Cao & Xiang, 2012
تسهیم دانش هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی روی میدهد .در سطح فردی می-
تواند به معنای صحبت با همکاران برای کمک کردن به آنان در جهت عملکرد بهتر ،سريعتر
و مؤثرتر باشد .در سطح سازمانی ،به معنی جذب ،سازماندهی ،استفاده مجدد و انتقال دانش
حاصل از تجربه است) .(Lin, Lee & Wang,2009همچنین ،تسهیم دانش میتواند میان
همکاران درون يک واحد سازمانی يا بین واحدهای مختلف متعلق به يک سازمان و يا حتی
در سطح کالن میان سازمانهای مختلف اتفاق افتد).(Chen, Chen, Lin & Chen,2010
بر اساس مبانی نظری ،عوامل متعددی ممکن است بر تسهیم دانش تاثیر بگذارند که
شامل  )1ويژگیهای خود دانش؛ )8ويژگیهای اقدامات مديريتی مانند سازوکارهای هماهنگی
و مشوقها و پاداشهای تسهیم دانش؛  )9ويژگیهای محیطی شامل عوامل محیطی سطح
کالن مانند فرهنگ کشور ،فناوری و فرهنگ سازمان و عوامل محیطی سطح خرد مانند
روابط میان فردی نظیر زبان مشترک ،چشم انداز مشترک و پیوندهای بین فردی میان افراد
و  )4ويژگیهای افرادی که به تسهیم دانش میپردازند مانند نگرشها ،اعتماد میان افراد،
انگیزه و جنسیت و ...هستند) .(Mooradian,2006برخی پژوهشگران نیز به دستهبندی
موانع بر سر راه تسهیم دانش پرداختهاند و آنها را در دو گروه موانع فردی و سازمانی جای
دادهاند .موانع فردی شامل مقاومت درونی کارکنان ،اعتماد ،انگیزش و عدم آگاهی؛ و موانع
سازمانی شامل زبان ،تعارض ،ساختارهای بوروکراتیک و فاصله است .تسهیم موثر
دانش زمانی اتفاق میافتد که راهحلهای کافی برای رفع اين موانع تدوين شده باشد
) .(Hong et al.,2011در واقع ،تسهیم دانش برای سازمانها به چندين دلیل چالشبرانگیز
است .دلیل اول اين است که کارکنان دارای دانش ضمنی هستند که بسیار شخصی بوده و
رسمی ساختن آن دشوار است ،اين امر انتقال يا تسهیم آن را دشوار میسازد؛ دوم آنکه
تسهیم دانش يک رفتار داوطلبانه است و ممکن است کارکنان نسبت به دانش خود مطمئن
نبوده و تمايلی نداشته باشند آن را با همکاران خود به اشتراک گذارند؛ سوم آنکه ،دانش با
قدرت همراه است و میتواند برای افراد منبعی از مزيت رقابتی فراهم آورد؛ و در نهايت،
عامل کلیدی در تسهیم دانش اعتماد متقابل بین فرستنده و گیرندة دانش است ،اگر افراد
فاقد اعتماد دو طرفه باشند ،ممکن است تسهیم دانش رخ نداده يا به حالت صوری اتفاق
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بیفتد) .(Lin et al.,2009درواقع ،به رغم مطالعات گستردهای که در حوزه مديريت دانش
انجام شده است ،چندان به جنبه منفی و تاريک آن ،يعنی تسهیم صوری ياغیرکارکردی
دانش توجه نشده است) .)Cockrell & Stone,2010برخی انديشمندان از واژه فريبکاری
در تسهیم دانش يا تسهیم صوری دانش استفاده میکنند و آن را هدفی برای دريافت
پاداش يا جلب رضايت مافوق؛ يا از روی اجبار میدانند که يک استراتژی نمايشی است
که در آن فرد فريبکار ،واقعیت را به درستی نشان نمیدهد بلکه به صورت ظاهری وانمود
به تسهیم دانش میکند يا سعی میکنند اطالعات بیهوده را مفید جلوه دهند (Poortvliet
) .et al.,2007برخی انديشمندان معتقدند برای آنکه چنین حالتی پیش نیايد و اعضای
سازمان به تسهیم دانش خود تشويق شوند بايد میان آنان اعتماد وجود داشته باشد .در واقع،
اعتماد درون سازمانی يک عامل کلیدی در فرايند تسهیم دانش است که بدون آن تسهیم
دانش يا اتفاق نمیافتد يا حالت صوری خواهد داشت ).(Lin, Wub & Lu,2012
اعتماد درون سازمانی
اعتماد مفهومی است که تقريباً در تمامی روابط از جمله روابط دوستی ،خانوادگی،
سازمانی ،اقتصادی و  ...نقش دارد) .(Lusher, Robins, Pattison & Lomi,2012تعاريف
متعددی از مفهوم اعتماد وجود دارد که از میان آنها تعريف روسو و همکارانش )1332( 1جزء
پذيرفتهترينهاست .از نظر آنان ،اعتماد يک حالت روانشناختی است که به گرايش افراد به
آسیب پذير بودن نسبت به انتظارات مثبت ديگران اشاره دارد .بدين معنا که اعتماد کننده در
برابر فعالیتهای اعتماد شونده آسیب پذير بوده و نمی تواند رفتار او را کنترل کند .فرد
اعتمادشونده مختار است به نفع يا زيان اعتمادکننده عمل کند.
سالهاست که نظريه پردازانی مانند مک کرگور ،آرگريس و لیکرت در مطالعات خود از
اهمیت اعتماد حمايت کردهاند) .(Kursunoglu,2009از آنجاکه اعتماد مفهومی است که در
محاورة روزمره از آن استفاده میشود ،تعريف آن در ادبیات سازمانی دشوار است & (Connel
) .Mannion,2006در حوزه سازمان و مديريت ،مقاله زند )1378( 8جزء اولین و
تاثیرگذارترين کارها در زمینه اعتماد بوده است .او اعتماد را پديدهای تدريجی و خود تقويت-
کننده میداند .به اين معنا که اعتماد ،به اعتماد بیشتر و بیاعتمادی ،به بیاعتمادی بیشتر
میانجامد) .(Mollering, Bachmann & Lee, 2004با وجود تعاريف متعدد از مفهوم
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اعتماد ،در همه اين تعاريف دو نکته مشترک است :اول اين که اعتماد با عدم قطعیت و
ريسک سر و کار دارد ،دوم اينکه در مورد آسیبپذيری است).(Newell & Swan,2000
اعتماد سازمانی مفهومی چند سطحی است که میتواند در مورد تعامالت موجود میان
افراد ،میان اعضای يک تیم ،میان تیمهای مختلف ،میان اعضای سازمان و حتی میان
سازمانهای مختلف در نظر گرفته شود (Chathoth, Mak, Jauhari & Manaktola
) ,2007که در اين پژوهش اعتماد درون سازمانی مد نظر قرار گرفته است .مفهوم سازی
سازه اعتماد و ابعاد آن از سوی پژوهشگران بسیار بحثبرانگیز بوده است .در ابتدا اين سازه،
يک بعدی در نظر گرفته شده بود اما بعدها برخی انديشمندان آن را به عنوان مفهومی
چندبعدی ،و با دو بعد شناختی و رفتاری در نظر گرفتند .از نظر آنان ،اين مفهوم هم بر
شناخت و هم بر احساسات و عواطفی که اعتماد کننده نسبت به اعتماد شونده دارد مبتنی
است) .(MacAllister,1995بعد شناختی اعتماد ،دربرگیرنده باور به اعتبار و قابلیت اطمینان
طرف مقابل است) .(Laka-Mathebula,2004اين نوع اعتماد ،مبتنی بر عقالنیت بوده و
مفاهیمی چون شايستگی و مسئولیت را دربرمیگیرد) .(Lin et al.,2012بعد رفتاری اعتماد ،بر
آسیب پذيری و عدمقطعیت نسبت به اعتمادکننده داللت دارد ).(Laka-Mathebula,2004
برخی پژوهشگران از جمله میر و همکارانش )1331( 9نیز اعتماد را بر حسب درجهای
که اعتماد کننده ،طرف خود را قابلاطمینان میداند تعريف کرده و معتقدند در ايجاد اعتماد
بايد هم به ويژگیهای اعتمادکننده و هم ويژگیهای اعتماد شونده توجه کرد .بر اساس اين
مدل ،افراد بر اساس سه عنصر شايستگی ،4حسن نیت 1و صداقت 6ديگران به آنان اعتماد
میکنند) .(Mayer et al.,1995بسیاری از نويسندگان نیز توانايی و تمايل اعتماد شونده را
به عنوان مبنايی برای اعتماد اعتماد شونده به او در نظر گرفتهاند (Parra, Nalda &Marco
) .Perles,2011برخی ديگر از انديشمندان از جمله میشرا ،)1336( 7اعتماد درون سازمانی را
با چهار بعد شايستگی ،صراحت ،2توجه 3و قابلیت اطمینان 13در نظر گرفتهاند.
اعتماد درون سازمانی و تسهیم دانش
اينکه چه چیزی باعث میشود افراد به طور موثری دانش خود را با ديگر افراد سازمان
تسهیم کنند يک پرسش اساسی است .در واقع ،تسهیم دانش در عمل کار سادهای
نیست) .(Renzl,2008برای آنکه سازمانها از مزايای تسهیم دانش برخوردار شوند ،عوامل
متعددی مانند فناوری اطالعات ،جو سازمانی و سیستم پاداشدهی مناسب بايد وجود داشته
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باشند) .(Tohidnia & Mosakhani,2010در حالیکه تأکید مديريت دانش سنتی بر
فناوری يا طراحی سیستمهای اطالعاتی پردازشگر دانش بود ،در ديدگاههای نوين ،بیشتر به
افراد و رفتارهای آنان در تسهیم دانش ) (Al-Alawi et al.,2007و بر همکاری کارکنان
دانشی در خلق و تسهیم دانش تمرکز میشود) .(Hong et al.,2011هرچند انگیزش و
تخصص افراد نقش مهمی در مشارکت افراد در تسهیم دانش دارد)،(Wang & Lai, 2006
اما همیشه خیلی ساده نمیتوان پیشبینی کرد که کارکنان چه زمان و چرا دانش خود را
تسهیم میکنند ،زيرا تسهیم دانش پديدهای اجتماعی است و به روابط بین فردی و تعامالت
اجتماعی بازمیگردد) .(Lin et al.,2012بنابراين ،عوامل فردی نقش بسیار مهمی در
رفتارهای تسهیم دانش دارند) (Tohidnia and Mosakhani,2010که از ديدگاه برخی
انديشمندان ،يکی از اين عوامل ،اعتماد درون سازمانی است & (Mooradian, Renzl
) .Matzler,2006افراد در صورت داشتن اعتماد ،تمايل بیشتری برای ارائه دانش مفید به
يکديگر خواهند داشت) (Chen et al.,2010و معموال در سازمانهايی که دانش چندان به
خوبی انتقال داده نمیشود ،جوی حاکی از عدم اعتماد حکمفرماست).(Tanner,2010
اهمیت اعتماد در تسهیم دانش در مطالعهای توسط کانلی و کلووی )8333( 11نیز بررسی
شده است .در مطالعه آنان ،پاسخگويان اذعان داشتند که تنها در شرايطی حاضر به تسهیم
دانش خود خواهند شد که به دريافتکننده دانش اعتماد داشته باشند .برخی انديشمندان نیز
دريافتهاند که اعتماد مبتنی بر احساس ،بیش از اعتماد مبتنی بر شناخت با تسهیم داوطلبانه
دانش مرتبط است؛ زيرا اعتماد مبتنی بر احساس ،آسیبپذيری را کم کرده( Swart and
 )Harvey, 2011و ترس از سوءاستفادهگری يا فرصتطلبی طرف مقابل را کاهش
میدهد).(Casimir, Lee & Loon,2012
بوئر ،)8311(18بر اساس يک چارچوب نظری جامع برای مطالعه ابعاد رفتاری تسهیم
دانش سازمانی ،روابط میان افراد در اين زمینه را به چهار شکل طبقهبندی کرده است)1 :
تسهیم همگانی )8 ،19رتبهبندی مقام )9 ،14تطبیق برابری 11و  )4ارزشگذاری بازار .16بر
اساس روابط تسهیم همگانی که افراد محدودی به آن قائلند ،دانش به عنوان منبعی مشترک
و نه به عنوان دارايی فردی در نظر گرفته میشود که به کل گروه تعلق دارد .بنابراين با
پیروی از اينکه «هر چیزی که من دارم برای توست» دانش بايد آزادانه در میان افراد متعلق
به يک گروه تسهیم شود .در اين حالت ،دانش با افرادی که در اين هويت مشترک سهیم
نیستند ،به اشتراک گذارده نمیشود .در روابط رتبهبندی مقام ،افراد براساس سلسلهمراتب
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معینی ردهبندی میشوند .باتوجه به سلسله مراتب تسهیم دانش ،دانش وسیلهای برای نشان
دادن تفاوتهای ردهای میباشد و افراد دارای ردههای باالتر دسترسی بیشتری به دانش
دارند .در چنین روابطی ،زمانیکه افراد بترسند با تسهیم دانش موقعیتی را که به دست
آوردهاند از دست بدهند ،دانش خود را تسهیم نمیکنند .در روابط تطبیق برابری ،تسهیم
دانش برمبنای تبادل دانش با دانش مشابه خواهد بود؛ يعنی بر اساس يک رابطه متقابل،
دانش توسط فرد الف تسهیم میشود زيرا فرد ب به آن نیاز دارد يا به اين خاطر که فرد ب
قبال دانشی را در اختیار فرد الف قرار داده است (فرد ب نیز اين را به خاطر سپرده و در آينده
جبران خواهد کرد) .هنگامی که در روابط تطبیق برابری چنین تقابلی وجود نداشته باشد،
دانش تسهیم نمیشود .در روابط ارزشگذاری بازار ،دانش به عنوان کااليی ارزشمند در نظر
گرفته میشود که قابل معامله است .افراد زمانی برای تسهیم دانش ترغیب میشوند که به
ازای اين کار پاداش دريافت کنند و در صورتیکه پاداش در نظر گرفته شده کافی نباشد،
دانش خود را تسهیم نمی کنند) .(Boer,2011در واقع ،افراد زمانی حاضر به تسهیم دانش
خود خواهند بود که برای هر دو طرف منافعی در برداشته باشد & (Casimir, Lee
) .Loon,2012پژوهشگران ديگری نیز به اين نتیجه رسیدهاند که وقتی افراد ،اعضای واحد
يا تیم خود را صادق و صريح بدانند بیشتر حاضر به تسهیم اطالعات میشوند (Bakker et
) .al.,2006منظور از صراحت ،احساس وجود فضای صداقت در سازمان است و به معنای
حدی است که افراد اطالعات خود را از يکديگر پنهان نکنند .زمانیکه کارکنان ،همکاران و
به ويژه مديران ،سازمان خود را صادق و صريح بدانند فضای اعتماد بیشتر خواهد
شد) .(Kursunoglu,2009اما از آنجاکه دانش با قدرت همراه است ،با تمايل کمتری
حاضرند دانش خود را در اختیار اعضای شايستهتر واحد يا گروهشان بگذارند (Bakker et
) .al.,2006منظور از شايستگی ،ادراک کلی از اثربخشی و شايستگی اعضای سازمان و
توانايی سازمان برای بقاست) .(Kursunoglu,2009با توجه به اين امر ،میتوان فرضیههای
اول و دوم اين پژوهش را به صورت زير مفهوم سازی کرد:
فرضیه  .1احساس وجود فضای صراحت در سازمان ،بر تسهیم دانش موثر است.
فرضیه  .8ادراک کلی از اثربخشی و شايستگی اعضای سازمان بر تسهیم دانش موثر
است.
همچنین بر اساس طبقهبندی میشرا ( ،)1336زمانیکه کارکنان احساس کنند از جانب
همکاران ،مديران و به طور کلی سازمانشان به آنان توجه میشود بیشتر اعتماد میکنند .در
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اين حالت افراد منافع خود و جمع را يکسان خواهند دانست .منظور از قابلیت اطمینان نیز
انتظار رفتارهای باثبات و قابلاعتماد از طرف مقابل است؛ بدينمعنا که حرف و عمل افراد
يکسان باشد .با توجه به اين امر ،میتوان فرضیههای دوم و سوم اين پژوهش را به صورت
زير مفهوم سازی کرد:
فرضیه  .9احساس توجه از جانب همکاران ،مديران و به طور کلی سازمان ،بر تسهیم
دانش موثر است.
فرضیه  .4وجود رفتارهای باثبات و قابل اطمینان در سازمان ،بر تسهیم دانش موثر است.
همانطور که پیشتر بیان شد ،شاکلی زالباک و همکارانش )8333( 17بعد هويت را نیز
به ابعاد مدل میشرا اضافه کردند .هويت به آن معناست که هرقدر افراد نسبت به سازمان
هويت بیشتری داشته باشند با احتمال بیشتری آن را قابلاعتماد خواهند دانست (Shockley-
) .Zalabak et al.,2000بنابراين فرضیه پنجم اين پژوهش به صورت زير مطرح میگردد:
فرضیه  .1احساس هويت نسبت به سازمان ،بر تسهیم دانش موثر است.
الزم به ذکر است هرچند پژوهشهای بسیاری حاکی از روابط مثبت میان اعتماد و تسهیم
دانش هستند ،اما بايد به اين نکته نیز توجه داشت که اعتماد میتواند شمشیری دولبه باشد.
به اين معنا که اعتماد بیمورد امکان دارد باعث شود فرد بکارگیرنده دانش ،بیچون و چرا هر
نوع دانشی را پذيرفته و از بررسی مفید بودن دانش و بستر بکارگیری آن خودداری کند و اين
امر باعث سوء کاربرد يا سوء استفاده از دانش شود).(Wang & Noe,2010
روش پژوهش
در اين پژوهش ،تسهیم دانش با دو بعد تسهیم دانش درونواحدی و تسهیم دانش میان-
واحدی در نظر گرفته شده است .پرسشنامه تسهیم دانش ،پس از بررسی پرسشنامههای
ون و لیا ،)8313( 12ون دن هوف و دی رايد )8334( 13و داونپورت و پورساک )1332( 83با
سوالهايی مانند":من مشتاقانه اطالعات خود را با همکاران واحدم تسهیم میکنم" ،برای
سنجش تسهیم دانش درونواحدی و"زمانیکه چیز جديدی ياد میگیرم ،اشکالی در آن
نمیبینم که همکاران واحدهای ديگر نیز آن را بیاموزند" ،برای سنجش تسهیم دانش میان-
واحدی طراحی گرديد.
در خصوص سنجش اعتماد درونسازمانی ،يک سوال اساسی آن است که به چه کسی
قرار است اعتماد شود؟ ديتز و دن هارتوگ )8336( 81در مقالهای با عنوان"سنجش اعتماد
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درونسازمانی" ،به اين نتیجه رسیدهاند که سنجههای مرتبط با اعتماد ،سه نوع روابط کاری
متفاوت را بررسی میکنند:

 )1اعتماد میان کارکنان و مديرانشان (برای مثال
)Dolan; Spreitzer and Mishra؛
 )8اعتماد میان يک کارمند و يکی از همکارانش (برای مثال )McAllister;Gillespie؛
 )9اعتماد میان کارمند و کارفرمايش (برای مثال  )Robinsonيا مديرش (برای مثال
)Clark and Payne; Mayer and Davis; Tyler؛
 )4اعتماد میان کارمند و باقی افراد سازمان (برای مثال )Huff and Kelley؛
 )1اعتماد میان بخشهای سازمانی مختلف (برای مثال Cummings and
)Bromiley؛ و
 )6اعتماد میان افراد مختلف در سرتاسر سازمان (برای مثال.)Shockley-Zalabak et al.
Tyler; Gillespie; Tzafrir and

با توجه به هدف اين پژوهش که بررسی تاثیر اعتماد درونسازمانی بر تسهیم دانش
درونواحدی و میانواحدی است ،الزم بود که مفهوم اعتماد میان افراد مختلف در سرتاسر
سازمان مورد بررسی قرار گیرد؛ و سنجش اعتماد میان مدير و کارمند يا میان يک کارمند و
يکی از همکارانش نمیتوانست اهداف تحقیق را برآورده سازد .به همین دلیل برای سنجش
اعتماد سازمانی از پرسشنامه طراحی شده توسط شاکلی -زالباک و همکارانش()8333
استفاده شد و اعتماد با پنج بعد شايستگی ،صراحت ،توجه ،قابلیت اطمینان و هويت در نظر
گرفته شد .بدين ترتیب پرسشنامهای با  18سوال طراحی گرديد که  7سوال به تسهیم
دانش و  41سوال به اعتماد درون سازمانی اختصاص داده شد.
جامعه آماری اين پژوهش کارکنان دارای مدرک کارشناسی به باال در خبرگزاری ايسنا
هستند .پژوهشگران قصد داشتند فرضیههای پژوهش را در يک سازمان دانشمحور و در
میان جمعی از متخصصان آزمون کنند و از آنجاکه هم اعتماد درون سازمانی و هم تسهیم
دانش برای عملکرد موثر سازمانهای رسانهای بسیار مهم هستند ،اين سازمان عنوان جامعه
آماری انتخاب شد و از آنجاکه جامعه هدف ،دانشگران سازمانی بودند ،پرسشنامهها صرفا در
میان افرادیکه تحصیالتی باالتر از کارشناسی داشتند توزيع گرديد .مجموع تعداد کارکنان
دارای تحصیالت کارشناسی به باالی اين خبرگزاری حدود  833نفر است که با توجه به
فرمول نمونهگیری جامعه محدود ،حجم نمونه  31نفر محاسبه شد که برای افزايش اطمینان
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از بازگشت پرسشنامهها 113 ،پرسشنامه به روش تصادفی ساده توزيع گرديد .به منظور
افزايش دقت در کسب نتايج حاصل از پژوهش ،پژوهشگران خود مبادرت به پخش پرسش-
نامه کردند تا در حین پخش آن با کارکنانی که پرسشنامهها را تکمیل میکردند ،صحبت
کنند و حاالت و روابط کارکنان با يکديگر را از نزديک مشاهده کنند .در نهايت 194
پرسشنامه قابل تحلیل به دست آمد که از اين  194نفر 43 ،نفر مرد و  24نفر زن بودند و 1
نفر جنسیت خود را اعالم نکرده بود؛  31نفر بدون سابقه مديريتی 83 ،نفر دارای سابقه
مديريتی  1تا  1سال 4 ،نفر دارای سابقه مديريتی  6تا 13سال و  6نفردارای سابقه مديريتی
باالی  13سال بودند؛  71نفر زير  93سال 16 ،نفر 93تا  93سال 9 ،نفر  43تا  43سال بودند؛
و  28نفردارای مدرک کارشناسی و  18نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند.
پرسشنامه اولیه اعتماد درونسازمانی مشتمل بر  41سوال با  1عامل بود که بعد از انجام
تحلیل عاملی در مرحله اول 9 ،سوال به علت بار عاملی کم حذف شد (که هر سه سوال به
عامل توجه اختصاص داشتند) و  48سوال و  4عامل برای اعتماد درون سازمانی در نظر
گرفته شد .تسهیم دانش سازمانی دربرگیرنده  7سؤال بود که پس از تحلیل عاملی هیچ
سوالی حذف نگرديد .يعنی در کل  43سؤال ( 48سوال برای اعتماد درونسازمانی و  7سوال
برای تسهیم دانش سازمانی) مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج تحلیل عاملی برای اعتماد درون-
سازمانی حاکی از آن بود که چهار عامل اول 68/32 ،درصد تغییرپذيری متغیرها را توضیح
میدهند ،ازاينرو ،بر اساس نتايج ماتريس چرخش يافته عاملی ،سؤاالت مرتبط با ابعاد توجه
و هويت در هم ادغام شده و هويت نامیده شدند .ابعاد تسهیم دانش پس از تحلیل عاملی
تغییری نکردند .فرضیه سوم پژوهش نیز متناسب با ادغام بعد توجه در هويت ،حذف گرديد.
یافتهها
پس از جمعآوری دادهها ،با استفاده از برنامه نرم افزار آماری در علوم اجتماعی((SPSS
و نرم افزار پیشرفته لیزرل ،اطالعات به دست آمده مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت و از
آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزيع متغیرها ،آزمون مقايسه
میانگین يک جامعه برای بررسی وضعیت متغیرها ،تحلیل همبستگی برای بررسی رابطه میان
متغیرها ،آزمون میانگین چندجامعه برای بررسی ارتباط میان متغیرهای جمعیت شناختی و
متغیرهای پژوهش ،و مدل معادالت ساختاری برای سنجش تاثیر اعتماد درون سازمانی بر
تسهیم دانش استفاده شد .با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنوف sig ،تمامی عوامل به
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غیر از عامل شايستگی بزرگتر از  3/31بوده ،از اين رو میتوان گفت که توزيع ،نرمال بوده
است؛ به همین دلیل برای آزمون فرضیهها و انجام ساير آزمونهای آماری از آمار پارامتريک
استفاده گرديد.
آزمون مقايسه میانگین يک جامعه .جهت مناسب بودن وضعیت عاملها از آزمون
میانگین يک جامعه استفاده شد .نتايج حاکی از آن بود که در خبرگزاری ايسنا ،وضعیت
عوامل شايستگی ،صراحت و قابلیت اطمینان باالتر از حد متوسط بوده و وضعیت هويت
سازمانی در حد متوسط است .همچنین وضعیت تسهیم دانش درون واحدی و میان واحدی
هر دو ،باالتر از حد متوسط است.
آزمون همبستگی بین عاملها .برای بررسی رابطه میان اعتماد درون سازمانی و تسهیم
دانش ،از آزمون آماری ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .يافته ها نشان میدهند که
بین عوامل اعتماد درون سازمانی و تسهیم دانش ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که
البته اين مساله در مورد ارتباط ابعاد هويت و شايستگی با تسهیم دانش درون سازمانی صدق
نمیکند؛ همچنین بر اساس نتايج ،بین ابعاد هويت و تسهیم دانش درون سازمانی و هم-
چنین شايستگی و تسهیم دانش درونسازمانی ،ارتباط معناداری وجود ندارد .همان طور که
پیشتر آمد ،بر اساس پژوهشی که توسط باکر و همکارانش( )8336انجام شده بود نیز افراد
با تمايل کمتری حاضرند دانش خود را در اختیار اعضای شايستهتر واحد خود بگذارند.
همچنین نکته جالب توجه ديگر در اينجاست که شدت رابطه میان ابعاد اعتماد سازمانی و
تسهیم دانش میان واحدی از شدت رابطه میان اين ابعاد و تسهیم دانش درون واحدی بیشتر
است.
آزمون مقايسه دو جامعه .بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ،جنسیت افراد اختالف
معناداری در اعتماد آنان و میزان تسهیم دانش ايجاد نمیکند .در برخی پژوهشهای تجربی
نیز بر اين امر تاکید شده است جنسیت تاثیر چندانی بر میزان اعتماد سازمانی ندارد
).(Kursunoglu,2009
آزمون مقايسه میانگین چندجامعه .بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ،اينکه افراد
دارای تحصیالت کارشناسی باشند يا کارشناسی ارشد و باالتر ،اختالف معناداری در اعتماد
آنان و میزان تسهیم دانش ايجاد نمیکند؛ اما به نظر میرسد که تجربه افراد اختالف
معناداری در اين زمینه ايجاد کرده و نکته جالب آنکه افراد با سابقه مديريتی بیشتر چه به
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لحاظ میزان اعتماد سازمانی و چه به لحاظ تسهیم دانش ،میانگین پايینتری نسبت به افراد
بدون سابقه مديريتی يا دارای سابقه مديريتی کمتر دارند.
مدل معادالت ساختاری برای سنجش تاثیر اعتماد درون سازمانی بر تسهیم دانش .جهت
بررسی وجود و يا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای پژوهش ،فرضیههای تحقیق با استفاده
معادالت ساختاری آزمون شدند .نتايج حاکی از برازش خوب مدل و تايید فرضیههای پژوهش
بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش تبیین مفهوم اعتماد به عنوان اهرمی کلیدی در جهت تسهیم واقعی
دانش میان متخصصان يک سازمان دانشمحور بود .نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که
در خبرگزاری ايسنا ،وضعیت عوامل شايستگی ،صراحت و قابلیت اطمینان باالتر از حد
متوسط بوده و وضعیت هويت سازمانی در حد متوسط است .همچنین وضعیت تسهیم دانش
درون واحدی و میان واحدی هر دو ،باالتر از حد متوسط است که به همین دلیل ،تايید شدن
کلیه فرضیههای پژوهش قابل انتظار است .اما نکات جالب توجه در خصوص اين پژوهش،
به نتايج فرعی حاصل از آن بازمیگردد .با توجه به نتايج اين پژوهش ،بین عوامل اعتماد
درونسازمانی و تسهیم دانش ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که البته اين مساله در
مورد ارتباط بعد هويت و شايستگی با تسهیم دانش درون سازمانی صدق نمیکند؛ و به نظر
میرسد که نتايج اين پژوهش با پژوهشی که در سال  8336توسط باکر و همکارانش انجام
شده بود سازگار است .به نظر میرسد که در خبرگزاری ايسنا افراد چندان تمايل ندارند دانش
خود را در اختیار اعضای شايستهتر واحد خود بگذارند ،چراکه دانش با قدرت همراه است ،اما
از آنجاکه منافع افراد واحدهای مختلف شايد اشتراک چندانی با هم نداشته باشد ،از اينکه
دانش خود را در اختیار اعضای ساير واحدها بگذارند چندان هراسی ندارند .در اين زمینه برخی
پژوهشگران نیز معتقدند تسهیم دانش رفتاری است که با خود ريسک به همراه دارد ،زيرا
افراد نمیتوانند بفهمند که از دانشی که به ديگری انتقال میدهند چه استفادههايی خواهد
شد) .(Connelly & Kelloway,2000فردی که دانش را انتقال میدهد بايد اعتماد داشته
باشد که گیرنده دانش ،از دانش تسهیم شده برای اهدافی به غیر از آنچه که بر سر آن
توافقهايی صورت گرفته است استفاده نکند) .(Michailova & Hutchings, 2004افرادی
هم که دانش را دريافت میکنند نمیدانند که آيا فرد مقابل دانش کاربردی و قابل استفادهای
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را انتقال میدهد يا صرفا تظاهر به انتقال دانش میکند).(Connelly & Kelloway,2000
از آنجاکه رفتار انسانها ذاتا فرصتطلبانه است ،افراد ممکن است به دلیل منفعتطلبی و
عدماعتماد نسبت به ديگران ،دانش واقعی را انتقال نداده و تنها به انتقال آن دسته از
اطالعاتی که کاربرد چندانی ندارند بپردازند).(Michailova & Hutchings, 2004
بر اساس نتايج اين پژوهش ،شدت رابطه میان ابعاد اعتماد سازمانی و تسهیم دانش میان
واحدی از شدت رابطه میان اين ابعاد و تسهیم دانش درون واحدی بیشتر است .اين امر خود
میتواند ناشی از فرهنگ فردگرايی در سازمانهای ايران (Javidan & Dastmalchaian,
) 2003و عدم توجه به منفعت کلی سازمان باشد .بر اساس برخی پژوهشها نیز جو
سازمانیای که صرفا بر رقابت افراد تاکید میشود ،میتواند به عنوان مانعی بر سر راه تسهیم
دانش عمل کند؛ درحالیکه جو همکاری به ايجاد اعتماد و تسهیم دانش کمک میکند و
الزم است بیش از فرهنگ رقابت و فردگرايی بر فرهنگ همکاری و جمعگرايی تاکید
شود .(Wang & Noe,2010).بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ،اينکه افراد دارای
تحصیالت کارشناسی باشند يا کارشناسی ارشد و باالتر ،اختالف معناداری در اعتماد آنان و
میزان تسهیم دانش ايجاد نمیکند؛ اما به نظر میرسد که تجربه افراد اختالف معناداری در
اين زمینه ايجاد کرده و نکته جالب آنکه افراد با سابقه مديريتی بیشتر چه به لحاظ میزان
اعتماد سازمانی و چه به لحاظ تسهیم دانش ،میانگین پايینتری نسبت به افراد بدون سابقه
مديريتی يا دارای سابقه مديريتی کمتر دارند .اين امر نشان میدهد که افراد با سابقه
مديريتی بیشتر ،با تمايل کمتری حاضرند تجاربی را که در طی سالها کسب کردهاند در
اختیار ساير افراد قرار دهند .بسیاری از سیستمهای مديريت دانش ،در تسهیم دانش با
شکست مواجه میشوند .يک دلیل مهم برای اين امر آن است که اگر دانش برای سازمانی
يک مزيت رقابتی و منبع استراتژيک باشد ،به وضوح میتواند يک منبع قدرت و مزيت برای
افرادی باشد که مالک آن هستند .افرادیکه مالک دانش هستند میتوانند مزايايی به دست
آورده و جايگاه منحصر به فردی به دست آورند) .(Yang & Wu,2008حتی داونپورت اين
امر را که فردی بخواهد دانش خود را با ديگری تسهیم کند غیرطبیعی میداند زيرا از نظر او
افراد دانش خود را منبعی ارزشمند و مهم برای کسب مزيت رقابتی میدانند (Lin et
) .al.,2012همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،زمانیکه افراد بترسند با تسهیم دانش
موقعیتی را که به دست آوردهاند از دست بدهند ،دانش خود را تسهیم نمیکنند و اغلب افراد
زمانی حاضرند دانش خود را تسهیم کنند که برای آنان منفعتی داشته باشد يا بدانند ديگران
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نیز در آينده جبران کرده و حاضر به تسهیم دانش خود خواهند شد .اين امر در فرهنگهای
فردگرا و دارای فاصله قدرت زياد بارزتر است .اين در حالی است که انتقال موثر دانش منجر به
بروز يادگیری شده و اين امر به نوبه خود ،به بهبود دانش موجود در سازمان میانجامد (Darroch
) .& McNaughton, 2003رفتارهای تسهیم دانش ،يادگیری کارکنان را تسهیل کرده و اين
امکان را به آنها میدهد تا مشکالتی را که ديگران پیشتر با آن مواجه بودهاند حل کنند و بنابراين
امکان پاسخگويی سريعتر را فراهم میسازد) .(Law & Ngai,2008نکته قابل توجه آنکه
تسهیم دانش نیز میتواند اعتماد میان افراد را افزايش دهد).(Connelly & Kelloway,2000
از اينرو ،انجام تحقیقات بیشتر در زمینه عوامل موثر بر بهبود رفتارهای تسهیم دانش و
راهکارهای الزم در جهت افزايش اعتماد در سازمانهای دانش محور ضروری به نظر میرسد.
انديشمندان بسیاری معتقدند تسهیم دانش مهمترين عامل موفقیت در مديريت دانش
است) ،(Law & Ngai,2008اما در عمل کار سادهای نیست ) .(Renzl,2008زيرا پديدهای
اجتماعی بوده و به روابط بین فردی و تعامالت اجتماعی بازمیگردد ).(Lin et al.,2012
بنابراين ،برای آنکه سازمانها از مزايای تسهیم دانش برخوردار شوند ،عالوه بر عواملی چون
فناوری اطالعات ،جو سازمانی و سیستم پاداشدهی مناسب بايد به عوامل فردی که نقش بسیار
مهمی در رفتارهای تسهیم دانش دارند توجه کنند).(Tohidnia and Mosakhani,2010
در نهايت الزم به ذکر است که فعالیتهای تسهیم دانش صرفا منحصر به محیط داخل
سازمان نمیشود و برای توسعه و بهبود شرايط کشور و حرکت به سمت توسعه يافتگی بايد
به تسهیم دانش در میان سازمانها نیز توجه داشت که البته اين امر در مورد سازمانهای دولتی
که رقابت در مورد آنها چندان معنا ندارد ،بیشتر مصداق پیدا میکند.
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