
 

 103 –190 ، ص1931 زمستان، 82، شماره هفتمفصلنامه علوم مديريت ايران، سال  

901 

 

 

 نقش مطالعه: دانش تسهیم بر سازمانی شهروندی رفتار ثیرتأ

 سازمانی فرهنگ میانجی
 
 
 
 

 8/8/1931دريافت:  * حسینی مجتبی سید

 81/8/1931پذيرش:  ** فرد دانایی حسن
 
 

 چکیده

تا  شودمیموفقیت ابتکارات مديريت دانش به تسهیم دانش بستگی دارد. در اين مطالعه تالش 
 شهرسازیو وزارت راه  دربا مداخله فرهنگ سازمانی  ،تسهیم دانش بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر

سطح برای ارزيابی بهم پیوسته سه نوع پرسشنامه برای اين هدف،  .گیردمورد بررسی قرار 
نفر از کارکنان وزارتخانه  822در بین  تسهیم دانش، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

 اين مطالعه های مهمترين يافتهپرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.  862مذکور توزيع شد که نهايتاً 
اجتماعی( ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)به ترتیب: وجدان کاری، جوانمردی و آداب  که آشکار نمود

بیشترين تاثیر را بر تسهیم دانش دارند. همچنین وجود فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی در 
دهد که نشان دهنده ی اهمیت باالی اين رابطه، اين تاثیر را به بیش از سه و نیم برابر افزايش می

يران کاری انجام نشده است، اين متغیر  در اين رابطه است. با توجه به اينکه مشابه اين مطالعه در ا
افزايد، همچنین اين مقاله به دانش موجود در زمینه تسهیم دانش در تحقیقات گذشته کشور می

دولتی و متعاقباً ارتقاء  های ی را جهت بروز و توسعه رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهاي پیشنهاد
 دهد.ارائه می ها سطح تسهیم دانش در اين سازمان

 
 تسهیم دانش، رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی، مديريت دانش کلیدی: مفاهیم
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 مقدمه
و  اند مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده  های در سالهای اخیر، سازمانها و شرکت

، 4و سازمانهای دانشی 9، مديريت دانش8کارکنان دانشی، 1مفاهیم جديدی چون کار دانشی
دهند. پیتر دراکر با بکارگیری اين واژگان خبر از ايجاد نوع اين روند میخبر از شدت يافتن 

دهد که در آنها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر جديدی از سازمانها می
توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از اساس اين نظريه، در آينده جوامعی می

تواند به اندازه . به اين ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمیدانش بیشتری برخوردار باشند
يابد که قادر است از نیروی هايی دست می دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی

 (.1920الوانی، به نقل از  2دراکراندک قدرتی عظیم بسازد)
. اين شده اندیش از پیش پیچیده و متغیر سازمانها بکنونی شرايط و فضای رقابتی  در

که برای بیشتر سازمانها اين سرعت به مراتب  ای فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه
بیش از سرعت پاسخگويی و توان تطبیق آنهاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم 

توان به مديريت تعادل جديدی برای سازمانها به وجود آورده است. مهم ترين نقشی که می
بت داد اين است که آن را به عنوان يک متدلوژی تغییر در نظر بگیريم. مديريت دانش نس

جديد به درون سیستم و از طرفی ديگر با اداره مؤثر  های دانش از يک طرف با جذب دانش
، صص 1922تواند مهمترين عامل تغییر يک سازمان باشد)ابطحی و صلواتی، می ها آن دانش

 خود، خودی به دانش رسدمی نظر به ولی است، قدرت دانش معتقدند بعضی اگرچه (.9-4

 با که است آنها دانش از قسمتی آن دهد، می قدرت افراد به که چیزی بلکه قدرت ندارد؛

 (.McDermott R, O'Dell C.,2001)کنندمی ديگران تسهیم
 های سیستم ايجاد به مشتاق ايران، مديران جمله از مختلف و کشورهای در امروزه

همانطور که بیان  .باشندمی آن مفید نتايج از گیریبهره هدف با در سازمانها دانش مديريت
 ،دانش مديريت برای شده معرفی مختلف در ساختارهای فرايندها مهمترين از گرديد يکی

 مهمترين از يکی ،سازمانها در خود تسهیم دانش برای افراد انگیزش است و دانش تسهیم

باشد. مباحثی نظیر ادارک، انگیزش، می جهان در دانش مديريت اندرکاران دست اولويتهای
شغلی و... از جمله مواردی هستند که به بررسی درمورد ريشه بسیاری از  های نگرش

پردازند، اما در دو دهه اخیر بحث جديدی که مطرح شده و رفتارهای انسانها در محیط کار می
رفتار شهروندی "، به خود جلب کردهامعه شناسان را روانشناسان و جشناسان، نظر رفتار 

( برای اولین بار از اصطالح رفتار شهروندی 1329) 6باتمان و ارگان نام دارد. "سازمانی
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که در شرح دانستند استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهايی سودمند  (OCB)7سازمانی
در انجام وظايفشان به نحوی شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به ديگران 

 دهند.مشهود از خود بروز می
اين تحقیق به چند دلیل از مطالعات قبلی متفاوت است: اوالً؛ همانطور که تسهیم دانش 

شود، سازه رفتار شهروندی سازمانی نیز عمیقاً از طريق ديدگاه مبادالت اجتماعی ارزيابی می
در حالی که تسهیم (. Organ,1988; Moorman 1991) ريشه در مبادالت اجتماعی دارد

دانش و رفتار شهروندی سازمانی پیوستگی نزديکی با تئوری تعادل اجتماعی دارند، به رابطه 
میان اين دو مفهوم توجه کمی شده است. اين مطالعه در زمره مطالعاتی است که به امر 

ارزيابی تاثیر رفتار شهروندی  ادراکی تسهیم دانش از طريق های شفاف سازی تعیین کننده
ثانیاً: در اين تحقیق نقش فرهنگ سازمانی به عنوان يک میانجی بالقوه  پردازد. سازمانی می

گیری تسهیم دانش مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه فرهنگ سازمانی يک  در شکل
( D. P. Kar and H .R. Tewari, 1999)فاکتور حیاتی در زمینه رفتار شهروندی سازمانی

ای که به طور همزمان شامل  باشد، اما به ندرت در مطالعهمی (Burke,2001و تسهیم دانش)
 رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش باشد، بررسی شده است.

میانجی در تاثیر متغیر نقش فرهنگ سازمانی را به عنوان  هدف اين تحقیق آنست که
 قرار دهیم. مداقهمورد رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش 

 

  مرور پیشینه
 مدیریت دانش و تسهیم دانش

مديريت دانش به عنوان يک توانمند ساز مهم برای موفقیت و کسب مزيت رقابتی، توجه 
را در چند سال اخیر، چه از سوی محققان و چه عامالن اجرايی به خود جلب کرده  ای ويژه
(. فرآيند مديريت دانش Matzler,Rier,Hinterhuber,Renzl,Stadler.,2005) است

چرخه حیات مديريت دانش عبارتند از  های مختلفی است. مهمترين فرآيند های شامل فعالیت
رويچ و ها ،2،8000: ايجاد دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش)لی و چوی

مديريت (. بطور خاص تسهیم  دانش فرايند مرکزی 10،8009، الوسون3،8008آرماکست
 شود زيرا يک پیش نیاز  مهم برای نوآوریکردن دانش در نظر گرفته می

(Verona,Prandelli, & Sawhney, 2006،) يادگیری سازمانی((Senge, 2006 و ايجاد )
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 Argote, Ingram, Levine, & Moreland, 2000; von) و بهترين اقدامات ها ظرفیت

Krogh, 1998) باشد.می 

ی شامل انتقال و توزيع دانش)دانش هاي ، فعالیتاست تسهیم دانش ( معتقد8001)11لی

بسیاری اعتقاد دارند که تسهیم  صريح و ضمنی( از يک فرد، گروه يا سازمان به ديگران است.

کلیدی و کسب مزيت رقابتی  های بکارگیری شايستگی های دانش مؤثر يکی از معتبرترين راه

،  14و و ديگرانچ؛1332؛دراکر،19،1337و پروساک؛داونپورت 18،1332است)لويس و ديگران

 (. 16،8007، همگی به نقل از هیکس و ديگران12،8006؛ لین و لی8000
موفقیت مديريت  اند اهمیت يافته است که بسیاری پذيرفته  ای تسهیم دانش به اندازه

،به نقل از 8008)17دانش به تسهیم موثر دانش بستگی دارد، آن گونه که باک و کیم

( معتقدند تسهیم دانش مهمترين بخش مديريت دانش است. در واقع ابزاری که 12،8006پای

کند، از شود و عواملی که تسهیم و انتقال دانش را تسهیل میبوسیله آن دانش تسهیم می

( نشان داده است که 8001)13سانگ (.Renzel 2008,)مسائل اساسی مديريت دانش هستند

آموزشی را  های توانندکارايی را بهبود بخشیده، هزينهمی ها با تسهیم دانش مناسب، سازمان

اصوالً دو جريان متمايز در  کاهش داده و ريسک عدم اطمینان در سازمان را کمینه کنند.

ادبیات مربوط به تسهیم دانش حاکم است؛ از يک سو، ادبیات مديريتی که به اهمیت تسهیم 

پردازند. اين قسمت نگهداری دانش میو توضیح چگونگی مديريت و  ها دانش در سازمان

ادبیات، بسیار مرتبط با مديريت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، رفتار و رهبری است و تاکید 

آن بر ايجاد شرايط مناسب)ساختارها، فرآيندها و فرهنگ سازمانی( برای رشد و توسعه دانش 

هدف آن کسب بخشی از  خبره است که های است. از سوی ديگر، ادبیات مرتبط با سیستم

اطالعاتی خبره و  های دانش، استدالل و تصمیم گیری يک خبره برای استفاده آن در سیستم

  تصمیم گیری است.

کند و نتیجتاً تسهیم دانش قدرت و توانايی است که مبادله دانش و خالقیت را تشويق می

. اين (Liebowitz,2001)شودمنجر به عملکرد باال در قدرت فکری و سرمايه فکری می

يابد اگر کارکنان مختلف به طور موثری بهبود می های در سازمان ها بدان معناست که عملکرد

 .Liao et al) و ديدگاههايشان را در اختیار يکديگر بگذارند ها اطالعات، تجربیات، ايده

2004Liebowitz,2001, ) 
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مان را بهبود بخشد، فقدان تسهیم تواند سطح رقابتی سازدر حالی که تسهیم دانش می

گردد. میل )تمايل( به تسهیم دانش بايد به دانش منجر به مشکالت جدی برای سازمان می

به جای تمرکز بر روی سیستم  عنوان يک هدف اساسی در تئوری سازمان شناخته شود.

تار پاداش در تقويت تمايل افراد به تسهیم دانش، اين تحقیق از ديگر روشها نظیر رف

کند، استفاده می نمايد. شهروندی سازمانی که تسهیم دانش فردی را تقويت يا محدود می

مستقیماً به  -از رفتارهای کاری اختیاری ای به عنوان شاخصه -رفتار شهروندی سازمانی

( رفتار شهروندی 1337ارگان )(. Organ,1997)شودسیستم پاداش سازمان مرتبط نمی

کند: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصر به فرد، عريف میسازمانی را اين گونه ت

است که در افزايش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و بطور  ای اختیاری و فرا وظیفه

شود که شامل مستقیم يا غیر مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی

 ابعاد زير است :

 توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را  : رفتاری است که80آداب اجتماعی

 دهد.نشان می

 عبارت است از کمک کردن به همکاران درعملکرد مربوط به 81نوع دوستی :

 (Castro et al,2004,p.30)وظايفشان

 رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط 88وجدان کاری :

 باشد.کار می

 اجتناب ناپذير و  های عبارت است از تمايل به شکیبايی در مقابل مزاحمت: 89جوانمردی

 کاری بدون اينکه گله و شکايتی صورت گیرد. های اجحاف

 اين رفتار درباره انديشیدن به اين است که چطور اقدامات فرد 84)مالحظه گری(نزاکت :

 (Marckozy &Xin ,2004,p.3) گذاردبر ديگران تاثیر می

ذهنی حیاتی و  های ، اهمیت رفتار شهروندی سازمانی به عنوان پیشینهيريتدر ادبیات مد

مهم برای اثربخشی سازمانی و ديگر نتايج مثبت مانند تمايل کارکنان برای حفظ وتسهیم 

مطالعات قبلی در ابتدا دو بعد  (.MacKensie et al.,1999) دانش افزايش يافته است

 (.Organ,1988) نوع دوستی و وظیفه شناسی نخستین رفتار شهروندی را طرح کردند:

 را به اين ابعاد افزودند -جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی –بعد ديگر  9تحقیقات بعدی 

(Organ,1988.) 



   1931 زمستان، 82فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره 

 

991 

 رفتار شهروندی سازمانی دیدگاه از دانش تسهیم سازی مفهوم

شود. ادبیات در ايجاد مزيت رقابتی محسوب می ها تسهیم دانش يکی از مهمترين فرآيند
گذارند را موضوعی گذشته عمدتاً عوامل سازمانی و محیطی را که بر انتقال دانش مؤثر اثر می

، اما اکنون جهت توجه به تحلیل عوامل تعیین کننده اند مورد شناسايی و بررسی قرار داده 
 شخصیتی)از قبیل نزاکت، جوانمردی، نوع دوستی، وظیفه شناسی، های شخصی مانند ويژگی

تسهیم دانش تغییر  های تعهدات فردی در فعالیت های آداب اجتماعی و ...( به عنوان پیشايند
در حالی که تسهیم دانش (. Matzler, Kurt and Mueller, Julia.,2011کرده است)

مثل اين مورد که يک کارمند  -شود ای برای کمک به ديگران می منجر به ايجاد انگیزه
نوع دوستی به عنوان يک رفتار ياری بخش که شامل کلیه  -ندپرسنل جديد را معرفی ک

باشد، اختیاری برای کمک به يک فرد خاص در انجام يک وظیفه سازمانی می های رفتار
 تسهیم دانش عملی است که هم معنی نوع دوستی است (.Organ,1988)شودتوصیف می

(Farh et al.2004; Organ 1988،) تواند به پرسنل جديد برای از آنجا که تسهیم دانش می
هماهنگ شدن )مناسب بودن( با شغل جديد و محیط جديد سازمانی به صورت مؤثر، ياری 

 کارآموزی، مزايايی برای کل سازمان به همراه دارد. های برساند، همچنین با کاهش هزينه
گذارد تاثیر میی مانند آگاه بودن از اينکه چگونه رفتار يک فرد بر ديگران هاي نزاکت رفتار

گردد. لذا تسهیم دانش و تالش برای پرهیز از ايجاد مشکل برای همکاران را شامل می
دارد که تفسیر دوم از ديدگاه نزاکت بیان می گیرد.همچنین تحت تاثیر نزاکت قرار می

 شوند که مبتنی بر ارزش نوع دوستیهمچنانکه کارمندان در يک تبادل متقابل دانش درگیر می
 تواضع بدون هیچ گونه انتظار يا بهره خاصی است، اما اين انتظار را دارند که زمانی که خود يا

 اين نیاز به دانش خاص را داشته باشند، اين تبادل دانش توسط ديگران انجام خواهد شد
(Wasko and Teigland 2004;Organ, 1988.)  در حالی که وظیفه شناسی يک رفتار

، تسهیم (Organ,1988)لزومات نقشی است که سازمان انتظار دارداختیاری فرای حداقل م
يابد و به آسانی توسط کدها و دانش ملموس نیز فرای ملزومات نقش رسمی توسعه می

به علت چنین  (.Connelly and Kelloway, 2003) شودسازمانی تقويت نمی های رويه
ش، کارمندان با حد بااليی از شناسی و تسهیم دان شباهتی در خود انگیختگی میان وظیفه

وظیفه شناسی احتماالً تمايل به تسهیم دانش با ديگران دارند، حتی اگر به طور رسمی از آنها 
شناسی بدون در  برای تسهیم دانش درخواست نشده باشد. به عبارت ديگر کیفیت ذاتی وظیفه
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یفه شناسی تاثیر کند که تسهیم دانش از وظنظر گرفتن دغدغه و سود شخصی، پیشنهاد می
 (.Farh et al, 2004))پذيرد می

شود که بر آنچه در يک سازمان درست است نسبت به جوانمردی شامل رفتارهايی می
کند. يک ورزشکار خوب بودن)جوانمرد بودن( اشاره دارد به اينکه آنچه غلط است، تاکید می

موفقیت تیمی تمايل به يک کارمند يک عضو خوب تیم است که به منظور دستیابی به 
تسهیم دانش با ديگران دارد. جوانمردی تمايل کارمندان را برای تحمل شرايط کمتر از حالت 

. کارمندان ممکن است با (Farh et al. 2004)کندايده آل بدون شکايت کردن منعکس می
اين  برای عمل به تسهیم دانش جهت بهبود وقايع نامطلوب بیابند که ای جوانمردی انگیزه

گردد. سرانجام، فضیلت مدنی امر منجر به ارتباطی قوی میان جوانمردی و تسهیم دانش می
شود، فراتر از حداقلی که به وسیله شغل بال سازمانی دخیل می های به طور سازنده در فرآيند

 های همانطور که تسهیم دانش زمانی که ايده (.Organ,1988)واسطه فردی مورد نیاز است
يابد( مورد نیاز است، فضايل مدنی قوی تر نیز معموالً منجر شود )يا توسعه میاد میجديد ايج

 .گرددبه ايجاد تمايل قوی تری برای تسهیم دانش می

نسبت رفتار شهروندی سازمانی تسهیم دانش ضعیف ممکن است به فقدان يا ضعف در 

را دوباره دی سازمانی رفتار شهرونداده شود. مديران ابتدا بايد فرهنگ سازمانی مشوق 

بررسی کنند، زيرا يک فرهنگ سازمانی که کارمندان را برای ارتقاء بهزيستی با همکارانشان 
 شود. کند، محتمالً منجر به تمايل برای تسهیم دانش میو سازمان تشويق می

ی نظیر رفتار هاي مشخص شده است که يک فرهنگ قوی سازمانی که مشوق رفتار
تواند جايگزين مناسبی برای سیستم پاداش تشويقی در ارتباط با باشد، می شهروندی سازمانی

و اين نشانگر آن است که  (Wasko and Teigland,2004)تسهیم دانش باشد های فعالیت
اين پديده قابل  گیرد.تسهیم دانش تحت تاثیر پیشینه ذهنی رفتار شهروندی سازمانی قرار می

شود، نشان را که امور حول سازمان انجام می ای یوهدرک است زيرا فرهنگ سازمانی، ش
ضمنی، نامعلوم، ذهنی و آگاهی غیر رسمی سازمان هستند که  های دهد و اساساً اين جنبه می

 دهند کنند و همزمان آنها را فرای رفتارشان پروش میرفتار کارکنان را هدايت می
(Scholz,1987.)  جنبه نمادين يک سازمان است به عبارت ديگر، فرهنگ سازمانی شامل

 Dealand Kennedy 1982; Niranjana) دهدکه افکار و رفتار فرد را در سیستم شکل می

and Pattanayak,2005.)  ممکن است رفتار شهروندی سازمانی به عنوان جامعه پذيری و
د که در تمايل افراد برای ارتباط با يکديگر، بنا به توان سازش پذيری شان در نظر گرفته شو
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 ,.Wah et al) کنند تا به يکديگر ياری برساننداين سازش پذيری، افراد طلب دانش مینتیجه 

نمايد. (. اين مساله شديداً رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش را به هم مرتبط می2005
مطالعات مشابه درخصوص تسهیم دانش در جوامع آنالين مشخص نموده است که رفتارهای 

 ,Wasko and Teigland) هروندی انگیزه اصلی برای تسهیم دانش آنالين استخوب ش

 شناخت خصوص در گانه ده یها شاخص ارائه و 82رابینز مطالعات خصوص، اين در (.2004
از نظر رابینز  .است سازمانی فرهنگ به مربوط الگوهای مطالعات و جمله از سازمانی فرهنگ

در مجموع ده ويژگی وجود دارد که معرف و نمايان گر عصاره فرهنگ سازمانی است. اين ده 
 ويژگی عبارتند از:

 .خالقیت فردی: میزان مسوؤلیت، آزادی عمل و استقاللی که افراد دارند 

  ريسک پذيری: میزانی که افراد تشويق می شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست
 رهای مخاطره آمیز بزنند و بلند پروازی نمايند.به کا

 ی را که انتظار می رود هاي اهداف و عملکرد سازمان: میزانی که  86هدايت و رهبری
 نمايد.انجام شود، مشخص می

 ی به روشی سازماندرون  های که واحد ای انسجام و يک پارچگی: میزان يا درجه
 کنند.هماهنگ عمل می

  که مديران با زير دستان خود ارتباط برقرار می  ای يا درجهحمايت مديريت: میزان
 کنند.حمايت می ها دهند يا از آنرا ياری می ها کنند، آن

  کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مديران بر رفتار افراد
 کنند.اعمال می

 که فرد  ای ) و نه گروه خاص يا رشته سازمانکه افراد، کل  ای هويت: میزان يا درجه
 در آن تخصص دارد( را معرف خود می داند.

 که شیوه تخصیص پاداش )يعنی افزايش حقوق و  ای نظام پاداش: میزان يا درجه
عملکرد کارکنان قرار دارند و نه بر اساس سابقه  های ارتقای مقام( براساس شاخص

 .ها خدمت، پارتی بازی و از اين قبیل شاخص

  که افراد تشويق می  ای )تحمل اختالف سلیقه(: میزان يا درجه تعارضسازش با پديده
آشکار باشند. میزانی که کارکنان به بیان  های بسازند و پذيرای انتقاد تعارضشوند با 

 خود ترغیب می شوند های و اختالف نظر ها بارز و روشن انتقاد
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 ی به سلسله مراتب اختیارات سازمانکه ارتباطات  ای الگوی ارتباط: میزان يا درجه
 838-831، صص 1927؛ رضائیان،  68، ص 1922رسمی محدود می شود. )رعنايی، 

؛ رابینز 1929؛ عبدلی،  970-971، صص 1922؛ رابینز ،  928ص ، 1922؛ رابینز، 
 (.1023-1060، صص 1922،

جه قرار گیرد، از نظر رابینز چنانچه فرهنگ سازمانی از زاويه اين ده شاخص مورد تو
تصويری از آن به دست می آيد که منعکس کننده نوع احساسات اعضا، استنباط مشترک 

را بر روی يک  ها آنان، شیوه انجام امور و نوع رفتار آنان است. رابینز هر يک از اين ويژگی
توان می ها پیوستار از بسیار کم تا بسیار زياد قرار داد؛ با ارزيابی سازمان بر اساس اين ويژگی

 های ، ادراکها برای احساس ای به دست آورد. اين تصوير پايه سازمانآن  فرهنگتصويری از 
 شود و رفتار مورد نظر آنان می ها و چگونگی انجام کار سازمانمشترک کارکنان نسبت به 

با توجه به کامل و جامع بودن  (.838-831، ص 1927؛ رضائیان، 68، ص 1922)رعنايی،  
مدل فرهنگ سازمانی رابینز، محققین از اين مدل برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی در 

 اين  تحقیق استفاده نمودند. 
 

  فرهنگ سازمانی دیدگاه از دانش تسهیم سازی مفهوم
ه دانشی هستند، از اين رو نوع فرهنگ موجود در موسس های افراد اجزای کلیدی فعالیت

دانشی خیلی حیاتی است. داونپورت و پروساک خاطر نشان کردند که  های برای فعالیت
 نمايندکنند، آنها را به دانش تبديل می، اطالعات را جذب میها مؤسسات به هنگام تعامل با محیط

و قوانین داخلی خود، عملیات شان را انجام  ها و بر اساس آنها و به همراه تجربیات، ارزش
دهند که دهند. مؤسساتی که در مورد دانش جدی هستند محیط و فرهنگی را پرورش میمی

دهد. فرهنگ يک غالب ساختاری اصلی برای يادگیری مداوم را مورد حمايت قرار می
دانشی است و زمانی بايد مورد توجه قرار گیرد که فعالیت دانشی جديدی توصیه  های فعالیت

 های ی پذيرش و پرورش آنها تاثیر دارد. اگر قرار است فعالیتشود، زيرا فرهنگ بر چگونگمی
دانشی يک جنبه منسجم از نحوه انجام کارها در يک موسسه باشد، بايد يک جنبه منسجم از 
فرهنگ هم باشد، که بايد در بیانیه ماموريت، چشم انداز و هدف مورد توجه قرار گیرد و 

 های سسه به منظور اطمینان از اجرای فعالیتمؤ آموزشی و ارتباطات های همینطور در فعالیت
آموزشی مورد تاکید قرار گیرد. ايجاد يک فرهنگ دانش دوست که يکی از مهمترين عوامل 

باشد و نیازمند رهبری قوی و تغییر دانشی است، بسیار مشکل می های موفقیت فعالیت
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می شود، همزمان با  دانشی مناسب مرسوم های و رفتارهاست. زمانی که فعالیت ها نگرش
کند و آن موسسه را بزرگی تحقق پیدا می های مديريت تغییر در موسسه، موفقیت های تالش

 زيادی را انجام دهد های سازد تا رقابتی تر شود و در يک دوره زمانی کوتاهتر فعالیتقادر می
(Lai, 2007.) 

 

 مدل مفهومی تحقیق
نوع دوستی، نزاکت،  -تار شهروندی سازمانی اين تحقیق پنج بعد رف  مدل مفهومی       

گذارند، معرفی را که بر تسهیم دانش تاثیر می -وظیفه شناسی، جوانمردی و فضیلت اجتماعی
 کند. فرهنگ سازمانی نیز در اين ارتباط تاثیر میانجی دارد.می

 

 
 

 اصلی تحقیق های سوال

 یتسهیم دانش رابطه معنی دارفرهنگ سازمانی و میان رفتار شهروندی سازمانی، . آيا 1

 وجود دارد؟

 . آيا فرهنگ سازمانی بر رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش تاثیر گذار است؟8

 . آيا مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است؟9
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 فرعی تحقیق های سوال
 رابطه معنی دار وجود دارد؟ . آيا بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و فرهنگ سازمانی1

 . آيا بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش رابطه معنی دار وجود دارد؟8
 . آيا بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن و تسهیم دانش رابطه معنی دار وجود دارد؟9
 

 روش تحقیق
. ابزار استفاده شده است آرشیوی و پیمايشیبرای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از روش 

جمع آوری اطالعات عبارت بودند از: فیش برداری بمنظور ارزيابی، استخراج و تدوين 
اطالعات مربوط به موضوع و نیز سه نوع پرسشنامه برای ارزيابی تسهیم دانش، فرهنگ 
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی که بصورت طیف پنج عاملی لیکرتی تنظیم شده بودند. 

مثابه ابزار اصلی سنجش، از دو بخش سواالت عمومی و سواالت  پرسشنامه تحقیق به
اختصاصی تشکیل شده که در بخش عمومی: نام سازمان محل خدمت و سمت سازمانی فرد 

بخش دوم از سه نوع پرسشنامه تشکیل می شد، پرسشنامه رفتار شهروندی  مشخص می شد.
نج بعد رفتار شهروندی دقت هر پ سوال که با 88سازمانی از باتمان و ارگان، با 

سازمانی)شامل: نزاکت، جوانمردی، نوع دوستی، وظیفه شناسی و آداب اجتماعی( را مورد 
سنجش قرار داده است، پرسشنامه جامع دوم که در رابطه با متغیر تسهیم دانش می باشد 

بعد تسهیم دانش)شامل: روابط متقابل پیش بینی شده، خود 11سوال است که هر 42شامل 
نسبت به انتقال اطالعات، جو  ها بیرونی مورد انتظار، نگرش های مندی درک شده، پاداشسود

سازمانی، هنجارهای ذهنی در مورد انتقال اطالعات، کنترل رفتاری درک شده، هدف از 
انتقال اطالعات، سطح بکارگیری فن آوری اطالعات و ارتباطات،  اهداء دانش و گردآوری 

سازمانی دهد. سومین پرسشنامه در رابطه با فرهنگ دانش( را بدقت مورد ارزيابی قرار می
هويت، ابتکار فردی، سوال بوده و هر ده بعد فرهنگ سازمانی )شامل:  40باشد که دارای می

حمايت، هدايت، ريسک پذيری، ارتباطات، مقابله با تعارض، کنترل، هماهنگی و سیستم 
 ( را بدرستی مورد سنجش قرار داده است.پاداش
 

 پژوهش های یافته

تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی هروندی سازمانی، آيا میان رفتار شسوال اصلی اول: 

 وجود دارد؟ یرابطه معنی دار
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مورد بررسی قرار  ها جهت پاسخ به سوال اصلی اول ابتدا بايد ارتباط دو به دوی متغیر

 سوال فرعی صورت گرفت. 9گیرد که اين امر از طريق طرح 

و فرهنگ سازمانی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن  آياسوال فرعی اول: 

 معنی دار وجود دارد؟

نده آن و متغیر همبستگی بین متغیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد تشکیل ده آزمون

درصد  33و فرهنگ سازمانی، در سطح اطمینان  ابعادبین همه  فرهنگ سازمانی نشان داد که

 . رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

 فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش رابطه معنی دار وجود دارد؟بین  آياسوال فرعی دوم: 

در سطح سهیم دانش و متغیر فرهنگ سازمانی، همبستگی بین متغیر ت بر طبق آزمون

 ابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.ر بین تسهیم دانش و فرهنگ سازمانیدرصد  33اطمینان 

ابعاد آن و تسهیم دانش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و  آياسوال فرعی سوم: 

  معنی دار وجود دارد؟

ازمانی و ابعاد همبستگی بین متغیر رفتار شهروندی س مطابق نتايج حاصل از آزمون

به جز جوانمردی با  ابعادبین همه  مالحظه شد کهمتغیر تسهیم دانش  تشکیل دهنده آن و

 .بت وجود دارددرصد رابطه معنی دار و مث 33تسهیم دانش، در سطح اطمینان 

توان ادعا کرد که بین سه باتوجه به نتايج حاصل از سواالت فرعی اول، دوم و سوم می

، فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تشکیل دهنده آن متغیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد

ل ، باعث تغییر متغیر مقابها رابطه معنی دار و مثبت وجود داشته و تغییر در هرکدام از متغیر

يعنی در صورت کاهش يک متغیر، دو متغیر  اين تغییرات مثبت و مستقیم است،شده است و 

م نزخ ديگر نرخ کاهشی داشته و برعکس در صورت افزايش در يک متغیر، دو متغیر ديگر ه

 گیرند.افزايشی و صعودی به خود می

انی و سازمانی بر رابطه میان رفتار شهروندی سازم آيا فرهنگ سوال اصلی دوم:

 تسهیم دانش تاثیر گذار است؟

توان ادعا کرد که در صورتی می و درصد است 33سطح اطمینان معنی داری آزمون 

وابسته است که مدل از برازش  بر متغیرمتغیر مستقل  متغیر میانجی در تاثیرفرهنگ سازمانی 

 .مناسبی برخوردار باشد
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 مدل رگرسیون خالصه شده مربوط به سوال اصلی دوم -1جدول 

 

توان گفت که شدت تاثیر متغیر مستقل رفتار شهروندی سازمانی ( می1با توجه به جدول )
نزاکت، جوانمردی، وجدان کاری، نوع دوستی و آداب با توجه به ابعاد تشکیل دهنده آن )

ت که اين نشان دهنده همبستگی اس 483/0برابر ( بر متغیر وابسته تسهیم دانش اجتماعی
شود توجه به میزان هم تغییری مشخص مینسبتاً قوی بین اين دو متغیر است. همچنین با 

وجود دلیل ه درصد آن ب 4/12يا  124/0در متغیر وابسته تسهیم دانش،  که از هر واحد تغییر
ت متغیر وابسته به باشد که نشان دهنده میزان تبعیر شهروندی سازمانی میمتغیر مستقل رفتا

 ر مستقل است که در اين آزمون مثبت است.ات در متغیازای تغییر
 

 جدول آنالیز واريانس سوال اصلی دوم؛ ANOVAجدول  -8جدول 

 
 
 01/0مقدار معنی داری کمتر از  توان گفت که( می8توجه به جدول آنالیز واريانس ) با

متغیر مستقل بر  است که نشان دهنده معنی داری سوال اصلی دوم، يعنی درستی تاثیر مثبت
معادله رگرسیونی تسهیم دانش توان و با معنی دار بودن اين رابطه میباشد متغیر وابسته می

يا جدول  (9)اده از جدولرا با توجه به ابعاد تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی با استف
 مشترک در معادله رگرسیونی که به قرار ذيل است نوشت. های عامل
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 مشترک در معادله رگرسیونی های ؛ جدول عاملCoefficientجدول  -9جدول 

 

 (170/0( + آداب اجتماعی)807/0( + جوانمردی)829/0معادله رگرسیونی تسهیم دانش = وجدان کاری)
 

توانیم متغیر میانجی را وارد داری مدل رگرسیونی و معادله رگرسیونی، میبا توجه به معنی 
 مدل کرده و از میزان تعديل گری آن با استفاده از مدل برازش و معادله ساختاری آگاه شويم.

نشان مستقل، وابسته و میانجی  های معادالت ساختاری بین متغیرنمودار نتايج حاصل از 
 22/1ستقل رفتار شهروندی بر متغیر وابسته تسهیم دانش برابر شدت تاثیر متغیر م داد که

بر رابطه بین دو متغیر است. همانطور که در جداول  میانجیاست که نشان دهنده تاثیر متغیر 
 33پیرسون و خالصه مدل رگرسیون مالحظه شد، میزان تاثیر پذيری، در سطح اطمینان 

رفتار شهروندی در رابطه فرهنگ سازمانی بود، که با دخالت متغیر  483/0درصد برابر 
افزايش يافته است که چیزی بیش از سه و نیم  22/1به  تاثیراين و تسهیم دانش،  سازمانی

همچنین رابطه بین فرهنگ سازمانی  تغیر  مستقل بر متغیر وابسته است.برابر تاثیر گذاری م
 ت.و رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش مثبت و معنی دار اس

 
 آيا مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است؟ سوال اصلی سوم:

 
 برازندگی مربوط به معادله رگرسیونی های شاخص -4جدول 
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مدل مورد نظر برای نوشتن معادله رگرسیونی برازنده توان گفت ( می4جدول ) با توجه به
ه دلیل و همچنین ب اصلی دومر مورد سوال باتوجه به مطالب ذکر شده دحال و مناسب است. 

-باشد و میصلی دوم تحقیق حاضر مورد قبول میتوان گفت سوال ابرازش خوب مدل می

 نوشت: بصورت زيرتحقیق را به  های توان معادالت ساختاری مربوط به متغیر
 فرهنگ سازمانی ×  8βرفتار شهروندی سازمانی + ×  1β=  معادله ساختاری تسهیم دانش

                      1β ( 93/0( + آداب اجتماعی )60/0( + جوانمردی )72/0= وجدان کاری) 

                   8β  =(22/0( + ريسک پذيری)44/0( + هدايت)66/0( + حمايت)73/0ابتکار فردی )
 (98/0( + سیستم پاداش)27/0( + هماهنگی)77/0+ ارتباطات)

 

 گیری بحث و نتیجه

دهد که از ديد پاسخ دهندگان، بین رفتار شهروندی نشان می نتايج سوال اصلی اول
سازمانی و ابعاد تشکیل دهنده آن، فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش رابطه معنی دار در همه 

یم هابعاد مورد مطالعه وجود داشته و با تغییر در هر کدام از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، تس
به مقادير همبستگی حاصل کنند و همچنین با توجه یدانش و فرهنگ سازمانی هم تغییر م

همبستگی مثبت و مستقیم است، چون اعداد همبستگی مثبت هستند. همچنین با شده، نوع 
توجه به آزمون مربوط به سوال اصلی اول، بعد وجدان کاری از رفتار شهروندی سازمانی 

نش و فرهنگ سازمانی دارد. که بیشترين تاثیر را در بین ابعاد رفتار شهروندی بر تسهیم دا
يعنی هرچه وجدان کاری در سازمان و بین  ،اين خود نشان دهنده نکته قابل توجهی است

، پیروی و مسئولیت پذيری، رعايت هنجارهای سازمانیاعضای سازمان بیشتر باشد، میزان 
نان نسبت الزامات و انتظارات سازمانی و همچنین احساس هويت در کارکمطیع بودن در برابر 

 به سازمان خود افزايش می يابد. 
دهد شدت تاثیر متغیر مستقل رفتار شهروندی سازمانی با مینتايج سوال اصلی دوم نشان 

توجه به ابعاد تشکیل دهنده آن )نزاکت، جوانمردی، وجدان کاری، نوع دوستی و آداب 
نشان دهنده همبستگی است که اين  483/0اجتماعی( بر متغیر وابسته )تسهیم دانش( برابر 

قابل قبول بین اين دو متغیر است. همچنین با توجه به میزان هم تغییری، از هر واحد تغییر 
درصد آن تحت تاثیر متغیر مستقل رفتار  2/12يا  122/0در متغیر وابسته تسهیم دانش، 

ای شهروندی سازمانی می باشد که اين نشان دهنده عمق تبعیت کردن متغیر وابسته به از
توان توجه به موارد فوق می تغییرات در متغیر مستقل است که در اين آزمون مثبت است. با
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رفتار شهروندی سازمانی، تسهیم دانش با توجه به سه بعد وجدان کاری، بروز گفت با افزايش 
شود تاثیر گیرد. همانطور که مالحظه میداب اجتماعی سیر صعودی به خود میجوانمردی و آ

تر از بعد چهارم  تر و مشهود بعد )وجدان کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی( محسوساين سه 
و پنجم )نزاکت و نوع دوستی( است و سازمان با سرمايه گذاری روی اين سه بعد برای 
تقويت میل به تسهیم دانش، سريعتر از سرمايه گذاری بر روی ابعاد نزاکت و نوع دوستی به 

شود که چنین با توجه به تحلیل عاملی انجام شده، مالحظه میهم رسد.جه و هدفش میینت
گر فرهنگ سازمانی، میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم  مداخلهبا ورود متغیر 

رسد که اين نشان می 22/1به  483/0دانش بیش از سه و نیم برابر افزايش يافته و از مقدار 
تقويت میل  بررفتار شهروندی سازمانی  تاثیررابطه  فرهنگ سازمانی درباالی دهنده اهمیت 

به تسهیم دانش افراد است. همچنین تحلیل عاملی انجام شده در سوال دوم، بدلیل دارا بودن 
شرايط برازندگی، نشان دهنده اين است که مدل مفهومی بکار رفته در تحقیق حاضر مناسب 

تقويت تسهیم دانش با توجه به متغیر  بوده و قابل تعمیم به ساير جوامعی است که در صدد
 هستند.و فرهنگ سازمانی رفتار شهروندی سازمانی 

 

 ها پیشنهاد
ها،  نظريه پردازان حوزه و افراد آن ها سازمان های رسد با توجه به توانمندیبه نظر می

 های و بین افراد و گروه ها تسهیم دانش در سازمان ارتقاء سطحجهت مديريت بهتر است 
و پیچیده سازمانی مانند ساختار سازمانی، برنامه ريزی  87، نگاه خود را از رويکرد سختکاری

سازمان مانند فرهنگ  82و استراتژی که نیاز به تخصص بااليی دارند، به رويکردهای نرم
شهروندی سازمانی که در میان افراد  های سازمانی، روابط اجتماعی، توجه به هنجارها و رفتار

مختلف اين مفاهیم را مورد توجه  های سازمان اشتراک بیشتری دارند، معطوف نمايند و جنبه
 قرار دهند. مداقهو 

 ها سازمان اجرايی مديران و مسئوالن برای توجهی قابل مضامین پژوهش، اين های يافته
ه مثبت بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش، نخست آنکه بدلیل وجود رابط .در بر داشته دارد

آيد و افراد مجبور به کسب توان گفت فرهنگ شاخص کلیدی تسهیم دانش به حساب میمی
اهداف مشترک و در عین حال منحصر بفردی هستند که تنها از طريق يک فرهنگ 

تسهیم بر فرهنگی از قبیل اعتماد، خالقیت و هماهنگی  های شود. ارزشمشارکتی حاصل می
 .Abili et al.,2011; Wang.Sheng and Noe.A) گذارنددانش اثر می
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Raymond.,2010)  بنابراين اگر سازمان مايل به ارتقاء تسهیم دانش و متعاقباً افزايش
بايست با ايجاد يک فرهنگ خود باشد، می (Sheng and Noe.,2010عملکرد  سازمانی)
همچنین در حالی که آزمون همبستگی ارتباط معناداری  را بهبود بخشد. ها دانشی اين ارزش

را بین جوانمردی و تسهیم دانش نشان نداد، با مداخله فرهنگ سازمانی، اين بعد از رفتار 
شهروندی سازمانی)جوانمردی( به يکی از مهمترين ابعاد تاثیر گذار بر تسهیم دانش تبديل 

 هنگ سازمانی می باشد. شد که خود شاهدی بر اهمیت بی اندازه توجه به فر
 دانش تسهیم و ع دوستی نو رفتار میان رابطه زمینه در متعدد یها پژوهش وجود با

 (Yun S, Allyn M.R.,2005;Wah C.Y and et.al.,2007;Mergel.I. et.al.,2008) ،

 بايد نتیجه  اين تبیین نشد. در مشاهده متغیر دو اين میان معناداری رابطه پژوهش اين در

 به را دانش تسهیممشوق  رسمی ساز وکارهای افراد پژوهش، انتخابی بستر در ظاهراً که گفت

 که است قرار اگر دهندترجیح می افراد به عبارتی .دهندمی ترجیح انسان دوستانه یها محرک

 و میل طبق نه( آن قانونی و دريچه رسمی از کار اين دهند، قرار ديگران اختیار در را خود دانش
 تسهیم به مايل افراد است هرچند ممکن گیرد. بنابراين، صورت )شخصی و درونی طینت

 شد مشخص پژوهش اين در باشند، اما دوستانه انسان یها خصلت روی از ديگران با دانش

 مشوق و پاداش اعطای مانند سازوکارهای سازمانی بر مبتنی اينکار که دهندمی ترجیح آنها

 تسهیم از تمجید تشويق و عملکرد، ارزيابی فرم در دانش تسهیم رفتار باشد؛ از اين رو لحاظ
 راهکارهای از جمله تواندمی قبیل اين از مواردی و ترفیع و رسمی جلسه در دانش کننده
 .باشد کارکنان میان در دانش تسهیم ترغیب رسمی

 

 ها  نوشت پی
1. Knowledge work 

2. Knowledge worker 

3. Knowledge management 

4. Knowledge organization 

5. Druker 

6. Batman & Organ 
7. Organizational Citizenship Behavior 

8. Lee & Choi 

9. Harvich & Armakst 

10. Lavson  

11. Lee 

12. Luis et al 

13. Davenport & Prusak 

14. Chow et al 

15. Lin & Lee 

16. Hicks et al 

17. Bock & Kim  

18. Pay 

19. Song 

20. Civic virtue 

21. Altruism 

22. Conscientiousness 
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23. Sportsmanship 

24. Courtesy 

25. Robbins 

26. Directing 

27. Hard approach 

28. Soft approach 
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