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 چکیده:

ای آفرین، از اهمیت ویژهارزش اما پیچیده فرآیند یک عنوان به تسهیم دانش همواره از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمانی

های فری، بر  قصد تسهیم دانش های انجام شده، سرمایه اجتماعی و انگیزههشبرخوردار بوده است. از طرفی به استناد پژو

بررسی تأثیر انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی  هدف اصلی این تحقیق، لذاتأثیر بسزایی دارند. 

بدین منظور با توزیع  توصیفی بوده است. -دیو آشکار کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز در قالب یک تحقیق کاربر

گیری نفر از کارکنان که به روش نمونه 351(، در بین3102نامه استاندارد برگرفته از مقاله)یان سوک و همکاران، پرسش

و  tهای آماری تحلیل واریانس، آزموناز تکنیکتصادفی ساده انتخاب شدند، داده های تحقیق جمع آوری گردید و در نهایت 

روش حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان بر 

قصد تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد؛ عالوه بر این نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ابعاد سرمایه اجتماعی)مشارکت، 

)منفعت فردی، پاداش های سازمانی و کار لذت بخش( بر قصد تسهیم دانش ضمنی و های فردیاعتماد و اهداف( و انگیزه

 باشد.آشکار کارکنان می

 

 

 واژگان کلیدی: 

 .دانش میو آشکار، تسه یدانش ضمن ،یفرد یهازهیانگ ،یاجتماع هیسرما
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 مقدمه

به  عمق بخشیدن از آکنده آن فکری ساختار که عصری است. فناوری در شگرف تغییرات و تحوالت عصر عصر حاضر،  

 هوشیار مدیریت رو، این از است. انسانی عملکردی نیروی جای به گرا دانش و خالق انسانی نیروی مشارکت به توجه و اطالعات

 خود رقابتی عرصه گسترش جهت دانش نام ابزاری به از استفاده جهت در بهتر و بیشتر هرچه تا است آن بر

در  آن کاربرد و نوآوری ایجاد دانش، کارگیریبه راستای در بنیادین ابزاری دانش ن راستا، تسهیم(. در ای0231برآید)یوسفی،

 (.pilli,2012است) رقابتی مزیت به دستیابی نهایت در و سازمان

شده  شناخته مؤثر دانش مدیریت بنای سنگ عنوان به همچنین فرایند و ترینمهم عنوان به تسهیم دانش     

 دانش هایپایگاه طریق، بدین کند و تبدیل سازمانی دانش به را و فردی  جمعی دانش تواند(، که می3105ی، است)گانجسوار

 طور به که است نوآوری و جدید دانش خلق دانش، تسهیم مهم خروجی (.3102شوند)تان،  هماهنگ کارکنان دانش با سازمانی

 بهبود نوآوری، قابلیت سازمان، اثربخشی مثال؛ برای (.3105هنگ، بخشد)ابراهیم و بوک می بهبود را سازمانی عملکرد ویژه

 این بر . عالوه(3105باشد)گانجسواری، می زمینه این در دانش تسهیم مثبت پیامدهای از تیمی عملکرد بهبود وری،بهره

 افراد خالقانه رفتار و فرد عملکرد با دانش تسهیم ارتباط به مربوط تجربی شواهد از برخی دارد، نیز فردی منافع دانش تسهیم

آن وجود داشته  گذاشتن اشتراک به قصد جزء اینکه داد رخ نخواهد دانش از طرفی تسهیم(. 3102هستند)یو و همکاران، 

از این رو الزم است، بررسی شود که چه عواملی  می توانند زمینه ساز قصد کارکنان به تسهیم دانش (siemsen,2008)باشد

  باشند؟

 ارتباط با بدنهبیشترین  با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، به واسطه بررسی در سازمانی همچون تأمین اجتماعی کهاین     

در این راستا، ، اهمیتی دو چندان دارد. شودهای اجتماعی محسوب مینظام بیمه نهاد در عرصه ینترجمعیتی کشور، گسترده

 نخست،. کرد بندیدسته گروه سه در توان می را دانش تسهیم بر وثرم عوامل که دهدمی نشان پیشین تحقیقات بررسی

 را ها دیدگاه و هاایده کارکنان دانشی، تسهیم فرهنگ با هایسازمان در 0،(3110اودل) و درموتمک مطالعه اساس بر فرهنگ؛

. هستند آن انجام به مجبور آنها که چیزی عنوان به اینکه بینند تامی کار ماهیت عنوان به را کار این هاآن زیرا کنند؛می تسهیم

 افزایش در اطالعات فناوری توانایی. است مرتبط فناوری توانمندی طریق از دانش تبادل با مداوم صورت به دانش تسهیم ثانیاً،

 توانمندی و کارمند افزایش کارایی به قادر را سازمان یکدیگر با کار امکان ارائه و کامند هر برای دسترس در دانشی مبنای

 را دانش تسهیم محققان فرایندی، دیدگاه اساس بر نهایت، در. کند می دانش تسهیم توسعه در سازمانی هایسیاست با مرتبط

 در عملکرد درجه وسیله به مداوم صورت به که کنندمی بررسی نتایج و فرایند طول در داده روی رفتار انگیزش، و نیت جنبه از

 (.fang,Tasi and chang,2005شود) می نتعیی دانش تسهیم زمینه

 مؤثری نحو به را دانش بتوانند که بود هاییسیستم و اطالعات فناوری بر سنتی دانش مدیریت تأکید کرد، اشاره بایستی      

 رد که است محیطی ایجاد آن هدف و هاستآن اعمال و افراد به معطوف دانش، مدیریت جدید مدل اما. بکارگیرند و پردازش

 فناوری زمینه در دانش تسهیم متون این، بر عالوه .آن حفظ در نه است دانش گذاریاشتراک به و تسهیم در قدرت آن

 فراهم را مفیدی بینش دانش تسهیم مورد در هاتحقیق انباشت چه اگر باشد،می غنی و متنوع سازمانی فرهنگ و اطالعات

های هانگ پژوهش اساس بردارد.  وجود  کارکنان دانش تسهیم رفتار بر نگیزها تاثیر از کمی رسمی تحلیل و تجزیه است، کرده

  قوی هایبه انگیزاننده دانش گذاریاشتراک به برای (، کارکنان3102) (، اسوتالنا ساجوا3102(، لی و هانگ)3105و همکاران)

 به کرد، خواهند دریافت خود تسهیم دانش قبال در آنچه به توجه بدون کارکنان که کنیم فکر اگر نیست بینانه واقع .دارند نیاز

 عوامل هامشوق و هادر بسیاری از تحقیقات پاداش .باشد غیرمادی یا ها، شاید مادیاین پاداش حال. ورزند مبادرت کار این

آورد  فقدان پاداش محیط ناخوشایندی را به وجود می .شوندمی کارکنان بین دانش اشتراک سبب که هستند مهمی و حیاتی

                                                           
1 McDermott and C. O’Dell, 2001 
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(. 3102های کارمند باشد و ممکن است باعث خروج آنها از شغلشان شود)یانگسوک هٌوا،که ممکن است نتیجه آن کاهش تالش

 ها در سازمان به تسهیم دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است.همچنین، تسهیم دانش مستلزم تمایل افراد و گروه

: دانست زیر موارد میان روابط تابع را متغیری آن توان می و گرفته صورت اجتماعی شکل هب دانش، اغلب تسهیم به میل       

 نهادی هایمکانیسم( ج و کند؛ می احاطه را فردی رفتارهای که اجتماعی ساختار (ب دانش؛ تسهیم شرکای یا طرفین( الف

 کنترل و چیدمان را یا بازیگران عامالن منفعتی ساختار که قبیل این از مواردی و دستورات مقررات، و قوانین مانند فرهنگ،

 اجتماعی سرمایه آنها به که است اجتماعی ساختارهای و از روابط برآمده منبعی دانش تسهیم به میل دیدگاه، این از. کندمی

 چه میدانی، عرصه در اجتماعی سرمایه: است این سؤال اکنون این خردمایه، (. باWencrack,2003شود)می اطالق

 دالیل به داشت کارکنان انتظار توانمی آیا دیگر، به عبارت دارد؟ کارکنان دانش تسهیم رفتار تبیین را برای هاییداللت

، در تحقیق حاضر به بررسی و به منظور پاسخگویی به این سواالتدهند؟  قرار همکاران اختیار در را خود دانش اجتماعی،

که این  روددر سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز پرداخته شده و انتظار می یه اجتماعیانگیزه های فردی و سرما مطالعه تأثیر

 از  لحاظ نظری: تحقیق

 .به دانش و مفهوم شناسایی عوامل موثر بر  قصد تسهیم دانش بیفزاید 

  ان تأمین اجتماعی های حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی کاربردی در راستای تسهیم دانش بیشتر کارکنان سازمبر اساس یافته

 شهر اهواز ارائه شود.

 

 ادبیات تحقیق

با گذر از جامعه صنعتی به جامعه مبتنی بر دانش و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان ها، به سرمایه و 

است)الندبرگ و دانش  ها در عصر حاضرترین منبع استراتژیک برای رشد سازمانشود، بلکه مهمنیروی انسانی محدود نمی

 شود که مجموع دانشی که به طور بیرونی و داخلی  اهمیت دانش برای سازمان ها در این دیدگاه منعکس می 3(.3105لیدنلو، 

 (. 3102 2باشد)اسوتالنا سجاوا،به دست می آید، به منزلۀ منابع پایدار برای حفظ مزیت رقابتی می

مینۀ رفتاری و شناختی تعبیه می شود و در هر سازمانی به صورت نامتقارن کند و در یک زدانش از سطح محلی رشد می    

(. تسهیم 0113شود و ممکن است برای اعضای خاصی از سازمان غیر قابل دسترسی باشد) داون پورت و پوراساک، توزیع می

در مورد  یمفهومسهیم دانش (. در واقع ت3102 2دانش روشی برای افزایش دسترسی به دانش است) لو ترانگ تان و همکاران،

افراد به  دانش منظور بهبود و توسعه بین دو یا چند نفر بهب یبه عنوان یک فرایند ارتباطات کهوضعیت تعامل بین مردم است، 

  5(.3105کار گرفته می شود)شابرینا وسیلویانیتا، 

کند تا ظرفیت عملکرد که به دیگران کمک می تمامی رفتارهایی تعریف می کند "را به عنوان  6(، تسهیم دانش0112سنگه)    

تسهیم دانش به عنوان مجموعه ای از رفتارهای به عبارتی دیگر، (. 3105)هانگ و همکاران، "و فعالیت خود را توسعه دهند.

 7فردی تعریف می شود که داللت دارد بر به اشتراک گذاری دانش و تخصص کاری یک فرد با اعضای دیگر)بینگ زانگ،

یا   و مثبت  و اشاره به درجه ای از احساساتشده نگرش نسبت به تسهیم دانش از باورهای رفتاری تشکیل و در واقع  (.3105

در محیطی که سطح اعتماد (. برای مثال 3105منفی فرد نسبت به قصد تسهیم دانش به سایر اعضای سازمان دارد)وانگ و هو، 

  (.3113 3)کایلن،ت یادگیری و تسهیم دانش سهولت بیشتری داردباال و درک افراد از یکدیگر زیاد باشد فرص

                                                           
2 Lundberg and Lidelöw,(2015) 
3 Svetlana Šajeva. 
4 Luu Trong Tuan,  
5 Vina Shabrinaa, Anita Silvianita(2015)  
6 Knowledge sharing  
7 Bing Wu chenyan zhang 
8Killen  
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حد و درجه ای تعریف می کند که یک فرد به دیگری اعتماد  "را به عنوان  1(، اعتماد در روابط بین افراد0115مک الیستر)     

 (،0113) ناهاپیت و گوشالستا در همین را "داشته و تمایل دارد براساس عبارات، اقدامات و تصمیمات دیگری, فعالیت نماید.

های مهم سازمانی تلقی ها و داراییگسترش اعتماد و شبکه روابط بین افراد را سرمایه اجتماعی نامیده و آن را یکی از قابلیت

دهندۀ خلق و تسهیم دانش در سازمان است و ها، کیفیت مناسب سرمایه اجتماعی موجود در سازمان، یاریکنند. به نظر آنمی

اندازی یک کسب و ، درباره انسجام، اعتماد و تسهیل راهاجتماعی  سرمایه ه عنوان مزّیت سازمانی پایدار باید مورد تأکید باشد.ب

شوند. این روابط باعث دسترسی کار است که این عوامل از روابط اجتماعی در خانواده، دوستان، همکاران و دیگران استخراج می

و  01فالسی ای  آگوستو طالعات، تاثیرگذاری، انسجام و در نتیجه توانمندشدن اقدامات خواهد شد)جیبه منابع ارزشمند مانند ا

 طریق از بنابراین ، دهدمی افزایش را جدید مسایل تجربه در نهفته پذیری ریسک اجتماعی سرمایه بعالوه (.3102همکاران، 

 می جدید های چالش پذیرش و پیشنهادات ارایه در کارمندان امنیت احساس ایجاد باعث اجتماعی سرمایه پایداری، و اعتماد

 (.3102 00)آنستاسیا،شود

 فیاشاره دارد که کم و ک ییها، ارتباطات و هنجارهابه سازمان یاجتماع هیآمده است که سرما یبانک جهان فیتعر در    

توان گفت که  یفصل مشترک، م کیو در  فیتعار نیبخشد. بر اساس مجموعه ا یجامعه را سامان م یاجتماع یهاکنش

متقابل درون جامعه  یکنش ها فیکه به واسطه آن کم و ک ستموجود در ساخت و سازمان اجتماع ا یژگیو یاجتماع هیسرما

 تیکنند که ماهیم انی( ب3111( و پوتنام)3111)انی(. وولکوک ونارا3110وسالنر،یشود)دکر و یم یو صورتبند افتهیسامان 

و  یتکرار یحاصل از تعامالت اجتماع یری. درگکنندیمتحد م ای دیاست که افراد را حفظ، مق نیا یل اجتماعتعامالت متقاب

رفتار انسان به بایستی در نظر داشت  (. 3102 دو،یاست)اگوستو اکا یسازمان ضرور کیکارآمد شدن  و یرقابت یمضاعف برا

 تیها هدازهیانگ لهیرفتار به وس است. طیدر مح ییهامشوق ایخاص و  ییهابه واسطه هدف شتریبلکه ب، دارد یندرت جنبه اتفاق

(. در تحقیقات آمده است که فاکتورهای انکیزشی باعث توسعه تعهد موثر در سازمان می 3105)وانگ و همکاران، شوند یم

   03(.3105هِنگ،  شوند و توسعه موثر به نوبه خود منجر به رفتار تسهیم دانش در کارکنان می شود)ابراهیم و هاک

 به سازمان که هایی راه سوی به را آن و کرده تحریک را رفتار که درونی فرایندهای از است عبارت انگیزه سازمانی نظر از

 به رسیدن برای را فرد که است عاملی گونه هر انگیزه فردی دید از .کند می هدایت برد می سود آن از مجموعه یک عنوان 

 انجام به فرد شود می باعث که دانند می درونی حاالت را انگیزش عموماً مردم .دارد می وا فعالیت به درون از خاص هدفی

 : از عبارتند که دانند می اصلی عنصر سه شامل را انگیزش پورتر و استیرز دهد، نشان تمایل دیگر کارهای از بیش کارهایی

 .باشد داشته مشخصی رفتار فرد هر شوند می باعث و دهستن افراد در نیروهایی که رفتار :کننده فعال نیروهای -0

 .است هدفدار انگیزش دیگر عبارت به کنند می هدایت چیزی سوی به را رفتار :کننده هدایت نیروهای -3

 آن بيه و بخشيیده نیرو شده وهدایت فعال هدف به یابی دست جهت در که را انسانی رفتار انگیزش: دهنده تداوم نیروهای -2

 .  دهدیم تداوم

 لتهيایاح یيا هيا سابقه نیروها، یعنی انگیزش پس ت.نیروهاس این به دادن جهت و وضعف شدت در اصلی عامل افراد محیط    

 ایين اسياس بير. دهيد ادامه مشخصی اهداف به رسیدن تا و کرده شروع را فعالیتهایی داوطلبانه فرد شوند می باعث که درونی

از این رو در تحقیقات اخیر در زمینه تسهیم دانش، بيه (. 0272است)شیرازی،  بیرونی و ونیدر عوامل از  متأثر انگیزش تعریف

عوامل ميوثر بير  "(،  در تحقیقی با عنوان3105از جمله، سِبا و همکاران) بحث انگیزه افراد و سرمایه اجتماعی توجه شده است.

دبیات تحقیق مربوط و مصياحبه پرسيش ناميه ای را بيه با بررسی ا "نیروی پلیس دبی دانش درتسهیم نگرش و نیات نسبت به 

منظور بررسی عوامل اثر گذار بر تسهیم دانش در نیروهای پلیس دبی تدوین کردند که  در تحقیقشيان قصيد تسيهیم دانيش و 
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10 J. Augusto Felı´cio 
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اش بيه نگرش به تسهیم دانش متغیر وابسته بود و اعتماد به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی، سياختار سيازمانی، رهبيری، پياد

عنوان انگیزانندۀ فردی و فناوری اطالعات متغیرهای  مستقل بوده اند. نتایج تحقیقشان نشان داد که متغیرهای مستقل ميذکور 

 در قالب مدل ساختاری ارائه شده بر قصد تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد.

 "هیم دانش با تأکید بر تئوری خود تعیین کنندگیبررسی انگیزاننده های تس "(، در تحقیق خود، باعنوان3105وانگ و هو)     

های مادی و غیر مادی، منفعت طلبی شخصی و منفعت طلبی سازمانی را به عنوان انگیزه های رفتار تسهیم دانش در پاداش

 بررسی نمودند. SDTچارچوب انگیزه های استقالل گرا و کنترل گرا بر اساس تئوری 

 کارکنان دانش تسهیم بر بیرونی و درونی هایانگیزش تأثیر بررسی "پؤوهش خود با عنوان (، در0213جابری و همکاران)     

( 3113( و کو و یانگ)3117استفاده از پرسشنامۀ استانداردشدۀ لین) با ی تحقیق خود راهاداده "ورزشی هایسازمان در

ظار، مزایای متقابل، خودکارامدی دانش و لذت های سازمانی مورد انتنشان داد که پاداشتحقیقشان  نتایج. کردندگردآوری 

تأثیر  تمایل نسبت به تسهیم دانش در بین کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بردن از کمک به دیگران، بر نگرش و

 می گذارد.

 قصيد تسيهیم در یاجتماع سرمایه و فردی های انگیزه تأثیر "(، در پژوهش خود با عنوان 3102) 02یان سوک و همکارانش    

دانيش  یبيه اشيتراک گيذار تیدر ن یاجتماع هیو سرما یفرد یها زهیاثر عوامل انگ یبررسبه  "ضمنی و صریح کارکنان دانش

بير اسيت. کيرده  یدانش طبقه بند حیصر ای یبه صورت ضمنرا کارمند  یبه اشتراک گذار اتیمطالعه ن نی. اپرداختند کارکنان

 حیصر نیت مثبت بر ریتاث ودانش کارکنان  یبه اشتراک گذار یضمن تیابر ن یاثر منف یش سازمانپادااساس نتایج این تحقیق، 

بيه اشيتراک  پنهيان و آشيکار تیيانی به طور قابيل تيوجه یاجتماع هیرابطه متقابل، لذت بردن و سرما و روشن دارد. همچنین

ا الهام از تحقیقات پیشین، مدل کلی تحقیق به صيورت در تحقیق حاضر نیز ب .می دهدقرار ریدانش کارکنان را تحت تاث ریگذا

 ارائه شده است.  0شکل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های تحقیق:توسعه فرضیه

                                                           
1- Yong Sauk et al 

 قصد تسهیم دانش ضمنی

 قصد تسهیم دانش آشکار 

(3112حقیق؛ برگرفته از تحقیق یان سوک و همکارانش). مدل مفهومی ت-1شکل  
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 ( یا نظریه رفتار برنامه0110در گذشته، اکثر مطالعات، مفهوم تسهیم دانش را در قالب نظریه عمل منطقی)فیشبین و آژن،   

( ارائه نموده اند. با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که هر دوی آنها نظریاتی کامل هستند که 0110ریزی شده )آژن، 

گذارد. برای مثال، با استفاده از دارای متغیرهای پیش تعیین کننده می باشند که از طریق انگیزه رفتار بر رفتار واقعی تأثیر می

کند ت به رفتار تسهیم دانش همراه با هنجارهای ذهنی، انگیزه فرد از تسهیم دانش را تعیین مینظریه عمل منطقی نگرش نسب

گردد. به همین ترتیب با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، همان و این قصد منجر به رفتار واقعی تسهیم دانش می

گذارد. باید ه تسهیم دانش بر رفتار واقعی تسهیم دانش، تأثیر میعوامل به اضافه متغیر کنترل رفتار ادراک شده، از طریق انگیز

ها یک نگرش عمومی نیست بلکه نگرش مخصوص به رفتار است. بنابراین، محققان و گفت که ساختار نگرش در این نظریه

وجود، آنها این  متخصصان این حوزه با این مشکل روبرو هستند که چطور این نظریه ها را توسعه و گسترش بدهند. با این

نظریه را با نظریات دیگر مانند نظریه خودتعیین کنندگی، نظریه سرمایه اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی و دیگر نظریات در 

توانند بر نگرش کارکنان نسبت به رفتار تسهیم دانش، این مجموعه ادغام نموده اند تا نشان دهند که چگونه عوامل دیگر می

(. در همین راستا و با الهام از تحقیق 3105و همکاران،  02رل رفتار ادراک شده تاثیر بگذارند)گانگسواریهنجار ذهنی و کنت

(، که در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم 3102سوک و همکاران)یان

 یق بدین صورت مطرح گردید:دانش ضمنی و آشکار تأثیر مثبتی دارد؛ فرضیه اصلی تحق

مین تأفرضیه اصلی تحقیق: انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار  کارکنان سازمان 

 اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و معناداری دارد.

قانع  ها،چالش از یکی خاطر اینکه هباشد؛ ب مشکل تواندمی دانش گذاری اشتراک به فرهنگ حفظ و ایجاد واقعی، دنیای در    

؛ لی و هانگی، 3101 فورد، -المبرمانت و الم)همکاران است دیگر با خود دانش گذاشتن اشتراک به برای تمایل در کردن افراد

 رسد می نظر به برخی که حالی در هستند، دیگران با خود دانش تسهیم به مندعالقه کارمندان از برخی عمل، در (.3103

 با است ممکن دانش تسهیم رفتارهای در فردی های تفاوت این (.3103عالقه می باشند)لی و هانگی،  بی فظه کار و یامحا

 اشتراک به قصد جز اینکه داد رخ نخواهد دانش تسهیم قرار گرفته باشد و در واقع تأثیر تحت فرد رفتاری یا و روانی نتایج

برداشت های  و موضوع تفسیر زمانی که دانش وارد عمل شده و (.3113 ،همکاران و سیمن)آن وجود داشته باشد گذاشتن

جایگاه " (. در3103)پیت،ددیگران تسهیم شو با دریافت شده و کدگذاری، شناسایی و تواندمی به سختی ،گیردمی دیگران قرار

آن بخش  که در  دانش، بیش از ،د(واحدها اتفاق می افت ها وگروه طریق ارتباطات افراد، )تسهیم دانش ضمنی از "دانش سازی

طریق  از کارکنان(. 3111 به وجود می آورد)نوناکاووان کراگ، دانش سازمانی را به وسیله کارکنان ایجاد شده و آید،می گفتار

ها بهره برداری کرده آن از های خاص دست یافته،روش و تجارب شخصی توانند به مهارت های دستی،تبادل دانش ضمنی، می

و در واقع تسهیم دانش ضمنی زمینه ساز تسهیم دانش آشکار  عملکرد بهتری داشته باشند ،به کارگیری خالقیت با و

(، نیز در تحقیق خود به این نتیجه 3102(. یان سوک و همکارن)3102؛ وانگ و همکاران، 3103 چیلتن، )بلودگود واست

 ر کارکنان تأثیر معناداری دارد.رسیدند که قصد تسهیم دانش ضمنی بر قصد تسهیم دانش آشکا
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 بر اساس توضیحات باال، فرضیه اول فرعی به شرح زیر ارائه شد: 

: قصد تسهیم دانش ضمنی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت 0فرضیه فرعی

 و معناداری دارد.

 

 

 هیم دانش ضمنی و آشکارکارکنانارتباط بین انگیزه های فردی و قصد تس 

 برای (، کارکنان3102)05(، اسوتالنا ساجوا3102(، لی و هانگ)3105های متعددی از جمله؛ هانگ و همکاران)پژوهش اساس بر

 در آنچه به توجه بدون کارکنان که کنیم فکر اگر نیست بینانه واقع. دارند نیاز قوی هایبه انگیزاننده دانش اشتراک گذاری به

در زمینه انگیزه های فردی به دو نوع انگیزه درونی و . ورزند  مبادرت کار این به کرد، خواهند دریافت خود تسهیم دانش بالق

 بیرونی اشاره شده است.

انگیزۀ بیرونی به عنوان مجموعه ای از پاداش های مالی در نظر گرفته می شود به صورت مستقیم)مانند دستمزدها، جوایز و 

ا( و غیر مستقیم)زمان فراغت، آموزش، کمک به طرح های کمک به کارمندان مانند خدمات پزشکی و دندانپزشکی، اضافه کاره

بیمۀ عمر، مزایا، حساب دستمزدی و سایر فوق العاده ها( که افراد در ازای شغل شان دریافت می کنند)بانر و اسپرینکل، 

3113.) 

رند که مطالعات قبلی بر روی انتقال دانش و انگیزش بیرونی نشان دهندۀ یک (، به این امر اذعان دا3116لوکاس و اوگیلوی)

رابطۀ مهم و مثبت بین این متغیرهاست؛ حتی اگر آنها هیچ تأییدی برای مطالعه شان از نظر نقش انگیزش بیرونی در انتقال 

سازمانی بیشتری را برای اشتراک دانش  های( دریافته است که کارمندانی که پاداش3115ای، بورگش)دانش نیابند. در مطالعه

گذرانند. در این مطالعه مولفان اذعان های بیشتری را برای اشتراک دانش و بیشتر از هم تیمی هایشان میمتصورند، ساعت

ساس کارمندان باید اح ,کرده اند که یک رابطۀ مثبت بین انگیزش بیرونی و انتقال دانش وجود دارد، چرا که برای انتقال دانش

کند و تنها عضویت و دهد، چیزی که کیفیت زندگی را میسر میکنند که سازمان چیزی ملموس و با معنا را برای آنها ارایه می

اند که سبب تشویق کارمندان به تسهیم دانش های زیادی سیستم های پاداشی را ایجاد کردهدهد. سازمانشناخت را ارایه نمی

(. چرا که تمایل به اشتراک گذاری معموالً وابسته به تأثیر متقابل است. پس 3113و سریواستاوا،  شود)بارتولشان با دیگران می

 انگیزش بیرونی ممکن است سبب شود کارمندان به انتقال داوطلبانۀ دانش شان بپردازند.

های اصلی برای انتقال دانش های بیرونی ممکن است انگیزهمحققان به این امر اشاره دارند که حتی با وجود اینکه پاداش    

توانند ابزار مهمی برای ایجاد تعهدی اساسی برای سازمان شوند، چرا که کارمندان باید اول به ارضای نیازهای ها مینباشند، آن

تر تر و خالقهای بیرونی راضی باشند پر بازدهمالی شان بپردازند و یک کیفیت زندگی مناسب داشته باشند. پس اگر از پاداش

اند، حاضر و متمایل باشند. بر این شان به دیگرانی که در سازمانتوانند شروع به کار کنند و برای انتقال دانشخواهند بود و می

 اساس فرضیۀ دوم  و سوم ارایه می شود:

ثیر مثبت و : پاداش های سازمانی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأ3فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

: پاداش های سازمانی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 2فرضیۀ فرعی 

 معناداری دارد.

های ذینفع دهند که  هر دو انتظار مربوط به منافع پرسنل و  منافع  گروهعالوه بر این، مطالعاتی وجود دارد که نشان می    

ها و سایر افراد( وجود دارد. از خود گذشتگی برای مزایای سازمانی های مربوط به ارزشها، انجمندیگر) برای مثال سازمان

تحت عنوان ارزیابی افراد از تأثیر مثبت تالش هایشان در انجام رفتار های تسهیم دانش نوع دوستانه در سازمانشان، تعریف می 
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شود. از خود گذشتگی های نسبتاً استقالل طلب در نظر گرفته می( و به عنوان یک شکل از انگیزش3116،شود) شیو و همکاران

برای رضایت شخصی تحت عنوان لذت ذاتی افراد در دیدن نتایج مثبت تالش های خودشان در انجام رفتارهای تسهیم دانشی 

های استقالل طلبی ذاتی تلقی می شود. با ارجاع به گیزش( و به عنوان شکلی از ان3100نوع دوستانه تعریف می شود) هال،

(، از خود گذشتگی برای مزایای سازمانی و نوع دوستی برای رضایت شخصی مشابه هم SDTتئوری خود تعیین کنندگی)

شود به  های درونی، که به صورت مداوم در ادبیات موجود به عنوان یک بیان کلی استفاده میهستند، اما تمایز واژه انگیزش

عوامل انگیزشی اشاره دارد که نسبتا مبتنی بر استقالل طلبی هستند تا اینکه مبتنی بر کنترل طلبی باشند)گانگسواری، 

3105.) 

دانش فراهم کند و  میتسه لیتسه یرا برا یموثر زشیتواند انگیمتقابل م یای، محققان مشاهده کرده اند که مزاینعالوه بر ا   

دو طرفه  یها تیتوانند مز یاگر کارکنان اعتقاد داشته باشند که م نیتقابل دو طرفه را بدست دهد. بنابرام یهمکار نیبنابرا

دانش  میدانش خودشان بدست آورند، احتماال تسه میدر اثر تسه و به عبارتی منفعت فردی از سازمان، گریدرا از همکاران  یا

(. همچنین نظریه اقدام عقالیی 3105)وانگ و هو، خواهند داشت یترشیدانش ب میقصد تسه نیو بنابرا نندیب یرا مطلوب م

دهد. در راستای فرض می کند که هر چه فرد منافع بیشتری از یک رفتار ادراک می کند، نیات بیشتری در آن رفتار دخالت می

ند با تسهیم دانش مرتبط کنمندی که کارکنان ادراک میهای سازمانی بیشتر، رابطه متقابل و بهرهاین استدالل، پاداش

یان  06(.3116؛ کابریرا و همکاران، 3117هایی خواهد بود)لین، باشند، تمایل بیشتر آنها برای مشارکت در چنین فعالیتمی

( نیز منفعت فردی از سازمان را به عنوان یکی از مهم ترین انگیزه های فردی، مورد بررسی قرار دادند، 3102سوک و همکاران)

 اس فرضیه های زیر مطرح گردید:بر این اس

: منفت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 2فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

ر مثبت و : منفت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثی5فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

دهد و اجازه حل مسالۀ های غیررسمی ورای ساختارهای سازمانی رسمی را میاز طرفی، انگیزۀ درونی امکان ایجاد گروه     

دهد. به طرز مشابهی انگیزۀ درونی می تواند به داشتن های سریع را میتر و داشتن قابلیتسریع، انتقال اقدامات بهبود یافته

تر بین رقابت فردی و همکاری کمک کند؛ چرا که تایید کنندۀ یک سطح باالتر از همکاری است، یعنی انتقال دانش بهینه توازن

شود)کافمن و شود که مانع یادگیری از همکار و همکاری میسریع تر و بیشتر با انگیزه باالتر سبب کاهش رقابت شدیدی می

شود که تسهیل ارتباطات وه بر این انگیزۀ درونی سبب ایجاد محیط کاری می(. عال3111؛ کروز و همکاران، 0112 ,سینج

شود که یادگیری سازمانی را تقویت می رسمی و غیر رسمی را به همراه دارد و سبب انتقال سریع تر و ارایۀ رفتارهایی می

ها سبب را که افزایش مسئولیتشود، چهای مرتبط با کار می(. انگیزۀ درونی سبب حذف چالش0115 ,کند)سالتر و نارور

شود. به شیوۀ مشابهی، انگیزۀ درونی به دنبال همخوانی در تصمیم گیری است که گذاری دانش میافزایش الزام در به اشتراک

سندرم "(. همچنین انگیزۀ درونی در تقابل با 3111های مختلف کارمندان است)کروز و همکاران، نیازمند تعهد باال در بین گروه

کنند، به تحلیل دالیل یک مشکل است که در نتیجه افرادی که در موقعیت شغلی خود احساس امنیت می 07"شمن بیرونید

دهند. پس انگیزۀ درونی دو کنند و راه حلی را بدون ترس از استهزا ارایه میپردازند، دانش مورد نیاز را جمع میموجود می

                                                           
16Cabrera, Collins, & Salgado, 2006; Lin, 2007  
" وضعیتی که فرد با موقعیت شغلی اش دارد تمایل اش را برای انتقال دانش از دست می دهد و ان به خاطر ممانعت از external enemy سندرم "17

 بهره بردن دیگران از قابلیت هایش است.
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دارد. اوالٌ این پاداش خود فرایند است و دومٌا سبب تشویق حضور افراد در فرایند به نقش مهم را در فرایند انتقال دانش برعهده 

 باشد.به شرح زیر می 7و  6(. بر اساس توضیحات باال فرضیه 3116اشتراک گذاری دانش می شود)لوکاس و اوگیلوی، 

عی شهر اهواز  تأثیر مثبت و معنا : کار لذت بخش بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتما6فرضیه فرعی 

 داری دارد.

: کار لذت بخش بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 7فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

 

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان 

زیرا خليق  ،سرمایه اجتماعی است ،ها را در جهت کسب دانش یاری نمایدکه می تواند سازمانهای مهم سازمانی کی از قابلیتی

دانش سازمانی و یادگیری سازمانی مستلزم تسهیم دانش است و پیش نیاز تسهیم دانش نیز وجود مولفه های سرمایه اجتماعی 

های تحقیقات نشيان داده اسيت کيه ایجياد اعتمياد، و از قبیل، اعتماد، مشارکت و همکاری در بین اعضای سازمان است . یافته 

وجود حس همکاری و مشارکت در بین افيراد ضيمن تسيهیل و ترغیيب تسيهیم دانيش منجير بيه خليق دانيش سيازمانی ميی 

 دیينما اریکمک بس دانش میها در خلق و تسهبه سازمان یاجتماع هیسرماتر، به بیانی خالصه .(0236گردد)خائف الهی و متقی، 

 (.0235 ،یل چیکند)قل جادیا داریپا یسازمان تیها، مزسازمان ریبا سا سهیای آنها در مقاو بر

سرمایه اجتماعی در واقع اشاره به ذخیره روابط، اعتماد و هنجارهایی دارد که رفتار مناسب برای تسهیم دانش را تقویت        

ماد و شبکه روابط بین افراد را سرمایه اجتماعی نامیده و آن گسترش اعت(، 0113)ناهاپیت و گوشال. ( 3113می کنند) آنکالم، 

کنند. به نظر آنها، کیفیت مناسب سرمایه اجتماعی موجود در سازمان، های مهم سازمانی تلقی میها و داراییرا یکی از قابلیت

؛ ون و بارت، 3113همکاران، ؛ میو و 3116)مانو و والکر، هایپژوهش. در دهندۀ خلق و تسهیم دانش در سازمان است یاری

هایی مانند وجود فرهنگ کار گروهی، ای، به واسطۀ مؤلفهبه این نکته اشاره شده است که سرمایۀ اجتماعی رابطه 03(،3111

اعتماد بین کارکنان، تعهدات و انتظارهای کارکنان نسبت به یکدیگر و سازمان و وجود روابط دوستانه و کاری در بین کارکنان، 

 بیشتری بر توسعۀ ابعاد مدیریت دانش از جمله تولید و اشتراک دانش دارد. تأثیر

ها در سازمان به تسهیم دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است و تسهیم تسهیم دانش مستلزم تمایل افراد و گروه    

جویانه داشته از رفتارهای مشارکتهای کاری سازمان، سطح باالیی دانش رخ نخواهد داد، مگر اینکه کارکنان و گروه

مشارکت باعث تسهیم هزینه ها و مخاطرات، صرفه جویی اقتصادی، کسب دانش و مهارت برای سازمان (. 3111باشند)روالند، 

می گردد. امروزه همکاری و مشارکت بین افراد در سازمان به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت بهبود رقابت پذیری سازمان 

  (.3113 01)اریلند،ه در محیط های پیچیده در آمده استبویژ

( نشان داد، سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر فرایند اشتراک دانش 3111)31نتایج پژوهش وان دن هاف و بارت   

زمینه گسترش توان های فناوری و ارتباطات میدارد به طوری که با حمایت ساختار سازمانی مناسب و فراهم کردن زیرساخت

در تحقیق خود به بررسی نقش  30(3111سرمایه اجتماعی و به تبع آن اشتراک دانش در سازمان را افزایش داد. یانگ و فورن)

سرمایه اجتماعی و کنترل رفتار سازمانی بر اشتراک دانش ضمنی و رفتار اشتراک دانش در سازمان ها پرداختند. نتایج تحقیق 

(، در پژوهش خود به 3111جتماعی نقش بسزایی در فرایند اشتراک دانش در سازمان ها دارد. چن)آنها نشان داد، سرمایه ا

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت سیستم های مدیریت دانش پرداخت. وی در این پژوهش از میان مولفه های مختلف 

را در نظر  "کنش متقابل اجتماعی"، و "اشتراک دیدگاه افراد درباره"، "اعتماد"سرمایه اجتماعی سه جنبه اصلی آن یعنی 

                                                           
18 Manu and Walker, 2006 ; Mu et al., 2008; Van den Hooff and Bart, 2009 
19 Ireland ,2002 
20 Van den Hooff and Bart 
21 Yang and Forn 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

های سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی در توسعه گرفته است و ارتباط آن را مدیریت دانش سنجیده است. نتایج نشان داد، مولفه

اف (، حاکی از آن است که مشارکت اجتماعی، اهد3102سیستم های مدیریت دانش دارد. نتایج تحقیق یان سوک و همکاران)

اجتماعی و اعتماد اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی و آشکار کارکنان تأثیر 

 گذار است. بر این اساس فرضیه های زیر مطرح شد:

بت و : مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مث3فرضیه فرعی

 معناداری دارد.

 : مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 1فرضیۀ فرعی

 معناداری دارد.

: اعتماد اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 01فرضیه فرعی 

 دارد.معناداری 

: اعتماد اجتماعی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 00فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

: اهداف اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 03فرضیه فرعی 

 معناداری دارد.

: اهداف اجتماعی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  تأثیر مثبت و 02عیفرضیه فر

 معناداری دارد.

 

 اجرای تحقیق

 روش تحقیق-1

در تصمیم  از آنجا که این تحقیق با هدف استفاده از دانش موجود در اثبات یک رابطه ساختاری صورت گرفته و تالش شده  

زمینه خاص)قصد کارکنان به تسهیم دانش( کمک نماید، بنابراین از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است.   گیری در یک

های شود. بر اساس نوع تحلیل نیز مبتنی بر تکنیکپیمایشی محسوب می-ها یک تحقیق توصیفیبراساس نحوه گردآوری داده

 باشد.   معادالت ساختاری و از نظر زمانی مقطعی می
                                                                                                         

 جامعه و نمونه آماری تحقیق- 3

نفر  530سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز به تعداد جامعه آماری هدف تحقیق عبارت است از کلیه کلیه کارکنان شاغل در

گیری احتمالی( است و با استفاده از های نمونهاز روشگیری تصادفی)نمونهگیری به صورت روش نمونهدر این تحقیق د. باشیم

 . تعیین شده است به صورت زیر حجم نمونهفرمول کوکران 
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نیاز برآورد می گردد. که با در نظر گرفتن نفر به عنوان حداقل نمونه آماری مورد  333با توجه به محاسبات انجام شده        

 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. 013پرسش نامه توزیع گردید که  351نرخ پاسخگویی و پرسش نامه های مخدوش تعداد 

باشد. سؤاالت پرسشنامه به دو بخش سؤاالت گیری متغیرها، پرسشنامه میها و اندازهدر این تحقیق ابزار جمع آوری داده

هایی راجع به مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان اند. سؤاالت عمومی شامل پرسشعمومی و تخصصی تقسیم شده
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سواالت تخصصی پرسش نامه برگرفته از مقاله)یان سوک و همکاران، نظیر جنسیت، سن، سابقه کار و میزان تحصیالت است. 

نامه، تغییراتی صورت  جمله استاد راهنمای تحقیق در این پرسش باشد. البته با توجه به نظر اساتید متخصص از(، می3102

گرفت. بدین ترتیب که ابتدا سواالتی که جهت دار بودند، اصالح شده و برای هر مولفه به تعداد مساوی گویه در نظر گرفته شد. 

 ده اند.درجه بندی ش 5تا بسیار زیاد=  0ای از بسیار کم = این سواالت بر اساس مقیاس پنج  درجه

 هامتغیرهای تحقیق و توزیع سؤاالت مربوط به آن -0جدول                                               

 شماره سواالت ابعاد متغیر

 های فردیانگیزه
 1-7منفعت فردی از سازمان -(6-2کار لذت بخش)سوال -(2تا0ها)سوال پاداش 

0-01 

 32-00 (03-06اهداف اجتماعی) -(05 -02اعتماد) -(03-01مشارکت)سوال سرمایه اجتماعی

 22-35 (32-33تسهیم دانش آشکار) -(30-01تسهیم دانش ضمنی)سوال  قصد تسهیم دانش

 

 از استفاده با سپس و تأیید فن متخصصین و استاد راهنما توسط پرسشنامه ظاهری روایی ابتدا نامه، پرسش روایی تعیین جهت

 32و روایی مرکب AVE)) 33استخراج انسیوار نیانگیهمگرا م ییروا یبراگردید.  روایی همگرا تعیین ،smartplsنرم افزار 

(CR) بر قرار باشد: ریروابط ز دیباشود. محاسبه می 

CR>0.7 

CR>AVE 

AVE>0.5 

 آمده است. 3و برای پایایی تحقیق نیز ضریب آلفای کرونباخ  محاسبه شد،  که نتایج حاصل در جدول  

 روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق-3جدول

 AVE CR کرونباخ یآلفا تعداد سواالت  

 0.835 0.558 0.733 2 پاداش سازمانی

 0.912 0.761 0.856 2 کار لذت بخش

 0.807 0.731 0.761 2 منفعت فردی

 0.792 0.582 0.742 2 مشارکت اجتماعی

 0.703 0.672 0.735 2 اعتماد اجتماعی

 0.779 0.577 0.850 2 عیاهداف اجتما

 0.760 0.624 0.810 2 قصد تسهیم دانش ضمنی

 0.815 0.790 0.722 2 قصد تسهیم دانش آشکار

 

 نیانگیمبوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایید است. مقدار  6/1آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از  

 (CRمرکب) ییرواشود. مقدار است بنابراین روایی همگرا نیز تأیید می 5/1بزرگتر از همواره  (AVE)شده استخراج انسیوار 

 است. AVEنیز بزرگتر از 

                                                           
22 Average Variance Extracted (AVE) 
23 Composite Reliability (CR) 
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 های پژوهشیافته

 های آمار مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیقتحلیل یافته-0

درصد می  61,01ا توزیع فراوانی ب مرداناز حیث متغیر جنسیت بیشترین فراوانی مربوط به بر اساس آمار توصیفی مربوط، 

باشد. بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه متاهل بوده اند. همچنین از بابت متغیر جمعیت شناختی سن،  بیشترین فراوانی مربوط به 

درصد از پاسخ دهندگان در این بازه سنی می باشند. آمار توصیفی مدرک تحصیلی  22/22سال است که  51-21بازه سنی

( و کمترین توزیع فراوانی مربوط به مدرک دیپلم  16/25که بیشترین توزیع فراوانی مربوط به مدرک کارشناسی) نشان داد

دهد، بیشترین اند. توصیف آمار مربوط به سابق کاری نشان میرا به خود اختصاص داده حجم نمونه   % 7است که کمتر از

 م نمونه ( است. حج %37/26سال) 05تا  01توزیع مربوط به سابقه کاری 

همچنین متغیر تسهیم دانش آشکار بیشترین میانگین را داشته اما انحراف معیار متغیر منفعت فردی بیش از سایر     

را در طیف لیکرت « موافق»یعنی  2دهد اکثر افراد گزینه متغیرهای تحقیق بوده است. آمار توصیفی میانه و مد نشان می

 اند. پرسشنامه انتخاب کرده

 

 های استنباطی:یافته-3

اند. وتحلیل قرار گرفتهمورد تجزیهتکنیک حداقل مربعات جزئی های تحقیق به تفکیک با استفاده از هر یک از فرضیه

همچنین در نهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک به بته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل 

 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:مربعات جزئی چند نکته 

شود. بار عاملی قدرت رابطه)میزان تأثیر( بین عامل)متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می -0

 شود.نظر میباشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف 2/1مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

 باشد، خیلی مطلوب است. 6/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/1تا  2/1بارعاملی بین 

زمانیکه همبستگی)تأثیر( متغیرها شناسایی گردید، باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای بررسی معناداری میزان  -3

شود. در این استفاده می 35ع جک نایف( و یا برش متقاط32های خودگردان سازی)بوت استراپتأثیر مشاهده شده از روش

اگر مقدار آماره بوت  %5دهد. در سطح خطای را به دست می tمطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره 

رها در ین متغیروابط ب یبه طور کلهای مشاهده شده معنادار است. باشد، همبستگی 16/0بزرگتر از  t-valueاستراپینگ 

 :دو دسته است یداقل مربعات جزئح یکنکت

ن یباست و روابط  ی( در معادالت ساختاریدییل عامل تایتحل)یریگهم ارز مدل اندازه یرونی: مدل ب36یرونیمدل ب -0 

 دهد.یرا نشان م آشکار یرهایپنهان با متغ یرهایمتغ

 یرهاین متغیروابط باست و  یار( در معادالت ساختریل مسیتحل)یمدل ساختارهم ارز  ی: مدل درون37یمدل درون -3 

 (.0210ند)امانی، ک یم یگر را بررسیکدیپنهان با 
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 گیری(مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزیی)مدل اندازه -2جدول 

  
پاداش 

 سازمانی

کار لذت 

 منفعت فردی بخش
مشارکت 

 اجتماعی
 اعتماد اجتماعی

اهداف 

 اجتماعی

م قصد تسهی

دانش 

 ضمنی

 قصد تسهیم

انش آشکارد  

Q01 6.388            

Q02 4.636            

Q03 5.060            

Q04  4.437           

Q05  3.290           

Q06  4.104           

Q07   5.076         

Q08    6.317         

Q09    4.043         

Q10     6.815       

Q11     7.241       

Q12     3.841       

Q13      6.172      

Q14      15.594      

Q15      6.170  
 

  

Q16        4.469 
 

  

Q17        5.023    

Q18         23.322    

Q19          11.311   

Q20          6.081   

Q21          13.056   

Q22            5.044 

Q23            4.344 

Q24            5.543 

 

 16/0( در تمامی موارد از مقدار بحرانی tمقدار بوت استراپینگ)آماره  2گیری مندرج در جدولبر اساس نتایج مدل اندازه

دهد همبستگی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود معنادار است. بنابراین بزرگتر است که نشان می

های حاصل از این مقیاس ه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش قرار گرفته است و با عنایت به یافتهتوان نتیجمی

 پرداخت. پژوهش یهاهیآزمون فرضتوان به می

 

 گام دوم:  روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات:

متغیرهای قابل مشاهده با متغیر  گیری )رابطه هریک ازترسیم شده است، مدل اندازه 3در مدل کلی تحقیق که در شکل

با تکنیک  tپنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( محاسبه شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 

است  Smart PLSارائه شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار  2بوت استراپینگ محاسبه شده است که در شکل 

های تحقیق براساس مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای تحقیق در ارائه شده است. آزمون فرضیهخالصه نتایج 

 روابط هریک از متغیرها به تفکیک نیز ارائه شده است.
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 . تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش2شکل 

 

 

 مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ t-valueآماره  -3شکل

 

گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه  R2یا   R squaresمعیار      

ضروری در اینجا ۀ نکت گذارد.ثیری دارد که یک متغییر برون زا بر یک متغییر درون زا میأرود و نشان از تساختاری به کار می

زا مقدار این معیار صفر های برونگردد و در مورد سازهزا)وابسته( مدل محاسبه مینهای دروتنها برای سازه R2این است که 

 (، 0113)های درون زا  یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چینمربوط به سازه R2است. هر چه قدر مقدار 

 .(0213،10،ین می کنند)داوریقوی بودن مدل را تعی، متوسط، را به عنوان ضعیف 1,67-1,22-1,01سه مقدار 
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 4R2شکل 

با توجه به سه مقدار مالک مناسب . که در شکل مشخص شده است633/1 قصد تسهیم دانش آشکاربرای سازه   R2مقدار     

 یید می سازد. أبودن برازش مدل ساختاری را ت

ی است. بدین معنی که توسط این مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختار نیز ،(  GOFبرازش کلی مدل)معیار-

محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش بخش کلی را ، معیار

 ( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:3112توسط تِنِنهاس و همکاران ) GOFنیز کنترل نماید. معیار 

 

را به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  برای  1,26-1,135-،1,10( سه مقدار 037ص-3111)0وتزِلس و همکاران

GOF .معرفی نموده اند 
R2=0.682 

 

 

قصد تسهیم دانش ضمنی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی  "به شرح  0در آزمون فرضیه فرعی

محاسبه شده است که  532/1 ضمنی بر آشکاردانش  میتسه رعاملی استاندارد تاثیربا "شهر اهواز تأثیر مثبت و معناداری دارد

دهد این تأثیر معنادار است. بدست آمده است که نشان می 27/7( نیز t-valueمقدار قابل قبولی است. مقدار آماره آزمون)

 بنابراین فرضیه اول تأیید شد.

ی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر پاداش های سازمان "به شرح 3در آزمون فرضیه فرعی

آماره  و 602/1برابر  های سازمانی بر قصد تسهیم دانش ضمنیپاداشمتغیر  میزان تأثیر "اهواز  تأثیر مثبت و معناداری دارد

 نشان دهنده تأیید فرضیه می باشد.  این نتایج بدست آمد که 231/7نیز  آزمون

محاسبه شده که  235/1 برابرهای سازمانی بر قصد تسهیم دانش آشکار پاداشمتغیر  نیز میزان تأثیر 2یه فرعیدر آزمون فرض 

معنادار  مشاهده شده تأثیردهد نشان می آمد کهبدست  620/2 و آماره آزمون. شودمقدار متوسط رو به باالیی محسوب می

 .است

سازمان بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر منفت فردی از  "به شرح 2در آزمون فرضیۀ فرعی  

 230/1برابر  متغیر منفت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش ضمنی میزان تأثیر"اهواز  تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 .که این نتیجه حاکی از تأیید فرضیه است بدست آمد 157/2نیز  و آماره آزمون محاسبه شده است 

منفت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر  "به شرح 2در آزمون فرضیۀ فرعی 

 230/1برابر  متغیر منفعت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش ضمنی میزان تأثیر"اهواز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 که این نتیجه حاکی از تأیید فرضیه است.  بدست آمد 157/2نیز  و آماره آزمون محاسبه شده است 

نیز نشان داد منفعت فردی از سازمان بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان جامعه مورد مطالعه با بار  5آزمون فرضیه فرعی 

 تأثیر مثبت و معناداری دارد. 157/2معناداری  tو 620/1عاملی

بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز   کار لذت بخش "به شرح 6در آزمون فرضیه فرعی 

محاسبه شده است که  522/1برابر  کار لذت بخش بر قصد تسهیم دانش ضمنیمیان  میزان تأثیر "تأثیر مثبت و معناداری دارد

یید این فرضیه است و همچنین ، این نتایج نشان دهنده تأبدست آمده است 003/6نیز  آماره آزمون. مقدار قابل توجهی است

نشان دهنده تأثیر مثبت کار لذت بخش بر قصد تسهیم  722/6استاندارد   tو  523/1، بار عاملی 7در آزمون فرضیه فرعی 

 دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز می باشد.
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ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش  "به شرح 3در آزمون فرضیه فرعی 

آماره  و محاسبه 231/1برابر  مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنیمتغیر  تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تأثیر

، بار 1 ، این نتایج نشان دهنده تأیید این فرضیه است و همچنین در آزمون فرضیه فرعیبدست آمده است 311/5نیز  آزمون

نشان دهنده تأثیر مثبت مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان  311/5استاندارد   tو  و  231/1عاملی

 تأمین اجتماعی شهر اهواز می باشد.

از  اعتماد اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهو "به شرح01در آزمون فرضیه فرعی 

نیز  و آماره آزمون 766/1برابر اعتماد اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی متغیر  میزان تأثیر "تأثیر مثبت و معناداری دارد

نیز حاکی از تأیید این  00.  محاسبه شد، این نتایج نشان دهنده تأیید این فرضیه است و همچنین نتایج آزمون فرضیه 373/3

 باشد.فرضیه می

اهداف اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز   "به شرح03ضیه فرعی در آزمون فر

و آماره   621/1برابر اهداف اجتماعی بر قصد تسهیم دانش ضمنی کارکنان متغیر  تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تأثیر

، بار 02تأیید این فرضیه است و همچنین در آزمون فرضیه فرعی محاسبه شد، این نتایج نشان دهنده  233/7نیز  آزمون

 نشان دهنده تأیید این فرضیه است. 323/2استاندارد   tو  و  223/1عاملی

 
 

 بحث و نتیجه گیری

 ارزش دارای فقط وقتی شود، می نگهداری و آوری جمع سازمان در افراد وسیله به که وقتی دانش دهد، می ها نشانپژوهش

 برای حیاتی امر یک دانش شود. تسهیم انجام فرد مسیر منحصربه یک در آن از استفاده و ترکیب تسهیم، که است ژیکاسترات

های سازد. پژوهشهای رقابتی توانا میها و تداوم مزیتها، ارزشها و شایستگیهاست. زیرا که آنها را برای توسعه مهارتسازمان

های جدید اند به پیش نیاز بودن تسهیم دانش در توسعه محصوالت، خدمات و تکنولوژیدهقابل توجهی که در این باره انجام ش

تأکید دارند. این امر باعث شده که تسهیم دانش در سطح فردی و سازمانی یکی از پرکاربردترین موضوعات پژوهشی در تمام 

در  این سازماننقش و جایگاه که به  ین اجتماعی،تأم های مدیریتی و در سازمان های مختلف باشد. این مهم، در سازمانشاخه

 و پنجم توسعه کشور از طرق مختلف، از جمله توسعه مبتنی بر دانایی، تأکید شده،  گانه برنامه چهارم 03تحقق مضامین 

 تواند کاربرد فروانی داشته باشد. می

گیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم آیا ان "که در این تحقیق ضمن تحکیم یافته های تحقیقات قبلی این مسأله 

دانش ضمنی و اشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز تأثیر دارد؟ مورد پژوهش قرار گرفت و برای پاسخگویی به 

ش فرضیه فرعی مطرح شد که بر اساس آن بتوان فرضیه اصلی تحقیق را آزمون نمود. این فرضیات با رو 02مسأله پژوهش، 

آزمون شدند که نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان دهندۀ تأیید فرضیه های  smartplsتحلیل مسیر به مدد نرم افزار 

 باشد. بدین ترتیب که:تحقیق می

 قصد تسهیم دانش ضمنی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر  "به شرح 0تأیید فرضیه فرعی

(؛ 3102؛ یانگ سو و همکاران)3103 چیلتن، بلودگود و 3112نتیجه تحقیق، دنهارت، با  "مثبت و معناداری دارداهواز تأثیر 

وقتی  "( که در تحقیق خود بیان کردند3111)33همخوانی دارد. همچنین اظهارات ریچاو و ویسبرگ 3102وانگ و همکاران، 

ایای ارزشمندی به دنبال داشته باشد،  در ک شود، می تواند که قصد تسهیم دانش ضمنی  کارکنان  به عنوان عملی که مز

 موید همین نتیجه می باشد. "تأثیر مثبتی بر قصد تسهیم دانش آشکار کارکنان داشته باشد
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دهد، که به طور کلی تحقیقات مرتبط با پاداش های سازمانی و بررسی ها نشان می 2و  3در توضیح نتایج آزمون فرعی    

ها بر تسهیم دانش  مثبت است؛ همچون بندی کرد، در طبقه اول تأثیر پاداشا می توان، در سه دسته طبقهتسهیم دانش ر

؛ جابری و همکاران،  31(3110؛ اسویرینو، 3115؛ کوک و گِو، 3115؛ کنکهالی و همکاران،3111تحقیقات))بانر و همکاران،

.  21(3100؛ هو و کیم، 3115؛ بوک و همکاران، 3113کیم،  (. در گروه دوم تأثیر منفی است همچون تحقیقات) بوک و0213

ای از ارتباط پاداش سازمانی و تسهیم دانش یافت نشد؛ همچون تحقیقات)هانگ و همکاران، در گروه سوم از مطالعات تأثیر ویژه

ها بر کاران پاداش. البته عالوه بر این دسته بندی در تحقیق یانگ هو و هم20(3103؛ سبا و همکاران، 3117؛ لین، 3100

های این تحقیق در تسهیم دانش آشکار تأثیر مثبتی داشته، ولی بر تسهیم دانش ضمنی تأثیر منفی داشته است. بنابراین یافته

 آزمون با یافته های گروه اول همخوانی دارد.

ش بیرونی و انتقال دانش وجود (، مولفان اذعان کرده اند که یک رابطۀ مثبت بین انگیز3115در مطالعۀ، بورگش و همکاران) 

-دهدکارمندان باید احساس کنند که سازمان چیزی ملموس و با معنا را برای آنها ارایه می ,دارد، چرا که برای انتقال دانش

های زیادی سیستم های پاداشی را دهد. سازمانکند و تنها عضویت و شناخت را ارایه نمیچیزی که کیفیت زندگی را میسر می

همچنین  (.3113شود)بارتول و سریواستاوا، اند که سبب تشویق کارمندان به اشتراک دانش شان با دیگران مید کردهایجا

کند که هر چه فرد منافع بیشتری از یک رفتار ادراک می کند، باید نیات بیشتری در آن رفتار نظریه اقدام عقالیی فرض می

کنند با ای سازمانی بیشتر، رابطه متقابل و بهره مندی که کارکنان ادراک میهدخالت دهد. در راستای این استدالل، پاداش

 23هایی خواهد بود)کابررا، کالینز، و سالگادو،تسهیم دانش مرتبط می باشند، تمایل بیشتر آنها برای مشارکت در چنین فعالیت

3116 .)  

؛ گانگسواری، 3116شیو و همکاران، ؛ 0213ی و همکاران، های تحقیق)جابر، با یافته5و 2نتایج حاصل از تأیید آزمون فرضیه  

 ( همخوانی دارد.3102؛ یان سوک و همکاران، 3105؛ وانگ و هو، 3105

نشان دهنده تاثیر کار لذت بخش با قصد تسهیم دانش است و این نتایج با یافته های تحقیق) نوناکا  7و  6نتایج آزمون فرضیه 

 ( همخوانی دارد.311122؛ ورا میونز، 3116 ,؛ لوکاس و اوگیلوی3102اران، ؛ یان سوک وهمک0115 22و تاکوچی،

که نشان دهنده تأثیر مشارکت اجتماعی بر قصد تسهیم دانش است با یافته های تحقیق خائف الهی  1و  3نتایج آزمون فرضیه 

 همخوانی دارد.  3113 25،و ایرالند 3111؛ چن، 3102؛ یان سوک و همکاران، 0236(، نعمتی و جمشیدی، 0235و متقی)

نیز نشان دهنده تأثیر مثبت اعتماد اجتماعی بر قصد تسهیم دانش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی  00و  01آزمون فرضیه 

 "( است که در تحقیق خود با عنوان 3102) هنگ ئه سئونگ ،یل سوک ونیهشهر اهواز می باشد. این نتیجه منطبق با تحقیق 

بین اعتماد  داری معنی آماری ارتباط "و عملکرد رفتارهای به اشتراک گذاری دانش در کارکنان بیمارستان عوامل موثر بر قصد

؛ قلیچ 0236های تحقیق، نعمتی و جمشیدی، تشخیص دادند. همچنین این نتایج با یافته سازمانی و به اشتراک گذاری دانش

 همخوانی دارد. 3102؛ سبا و همکاران، 3102همکاران، ؛ یان سوک و 3113؛ اینکپن و تسانگ، 0235لی و همکاران، 

 دهنده تأثیر مثبت اهداف اجتماعی بر قصد تسهیم دانش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان 02و  03آزمون فرضیه 

                                                           
29 Bonner et al., 2000; Kankanhalli et al., 2005; Kwok & Gao, 2005; O’Dell & Grayson, 1998; Severinov, 2001 

30 Bock & Kim, 2002; Bock et al., 2005; Hau & Kim,2011 

31 Hung et al., 2011b; Lin, 2007b; Seba et al., 2012 

32 Cabrera, Collins, & Salgado, 2006 

33Nonaka & Takeuchi, 1995  
34 Vera-Mu˜noz 
35 Ireland ,2002 
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تیجه با (، می باشد. در توضیح بیشتر این ن3102شهر اهواز می باشد. این نتیجه منطبق با تحقیق یان سوک و همکاران) 

 استناد به 

هم برای یک هدف مشترک در گروه ها و سازمان های مختلف کار می  زمانی که افراد با تتحقیقات پیشین می توان بیان کرد؛

فعالیت های تسهیم دانش صریح به آنها کمک می کند تا پیوندهای ساختاری با ویژگی تعامالت تنگاتنگ و همیشگی یا  کنند،

بهره گیری  (. با3111 های ارتباطی مانند اعتماد و قابلیت اعتماد ایجاد شوند)کارملی و آزرول،جمله جنبه پیوندهای ارتباطی از

سرمایه ارتباطی با کیفیت باال می تواند منتج به تبادل دانش و یادگیری از یک سو به سوی دیگر  ازجریان اطالعات سودمند،

 (.3102)زینیگ وانگ و همکاران، شود
 باشد:به شرح زیر می 0ج ، پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه بر اساس نتای

 ایجاد سييازوکارهای مناسب  گذارد،با توجه به اینکه قصد تسهیم دانش ضمنی بر قصد تسهیم دانش آشکار تأثیر می

 ی میاندادن کار گروهی، مهارتهای ارتباط  در فرآیند کارمندیابی و در نظر گرفتن معیارهایی چون توانایی انجام

به دیگران و متعهد بودن به سازمان در حین  گذاری و کمک  فردی و نوشتاری، تمایل به مشارکت در اشتراک

 مدنظر قرار گیرد.گزینش و انتخاب نیروی انسانی؛ 

 آید،  پیش می هایی که دربارۀ دانش و مسائل جدید که کارکنان در بحث طوری ایجاد فرهنگ پرسش و پاسخ به

 ه همدیگر بازخوردهای مناسب بدهند؛ شرکت کنند و ب

 ها و مييدارک فنی، تجربیييات کارکنان، عملکردهای ها، گزارشایگاه دانشييی واحد شييکل گیرد که سييخنرانیپ

تا زمینه تبدیل دانش ضمنی به  های سازمانی و ... در آن ذخیره شود های گرفته شده از پروژهبرتر سازمان، درس

  ردد.آشکار بیشتر فراهم گ

 حوزههای  های گوناگون در هایی برای ایراد سييخنرانیهای علمی توسييط کارکنان به مناسييبت ایجاد زمینه

 تخصصی مورد فعالیت؛ 

 :2و  3پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه فرعی 

 اسييتفاده از  دانش و دهی کارکنان با هدف ارج نهادن به اشتراک های ارزیابی عملکرد و پاداشازنگری در شيياخصب

کنند  می تالشای، تا امکان ارتقای کارکنان دانشييوری که برای اشتراک دانش  مند و دوره های مدون نظام ارزیابی

 امکانپذیر شود؛ باالتربه سطوح 

  پاداشی که به کارمند در ازای اجرای درست و تسهیم دانش داده می شود باید در مراسمی با حضور تمامی کارکنان

 عطا گردد.به او ا

  باید توجه داشت که پاداش ها و مشوق ها اگر فقط جنبه مادی داشته باشد رقابت در میان کارکنان را ترویج خواهد

داد، بنابراین مدیران باید به مشوق های معنوی چون نظرخواهی از کارکنان و شرکت آنان در تصمیم گیری ها که 

 .ه درونی در افراد می شوند توجه بیشتری کنند ماندگاری بیشتری داشته و منجر به ایجاد انگیز

  
 :5و 2پیشنهاد کاربردی منتج از فرضیه فرعی 

 نسبت متقابل منافع از انتظاراتشان به باتوجه دانش، تسهیم به نسبت آنان تمایل دانش و تسهیم به کارکنان نگرش طرز 

ی مدیریت منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی هاریزیکه این نکته بایستی در برنامه .گیردشکل می دانش تسهیم به

 اهواز)ارتقا فرد بدلیل تسهیم دانش، پاداش، قدردانی، .....( ، مورد توجه قرار گیرد.

  ،لیتسه یرا برا یموثر زشیتواند انگ یمتقابل م یایمحققان مشاهده کرده اند که مزاهمانظور که قبالً گفته شد 

اگر کارکنان اعتقاد داشته باشند  نیمتقابل دو طرفه را بدست دهد. بنا برا یهمکار نیدانش فراهم کند و بنابرا میتسه

دانش  میدر اثر تسه و به عبارتی منفعت فردی از سازمان، گریدرا از  همکاران  یدو طرفه ا یها تیتوانند مز یکه  م

 خواهند داشت یشتریدانش ب میهقصد تس نیو بنابرا نندیب یدانش را مطلوب م میخودشان بدست آورند، احتماال تسه
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 سازگاری سازمان با کارکنان های ارزش میان آن در گردد که فراهم ای زمینه بدین منظور پیشنهاد می شود سازمان

 منجربه که مواردی در نیز سازمانی های ارزش فردی، های از ارزش پاسداری راستای در طریق این از  تا شود ایجاد

 .ودش میسر گشته دانش اشتراک

 :7و 6پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه 

 موفقیت بیشتری با دانش اشتراک موجب یا کند تشویق را دانش اشتراک تواند کار لذت بخش می اینکه به با توجه 

 یک ایجاد شامل تواند می هاییفعالیت چنین قرار گیرند. توجه مورد جذابیت کار منظور به هایی فعالیت رو این از شود

 باشد. پاداش سیستم به ویژه توجه و سازمانی ایجاد عدالت کارکنان، در سازمانی تعهد افزایش اعتماد، قابل و زادآ فضای

 های مختلف سازمان امکان توانمندی افراد را فراهم ها و بخشپیشنهاد می شود سازمان با جابه جایی افراد در پست

 آورد

 دانش مرتبط با مسولیت کارکنان در اختیار آنان قرار داد شود به  به کارکنان در زمینه شغلی آن ها آموزش داده و

های الزم و احساس توانمندی در خود، اجازه داشته باشند در وظایف شغلی خود ها پس از کسب آموزشطوری که آن

 تصمیم بگیرند.

 از مشخص کار کارکنان، خواستن مهارتهای به بخشیدن تنوع طریق از شغلی سازی غنی با مدیران 

 و است و اثربخش اهمیت با دیگران زندگی در آنها کار که کارکنان به موضوع این القای و کارکنان

 مورد اثربخشی در کارکنان به اطالعات دادن نهایت در و کارکنان به گیری تصمیم در استقالل دادن

 انگیزش کارکنان را افزایش دهند. کارشان،

 باشد:به شرح زیر می 1و  3پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه 

 مسئولیت افراد با تعامل و تبادل روند تسریع به منظور ایشبکه نظام گسترش و مراتبی سلسله ساختار نظام در تجدید 

 ایجاد مشارکت اجتماعی در بین کارکنان. تحقق راستای در متفاوت هایتخصص و

 ایجاد سازمان و بیرون و درون در ارتباطی یهاشبکه گسترش توجیهی، و آموزش هایکارگاه ها،همایش برگزاری 

 سازمان. در دانش تسهیم ارتقای و هاتجربه و دانش بیشتر تعامل برقراری هدف با دانش اجتماعات
 :00و  01پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه 

 ه در آن کارمندان بتوانند بهمدیران باید محیطی را ارتقا دهند کدر ارتباط با اعتماد نقش مدیران بسیار حایز اهمیت است؛  -

توانند جهت ایجاد واحدی های زیر میاعتماد نمایند. استراتژی ،اندهمکاران خود درباره آنچه که کشف کرده و تحلیل نموده

 .ایمن و قابل اعتماد که در آن اطالعات مخفی نشده و برای اهداف شخصی به کار گرفته نخواهد شد، اجرا شوند

نباید از افرادی که تنها در پی اهداف خاص خود هستند تشکیل شده باشد. در  بدان اشاره شد، 0ر فرضیه که د واحد دانش -

عوض این واحد باید از افرادی تشکیل شود که بتوانند برای انجام وظایف خود تشکیل تیم دهند. افراد یک تیم که به مدت 

 .د روابطی را بر مبنای اعتماد ایجاد نمایندطوالنی با یکدیگر کار می کنند ، به نظر می رسد می توانن

مدیران باید دریابند که چرا اعتماد بین همکاران وجود ندارد . پی بردن به علل ریشه ای می تواند منجر به برطرف کردن  -

 .تواند این هدف را برآورده نماید می ،دستیابی به داده هایی از کار افراد در واحد .موانع ایجاد اعتماد گردد

 :02و  03پیشنهادات کاربردی منتج از فرضیه 

  ،سازمان و بحث و  جاری التدر راستای همفکری برای حل مسائل و مشک اتاق فکربه منظور تقویت اهداف اجتماعی

 راه اندازی شود. های آتی و اهداف سازمانوگو پیرامون برنامه گفت

 ؛ تشکیل گردد کارکنان  جربیات موفق و ناموفقصورت متناوب برای بحث و مطرح کردن ت جلسييات غیررسمی به 
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 عنوان عاملی برای  کاری به  های سييازمانی و گروه های بینهای تخصصی و گروهتمرکز بر کارگروهييی، ایجاد گروه

 صورت گیرد. ارائه و کاربردی کردن اشتراک دانش در سازمان

 
 منابع

فردی و عوامل انگیزشی با رفتارهای به اشتراک گذاری دانش در شرکت فوالد (، رابطه عوامل محیطی، ویژگی های 0211حسنی، زینب.)

 مبارکه اصفهان، تهران:دانشگاه عالمه طباطبایی، پایانامه کارشناسی ارشد

 به گرایش نقش با تعدیلگری دانش اشتراک بر دانش بر مبتنی فرهنگ تأثیر (، بررسی0212شیرازی ، علی. همایونی راد، محمدحسین.)

 .11-003، 0212بهار  ، هفت و بیست شماره ، هشتم عمومی، سال مدیریت پژوهشهایاد، اعتم

دانش کارکنان، دو ماهنامه توسعه  میدر تسه ی(، نقش تعهد سازمان0231).ورز دائم، محمد کاظم شهی. تیمرتض ،یسجاد. مراد ،یوسفی

 . 23سال هفتم، شماره  س،یپل یانسان

فصلنامه دانش ی(، رانی) مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرقابت تیدر مز یاجتماع یۀو سرما یفکر هیسرمانقش  نیی(، تع0235ب.) ،یل چیقل

 5، شماره  01سال  ت،یریمد

اطالعات  تیریمد ،یدانشگاه ها و مراکز پژوهش یعلم أتیه یاعضا انیمؤثر بر اشتراک دانش م ی(، عوامل فرد0210).الیل ،یانارک ینعمت

 .702-735 (:5)01؛ 0131سالمت 

اولین  "ارائه الگوی فرایندی خلق دانش سازمانی: تبین نقش اعتماد در خلق دانش  "(  0236).خائف الهی، احمد علی و متقی، پیمان

 .کنفرانس ملی مدیریت دانش

 انیدر م یتماعاج هیدانش و تجربه بر توسعه سرما میتسه ندیفرا ریثأرابطه و ت یبررس"(.  0236).الله دی،یجمش ؛یمحمدعل ،ینعمت

 .دانش تیریمد یکنفرانس مل ناولی –بهمن(.  02 شده در هی، ارا"یبهشت دیفناوری مرکز رشد دانشگاه شه واحدهای اعضای
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