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 خالصه

 یبرا ییچرا که مبنا. ستین دهیپوش یسازمان بر کس کی یراهبرد یدر جهت بازساز یامروز  نقش دانش  به عنوان منبع ریو متغ دهیچیپ طیدر مح 

که اعتماد و تعهد  یفرهنگ سازمان جادیمتالطم امروز  ا طیبه تحوالت مح عیسر ییلذا به منظور پاسخگو. دینما یفراهم م داریپا یرقابت تیمز

  نکهیبا توجه به ا. شود یهر سازمان محسوب م یراهبرد یبرنامه ها اتیاز ضرور یکیکند  قیدانش در سازمان تزر میرا در جهت تسه یازمانس

  اب یدر رابطه  یمفهوم یمقاله، به دنبال ارائه مدل نیدانش است، در ا میو تسه یفرهنگ سازمان انیمختلف نشان دهنده وجود رابطه م قاتیتحق جینتا

 .میتهس رهایمتغ نیمفهوم و ابعاد ا  نییتب  زیو ن یدانش بواسطه اعتماد و تعهد سازمان میوتسه یفرهنگ سازمان

 

 .یتعهد سازمان ،یدانش، اعتماد سازمان میتسه ،یفرهنگ سازمان :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

 یامروز یگذشته، سازمان ها یبرخالف سازمان ها. بر دانش و اطالعات است دیتاک کم،یو  ستیهوشمند قرن ب یمشخصه سازمان ها نیتر یاساس 

 انیپا راتییتغ یریگیو پ تیریمد ،ییاز دانش و اطالعات به منظور بهبود کارا یو بهره بردار تیریمد ر،یتسخ ازمندیبوده و ن شرفتهیپ یتکنولوژ یدارا

دانش ماهیتا در عالوه بر آن . [1]ها راممکن سازد یو نوآور اوردیرا در جهان به وجود ب راتییتواند تغ یاست که م یدانش ابزار قدرتمند. هستند ریناپذ

دارد که چگونه به  یسازمان بستگ ییکند، بلکه به توانا ینم جادیا یرقابت تیمز یاما صرف وجود دانش، در هر مکان و زمان دارد،همه سازمان ها وجود 

با طرح  دیخود، با یکردن منابع دانش تیریمد یسازمان ها برا لیدل نیبه هم. از آن بهره مند شود یطور مؤثر از دانش موجود استفاده کند و به طور عمل

 یتوان به فرهنگ سازمان یم نیب نیهستند که از ا لیدخ یداش سازمان میبه تسه رکنانکا لیدر تما یشماریعوامل ب [.2]ابندیدانش انطباق  تیریمد یاه

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاهها و . اشاره کرد

ی، به با اهرم فرهنگ سازمان.نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد 

از عوامل  یکی یرو  فرهنگ سازمان نیاز ا[. 3]سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار نمود 

ور دور شوند؛ ترس مح کردهاییاز رو دیبا رانیبه منظور خلق فرهنگ مناسب برای انتقال و تبادل دانش، مد. ردیتوجه قرار گ وردم دیاست که با یدیکل

مستلزم  کردیرو نیتحقق ا. نکند جادیا رییمهم و چشمگ جیسازی دانش نتا میسه نیاگر چن یکنند؛ حت انیدانش خود را ب یبه گونه ای که افراد به راحت

بودن نیروی انسانی متعهد، یکی از چراکه دارا . [4]برتعهد است  یکنترل مبتن کردهاییبر اطاعت و حرکت به سمت رو یکنترل های مبتن از ییرها

را برای  زمینهوجود نیروی انسانی متعهد، وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و . شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می باشد

ت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند، بلکه رشد و توسعه سازمان فراهم می سازد، برعکس نیروی انسانی با تعهد و تعلق اندك نه تنها خود در جه
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هایش ناکام سازد  آرماندر ایجاد فرهنگ بی تفاوتی نسبت به مسائل و مشکالت سازمان در میان سایر همکاران می تواند سازمان را در تحقق اهداف و 

قرار داده  یرا مورد بررس یشغل تیو رضا یرارداد روان شناختمثل اعتماد، ق یمرتبط میتعهد و مفاه نیوجود دارند که ارتباط ب یمتنوع یها دگاهید. [5]

شود  یم جادیا رانیاعتمادی که از جانب رفتار مد. است نان،یقابل اطم نشدا میفرهنگ تسه کیعناصر در پس  نیتر یاتیاز ح یکیدر واقع  اعتماد . اند

فقدان اعتماد موجب احتکار دانش و . شده است یهای اشتراك دانش، معرف تیدر کارکنان به منظور شرکت در فعال زهیانگ جادیعامل مؤثر بر ا کیو 

 بیدر اطالعات آس قهیمضا رایعامل ضروری است ز کی زین یسازمان نیای و ب فهیفرا وظ ستمهاییبه طوری که در س .موانع انتقال دانش استاز  یکی

اطالعات  و توانمندسازی کارکنان  گردد چرا که برنامه های توانمندسازی  میتواند منجر به تسه یاعتماد م  [.6]جدی به خلق دانش خواهد رساند

قدم اول در . باشد یاز ابعاد توانمندسازی کارکنان و از عوامل مؤثر بر آن م یکی اعتماد. کارکنان بدون وجود اعتماد محکوم به شکست هستند

است و بدون  یوجود اعتماد باالی درون سازمان زیامر ن نیاطالعات در سراسر سازمان است که شرط اول تحقق ا عیو توز میتوانمندسازی کارکنان تسه

کنند که  یصاحب نظران عنوان م. دیو کارکنان به همکاران خود، سازمان به اهدافش نخواهد رس رانیمدبه کارکنان، کارکنان به  رانیوجود اعتماد مد

 دیبا [.7] دکن یم نیتضم یرا برای اجرای استراتژی های سازمان یکه همکاری منابع انسان لیدل نیاست به ا یاتیح ین ها عاملسازما تیاعتماد برای موفق

  .باشد یاتیاطالعات ح عیدانش و توز یکردن بستر به اشتراك گذار یتواند به غن یم انیم نیکارکنان در ا یخاطر نشان کرد که نقش تعهد سازمان

معتقد هستند که نسبت  یفرهنگ سازمان ۀنیاست ، چرا که پژوهشگران در زم دهیسازمان ها محرز گرد ینقش مهم فرهنگ برا ،یبه طور کل           

صورت  شآنها کاو یتیشخص ۀنیدر زم دیدر افراد جامعه با یبالندگ جادیاست به فرد؛ و اعتقاد دارند که برای ا تیفرهنگ به سازمان مانند نسبت شخص

مورد  شیندهایشایو پ ندهایوارتباط آن با پسآ یفرهنگ سازمان دیگردد با یجامعه م یکه منجر به بالندگ یسازمان یبالندگ جادیاساس برای ا نیبر ا. ردیگ

 .ردیمطالعه قرارگ

 

 موضوع اتیادب .         2

 فرهنگ سازمانی -2-1
 

مردم شناسی و فرهنگ شناسی بوده و از زوایای مختلف در این حوزه های علمی به آن نگاه مفهوم فرهنگ بیش از یک قرن است که محور مطالعات 

از آنجا که . شکل یافته اند0671و اوایل  0661شده است، اما نوشته ها ی اولیه در مورد فرهنگ و سازمان و نیز فرهنگ سازمانی از سال های آخر دهه 

رشته ها از قبیل روانشناسی، انسان شناسی و مدیریت موضوع مطالعه می باشد هیچ تعریف استانداردی از دامنه مطالعه فرهنگ گسترده و در بسیاری از 

فرهنگ را می توان به عنوان انگیزه ها، ارزش ها، اعتقادات، هویت . فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ می تواند به شیوه های بسیار متفاوتی تعریف گردد

همچنین فرهنگ مجموعه ای از  [. 8] وقایع و اتفاقات مهم که حاصل تجربیات مشترك اعضا می باشد تعریف کرد ها، و تفاسیر یا معانی مشترك از

ز ارزش ها و اعتقادات در خصوص این است که چه چیزی در میان  جمعی از افراد مطلوب یا نا مطلوب است، ضمن اینکه دربر گیرنده مجموعه ای ا

در واقع فرهنگ به الگویی از فرضیات اساسی که یک گروه به . [6].حمایت از آن ارزش ها و اعتقادات می باشداقدامات رسمی و غیر رسمی در جهت 

 [.01]دهند، اطالق می شود  منظور انطباق خارجی و ادغام داخلی در خود ایجاد  میکنند و توسعه می

ی نوعی از محیط اجتماعی سازمانی است که استقرار سیستم ، فرهنگ سازمان( 0666) بر اساس تئوری زمینه ای اجتماعی فریس و همکاران 

فرهنگ سازمانی منعکس کننده ی برخی از الگوهای پنهان از رفتارهای رهبری در [. 00]مدیریت منابع انسانی در سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد

برخی دیگر فرهنگ سازمانی را به عنوان برآیندی  ،[01]دانسته اند اگرچه برخی از پژوهشگران فرهنگ و استراتژی را مترادف با یکدیگر . سازمان است

فرهنگ به عنوان انگیزه ها، ارزش ها، باورها، هویتها و تفسیرها یا معانی وقایع مهمی است که درنتیجه  .[03]از استراتژی های سازمانی قلمداد  می نمایند 

 .شود یحاصل م یتجربه معمول اعضای سازمان یا جامعه ا

فرهنگ موضوع . [04]ادگار شاین یکی از مهمترین اندیشمندانی است که کمک بسیاری در طرح و بسط مفهوم فرهنگ و سازمان نموده است 

، 0بعد فاصله قدرت 5هافستد در مجموع . است( 0681و1110)در این میان معروفترین مطالعه مربوط به هافستد. مهم بسیاری از مطالعات بوده است 

 و گرایش بلند مدت6زن ساالری / 5، مردم ساالری4جمع گرایی/ 3، فرد گرایی1عدم اطمینان اجتناب از
 کوتاه مدت7

اما جدیدترین . را معرفی می کند0
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این مطالعه به پژوهش . انجام شده است ( 1111)پژوهش در موردفرهنگ که مورد استقبال بسیار زیادی نیز قرار گرفته است توسط هاوس و همکارانش 

 گلوپ
هدف اصلی  .[05] و رهبری سازمانی را بررسی کرده اند 4، فرهنگ سازمانی3معروف است که در آن محققان روابط میان فرهنگ اجتماعی 1

ر نی و اثگلوب ایجاد یک تئوری تجربی و مبتنی بر پژوهش برای تبیین، درك و پیش بینی اثرات متغییر های فرهنگی بر روی رهبری و فرایند های سازما

 .بخشی این فرایند هاست

 

 تسهیم دانش -2-2
 

بر طبق گفته ادام  .[06]می شود تسهیم دانش شامل مجموعه رفتارهایی است که شامل تبادل دانش و اطالعات و کمک کردن به دیگران در این خصوص

در برخی از سازمان . دانید  و دیگران نمی دانند بیانچی یک از تحلیل گران مدیریت دانش غالبا ارزش شما برای یک سازمان در آن چیزی است که می

اغلب دانش را به . ها، به اشتراك گذاری دانش امری طبیعی است اما در برخی هنوز این نگرش قدیمی که دانش منبع قدرت است حکم فرمایی میکند

حمایت سازمان از تسهیم اطالعات و خلق دانش . یم کنندعنوان منبع قدرت ضامن استمرار شغل خویش می پندارند تمایلی ندارند آن را با دیگران تسه

ن را شامل میان کارکنان باعث میشود  فرایندها به طور موثر و کارامد تعریف شوند و عملکرد سازمانی بهبود بخشد انتقال هم اشاعه دانش و هم جذب آ

( 0666)الیبسکیند و گرانت نظر براساس اما. ن را به خوبی درك کنداطالعات و قابلیت ها وقتی به طور موثر منتقل می یابند که گیرنده آ. می شود

 دانش مدیریت در هسته ای اصلی یا موضوع یک و میشود گذاشته اشتراك به درون سازمان در دانش آن طریق از که است آن معنای به تسهیم دانش

می  مشکل آن تقلید از که میباشد خالق فرآیندی و نامشهود دارایی هامظهر  آن اینکه دلیل به می شود گرفته نظر در در شرکت منبع با ارزشترین و

 [.07]باشد 

 خصوص این در دیگران به کردن کمک و اطالعات و دانش تبادل شامل که رفتارهایی مجموعه ی از است عبارت دانش تسهیم همچنین           

شیوه های اندازه  از یکی .می شود انجام سازمانها در داوطلبانه و اختیاری طوربه  که است سازمانی شهروندی رفتارهای شبیه دانش، تسهیم .است

 [.06]  می گیرد انجام سازمانها در که است  )ضمنی و آشکار دانش شامل( دانش تسهیم میزان توسط دانش، مدیریت گیری

 پیشبرد و افزایش منظور به سازمانی، منابع و ها دارایی به افراد همه و دانش تجربیات تبدیل و انتقال برای تالش کارکنان، دانش تسهیم از نهایی هدف

 شرایطی باید کنند تسهیم گیرند می یاد که را چه آن در سازمان افراد که هستیم این خواهان اگر :گوید می [ 08]کسالوپ .است اثربخشی سازمانی

 اجتماعی و بیرونی درونی، های شامل پاداش انگیزشی، های برنامه . شد با فردی مزیت نتیجه شرایط تسهیم آن، در که ایجاد شود و فراهم سازمان در

 . شوند می دانش کارگیری به و انتقال تسهیم، دانش، خلق افزایش موجب ها پاداش ها و برنامه این .شوند داده توسعه و ایجاد باید که است

 :شوند عبارتند از می دانش تسهیم رفتارهای و ها نگرش گیری شکل موجب که عواملی کلی طور به

 موجود گیری تصمیم فرایندهای بودن منصفانه و عادالنه -

 منابع انسانی،فرهنگ و ارائه شغل راضی کننده اقدامات توسط کارکنان انتظارات شدن برآورده -

 پاداش سازمان و ارزیابی سیستم در دانش تسهیم و استفاده دادنِ قرار -

 سازمانی فرهنگ توسط دانش تسهیم به پاداش و تشویق ارتقاء، -

 کارکنان بین موجود اعتماد میزان -

 .سازمان عالی مدیریت حمایت -

 

 یاعتماد سازمان -2-3
 

تار اعتماد یکی از موضوعات مهم در رفتار سازمانی است  و روابط انسانی است که احساس اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان، زندگی سازمانی،رف          

شد کرد و این مفهوم شروع به ر 0681توجه به مفهوم اعتماد در خالل سال های  .[06]و روابط بین کارکنان و سازمان را تحت تاثیرقرار می دهد سازمانی

پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد عمدتا در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته است . از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است

بدین معنی است که اعتماد کننده اعتماد عمدتا اشاره به وابستگی به راستی، توانایی یا ویژگی یک شخص یا چیز دیگری دارد، به عبارت دیگر . [11]

                                                                                                                                                    
1
 Short-Term Orientation 

2
 Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness 

3
 Social culture 

4
 Organizational Culture 



 

 4 

 

اعتماد یک ساختار چند بعدی است که در نظریه  . [10]مایل است حتی زمانی که نتایج آن فورا قابل مشاهده نباشد،به تصمیم اعتماد شونده متکی باشد

ارتباط تبادلی پویا میان کارکنان و مدیران تبیین  مبادله اجتماعی به سختی مورد مطالعه قرار گرفته و شکلی از ارتباط تبادلی بین کارکنان و سازمان و

در سازمان هایی که دارای اعتماد سیستمی پایینی هستند، تسهیم اطالعات با  دقت کمتری صورت می پذیرد و اعتماد پایین اعضای یک . گردیده است

مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای توسعه روابط بین با وجود این،اعتماد در برگیرنده مفاهیم . گروه کاری اغلب به شکست نهایی می انجامد

رویکرد رفتاری که اعتماد را یک رفتار انتخاب شده عقالیی مثل : به طور کلی دور رویکرد کلی در زمینه اعتماد وجود دارد [. 11]فردی به شمار می رود

حالت های روانی پیچیده ای چون انتطارات، احساسات و آمادگی ها می داند  همکاری می داند و دیگری رویکرد روانشناختی که اعتماد را در رابطه با

ین مدیران سعی دارند که روابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد کنند تا هماهنگی بین کارکنان و مدیران و دیگران را افزایش دهند و تنش های ماب. [13]

معتقدند که اعتماد می تواند به دو نوع اصلی به نام های اعتماد مستقیم و اعتماد ( 1117) 0سالو و کارژالوتو . [11]کارکنان و مدیران را کاهش دهند

اعتماد مستقیم ابطه ای است که به وسیله دو گروه توسط خودشان ایجاد می شود در حالی که اعتماد شخص ثالث اعتمادی . شخص سوم تقسیم شود

نشناسند ولی مایل به اعتماد به یکدیگر هستند به وجود می آید اما با مشارکت شخص سومی  است که میان دو گروه که ممکن است یکدیگر را از قبل

 [.14]که قابل اعتماد می باشد،صورت می پذیرد 

مبتنی بر فرایندکه اول اعتماد : از سه نوع اعتماد که برای ایجاد اعتماد در سازمان و تسهیل تبادالت اجتماعی استفاده می شود نام می برد، [15] 1زاکر         

 آتی تعامالت اعتماد، فعلی یا موفق پیشین های تجربه .کند می تحریک مشتریان، و ها سازمان میان تجربه و اجتماعی فرایند تعادل طریق اعتماد را از

دیگر  سازمان یا بانک یک دولتی، موسسه تواند می که باشد می دیگری سوم گروه اثر ازطریق اعتماد محصول که نهادی اعتماد دوم، .سازد می را

 هویت و احساس وسیله به اعتماد که شخصی های بر ویژگی مبتنی اعتماد نهایت در و .کند می بیمه را کننده اعتماد سازمان اعتماد ارزش که باشد

 آن کننده اعتماد که بودن ویژگی دارا یا چیزی داشتن وسیله به همچنین اعتماد اعتماد، نوع این در .باشد می دیگر به گروه افراد از گروهی مشترك

 .یابد می افزایش داند، می مطلوب را

 

 

 یتعهد سازمان -2-4
 

معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد .به شیوه های متفاوت تعریـف شـده است  تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی

براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در . سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند

 [. 16]آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد سازمان مشارکت دارد و بـا آن درمی 

دیدگاه تعهد سازمانی را امری نگرشی  یک :کند دو دیدگاه کلی درباره این مفهوم ارائه می نیز منابع موجود در مورد تعهد سازمانیبرخی از                     

دومین دیدگاه ، تعهد سازمانی  .قوی به سازمان و تعیین هویت با آن عالقهی و بر اساس این دیدگاه تعهد سازمانی عبارت است از دلبستگ .عاطفی می داند یا

این دیدگاه افراد به  در. ستوار استابکر و هومنز  شود بر مبنای کارهای نظری نامیده می "تعهد حسابگرانه "که تعهد  این. ندرا امری رفتاری تلقی می ک

  [.17]دهند شوند و به عضویت خود در سازمان ادامه میمی  اند به سازمان دل بسته که در سازمان کرده هاییسرمایه گذاری دلیل مزایا و منافعی که دارند و 

 در خود عضویت به اصطالح و به بداند خود معرف را سازمان فرد اینکه و است سازمان به نسبت وفاداری فرد از شاخصی سازمانی تعهد به بیان دیگر

 اشتغال ادامه جهت والزام تمایل، نیاز نوعی بیانگر که دانند می روانی یک حالت را تعهدسازمانی [16] ومیر آلن تعریفی دیگر در[. 18]ببالد  سازمانی چنین

 که گذاریهایی سرمایه خاطر به فرد یعنی نیاز. (عاطفی تعهد)سازمان در خدمت برای ادامه قلبی خواست و عالقه یعنی تمایل. می باشد سازمان یک در

 ماندن به ملزم را سازمان دارد وخود دربرابر فرد که تکلیفی و عبارتست از، مسئولیت الزام و( مستمر تعهد)آن است در خدمت ادامه به ناچار کرده درسازمان

سازمانشان متعهدند  از داریی افرادی که به . تعهد محور درك انگیزش انسان ها و حفط سیستم های متشکل از انسانها است  (.تعهد هنجاری)می بیند آن در

ویت در های سازمان محافظت می کنند،ارزش ها و اهداف سازمانی را بین دیگران گسترش می دهند و تالش های ویژه ای در سازمان ارائه می دهند و عض

ارتست از تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش عبنیز (  0661)به نظر لوتانز و شاو  [ . 31]سازمان خود را دوست دارند

  [.30]به اعمال تالش فوق العاده برای سازمان،اعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها و اهداف 

                                                 
1
 Salo & Karjaluoto 

2
  Zucker 
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 یو اعتماد سازمان یفرهنگ سازمان -2-5
 

 تعامل برقراری طریق از که اعتماد بنابراین .شود می سازمان اعضای میان فردی بین تعامالت موجب که چرا دارد مهمی نقش سازمانی هر در فرهنگ

 بر حاکم فرهنگ و ها ارزش تاثیر تحت (عمومی اعتماد) ملی سطح در چه و (سازمانی اعتماد) سازمانی سطح در چه گیرد، می شکل دیگران با

 اعتماد ایجاد و است فرهنگی بین غالبا اعتماد تعریف که کنند می عنوان نظران صاحب .دارد قرار (سازمانی فرهنگ) سازمان و (ملی فرهنگ)جامعه 

 [.31]است  متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از اعتماد به گرایش و

 از افراد ادراك است ممکن فرهنگی ابعاد و دارند فردی های رفتار بر قوی نفوذ فرهنگ و ارزشها که دهد می نشان سازمانی رفتار مطالعات         

0فوکویاما [33]دهد قرار تأثیر تحت را اعتماد
 بنابراین،. گیرد می شکل جامعه آن فرهنگ وسیله به جامعه یک در ذاتا اعتماد که کند می عنوان[ 34] 

 و سازمانی روانشناسی مرکز توسط1996-1995 های  سال خالل در که تحقیقی. باشد فرهنگ کارکردهای از یکی تواند می اعتماد به افراد تمایل

 در اعتماد که شد گیری نتیجه این به منجر گردید، انجام اعتماد عدم یا اعتماد کننده ایجاد عوامل روی بر جنوبی  آفریقای دانشگاه در صنعتی

نوع فرهنگ حاکم بریک محیط است که زمینه اعتماد را فراهم می . شود می مدیریتی ایجاد اقدامات و شخصی فرهنگی، عوامل وسیله به ها سازمان

 این بحث در و گیرد صورت آزاد بحثهای موجود مسائل مورد در تا میشود سبب آید فراهم اعتماد از سرشار محیطی سازمان در اگر در واقع . کند 

 [. 35]بشوند تشویق مبادله و رشد برای ها ایده و افکار ها،
 

 

 رابطه فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی ) شکل 
 

 

 فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی-2-6
 

 مطرح مربوطه مباحث پیشینه در ادعا این و شده واقع زیادی توجه مورد اخیر دهه چند در که است موضوعی سازمانی تعهد بر سازمانی فرهنگ تأثیر

 ملموس غیر عوامل در موفق های سازمان چشمگیر موفقیت عبارتی به هاست، آن فرهنگ در موفق غیر و موفق های سازمان تمایز وجه که شده

 و الزم های دقت با را موضوع این اندکی تحقیقات ادعایی چنین علیرغم است؛ نهفته کارکنان باورهای و ها ارزش ها، آن سازمانی فرهنگ در قدرتمند

 [.36]اند  کرده بررسی کمی طور به

 سازمان در افراد عملکرد است، آن انسانی منبع سازمان هر منبع اصلی اینکه به توجه با و باشد می سازمان یک زندگی شیوه سازمانی فرهنگ                 

 داشته تعهد نوعی آن به نسبت سازمان کارکنان و که اعضا این مگر شود موفق تواند نمی سازمانی هیچ دیگر سوی از. باشد می فرهنگ سازمان از متأثر

 نسبت افراد پایبندی و تعهد است، نیازمند به آن خود اهداف به رسیدن برای سازمان که عواملی از یکی .کنند تالش آن تحقق اهداف جهت در و باشند

 محسوب نگرش نمودهای از تعهد سازمانی .است سازمان های مأموریت و اهداف به رفتاری – نگرشی ارتباط سازمانی، نوعی تعهد لذا .است سازمان به

 انگیزه دهد می نشان شواهد منابع اطالعاتی، ترین غنی و ها تکنولوژی بهترین وجود رغم حاضر، علی حال در [. 5]شود  می ناشی فرد ارزشی نظام از و

 های فعالیت در هماهنگی ناتوانایی ناکافی، ارتباطات از ناشی را آن دالیلتجربی  شواهد .است کم بسیار آنها از استفاده برای کارگران دانش تعهد و

که  است حالی در این .دانند می دانش کاربرد در ناتوانی مشارکت و برای الزم زمان کمبود کاربر، توسط کم سود شخصی دریافت احساس روزانه،

 [37]شده است  شناخته دانش مدیریت موفقیت نامرئی عوامل به عنوان دانش کاربرد و سازی سهیم خالقیت، برای تعهد انگیزه

 

                                                 
1
 Fukuyama 

 اعتماد سازمانی فرهنگ سازمانی
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 رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی) شکل 

 

 

 دانش میو تسه یفرهنگ سازمان -2-7

 

 :جنبه دارد سه اجرای دانش .باشد دانش مدیریت موفقیتبرای  مانع ترین بزرگ تواند می سازمانی فرهنگ

 دانش؛ اهدای یا سازی سهیم -0

 دیگران؛ به وسیله دانش اهداء اساس بر اجراء یا دانش کاربرد -1

 .دانش از مجدد استفاده  -3

 مانع کند تشویق آن سازی سهیم جای به دانش را احتکار که فرهنگی .دارد مستقیم ارتباط فرهنگ سازمانی با دانش سازی سهیم یعنی اول جنبه

0سازمانی نابینایی عنوان به آن از که است وضع موجود تشویق فرهنگی، دیگر مانع .است دانش جدی مدیریت
 دارد وضعیتی به اشاره و کنند یاد می  

 و فرهنگ:کند تغییر زیر شکل به باید دانش مدیریت آمیز اجرای موفقیت برای هایی فرهنگ چنین .است رفتار بهترین عمل فعلی دارند باور افراد که

 .شوند برتر تا متعهد هستند افراد همه آن در که بیاورند بوجود را های یادگیری محیط آن باید سازمان در ها ارزش

 برای اعضا که منظور بدین دارد تعلق کل سازمان به دانش گفت، آمد خوش باید بیرونی عقاید و به باشد تحمل قابل ریسک و شکست         

 دانش احتکار هدف شود که تدوین ای گونه به ها سیاست .است الزامی ها در نوآوری ارشد مدیریت مشارکت .شوند متعهد دانش و کاربرد کمک

 این رهبران آشکار طور به و هستند اعضا تقلید و احترام مورد که است رهبرانی وجود مستلزم تغییرات این .باشد دانش هدف سازی سهیم بلکه نباشد

 [.37]. کنند عمل دانش مبلغان عنوان به

 
 

 

 رابطه فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش )  شکل 
. 

 

 اعتماد سازمانی وتسهیم دانش -2-8
 

درگیر  ترتیب بدین . کنند آفرینی ارزش سازمان برای کنند می تالش باشند داشته اعتماد  سازمان به کارکنان وقتی دادند نشان [38] گاوین و مایر

شود، نقش اعتماد بر تسهیم دانش  می محسوب داوطلبانه شهروندی نوعی رفتار نیز دانش تسهیم از آنجایی که. شوند می سازمانی شهروندی رفتارهای

 احتمال چون ورزد امتناع داوطلبانه سازنده رفتارهای بروز زا فرد می شود سوءظن سبب و اعتمادی -بی محققان، این اعتقاد به بنابراین .  محرز می گردد

 بالعکس. باشد مقابل طرف نفع به که انجام دهد اقدامی نمی شود حاضر بنابراین.  شود وارد آسیب وی به یا آید بعمل سوءاستفاده از وی دهد می

 را خود نگرانی دانش هیچ بدون باشد داشته اعتماد سازمان به فرد وقتی .میپذیرد را بیشتری باشد ریسکهای بیشتر سازمان به فرد اعتماد میزان هرقدر

 .باشد داشته مثبت تأثیر دانش تسهیم بر سازمانی اعتماد می رود بنابراین انتظار .داند می اندك را سازمان سوءاستفاده احتمال چون می کند تسهیم

 

                                                 
1
 Organizational Blindness 

فرهنگ 

 سازمانی
 تعهد سازمانی

 تعهد عاطفی

 تعهد مستمر

 تعهد هنجاری

 تسهیم دانش فرهنگ سازمانی
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 رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش )4شکل 

 

 

 تعهد سازمانی و تسهیم دانش -2-9
 

 و امنیت تعلق، احساس بیشتر، تعهد . کنند جویی عیب آن از و داده قرار انتقاد مورد را سازمان است ممکن هستند کمتری تعهد دارای که افرادی

0کوینتاس و استوری [. 36] شوند می درسازمان اطمینان و ثبات ایجاد باعث متعهد کارکنان .دهد می افزایش نیز را افراد کامیابی
 می پیشنهاد( 1110) 

 این به امر این. [41]است دانش کارکنان مدیریت با ارتباط در کلیدی مسائل و موضوعات از یکی کارکنان تعهد و انگیزش اعتماد، ایجاد که کند

برانگیخته  بیشتر ها آن کنند، می ترك را سازمان کمتری احتمال به سازمانی، تعهد باالی سطوح دارای کارکنان که است برخوردار اهمیت از دلیل

 .دهند می نشان را بیشتری تمایل سازمان در دانش تسهیم به کلی طور به و دارند مازاد داوطلبانه تالش ارائه به بیشتری تمایل شده،

 در .اند -کرده ارائه شود مرتبط دانش مدیریت به تواند می انسانی منابع مدیریت که هایی شیوه بر جامعی مرور (1111) 1کارتر و اسکاربرو         

 .است شده نشان داده دهد، می ارتباط دانش مدیریت مسائل به را انسانی منابع مدیریت اقدامات دیدگاه که ، پنج (5 ) ی شماره شکل

 شوند می دانش تسهیم تسهیل باعث که را منابع انسانی مدیریت3اقداماتِ  بهترین از ای مجموعه توان می که است فرض این بر اول دیدگاه         

 تعهد با دقیقاً دیدگاه، این .است اِعمال و کاربرد قابل دیدگاه این طبق بر ها سازمان همه برای اقدامات این که است ذکر قابل. داد توسعه و ایجاد را

 را دانش تسهیم ظرفیت و قابلیت تعهد، سطح تواند می اقدامات، مدل بهترین پیگیری با سازمان که کند می بحث گونه این و است مرتبط سازمانی

 .نماید تضمین شود، می منجر دانش مدیریت موفقیت به که

 مجزایی و خاص انسانی منابع مدیریت اقدامات نیازمند بنابراین، .شوند می تفکیک و مجزا کارکنان دیگر از دانش کارکنان دوم، دیدگاه در        

 تاکید دیگر های دیدگاه در .است دانش کارکنان نگهداری و انگیزش ،) دوم دیدگاه( زمینه این در انسانی منابع مدیریت کلیدی و مهم تاثیر .هستند

 .است انسانی منابع مدیریت اقدامات اثر ترین مهم عنوان به فکری سرمایه توسعه و ایجاد بر

 سازمانی تعهد از مختلف سطوح به که است کارکنانی به وابسته زیادی اندازه تا ها سازمان در دانش سرمایه حفظ و استفاده توسعه، ایجاد،        

  [.40]دارد دانش کاربرد و تسهیم منظور به انسانی نیروی انگیزش به نیاز بر تاکید ارتباط، این .برخوردارهستند

 

                                                 
1
 Storey & Quintas 

2
 Scarbrough & Carter 

3
 Best Practices 

 تسهیم دانش اعتماد سازمانی
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 دانش مدیریت و انسانی منابع مدیریت بین رابطه کننده تعدیل عوامل )5شکل

 

 نتیجه گیری .           3
 

 بايد همواره خود، موفقیت و بقا برای ها سازمان و داده رخ اقتصادی اجتماعی های نظام در زيادی امروزه تحوالت

سازمان  بقای اساسی عامل عنوان به را بیشتر محققان دانش.  كنند اقدام آن بهبود به ونسبت بررسی را خود عملکرد

 و دانش تولید در هزينه ها كاهش به سازمان منجر اعضای بین موثر دانش با توجه به اينکه تسهیم  می كنند، قلمداد

می كند  خود مشکالت و مسائل حل به قادر را سازمان و شده داخل سازمان در كاری روشهای بهترين انتشار تضمین

 تسريع را نوآوری و سازمانی و فردی يادگیری شود، انجام هدفمندتر سازمان در دانش مفید تسهیم چه هر در نتیجه 

. نهايتا به  كسب مزيت رقابتی منجر  می شود. شودمی  متجلی بهتر خدمات ارائه و محصوالت توسعه و در نموده

.  م دانش در سازمان نیاز به پیش زمینه هايی خواهد داشت كه از جمله می توان به فرهنگ سازمانی اشاره كردیتسه

 و است، استوار نهفته هنجارهای رفتاری و مفروضات باورها، ها، ارزش از مجموعه ای  از آنجايی فرهنگ بر مبنای

چیزاهايی قابل قبول نیست می تواند به عنوان اهرم تسهیل  چه و است مهم چزهايی چه سازمان در كند می تعیین

تسهیم دانش و شناساندن اهمیت آن به افراد سازمان و نیز شناسايی رفع موانع .  كننده ايجاد تغییرات عمل كند

د سازمانی كاركنان راهکار مناسبی جهت ايجاد بستر موجود و توجه به ابعاد ناملموس منابع انسانی مانند اعتماد و تعه

سازمانی كه فرهنگ آن مبتنی  بر اعتماد و تعهد بین كاركان و .را فراهم خواهد كرد  مناسب تسهیم دانش سازمانی

باشد ، می تواند زمینه   همکاران و نیز مديران با كاركنان و به طور كلی همه كاركنان در سطوح مختلف كاری 

ی و بهرو وری ايای آن كه می تواند ايجاد نوآورشتراک گذاری دانش در سازمان رافراهم آورد و به التبع مزمناسب ا

 .سازمانی و نیز خلق دانش باشد را برای سازمان به ارمغان آورد

 

 

2ديدگاه   

 مدیریت تعهد باال

مدیریت منابع انسانی 

متناسب با مدیریت 

 دانش

توسعه منابع انسانی و 

 اجتماعی

توسعه و حمايت از 

 يادگیری

تناسب درونی و 

بیرونی مدیریت منابع 

 انسانی

تناسب مدیریت منابع 

انسانی با راهبرد 

 سازمان

 تعهد کارکنان

انگیزش و نگهداری 

دانش کارکنان  

 قابلیت ها و ظرفیت

 های توسعه

ایجاد و حفظ مجموعه ای از 

 اقدامات

پاسخ مثبت به 

 مدیریت دانش

 بهبود عملکرد کارکنان

مزیت راهبردی بلند 

 مدت

کدگزاری و شخصی 

 سازی راهبرد سازمان

تسهیم یادگیری و 

 دانش ضمنی

1ديدگاه   

4دیدگاه   

3ديدگاه   

5ه ديدگا  

اقدامات 

مدیریت 

 منابع انسانی

 تاثیرات

مدیریت 

 منابع انسانی

 

پیامدهای 

مدیریت 

 دانش
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 مدل مفهومی تحقیق )6شکل 

 

 "اعتماد و تعهد سازمانی بواسطه تسهیم دانش و فرهنگ ارائه مدل مفهومی رابطه"مقاله حاضر با عنوان  اساس، اين بر

م دانش  متغیر وابسته و اعتماد و تعهد  یگرديد، كه در اين مدل فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تسه ارائه

عنوان  به و بوده آتی تحقیقات جهت راهنمايی بتواند مدل اين است امید .سازمانی نقش متغیر واسط را ايفا می كنند 

 .مورد استفاده قرار گیرد  اعتماد و تعهد سازمانی توجه به طريق از شبکه های تسهیم دانش تقويت منظور به الگويی
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