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چکیده
با توجه به این که . پردازدر دانش بر اشتراك دانش میثیر فرهنگ مبتنی بأپژوهش حاضر، به بررسی ت

گرایش به اعتماد، ویژگی ثابت شخصی است که در ارتباط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراك دانش 
بدین منظور، پرسشنامه هایی که . گري این سازه نیز مورد بررسی قرار گرفتکند، نقش تعدیلتغییر می

. نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تکمیل شده است240شده بود، توسط اعتبار و روایی آنها احراز
هاي ذکر شده، از طریق معادالت ساختاري و با استفاده از نرم افزار به دنبال آن، الگوي ارتباطی میان سازه

ردار دهد الگوي پیشنهادي، از برازش خوبی برخوها نشان مییافته. ی ال اس، مورد آزمون قرار گرفتپ
همچنین فرضیه هاي تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراك . است

یافته هاي . گري گرایش به اعتماد نیز مورد تائید قرار گرفتنددار و نقش تعدیلدانش و ارتباط مثبت و معنی
با ایجاد و تقویت اعتماد به عنوان شود که گذاران دانشگاهی و محققان متذکر میبه دست آمده به سیاست

بر یک ویژگی شخصیتی در افراد، زمینه هر چه بیشتر رشد دانش و اشتراك آن را در بستر فرهنگ مبتنی
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مقدمه
ها بطرز فزاینده اي به یک هاي ناملموس سازمانمحور، دارایی- در یک اقتصاد دانش

هاي تجاري، هایی مانند نشانچنین دارایی. شوندکننده رقابتی تبدیل میعامل تعیین
ها و دانش فنی کارکنان به عنوان جوهره مزیت رقابتی نگریسته شهرت سازمان، مهارت

یان دانش تنها دارایی در این م).63: 1390دانایی فرد، خائف الهی، حسینی، (شوندمی
یابد و تسهیم و توزیع آن است که با سهیم شدن دیگران در آن افزایش میايشناخته شده

ابزاري که ).108:1393کاظمی، وحیدي مطلق، وحیدي مطلق، (کندبه رشد آن کمک می
راك شود و عواملی که انتقال و اشتبه وسیله آنها، دانش در سازمانها به اشتراك گذاشته می

یکی از مهمترین و . کنند، موضوعات اصلی در مدیریت دانش هستنددانش را تسهیل می
ترین فرایندها در ساختارهاي مختلف معرفی شده براي مدیریت دانش، اشتراك مشترك

ها، یکی از مهمترین دانش است و انگیزش افراد براي اشتراك دانش خود در سازمان
). 64: 1390دانایی فرد و همکاران، (ت دانش در جهان استاندرکاران مدیریهاي دستالویت

اشتراك دانش، عبارت است از مجموعه رفتارهایی که تبادل اطالعات را منجر گشته و از 
شود به طوري که آنها را قادر به ها محسوب میمهمترین امور حیاتی و ضروري براي سازمان

ها افزاید و به سازماناعتبارشان میسازد، بر ها و شایستگی هایشان میگسترش مهارت
). 108: 1392کاظمی و رمضانی، (کند تا منابع رقابتی خود را حفظ کنند کمک می

بیان مساله
اگرچه دانش براي هر سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود، اما در 

رت است، تغییر یافته هاي اخیر شعار دانش قدرت است، به شعار اشتراك دانش قدسال
یکی از محدودیت هاي اساسی مدیران در ). 64: 1390دانایی فرد و همکاران، (است

ها، عدم توانایی و عدم تمایل در اشتراك دانش جدید و توزیع آن در بین کارکنان سازمان
باید به این نکته توجه داشت که ترغیب کارکنان براي به اشتراك گذاشتن دانش به . است

کنان در به داوطلبانه، امري ساده و آسان نیست و عوامل بسیاري بر تمایل کارصورت
).136: 1391ابراهیمی، محمدي فاتح، حاجی پور، (گذاردثیر میاشتراك گذاشتن دانش تأ
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از طرفی، یکی از منابع بسیار مهم و پرارزش که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار 
کثر کشورها، معموال حل مسائل و رفع نیازهاي توسعه ملی بر عهده در ا. دارد، دانشگاه است

هاي مختلف به ایفاي این ماموریت خطیر خود دانشگاه به شیوه. دانشگاه و دانشگاهیان است
تولید دانش و انجام پژوهش، تربیت نیروي انسانی متعهد و متخصص و اثرگذاري . پردازدمی

. دانشگاه در راستاي اهداف تعریف شده خود می باشدفرهنگی و اجتماعی از جمله اقدامات 
براي نائل شدن به اهداف مذکور، مانند هر سازمان دیگري، دانشگاه نیز متناسب با تغییرات 

دهد که یکی از روش هایی کار مدیریت خود را تغییر میوها و سازو پیشرفت جهانی، روش
هاي مدیریت دیریت دانش و استفاده از نظامسازي مکه بهره فراوانی به دنبال دارد، پیاده

رود به ها انتظار میبا وجود اینکه از دانشگاه. )35: 1391قاسمی، (دانش در این عرصه است
هاي افتد و یکی از دغدغهعنوان کانون خلق دانش عمل کنند، این امر در واقعیت اتفاق نمی

هاي مناسب ی براي طراحی روشهاي دانشگاهی این است که تالش کافمهم مدیران محیط
. گیردو موثر براي تشویق اشتراك دانش در بین کارکنان صورت نمی

اهمیت و اهداف
تواند سبب اشتراك دانش در موفقیت سازمان، عاملی کلیدي است چرا که می

ر د. وري از آن هستند، شودهایی از سازمان که قادر به بهرهتر دانش به بخشگسترش سریع
توانند دانش خود را به ها بر این است که چگونه میحال حاضر، تمرکز بسیاري از سازمان

کاظمی (خصوص دانش پنهانی که در سازمان وجود دارد، بین افراد در سازمان توزیع کنند
ها اشتراك دانش موثر بین اعضاي سازمان منجر به کاهش هزینه).109: 1393و همکاران، 

هاي کاري در داخل سازمان شده و سازمان را تضمین انتشار بهترین روشدر تولید دانش و
در این رابطه، مجاب کردن افراد براي انتقال . نمایدقادر به حل مسائل و مشکالت خود می

دانایی (باشددانش خود به دیگر همکاران و نحوه صحیح این انتقال بسیار حائز اهمیت می
رت گرفته که بر عوامل مربوط به رغم تحقیقات پیشین صوعلی).64: 1390فرد و همکاران،

Ajmal et al., 2010: 161; Alavi)اندثیرات محیطی روي اشتراك دانش تاکید داشتهتأ

and Leidner, 2001: 112). هدف اصلی این تحقیق توجه به بستر فرهنگ مبتنی بر
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به اعتماد، میزان سهم دانش است که با به کارگیري یک ویژگی شخصی افراد مثل گرایش
لذا، نقش گرایش به اعتماد به عنوان . دهدثیر قرار میأاشتراك دانش در سازمان را تحت ت

هاي دانشگاهی هاي فردي بارز در رفتارهاي اشتراك دانش کارکنان در محیطیکی از ویژگی
.گیردمورد بررسی قرار می

مروري بر پیشینه تحقیق و چارچوب نظري
موضوعآنازاستفادهواثربخشطوربهآناشتراكودانشکسببرايشتال
هايتمدندردانشمدیریتواستبشریتتاریخقدمتبهتالشاین. نیستجدیدي
دانشیکارگرانبا20قرندستیکارگرانکههمانطور. استداشتهبیشتريکاربردباستانی

بهوسیعیطوربهآناشتراكودانشیتمدیرکاربردشد،خواهندجایگزین21قرندر
: 1391همکاران،وابراهیمی(استشدهشناختهپایداررقابتیمزیتمهممنابععنوان
وضمنیدانشمتقابلطوربهافرادآنوسیلهبهکهاستفرایندياشتراك دانش).138

شده،مبادلهانشدارزشتوسعهوجدیددانشایجادهدفباهارویهدربارهراخودصریح
اینبر. (Cummings,2004: 355; Lin et al., 2012: 756)کنندمیمبادلهوبحث

ظرفیتیوتیمعملکردکارکنان،وريبهرهافزایشباعثبالقوهطوربهدانشاشتراكاساس،
Gold et)شودمیاثربخشیوسازمانینوآوريظرفیتوخالقیتبهتنوعتبدیلبراي

al., 2001:187; and Choi, 2003:202)Lee.کارکنانمیانافراددانشاگر
بلکهرودنمیبینازدانشآنکند،تركراسازماننفریککهصورتیدرباشد،مشترك

بواسطه.(Gold et al., 2001: 188)شودمیگرفتهنظردرسازمانازبخشیعنوانبه
برايراشرایطیتاکنندمیتالشزمانهاسامهم،پیامدچندینبرايدانشاشتراكارتباط

.(Reychav and Weisberg, 2010:264)کنندفراهمدانششانتسهیمدرکارکنان

راکارکنانازدانشاشتراكمطلوبسطوحسازمانهاازمحدوديتعدادفقطمتاسفانه،
ییکاثربخشیطوربهمهیجدانشاشتراك.(Bock et al., 2005:98)کنندمیمدیریت

بهکارکنانتوسطدانش،زیرااست،دانشمدیریتبرانگیزچالشهايتالشمهمتریناز
.(Chennamaneni et al., 2012: 1199)رودمیکاربهکنترلوقدرتمنبععنوان
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فرهنگ مبتنی بر دانش
- هاي را از طریق تشریح اهمیت فرهنگ در بسیاري جنبپیش زمینه)2002(1آلوسون

وي بر روي تحول فرهنگی و نیاز براي تسهیم دانش به عنوان . هاي سازمان ایجاد کرد
تاکید کرد و فرهنگ را به عقاید، ارزش ها و ایده هاي گروهی از مردم بخشی از آن تحول

برخی پژوهشگران بر این باورند که فرهنگ براي تسهیم دانش در حالی که. مرتبط کرد
ابراهیمی و (یرین معتقدند که تنها الزام تسهیم دانش، فرهنگ استآید، سامهم به شمار می

نامیده می شود 3، فرهنگ دوستانه دانش2فرهنگ مبتنی بر دانش).144: 1391همکاران، 
.(Alavi and Leidner, 2001:111)که در مرکز اداره موثر دانش کارکنان قرار دارد

تقادات اساسی، هنجارها و مقررات این فرهنگ، مجموعه اي از ارزشهاي سازمانی، اع
اجتماعی است که به عنوان مرجع مشترکی براي کارکنان در هنگام خلق و به کار گیري 

;Ajmal et al., 2010:163)استدانش، براي موفقیت اقدامات مدیریت دانش حیاتی 

Alavi and Leidner, 2001:122; Davenport and Prusak, 1998:122;

De Long and Fahey, 2000:119). ،چنین فرهنگی موجب خلق و اشتراك دانش
بهبود اقدامات رسمی و غیررسمی مدیریت دانش، ارتقاء رضایت و عملکرد کارکنان، رشد 

شودیادگیري سازمانی مستمر و افزایش توانایی نوآوري و اثربخشی سازمان می
(Cardoso et al., 2012:273; Gold et al., 2001:191; Janz and
Prasarnphanich, 2003:368; Lee and Choi, 2003:187; Mas-

Machuca and Costa, 2012a:1305, 2012b:36). گرچه، مشخص نیست که
. رفتارهاي مطلوب فرهنگ مبتنی بر دانش به طور متعادلی بین کارکنان وجود دارد یا خیر

محیط و ویژگیهاي هر ها به طور ویژه، رفتار فردي تابع به طور کلی و در سطح سازمان
.(Chatman and Barsade, 1995:451; Schneider,1983:29)استشخص 

تفاوتهاي بارز فردي، روشی را که کارکنان به طور شناختی به محیط خود پاسخ می دهند، 

1-Alvesson
2- Knowledge-centered culture
3 -Knowledge-friendly culture
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بنابراین، تحلیل متقابل فرهنگ مبتنی بر دانش و .(Govier, 1994:241)دهندتغییر می
. ي درك بهتر اشتراك دانش حیاتی استتفاوتهاي فردي برا

گرایش به اعتماد
اعتماد مفهومی است که تقریبا در تمامی روابط از جمله روابط دوستی، خانوادگی، 

تعاریف متعددي از مفهوم اعتماد وجود دارد که از میان . نقش دارد... سازمانی، اقتصادي و 
از نظر آنان، اعتماد یک . باشدها میترینیرفتهجزء پذ)1998(1روسو و همکارانآنها تعریف
شناختی است که به گرایش افراد به آسیب پذیربودن نسبت به انتظارات مثبت حالت روان

پذیر بدین معنا که اعتماد کننده در برابر فعالیتهاي اعتمادشونده آسیب. دیگران اشاره دارد
همچنین، اعتماد، ).71: 1392نگین تاجی، آغاز و (بوده و نمی تواند رفتار او را کنترل کند

ویژگی فردي بارز و طبیعی یا بخشی از روابط بین دو شخص، یک شخص یا تیم یا یک 
,.Couch et al., 1996:310; Yakovleva et al)شودشخص و سازمان تعریف می

براین اساس، با نگاه به اعتماد به عنوان یک عامل طبیعی، مشخص می شود .(2010:85
در . که هر شخصی با توجه به موقعیت یا شخص دیگر، گرایش نسبتا ثابتی به اعتماد دارد

شود که اعتماد در روابط مقابل، با نگاه به اعتماد به عنوان بخشی از روابط، مشخص می
Colquitt et)تواند براساس موقعیت و اشخاص درگیر تغییر کندشود که میایجاد می

al., 2007:112; Schoorman et al., 2007:349). گرایش به اعتماد روي روابط
بین دو شخص یا بین یک شخص و سازمان به وجود نمی آید، بلکه ویژگی فردي ثابتی 

,DeNeve and Cooper)دهداست که نحوه دیدگاه کارکنان به محیط را نشان می

فراد به طور کند که روشی را که اگرایش به اعتماد مانند صافی عمل می.(1998:112
,.Colquitt et al)دهددهند را تغییر میکنند و به محیط پاسخ میمتقابل رفتار می

ها ها اعتماد دارند و انگیزهافراد با گرایش پایین اعتماد، کمتر به دیگر بخش.(2007:114
اد کنند، در حالی که افراد با گرایش به اعتمو رفتارهاي دیگران را با بدگمانی ارزیابی می

باال، تمایل بیشتري دارند که به دیگران اعتماد کنند، چون به ماهیت خوب افراد معتقدند و 

1 -Rousseau et al
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Colquitt et al., 2006, Teo and)بینندمینتایج بهتر را در اعتماد کردن به دیگران 

Liu, 2007:28) .محیط(براساس تحقیقات، آثار فرهنگ مبتنی بر دانش((Cardoso

et al., 2012:276)هاي فردي در ایجاد رفتارهاي اشتراك دانش و نقش ویژگی
,Matzler et al., 2008:309; Rego et al., 2009:41; Riege)ثیرگذار هستندأت

نیاز است که نه تنها ، (Schneider, 1983)برمبناي روانشناسی تعاملی.(2005:23
دانش فردي مورد تحلیل نقش فرهنگ مبتنی بر دانش و تفاوتهاي بارز فردي در اشتراك

در تحقیقات اشتراك دانش، . قرار گیرد، بلکه تعامل بین این دو عنصر نیز باید بررسی شود
شود و پیش بینی کننده به اعتماد به عنوان بخشی از روابط توجه قابل مالحظه اي می

,Anantatmula and Kanungo)شودمهمی از اشتراك دانش در نظر گرفته می

2010: 112 ,Holste and Fields,2010:131) .شود که بر این اساس بحث می
فرهنگ مبتنی بر دانش به طور ویژه به پیش بینی اشتراك دانش براي کارکنان با سطوح 

.(Peralta and Saldanha, 2014, 541)باالي گرایش به اعتماد مربوط است
هنگ مبتنی بر دانش و گرایش طور که بیان شد، تحقیقات متعددي روابط بین فرهمان

نداهدار و مثبت بر اشتراك دانش بین کارکنان تاکید کردبه اعتماد را به طور معنی
(Ajmal et al., 2010; Alavi and Leidner, 2001; Davenport and
Prusak, 1998; De Long and Fahey, 2000; Janz and
Prasarnphanich, 2003, Cardoso et al., 2012, DeNeve and Cooper,

,.Matzler et al(نیز تاکید شده استاز طرفی به نقش ویژگی هاي فردي .(1998

2008, 2011; Rego et al., 2009; Riege, 2005.(ادلتا و پربویژه در تحقیق
به نقش گرایش به اعتماد به عنوان یکی از ویژگی هاي فردي تاثیرگذار به )2014(1سادلها

بنابراین، . دیل گر روابط فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراك دانش اشاره شده استعنوان تع
در این پژوهش، فرهنگ مبتنی بر دانش متغیر مستقل، گرایش به اعتماد متغیر مستقل و 

نمایش . همچنین تعدیل گر و رفتار اشتراك دانش متغیر وابسته در نظر گرفته شده است
.ه شده استنشان داد1این روابط در نمودار 

1 - Peralta and Saldanha
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الگوي مفهومی پژوهش: 1نمودار 
فرضیه هاي پژوهش

کند که کارها چگونه انجام با تاکید بر ارزش دانش، فرهنگ مبتنی بر دانش تعیین می
شوند، چه دانشی اهمیت دارد و تصمیمات روزمره و نحوه رفتار افراد در اشتراك دانش 

این فرهنگ محوري، شبکه اي از روابط .(Lee and Choi, 2003:182)چگونه است
هاي آن را کند که سازه اجتماعی مشابهی از دانش و ارزشرسمی و غیررسمی را ایجاد می

,Cardoso et al., 2012:275; Cardoso and Peralta)دهدپرورش می

فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراك دانش تاثیر مثبت H1:بنابراین،.(2010:204
.داري داردمعنی

اعتماد به عنوان بخشی از روابط، پیش بینی کننده مهمی از اشتراك دانش و عامل 
,Holste and Fields, 2010:135; Lucas)حیاتی فرهنگ مبتنی بر دانش است

وقتی کارکنان به یکدیگر اعتماد می کنند، تمایل بیشتري دارند که دانش .(2005:91
براین اساس، اعتماد به عنوان بخشی از روابط، به خاطر اعتماد . دخود را به اشتراك بگذارن

Janz and)متقابل ایجاد شده بین کارکنان، باعث افزایش اشتراك دانش می شود 

Prasarnphanich,2003:367; Lucas, 2005:92; von Krogh, 1998:147).
.اري داردثیر مثبت معنی دش به اعتماد بر اشتراك دانش تأگرایH2:بنابراین 

رفتار اشتراك دانشهنگ مبتنی بر دانشفر

گرایش به اعتماد
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ثیرات مستقیم فرهنگ مبتنی بر دانش و گرایش به اعتماد روي گرچه در مورد تأ
شود، سوال اصلی این است که چطور این متغیرها با یکدیگر در اشتراك دانش بحث می

تعامل هستند؟ سطوح باالي گرایش به اعتماد، تاثیر فرهنگ مبتنی بر دانش را روي 
دهد، زیرا کارکنان، این فرهنگ را روشی براي بهبود نتایج سازمان یاشتراك دانش افزایش م

همچنین، افراد با موقعیت اعتماد زیاد . کنندو غنی سازي دانش خود و همکاران قلمداد می
شوند زیرا با فرهنگ یشود کمتر قابل جایگزینکنند که اشتراك دانش باعث میتصور می

اد با اعتماد پایین، برخورد متفاوتی نسبت به فرهنگ در مقابل، افر. سازمان هماهنگ هستند
آنها فرهنگ سازمان را روشی براي کاهش قدرت و . مبتنی بر دانش سازمان خود دارند
. (Peralta and Saldanha, 2014, 542)کنندکنترل آنها در سازمان تصور می

قط به دنبال منافع کارکنان با وضعیت اعتماد کم، معتقدند همکارانشان با اشتراك دانش ف
براین اساس . هراسندخودشان هستند و به خاطر بداندیشی نسبت به دیگران از انتقاد می

گرایش به اعتماد روابط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراك دانش H3::شود کهفرض می
.کندرا تعدیل می

روش تحقیق
ه به استفاده از روش پیمایشی و پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، کاربردي و با توج

1ي ساختاريیابی معادلهمبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس با استفاده از الگوي مدل

جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد . باشدتحلیلی می-پیمایشی
ی مشهد، طبق آمار گرفته شده از کارگزینی و مدیریت امور اداري دانشگاه فردوس. هستند

به منظور تعیین حجم نمونه، با توجه به محدود بودن . نفر می باشد1140تعداد کارکنان 
نفر نیاز است تا میانگین 285جامعه، از جدول مورگان استفاده شد که به نمونه اي با تعداد 

جهت گردآوري داده ها از . جامعه از روي میانگین نمونه از کمترین اشتباه برخوردار باشد
هاي استاندارد مورد استفاده در براي سنجش متغیرها از سنجه. بزار پرسشنامه استفاده شدا

1 -Structural Equation Modeling-SEM
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گویه پرسشنامه 9گیري فرهنگ مبتنی بر دانش از براي اندازه. مطالعات پیشین استفاده شد
ي گویه از سنجه4ي اشتراك دانش به وسیله. استفاده شد)2012(1کاردوسو و همکاران

ي گرایش به گویه از سنجه5سنجیده شد و )2012(2نامانی و همکارانه چیافتتوسعه
سواالت مربوط به هر سه . مورد استفاده قرار گرفت) 2006(3کولکوئیت و همکاراناعتماد از

سوالی در اختیار کارکنان 20نوع پرسشنامه بازنگري و در نهایت در قالب یک پرسشنامه 
ه مربوطه به صورت تصادفی بین کارکنان پرسشنام. دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت

یعنی (پرسشنامه عودت داده شد 240پرسشنامه توزیع شده، 285توزیع شد که از تعداد 
الزم به ذکر است . هاي آماري انجام شدکه با همین تعداد تحلیل) هادرصد پرسشنامه84

"کامال موافق"اي از هاي لیکرت و در محدودرتبه5ها با استفاده از مقیاس که تمامی سنجه

. تدوین و مورد سنجش قرار گرفتند"کامال مخالف"تا 
انسجام درونی ابزارهاي مورد استفاده نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب 

همانطور که مشاهده . گزارش شده است1پایایی مرکب ارزیابی شد که در جدول شماره 
می باشد که می توان نتیجه گرفت ابزار از پایایی الزم 7/0ي می گردد تمامی مقادیر باال

نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی هاي پرسشنامههمچنین، روایی سازه. برخوردار است
هاي شود که تمام نشانگربر اساس نتایج مشخص می.تأییدي مورد ارزیابی قرار گرفت

و نیز بیشتر 96/1از ) t-value(مقدار آماره تی تر بودنبیشهاي مورد مطالعه به دلیل سازه
هاي خود برخوردار سازهگیري ، از اهمیت الزم براي اندازه3/0بودن مقادیر بارهاي عاملی از 

شاخص روایی همگرا نیز ازعالوه بر روایی سازهگیري اندازهابزاررواییتاییدبراي.هستند
در تمام متغیرها باالتر از AVEرا نشان داد معیار نتایج بررسی روایی همگ. شودمیاستفاده

به منظور . دارندزیاديهمبستگیبا یکدیگرسازههرهاياست و در نتیجه شاخص5/0
) PLS(افزار ي ساختاري با استفاده از نرمیابی معادلهها نیز از مدلتجزیه و تحلیل داده

1- Cardoso et al
2 - Chennamaneni et al
3- Colquitt et al
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شده و تحلیل نقش آوريهاي جمعي ساختاري با دادهبراي بررسی برازش الگوي معادله
. گري استفاده شدتعدیل

نتایج پایایی پرسشنامه: 1جدول 
ضریب پایایی مرکبآلفاي کرونباخمتغیرها

850/0879/0دانشبرمبتنیفرهنگ
771/0781/0دانشاشتراكرفتار

737/0780/0اعتمادبهگرایش
916/0895/0متغیر تعدیل گر

یافته ها
ایـن معنـاداري سـپس وشدهمحاسبهمسیرضرایبابتداها،فرضیهبررسیمنظوربه
آمـاره مقـدار و در صورتی کهگیردمیقراربررسیمورد،)t(آزمون تی آمارهتوسطضرایب
باشد، آنگاه )05/0سطحدربحرانیمقدار(-96/1و یا کوچکتر از 96/1بزرگ تر از 1آزمون

ایـن غیـر دروباشـد مـی معنـادار نظـر موردمسیرضریبومسیر،% 95ینان در سطح اطم
الزم به ذکر است که اندازه ضریب مسیر نشـان  . بودنخواهدمعنادارمسیرضریبآنصورت

) مسـتقیم یـا معکـوس   (دهنده قدرت و قوت رابطه و عالمت آن نشان دهنده ي نوع رابطـه  
.باشد

1 t- value
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ضرایب عاملی و ضریب مسیر مدل پژوهش :2نمودار 

مدل پژوهشبراي) t( تیآمارهمقادیر:3نمودار 
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، خالصه نتایج بدست آمده از مدل برازش شده در جدول 3و 2با توجه به نمودارهاي 
هاي ، نشان داده شده است که در ادامه با استفاده از نتایج این جدول به آزمون فرضیه2

.شودرداخته میپژوهش پ

هافرضیهآزمونبررسی معنی داري مسیر جهت: 2جدول 

نتیجه)T(آماره تی 1ضریب مسیرمسیر
معنی دار427/0911/5دانشاشتراكرفتار←دانشبرمبتنیفرهنگ

معنی دار163/0424/2دانشاشتراكرفتار←اعتمادبهگرایش
اعتمادبهگرایش

دانشاشتراكرفتارانشدبرمبتنیفرهنگ
229/0742/2

معنی دار

تـاثیر مثبـت و   دانـش اشـتراك رفتـار بـر دانشبرمبتنیفرهنگ:بررسی فرضیه اول
.داري داردمعنی

رفتـار ودانـش بـر مبتنـی مسـیر بـین فرهنـگ   ، ضـریب 2با توجه به جدول شماره  
911/5برابـر )t( تـی  آمارهو مقدارمثبتمقداريکهاست 427/0برابر با دانشاشتراك

کـه گرفـت نتیجهتوانمیدرصد95، بنابراین با اطمینان باشدمیبیشتر96/1است که از 
و وجود رابطه ي معنادار و مسـتقیم  استدارمعنی05/0خطايسطحدرمسیرضریباین

.تایید می شوددانشاشتراكرفتارودانشبرمبتنیبین فرهنگ) مثبت(
داري تـاثیر مثبـت و معنـی   دانشاشتراكرفتاربراعتمادگرایش به: بررسی فرضیه دوم

.دارد
مقـدار و163/0برابـر بـا   دانـش اشـتراك رفتارواعتمادبهمسیر بین گرایشضریب

درسـیر مضـریب باشد، بنـابراین ایـن  میبیشتر96/1که از است424/2برابر)t(تی آماره
بـین گـرایش  ) مثبت(ي معنادار و مستقیم و وجود رابطهاستدارمعنی05/0خطايسطح

.شوددانش تایید میاشتراكرفتارواعتمادبه
اشتراكرفتارودانشبرمبتنیفرهنگبینروابطاعتمادبهگرایش: بررسی فرضیه سوم

.کندمیتعدیلرادانش

1-Path Coefficients



1394بهار ، عمومی هاي مدیریتهشپژو 112

بـا توجـه بـه نقـش     دانـش اشـتراك رفتارودانشبرتنیمبمسیر بین فرهنگضریب
کـه از  اسـت 742/2برابـر )t( تـی  آمـاره و مقدار229/0اعتماد برابر بابهتعدیلی گرایش

و اثـر  اسـت دارمعنی05/0خطايسطحدرمسیرضریبباشد بنابراین اینمیبیشتر96/1
دارد و گـرایش دانـش اشتراكرفتارودانشبرمبتنیتعدیلی مثبتی بر ارتباط بین فرهنگ

نتـایج  .کندمیتعدیلرادانشاشتراكرفتارودانشبرمبتنیفرهنگبینروابطاعتمادبه
.، نشان داده شده است3ها به صورت خالصه در جدول بدست آمده از آزمون فرضیه

خالصه نتایج آزمون فرضیه ها: 3جدول 
نتیجهفرضیه ها

تائید.داري داردتاثیر مثبت و معنیدانشاشتراكرفتاربرنشدابرمبتنیفرهنگ
تائید.داري داردتاثیر مثبت و معنیدانشاشتراكرفتاربراعتمادبهگرایش
تعدیلرادانشاشتراكرفتارودانشبرمبتنیفرهنگبینروابطاعتمادبهگرایش

.کندمی
تائید

گیريبحث و نتیجه
اما در برخی دیگر . ها، به اشتراك گذاري دانش امري طبیعی استی از سازماندر برخ

بسیاري از سازمان هاي . کندهنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است، حکمفرمایی می
آنها . اندهاي منسوخ شده آغاز کردههایی را با هدف تغییر این نگرشروشن فکر، استراتژي

اند تا نشان دهند در زمینه تسهیم دانش در سازمان کار گرفتهعوامل انگیزشی متنوعی را به
به عنوان مثال برخی از آنها، براي افرادي که دانش خود را در . خود مصمم و جدي هستند

اند که از هاي قدردانی و دادن پاداش را در نظر گرفتهدهند، برنامهاختیار دیگران قرار می
هاي مادي قابل توجه را شامل تا پرداخت پاداشقدردانی در شرکت، درج در خبرنامه 

هاي ها، کارکنان خود را بر مبناي اینکه، چه میزان در فعالیتبرخی دیگر از شرکت.دنشومی
هاي فوق اند، ارزیابی کرده و براي آنها ترفیع و یا مرخصیاشتراك دانش مشارکت داشته

ختلفی را در اشتراك دانش هم به هاي مگرایش به اعتماد نقش. گیرندالعاده در نظر می
تحقیق حاضر یکی ). 1391ابراهیمی، (کندعنوان پیش نیاز و هم به عنوان پیامد آن ایفا می

ثابت را در تغییر ارتباط بین فرهنگ ها است که یک ویژگی فردي نسبتاًاز اولین تحقیق
یقی مبنی بر هاي تحقبراین اساس فرضیه. کندمبتنی بر دانش و تسهیم دانش مطرح می

برمبتنیدهد که فرهنگفرضیه اول تحقیق نشان می. ارتباط بین این عوامل مطرح شدند
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کاردوسو این یافته توسط مطالعات. داردارتباطدانشاشتراكرفتاربامثبتیطوربهدانش
. گیردمورد تائید و حمایت قرار می) 2010(2و کاردوسو و پیرالتا) 2012(1و همکاران

دوم، گرایش به اعتماد را با رفتار اشتراك دانش نشان می دهد که این فرضیه نیز فرضیه 
کند که روابط بر پایه اعتماد، به بیان می) 1995(مایر. همسو با نتایج تحقیقات پیشین است

کند که گرایش به آرگریس نیز اینطور بحث می. شودتبادل دانش بیشتري منتهی می
کرد سازمان دارد به طوري که باعث افزایش میزان همکاري بین ثیر زیادي بر عملأاعتماد ت

نیز نشان ) 2009(رهنورد و صدر. گرددافراد سازمان و تمایل بیشتر آنها به تسهیم دانش می
ی نظیر تعهد مدیریت به اشتراك دانش، وجود تکنولوژي مناسب براي دادند در کنار عوامل

اجتماعی، ساختار پاداش و تفاوت در موقعیت اشتراك دانش، اندازه سازمان، فضاي تعامل
ارتباط، گرایش به اعتماد نیز رابطه معناداري با ادراك فرهنگ اشتراك دانش در جامعه 

با در نظر گرفتن گرایش به اعتماد به عنوان ) 1996(نلسون و کوپرایدر. مورد مطالعه دارد
یق دانش به اشتراك گذاشته پیش نیازي براي اشتراك دانش، بیان کردند که اعتماد از طر

هنگامی که اعتماد وجود دارد، افراد . کندشده براي اثرگذاري بر عملکرد گروهی عمل می
فرضیه سوم تحقیق به نقش تعدیل . تمایل بیشتري براي انتقال دانش مفید به دیگران دارند

این . زدپرداگري گرایش به اعتماد در روابط فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراك دانش می
این . باشدمی) 2014(فرضیه مورد تایید قرار گرفت که همسو با مطالعات پرالتا و سالدانها 

محققان معتقدند که افراد با یک موقعیت اعتماد زیاد تصور می کنند که اشتراك دانش 
شوند زیرا آنها با فرهنگ مبتنی بر دانش سازمان یشود کمتر قابل جایگزینباعث می

در مقابل، . د و از انتقاد هراسی ندارند و به خوش نیتی دیگران اعتقاد دارندهماهنگ هستن
. افراد با اعتماد پایین، برخورد متفاوتی نسبت به فرهنگ مبتنی بر دانش سازمان خود دارند

. کنندآنها فرهنگ سازمان را روشی براي کاهش قدرت و کنترل آنها در سازمان تصور می
د کم، معتقدند همکارانشان با اشتراك دانش فقط به دنبال منافع کارکنان با وضعیت اعتما

به همین دلیل، . هراسندخودشان هستند و به خاطر بداندیشی نسبت به دیگران از انتقاد می
گرایش به اعتماد می تواند تعدیل کننده روابط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراك 

. دانش باشد

1 -Cardoso et al
2 -Cardoso and Peralta



1394بهار ، عمومی هاي مدیریتهشپژو 114

هاي فردي کارکنان براي پژوهش پیشنهاد می شود که به ویژگیهايبا توجه به یافته
تواند اشتراك از آنجایی که فرهنگ مبتنی بر دانش، می. اي شوداشتراك دانش توجه ویژه

هاي اي فراهم شود که در آن میان ارزشها زمینهدانش را تشویق کند، باید در دانشگاه
هاي ز این طریق در راستاي پاسداري از ارزشکارکنان با سازمان سازگاري ایجاد شود تا ا

. هاي سازمانی نیز در مواردي که منجر به اشتراك دانش گشته میسر شودفردي، ارزش
همچنین، به منظور غلبه بر بی میلی اشخاص براي اشتراك دانش، می توان از فعالیت هایی 

ازمانی در کارکنان، ایجاد هاي ایجاد اعتماد به کارکنان، افزایش تعهد سنظیر آموزش از راه
در نهایت به خاطر ارتباط مثبت . عدالت سازمانی و توجه ویژه به سیستم پاداش عمل نمود

,Peralta and Saldanha)هاي فردي افراد در اشتراك دانشها و شخصیتویژگی

توجه به این معیار بویژه به صورت گرایش به اعتماد، در مراحل کارمندیابی و ،(2014
از جمله محدودیت هاي تحقیق این است که . شودنش کارکنان ضروري قلمداد میگزی

چون قلمرو مورد مطالعه آن به صورت مطالعه موردي و مربوط به یک دانشگاه دولتی بزرگ 
ها و موسسات آموزش عالی در مناطق دیگر باید بوده است، تعمیم نتایج آن به سایر دانشگاه

.  با احتیاط صورت گیرد
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