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  چکیده

گذاري دانش سازمانی در فردي و به اشتراك تعیین رابطه میان اعتماد میانهدف اصلی این پژوهش 
همبستگی  این پژوهش، کاربردي و روش آن توصیفی و. است) ص(یاءدانشگاه پدافند هوایی خاتم االنب

براي گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد استفاده . پیمایشی اجرا شده است به صورتاست که 
نظرخواهی شده و براي ارزیابی پایایی آن نیز از خبرگان   به منظور سنجش روایی پرسشنامه. شده است

دانشگاه پدافند هوایی خاتم  پژوهش کارکنان آماري جامعه. استفاده شده استنباخ ضریب آلفاي کرواز 
. اندشده انتخاب تصادفی ساده گیرينمونه روش به نفر 72دهند که از میان آنها تشکیل می) ص(االنبیاء

م نربا کمک از  اسپیرمن و کندال هاياز آزمون همبستگی ضریب تعیین هابراي تجزیه و تحلیل داده
فردي و  اعتماد میان بین دهد می نشان پژوهش هايیافته .شده است استفاده اس. اس. پی. اسافزار 

  . معنادار و مثبت وجود داشته است ايهمه ابعاد بررسی شده براي آن با تسهیم دانش سازمانی رابطه
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      مقدمه
 یا همان تسهیم دانش، گذاري دانشدر سازمان و شناخت ارتباط آن با به اشتراك فردي میاناعتماد 

 به دانش ،امروزي مداردانش اقتصاد عصر در. ها مهم است رقابتی سازمان براي کسب مزیت یژهبه و
 تواند می هنگامی دانش این، وجود با. است شده شناخته برتري کسب براي حیاتی منبع یک عنوان

و از  شود گذاشته اشتراك به سازمان سطح در که شود منجر هاسازمان عملکرد ارتقاي و بهبود به
 اعتبارشان بر شوند، هایشانشایستگی و هامهارت گسترش به قادر دانش، کارکنان تسهیمطریق به 

: 1996، 1گرانت و متزل(کنند  حفظ را خود رقابتی تا منابع کندکمک  هاسازمان به و افزوده شود
 که تجربیاتی و آموخته که را هاییآموزش و تمرینات بهترین سازمان کارکنان ترتیب دینب .)115

، 2آرگوت و همکاران( یابدمی بهبود سازمان و عملکرد کنندمی مبادله یکدیگر اند را بینکرده کسب
 مدیریت در کلیدي و مهم عوامل از یکی ،دانش گذاري كااشتر به در هاسازمان توانایی .)8 :2000
 گروه فرد، یک توسط شده گردآوري دانش که هنگامی .)11 :2006، 3ژانگ و همکاران( است دانش

 با دانش مدیریت و شده تبدیل سازمانی دانش به شود، گذارده اشتراك به کارکنان دیگر با اداره یا
 تولید به سازمان، در دانش گذاري اشتراك به ترتیب، بدین. خورد خواهد پیوند نوآوري و تخالقی
کیم و ( داشت خواهد یدر پ را سازمانی عملکرد اثربخشی و بهبود نهایت در و شده منجر جدید دانش

 بنابراین نیست کافی اما است ها الزمسازمان براي که کسب دانشا از آنج .)23 :2005، 4لی
 دانش که کارکنانی بر انتخاب که آموزشی هايسیستم و انسانی نیروي بر صرفاًها نباید  مانساز

 باید هاسازمان کنند، بلکه تکیه دارند کار براي را الزم صالحیت یا و هاتوانایی ها،مهارت خاص،
 به نیاز که کارها تازه به را دارند اختیار در کارشناسان که را تخصصی و دانش تسهیمچگونگی به 

 یادگیري به ها سازماندر  نیز دانش گذاريبه اشتراك دهند قرار توجه مورد نیز را دارند آن دانستن

 و فرد عملکرد به بهبود نهایت در و دهدمی توسعه را خالقیت گشته، منجر سازمانی و فردي سریعتر
 امر این به را رکنان خودکا و تقویت را دانش اشتراك هاسازمان اساس، این بر .انجامدمی سازمان

 گذاري دانش اشتراك به که از سوي دیگر عواملی .)12 :2001و همکاران،  5هیندس( کنند تشویق می
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4-Kim & Lee 
5- Hinds  
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 بین متقابل اعتماد میان، این در هستند که دانش مدیریت در اصلی موضوعات کنند،می تسهیل را

 اشتراك به هاسازمان در دانش ،آن وسیله به که ابزاري است مهم این در یرگذارتأث عاملی افراد،

 اساسی عامل یک عنوان به فردي میان اعتماد .)7: 1991، 1براون و دیوگید( شود یم گذاشته

گولمبایسکی و مک ( شودمی گرفته نظر در یکدیگر بین دانش با اشتراك ارتباط در افراد گیري تصمیم
 دانش تسهیم در افراد مشارکت در مهمی نقش افراد و تخصص انگیزش هرچند .)85 :1975، 2کانکی

را  خود دانش چرا و زمان چه کارکنان که کرد بینیپیش تواننمی ساده خیلی همیشه دارد، اما
 تعامالت اجتماعی و فرديبین روابط به و است اجتماعی ايپدیده دانش تسهیم زیرا ،کنندمی تسهیم

   .گرددمی باز
 تداوم و نشده محقق هنجارها و ها ارزش از ايمجموعه نبدو نیز ها دانشگاهاین در حالی است که 

 سو و سمت مختلف هايزمینه در را کارکنان رفتار و اعمال اخالقی، این استانداردهاي .یابندنمی

 به توان یم هاارزش این جمله از کند ومی فراهم علمی هاي یتفعال براي را اصلی محرکات و دهد می

 و تسهیل را مساعی تشریک زیرا است، مهمی موضوع ها دانشگاه در اعتماد .کرد اشاره اعتماد

 .)20 :1391شاوران و همکاران، (دهد می افزایش را گشودگی کند ومی زیاد را گروهی پیوستگی
براي  یژهبه وگذاري دانش سازمان و شناخت ارتباط آن با به اشتراك مضاف بر این اعتمادسازي در
 توضیح با و مهم این درك با حاضر پژوهش بنابراین .ضروري است ها کسب مزیت رقابتی سازمان

 این باید اینک شده گفته توضیحات به توجه با .است آمده به وجود دانش تسهیم اعتماد و ارتباط
سازمانی در دانشگاه پدافند  دانش تسهیم و فردي اعتماد میان بین آیا که پروراند ذهن در را سئوال
  دارد؟ وجود داري معنی رابطه) ص(یاءاالنب خاتمهوایی 

  مروري بر مبانی نظري
 یکی از عوامل مهم و کلیدي در مدیریت دانش است ،گذاري دانش كاها در به اشترتوانایی سازمان

 واحد واحد بوسیله تجربه، یک آن طریق از است که ینديآفر دانش تسهیم. )23 :2005، 3کیم و لی(
 هايفعالیت از یکی عنوان به .)8 :2000و همکاران،  4آرگوت( دهد یمقرار  یرتأث تحت دیگري را

                                                                                                                              
1- Brown & Duguid  
2- Golembiewski & McConkie  
3-Kim & Lee  
4-Argote  
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 در کاربرد توانند می کارکنان آن طریق از که است اساسی ابزاري دانش، تسهیم به محور، دانش
دار معنی رابطه دانش گذارياشتراك به .مشارکت نمایند سازمان رقابتی ایجاد مزیت و نوآوري دانش،

 تیم، عملکرد محصول، توسعه جدید، هايتر پروژهسریع تکمیل تولید، يها ینههز کاهش با و مثبتی
 و محصوالت از حاصل درآمد فروش و رشد جمله شرکت از عملکرد و شرکت نوآوري هايقابلیت

 که در سازمان استفاده هماهنگی سازوکارهاي به نوع )دانش تسهیم(و این مهم  جدید داشته خدمات
 واحد تجربه، بوسیله واحد یک آن طریق از و .)54 :2007، 1انگچن و ه( دارد شود بستگیمی

 توانندمی کارکنان در چنین شرایطی و) 8 :2000آرگوت و همکاران، (داده  قرار یرتأث تحت را دیگري
 ،کارکنان بین دانش تسهیم .نمایند کمک به سازمان رقابتی مزیت ایجاد و نوآوري دانش، کاربرد در

 و آن بپردازد دانش بر مبتنی منابع در گذاري سرمایه و برداريبهره به مانساز تا دهدمی اجازه

 امور ترینمهم از گشته و منجر را دیگران به کمک یا اطالعات تبادل که است رفتارهایی مجموعه

 در اعتماد و در این راستا تقویت )637 :2005، 2کابررا و کابررا( هاستسازمان براي ضروري و حیاتی

  .)239 :2009فر و پریرخ، خاتمیان( سازمان دارد در دانش اشتراك بر مؤثري نقش رمندان،کا میان
 3فردي میان اعتماد و اعتماد

 اعتماد کارکنان به رهبران .بودن وابسته دیگران به انتظارات، به یابی دست یعنی براي اعتماد

 و گفتار در شباهت به رهبران .دشو انجام دارند نیاز که انجام دهند را کاري اینکه براي کنند، می
 شودمی سازمان اطالق در دیگر افراد به کارکنان اعتماد به فردي میان اعتماد .دارند نیاز کردار

قابل  بر مبنی گروه یا فرد یک سوي از انتظاري است و .)11 :1975، 4گولمبایسکی و مک کانکی(
 متقابل ینديآفر جریان در ها کهگروه یا ادافر دیگر شفاهی یا مکتوب بیانات و سخنان بودن اطمینان

 اعتمادهمچنین  رود؛می به شمار در سازمان افراد هايتالش قلب به عنوان شود ومی تقویت

 انتظار اساس اینر ب اعتماد مورد فرد اعمال از تأثیرپذیري براي اعتمادکننده فرد تمایل فردي میان

 عامل یک عنوان به فردي میان اعتماد .شده است فتعری داد، خواهد انجام را معینی عمل وي که

بر  مبتنی شود ومی گرفته نظر در یکدیگر بین دانش با اشتراك ارتباط در افراد گیريتصمیم اساسی
 حائز اهمیت است اعتماد گیريشکل است که براي اطمینان قابلیت و خیرخواهی شایستگی، ابعاد

                                                                                                                              
1-Chen & Huang  
2- Cabrera & Cabrera  
3- Interpersonal trust  
4- Golembiewski & McConkie  
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 دیگران بر نفوذ و اثرگذاري به قادر را فرد یژگی است کهشایستگی و .)124 :1999، 1مایر و دیویس(

 یک در است ممکن اعتماد مورد فرد که است آن معناي به خاص حوزه ؛سازد یمخاصی  حوزه در

 صالحیت واجد و شایسته اعتماد، هدف فرد که باشد زمانی هازمینه دیگر از تربسیار شایسته زمینه،

 مورد فرد باور درجه نیز به 6خیرخواهی .یابدمی افزایش وي به همکاران اعتماد سطح شود، ادراك

 انجام به دنبال باید منفعت شخصی انگیزه گرفتن نظرر د بدون که دارد اشاره ارتباط این در اعتماد

 اعتماد، مورد فرد بعد خیرخواهی، اساسر ب باشد اعتمادکننده فرد براي خوبی کارهاي دادن

 حتی است اعتمادکننده فرد به خواهان کمک رسانی دارد و عتمادکنندها فرد به ايویژه دلبستگی

 اعتماد مورد فرد در مثبت جهت گیري یک خیرخواهی، ادراك .ندارد کمک این به نیازي وي وقتی

 باشد داشته دنبال به را خود مطلوب نتایج اینکه خیرخواهی براي .است اعتمادکننده فرد به نسبت

 یا اعتمادپذیري صفتی 2قابلیت اطمینان همچنین .اعتماد باشد هدف ردف خیرخواهانه نیات باید

 هر گونه بودن دسترس در از پیش فرد شودمی سبب است که مختلف هايموقعیت پایدار در

 که اعتماد است چیزي مورد این افراطی حد .کند اعتماد وي به مقابل، طرف به راجع اطالعاتی

 اعتماد ندارند، اعتمادي آنها مردم به اغلب که مواردي به راداف شود برخیمی نامیده کورکورانه

 اعتمادندبی میدانند، اعتماد قابل آنها را مردم اکثریت که مواردي به نیز افرادي عکس، بر .کنند می
  .)22 :2008، 3کانشیرو(

   سازمانی دانش تسهیمبه  فردي و اعتماد میان
تواند حاصل دانش است بلکه خود می تسهیمبه  زم برايفردي نه تنها یکی از شرایط ال اعتماد میان

بیشتر افراد در صورت نداشتن حس اعتماد، دانش خود را به اشتراك نخواهند . مبادله دانش باشد
جنبه اول، عدم اعتماد دارنده دانش به افراد به دلیل امکان : باشداعتماد داراي دو جنبه می. گذاشت

باشد صحت و شایستگی منبع دانش میم اعتماد گیرنده دانش به سوء استفاده از دانش او و دو
ها شده و ها و سازماناعتماد سبب خلق جوي از اشتراك دانش بین گروه .)15 :2009، 4هانگ(

وقتی یک سازمان داراي سیستم همکاري و اعتماد باشد . دهدکیفیت اشتراك دانش را افزایش می

                                                                                                                              
1- Mayer & Davis 
2 - Reliability 
3- Kaneshiro  
4- Huang  
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اعتماد سبب . شود یمی دانش در سازمان به اشتراك گذاشته است و به راحت تر آساناشتراك دانش 
دانش با هزینه کم شده و همچنین احتمال اینکه دانش دریافت شده از همکاران به  تسهیم افزایش

براي به  .)210 :2008، 1رنزل( دهدخوبی قابل درك و قابل استفاده توسط افراد باشد را افزایش می
 گذاريو به اشتراك ارتباط مسایل تواندمی متقابل فردي ماد میاناعت دانش، سریع گذارياشتراك

 سطح داراي باید سازمانی اعضاء دانش، تسهیم براي .)13 :2002،  2کابررا و کابررا(کند  حل را دانش
 سیاست توسعه اعتماد، بر مبتنی روابط .باشند دیگران با روابط درباره بینی خوش و اعتماد از باالیی

 و موثر ارتباطات ،3سازي اعتماد .کندمی تشویق را همکاري هايمهارت و موثر تباطاتار شفافیت،
به  ،محیطی هاي پویایی و رقابت افزایش یلبه دل نتیجه در و شودمی موجب را مانع بدون

   .)18 :2003، 4کاترین و پروایز( است ضروري عملیاتی مرزهاي بین دانش گذاري اشتراك
 مدل مفهومی پژوهش

 افراد مثبت انتظارات سازمانی، اعتماد که گفت توانمی کلی، تعریف یک در مذکور، مطالب به توجه با

، 5مایر و دیویس( است سازمان اعضاي خیرخواهی و اطمینان قابلیت ،)شایستگی( لیاقت درباره
 آن ارتباط شکل یک نمایش داد که در صورت بهرا  پژوهشمفهومی توان مدل لذا می .)124 :1999

گذاري به اشتراك فردي یعنی شایستگی، خیرخواهی و قابلیت اطمینان و متغیرهاي اعتماد میان
 فردي ر کارکنان سازمان از اعتماد میانگردد بنابراین بر طبق این مدل هر قددانش مشاهده می

ابد و برعکس با کاهش یدانش سازمانی در کارکنان افزایش می تسهیمبیشتري برخوردار باشند 
 تسهیمگر، به به عبارت دی. یابددانش سازمانی در کارکنان کاهش می تسهیمفردي،  تماد میاناع

 تأثیرگذاردانش سازمانی  تسهیمبر  فردي میانبوده و اعتماد  فردي میاندانش سازمانی تابع اعتماد 
 وابسته بر روي متغیر) اعتماد میان فردي(کلی در این پژوهش تغییر در متغیر مستقل  طوربه . است

  .گذار است تأثیر) دانش سازمانی تسهیم(
  
  

                                                                                                                              
1- Renzl  
2- Cabrera & Cabrera  
3- Trust building  
4- Catherine & Pervaiz 
5- Mayer & Davis  
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  .)124 :1999، 1مایر و دیویس( دانش سازمانیتسهیم فردي و  رابطه بین اعتماد میان(مدل مفهومی پژوهش -1شکل

  
  پژوهش ي پیشینه

 خبري هايشرکت از در یکی دانش اشتراك بر تأثیرگذار عوامل خصوص در تحقیقی در )2009( نئو 

 عدم یا اشتراك بر فردي مبتنی گیريتصمیم بر مثبتی تأثیر فرهنگی عوامل که یابدمی در سنگاپور،

 کار روحیه و حمایت مدیریتی ،انگیزه اعتماد، نبود کرد آشکار وي مطالعه .گذاردمی دانش اشتراك

  .هستند دانش اشتراك در عمده و اصلی موانع گروهی،
 مؤثر سازمانی و فردي عوامل میان از دهدمی نشان )2009( ٢یرخپر و فر خاتمیان تحقیقات نتایج

 وجهه کسب و ارتباط ایجاد دانش، کسب سازمانی، اعتماد و میان کارکنان اعتماد دانش، بر اشتراك

 .شدند شناخته دانش اشتراك مشوق عوامل عنوان به اجتماعی

 .است شده بررسی نیز )2003 ،ويکلو و کانلی( توسط ايمطالعه در دانش تسهیم در اعتماد اهمیت
 خواهند خود تسهیم دانش به حاضر شرایطی در تنها که داشتند اذعان پاسخگویان آنان، مطالعه در

  .)16 :2012، 3کاسمیر و همکاران( باشند داشته اعتماد دانش دریافت کننده به که شد
 تعامل فضاي سازمان، ازهاند اعتماد، کهداد  نیز نشان )2007( صدر و رهنورد پژوهش هايیافته

 در دانش تسهیم فرهنگ ادراك با معناداري رابطه موقعیت، در تفاوت و ساختار پاداش اجتماعی،

  .دارند مورد مطالعه جامعه
  

                                                                                                                              
1- Mayer & Davis 
2- Khatamianfar & Parirokh 
3- Casimir, Lee & Loon  

 فردي اعتماد میان
 

  
  شایستگی 
  خیرخواهی 

  دانش سازمانی تسهیم قابلیت اطمینان
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  پژوهش اتفرضی
   اصلیفرضیه 

 داريمعنی رابطه )ص(یاءاالنب خاتمهوایی  پدافنددر دانشگاه دانش  تسهیم و فردي اعتماد میان بین 
 . دارد وجود

   فرعیهاي فرضیه
 وجـود  داري معنـی  رابطـه  )ص(االنبیاءدر دانشگاه پدافند هوایی خاتمدانش  تسهیم شایستگی و بین 

 .دارد
 وجـود   داري رابطه معنـی  )ص(االنبیاءدر دانشگاه پدافند هوایی خاتم دانش تسهیم و خیرخواهی بین

 .دارد
  داريرابطـه معنـی   )ص(االنبیـاء فند هوایی خاتمدر دانشگاه پدا دانش تسهیم و قابلیت اطمینانبین 

  .وجود دارد
  پژوهش شناسی روش

 هاياز آزمون همبستگی ضریب تعیین براي که باشد یم همبستگی و توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 این آماري جامعه .پیمایشی است پژوهش این انجام روش ،است گردیده استفاده اسپیرمن و کندال

 تعداد این از بوده که نفر 189 تعداد به )ص(یاءاالنب خاتمدانشگاه پدافند هوایی  نکارکنا کلیه پژوهش

 به نفر 72تعداد  ساده تصادفی گیرينمونه روش به نمونه گیري از جامعه محدود فرمول از با استفاده

  .شدند انتخاب نمونه آماري عنوان
  

  

  

  

  )1(رابطه 

  

 اعتماد میان فردي

 شایستگی

 خیرخواهی

قابلیت 
 اطمینان

  

  
 تسهیم دانش سازمانی
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 نرماز  نیز استنباطی بخش براي و توصیفی آمار از اطالعات تحلیل و تجزیه براي پژوهش این در
 پرسشنامه دو از نیاز مورد هايداده آوري جمع منظور به و است شده استفاده اس. اس. پی. اس افزار

استاندارد  پرسشنامه از فردي سنجش اعتماد میان براي. است شده استفاده بسته سئوال 32حاوي
 لیکرت طیف ايگزینه پنج پرسش 18 قالب در )2006( انهمکار و الونن فردي میان سنجش اعتماد

قابلیت  سئوال 6 و خیرخواهی سئوال 5 شایستگی، سئوال 7( )مخالف کامالً تا موافق کامالً(
 براي این کار از که سنجدمی دانش سازمانی را تسهیم دوم پرسشنامه واستفاده شده است  )اطمینان

 :2009وایلم و بیولنس، ( باشدمی سوال 14شامل که؛ )2009( 1پرسشنامه استاندارد وایلم و بویلنس
 نظرات( محتوایی اعتبار روش از هاپرسشنامه روایی تعیین منظور به .استفاده شده است ،)32

 داده قرار خبرگان از نفر 10 اختیار در مذکور  هايپرسشنامهکه طی آن  شده استفاده) متخصصین
ه و بر این اساس اصالحات شد نظرخواهی آنها از سئواالت تناسب و تعداد خصوص در و است شده

شده  اس. اس. پی. اس افزار نرم وارد آوري جمع از پس ها داده .است آمده به وجودها الزم در پرسشنامه
 دهنده ننشا که شده محاسبه 86/0 و 87/0 ها به ترتیبپرسشنامه براي کرونباخ آلفاي ضریب و

 .باشدمی هاپرسشنامه قبول قابل پایایی

  ي پژوهشهایافته

و ) شایستگی، خیرخواهی و قابلیت اطمینان( که حاوي متغیر مستقل اعتماد میان فردي یکجدول 
همبستگی میان متغیرهاي مستقل و  باشد،و تعداد نمونه می) دانش سازمانی تسهیم( متغیر مستقل

 :دهدوابسته پژوهش را نشان می
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
1- Willem & Buelens  
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گذاري به اشتراك(و متغیر وابسته) فردي اعتماد میان(میان متغیرهاي مستقل سنجش همبستگی - 1جدول 

 )دانش

  متغیر وابسته  نمونه  کندال کندال
  
  

  غیر مستقلم
  
  

  ضریب همبستگی  عدد معناداري

  شایستگی دانش تسهیم  72  25/0 000/0
  خیرخواهی دانش تسهیم 72  25/0 000/0
  مینانقابلیت اط دانش تسهیم 72  23/0 000/0
  اعتماد میان فردي دانش تسهیم 72  28/0 000/0

  
 رابطه )ص(یاءاالنب خاتمدانش در دانشگاه پدافند هوایی  تسهیمو  فردي اعتماد میان بین: اصلی فرضیه
 .دارد وجود معنادار

 در سطح همبستگی و باشدمی )28/0( برابر کندال همبستگی مقدار یک شماره جدول به توجه با

 دانش سازمانی رابطه تسهیم و فردي میان اعتماد بین اینکه یعنی .است دار معنی 01/0 داريمعنی

و  فردي میاناعتماد  بین رابطه مثبتی کندال همبستگی مقدار بودن مثبت به توجه با و دارد وجود
که در  گونه همانبنابراین  .شودید میبوده و فرضیه اصلی پژوهش تائ برقرار دانش سازمانی تسهیم

 تسهیمبیشتري برخوردار باشد  فردي میانود هر قدر سازمان از اعتماد دبیات تحقیق نیز آمده با
دانش  تسهیمفردي،  ابد و برعکس با کاهش اعتماد میانیدانش سازمانی در کارکنان افزایش می

، )ص(یاءاالنب خاتمبه عبارت دیگر، در دانشگاه پدافند هوایی . یابدسازمانی در کارکنان کاهش می
دانش سازمانی  تسهیمبر  بوده و اعتماد میان فردي فردي دانش سازمانی تابع اعتماد میان تسهیم

بر روي ) فردي اعتماد میان(به طور کلی در این پژوهش تغییر در متغیر مستقل . است یرگذارتأث
 .گذار بوده است یرتأث) دانش سازمانی تسهیم( متغیر وابسته

 فرعی فرضیات
در دانشگاه پدافند هوایی  دانش سازمانی گذارياشتراكشایستگی و به  بین: ولفرضیه فرعی ا

  .دارد وجود رابطه معنادار) ص( االنبیاء خاتم
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 در سطح همبستگی و باشد می )25/0( برابر کندال همبستگی مقدار یک شماره جدول به توجه با

 دانش سازمانی رابطه تسهیم گی وشایست احساس بین اینکه یعنی .باشدمی دارمعنی 01/0 داريمعنی

 شایستگی و مثبتی بین احساس رابطه کندال همبستگی مقدار بودن مثبت به توجه با و دارد وجود

که  گونه همانبنابراین  .شودبوده و فرضیه فرعی اول پژوهش تایید می دانش سازمانی برقرار تسهیم
ار از احساس شایستگی بیشتري برخورددر ادبیات تحقیق نیز آمده بود هر قدر کارکنان سازمان 

 تسهیمیابد و برعکس با کاهش احساس شایستگی، در آنان افزایش می دانش سازمانی تسهیمباشند 
، )ص(االنبیاء خاتمبه عبارت دیگر، در دانشگاه پدافند هوایی . یابددر کارکنان کاهش می دانش سازمانی

دانش سازمانی  تسهیمو احساس شایستگی بر تابع احساس شایستگی بوده  دانش سازمانی تسهیم
بر روي ) احساس شایستگی(به طور کلی در این پژوهش تغییر در متغیر مستقل . است تأثیرگذار

 .گذار بوده است تأثیر) دانش سازمانی تسهیم( متغیر وابسته

 )ص(یاءالنبا خاتمدانش سازمانی در دانشگاه پدافند هوایی  تسهیمخیرخواهی و  بین: فرضیه فرعی دوم
 .دارد معنادار وجود رابطه

 در سطح همبستگی و باشدمی )25/0( برابر کندال همبستگی مقدار یک شماره جدول به توجه با

 وجود دانش سازمانی رابطه تسهیمو  خیرخواهی بین اینکه یعنی باشدمی دارمعنی 01/0داريمعنی

 مثبتی بین احساس خیرخواهی و ابطهر کندال، همبستگی مقدار بودن مثبت به توجه با و دارد

که در  گونه همانبنابراین  .شودو فرضیه دوم پژوهش تایید می دانش سازمانی برقرار بوده تسهیم
بیشتري برخوردار باشند  احساس خیرخواهیادبیات تحقیق نیز آمده بود هر قدر کارکنان سازمان از 

، احساس خیرخواهیابد و برعکس با کاهش یدر آنان افزایش میگذاري دانش سازمانی به اشتراك
به عبارت دیگر، در دانشگاه پدافند هوایی . یابددر کارکنان کاهش میدانش سازمانی  تسهیم

 تسهیمبر  احساس خیرخواهیبوده و  احساس خیرخواهیتابع دانش سازمانی  تسهیم، )ص(االنبیاء خاتم
احساس (هش تغییر در متغیر مستقل به طور کلی در این پژو. است تأثیرگذاردانش سازمانی 

  .گذار بوده است تأثیر) دانش سازمانی تسهیم( بر روي متغیر وابسته) خیرخواهی
 

- خاتمهوایی پدافند دانشگاه  دانش سازمانی در تسهیم و یناناطم یتقابل بین :فرضیه فرعی سوم
 .دارد دار وجودمعنی رابطه )ص(االنبیاء
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 در سطح همبستگی و باشد می )23/0( برابر کندال همبستگی رمقدا یک شماره جدول به توجه با

 دانش سازمانی رابطه تسهیم و یناناطم یتقابل بین اینکه یعنی و باشدمی دارمعنی 01/0داريمعنی

 و یناناطم یتقابلبین  رابطه مثبتی کندال همبستگی مقدار بودن مثبت به توجه با و دارد وجود
که در  گونه همانبنابراین  .شودو فرضیه سوم پژوهش تایید می بوده برقرار دانش سازمانی تسهیم

- اشتراك بیشتري برخوردار باشد به یناناطم یتقابلبود هر قدر کارکنان از  آمدهادبیات تحقیق نیز 

، کارکنان یناناطم یتقابلیابد و برعکس با کاهش گذاري دانش سازمانی در کارکنان افزایش می
به عبارت دیگر، در دانشگاه پدافند هوایی . یابددر کارکنان کاهش میدانش سازمانی  تسهیم

 کارکنان یناناطم یتقابلبوده و  کارکنان یناناطم یتقابلدانش سازمانی تابع  تسهیم، )ص(االنبیاء خاتم
 یتقابل(به طور کلی در این پژوهش تغییر در متغیر مستقل . است تأثیرگذاردانش سازمانی  تسهیمبر 

بطور کلی بر اساس  .گذار بوده است تأثیر) دانش سازمانی تسهیم(بر روي متغیر وابسته) یناناطم
پدافند دانشگاه گذاري دانش سازمانی در فردي و به اشتراك اعتماد میان بین حاضر، پژوهش نتایج

  : است آمده 2در جدول  بطور خالصه ها یافته این .دارد دار وجودمعنی رابطه )ص(االنبیاءخاتمهوایی 
  

  اصلی فرضیه و فرعی فرضیات آزمون نتیجه - 2جدول   
 نتیجه فرضیه  فرضیه

  آزمون
  تایید  .وجود دارد داريدانش رابطه معنی تسهیم شایستگی وبین  1
  تایید  .وجود دارد داريدانش رابطه معنی تسهیم و خیرخواهی بین  2

  تایید  .دارد وجود داريدانش رابطه معنی تسهیم قابلیت اطمینان وبین  3
  تایید  .دارد وجود داريمعنی رابطه دانش تسهیم و اعتماد میان فردي بین  اصلی

  

  گیري  نتیجهبحث و 
دانش امري طبیعی است اما در برخی دیگر هنوز این نگرش قدیمی  تسهیم، ها سازماندر برخی از 

 به عنواندانش هم  سهیمتهاي مختلفی را در نقش اعتماد. کندفرمایی میکه دانش قدرت است حکم
در آن به  ها انسانمحملی که  به عنوان ها سازمان. کندپیامد آن ایفا می به عنواننیاز و هم پیش



  
  فردي در تسهیم دانش سازمانی نقش اعتماد میان بررسی

 
    /121

پذیري از اعتماد و روابط مبتنی بر پردازند، بیشترین تاثیرتوسعه دانش کاري و تجربیات خود می
در سازمان رفتارهاي خود را بر پایه  هرگاه کارکنان. هاي اجتماعی دارداعتماد را در بین سیستم

اعتماد بین کارکنان بستري را . به اهداف کارآمدتر خواهد بود یابی دستاعتماد بنا نهند، سازمان در 
هاي جانبی تجارب و دانش خود را کند تا اعضاي سازمان بتوانند به راحتی و بدون دغدغهفراهم می

هاي تایید فرضیات این پژوهش، نتایج آن با نتایج پژوهش با توجه به. در اختیار همکاران قرار دهند
 )2009( پریرخ و فر خاتمیان و )2003( کلووي و کانلی ،)2007( صدر و رهنورد ، )2002( نئو
  .خوانی داردهم

  
  یشنهادهاپ
 سازمان اعضاي در سازمان، اعتماد ایجاد برايتوان اذعان نمود که می با توجه به نتایج این پژوهش، 

 توسعه براي حال، این با. کنند امنیت احساس مدیریت و همکاران با ارتباط صادقانه برقراري در یدبا

 سازمان اعضاي و همچنین باشند آگاه یکدیگر انتظارات از کارکنان و مدیریت که است اعتماد الزم
 باال از یز بایداعتماد ن اطمینان و کنند و قابلیتمی اعتبار کسب دانش، اشتراك با که ببینند باید

هاي پایین رده سمت به اعتماد حس باشند، اعتماد قابل عالی مدیران اگر ریکهطو هیابد ب جریان
 منفعت شخصی براي دیگران دانش از اگر. گیردمی بر در را سازمان و سراسر کندمی رخنه سازمان
دانشگاه پدافند  که گرددمی پیشنهاد یافت لذا خواهد افزایش سازمان در اعتماديبی شود استفاده

 که ایجاد داشت توجه باید ضمناًباشد  اعتماد از آکنده جو ایجاد یک دنبال به )ص(االنبیاءهوایی خاتم

 را با آن شودمی ناشی اعتماد از که مزایایی و اي پویاستپدیده بلکه نیست، ساده فرایند یک اعتماد

 از بیش است و الزم کندمی کمک دانش سهیمتو  اعتماد ایجاد به همکاري جو .کندمی ترارزش
 به مدیران نیز در نهایت .تاکید شود گراییجمع و همکاري فرهنگ بر فردگرایی و رقابت فرهنگ

 تشویق تا اشخاص کنند پشتیبانی اعتماد، مورد روابط از سازمان در مفید دانش گردش بهبود منظور

 متغیرهاي میان رابطه تایید به توجه همچنین با .کنند دریافت دانشی یا کنند شرکت آن در که شوند

 یندآفر هايآسیب شناخت منظور به شودمی گذاري دانش سازمانی پیشنهادبه اشتراك و اعتماد

 منطقی فرایند کلی،ر به طو و تعامل و باز، تبادل ارتباطات تقویت و آن توسعه يها روش اعتماد،

 رؤساي رئیسه، هیئت و شود برگزار علمی هايو همایش یآموزش -علمی يها کارگاه کارکنان، اعتماد
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توسعه اعتماد میان  بر عوامل مؤثر بررسی و سایر کارکنان دانشگاه ضمن هاگروه مدیران و هادانشکده
  .اعتماد در میان خود باشند بهبود پی در فردي
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