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چکيده
زمينه:اين پژوهش با محور يت مديريت دانش و درزمينه عوامل مؤثر بردستاوردهاي فردي وگروهي مديريت دانش در
شرکت مخابرات است.
هدف:پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثي ر الزام دوجانبه،اعتماد وحفظ وجهه بردستاوردهاي ادراک شده فردي وگروهي
مديريت دانش بانقش ميانجي تسهيم دانش صورت پذيرفته است.
روش:براساس هدف،کاربردي و از نوع توصيفي-همبستگي ميباشد.جامعه کارکنان مخابرات استان اصفهان درسال1396به
تعداد3100نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران،حداقل تعداد 342نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب وتعداد351پرسشنامه
براساس يک فرآيند نمونه گيري دردسترس ،توزيع و دادهها جمع آوري گرديد .گردآوري اطالعات به روش ميداني
صورت پذيرفت و ابزارگردآوري ،پرسشنامه بومي سازي شده بود.
يافته ها:درتجزيه وتحليل دادهها ازنرم افزار SPSSبراي آمارتوصيفي و SmartPLSبراي آمار استنباطي استفاده گرديد.ازمدل
سازي معادالت ساختاري براي آزمون فرضيهها ومدل مفهومي پژوهش استفاده گرديد.يافتهها نشان دادکه الزام
دوجانبه(،)β=0/55,t=4/5اعتماد(،)β=0/61,t=2/3حفظ

وجهه

()β =0/18,t=1/8وتسهيم

دانش(=0/45,t=3/8

β

)بردستاوردهاي ادراک شده فردي وگروهي مديريت دانش تاثير مثبت ومعناداري دارند.همچنين گوياي تاثير مثبت
ومعنادار الزام دوجانبه ( )β =0/52, t=5/3واعتماد()β =0/64, t=4/9برتسهيم دانش بود،اما نشان داد حفظ وجهه برتسهيم
دانش تاثيرمعناداري ندارد(.)β =0/04, t=0/31
نتيجه گيري:الزام دوجانبه ،اعتماد و حفظ وجهه بردستاوردهاي فردي وگروهي مديريت دانش تاثير دارد ولي تسهيم دانش
نقش ميانجي دراين روابط بازي نمي کند.
واژگان كليدي :الزام دوجانبه ،اعتماد ،حفظ وجهه ،دستاوردهاي ادراک شده فردي و گروهي مديريت دانش ،تسهيم دانش.
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مقدمه
درعصر حاضر دانش مهمترين سرمايه ودارايي سازمانها و مزيتي رقابتي براي آنان محسوب ميشود .مزيت
رقابتي به شکل توانايي سازمانها در مديريت دانش و اطالعات جلوه گرخواهد شد وسرمايههاي فيزيکي و مالي
جاي خود را به سرمايههاي فکري و ذهني خواهد داد(کاملي .)1387 ،يکي از چالشهاي اساسي مديريت دانش،
واداشتن افراد براي به اشتراک گذاشتن آنچه که ميدانند است .چرا افراد بايد دانشي را که به سختي به دست آورده
اند در اختيار ديگران قرار دهند درحالي که اين دانش يکي از عوامل کليدي مزيت فردي آنها در سازمان تلقي
ميشود؟ مديران ،نوآوري را به عنوان بزرگترين نتيجه وحاصل بکارگيري مديريت دانش درسازمانها ميدانند .گرچه
تالشهاي مديريت دانش تاکنون متمرکز بر دستاوردهاي بهره وري و قابليت توليد بود ،اما همچنين ميتوان خالقيت
را با دانش جديد يا دانش تازه ساختار يافته پيوند داد(فرهودي و درودي .)1387،دستاوردهاي مديريت دانش بر
اساس مدل پياده سازي مديريت دانش در سازمان متفاوت است .دستاوردهاي مديريت دانش را به دو دسته ي
دستاوردهاي فردي و گروهي تقسيم کرده اند (او و همکاران .)2016،1آنها دستاوردهاي فردي را به عنوان خود
ارزيابي کارمند از عملکرد کاري اش تعريف کرده اند ،که بر حسب تعهد ،اعتماد به نفس ،بازدهي فردي ،قدرت
تصميم گيري فردي و کيفيت کار ميباشد در حاليکه دستاوردهاي گروهي را به عنوان ارزيابي کارمند در خصوص
نتايج جمعي تسهيم دانش مانند ارتقاء روحيه پرسنل ،اتخاذ تصميمات گروهي و مشترک ،برگزاري جلسات هم
افزايي و ارتقاء فرهنگ سازماني تعريف نمودند (او و همکاران.)2016،
سال هفتم /ويژه نامه 1395

با توجه به بررسي پيشينه پژوهش ،مشخص گرديد که تاکنون پژوهشي در خصوص تاثير الزام دوجانبه ،اعتماد و
حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده فردي و گروهي مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش با رويکردي
نسبت به گوانشي 2صورت نپذيرفته است و نوآوري آن در اين است که به بررسي و سنجش تاثير متغيرهاي الزام
دوجانبه ،اعتماد و حفظ وجهه با سطح تحليل فردي برروي دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش از ديدگاه
گوانشي ميپردازد واز رفتار تسهيم دانش بعنوان متغير ميانجي استفاده ميگردد.
الزام دوجانبه ،اعتماد و حفظ وجهه ،ابعاد گوانشي ميباشند .عناصرگوانشي -به عنوان يک نگرش چيني نسبت به
نحوه تعامل با جامعه -مفاهيم دور از ذهني نيستند و گوانشي ارتباط مفهومي نزديکي با سرمايه اجتماعي دارد .اگر
در بين افراد يک سازمان ،اعتماد وجود نداشته باشد ،دانش احتکار خواهد شد .اطالعاتي که تنها در دست تعداد
معدودي از افراد وجود داشته باشد ،ميتواند خطرناک باشد .حفظ وجهه ،تصويري است که فرد براي پذيرش از
طرف سايرين اتخاذ ميکند کارمنداني که روابط تسهيم دانش را با ارزش تلقي ميکنند ،همه ي تالش خود را براي
کمک به افرادي که طالب دانش هستند ،انجام ميدهند .عالوه بر اين ،اين کارمندان با نشان دادن مهارت هايشان،
محبوبيت خاصي ميان افراد به دست ميآورند(او و همکاران .)2016،الزاماتِ دوجانبه ،به ميزان بهبودي که فرد
ميتواند درتعهدات و روابط دوطرفه با سايرين ايجاد کند ،اشاره دارد(او و همکاران .)2016،کلمن ( )1990الزامات
را از هنجارهاي عمومي شده متمايز ميسازد وآن را به عنوان انتظارات ايجاد شده در درون روابط شخصي خاص
درنظر ميگيرد.
در اين پژوهش سعي بر آن است که به بررسي تاثير متغيرهاي الزام دوجانبه ،اعتماد و حفظ وجهه بر
دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش پرداخت .انجام پژوهش حاضرمي تواند باعث
توسعه وارتقاء سطح دانش كاركنان و مديران سازمانها در خصوص عوامل مؤثر بر دستاوردهاي فردي و گروهي
مديريت دانش گردد ونتايج اين پژوهش ميتواند به منظور برنامه ريزي وتصميم گيري موثرتر و باالبردن سطح بهره
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وري منابع و ارتقاء سطح كيفيت خدمات و خلق مشتريان وفادار مورد استفاده قرار گيرد(تواليي .)1386 ،باتوجه به
جديد بودن موضوع پژوهش حاضر ميتوان به بررسي تاثير متغيرهاي مذکور بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت
دانش پرداخت و با شناخت عوامل موثر بردستاوردهاي فردي و سازماني مديريت دانش به تسهيم اصولي و بهتر
دانش در سازمان دست يافت.

فرضيههاي اصلي پژوهش:
الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد.
اعتماد بردستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد.
حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد.
فرضيههاي فرعي پژوهش:
الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد.
اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد.
حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد.
الزام دوجانبه بر تسهيم دانش تاثير دارد.
فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اعتماد بر تسهيم دانش تاثير دارد.
حفظ وجهه بر تسهيم دانش تاثير دارد.
تسهيم دانش بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد.




شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
روش پژوهش
بر اساس هدف ،پژوهش حاضر کاربردي و ازنظر شيوه گردآوري دادهها ،از نوع توصيفي و به روش همبستگي
ميباشد .جامعه آماري پژوهش را کليه کارکنان شرکت مخابرات استان اصفهان در سال  1396به تعداد  3100نفر
تشکيل دادند که از اين تعداد با استفاده از فرمول کوکران ،حداقل تعداد  342نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده
وتعداد  351پرسشنامه براساس يک فرآيند نمونه گيري در دسترس ،توزيع و دادهها جمع آوري گرديد.گردآوري
اطالعات به روش ميداني صورت پذيرفت و ابزارگردآوري ،پرسشنامه بومي سازي شده و براساس پرسشنامه
دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش شامل دستاوردهاي گروهي و دستاوردهاي فردي (او و همکاران،)2016 ،
الزام دوجانبه (بوک و همکاران ،)2005،3اعتماد (مک آليستر ،)1995،4تسهيم دانش (لين2007،5؛

لي و
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چانگ )2013،6و حفظ وجهه (او و همکاران )2016،بود .روايي محتوايي پرسشنامه را تعدادي از متخصصين خبره و
صاحبنظران و روايي صوري آن را تعدادي از پاسخگويان تائيد نمودند .بعالوه روايي سازه پرسشنامه نيز محاسبه و
مورد تاييد واقع گرديد.
روايي سازه با استفاده ازتحليل عاملي تاييدي وپايايي پرسشنامه با استفاده ازآلفاي کرونباخ سنجيده شد .جهت
بررسي روايي سازه از سه شاخص پايايي مرکب ،متوسط واريانس استخراج شده و بار عاملي استفاده گرديد و
چنانکه در جدول شماره  1نشان داده شده ،مقادير پايايي مرکب از  ،0/7و متوسط واريانس استخراج شده از
0/5بيشتر شده ،بعالوه بار عاملي تمام گويهها از  0/5بيشتر شده است .همچنين چنانکه در جدول شماره  2قاعده
فورنل-الرکر رعايت شده و در نتيجه روايي واگرا و همگرا تاييد شده که اين خود بيانگر روايي مورد قبول سازه در
اين پژوهش ميباشد .همچنين چنانکه در جدول شماره 1ذکر شده ،آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرها بيش از
 0/7ميباشد که بيانگر پايايي ابزار مورد استفاده ميباشد.اين پژوهش جهت آزمون فرضيهها از روش حداقل
مربعات جزئي و نرم افزار  SmartPLSاستفاده شده است.
جدول شماره :1ابزار ،روايي و پايايي
متغير

منبع سواالت

آلفاي کرونباخ

متوسط واريانس استخراج شده پايايي مرکب ()CR

سال هفتم /ويژه نامه 1395

الزام دوجانبه

بوک و همکاران()2005

0/818799

0/8650252

0/880887

حفظ وجهه

او و همکاران()2016

0/847512

0/720891

0/891084

مک آليستر()1995

0/866582

0/855007

0/903815

لين( )2007و چنگ و لي ()2013

0/907232

0/884252

0/928472

دستاوردهاي فردي

او و همکاران()2016

0/934037

0/828171

0/944052

دستاوردهاي گروهي

او و همکاران()2016

0/878547

0.773101

0.911429

اعتماد
تسهيم دانش

جدول شماره :2قاعده فورنل-الرکر
الزام
دوجانبه

حفظ وجهه

اعتماد

تسهيم دانش

دستاوردها

دستاوردها

ي فردي

ي گروهي

الزام دوجانبه

0/93

حفظ وجهه

0/702873

0/84

اعتماد

0/625544

0/565840

0/92

تسهيم دانش

0/575096

0/631491

0/599149

0/94

دستاوردهاي فردي مديريت دانش

0/567819

0/651589

0/571826

0/683152

0/91

دستاوردهاي گروهي مديريت دانش

0/567819

0/651589

0/571826

0/683152

0/604429

0/87

يافتههاي پژوهش

فرضيههاي اصلي پژوهش:
 الزام دوجانبه بردستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش بانقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد .ضريباستاندارد مسيرالزام دوجانبه به دستاوردهاي مديريت دانش با مقدار  0/55نشان دهنده ي تاثيرمستقيم الزام دوجانبه
بردستاوردهاي مديريت دانش ميباشد و اثر غير مستقيم آن از طريق ضرب نمودن ضريب استاندارد مسير الزام دو
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جانبه به تسهيم دانش با مقدار 0/52با ضريب استاندارد تسهيم دانش به دستاوردهاي مديريت دانش با مقدار 0/45
حاصل ميگردد و مقدار آن 0/23مي باشد و نتيجه اينکه چون اثر مستقيم از غير مستقيم بيشتر است لذا فرضيه تاييد
نمي شود و تسهيم دانش نقش ميانجي در اين رابطه ندارد.
 اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد .ضريب استانداردمسير اعتماد بر دستاوردهاي مديريت دانش با مقدار  0/61نشان دهنده ي تاثير مستقيم اعتماد بر دستاوردهاي
مديريت دانش ميباشد و اثر غير مستقيم آن از طريق ضرب نمودن ضريب استاندارد مسير اعتماد به تسهيم دانش با
مقدار 0/64با ضريب استاندارد تسهيم دانش به دستاوردهاي مديريت دانش با مقدار  0/45حاصل ميگردد و مقدار
آن  0/28ميباشد و نتيجه اينکه چون اثر مستقيم از غير مستقيم بيشتر است ،لذا فرضيه تاييد نمي شود و تسهيم
دانش نقش ميانجي در اين رابطه ندارد.
 حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش ميانجي تسهيم دانش تاثير دارد .اثر مستقيمحفظ وجهه بردستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش  0/18ميباشد و اثر غير مستقيم آن از طريق ضرب نمودن
ضريب استاندارد مسير حفظ وجهه به تسهيم دانش با مقدار 0/04با ضريب استاندارد تسهيم دانش به دستاوردهاي
مديريت دانش با مقدار 0/45حاصل ميگردد و مقدار آن  0/01ميباشد و نتيجه اينکه چون اثرمستقيم از غير مستقيم
بيشتر است ،لذا فرضيه تاييد نمي شود و تسهيم دانش نقش ميانجي در اين رابطه ندارد .

جدول شماره :3نتايج ضريب مسير و مقدار تي فرضيههاي پژوهش
ضريب مسير

مقدارT

نتيجه

الزام دوجانبه >-دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش

0/55

4/5

تاييد

اعتماد  >-دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش

0/61

2/3

تاييد

حفظ وجهه  >-دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش

0/18

1/8

تاييد

الزام دوجانبه  >-تسهيم دانش

0/52

5/3

تاييد

اعتماد  >-تسهيم دانش

0/64

4/9

تاييد

حفظ وجهه  >-تسهيم دانش

0/04

0/31

رد

تسهيم دانش  >-دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش

0/45

3/8

تاييد

فرضيهها

بر اساس جدول شماره 3تمام فرضيات فرعي بجز تاثير حفظ وجهه بر تسهيم دانش (فرضيه ششم پژوهش(

مورد تاييد قرار گرفتند.
 الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمدهدر جدول 3مشخص گرديد که ارزش Tميان متغير الزام دوجانبه و دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش از
 2/58بيشتر بوده( )4/5و اين مسئله نشان دهنده ي اثر معنادار و مثبت در سطح اطمينان %99بوده و باعث تاييد
فرضيه گرديده است .همچنين با توجه به مقدار ضريب استاندارد مسير ميتوان گفت متغير الزام دوجانبه
توانسته0/55از تغييرات متغير وابسته (دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش)را تبيين کند .درواقع ميتوان گفت
الزام دوجانبه تاثير مثبت و معناداري بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش دارد و الزام دوجانبه ميتواند
دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش را افزايش و ارتقا دهد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فرضيههاي فرعي پژوهش:
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 اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد .براساس نتـايج تحليـل معادلـه سـاختاري آمـده درجدول 3مشخص گرديد که ارزش  Tميان متغيراعتماد و دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش از  1/96بيشـتر
بوده( )2/3و اين مسئله نشان دهنده ي اثر معنادار و مثبت در سطح اطمينـان  %95بـوده و باعـث تاييـد فرضـيه
گرديده است .همچنين با توجه به مقدار ضريب استاندارد مسـير مـيتـوان گفـت متغيراعتمـاد توانسـته 0/61از
تغييرات متغير وابسته (دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش)را تبيين کند .در واقع ميتوان گفت اعتمـاد تـاثير
مثبت ومعناداري بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانـش دارد و اعتمـادمي توانـد دسـتاوردهاي ادراک شـده
مديريت دانش را افزايش و ارتقا دهد.
 حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمده درجدول 3مشخص گرديد که ارزش  Tميان متغير حفظ وجهه و دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش از 2/58
بيشتر بوده( )1/8و اين مسئله نشان دهنده ي اثر معنادار و مثبت در سطح اطمينان  %99بوده و باعث تاييد فرضيه
گرديده است .همچنين با توجه به مقدار ضريب استاندارد مسير ميتوان گفت متغير حفظ وجهه توانسته 0/18از
تغييرات متغير وابسته (دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش)راتبيين کند .در واقع ميتوان گفت حفظ وجهه
تاثير مثبت ومعناداري بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش دارد و حفظ وجهه ميتواند دستاوردهاي
ادراک شده مديريت دانش را افزايش و ارتقا دهد.
 الزام دوجانبه بر تسهيم دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمده در جدول3مشخص گرديدسال هفتم /ويژه نامه 1395

که ارزش  Tميان متغير الزام دوجانبه و تسهيم دانش از  2/58بيشتر بوده( )5/3و اين مسئله نشان دهنده ي اثر
معنادار و مثبت در سطح اطمينان  %99بوده وباعث تاييد فرضيه گرديده است.همچنين با توجه به مقدارضريب
استانداردمسير ميتوان گفت متغير الزام دوجانبه توانسته0/52ازتغييرات متغير وابسته (تسهيم دانش)را تبيين کند.
درواقع ميتوان گفت الزام دوجانبه تاثير مثبت و معناداري بر تسهيم دانش دارد و الزام دوجانبه ميتواند تسهيم
دانش راافزايش وارتقا دهد.
 اعتماد بر تسهيم دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمده در جدول 3مشخص گرديد کهارزش  Tميان متغير اعتماد و تسهيم دانش از  2/58بيشتر بوده( )4/9و اين مسئله نشان دهنده ي اثر معنادار و
مثبت در سطح اطمينان  % 99بوده وباعث تاييد فرضيه گرديده است.همچنين باتوجه به مقدارضريب استاندارد
مسير ميتوان گفت متغير اعتماد توانسته0/64از تغييرات متغير وابسته (تسهيم دانش)را تبيين کند .درواقع ميتوان
گفت اعتماد تاثير مثبت و معناداري برتسهيم دانش دارد و اعتماد ميتواند تسهيم دانش را افزايش و ارتقا دهد.
 حفظ وجهه بر تسهيم دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمده در جدول 3مشخصگرديدکه ارزش  Tميان متغير حفظ وجهه و تسهيم دانش از 1/64بيشتر نبوده( )0/31و اين مسئله نشان دهنده ي
اثر معناداري در سطح اطمينان  %90نبوده و باعث رد فرضيه گرديده است.
 تسهيم دانش بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير دارد .براساس نتايج تحليل معادله ساختاري آمدهدر جدول 3مشخص گرديد که ارزش  Tميان متغير تسهيم دانش و دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش از
 2/58بيشتر بوده( )3/8و اين مسئله نشان دهنده ي اثر معنادار و مثبت در سطح اطمينان  %99بوده و باعث تاييد
فرضيه گرديده است .همچنين با توجه به مقدار ضريب استاندارد مسير ميتوان گفت متغير تسهيم دانش
توانسته0/45از تغييرات متغير وابسته (دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش) را تبيين کند .در واقع ميتوان
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گفت تسهيم دانش تاثير مثبت و معناداري بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش دارد و تسهيم دانش
ميتواند دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش را افزايش و ارتقا دهد.
بحث و نتيجهگيري
در خصوص نتايج فرضيه اصلي اول مبني بر تاثير الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با
نقش ميانجي تسهيم دانش ،ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با تحقيقات گذشته )مداح،
1395و علوي فومني )1394 ،همسو بوده و نتايج تحقيق نشان دهنده تاييد تاثيرگذاري تسهيم دانش بهطور معنادار و
مثبت بر روي بر متغيرهاي فردي و گروهي مانند اعتماد سازماني ،تعهد سازماني ،و يادگيري ميباشد .همچنين نتايج
حاصل از سؤالهاي فرعي پژوهش بيانگر تاثيرگذاري ابعاد تسهيم دانش (تناوب دانش ،مقدار دانش و کيفيت
دانش) بر متغيرهاي وابسته اعتماد سازماني ،رضايت شغلي و تعهد سازماني ميباشد .در خصوص تحليل و تبيين
نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که بر طبق فرضيه فرعي شماره يک الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت
دانش تاثير مثبت و معناداري دارد و طبق فرضيه فرعي شماره چهار نيز الزام دوجانبه بر تسهيم دانش تاثير مثبت و
معنادار دارد اما در خصوص فرضيه حاضر که در آن تسهيم دانش بعنوان متغير ميانجي آمده است ،فرضيه رد و
مشخص گرديد که تسهيم دانش در اين فرضيه نقش ميانجي ندارد و اين بدين معناست که دستاوردهاي ادراک شده
تسهيم دانش تاثيري بر اين رابطه ندارد و نتيجه اينکه تعهد که يك مفهوم چند بعدي است وباعث چندين نتيجه
شغلي مثبت شامل کاهش غيبت و جا به جايي ،رفتار شهروندي ،تالش کاري و بهبود عملكرد شغلي ميشود و
همچنين مشارکت که هردو از مضامين اصلي الزام دوجانبه ميباشند براي تاثير بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت
دانش از قبيل کاهش هزينهها و کاهش اتالف زمان و جلوگيري ازتکرار اشتباهات پيشين ودوباره کاريها نيازي به
تسهيم دانش ندارد وبدون وجود تسهيم دانش بعنوان ميانجي مي توان ميزان معاشرت فرد با ساير افراد سازمان را
گسترش داد و در نتيجه موجب باال بردن روحيه همکاري و مشارکت گرديد .با توجه به اين يافته پيشنهادات
کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
در سازمان با ايجاد گروههاي کاري براي حل مسائل ميتوان باعث نزديک شدن افراد با يکديگر شد بگونه ايکه آنها در معرض الزام دوجانبه قرار گيرند.
براي طي کردن اصولي فرآيندمديريت دانش درسازمان،تقويت مهارت پذيرش متقابل ميان اعضاي سازمانالزامي است پس بايستي الزام دوجانبه درسازمان نهادينه شود.
براي آن دسته از اعضاي سازمان که نسبت به تعهدات و وعدههاي خود در قبال يکديگر پايبند هستند امتيازاتو يا پاداشي درنظر گرفته شود تا هم خود شخص و هم اطرافيان به الزام متقابل ترغيب گردند.
در خصوص نتايج فرضيه اصلي دوم مبني بر تاثير اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با نقش
ميانجي تسهيم دانش ،ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با تحقيق(علوي فومني )1394،با عنوان
" ارزيابي تاثير اعتماد بر يادگيري سازماني :نقش ميانجي تسهيم دانش و شبکههاي اجتماعي" همسو بوده و نتايج
تحقيق به نقش تسهيم دانش به عنوان متغيرميانجي بين اعتماد با يادگيري سازماني اشاره دارد .از سوي ديگر تاثيرات
مستقيم اعتماد بر يادگيري سازماني نيز تائيد شده است ،بيشترين تاثير غير مستقيم اعتماد از طريق تسهيم دانش بر
يادگيري سازماني حاصل ميگردد .در خصوص تبيين و تحليل نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که بر طبق فرضيه
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مديريت دانش(بعنوان متغير وابسته) وجود دارد و الزام دوجانبه (بعنوان متغير مستقل)نيز بر آن مؤثر ميباشد ولي

 / 64مليحه السادات سلطاني ـ حميدرضا پيکري

فرعي شماره دو اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير مثبت و معناداري دارد و طبق فرضيه فرعي
شماره پنج نيز اعتماد بر تسهيم دانش تاثير مثبت و معنادار دارد اما در خصوص فرضيه حاضر که در آن تسهيم
دانش بعنوان متغير ميانجي آمده است ،فرضيه رد و مشخص گرديد که تسهيم دانش در اين فرضيه نقش ميانجي
ندارد و اين بدين معناست که دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش(بعنوان متغير وابسته) وجود دارد و اعتماد
(بعنوان متغير مستقل)نيز بر آن مؤثر ميباشد ولي تسهي م دانش تاثيري براين رابطه ندارد ونتيجه اينکه با داشتن
اعتماد که منجر به رفتار همکاري گرديده و باعث تسهيل در روابط دوستانه و نزديک افراد ميگردد واين روابط
مي تواند باعث ايجاد خالقيت درفرد شده ونتيجه خالقيت ،کارآفريني است (يکي ازدستاوردهاي ادراک شده
مديريت دانش ميباشد) ،نيازي به تسهيم دانش بعنوان متغيرميانجي نمي باشد .با توجه به اين يافته پيشنهادات
کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
مي بايست در محيط کار سطح اعتماد به کمک اقداماتي زيربنايي مثل تدوين قوانين ،سياستها ودستورالعملهايي با هدف ارسال پيامهاي درست و اعتمادساز براي کارکنان ،باال رود و با اينکار بسترهاي الزم
براي ايجاد اعتماد و همکاري اثربخش بين افراد و واحدهاي سازماني بوجود آمده و تشويق ميشوند به قرار
گرفتن در سيکل فرآيند مديريت دانش از قبيل بازگو کردن تجربيات و اطالعات و دانش ضمني خويش براي
افراد ديگر در سازمان.
وقتي کارکنان يک سازمان مجبور به رقابت با هم باشند ،به تدريج اعتماد به يکديگر را از دست ميدهند و نتيجهسال هفتم /ويژه نامه 1395

ي آن عدم موفقيت سيستم مديريت دانش در آن سازمان ميباشد .راه حل اينکه مديران سازمان بايد بتوانند
فرصت و احساس پيروزي را براي تمام کارکنان قائل شوند و اين موضوع نيازمند ايجاد فضاي مبتني بر اعتماد و
همکاري در ميان کارکنان است .افراد بايد احساس کنند هيچ کس بازنده نيست و موفقيت هر کدام از آنها
موفقيت همه ي افراد سازمان تلقي ميشود و براي تحقق اين شرايط بازي برد ـ برد بايد محور برنامهها و
اقدامات سازمان قرار گيرد.
برگزيدن افراد مناسب براي واحد دانش نيز يکي ديگر از راههاي ارتقاء اعتماد در راستاي رسيدن به دستاوردهايمديريت دانش است .واحد دانش نبايد از افرادي که تنها در پي اهداف خاص خود هستند تشکيل شده باشد .در
عوض اين واحد بايد از افرادي تشکيل شود که بتوانند براي انجام وظايف خود تشکيل تيم دهند .افراد يک تيم
که به مدت طوالني با يکديگر کار ميکنند ،به نظر ميرسد ميتوانند روابطي را بر مبناي اعتماد ايجاد نمايند.

مديران بايد دريابند که چرا اعتماد بين همکاران وجود ندارد و براي اينکار بايد ارزيابي محيطي صورت پذيرد.پي بردن به علل ريشه اي ميتواند منجر به برطرف کردن موانع ايجاد اعتماد گردد .دستيابي به دادههايي از کار
افراد در واحد ،ميتواند اين هدف را برآورده نمايد.
افراد بايد از محيط کاري فاصله گرفته و در فعاليتهاي تيمي درگير شوند و به تمرينات تيمي بپردازند .تمريناتبايد نمادي از فرآيندي باشد که کارمندان واحد دانش بايد در کار خود آن را انجام دهند.
در خصوص نتايج فرضيه اصلي سوم مبني بر تاثيرحفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش با
نقش ميانجي تسهيم دانش ،ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با نتايج تحقيق(او و
همکاران )2016،که پژوهشي با عنوان " بکارگيري سيستمهاي تعاملي براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در
چين " انجام داده اند ،همسو ميباشد و نتايج تحقيق به اين نکته اشاره دارد که حفظ وجهه تاثير مثبتي بر
دستاوردهاي فردي و گروهي مديريت دانش دارد و همچين حفظ وجهه تاثير مثبتي بر تسهيم دانش نيز دارد .در
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خصوص تحليل و تبيين نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که بر طبق فرضيه فرعي شماره سه حفظ وجهه بر
دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تاثير مثبت و معناداري دارد اما طبق فرضيه فرعي شماره شش حفظ وجهه
بر تس هيم دانش تاثيرمعناداري ندارد و در خصوص فرضيه حاضر که در آن تسهيم دانش بعنوان متغير ميانجي آمده
است ،فرضيه رد و مشخص گرديد که تسهيم دانش در اين فرضيه نقش ميانجي ندارد و اين بدين معناست که
دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش(بعنوان متغير وابسته) وجود دارد و حفظ وجهه(بعنوان متغير مستقل)نيز بر
آن مؤثر ميباشد ولي تسهيم دانش تاثيري بر اين رابطه ندارد و نتيجه اينکه افزايش سطح رضايتمندي فرد و در
نتيجه بهبود عملکرد و کارايي افراد که از دستاوردهاي مديريت دانش ميباشند ،نتيجه ي تالش بيشتر وي و کسب
محبوبيت فرد بواسطه ي ن شان دادن مهارت هايش بوده (يکي از مضامين اصلي حفظ وجهه است) ونيازي به تسهيم
دانش بعنوان متغير ميانجي احساس نمي گردد .با توجه به اين يافته پيشنهادات کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
در سازمان به افراد فرصت داده شود تا بتوانند مهارت هايشان را نشان دهند(به کمک ايجاد محيط کاري برايپشتيباني از بکارگيري مهارتهاي جديد و نظارت مستمر بر بکارگيري مهارتهاي جديد)و درنتيجه خود را
فردي ارزشمند بپندارند و به اين صورت به فرآيند مديريت دانش کمک نمايند .الزم بذکر است کسب مهارت
ميتواند به کمک آموزشهاي شغلي وحرفه اي ضمن خدمت براي کارکنان فرآهم گردد.
انتخاب شخص براي سمتهاي سازماني همواره بر اساس شايستگي و قابليت افراد باشد و با استفاده ازطرف همکاران تالش نمايند.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي اول مبني بر تاثير الزام دوجانبه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش،
ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با نتايج تحقيق (او و همکاران )2016،که پژوهشي با عنوان "
بکارگيري سيستمهاي تعاملي براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در چين " انجام داده اند و نتايج تحقيق به
اين نکته اشاره دارد که الزام دوجانبه تاثير مثبتي بر دستاوردهاي فردي و گروهي مديريت دانش دارد و ميگويد
الزام دوجانبه ميتواند بتدريج بر دستاوردهاي مديريت دانش تاثيرگذار باشد و اين وضعيت در محيطهاي کاري
کامالً آشکار است ،مشابه ميباشد .در خصوص تحليل و تبيين نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که رسيدن به
دستاوردهاي مورد انتظار مديريت دانش نيازمند اين است که افراد براي ارتقاي عملکرد شغل خود به طور مداوم به
دنبال مشارکت ،يادگيري و دانستن باشند و آنچه را که ميدانند در سراسر سازمان اشاعه دهند و دانستههاي خود را
در قالب خزانههاي دانش سازمان ذخيره نمايند .الزام دوجانبه باعث افزايش ميزان معاشرت افراد با يکديگر و
همچنين باعث ايجاد تعهد بين افراد در سازمان ميگردد .در زمان معاشرت افراد با يکديگر دستاوردهاي مديريت
دانش از قبيل جلوگيري از دوباره کاري در انجام کارها،کاهش هزينهها و اتالف زمان بهتر صورت ميپذيرد و
همچنين تعهد بين افراد نيز باعث همکاري بيشتر افراد براي تبديل دانش ضمني فردي به دانش آشکار ميگردد.
بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر تاثير متغير الزام دوجانبه بر دستاوردهاي
ادراک شده مديريت دانش تبيين ميگردد .با توجه به مشابهت نتيجه اين فرضيه با فرضيه اصلي اول ،پيشنهادات
کاربردي پژوهش در خصوص اين يافته در قسمت فرضيه اصلي اول بحث گرديد.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي دوم مبني بر تاثير اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش ،ميتوان
گفت نتايج اين بخش از تحقيق به طور ضمني با نتايج تحقيق(مجيدي کليبر و همکاران )1395،که در زمينه " تاثير
اعتماد سازماني بر موفقيت سيستم مديريت دانش" پژوهشي انجام داده اند ونتايج تحقيق نشان ميدهد که اعتماد
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سيستمهاي ارزيابي عملکرد نسبت به بررسي فعاليتهاي اشخاص اقدام نمود تا افراد همواره براي پذيرش از
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سازماني تاثير مثبت و معناداري بر موفقيت سيستم مديريت دانش دارد و به اين نتيجه رسيده اند که وجود اعتماد
بين کارکنان با استراتژي و چشم انداز سازمان ،ساختارها و فرآيندهاي منصفانه و سياستهاي منابع انساني سازمان
سبب بهبود موفقيت سيستم مديريت دانش ميگردد ،مشابه ميباشد .در خصوص تبيين و تحليل نتايج اين فرضيه
ميتوان گفت که مديريت دانش براي اينکه بتواند اثر بخش باشد و به دستاوردهاي مورد انتظار بيانجامد نياز به
حمايت و پشتيباني دارد .اگر زمينه پروژههاي مديريت دانش ،مهيا نباشد موفقيتي براي آنها ايجاد نمي شود و اين
زمينه وجود فرهنگ اعتماد است .سازمانها براي مديريت اثربخش دانش و رسيدن به دستاوردهاي مورد نظر
ميبايست نسبت به تقويت اعتماد متقابل در ميان كاركنان خويش تالش كنند .خالصه اينکه وجود اعتماد است که
باعث همکاري بيشتر ،احترام بيشتر و سهولت بيشتر در برقراري ارتباط افراد با يکديگر در سازمان ميگردد و وجود
موارد ذکر شده در دستيابي هرچه بيشتر به دستاوردهاي مديريت دانش مؤثر است .بنابراين با توجه به مطالب بيان
شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر تاثير متغير اعتماد بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تبيين ميگردد.

با توجه به مشابهت نتيجه اين فرضيه با فرضيه اصلي دوم ،پيشنهادات کاربردي پژوهش در خصوص اين يافته در
قسمت فرضيه اصلي دوم بحث گرديد.
درخصوص نتايج فرضيه فرعي سوم مبني بر تاثيرحفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش،
ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با نتايج تحقيق(او و همکاران )2016،که پژوهشي با عنوان "
بکارگيري سيستمهاي تعاملي براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در چين " انجام داده اند و نتايج تحقيق به
سال هفتم /ويژه نامه 1395

اين نکته اشاره دارد که حفظ وجهه تاثير مثبتي بر دستاوردهاي فردي و گروهي مديريت دانش دارد و ميگويد
حفظ وجهه ميتواند بتدريج بردستاوردهاي مديريت دانش تاثيرگذار باشد و اين وضعيت در محيطهاي کاري کامالً
آشکار است ،مشابه ميباشد .در خصوص تحليل وتبيين نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که براي حفظ وجهه فرد
بدنبال کسب محبوبيت است و ميخواهد خود را فردي ارزشمند نشان دهد و اينکار مستلزم تالش مضاعف فرد چه
در حيطه فني و چه در حيطه اخالقي ميباشد .نتيجه اينکه تالش فرد براي رسيدن به حفظ وجهه ،بر دستاوردهاي
مديريت دانش موثر خواهد بود چه از لحاظ فني که تالش مضاعف موجب ميشود افراد از نظر داشتن مهارتها و
قابليتها و اطالعات در سطوح نزديک بهم قرار گيرند و سطح دانش سازمان ارتقاء يافته و منجر به ايجاد نوآوري و
پيشرفت در سازمان ميگردد و همچنين منجر به افزايش اعتماد بنفس و سطح رضايتمندي فرد ميشود و چه از
لحاظ اخالقي که تالش مضاعف بصورت در اختيار گذاشتن تجربيات خود نمود پيدا ميکند و منجر به صرفه
جويي در زمان و امکانات سازمان ميشود .بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر
تاثير متغير حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تبيين ميگردد .با توجه به مشابهت نتيجه اين
فرضيه با فرضيه اصلي سوم ،پيشنهادات کاربردي پژوهش در خصوص اين يافته در قسمت فرضيه اصلي سوم بحث
گرديد.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي چهارم مبني بر تاثير الزام دوجانبه بر تسهيم دانش ميتوان گفت نتايج اين بخش
از تحقيق به طور ضمني با نتايج تحقيق(او و همکاران )2016،که پژوهشي با عنوان " بکارگيري سيستمهاي تعاملي
براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در چين " انجام داده اند ونتايج تحقيق نشان دهنده ي رابطه مثبت بين
متغير الزام دوجانبه با متغيرتسهيم دانش ميباشد و ميگويد چه در سطح فردي و چه گروهي استفاده از مشارکت و
روابط زياد منجر به تسهيم بهتر دانش ميگردد ،مشابه ميباشد .در خصوص تبيين و تحليل نتايج اين فرضيه ميتوان
گفت که الزام دوجانبه خود نوعي تعهد ميباشد و هر چه تعهد افراد به يکديگر بيشتر باشد منجر به تسهيم دانش

تاثير الزام دوجانبه ،اعتماد و حفظ وجهه بر دستاوردهاي ادراک شده فردي و گروهي مديريت دانش با نقش 67 /...

بيشتري ميگردد .همچنين سطوح بااليي از تعهد با نگرش مثبت کارکنان به تسهيم دانش مرتبط است يعني زماني
که فرد احساس تعهد متقابل ميکند حاضر ميشود تجربيات و اطالعات جديدي که بدست ميآورد را با همکاران
خود به اشتراک بگذارد .بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر تاثير متغير الزام
دوجانبه بر تسهيم دانش تبيين ميگردد .با توجه به اين يافته پيشنهادات کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
با فرهنگ سازي الزام متقابل بين کارمندان درسازمان ميتوان آنها را ملزم به اشتراک گذاري دانش خود با ديگراننمود.
با آموزش و رعايت الزام دوجانبه ميتوان شرايطي فراهم کرد که کارکنان بتوانند براي اشتراک گذاري دانش درخارج از سازمان و برآوردن نيازهاي متقابل با سازمانهاي ديگر همواره همکاري کنند.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي پنجم مبني بر تاثيراعتماد بر تسهيم دانش ميتوان گفت نتايج اين بخش از
تحقيق به طور ضمني با نتايج تحقيق)کشاورزي و همکاران )1392،که در زمينه " نقش اعتماد بين فردي با تسهيم
دانش در سازمان :ستاد مرکزي شرکت ملي گاز ايران "پژوهشي انجام داده اند و نتايج تحقيق نشان ميدهد که رابطه
مثبت و معناداري بين متغير اعتماد بين فردي و با متغير تسهيم دانش و مؤلفههاي آن وجود دارد و ميگويد افراد
تمايل دارند دانش خود را در اختيار کساني قرار دهند که داراي توان حرفه اي باالتر و نيز قابليت اتکا و اطمينان
بيشتري باشند ،مشابه ميباشد .در خصوص تحليل و تبيين نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که اعتماد پيش نياز تبادل
ميشود و زمينه ي استقرار مديريت دانش فراهم ميگردد در غير اينصورت تسهيم دانش يا انجام نمي شود و يا
بصورت ناقص صورت ميپذيرد .دريافت كننده دانش بايد بتواند به دقيق بودن اطالعات اعتماد داشته باشد و
فرستنده دانش نيز بايد مطمئن باشد که اطالعات او بطور مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد .نتيجه اينکه وجود
اعتماد برتسهيم دانش مؤثر بوده و در صورت عدم وجود آن ،مديران سازمان مجبور ميشوند قوانيني براي کنترل هر
يک از تعامالت افراد با يکديگر وضع کنند واين مسئله باعث کندي روال تسهيم دانش و عدم تمايل افراد به
مشارکت درتعامالت ميگردد .بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر تاثير متغير
اعتماد بر تسهيم دانش تبيين ميگردد.
با توجه به اين يافته پيشنهادات کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
درراستاي بهبود قابليت اشتراک دانش ،يک اقدام راهبردي اين است که اعتماد را در بين افراد ايجاد کرده و ارتقاءداد .پس توصيه ميشود كه سازمانها با کمک تشويق روابط مبتني برصداقت،وفاداري،رازداري و...بدنبال ايجاد
يك جو آكنده از اعتماد باشند
در اکثر سازمانها گروههاي غير رسمي بيشترين نقش را در تصميم گيريها و اشتراک گذاري دانش دارا هستندنتيجه اينکه ميبايست نسبت به ايجاد گروههاي غير رسمي مثل تيمهاي ورزشي براي اعتماد سازي ميان افراد و
اشتراک دانش بيشتر اقدام نمود.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي ششم مبني بر تاثيرحفظ وجهه بر تسهيم دانش ميتوان گفت نتايج اين بخش از
پژوهش بطور ضمني با نتايج تحقيق(او و همکاران )2016،که در پژوهشي با عنوان " بکارگيري سيستمهاي تعاملي
براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در چين " انجام داده اند و نتايج تحقيق برخالف پژوهش حاضر ،نشان
دهنده ي رابطه مثبت بين متغير حفظ وجهه با متغير تسهيم دانش ميباشد و ميگويد روابط در سطح فردي باعث
حفظ وجهه بيشتر شده و حفظ وجهه ميتواند ارتباطات و تبادل دانش را بهبود ببخشد ،همسو ميباشد .درخصوص
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اطالعات در تسهيم دانش است .اگر افراد سازمان به يکديگر اعتماد داشته باشند ،جريان تسهيم دانش بخوبي انجام
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تحليل و تبيين نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که اشتراک و در اختيار گذاشتن دانش و تجربيات و اطالعات فرد
ميتواند ناشي از حفظ وجهه و برگرفته از نياز به محبوبيت و احساس ارزشمندي نباشد .بنابراين با توجه به مطالب
بيان شده و نتايج حاصل از پژوهش حاضر عدم تاثير متغير حفظ وجهه بر تسهيم دانش تبيين ميگردد.
در خصوص نتايج فرضيه فرعي هفتم مبني بر تاثير تسهيم دانش بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش
ميتوان گفت نتايج اين بخش از پژوهش بطور ضمني با نتايج تحقيق(او و همکاران )2016،که در پژوهشي با عنوان
" بکارگيري سيستمهاي تعاملي براي تسهيم دانش :تاثير ترجيحات فردي در چين " انجام داده اند و نتايج تحقيق
نشان دهنده ي رابطه مثبت بين متغير تسهيم دانش با متغير دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش ميباشد و
ميگويد روابط زياد راهي براي خلق دانش از طريق تسهيم دانش ايجاد ميکند و اين مسئله منجر به دستاوردهاي
مديريت دانش ميگردد ،مشابه ميباشد .در خصوص تبيين و تحليل نتايج اين فرضيه ميتوان گفت که تسهيم دانش
درواقع يکي از مراحل مهم مديريت دانش ميباشد و بدون وجود تسهيم و اشتراک گذاري دانش ،چرخه ي
مديريت دانش صورت نمي پذيرد و نتيجه اينکه دستاوردهاي مديريت دانش نيز حاصل نمي گردد براي نمونه در
صورت عدم وجود يا کمرنگ بودن تسهيم دانش ،دانش ضمني به دانش آشکار ،دانش آشکار به دانش گروهي و
درنهايت دانش گروهي به دانش سازماني و خلق دانش جديد تبديل نمي گردد .بنابراين با توجه به مطالب بيان شده
و نتايج حاصل از پژوهش حاضر تاثير متغير تسهيم دانش بر دستاوردهاي ادراک شده مديريت دانش تبيين ميگردد .
با توجه به اين يافته پيشنهادات کاربردي ذيل ارائه ميگردد:
سال هفتم /ويژه نامه 1395

موفقيت مديريت دانش در گرو تسهيم مؤثر دانش ميباشد و تسهيم مؤثردانش به کمک مواردي همچون نشاندادن اهميت تسهيم دانش و نياز سازمان به آن ،گذاشتن ابزار مناسب در اختيار کارکنان براي تسهيم دانش و
آموزش استفاده از آن ابزار ،اعتماد سازي ،قدرداني از افرادي که دانش خود را به اشتراک ميگذارند و يا دادن
پاداشهاي مادي به آنها و ايجاد تعهد در سازمان امکانپذير ميگردد .
اگر موقعيتي بوجود آيد که افراد هر واحد ،مانع جريان داده در شرکت گردند ،مديران داراي اين قدرت هستندکه اين افراد را جايگزين کنند و پرسنلي را مستقر نمايند که اطمينان حاصل شود افراد ماهري که داراي انگيزه
براي تسهيم اطالعات هستند در جاي مناسب خود قرار گرفته اند .تغيير به اشتراک گذارندگان دانش ،روح تازه
اي در واحد مديريت دانش خواهد دميد و ايدههاي جديدي را به گروه خواهد آورد.
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