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 چکيده
عتماد ا بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی ۀاضر با هدف بررسی رابطحپژوهش  هدف:

 . انجام شد مدارس دبیران در میان سازمانی

 ۀحاضر را کلی پژوهشآماری  ۀمبستگی است و جامعه -این پژوهش از نوع توصیفی :شناسی روش

نفر  500به تعداد  1395در سال تحصیلی  بیجار ستانشهر ۀاول و دوم متوسط ۀدبیران مدارس دور
( با 1372)دعاییارتباط سازمانی  یهاپرسشنامهاز  هادادهی آورجمعبرای . دهدمیتشکیل 

نی الونن، و اعتماد سازما (75/0با آلفای) (2005تسهیم دانش بوک، زمود، کیم و لی) ،(91/0آلفای)
ا از روش هبرای تجزیه و تحلیل داده .استفاده شد (94/0با آلفای) (2008بلومکویست و پوماالینن)

  .استفاده شد smartpls2  ییابی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئمدل

ر تسهیم ب و غیرمستقیم مستقیم ارتباط سازمانی به صورت تایج پژوهش حاکی از آن است کهن ها:يافته

اعتماد . باشدمیبر اعتماد سازمانی تأثیرگذار قیم ت. ارتباط سازمانی به صورت مسدانش تأثیرگذار است
بر تسهیم  تأثیر ارتباط سازمانیهمچنین  سازمانی به صورت مستقیم بر تسهیم دانش تأثیرگذار است.

 شد.تبیین  با اعتماد سازمانی ،دانش به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی

شود، دارای له میمعادوان متغیر میانجی وارد که اعتماد سازمانی به عن در این رابطه زمانی گيري:نتيجه 

عتماد اگری توان گفت که ارتباط سازمانی با نقش میانجیقدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می
 شود.سازمانی موجب افزایش تسهیم دانش در میان دبیران می

 .اعتماد سازمانی ارتباط سازمانی، : تسهیم دانش،هاكليد واژه
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 و بيان مسأله مقدمه
ترین نقش را برای شوند و مهمترین منبع سازمان محسوب میها مهمجا که انساناز آن

های الزم باشند ها و تخصصکنند، باید دارای مهارتها ایفا میسازمان رقابتی دستیابی به مزیت
دانش و  ،هاترین ابزار و منبع قدرت برای افراد در سازمانتوان گفت، مهمو به صراحت می

باشد. بنابراین، انتقال، اما دانش هر یک از افراد به تنهایی کافی نمی باشد،ها میاطالعات آن
)محرابی،  شودها محسوب میامری ضروری و بسیار مهم برای سازمان 1دانش ۀتسهیم و مبادل

های مختلفی هستند دارای منابع و دارایی ،ها برای رسیدن به اهداف خودسازمان همچنین .(1391
-دانش آن سازمان می ،کندها که نقش کلیدی در سازمان ایفا میو داراییکه یکی از این منابع 

 تسهیم دانش جا کهدر واقع از آن .(2015 ق و دهقانی،خالحسنوند، نیک، ملکی)حیاتباشد
تسهیم و انتقال آن  ۀکه به وسیل است ابزاری مدیریت دانش ترین بخش مدیریت دانش است،مهم

های منابع دانش همیشه به عنوان کلید استراتژی(. 2007، 2)راویچندرانشود میتسهیل دانش 
 از تولید حمایت کند و موجب مزیت رقابتی در بلند مدت  تواندمیشود که انسانی محسوب می

با جایگزین شدن  .(2015  ، 6و سیسپرجی  5، اوبرمایرکواکس4، زامبو3)گالشود هابرای سازمان
به جای کارگر دستی قرن بیست، کاربرد مدیریت دانش و تسهیم  کارگر دانشی قرن بیست و یک

های دانش به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت و به عنوان منبع مهمی برای کسب مزیت
  (. 1391پور، فاتح و حاجی)ابراهیمی، محمدیرقابتی، مورد توجه قرار گرفت

سهیم شدن در بهبود عملکرد  تسهیم دانش کلید فرایند تشویق افراد به یادگیری در جهت
برای تصدیق پیچیدگی و تغییر محیط یک سازمان است که  ،سازمانی است. اهمیت حیاتی دانش

دانش  و به کار بردن، ها در به دست آوردنسازمان و نیاز تسهیم دانش توانایی ماند.پنهان نمی
دستاوردهای  یدن یهموفقیت و رسفراهم کردن اساسی برای  و است ترتر و اثربخشباکیفیت

ها نیازمند توجه بیشتر به ایجاد دانش در سازمان دانش رقابتی است. درک و فهم تأثیر مدیریت
. اهمیت ایجاد فرایند دانش به عنوان عامل انتقادی در باشدمیوظایف مدیریت  اساسبه عنوان 

هایی با تسهیم منجر به پیدا شدن سازمان است که ها و موفقیت سازمانیرقابت رسیدن به جهت
و  بهبود تغییر موجب .؛ همچنین فرایند دانششودمی دانش و با باالترین اولویت و اثربخشی
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(. دانش پایه و 2015سرند و آریان، فتاحی، عّلامهشود)ها در جهت یادگیری میعملکرد سازمان
 عاملها است. تسهیم دانش کار در سازمانها و فرایندهای کسب و اساس تعداد زیادی از فعالیت

 ،هاکاهش هزینه جهتهایی برای یادگیری، درخواست و ایجاد دانش جدید در ایجاد فرصت
های نوآوری است. بنابراین، تمایل مدیریتی وری، بهبود عملکرد سازمانی و افزایش ظرفیتبهره

 (. 5201، 2و لی 1)پیباید وجود داشته باشدی به تسهیم دانش یقو
، 5)بوک باشدمی 4و دانش ضمنی یا پنهان 3تسهیم دانش دارای دو بعد دانش صریح یا آشکار

دانشی است که در قالب  ۀح یا کدگذاری شده، بیان کنندی. دانش صر(2005، 8و لی 7، کیم6زمود
های فردی بوده و این امر دانش ضمنی دارای ویژگیمند و رسمی قابل انتقال است و زبان نظام

سازد. دانش ضمنی در معرفت جامع ذهن و جسم مند کردن و انتقال آن را مشخص میقاعده
های ها، آرشیوها و پایگاهتواند در ذخایر کتابخانهبشر جای دارد، در حالی که دانش صریح می

(. تسهیم دانش 1966، پوالنیاطالعاتی ذخیره شده و بر اساس یک مبنای متوالی ارزیابی شود)
گیری، حل مسائل به طور های تصمیمبه طور معناداری موجب بهبود کیفیت مهارت تواندمی

 (.2014، 9)زیمبا آن سودآوری در کسب و کار است ۀشود که نتیجاثربخش و همچنین شایستگی 
-می 10متغیرهای زیادی بر تسهیم دانش تأثیرگذار است که یکی از این متغیرها ارتباط سازمانی

اگر به جای مدارک و اسناد به خود ارتباط افراد توجه شود، درک این که  کهبه این معنا باشد. 
 (.2004، 12و کراس 11شوند، آسان خواهد شد)لوینچگونه این روابط به تسهیم دانش منجر می

( نقش روابط برای کسب دانش و اطالعات، آموزش چگونگی 1992)13بورت از طرف دیگر،
گیری ارتباطات و چگونگی جهت .ه استار مهم قلمداد کردپیچیده را بسی انجام کار و حل مسائل

ها به سمت اهداف سازمانی، از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است. این توجه ناشی از آن
، کارکنانهای ارتباطی ارتباط اثربخش با کارکنان و درک انگیزه ،اندآن است که مدیران دریافته

برای رسیدن به اهداف طراحی شده سازمان یک عامل حیاتی است. بر این  مدیراندر توفیق 
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 بیشتر وقت مدیران صرف برقراری ارتباط با افراد می ،های انجام شدهاساس و به استناد بررسی
دهد که با یکدیگر تعامل داشته باشند گردد. ارتباط به کارکنان تمامی سطوح در سازمان اجازه می

 ایهدههدر . نائل شده، حمایت شوند و از ساختار رسمی سازمان بهره گیرندو به اهداف مطلوب 
ارتباط عنصر کلیدی موفقیت در هر  ارتباط مورد توجه محققین زیادی بوده است. متمادی

بین  ۀرابط ۀبه دیدگاه اشخاص دربار بستگی چگونگی تعریف ارتباط سازمانیسازمانی است. 
پیام  ۀپیام به گیرند ۀسازمان دارد. ارتباط، انتقال اطالعات از فرستند ها باآن ارتباط برقرار کردن 

ها است. ارتباط رد و بدل کردن اطالعات در میان افراد از طریق سیستم از طریق معانی و نشانه
(. در نهایت ارتباط سازمانی، 2201، 1است)لوپز رامیرز )کدگذاری(ها، عالیم و رفتارهانشانه

افراد برانگیخته  )کتبی(و غیر شفاهی )کالمی(ز طریق معانی و مفاهیم شفاهیفرایندی است که ا
انتقال معانی به  ،کنند. فرایند ارتباطمیبه همدیگر از طریق این معانی و مفاهیم  فکر  و شوندمی

طور شفاهی و غیر شفاهی از شخصی به شخص دیگر است. ارتباط به عنوان یک فرایند، کانالی 
ترویج یک ارتباط  هم پیوستگی درون سازمانی است.ه برای عملکرد رهبر و یا برای نگهداری ب

 هازمان از آنبدانند سا کارکنانواضح سازمانی در میان کارکنان در سازمان به این دلیل است که 
، 5و جهانگیر  4، گال3، خان2کاکاخل)جاناز سازمان چه انتظاری دارند هاآنو چه انتظاری دارد 

2015).  
، مدیران بیشتر اوقات خود را با های کاری بر مبنای ارتباط استجا که بیشتر فعالیتاز آن

-ها میها و ایمیلنامهاشکال ارتباطی مختلفی از قبیل: تشکیل جلسات، گفتگوهای رودررو، 

فهمند که ارتباط بخش مهمی از کارشان گذرانند و با بیشتر و بیشتر شدن ارتباطات، کارکنان می
با های و سازمان دیگر خوب باشند امکان ندارد افراد با هم ،بدون وجود ارتباطاست؛ بنابراین، 

به عبارت دیگر، اثربخش بودن ارتباط فقط  توانند، موفق باشند.و بدون ارتباط نمی ارتباط پایین
الزم  نیز به روابط میان افراد بستگی ندارد، بلکه برای انجام کسب و کار خوب و توأم با موفقیت

های خود را به طور دسته فعالیت ،کندکمک می هاارتباط به افراد و گروه (.2011، 6)اسپاهواست
پیدا کند و اساسی برای فرایندهای مدیریت، جمعی انجام دهند تا اهداف سازمانی تحقق 

تفاوت ارتباطات سازمانی  گیری و حل مسائل و مشکالت باشد.کردن، تغییرات، تصمیماجتماعی
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ات طارتبا به طور سنتی دو نوع ارتباط در سازمان وجود دارد. در به رسمیت شناختن آن است.
این اطالعات  شوند.انتقال داده می در آن اطالعات وبه صورت رسمی و اداری هستند  که رسمی

شوند و برای انجام وظایف به به صورت عمودی و افقی به باال و پایین سازمان انتقال داده می
اساس بیشتر به صورت غیر رسمی است. شایعات بی که . ارتباط غیر رسمیاستاین ارتباط نیاز 

رازهایی درباره  نجوا کردنبرگزیده،  هایگروه ۀرئیس، صحبت دربار ۀافراد، شکایات افراد دربار
پاکباز، بیگدلی، )است مواردی از ارتباط غیر رسمی های کاری و عملکرد افراد تازه واردگروه

ارتباط  تشکیل شده است. 2و عمودی 1ارتباط افقی ۀارتباط از دو مؤلف .(2014مالیی و غفاری، 
بین اعضای گروه کاری و اعضای  افقی معموالً به صورت الگوهای جریان کار در یک سازمان

های مختلف برقرار است که از نظر روانی موجب افزایش روحیه در بین اعضای سازمان بخش
گردد. منظور از ارتباطات افقی، آوردن کانالی برای هماهنگی و حل مسائل سازمانی است؛ از می

)ارتباط بین کارکنان گردندمیردیفان خود این طریق اعضای سازمان موفق به برقراری ارتباط با هم
ارتباطات عمودی شامل ارتباط از باال به  .و ارتباط کارکنان با اولین مسئول مستقیم و باالدست(

. در ارتباط از باال به پایین، از )ارتباط بین کارکنان با مسئولین ارشد(پایین و از پایین به باال است
به کارگران خط تولید و کارکنان منتهی  مدیریت سطح باال شروع و از طریق سطوح مدیریت

شود. هدف از این نوع ارتباط، راهنمایی، آگاه کردن، هدایت و ارزیابی زیردستان است که با می
در ارتباط از پایین به باال،  شوند.میهای سازمان تجهیز اطالعات مناسب درباره اهداف و سیاست

االی سازمان است. این نوع ارتباط شامل عرضه اطالعات از سطوح پایین سازمان به سطوح ب
)سیدجوادین، گیری استگزارش پیشرفت، پیشنهادات، توضیحات، تقاضا برای کمک و تصمیم

1383.) 
ی ،یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیم دانش برخی از  است.  3اعتماد سازمان

که وجود یک تجربه یا ارتباط برتر که در طول زمان به دست آمده  اندکردهپژوهشگران بیان 
تواند به عنوان پیامدی برای آن در نظر همچنان که می ،ای برای اعتماد باشدتواند مقدمهاست، می

اجتماعی فرض  ۀ( تئوری سرمای1995)4از نظر پاتنام (.1391گرفته شود)ابراهیمی و همکاران، 
 کنیم و برعکس.اعتماد می هاآنارتباط داشته باشیم، بیشتر به ا افراد دیگر کند که هرچه بیشتر بمی

هایی است که از به عبارت دیگر،  ارتباطات باز و اطالعات که آزادانه در دسترس است، راه
ارتباط در ایجاد و تقویت اعتماد بین افراد نقش اساسی ایفا  شود.اعتماد ساخته می هاآنطریق 
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شود. با این حال یابد و تقویت میاعتماد در روابط و تعامالت معنا پیدا کرده، توسعه میکند. می
که  نظران بر سر ایننوعی ارتیاط و تعامل متقابل بین ارتباط و اعتماد وجود دارد و بین صاحب

نظر وجود دارد. ارتباط و تعامالت اجتماعی گرچه مستلزم اختالف ،علت دیگری است یک کدام
اما این ارتباطات و پیوندهای اجتماعی هستند که  ،اعتماد اولیه افراد نسبت به یکدیگر است

  کنند.فراهم میموجب تقویت و گسترش پیوند بین افراد شده و زمینه را برای تدوام ارتباط 
-های ارتباطی بیشتر شود، افراد یاد میهرچه فعالیت ،( معتقدند1997)2و راهن 1برهمن

های داوطلبانه به این ترتیب عضویت در سازمان اید به همدیگر اعتماد داشته باشند.گیرند که ب
ساز یا هر نوع فعالیت ارتباطی منجر به کنش متقابل رودرو بین افراد شده و این مسئله زمینه

راعتماد است ل  3)به نقل از آنهی اعتماد  ،( معتقدند2001) 6و پاتنام  5وولکاک (.2002، 4و کندا
بر این  هاآن ؛شوداجتماعی ناشی می ۀهای اجتماعی است و از سرمایمحصول روابط و شبکه

 همیت ارتباطا های اجتماعی)ارتباطات( بر اعتماد برتری دارد. اند که مشارکت در شبکهعقیده
غیرمستقیم اعتماد از طریق روابط به صورت مستقیم و ، در زندگی نادیده گرفته شود تواند،نمی

ن(. 1393فرد، حاجیان، پورسیاح و طحان، )تقویگذاردبر تسهیم دانش تأثیر می و   7نلسو
برای تسهیم دانش مورد بررسی  بینپیش( به طور تجربی اعتماد را به عنوان 1996)8کوپرایدر

بیان کردند که اعتماد از طریق  هاآنتشریح کردند.  هاآنعلمی را برای  ۀقرار دادند و یک رابط
کند. هنگامی که اعتماد وجود دانش تسهیم شده برای اثرگذاری بر عملکرد گروهی عمل می

دانش مفید به  گذاریبه اشتراککنند افراد تمایل بیشتری برای ، برخی پژوهشگران اظهار میدارد
نش در غیاب راهی برای بررسی دیگران دارند. در روابط سازمانی، اعتماد راهی را برای قبول دا

 ،گیری مهم است و بدون اعتماداعتماد به صورت چشمدیگر،  سوییاز آورد. صحت آن فراهم می
 ،کیفیت ءامروزه مدیریت برای ارتقا حاصل شود. ،تواندتسهیم دانش و همکاری با دیگران نمی

 نیازمند ابزارهای مختلفی است که یکی از این ابزارها استقرار اعتمادسازی در سازمان است.
اعتماد یکی از موضوعات مهم در رفتار و روابط انسانی است که احساس اعتماد کارکنان به 

 دهد.روابط بین کارکنان را تحت تأثیر قرار می ،مدیر، سازمان و سهامداران در زندگی سازمانی
دهند در زمانی که دیگران دیگر به خود اجازه نمی ،که کارکنان اری است مبنی بر اینظهمچنین انت
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 (.1394زاده، )هویدا، چوپانی، خوران و غالمدوارد نماین هاآنپذیرند، ضرر و زیانی به آسیب
دیگری را پذیری در مقابل ت که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیباعتماد  حالت روانی اس

 3، بورت2، سیتکین1عمل نماید)رسو ،بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که  از رفتار دیگری دارد
( . اعتماد انعکاس این باور است که دیگری به طور خیرخواهانه عمل خواهد 1998، 4و کامرر

 (.1998، 8و ورنر 7، کورسگارد6، برودت5کرد)ویتنر
 ۀای محور مطالعدر چند سال گذشته به طور فزاینده آنمفهوم اعتماد و مسائل مربوط به 

ها به خوبی آشکار شده است؛ چرا که امروزه اهمیت اعتماد در سازمان ها شده است.سازمان
برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. اهمیت اعتماد به این 

ها و شناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازماندلیل است که مدیرانی که به دنبال درک 
از طرف  (.2003، 9آورد)تایلرزیرا همکاری را به وجود می باشند، اعتماد عامل کلیدی است؛می

 محکوم به شکست هستند.  ،های توانمندسازی کارکنان بدون وجود اعتمادبرنامه دیگر،
وجود اعتماد باالی درون سازمانی  ،سازمانقدم اول برای انتقال دانش و اطالعات در سراسر 

شناختی کارکنان در چگونگی بازخورد اعتماد ایجاد حاالت روان. (1995، 10آلیسترمک)است
کانالی است  ،اعتماد افتد.هایی که سازمان به خطر میدرک مسائل و مشکالتی است در موقعیت

شود و سطح باالی سازمان تسهیل میکند، تبادل دانش در که از طریق آن دانش جریان پیدا می
اعتماد در روابط میان اعضای سازمان، موجب تمایل بیشتر آنان به تسهیم دانش با یکدیگر 

 سه( اعتماد سازمانی را به 8200) 14و پوماالینن  13، بلومکویست12لوننا (.1996، 11میشراگردد)می
بین شخصی دارای دو بعد  ارتباطی( و غیرشخصی تقسیم کردند. اعتمادبعد اعتماد بین شخصی)

که به   16اعتماد عمودی ،شودکه به اعتماد بین کارکنان مربوط می است یا جانبی  15اعتماد افقی
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که به اعتماد اعضاء به   1شود و اعتماد نهادیها مربوط میارتباط بین کارکنان و مدیران آن
ساختارها و فرایندهای منصفانه انداز سازمان، شایستگی تجاری و فناوری آن، تژی و چشماسترا

برای . (1391شیرازی، خداوردیان و نعیمی، )های منابع انسانی سازمان اشاره داردو سیاست
های رفتار سازمانی، ما به سطح باالیی از اعتماد درونی در مشاهده و بازخورد موفقیت پیشرفت

زهای اساسی کارکنان در هر میان کارکنان سازمان نیاز داریم. در عصر جدید پاسخگویی به نیا
برقراری اعتماد  ،ترین نیازهای کارکنان در سازمانسازمانی در اولویت قرار دارد و یکی از مهم

ارزیابی و دیگر  ،های کمایجاد هزینه و سازمان است. سطوح باالی اعتماد در سازمان هاآنبین 
 های کنترل است. مکانیزم

فرد و کریمی، شود)گشتاسبیبه رضایت شغلی و تعهد منجر می ،ایجاد اعتماد در سازمان
های مطلوب از قبیل ایجاد و ( تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گرایش2009)2نوجی (.2015

گذاری دانش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیان کرد. اعتماد سازمانی بر همکاری، به اشتراک
  (.2005)الونن، رگذار استیاری دانش تأثگذارتباطات سازمانی و به اشتراک

های خوبی اند. در واقع معلمان نمونهمدارس همواره در کار مدیریت دانش بوده جا کهاز آن
چه اهمیت آن برای مدرسه در حکم یک سازمان مطرح است، فراهم از مدیریت دانش هستند. آن

تبادل دانش در سطح مدرسه و در های بازخوانی، ایجاد دانش، پرورش، تسهیم و آوردن زمینه
ترین مسائل مدیریت دانش در مدرسه، نفع است. از این دیدگاه مهمارتباط متقابل با عوامل ذی

سازی معلمان از این مسئله است که چرا نیازمند به تسهیم دانش خود هستند؟ در مدارس آگاه
ها، تأثیر در گیریر تصمیمتوجه به تسهیم دانش در جهت توانا شدن معلمان به منظور شرکت د

(. 1389آموزان، توان برقراری ارتباط مؤثر و اعتماد، اهمیت به سزایی دارد )گلینی، یادگیری دانش
ها ترین نیروها در کسب مزیت رقابتی برای سازمانکه دانش به عنوان یکی از قویبا توجه به این

تراک گذاشتن دانش به صورت در اقتصاد مدرن معرفی شده است و تسهیم دانش که بر اش
ها در داخل سازمان داللت دارد، به عنوان عامل مهم مدیریت دانش داوطلبانه در بین افراد و گروه

رود. توانایی و تمایل افراد به تسهیم دانش، یک امر با اهمیت برای در سازمان به شمار می
ه تشویق کارکنان برای به اشتراک رود. باید به این نکته هم توجه داشت کها به شمار میسازمان

ای نیست؛ زیرا عوامل بسیاری بر تمایل کارکنان در گذاشتن دانش به صورت داوطلبانه کار ساده
(. همچنین ظرفیت یک سازمان نظیر 1386فاتح، به اشتراک گذاشتن دانش تأثیر دارد)محمدی

نایی آن به اداره کردن ارتباط مدرسه، برای حفظ یک الگوی پیچیده و مربوط به هم، محدود به توا
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الزم، برای هماهنگی است. هر قدر کارایی ارتباط در داخل یک مدرسه بیشتر باشد، توانایی 
های آموزشی،  های وابسته به هم مثل وسعت و مراحل محتوای دروس و رویههماهنگی فعالیت

ازمند ارتباط و تعامل (. از طرفی دیگر، تبادل دانش و اطالعات نی1382بیشتر است)عباس زاده، 
باشد و زمانی که اعتماد وجود دارد، افراد تمایل می هابین آن اعتماد نیز وجود قوی بین افراد و

با توجه به اهمیت (. 1972دانش مفید به دیگران دارند)زند،  گذاریبه اشتراکبیشتری برای 
های تأثیرگذار بر   هاز مؤلفانی و اعتماد سازمانی که تسهیم دانش و عواملی همچون ارتباط سازم

ارتباط سازمانی مفید  ۀرسد که پژوهش حاضر بتواند ضمن توسعتسهیم دانش است؛ به نظر می
های الزم برای پرورش تسهیم دانش و اعتماد سازمانی را فراهم و اثربخش در مدارس، زمینه

ژوهش میان متغیرها و پ ۀشده در پیشین مفهومی و تجربی بیان ۀهمچنین با توجه به رابطآورد. 
های آموزشی دارد، این پژوهش همچنین با توجه به اهمیتی که بررسی این موضوع در سازمان

بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد سازمانی، در  ۀدرصدد بررسی رابط
هش را با الگوی مفهومی پژو 1شکل باشد. می اول و دوم متوسطه ۀمیان دبیران مدارس دور
 :دهدتجربی و نظری متغیرها نشان می ۀشده و پیشینتوجه به تحقیقات انجام

 

 

 
 

                            

 

 تسهیم دانش مبتنی بر ارتباط سازمانی و اعتماد سازمانیمدل مفهومی  .1شکل 

های مرتبط با موضوع پژوهش به صورت در این بخش از پژوهش، تحقیقات و پژوهش

 :شودخالصه بیان می

 ارتباط سازمانی

 دانش

 تسهیم دانش
 ارتباط افقی

 ارتباط عمودی

 

 

 تسهیم دانش

 ارتباط سازمانی

 

 

 دانش صریح

 دانش ضمنی
 

 اعتماد سازمانی

 اعتماد افقی

 اعتماد عمودی

 نهادیاعتماد 
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« فکری و سودمندی سازمانی ۀاجتماعی، سرمای ۀسرمای»در پژوهشی که با هدف بررسی
-های رودر رو مهمنتایج به دست آمد: تماساین ( انجام شد، 1998)2وشالگو  1توسط ناهاپیت

ترین عامل در تسهیم دانش معرفی شد. بدین صورت که دو سوم دانش از طریق روابط رودر 
های داده به گیرد و یک سوم آن بر اساس مدارک و پایگاههای تلفنی صورت میرو و یا تماس

آیند؛ در حالی که انواع دیگر اطالعات نیازمند تعامل و ارتباط هستند. در پژوهشی که دست می
کاکاخل، توسط جان« تأثیر تعهد سازمانی بر ارتباط سازمانی و رضایت شغلی»با هدف بررسی

ر مستقیم نتایج به دست آمد: ارتباط سازمانی به طواین ( انجام شد، 2015خان، گال و جهانگیر)
ها ارتباط دارد. عالوه بر این،  به طور فیزیکی محیط و مثبتی با رضایت شغلی کارکنان و تعهد آن

کار به عنوان میانجی قویی در رابطه بین ارتباط و تعهد سازمانی با رضایت شغلی است. در 
د نوآوری بهبونقش ارتباطات اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و »پژوهشی که با هدف بررسی

نتایج به دست آمد: ارتباط این ( انجام شد، 1394هویدا و همکاران،توسط)«سازمانی مدارس
ای انجام شده، باالتر از میانگین هستند و سازمانی و اعتماد سازمانی در آزمون تی تک نمونه

زمانی نوآوری سازمانی در حد متوسط قرار دارد و از لحاظ آماری معنادار هستند. بین ارتباط سا
مثبت و معناداری وجود دارد. اعتماد  ۀهای آن با نوآوری سازمانی رابطو اعتماد سازمانی و مؤلفه

سازمانی بر ارتباط سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیرگذار است. در پژوهشی که با 
 توسط باستانی، کمالی و«اجتماعی شبکه و ارتباط متقابل بین شخصی ۀسرمای»هدف بررسی

اجتماعی)ارتباطات(  ۀبه دست آمد: با افزایش سرمای نتیجهاین ( انجام شد، 1387هیکویی)صالحی
  .کندافزایش پیدا می هاآنافراد، اعتماد بین 

نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت »در پژوهشی که با هدف بررسی
نتایج به دست آمد: این ( انجام شد، 1390پور)فاتح و حاجیتوسط ابراهیمی، محمدی« مدرس

های سازمان، اعتماد به انسجام سازمان و اعتماد به ابعاد سه گانه اعتماد سازمانی اعتماد به قابلیت
خیرخواهی سازمان هر کدام تأثیر مثبتی بر تمایل کارکنان در تسهیم دانش دارد. در پژوهشی که 

فرد، حاجیان، توسط تقوی« تسهیم دانش بین کارکنان نقش اعتماد سازمانی در»با هدف بررسی
نتایج به دست آمد: بین اعتماد سازمانی)اعتماد افقی یا  این( انجام شد،1394پورسیاح و طحان)

مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین  ۀجانبی، اعتماد عمودی و نهادی( و تسهیم دانش رابط
اعتماد  ۀرای بیشترین ضریب همبستگی و مؤلفاعتماد افقی یا جانبی دا ۀمشخص شد که مؤلف

عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی با تسهیم دانش است. در پژوهشی که با هدف 
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و  1توسط عبداله« تسهیم دانش و اطالعات بر تعهد در بین مدیران چینی ،تأثیر اعتماد»بررسی
اعتماد به طور معناداری بر نتایج به دست آمد: تسهیم دانش و این ( انجام شد، 2013)2موسی

کند. سطوح تعهد، تأثیر دارند. با افزایش اعتماد و تسهیم دانش تعهد سازمانی افزایش پیدا می
اعتماد بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش و بعد از آن بر تعهد دارد. در پژوهشی که با هدف 

به  نتیجهاین ( انجام شد، 2005توسط الونن )« فرهنگ سازمانی، اعتماد و نوآوری ۀرابط»بررسی
پذیری و گذاری دانش، ارتباطات، انعطافاد سازمانی بر همکاری، به اشتراکدست آمد: اعتم

توسط «تسهیم دانش و اعتماد در سازمان»بررسی تعهد تأثیرگذار است. در پژوهشی که با هدف
تسهیم دانش نتیجه به دست آمد: اعتماد بر این ( انجام شد، 2010) 4منو سینگ  3نیشمک

توسط  «در کارکنان و ارتباطات کارمندان اعتماد »بررسی هدف با که پژوهشی در تأثیرگذار است.
اعتماد سازمانی موجب تسهیل  انجام شد، این نتیجه به دست آمد: (1990میشرا و موریسی)

 شود.  ارتباطات باز در سازمان، تسهیم اطالعات، رضایت شغلی و افزایش عملکرد می
تأثیر  دبیران اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش میانجینقش با ارتباط سازمانی : پژوهش کلی ۀفرضی
 .دارد

 های جزئی: فرضیه
 تأثیر دارد. دبیران ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش

 تأثیر دارد. دبیران ارتباط سازمانی بر اعتماد سازمانی
 تأثیر دارد. دبیران اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش

 شناسی پژوهشروش
 بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی ۀپژوهش حاضر با هدف بررسی رابط

دبیران  ۀآماری پژوهش حاضر را کلی ۀجامع. در میان دبیران مدارس انجام شدسازمانی،  اعتماد
بود. از این نفر  500ر ها بر طبق آمادادند که تعداد آنمتوسطه تشکیل اول و دوم  ۀمدارس دور

ها ن نمونه انتخاب شدند که گزینش آننفر به عنوا 217تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
 بوده است، نسبی متناسب که مبنای طبقات دبیران زن و مرد ایگیری طبقهبر اساس روش نمونه

اس برای صورت گرفت. برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. بر این اس
( استفاده شد که دارای 1372ارتباط سازمانی دعایی) ۀمتغیر ارتباط سازمانی از پرسشنام بررسی

                                                           
1 . Abdullah 
2 . Musa 
3 . McNeish  
4 . Singh Mann 
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. برای بررسی تسهیم دانش است که عبارت از ارتباط افقی و ارتباط عمودی ۀمؤلف 2سؤال و  23
مورد گویه را  5دانش صریح و ضمنی در  ۀمؤلف 2که (2005بوک، زمود، کیم و لی) ۀاز پرسشنام

اعتماد سازمانی الونن،  ۀدهد و برای بررسی اعتماد سازمانی نیز از پرسشنامسنجش قرار می
های اعتماد افقی، گویه است و مؤلفه 49استفاده شد که دارای  (2008بلومکویست و پوماالینن)

  سنجد.را میعمودی و نهادی 

نظور به م .متخصصان تأیید شدها با استفاده از نظر روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

رها و ابعاد های پژوهش به همراه تعریف مفهومی متغیگیری پرسشنامهتعیین روایی ابزار اندازه
یت مدیر ۀنظران رشتها به انضمام اهداف و سؤاالت پژوهش در اختیار اساتید و صاحبآن

 که به نظر آن د عباراتی راها خواسته شکه از آن کار به این شکل بود ۀآموزشی قرار گرفت. نحو
 زم و کسبالها با ابعاد ذکر شده همخوانی ندارد را مشخص نمایند، سپس بعد از انجام تغییرات 

جزیه جهت تها مورد تأیید قرار گرفت. نظرات اصالحی اساتید صحت روایی محتوای پرسشنامه
ست، از  اپژوهش مطرح شده هایی که در این با توجه ماهیت و نوع فرضیهو ها  و تحلیل داده

 smartpls2افزار رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم سازی معادالت ساختاری باروش مدل
ها رمال دادههای این پژوهش نرمال بودند، این روش آماری نسبت به غیر ندادهاستفاده نمودیم. 
 23ا ط سازمانی بهای ارتبانامه در این پژوهش سه متغیر مکنون مرتبه دوم بحساس نیست. 

هر کدام از  که نمودیمال را وارد مدل ؤس 5ال و تسهیم دانش با ؤس 49ال، اعتماد سازمانی با ؤس
 2ر شکل باشد که در دصل چند متغیر مکنون مرتبه اول میحا ،این متغیرهای مکنون مرتبه دوم

  نشان داده شده است.

 سازي معادالت ساختاريمدل
 217اندک) ۀمطرح شده ، مدل مفهومی پژوهش حاضر و حجم نمونهای با توجه به فرضیه

با رویکرد حداقل مربعات  (SEM)ها از روش معادالت ساختاری نفر( جهت تجزیه و تحلیل داده
استفاده شد. پژوهشگران دالیل متعددی را برای استفاده از  2smartplsافزار و  نرم  1جزئی

های با حجم کوچک دلیل، برتری این روش برای نمونه تریناند. مهمروش پی ال اس ذکر نموده
ها با آن سروکار های غیر نرمال است که پژوهشگران در برخی پژوهشاست. دلیل بعدی داده

گیری های اندازهدارند و در نهایت دلیل آخر استفاده از روش پی ال اس ، روبرو نشدن با مدل
ری بعد از طی کردن سه مرحله شامل برازش آما ۀسازنده است. در واقع در این روش پیچید

                                                           
1 . partial least squares 
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روابط بین متغیرهای »، برازش مدل ساختاری«روابط بین سؤاالت و متغیر مکنون»گیریمدل اندازه
 های مطرح شده را بررسی کنیم. و برازش مدل کلی ، قادر خواهیم بود تا فرضیه« مکنون

 هايافته
گیری)روابط بین سؤاالت ، باید مدل اندازهشودمیزمانی که از مدل معادالت ساختاری استفاده 

 شااودیید أو متغیر مکنون(، مدل ساااختاری)روابط بین متغیرهای مکنون( و مدل کلی آزمون و ت
سب  .دادآماری تعمیم  ۀدست آمده را با اطمینان باال به جامعه نتایج ب بتوانتا  جهت بررسی منا

ی کرونباخ، ضاااریب پایایی ترکیبی و معیار گیری، از معیارهای ضاااریب آلفابودن مدل اندازه
AVE  نل ماتریس فور فاده (1981) 2و الرکر 1و روش  قدار شاااداسااات عاملی و م بار  قادیر  . م

بود، معناداری  96/1و  4/0ضاارایب تی بین سااؤاالت و متغیرهای مکنون به ترتیب بیشااتر از 
 .دهدمینشان  خود راروابط بین هر سؤال با متغیر مکنون مربوط به 

 

 . مدل پژوهش با  ضرايب استاندارد شده بار عاملی 2شکل                  

                                                           
1 . Fornell 
2 . Larcker 
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 t-value ،R2مدل ساختاری در واقع مسیرهای بین متغیرهای مکنون است و با معیارهای 
،f شود، مقدار ضریب نشان داده می 2طور که در شکل گیرند. همانمورد سنجش قرار می Q2و 2

باشد که معنادار بودن این می 96/1اصلی موجود در پژوهش بیشتر از تی بین تمامی متغیرهای 
 ضریب دهد. مقداردرصد( و مناسبت مدل ساختاری را نشان می 95مسیرها)در سطح اطمینان 

 که باشدمی 96/1 از بیشتر  همگی است، شده آورده 3 شکل در که مکنون متغیرهای  بین تی
 .دهدمی نشان را ساختاری مدل مناسبت و مسیرها این بودن معنادار

 

 
 

 t-Values. مدل پژوهش با  ضرايب 3شکل 

رای تمامی دهد،  مقدار ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بنشان می 1های جدول داده

را نشان  باشد و پایایی مناسب بودن مدلمی 7/0های مرتبۀ اول و دوم، باالی حد مرزی سازه

ر متغیر ه( بین AVEروایی همگرا از میانگین واریانس به اشتراک گذاشته )دهد. برای بررسی می

بودن این  نشان از کافی بودن و مناسب 5/0های خود استفاده شد. مقدار باالی مکنون با شاخص

 معیار است. 
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 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا1جدول 

 ضريب پايايی تركيبی كرونباخ ضريب آلفاي AVE عنوان در مدل

 94/0 93/0 58/0 ارتباط افقی
 93/0 91/0 55/0 ارتباط عمودي
 92/0 91/0 501/0 ارتباط سازمانی
 97/0 96/0 69/0 اعتماد نهادي
 95/0 94/0 57/0 اعتماد عمودي
 95/0 94/0 53/0 اعتماد افقی

 94/0 94/0 51/0 اعتماد سازمانی
 94/0 76/0 89/0 دانش صريح
 87/0 88/0 7/0 دانش ضمنی
 84/0 75/0 64/0 تسهيم دانش

 
اول  ۀهای مرتببرای تمامی سازه AVEمقدار  ،شودمیمالحظه  1گونه که در جدول همان

فورنل و  از ماتریسی که توسطباشد. جهت بررسی روایی واگرا می 5/0و دوم  مناسب و  باالی 
صلی امتغیرهای مکنون در قطر  AVEاستفاده شد. مقدار جذر   است، ( ابداع شده1981)الرکر

 ن است.های ماتریس میزان همبستگی بین متغیرهای مکنواین ماتریس قرار دارد و سایر خانه
 . نتایج روایی واگرا2جدول 

دانش 
 ضمنی

دانش 
 صريح

 اعتماد
 افقی

اعتماد 
 عمودي

اعتماد 
 نهادي

ارتباط 
 عمودي

ارتباط 
 افقی

 هاسازه

 ارتباط افقی 76/0      

     74/0 21/0 
ارتباط 
 عمودی

 اعتماد نهادی 24/0 13/0 83/0    

   75/0 07/0 64/0 26/0 
اعتماد 
 عمودی

 اعتماد افقی 12/0 15/0 3/0 14/0 72/0  
 دانش صریح 18/0 12/0 11/0 12/0 06/0 94/0 
 دانش ضمنی 2/0 2/0 2/0 24/0 2/0 33/0 83/0
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زیرین  هایاز مقادیر موجود در خانه AVEمقادیر جذر  دهد کهنشان می 2جدول های داده
ون  توان گفت که در مدل پژوهش، متغیرهای مکنمی بنابراین و چپ قطر اصلی بیشتر است؛

یگر، این جدول های دیگر. به عبارت دبیشتر با سؤاالت مربوط به خودشان تعامل دارند تا با سازه
 دهد.رای مدل را نشان میمطلوبیت روایی واگ

 . نتایج معیارهای برازش مدل ساختاری و کلی3جدول 

 𝑹𝟐 𝑸𝟐 𝒇𝟐 GOF ها / مسيرسازه

 - 045/0 112/0 تسهيم دانش

55/0 

 - 27/0 271/0 اعتماد سازمانی

𝒇𝟐(ارتباط سازمانی > تسهيم دانش  ) - - 039/0 
𝒇𝟐( اعتماد سازمانی   > تسهيم  

 (دانش
- - 03/0 

زا زا را بر روی یک متغیر درونبرونثیر یک یا چند متغیر أمعیاری است که میزان ت 𝑅2معیار
به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،  67/0و  33/0،  19/0دهد و سه مقدار نشان می

مقدار این معیار  ،دهدنشان می 3جدول  هایداده در نظر گرفته شده است. R2متوسط و قوی 
و با  است بوده 271/0و  112/0برابر با  به ترتیبو اعتماد سازمانی  دانشهای تسهیم سازه برای

بین  ۀشدت رابط𝑓2 معیار .کندیید میأ، برازش مدل ساختاری را تبندی اعالم شدهتوجه به دسته
مقادیر ثیر است. أنشان از شدت باالی ت ،هر چه این معیار بیشتر باشد .کندص میها را مشخسازه

 یک متغیر مکنون بر قوی، متوسط و ضعیفثیر أت ۀبه ترتیب نشان از انداز 35/0و  15/0، 02/0
ثیر اعتماد سازمانی  بر أمیزان تدهد، نشان می 3های جدول داده دیگر است. ،روی متغیر مکنون

( 039/0ثیر ارتباط سازمانی  بر تسهیم دانش ضعیف )أ(  و میزان ت03/0تسهیم دانش ضعیف )
در مورد تمامی کند ل در متغیرهای وابسته را مشخص میبینی مدقدرت پیش 𝑄2معیار  باشد.می

متوسط  ،ضعیفبینی را به عنوان قدرت پیش 35/0و 15/0، ، 02/0زا سه مقدار های درونسازه
، نشان از قدرت زای مدلهای درونسازه  𝑄2مقدار  3با توجه به جدول  .اندو قوی تعیین نموده

 دارد. را بینی متوسط مدل در خصوص این سازهپیش
 مدل کلی
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و  25/0،  01/0وجود دارد و سه مقدار  1GOFیک معیار بنام   ،برای بررسی مدل کلی
 هایداده با توجه به معرفی شده است. GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0

نشان  ،بندی گفته شدهبه دست آمد که با توجه به دسته 55/0معادل  GOFمقدار معیار  3جدول 
گیری و  اندازهیید مدل در سه بخش ساختاری، أبعد از ت از برازش قوی مدل کلی تحقیق است.

 . شودپرداخته میپژوهش  هایفرضیهکلی به بررسی 
 پژوهش های جزئینتایج آزمون فرضیه. 4جدول 

 ۀنتيج t ۀآمار ثيرأنوع ت مسير
 كل مستقيمغير مستقيم  آزمون

تسهيم    ←ارتباط سازمانی
 دانش

 تأیید شد. 085/2 288/0 103/0 185/0

اعتماد  ←ارتباط سازمانی 
 سازمانی

 تأیید شد. 88/5 521/0 - 521/0

تسهيم  ←اعتماد سازمانی 
 دانش

 .یید شدأت 53/2 198/0 - 198/0

ی دهد که چون برای تمامی مسیرهای موجود در مدل، مقدار تنشان می 4 نتایج جدول

 د.گرددرصد، تأیید می 95های پژوهش با احتمال  باشد. تمامی فرضیهمی 96/1بیشتر از 

 t ۀر آمارچون مقدا تأثیر دارد. دبیران ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش :پژوهش اول ۀفرضی

ثیر أباشد، تیم 96/1ی و تسهیم دانش بیشتر از متغیر ارتباط سازمانبین دو  ۀمحاسبه شد (085/2)

 باشد.یدرصد معنادار م 95با احتمال  185/0ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش با ضریب بتای 

ف این مطلب است که با افزایش یک انحرا ۀدهند ( نشان185/0ضریب بتای بین متغیرها)

ف استاندارد انحرا 185/0 ۀمستقیم به انداز به طور در ارتباط سازمانی، تسهیم دانش  داستاندار

سته است و میزان ثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابأت ،در واقع این مقدار افزایش خواهد یافت.

ی خواهد ثیر غیر مستقیم ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش در بخش فرضیه اصلی مطرح و بررسأت

 شد.

ارتباط تأثیر  تأثیر دارد. اعتماد سازمانی دبیران برسازمانی  ارتباط :پژوهش دوم ۀفرضی

باشد. چون معنادار میt(88/5 )ۀ و مقدار آمار 521/0اعتماد سازمانی با ضریب بتای بر  سازمانی
                                                           
1  . goodness of fit 
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است،  فرض صفر این قسمت مبنی بر وجود  58/2این مسیر بیشتر از قدر مطلق   t ۀمقدار آمار

ون مقدار ضریب باشد. چدرصد معنادار می 99اعتماد سازمانی با احتمال بر  ارتباط سازمانیتأثیر 

توان نتیجه گرفت که با افزایش یک ها مثبت و معنادار به دست آمده است، میبتای بین این سازه

انحراف استاندارد، افزایش  521/0 ۀاعتماد سازمانی به انداز  ارتباط سازمانی،انحراف استاندارد در 

 خواهد یافت.

تماد سازمانی اعثیر أت. سوم پژوهش: اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش دبیران تأثیر دارد ۀفرضی

 بارت دیگر،عبه باشد. معنادار می t (53/2) ۀو مقدار آمار 198/0با ضریب بتای بر تسهیم دانش 

نی بر فرض صفر این قسمت مباست؛  96/1این مسیر بیشتر از قدر مطلق   t ۀچون مقدار آمار

ون مقدار چو باشددرصد معنادار می 95ثیر اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش با احتمال أوجود ت

زایش یک توان نتیجه گرفت که با افدست آمده است، میه ها مثبت بضریب بتای بین این سازه

افزایش  ،نداردانحراف استا 198/0 ۀانحراف استاندارد در اعتماد سازمانی ، تسهیم دانش به انداز

 خواهد یافت.

 دبیران نشبر تسهیم دا اعتماد سازمانی میانجینقش  با : ارتباط سازمانیکلی پژوهش ۀفرضی

 تأثیر دارد.

 پژوهش کلیۀ نتایج آزمون فرضی. 5جدول 

 ۀفرضي
 كلی

 پژوهش

هاي بين متغير
 مستقل و ميانجی

بين متغيرهاي 
ثير أت ميانجی و وابسته

 مستقيم

ثير أت
غير 

 مستقيم

ثير أت
 كل

 ۀآمار
VAF 

 ۀنتيج
ضریب  آزمون

 مسیر
مقدار 

 تی
ضریب 

 مسیر
مقدار 

 تی

521/0 88/5 198/0 53/2 185/0 103/0 288/0 358/0 
یید أت

 .شد

 

و  تی بین متغیرهای مستقل و میانجی ۀمقدار آمار دهد،نشان می 5های جدول داده
ژوهش نیز پکلی  ۀگیریم که فرضیباشد، نتیجه میمی 96/1یانجی و وابسته بیشتر از متغیرهای م

رتباط سازمانی ثیر غیر مستقیم اأشود. جهت محاسبه تتأیید می به دست آمدههای با توجه به داده
( 521/0بر تسهیم دانش از حاصل ضرب ضریب مسیرهای ارتباط سازمانی بر اعتماد سازمانی )

  .شد( استفاده 198/0و اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش)
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ثیر أیم و تثیر غیرمستقأثیر کل ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش از حاصل جمع تأهمچنین میزان ت
 288/0ر ثیر کل ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش برابأو میزان ت دست آمده ( ب185/0مستقیم)

اری بین که مقد VAF ۀاز آمار اعتماد سازمانیثیر متغیر أهمچنین برای تعیین شدت ت باشد.می
از باال بودن  نشان ،تر باشدبه یک نزدیک این مقدار هرچه .شدگیرد،استفاده را در بر می 1تا  0
 متغیر میانجی است.ثیر أت

𝑉𝐴𝐹 =
(𝑎 × 𝑏)

(𝑎 × 𝑏) + 𝑐
 

𝑉𝐴𝑓 =
0.521 × 0.198

(0.521 × 0.198) + 0.185
= 0.358 

تسهیم  درصد از اثر کل ارتباط سازمانی بر 36مقدار این آماره نشان می دهد که حدود 
 شود.، تبیین میمستقیم توسط متغیر میانجی اعتماد سازمانیه صورت غیردانش ب

 گيرينتيجه
بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی  ۀحاضر، بررسی رابطهدف از پژوهش 

 آمده دست به هایداده به توجه با .اول و دوم متوسطه بود ۀدبیران دور میاناعتماد سازمانی در 
 دبیران که ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش داد نشان هایافته نتایج گرفته، صورت هایتحلیل و

آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی هر جامعه نقش حیاتی دارد. به دلیل فراگیر  تأثیر دارد.
ها در آن نهفته بختی و بدبختی ملتمراحل زندگی بشری، رمز خوش ۀر همبودن اثرات آن د

 ،های زندگی باالخص در زندگی سازمانیبا توجه به اهمیت ارتباط در تمام جنبهشده است. 
زاده، )هوی و میسکل؛ عباسکنندن و مدیران با برقراری ارتباط امرار معاش میآموزان، معلمادانش
ها مفید است و زمانی این اهداف مفید، پویا و شناخته اهداف در سازمان از سوی دیگر، .(1382

گ .ها بین افراد سازمان ارتباط برقرار شودشده هستند که در مورد آن و1لین و   2، ساند
کردند، ارتباطات ضعیف و غیر شفاف و کمبود شبکه  عنوان در پژوهش خود (2009)3جاین

ات با برقراری ارتباط روند،اجتماعی به عنوان موانع فردی در ایجاد تسهیم دانش به شمار می
های ها و مهارتشود که از دانشبین اعضای سازمان این زمینه فراهم می روشن، شفاف و قوی

ریق این روابط دانش و اطالعات خود را تسهیم نمایند و افراد با همدیگر مطلع شوند و از ط
آید که به طور داوطلبانه وجود میه ها بکنند این تمایل در آنتوجه به شناختی که از هم پیدا می

دانش خود را در اختیار دیگر اعضای سازمان قرار دهند و از همدیگر یاد بگیرند؛ زیرا در یادگیری 

                                                           
1 . Ling 
2 . Sandhu 
3 . Jain 
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بنابراین آموزش و پرورش وظیفه  .شودایجاد می ،است که دانش جدید و تسهیم دانش مستمر
های آموزشی خود دارد برای تربیت نیروی انسانی و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه، برنامه

ها منتقل کند. مدیریت دانش را بر اساس عالقه و نیازهای افراد تهیه و توسط معلمانی توانا به آن
نتایج این  همساز با فرهنگ آموزش و پرورش و بخش کلیدی فرهنگ آن محسوب شود.باید 

( همخوان است که در پژوهش خود عنوان کردند، 1998های ناهاپیت و گوشال)با یافته پژوهش
باشد و دو سوم دانش ترین عامل انتقال و تسهیم دانش میارتباطات متقابل و چهره به چهره مهم

دانش و اطالعات از جا که از آن گیرد.متقابل و چهره به چهره صورت میاز طریق روابط 
-از ابعاد مدیریت دانش میشوند و تسهیم دانش که های سازمان محسوب میترین داراییمهم

ها برای رسیدن به اهداف خود کند. سازمانباشد، نقش مهم و کلیدی در موفقیت سازمان ایفا می
ها وجود دارد و این کنند که در نزد تمامی افراد و در ذهن آنتفاده میای از دانش اساز مجموعه
های مالی و فیزیکی در یک سازمان تر از سرمایهدانش افراد است. این سرمایه مهم ۀهمان سرمای

 است. 
ه عبارت بگیرد، ها صورت میتسهیم دانش در بین افراد در سازمان از طریق ارتباطات میان آن

ها در نمدیران در سازمارود. پایه و اساس تسهیم دانش به شمار میدیگر ارتباط به عنوان 
 باشندمیعات های سازمانی نیازمند اطالبرای انجام وظایف و فعالیت گیریو تصمیم ریزیبرنامه

 آید.ست میر به دو این اطالعات و دانش از طریق ارتباط مدیر با کارکنان و کارکنان با یکدیگ
گذاری کوجود ارتباط مفید در میان کارکنان موجب افزایش رفتار تسهیم و به اشترا، همچنین

وجه به تبنابراین با  شود.ها و تحقق اهداف سازمانی به صورت اثربخش میدانش در میان آن
ثبت دارد و متأثیر  دبیران مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش، ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش

 دهد.آن را افزایش می
دار بین ارتباط سازمانی و اعتماد های این پژوهش، ارتباط معنییکی دیگر از یافته

بود. افراد با وجود آگاهی از خطرات ناشی از برقراری روابط اجتماعی، اغلب با سازمانی دبیران 
دهند. از طرف دیگر، پذیر قرار می یبهای آسیکدیگر وارد تعامل شده و خودشان را در موقعیت

شود انسان محاسبه گر و عقالنی به موجودی منعطف تبدیل شود این اعتماد است که موجب می
که به راحتی و بدون احساس خطر با دیگران وارد تعامل شده و ارتباط برقرار کند. در فضای 

تماد کرده و از طریق روابط اجتماعی، مبتنی بر اعتماد افراد با توجه به انتظارات یکدیگر به هم اع
های (. نتایج این پژوهش با یافته1378کند)باستانی و همکاران، اعتماد افزایش پیدا می
( همخوان است که در پژوهش خود عنوان کردند، اعتماد 1387هیکویی)باستانی،کمالی و صالحی

شود؛ لذا کم و کیف یت میگیرد و در طول زمان تقوبین اشخاص و در روابط اجتماعی شکل می
گیری اعتماد مؤثر باشد. با افزایش ارتباطات، اعتماد تواند، در تقویت و شکلروابط و تعامالت می
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ساز ایجاد و تقویت تواند، زمینهکند. به بیان دیگر، روابط و تعامالت میبین افراد افزایش پیدا می
( همخوان 1394های هویدا وهمکاران)با یافتههمچنین نتایج این پژوهش اعتماد بین افراد باشد. 

است که در پژوهش خود عنوان کردند که اعتماد سازمانی بر ارتباط سازمانی به طور مستقیم و 
هایی که تأکید بیشتری بر ارتباطات سازمانی و اعتماد سازمانی سازمانغیر مستقیم تأثیرگذار است. 

توان گفت، در سازمانی که ارتباطات باز در واقع می ترند.ها موفقدارند، نسبت به دیگر سازمان
و شفاف وجود داشته باشد، کارکنان قادر خواهند بود که به یکدیگر اعتماد کنند و احساس امنیت 

ریزی بهتر و ها را به مشارکت بیشتر در برنامهآید و آنوجود ه ها بهای نو در آنبرای ایجاد ایده
از طرف دیگر، وجود اعتماد  موجب ایجاد تأثیرات (. 1389ری، کند)امیمیاجرای آن تشویق 

شود و روابط درون و بیرون سازمان و افراد را درون فردی و بین فردی در میان افراد سازمان می
اند، به این معنی که هر جا که اعتماد و ارتباط درهم تنیده شدهدهد. از آنتحت تأثیر قرار می

. از ارتباط اعتماد و از اعتماد ارتباط باشندیکدیگر  ۀو تقویت کننداس اس ،توانند پایهکدام می
شود و از طریق ارتباط میان افراد منجر به اعتماد و افزایش عملکرد سازمانی میشود. حاصل می

تواند موجب و از طرف دیگر اعتماد می گیرد. ارتباط است که اعتماد میان افراد شکل می
بنابراین ارتباط سازمانی بر اعتماد سازمانی دبیران تأثیر ارتباطات بیشتر بین افراد در سازمان شود. 

 دهد.دارد و آن را افزایش می
ود. نتایج ب دبیران های پژوهش حاضر، تأثیر اعتماد سازمانی بر تسهیم دانشاز دیگر یافته

ها عضی از سازمانتأثیر مثبت دارد. در ب دبیران تحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش
نوان یک ها، دانش به عبه اشتراک گذاشتن دانش امری طبیعی است و در برخی دیگر از سازمان

ترین لیدیک نند.کگذاری آن خودداری میاهرم قدرت برای هر فرد است که از تسهیم و به اشتراک
رورش اعتماد است. تسهیم دانش در مدارس که مکانی برای تربیت و پ ،در تسهیم دانش عامل

انش دنیروی انسانی است از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تسهیم دانش سبب ماندگاری 
بط مبتنی بر وارو بیشترین تأثیرپذیری از اعتماد و  شودهای بعدی از آن میدر سازمان و استفاده

نتقال دانش یک اقدام راهبردی برای بهبود قابلیت ا .های اجتماعی استدر میان سیستم ،اعتماد
ی تیمی هاها حس اعتماد ایجاد شود و فعالیتدر میان اعضای یک سازمان این است که بین آن

(. 1390 ، ، سبحانی و محمدیفاتحشود)محمدیو چرخشی موجب ایجاد تسهیم دانش می
تواند یهمچنین دانش یک منبع کلیدی در هر سازمانی است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر م

 عمل کند.
شود. حفظ و ترین سرمایه برای سازمان محسوب میامروزه دانش به عنوان یک سرمایه و مهم 

و   ی در موفقیتاها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کنندهنگهداری کارکنان سازمان
کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی، مدیریت دانش نیز باید 
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 هایبا یافته پژوهشنتایج این . (1385های استاندارد سازمان باشد)انتظاری، بخشی از سیاست
 ،(1394همکاران)فرد و تقوی ،(1391فرد و همکاران)ابراهیمی (،1390محمدی فاتح و همکاران)

 (2010من)نیش و سینگ(، مک2005(، الونن)2013عبداله و موسی) (1394هویدا و همکاران)
همخوان است که در پژوهش خود عنوان کردند، اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش اثرگذار است. 

ات به این معنی که اعتماد موجب تقسیم اطالعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطالع
معلمانی که به همکاران خود اعتماد دارند و از طرف دیگر،  .(1383،زاده)حسنشودسازمانی می

ها مالحظه و اهمیت ناحساس همبستگی عمیقی با آنان دارند، نسبت به همکاران خود و کار آ
کنند تا وظایف خود را بهتر انجام دهند؛ وجود احساس ها کمک میبیشتری قائل هستند و به آن

شود به طور داوطلبانه و اختیاری دانش خود را در اختیار همدیگر قرار دهند. اعتماد موجب می
شود، در بین کارکنان احساس عدالت و حمایت سازمان عالوه بر این، اعتماد سازمانی موجب می

 طلبانهها فرصتن شوند که سازمان در ارتباط با آوجود آید و کارکنان مطمئه ها بنسبت به آن
کارکنانی عالقه زیادی به مشارکت و قبول مسئولیت در زندگی سازمانی . چنین کندعمل نمی

دارند؛ زیرا به مدیر و همکاران خود اعتماد دارند، سازمان را پشتیبان خود دانسته و خود را از 
تأثیر دارد و آن را افزایش  دبیران دانند. بنابراین اعتماد سازمانی بر تسهیم دانشآن جدا نمی

 دهد.می
سازمانی با  ۀیافت ست که ارتباط  صلی و هدف کلی پژوهش این ا اعتماد  میانجینقش ا

 ۀتوان گفت که در نگاهی اسااتراتژیک، توسااعتأثیر دارد. می دبیران سااازمانی بر تسااهیم دانش
فرایندهای اعتماد  ۀتواند از طریق توسااعارتباطات سااازمانی روشاان و اثربخش در سااازمان می

دهی به . در این بین مدیران منابع انسااانی نقشاای مهم در شااکلریزی شااودسااازمانی برنامه
نتایج این پژوهش (. 2000، 2و هارینگتون 1ها و فرایندهای کاری دارند)روپلها، روشساایاساات

اعتماد ( همخوان اساات که در پژوهش خود عنوان کرد، 1990های میشاارا و موریساای)با یافته
شغلی و افزایش  ضایت  سهیم اطالعات، ر سازمان، ت سهیل ارتباطات باز در  سازمانی موجب ت

تواند، یک جو های درون ساااازمانی میاز طرف دیگر، اعتماد در موقعیتشاااود.  عملکرد می
 افزایش جریان کمی و کیفی اطالعات و تسااهیم دانش موجبمشااارکتی را به وجود بیاورد که 

برقراری ارتباطات صااادقانه با همکاران و مدیریت در محیط سااازمان و  .در سااازمان شااود
شااود و از طریق موجب ایجاد اعتماد میان کارکنان در سااازمان می ،همچنین احساااس امنیت

های مطلوبی در کارکنان مانند به اشااتراک گذاشااتن دانش، رضااایت گرایش ،ارتباط و اعتماد
اعتماد  میانجینقش بنابراین ارتباط ساااازمانی با  آید.شاااغلی و افزایش عملکرد به وجود می

                                                           
1 . Ruppel 
2 . Harrington 
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 پژوهشبا توجه به نتایج   دهد.سااازمانی بر تسااهیم دانش دبیران تأثیر دارد و آن را افزایش می
 گردد: پیشنهادات زیر ارایه می
نش، های آموزشاای و آشااناسااازی مدیران و کارکنان با مفاهیم تسااهیم دابرگزاری دوره

ای افراد و بر ،توانندموارد میاین  و اعتماد ساااازمانی و مزایا و فوایدی که  ارتباط ساااازمانی
شند.  شته با شتن دانش ا سازمان دا شی در به روز نگه دا ضای همکاری با مراکز علمی پژوه ع
شویق آن شارکت در پژوهشسازمان و ت  مدیران محور و مدیریت دانش.های دانشها جهت م

وجود مسطح اعتماد  ءسازمان تالش خود رادر جهت اعتماد کارکنان خود معطوف سازند؛ ارتقا
و در  شندمدتر باآکند برای دستیابی به اهداف سازمان خود کاردر سازمان، به مدیران کمک می

ر دبهتر اساات فضااا و جوی  اسااتفاده از دانش و مدیریت دانش کارکنان خود تواناتر شااوند.
یکدیگر  ان به وجود آید که ارتباطات سااازمانی باز و شاافاف باشااد تا دبیران بتوانند بهسااازم

ساااهیم و همکاران خود به ت بادانش را  ،اعتماد کنند و از طریق این اعتماد و احسااااس امنیت
 اشتراک بگذارند.

 منابعفهرست 
 در عتمادا نقش بررسی(. 1391)ابراهیم پور،حاجیو   اصغر؛ فاتح،محمدی سیدعباس؛ ابراهیمی،

 مدیریت پژوهشی علمی ۀفصلنام. مدرس تربیت دانشگاه کارکنان شغلی دانش تسهیم
 .135 -162 ،(12)47 ،نظامی

 ۀنس ساالناولین کنفراها و موانع. (. راهبرد نوآوری، عوامل رشد، چالش1389رضا)امیری، علی
 بهمن ماه. 28و  27. شیراز مدیریت، نوآوری و کارآفرینی

و  عالی آموزش و پژوهش مدیریت ۀفرهنگ دانایی بین مؤسس ۀ(. مقایس1385)انتظاری، علی
الی و آموزش ع ۀکارشناسی ارشد، مؤسس مۀنانپایاصدا و سیما.  ۀریزی دانشکدبرنامه

 .ریزی آموزشی تهرانپژوهش، سازمان مدیریت و برنامه
ه و اعتماد اجتماعی شبک ۀ(. سرمای1386مریم)هیکویی، باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه؛ و صالحی

 .42-81، (61)6، ادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد ۀمجلمتقابل بین شخصی. 
 اعتماد قش(. ن1393پورسیاح؛ الهام؛ و طحان، مرتضی) و فرد، محمدتقی؛ حاجیان، معصومه؛تقوی

 ،اطالعات فناوری مدیریت مطالعات ۀفصلنامکارکنان.  بین دانش تسهیم در سازمانی
3(10) ،99-79 . 

 ان ومدیر و کارکنان بین سازی اعتماد بر مؤثر عوامل .شناسایی( 1383)  حسن ، زادهحسن
 انشگاه، د ارشد کارشناسی نامۀنپایا ، کشور اجرایی های سازمان موجود وضعیت بررسی
 .قم پردیس تهران،
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 (دکتری ۀلای از رساخالصه) .مناسب سازمانی ارتباطات الگوی ۀارائ (.1372اله )دعائی، حبیب
 .25 تهران، دانشگاه ،مدیریت دانش مۀفصلنا

 .387. تهران، نگاه دانش، های مدیریت و سازماننظریه(. 1383سیدجوادین، سیدرضا)
ی، . تکنولوژی آموزشنقش مدیریت دانش در توانمند کردن معلمان(. 1389گلینی، محبوبه)

26(3) ،14-12. 
 ازمانس کارکنان دانش تسهیم فرایند و سازمانی چابکی ۀرابط بررسی(. 1391)سهیال محرابی،

 نشناسیروا و تربیتیعلوم ۀدانشکد ،ارشد کارشناسی ۀنام پایان. شهرکرد کشاورزی جهاد
 .اصفهان

مدیریت دانش، (. 1390فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق؛ و داریوش، محمدی)محمدی
 پیام پویش. ، تهران انتشاراترویکردی جامع

 ۀ. ترجممدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل(. 1958ک؛ و میسکل، سیسل)هوی، وین
 . 1-875، 4(، انتشارات دانشگاه ارومیه، 1382میرمحمدسید عباس زاده)

 سازمانی تارتباطا (. نقش1394زاده؛ حجت)هویدا، رضا؛ چوپانی، حیدر؛ خوران، عبداله؛ و غالم
لمی ع ۀفصلناممدارس.  سازمانی بهبود نوآوری و توسعه در سازمانی اعتماد و اثربخش

 .117-146، (2)5، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی
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