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چکیده :امروزه سازمانها دانش را مهمترین منبع باارزش میدانند و جهت رقابت با دیگران به مدیریت منابع و
قابلیتهای فکری خود میپردازند .به همین دلیل بسیاری از سازمانها برنامههای گستردهای برای مدیریت اشتراک
دانش اجرا نمودهاند .آنها باید برای حمایت از کسب ،ذخیرهسازی ،بازیابی و تسهیم دانش از فناوریهای اطالعاتی
استفاده کنند و فرهنگ تسهیم دانش را در بین کارکنان ایجاد نمایند و این کار نیز مستلزم تغییر فرهنگی است .هدف
پژوهش بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان است .جامعه آماری
پژوهش را کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز تشکیل میدهند که تعداد آنها  650نفر است .با استفاده از
جدول مورگان ،نمونه  242نفره با استفاده از پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت .پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ
نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر خبرگان دانشگاهی (روایی
محتوایی) و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت ( .)0/919دادهها با استفاده از نرمافزار
اس پیاساس نسخه  20و آموس نسخه  24موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که فرهنگ عقالیی بر اشتراک
دانش (صریح و ضمنی) و خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دارد .فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراک دانش صریح
تأثیر معناداری دارد .فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دارد ،همچنین خودکارآمدی
کامپیوتری بر اشتراک دانش (صریح و ضمنی) تأثیر معناداری دارد .تأثیر فرهنگ گروهی بر اشتراکگذاری دانش
صریح و تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر خودکارآمدی کامپیوتری تأیید نشد.
کلیدواژهها :اشتراک دانش صریح ،اشتراک دانش ضمنی ،خودکارآمدی کامپیوتری ،فرهنگسازمانی.
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مقدمه
در عصر رقابتی کنونی ،سازمانهایی در برابر تحـوالت موفـق خواهنـد بـود کـه سـرمایه نامشهود و ناملموس
(دانش) خود را بهطور مداوم بهبـود و توسـعه بخشـند (فیض ،اکبر زاده صفوئی و زنگیان  .)1394سازمانها
بر بهکارگیری سرمایه انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز میکنند ،کارکنان نیز به دنبال انتشار
دانش خود در سراسر سازمان هستند .تسهیم دانش بهعنوان نیرویی مثبت در ایجاد سازمانهای برتر
شناختهشده است ،بنابراین ،عواملی که تسهیم دانش را بین کارکنان تقویت و تشویق میکند ،باید تعیین
شود (اخوان خرازیان و مقدسی  .)1396دانش اساس توسعه پایدار و کلید مزیت رقابتی دائمـی سـازمان
اسـت ( )Chang, Liao and Wu 2017; Chen, Chuang and Chen 2012بهویژه دانش ضمنی ،به
دلیل یکتایی ،قابلیت تقلیـد انـدک و تعویضپذیری میتواند منبع مزیت رقابتی باشد ( López-Nicolás
 .)and Meroño-Cerdán 2011با افزایش عدم اطمینان محیط بازار و تنوع نیازهای مشتریان ،سازمانها
در حال تبدیل به سیستمهای سازمانی هستند تا عملیات ،تاکتیک و استراتژیکشان را بیشازپیش کارآمد
و مؤثرتر کنند ( .)Zhu, Wang, and Chen 2010پیچیدگی عملکرد سیستم ،فرآیند پیادهسازی و ادغام
این سیستمها را همواره با ریسک همراه کرده است که منجر به افت سرعت در پیادهسازی سیستمهای
جدید میشود .بهمنظور افزایش میزان موفقیت ،محققین سیستم اطالعاتی بر انتقال و کاربرد دانش در
سازمان تمرکز کردهاند ( .)Wang, Li and Hsieh, 2013ازآنجاییکه دانش در بین افرادی که ایجاد،
سازماندهی ،بایگانی ،دسترسی و رفتار اشتراک دانش ساکن است ،انتقال دانش به سراسر مرزهای فردی و
سازمانی درنهایت وابسته به رفتار دانش اشتراکی خود کارکنان است ( .)Ho and Kuo 2013فرهنگ
تسهیم دانش در سازمان به نگرش افرادی که این فرهنگ را ایجاد کردهاند ،وابسته است .درصورتیکه
کارکنان به تسهیم دانش خویش با دیگر اعضای سازمان تمایلی نداشته باشند ،از طریق سیستم پاداش یا
الزامات قانونی ،فرهنگ تسهیم دانش در میان آنان با مشکل مواجهه خواهد شد (عسگری  .)1384ادبیات
نشان میدهد فرهنگسازمانی نقش مهمی در به اشتراکگذاری دانش در بین کارکنان دارد ( & Rohim
Budhiasa, 2019; Mueller 2012; Ho 2009; Wiewiora et al 2013; Shao, Wang and Feng
 .)2015انتقال ،خلق و بهکارگیری دانش مستلزم وجود فرهنگسازمانی است که در آن افراد و گروهها تمایل

داشته باشند با یکدیگر همکاری کرده و در راستای منافع متقابل دانش خود را با یکدیگر سهیم کنند
(عالمه ،عسکری و خزائی پول  .)1395از طرفی دیگر اشتراک دانش در بین کارکنان مستلزم بستری است
که در آن خودکارآمدی کامپیوتری 1کارکنان سازمان زمینه تسهیم دانش را فراهم آورد ( Shao, Wang
 .)and Feng 2015ادبیات نشان میدهد که خودکارآمدی یکی از عوامل اصلی روانشناختی است که
شرایط اشتراک دانش را فراهم میآورد ( )Chen, Chuang and Chen 2012و فرهنگسازمانی عامل
اصلی حیاتی است که بر خودکارآمدی کامپیوتری اثر میگذارد ( ;Shao, Wang and Feng 2015
 .)Sheng, Pearson and Crosby 2003به اشتراکگذاری دانش کـاری دشوار است و تمایل افراد برای
تسهیم و ادغام دانش خود یکی از موانع اصـلی اشتراک دانش به شمار میرود .باوجود مبانی زیاد در مـورد

1.Computer Self-Efficacy
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مـدیریت دانـش ،ماهیـت ارتبـاط بـین انگیزههای فردی و تسهیم دانش در سازمانها تا حد زیادی مغفول
مانـده و کمتـر درک شده است .تسهیم دانش بهصورت مـؤثر ،نمیتوانـد باالجبار صورت گیرد ،بلکه این
امر باید تشویق و تسـهیل شـود که بخشی از آنها بهوسیله انگیزش درونی ]خودکارآمدی کامپیوتری[
( )Shao, Wang and Feng 2015و بخشی نیز توسط انگیزش بیرونی ]حمایت سازمانی[ ( Kim and
 )Jang 2018صورت خواهد پذیرفت ،اگر شخصی نخواهد که دانش خود را منتشر کند ،تسهیم دانـش
اتفـاق نخواهـد افتـاد .تحقیقات پیشین نقش اساسی ایجاد انگیزه را بهعنوان عامل موفقیت در تسهیم
دانـش نشان میدهند ( .)Shao, Wang and Feng 2015; Kim and Jang 2018بنابراین؛ مدیریت با
این چـالش روبـرو اسـت کـه چگونه در کارکنان سازمان انگیزه تسهیم دانش ایجاد کرده و این فرایند را
تسـهیل کنـد.
بسیاری از عوامل شناساییشده بهعنوان عوامل مؤثر در اشتراک دانش ،دارای ابعاد پیچیدهای است و
بهکارگیری آن عوامل باوجود زمان زیادی که به خود اختصاص میدهند ،نتیجه قابلاطمینان و قطعی به
دست نخواهند داد .عواملی مانند فرهنگی ،ساختار سازمانی و فناوری ازایندست هستند .سختی بهکارگیری
این عوامل و هزینه بسیار زیاد آنها از یکسو و زمانبر بودن آنها در بروز رفتار اشتراک دانش ،از سوی
دیگر ،مدیران را برای بهکارگیری این عوامل ،دچار سردرگمی کرده است .تأکید این مقاله بر بهکارگیری
عوامل درونسازمانی است که علیرغم سهولت بهکارگیری آنها ،سرعت تأثیرگذاریشان نیز بسیار زیاد بوده
و نتایج بهمراتب مؤثرتری را نسبت به سایر عوامل خواهند داشت .از یکسو با توجه به ورود کامپیوتر به
عرصههای مختلف حیات اجتماعی و بهخصوص سازمانها ،هرکدام از افراد سازمان تجربه کوتاهی در استفاده
از کامپیوتر خواهند داشت؛ بنابراین متناسب با این تجربیات واکنشهای متفاوتی از سوی افراد رخ خواهد
داد که یکی از این واکنشها که در پژوهشهای قبلی کمتر به آن توجه شده بود بحث اشتراک دانش است.
از سوی دیگر ،خودکارآمدی کامپیوتری نقش مهمی در تأثیرگذاری انگیزه و رفتار افراد دارد .بنابراین،
بهاحتمالزیاد افراد با خودکارآمدی باالتر نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین به ایفای رفتارهای اشتراکی
دانش بیشتری خواهند پرداخت .افراد با خودکارآمدی باال دارای مهارت و قابلیت بیشتری جهت رفتارهای
اشتراکی میباشند و میزان اطمینان فرد نسبت به تواناییاش در ارائه دانش ،اعتمادبهنفس در پاسخگویی به
سؤاالت و داشتن تخصص و آگاهی در اشتراک دانش در این پژوهش مطرحشده است .مطالعات اندکی به
بررسی تأثیر فرهنگسازمانی و خودکارآمدی کامپیوتری بر رفتار اشتراک دانش پرداخته است .شکافهای
چشمگیر در ادبیات موجود در مورد درک نظری از اینکه چگونه فرهنگسازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری
افراد و رفتار صریح و ضمنی دانش انسانی تأثیر میگذارد ،محقق را بر آن ساخته است که تأثیر سازه
فرهنگسازمانی را بر خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراک دانش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز
موردبررسی قرار دهد.
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چارچوب نظری پژوهش
در این بخش بهطور خالصه درباره هر یک از متغیرهای پژوهش ازجمله فرهنگسازمانی ،ابعاد موردمطالعه،
خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراک دانش (ضمنی و صریح) بحث میشود:

فرهنگسازمانی
از دهههای گذشته تاکنون ،مفهوم فرهنگسازمانی 1بهعنوان روشی برای درک سیستم انسانی توجه
تحقیقات بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است .فرهی و دیگران ( )1396فرهنگسازمانی را الگویی
از مفروضات اساسی تعریف میکنند که یک گروه مشخص آن را اختراع ،کشف و توسعه میدهد تا بتواند از
طریق آن بر مشکالت ناشی از انطباق خارجی و یکپارچگی داخلی فائق آید .لی ،ادریس و دلفابرو)2017( 2
فرهنگسازمانی را بهعنوان باورها ،ادراکات و انتظارات مشترک تعریف کردهاند که مشخص میکند چگونه
سازمان برای حل مسائل به روش خاصی تصمیم میگیرد .فرهنگسازمانی بهعنوان یک چارچوب شناختی
تعریفشده است که شامل نگرشها ،ارزشها ،هنجارها و انتظارات مشترک توسط اعضای سازمان است
( .)Suwibawa, Agung & Sapta 2018فرهنگسازمانی بهعنوان مجموعهای از عقاید ،ارزشها و فرضیات
تعریفشده است که توسط اعضای یک سازمان به اشتراک گذاشته میشود .این ارزشهای مشترک تأثیر
خود را بر رفتار اعضای سازمان میگذارند ،زیرا آنها برای هدایت تصمیمات و رفتارهای خود به ارزشهایی
متکی هستند که بیشتر بر اثربخشی سازمان تأثیر میگذارد ( .)Meng & Berger 2019فرهنگسازمانی
بهمنزله موتور و نیروی محرکهای است که افراد را برای فعالیت و عمل به حرکت درمیآورد و اهرم نیرومندی
است که الگوهای رفتاری خاصی را ترویج مینماید (سلطانی ،بردبار شرامین و هوشنگی  )1391و نظام
مشترکی از ارزشها و باورها تعریفشده است که رفتار ذینفعان را تحت تأثیر قرار میدهد (سلطانی ،نجات
و جعفری کلیجی  .)1394وفا خواه ،یاراحمدی و تمجید پامچلو ( )1397فرهنگ را یک الگوی اندیشیدن
و عمل کردن تعریف کردهاند که شامل اعتقادات ،باورها ،ارزشها ،آرمانها ،هنرها ،فنون و آداب جامعه است
و در رفتار و عملکرد هر فرد یا گروهی دیده میشود و آنان را از دیگر افراد متمایز میسازند .باوجود تفاسیر
چندگانه ،به نظر میرسد توافق وجود دارد که فرهنگسازمانی شامل سه سطح با سطوح آگاهی متفاوت
است ( .)Hofstede et al 1990, 278محققان معتقدند که عمیقترین سطح شامل الگوهایی از مفروضات
اساسی است که اعضای سازمان بدون آگاهی از آنها اطالع دارند؛ سطح بیرونی شامل مصنوعات از قبیل
الگوهای قابلمشاهده و قابلشنیدن است؛ درحالیکه سطح متوسط ،ارزشها و اعتقادات در مورد چگونگی
تعامالت اجتماعی با یکدیگر در زمینههای سازمانی را دربر میگیرد و این سطح بهویژه برای توضیح رابطه
فرهنگسازمانی و اثربخشی سازمانی مفید است زیرا قابلاندازهگیری آسان است ( Iivari and Huisman
 .)2007کوئین و اسپریتزر ،)1991( 3فرهنگسازمانی را با توجه به نوع تمرکز (انعطافپذیری و ثبات) و

1.Organizational Culture
2.Lee, Idris & Delfabbro
3.Quinn & Spreitzer
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تمرکز (داخلی و خارجی) به چهار نوع فرهنگ توسعهای ،1فرهنگ گروهی ،2فرهنگ سلسلهمراتبی 3و فرهنگ
عقالیی 4تقسیم میکنند .ارزشهای چهار نوع فرهنگ ،متفاوت هستند که در زیر موردبررسی قرار میگیرند:
الف) فرهنگ توسعهای :در این فرهنگ رهبران متمایل به کارآفرینی و آرمانگرایی بوده که تمایل به
ریسک کردن داشته و قادر به ایجاد یکچشم انداز از آینده سازمان هستند .رهبران در این فرهنگ بر به
دست آوردن منابع بیشتر و دستیابی به وضعیت مشهود ،قانونی بودن و حمایت خارجی متمرکز میشوند.
شاخص اثربخشی در این نوع فرهنگ ،رشد ،ایجاد بازارهای جدید و دستیابی به منابع است (اردالن و بهشتی
راد .)1394
ب) فرهنگ گروهی :هدف سازمانهایی که بر فرهنگ گروهی تأکیددارند ،حفظ کردن گروههاست.
تعلق ،اعتماد و مشارکت ،از ارزشهای محوری این نوع فرهنگ بوده و عوامل انگیزشی عمده آن شامل
وابستگی ،تعلق و عضویت است .در این فرهنگ رهبران تمایل دارند که مشارکتی با تعقل و تفکر و حمایتی
باشد و تعامل بین تیم های کاری را تسهیل کنند .شاخص اثربخشی در این نوع فرهنگ ،ایجاد و توسعه
ظرفیت های انسانی و ارتقای تعهد اعضا به سازمان است (حاجی پور و نظرپورکاشانی .)1389
ج) فرهنگ عقالیی :رهبران در فرهنگ عقالیی تمایل دارند که هدایتگر ،هدف محور ،مفید و وظیفه
مدار بوده و بهطور دائم جنبه حمایتی داشته و مشوق بهرهوری در سازمان باشند .شاخص اثربخشی برنامه-
ریزی ،بهرهوری و کارایی است (اردالن ،سلطانزاده و بهشتی راد .)1393
د) فرهنگ سلسله مراتبی :فرهنگ سلسله مراتبی بر ثبات و تمرکز داخلی تمرکز دارد ،مکانی کامالً
رسمی و ساختاریافته است (حسینی سرخوش ،فرهی بوزنجانی و سنجقی  .)1388این فرهنگ قوانین و
رفتارهای مورد انتظار را در میان کارکنان با دستورالعملی برای رفتار خاص تعیین میکند .عالوه بر این به
دلیل تمرکز باال و رسمیت در ساختار بهعنوان یک فرهنگ قوی بهحساب میآید ( Lee, Idris and
 .)Delfabbro 2017جدول زیر (جدول  )1فرهنگ کوئین و اسپریتزر )1991( 5را با انواع دیگر فرهنگ ،در
ادبیات موجود نشان میدهد.
جدول  .1مقایسه نوع شناسی فرهنگی
کوئین و اسپریتزر ()1991

فرهنگ توسعهای

فرهنگ گروهی

فرهنگ سلسله
مراتبی

فرهنگ
عقالیی

کوئین و روهرباق)1983( 6

ایدئولوژیک

توافق

سلسله مراتبی

عقالیی

چارلز هندی ()1981

قدرتی

شخصی

شبکهای

وظیفهای

سانن فیلد ()1989

باشگاهی

تیمی

سنگری

علمی

1.Development culture
2.Group culture
3.Hierarchical culture
4.Rational culture
5.Quinn & Spreitzer
6.Quinn & Rohrbaugh
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کوک و الفرتی ()1987

انفعالی/تدافعی

تهاجمی/تدافعی

-

سازنده

دنیسون ()1995

مأموریتی

مشارکتی

مبتنی بر تداوم

انعطافپذیر

دنیسون و میشرا)1995( 1

سازگاری

مشارکت

ثبات

مأموریت

اوگبونا و هاریس)2000( 2

نوآورانه

جامعه

بوروکراتیک

رقابتی

رابینز و النگتن ()2001

سربازی

تکهتکه

شبکهای

گروهی

ترامپنارس ()2005

بوروکراتیک

هدف محور

گلخانهای

قبیلهای

ژنیکو و سیموسی)2006( 3

سازگاری

انسانی

تعریفنشده

پیشرفت

کامرون و کوئین ()2006

کارآفرینی

بازاری

سلسله مراتبی

باشگاهی

کامرون و کوئین)2011( 4

ادهوکراسی
(توسعهگرا)

قبیلهای
(تیمگرا)

سلسلهمراتبی

بازار
(نتیجهگرا)

فرهی ،فضائلی و ابراهیمی
()1394

محیط محور

راهبرد محور

قانون محور

انسانمحور

اشتراکگذاری دانش
به اشتراکگذاری دانش یک فرایند اساسی و بهطور بالقوه مهمترین فعالیت مدیریت دانش است ( Chen

 .)et al 2018دانش یک منبع مهم و بهعنوان منبع اصلی مزیت رقابتی عمل میکند ،بدون دانش ،هیچ
سازمانی زنده نخواهد ماند ( ،Shao, Feng and Wang 2017رونقی ،زینالدین زاده و علم بالدی .)1398
زمانی که افراد اطالعات ،فعالیتهای مؤثر ،دیدگاهها ،تجربیات ،مزیتها ،درسهای آموختهشده عملی یا
غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک میگذارند ،بهرهوری در بخشهای مختلف سازمان ارتقا پیدا
میکند (خلیلی پور و خنیفر  .)1396ازآنجاییکه دانش سازمانی عمدتاً در درون افراد قرار دارد ،تمایل
اعضای سازمان برای به اشتراک گذاشتن دانش 5کسبشده یا ایجادشده با دیگران در درک ارزش بالقوه
دانش اهمیت دارد ( .)Wang and Noe 2010; Kuo, Kuo and Ho 2014تسهیم دانش کلید فرآیند
تشویق افراد به بهکارگیری در جهت سهیم شدن در بهبود عملکرد سازمانی است .اهمیت اسجاد فرآیند
دانش بهعنوان عامل انتقادی در جهت رقابتها و موفقیت سازمانی است که منجر به پیدا شدن سازمانهایی
با تسهیم دانش و با باالترین اولویت و اثربخشی بهوسیله دانش ،موجب بهبود تغییر و عملکرد سازمانها در
جهت یادگیری میشود (زند کریمی  .)1398تسهیم دانش را میتوان فعالیتی هدفمند بهمنظور انتقال و
مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف کرد (مهدوی ،تقی پور
و طریفی حسینی  )1394که به هدف انتقال دانش به همکاران در فرآیند ارتباطات درون یا برونسازمانی
صورت میگیرد و منظور از دانش ،آن دانشی است که فرد آن را در سازمان کسب کرده است ( Lin., Hung

1.Denison & Mishra
2.Ogbonna & Harris
3.Xenikou & Simosi
4.Cameron & Quinn
5.Knowledge Sharing
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 .)and Chen 2009دانشی که در میان کارکنان به اشتراک گذاشتهشده است ،میتواند به دو نوع تقسیم
شود :دانش صریح 1و دانش ضمنی .)Chang, Liao and Wu 2017( 2دانش صریح که به دانش آشکار
شهرت دارد به دانش بیانشده ،مستند و بهصورت بصری مثالً متن ،جداول ،نمودارها یا اسناد و مصنوعات
ارائه میشود و نسبتاً آسان جستجو و با دیگران به اشتراک گذاشته میشود ( Shao, Feng and Wang
 .)2017بعد صریح دانش ،نظامیافته و کدگذاری شده است که با استفاده از سمبلها یا یکزبان طبیعی
میتواند به دیگران منتقل شود (فتحیان ،شفیعا و امجدی  .)1396انواع مستندات ،استانداردهای رسمی،
فرمولهای ریاضی ،دستورالعملهای آموزشی ،دستورالعملها یا اطالعات واقعی ساده ،بعضی نمونههای رایج
از دانش صریح هستند ( .)Park and Gabbard 2018دانش ضمنی که به دانش پنهان نامیده میشود نیز
در درون شخص قرار دارد و در بیشتر مواقع توصیف و انتقال آن دشوار است (اخوان ،امیران و رحیمی
 )1393این نوع از دانش بسیار شخصی ،ذهنی و دشوار برای تبادل و یا ارتباط است .دانش ضمنی را معموالً
با استفاده از زبان رسمی بهسختی میتوان بیان کرد زیرا از طریق اقدامات انسانی مانند ارزیابیها ،نگرشها،
دیدگاهها ،تعهدات و انگیزه بیان میشود ( Shao, Feng and Wang 2017; Suppiah and Singh
 .)Sandhu 2011وجهه ضمنی بودن دانش ،شامل دو بعد ذهنی و فنی است .بعد ذهنی دانش با مدلهای
فکری فرد شامل مدل ذهنی ،اعتقادات ،تجارب گذشته و نقطه نظرات فرد ارتباط دارد .بعد فنی شامل دانش
فنی کار ،مهارتی است که در یک بستر و محیط خاص کاربرد دارد (فتحیان ،شفیعا و امجدی  .)1396دو
جریان در پژوهشهای به اشتراکگذاری دانش وجود دارد .اولی بر ارزش به اشتراکگذاری دانش متمرکز
است .این مطالعات با مقایسه آن با استراتژیهای سنتی یا دیگر فرآیندهای تصمیمگیری ،ارزش به اشتراک-
گذاری دانش را شناسایی میکنند و در زمینه چگونگی سنجش ارزش به اشتراکگذاری دانش و عوامل
اثرگذار بر ارزش تسهیم دانش بحث میکنند .جریان دوم با چارچوبهای حمایتی یا فناوریها و عوامل
موردنیاز برای به اشتراکگذاری اطالعات مرتبط است (امیریان هاشمی ،شمس و شیرایی .)1397

خودکارآمدی کامپیوتری
ادبیات موجود نشان میدهد خودکارآمدی نه یک ویژگی استاتیک و پایدار است ،بلکه یک قضاوت پویا است
که با تغییرات محیط تغییر میکند و فرهنگسازمانی بهعنوان یک عامل حیاتی که خودکارآمدی را تحت
تأثیر قرار میدهد شناسایی شد ( .)Sheng, Pearson and Crosby 2003خودکارآمدی بهعنوان یک
برچسب عمومی از قضاوت های کارآمدی شخصی در رابطه با دامنه وسیعی از رفتارهای درگیر در انتخاب
شغل و سازگاری با آن توصیفشده است .افزون بر آن ،خودکارآمدی بهعنوان یک باور در مورد توانایی برای
داشتن تجارب شغلی موفق مانند انتخاب یک شغل ،خوب انجام دادن و پافشاری و مداومت در آن شغل
تعریفشده است .ازاینرو وقتی افراد توانمند میشوند ،آنها احساس خودکارآمدی میکنند ،یا اینکه احساس
میکنند قابلیت و تبحر الزم را برای انجام موفقیت یک کاردارند .افراد توانمند نهتنها احساس شایستگی،
بلکه احساس اطمینان میکنند که میتوانند کار را یا کفایت انجام دهند (رستمی و دیگران .)1396
1.Explicit Knowledge
2.Tacit Knowledge
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خودکارآمدی نشانگر درک خود فرد از اینکه او مهارت الزم را دارد یا توانایی تبدیل آن مهارتها برای
دستیابی به نتیجه مطلوب را دارد ( .)Li & Tsai 2019کامپئو و هیگینز )1995( 1خودکارآمدی را در
زمینه استفاده از فناوری اطالعات بکار برده و خودکارآمدی کامپیوتری را بهعنوان اعتقاد به توانایی افراد در
اعمال مهارتهای کامپیوتری تعریف کردهاند که شامل طیف گسترده از وظایف است .همچنین اشاره شد
که ابتکارات کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات که نیاز به خودکارآمدی کامپیوتری در میان کارکنان
ضروری است ،زیرا این تغییرات نیاز به استفاده گسترده از رایانهها دارد ( .)Chou et al 2014در طول
فعالیتهای کاری ،کارکنان نیاز به تغییر از کار کاغذی به کار مبتنی بر فناوری اطالعات دارند و خودکارآمدی
کامپیوتری عامل مهم شناختی درونی روانشناختی است که بهطور مثبت با قصد و رفتار افراد نسبت به
استفاده از فناوری اطالعات ارتباط دارد (.)Wang Li and Hsieh 2013

توسعه فرضیههای پژوهش
فرهنگ سلسله مراتبی ،خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراکگذاری دانش
با نگاهی به نقش و کارکردهای عمده فرهنگسازمانی میتوان به این نکته وقوف پیدا کرد که شاید هیچ
متغیری در سازمان نتواند بهاندازه فرهنگ ،اعضای سازمان را یکپارچه ،متحد و همسو نماید .مضاف به اینکه
این اتحاد و همسویی در ارزش و باور اشتراک دارد ،در صورت مدیریت صحیح میتواند پایدار مانده
بهطوریکه خصایص شخصیتی و رفتاری تکتک اعضای سازمان را در این جهت شکل داده و بسیج نماید
(نوری ،ابراهیم پور و صالحی  .)1398تغییر رفتار افراد بهعنوان یکی از چالشها در سازمان برای مواجهه و
تمایل اعضا برای اشتراک دانش خود با دیگر اعضا است و سه نوع جو سازمانیافته منجر به اشتراکگذاری
دانش میشود .اولین نوع جوسازمانی ،عدالت است که در اثر ایجاد اعتماد بین اعضا و ارائهدهنده خدمت
برای غلبه بر معضالت مهم سازمانی بر اشتراک دانش متمرکز است .نوع دوم جوسازمانی ،نوآوری است که
بر یادگیری ،جریان اطالعات باز و ریسکپذیری منطقی تأکید دارد .درحالیکه سومین نوع جو سازماندهی،
بازتابی از رفتارهای احتیاطی و طرفدار اجتماعی است و زمینه کمک اعضا به یکدیگر و اشتراک دانش
کارکنان را فراهم میآورد ( .)Shao, Feng and Liu 2012سازمانها باید فرآیندهای الزم جهت ایجاد،
رشد ،حفظ و اشتراک دانش را فراهم نمایند و در غیر این صورت احتمال از دست دادن دانش زیاد است.
پس سازمانها بهویژه سازمانهایی که به دنبال انعطافپذیری هستند ،باید به این نکته توجه کنند که اگر
نتوانند دانش های نهفته افراد را شناسایی و به دانش آشکار تبدیل کنند ،این دانش بر اثر فراموشی از بین
خواهد رفت (حراقی ،بحرینی زاده و حراقی  .)1394زمانی که سبک تصمیمگیری متمرکز درون شرکت
وجود دارد ،کارکنان سطوح مختلف مدیریت ،ازجمله مدیران ارشد ،مدیران و کارکنان میانی ،دستورالعملها
و اسناد را طبق مقررات دریافت و ارسال میکنند که زمینه الزم را برای به اشتراکگذاری دانش صریح
کارکنان فراهم میآورد ( .)Shao, Wang and Feng 2015بااینحال ،نظم و مقررات انتقال دادهها ممکن

1.Compeau & Higgins
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است برای به اشتراکگذاری دانش ضمنی مفید نباشد ،زیرا دانش ضمنی در روشهای غیررسمی بهجای
مقررات رسمی بیشتر رخ میدهد (.)Suppiah and Singh Sandhu 2011
فرضیه اول :فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراکگذاری دانش صریح کارکنان تأثیر معناداری دارد.
فرهنگ سلسله مراتبی بر پایداری داخلی ،امنیت ،کنترل ،نظم و قوانین تأکید دارد .در فرهنگ سلسله
مراتبی ،رهبران تمایل دارند محافظهکارانه و محتاط باشند و به اجرای قوانین توجه جدی دارند ( Shao,
 .)Wang and Feng 2015در صورت وجود فرهنگسازمانی سلسهمراتبی در سازمان زمینه ایجاد
خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان نیز فراهم میگردد ( .)Kim and Jang 2018یکی از شکاف موجود در
ادبیات موجود ،عدم توجه مکانیسم شناختی روانشناختی بین فرهنگسازمانی و رفتار اشتراک دانش است.
ادبیات موجود نشان میدهد که خودکارآمدی عامل اصلی شناختی روانشناختی است که تسهیل اشتراک
دانش را فراهم میآورد ( )Chen, Chuang and Chen 2012و فرهنگسازمانی عامل اصلی حیاتی است
که بر خودکارآمدی کامپیوتری اثر میگذارد ( ،)Sheng, Pearson and Crosby 2003بنابراین ضروری
است که تأثیر فرهنگسازمانی را بر خودکارآمدی کامپیوتری موردبررسی قرارداد (.)Kim and Jang 2018
فرضیه دوم :فرهنگ سلسله مراتبی بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیر معناداری دارد.
فرهنگ عقالیی ،خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراکگذاری دانش
فرهنگسازمانی ،مجموعه درهمتنیدهای از مفروضات اساسی ،استنباط مشترک و خرد جمعی است که در
بستر تجارب و یافتههای قبلی ،در مواجهه با مسائل درونی ،یا بیرونی شکل میگیرد و بهمثابه چراغی راهنما
و منبعی نیروبخش در شکلدهی رفتار کارکنان و معماری حال و آینده سازمان ایفای نقش مینماید
(محمدیان و شهسواری  .)1397فرهنگ عقالیی بر بهرهوری ،عملکرد ،تحقق اهداف و موفقیت تأکید دارد.
در فرهنگ عقالیی ،کارکنان از طریق رقابت و دستیابی موفقیتآمیز از اهداف از پیش تعیینشده ،برانگیخته
میشوند .فرهنگ عقالیی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات سخت و نرم مفید است .در برخی از سازمانها
دادههای سخت مانند اسناد و کتابچهها برای حل مسائل سازمان حیاتی هستند .در سازمانهای دیگر ،دانش
منحصربهفرد و تخصصی افراد بهعنوان محصول ،مبادله میشود و احتمال بیشتری برای اثربخشی آن از
طریق تجربه و شهود شخصی وجود دارد ( .)Shao, Wang and Feng 2015خودکارآمدی یک قضاوت
پویا است که با ساختار سازمانی تغییر میکند و با توجه به پیشبینیهای فردی در مورد کسبوکار سازمان،
میتواند تالش و انگیزه کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد ( .)He and Freeman 2010شیرانی و هدائی
( )1396به این نتیجه رسیدند که فرهنگسازمانی و پشتیبانی از اطالعات بر اشتراک دانش ضمنی تأثیر
دارد .با توجه به مطالب مطرحشده فرضیه ذیل مطرح میگردد:
فرضیه سوم :فرهنگ عقالیی بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیر معناداری دارد.
فرهنگسازمانی هم در بسترسازی و زمینهسازی برای تسهیم دانش و هم در تسهیل و تداوم به
اشتراکگذاری دانش میتواند تأثیرگذار باشد .بسیاری از سازمانها ناگزیرند در فرهنگسازمانی خود تغییرات
اساسی ایجاد کنند و برای آنکه از تحقق مدیریت و تسهیم دانش حمایت کنند ،زیرا فرهنگ مهمترین عاملی
است که تسهیم دانش را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین هر مدلی برای تسهیم دانش بدون توجه به
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فرهنگسازمانی با شکست مواجه است (ارمغان  .)1393بر اساس چارچوب فرهنگسازمانی کوئین و
اسپریتزر ( ،)1991فرهنگ عقالیی بر پیگیری و دستیابی به اهداف مشخص تعریفشده و بهوسیله دستیابی
موفقیتآمیز به اهداف از پیش تعیینشده برانگیخته میشود .این امر برای غلبه بر معضالت عمومی سازمان
که در ارتباط با اشتراک دانش و افزایش ادراک کارکنان از شیوههای عادالنه سازمانی است و کارکنان را
بهمنظور به دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده و به اشتراک گذاشتن آنچه با دیگران میدانند از طریق
مقررات رسمی و ارتباطات غیررسمی در بخشهای مختلف سازمان به اشتراک بگذارند صورت میگیرد
(.)Shao, Wang and Feng 2015
فرضیه چهارم :فرهنگ عقالیی بر اشتراکگذاری دانش صریح کارکنان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :فرهنگ عقالیی بر اشتراکگذاری دانش ضمنی کارکنان تأثیر معناداری دارد.
فرهنگ گروهی ،خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراکگذاری دانش
فرهنگ گروهی بر انعطافپذیری و تغییر استوار است .در فرهنگ گروهی ،کارکنان تشویق میشوند تا با
تعامل و همکاری در تیم شرکت کنند .سازمانهایی که بر فرهنگ گروهی تأکید میکنند ،با تمرکز بر تعلق
و اعتماد ،به نگهداری گروه کمک میکنند و کارکنان نسبت به انجام کار بهصورت فردی ،به کار گروهی
تشویق میشوند ( .)Shao, Wang and Feng 2015در محیط کاری تیمی ،کارکنان میتوانند تجربیات و
مهارتهای خود را از طریق یکدیگر و با استفاده از ارتباطات خصوصی و غیررسمی یاد بگیرند و در زمان
بروز مشکالت احتمالی کار این احساس را خواهند داشت که سیستم این قابلیت را دارد که مشکالت را
مرتفع سازد ( .) Shao, Feng and Liu 2012اهمیت تأثیر فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری نیز
در مطالعه شائو ،وانگ و فنگ )2015( 1تأییدشده بود .فرضیه مربوط بهصورت ذیل مطرح میگردد:
فرضیه ششم :فرهنگ گروهی با خودکارآمدی کامپیوتر کارکنان ارتباط دارد.
کارکنان در فرهنگ گروهی بر اساس چارچوب فرهنگسازمانی کوئین و اسپریتزر ( ،)1991احتمال
بیشتری دارند به یکدیگر اعتماد کنند و دیگران را بهعنوان دوستان و اعضای خانواده در نظر بگیرند ،بنابراین
احتمال بیشتری دارند با یکدیگر تعامل داشته باشند و ارتباط برقرار کنند .هنگامیکه یک گروه از افراد در
یک تالش مشترک برای به اشتراک گذاشتن داستانها و تجربیات مشارکت داشته باشند ،احتمال بیشتری
برای به اشتراکگذاری دانش در مورد نحوه انجام کار خود به یکدیگر خواهند داشت (.)Mueller 2012
این روند جهت تسهیل یادگیری مهارتها و اشتراکگذاری دانش مفید است (.)Wiewiora et al 2013
سازمانها باید اطمینان حاصل کنند که دانش ضمنی آزادانه و آشکارا در میان اعضای خود به اشتراک
گذاشته میشود که ضروری است تا هر عضو بتواند به دانش جدید و ایدههای متنوعی که ممکن است
خودشان با آنها مواجه نشود ،دسترسی پیدا کند و آنها را قادر به بهرهبرداری از دانش و تجربیات برای
بهبود عملکرد کار کند ( .)Shao, Feng and Wang 2017شائو ،فانگ و لیو )2012( 2در مطالعه خود

1.Shao, Wang & Feng
2.Shao, Feng & Liu
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دریافتند فرهنگ گروهی که از همکاری و ارتباطات حمایت میکند ،بهصورت غیررسمی میتواند ترس
کارکنان را کاهش دهد و باعث تمایل به اشتراک گذاشتن دانش خود با دیگر کارکنان شود.
فرضیه هفتم :فرهنگ گروهی بر اشتراک دانش ضمنی کارکنان تأثیر معناداری دارد.
خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراکگذاری دانش
رفتار به اشتراکگذاری دانش ،ساختاری چندبعدی است که منجر به مشارکت کارکنان در سازمان میشود
و یکروند مداوم ،نشانگر اعتمادبهنفس فردی در مشارکت در فرایند مدیریت دانش در سازمان است
( .)Nugraha & Rohayani 2020خودکارآمدی فردی را باور افراد درباره تواناییهای خود برای
سازماندهی ،عملکرد موردنیاز و دستیابی به اهداف ضروری ،تعریفشده است (ظفرپور امیرآباد ،رحیمی و
نداف  .)1396خودکارآمدی به خودارزیابی آنچه افراد معتقدند میتوانند انجام دهند ،اشاره دارد و بهعنوان
یک محرک درونی مهم تعریفشده است که رفتار افراد را از طریق تحت تأثیر قرار دادن اعتمادبهنفس آنان
برای غلبه بر مشکالت و بهبود عملکرد تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Chen, Chuang and Chen 2012در
زمینه ارائه خدمات ،خودکارآمدی کامپیوتری ،ادراک و قضاوت از توانایی شخصی در انجام وظایف مربوط
به ارائه خدمات است ( .)Shao, Wang and Feng 2015محققان دریافتند که خودکارآمدی کامپیوتری
میتواند به ایجاد انگیزه در کارکنان برای اشتراک دانش با همکاران کمک کند .کارکنان با اعتمادبهنفس
باال در توانایی خود برای انجام وظایف ،احتمال دارد که دانش ارزشمندی را با دیگران به اشتراک بگذارند؛
زیرا معتقدند ،دانش میتواند مشکالت مربوط به سازمان را بهبود و کارایی کار را بهبود بخشد ( Chou et
 .)al 2014افراد دارای خودکارآمدی باال دانش را بهراحتی و بدون استرس به اشتراک میگذارند و نیازی به
مجبور کردن در این امر نیستند ( .)Akram et al 2019بهطوریکه لین )2007( 1ارتباطی مثبت بین
خودکارآمدی و رفتارهای اشتراک دانش توسط کارکنان پیداکرده است .فرضیههای مربوط بهصورت ذیل
مطرح میشوند:
فرضیه هشتم :خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراکگذاری دانش ضمنی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه نهم :خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراکگذاری دانش صریح تأثیر معناداری دارد.

1.Lin
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فرهنگ سلسله مراتبی

دانش صریح

دانش

کامپیوتری

سازمانی

دانش ضمنی

فرهنگ عقالیی

اشتراکگذاری

خودکارآمدی

فرهنگ

فرهنگ گروهی
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ،ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی  -پیمایشی
از نوع همبستگی که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میشود و بهطور خاص
مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است و ازنظر افق زمانی ،پژوهشی تک مقطعی به شمار میآید.

جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز است که تعداد آنها حدوداً  650نفر
هستند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  242نفر انتخاب شد (مؤمنی و فعال قیومی  .)1389تعداد
 270پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و از این تعداد نیز  245پرسشنامه برگشت داده شد (نرخ بازگشت
پرسشنامه  90درصد) که نهایتاً از این تعداد پرسشنامه  3پرسشنامه نامطلوب تشخیص داده شد و 242
پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل نهایی قرار گرفت.

ابزار جمعآوری ،روایی و پایایی ابزار ،نرمال بودن و روش گردآوری دادهها
برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانهای ،مقاالت ،کتابهای
موردنیاز و نیز از پایگاههای اطالعات علمی و مجلههای الکترونیکی و برای جمعآوری دادهها از روش میدانی
به کمک پرسشنامه استفاده شد؛ و طیف لیکرت  5گزینهای مورد استفاده قرار گرفت (کامالً موافقم =،5
موافقم =  ،4نظری ندارم =  ،3مخالفم =  ،2کامالً مخالفم = .)1
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جدول  .2ابعاد و مؤلفههای متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

مؤلفه

سلسله مراتبی

فرهنگ سازمان بهگونهای است که موارد کوچک نیز باید برای پاسخ به مدیران مافوق
گزارش شود.
تصمیماتی که گرفته میشود باید با تصویب مافوق صورت گیرد.
فقط فعالیتهای محدودی بدون دستور مافوق انجام میگیرد.

فرهنگسازمانی

عقالیی

سیستم تشویقی سازمانی بهگونهای است که باعث تحریک جهت دستابی به اهداف
سازمانی میشود.
افرادی که در دستابی به اهداف سازمان موفق باشند با استفاده از سیستم پاداش دهی
عادالنه مورد تشویق قرار میگیرند.
فرهنگ اعطای پاداش سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان طراحیشده است.

گروهی

اعضای سازمان مانند اعضای خانواده در قالبی گستردهتر هستند.
وفاداری از مهمترین خصوصیات اعضای سازمان است.
در سازمان ،منابع انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است.

خودکارآمدی
کامپیوتری

توانایی نصب برنامههای نرمافزاری جدید بر روی رایانه را دارم.
توانایی شناسایی و تصحیح مشکالت عملیاتی عمومی با رایانه را دارم.
توانایی استفاده از رایانه را برای نمایش یا ارائه اطالعات به روشی مطلوب دارم.

صریح

اشتراکگذاری دانش

ضمنی

دانش
دانش

میتوانم تجربیاتم را در مورد روش کار با سیستمهای سازمانی به اشتراک بگذارم.
تالش میکنم ،تخصص خود را در مورد سیستم سازمانی به همکاران به اشتراک بگذارم.
میدانم چگونه و کجا داتش را در میان اعضای سازمان به اشتراک بگذارم.
خوشحال هستم که گزارش عملکرد خود را با دیگر همکاران به اشتراک میگذارم.
تمایل دارم که تجربیاتم را در کار در قالب کتابچه در اختیار همکاران سازمانی قرار دهم.
اسناد رسمی کار و نحوه بهتر انجام دادن کار را با دیگر کارکنان به اشتراک میگذارم.

برای سنجش روایی صوری پرسشنامه ،پرسشنامه طراحیشده در اختیار تعدادی از اساتید و صاحبنظران
در حیطه رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا در خصوص روایی پرسشنامه
اظهارنظر کنند .پس از اظهارنظر از سوی آنها ،تعدادی از سؤاالت پرسشنامه حذف و برخی سؤاالت پژوهش
نیز اصالح و تغییرات الزم در پرسشنامه نهایی اعمال و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت .جهت بررسی
پایایی پرسشنامه نیز در یک پیشآزمون بین  30نفر از جامعه آماری پرسشنامه توزیع شد و ضریب آلفای
کرونباخ با استفاده از نرمافزار  SPSSآزمون شد .ضریب کل سؤاالت پرسشنامه  0/919است و برای
متغیرهای مدل پژوهش نیز این ضریب باالی  0/70به دست آمد (جدول  ،)2با توجه به اینکه این ضریب
از حداقل مقدار موردنظر بزرگتر بود ،میتوان گفت که ابزار اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پایایی قابل
قبولی برخوردار بود .نرمال بودن دادهها با استفاده از خطای استاندارد ضریب کشیدگی و خطای استاندارد
ضریب چولگی آزمون شد (جدول  ،) 3با توجه به اینکه ضرایب مذکور برای متغیرهای پژوهش در بازه +2
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تا  -2قرار دارد ،درنتیجه دادهها نرمال و از آزمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد (مؤمنی و فعال قیومی
 .)32-34 ،1389نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای در دسترس صورت گرفت.
جدول  .3نرمال بوده داده ها ،آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش و منبع پرسشنامه
آلفای

ضریب

ضریب

کرونباخ

کشیدگی

چولگی

فرهنگ سلسله مراتبی

0/932

0/131

-0/557

فرهنگ عقالیی

0/811

-0/421

-0/605

مندال ()2017

فرهنگ گروهی

0/773

-0/222

-0/689

شائو ،فانگ و لیو ()2012

خودکارآمدی کامپیوتری

0/760

-0/459

-0/540

هی و فریمن ()2010

اشتراک ضمنی دانش

0/833

-0/477

-0/250

شائو ،وانگ و فنگ ()2017

اشتراک صریح دانش

0/807

-0/784

-0/289

شائو ،وانگ و فنگ ()2015

حد قابلقبول

باالتر از
0/70

بین  +2تا -2

بین  +2تا -2

-

وضعیت

قابل
قبول

نرمال است.

نرمال است.

-

متغیرهای پژوهش

منبع سؤاالت پژوهش
کائو و دیگران)2015( 1
2

3

یافتههای تحقیق
برای تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی جهت فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شد .فراوانی
این متغیرهای پژوهش در جدول ( )4آمده است.
جدول  .4اطالعات توصیفی جامعه موردمطالعه
متغیر جمعیت
شناختی
پراکندگی
جنسیت
رده سنی
پاسخگویان

سطوح

فراوانی

مرد

169

متغیر جمعیت
شناختی
سطح تحصیالت

سطوح

فراوانی

فوقدیپلم و پایینتر

32

زن

73

لیسانس

135

زیر  30سال

32

فوقلیسانس و باالتر

75

 31تا  40سال

125

زیر  10سال

118

 41تا  50سال

67

 10سال تا  20سال

82

 51سال و باالتر

18

 20سال و باالتر

42

سابقه خدمت

1.Cao et al
2.Mandal
3.Shao, Wang & Feng
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آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش
توجه به نرمال بودن دادهها که در باال مورد آزمون قرار گرفت ،آزمون پیرسون جهت سنجش همبستگی
متغیرها استفاده شد که به همراه میانگین متغیرها در جدول ( )5نشان دادهشده است.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون و میانگین متغیرهای پژوهش
فرهنگسازمانی
متغیر

ابعاد

مراتبی

عقالیی

کامپیوتری

صریح

فرهنگسازمانی

گروهی

()3/58

سلسله
مراتبی

0/075

()3/63

عقالیی

0/163

0/008

()3/49

0/322

0/063

0/333

()3/43

صریح

0/050

0/129

0/290

0/360

()3/46

ضمنی

0/192

0/030

0/409

0/359

0/360

خودکارآمدی کامپیوتری
اشتراک
دانش

گروهی

سلسله

خودکارآمدی

اشتراک دانش
ضمنی

()3/46

شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
نتایج شاخصهای برازش در جدول ( )6نشان دادهشده است .با مقایسه شاخصهای بهدستآمده با مقدار
قابل قبول ،میتوان گفت که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول  .6شاخصهای نیکویی برازش مدل مفهومی
شاخص برازندگی مدل

RMSEA

GFI

AGFI

TLI

IFI

CFI

Cmin/df

مالک برازش

> 0/05

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

 1تا 3

برازش محاسبهشده مدل

0/006

0/943

0/923

0/996

0/997

0/996

1/010

نتیجه برازش

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

نتایج آزمون روابط مستقیم فرضیههای پژوهش
مقدار بحرانی ( )C.R.بیشتر از  ،1/96نشاندهنده اثر مثبت و معنیدار است ،اگر بین  1/96تا  -1/96باشند،
اثر معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشند ،اثر منفی ولی معنیدار است .مقادیر کوچکتر
از  0/05سطح معنیداری ( )Pحاکی از تفاوت معنیدار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی
( )Estimateاست .نتایج نشان میدهد که از  9فرضیه روابط پژوهش 7 ،فرضیه تأیید شد.
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جدول  .7نتایج مقدار بحرانی و سطح معناداری روابط مستقیم مدل پژوهش
P

نتیجه

جهت رابطه در فرضیههای پژوهش
اشتراکگذاری دانش صریح

0/309

2/025

0/043

تأیید

خودکارآمدی کامپیوتری

-0/024

-0/286

0/775

رد

خودکارآمدی کامپیوتری

0/431

3/534

***

تأیید

فرهنگ عقالیی

اشتراکگذاری دانش ضمنی

0/622

2/197

0/028

تأیید

فرهنگ عقالیی

اشتراکگذاری دانش صریح

0/381

2/000

0/045

تأیید

فرهنگ گروهی

اشتراکگذاری دانش ضمنی

0/014

0/064

0/949

رد

0/416

3/052

0/002

تأیید

اشتراکگذاری دانش ضمنی

0/711

2/238

0/025

تأیید

اشتراکگذاری دانش صریح

0/596

2/592

0/010

تأیید

فرهنگ سلسله مراتبی
فرهنگ سلسله مراتبی
فرهنگ عقالیی

فرهنگ گروهی
خودکارآمدی کامپیوتری
خودکارآمدی کامپیوتری

خودکارآمدی کامپیوتری

Estimate

C.R.

*** .مقدار کوچکتر از  0/001را نشان میدهد.

مدل معادالت ساختاری
دیگر یافتههای تحقیق آزمون مدل پیشنهادی تحقیق است .برای تحقق این هدف ،از مدل یابی معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amos24بهره گرفته شد .همانگونه که مالحظه میشود ،مدل مفهومی
در حالت تخمین غیراستاندارد (شکل  )2و در حالت تخمین استاندارد (شکل  )3بین کلیه متغیرهای تحقیق
را نشان میدهد.
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شکل  .2مدل پژوهش در حالت تخمین غیراستاندارد با استفاده از نرمافزار آموس

در مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد ،بارهای عاملی و ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش
نشان داده میشود (شکل .)3
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شکل  .3مدل اصلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد با استفاده از نرمافزار آموس

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش با استفاده از چهارچوب فرهنگسازمانی کوئین و اسپریتزر به بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر
خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراک دانش پرداخته است .سازمانهای دولتی به دلیل وجود ذینفعان متعدد
و رسالتهای در حال تغییر ،معموالً در جهت بهبود مستمر در فعالیتهای خود نیاز به سازوکارهایی فراتر
از سازوکارهای رسمی دارند .در بخش دولتی فعالیتها تا حد زیادی بهواسطه قوانین ،رویهها و مقررات
محدود میشود ،اهداف؛ سیاسی و مبهم بوده و اندازهگیری آنها مشکل است و خدماتی که در بخش دولتی
ارائه میشود ،اغلب انحصاری است .با توجه به وظایف خطیر و ماهیت خاص این سازمانها ،مسئوالن باید
با بهکارگیری سازوکارهای الزم زمینه اشتراک دانش جهت خدمترسانی مناسبتر به گیرندگان خدمات را
فراهم آورند .به نظر میرسد یکی از سازوکارهایی که میتواند زمینه مناسب اشتراک دانش را در سازمان
فراهم آورد ،فرهنگسازمانی مناسبی است که بتواند اشتراک دانش کارکنان را فراهم آورد زیرا دانش سازمانی
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بهمنزله یک دارایی استراتژیک ارزشمندی است و بهکارگیری آن دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل
میکند .فرهنگسازی و مدیریت مؤثر دانش افراد درون سازمان را قادر میسازد از همه منابعی که در
دسترس قرار دارد استفاده مفیدتری داشته باشند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که فرهنگ عقالیی تأثیر معناداری بر اشتراکگذاری دانش ضمنی دارد
که این نتایج در پژوهش اسماعیل ال-الوی ،یوسف المرزوقی و فریدون محمد ،)2007( 1سوفیا و سینق
سانهو )2011( 2و شائو ،فانگ و لیو ( )2012به اثبات رسیده است .چانگ ،لیائو و وو )2017( 3در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که فرهنگسازمانی بر اشتراک دانش تأثیر دارد .همچنین نتایج پژوهش نشاندهنده
این بود که فرهنگ عقالیی بر اشتراکگذاری دانش صریح تأثیرگذار است .نتایج با یافتههای معینی نیا و
همکاران ( ،)1398شائو ،وانگ و فنگ ( ،)2015شائو ،فانگ و لیو ( )2012و اسماعیل ال-الوی ،یوسف
المرزوقی و فریدون محمد ( )2007همسو است .پژوهش همچنین نشان میدهد که فرهنگ سلسهمراتبی
بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیری ندارد که این پژوهش با یافتههای کیم و جانگ ( )2018مطابقت
ندارد و این نیز میتواند به دلیل تفاوتهای فرهنگی در دو جامعه موردبررسی باشد .نتایج دیگر تحقیق
نشان داد ،فرهنگ سلسله مراتبی تأثیر معناداری بر اشتراکگذاری دانش صریح دارد که با مرور ادبیات
مشاهده شد ،بهگونهای که این نتایج در پژوهشهای اسماعیل ال-الوی ،یوسف المرزوقی و فریدون محمد
( )2007و سوفیا و سینق سانهو ( )2011تأییدشده است .نتایج پژوهش تأثیر فرهنگ گروهی را بر
اشتراکگذاری دانش ضمنی رد میکند که این با یافته پژوهش شائو ،فانگ و لیو ( )2012و شائو ،وانگ و
فنگ ( )2015مطابقت دارد .با استفاده از فرهنگسازی مناسب از سوی مدیران و هر یک از کارکنان سعی
شود زمینه ایجاد اشتراک دانش پایداری صورت گیرد تا بدینوسیله با افزایش اعتماد ،جوی بر سازمان حاکم
شود که مشوق تسهیم دانش باشد؛ ایجاد وحدت و یکپارچگی در بین مدیران سازمانی بهگونهای که این
مدیران در جلسات ماهیانه و سالیانه بر اهمیت اشتراک دانش در سازمان تأکید داشته باشند؛ ایجاد تمایل
به تسهیم دانش از طریق برقراری عدالت در توزیع پاداشها و فرصتهای ارتقاء و توسعه میتواند راهکار
مناسبی جهت بهبود رفتار اشتراک دانش کارکنان باشد .نتایج دیگر پژوهش نشان داد که فرهنگ عقالیی
5
بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیرگذار بود .کیم و جانگ ،)2018( 4شنگ ،پیرسون و کروسبی
( )2004و شائو ،وانگ و فنگ ( )2015این نتیجه را تأیید کردند .همچنین پژوهش نشان داد که فرهنگ
گروهی بر خودکارآمدی کارکنان تأثیرگذار است که در پژوهش کیم و جانگ )2018( 6و شائو ،وانگ و فنگ
( )2015این نتایج مشاهدهشده است .اگر سازمانها بهطور یکجانبه و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد
فرآیند مدیریت دانش در فناوری اطالعات سرمایهگذاری نمایند ،باعث خواهد شد که فقط آن بخش از
پایگاه دانش که بهراحتی از قابلیت فرموله شدن برخوردار است ،محور توجه و تأکید قرار گیرد و در مقابل
1.Ismail Al-Alawi, Yousif Al-Marzooqi & Fraidoon
2.Suppiah & Singh Sandhu
3.Chang, Liao & Wu
4.Kim & Jang
5.Sheng, Pearson & Crosby
6.Kim & Jang

فرهنگ سازمانی ،خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان  / ...خنیفر ،خلیلی پور و نداف

89

دانش ضمنی علیرغم تأکید و توجه و نقش غیرقابلانکار در تعیین میزان توان رقابتی سازمان در بازار
متالطم و اقتصاد جهانی در حاشیه قرار گیرد .فرهنگسازمانی در پذیرش فناوریهای جدید و خودکارآمدی
آنها در استفاده از آن فناوری عاملی مهمی است .برای کاهش ابهام در زمینه خودکارآمدی استفاده از
فناوری پیشنهاد میشود ،مدیران آموزش های الزم را برای کارکنان در زمینه استفاده از این فناوری فراهم
آورند .فرهنگ آموزشی باعث کاهش استرس و احساس ابهام از این فناوری میشود .در این زمینه میتوان
پیشنهاد داد که به مدیران نحوه استفاده از رایانهها را آموزش و آزادی عمل به آنها داده شود ،نظرات و
دیدگاههای کارکنان محترم شمرده و در صورت امکان اجرایی شود.
نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراکگذاری دانش ضمنی و اشتراکگذاری
1
دانش صریح تأثیرگذار است که با مرور پیشینههای مرتبط با موضوع مشاهدهشده که نوگراها و روهایانی
( ،)2020چو 2و همکاران ( ،)2014لین ،هونگ و چن )2009( 3و لی اندرس 4و دیگران ( )2007تأثیر
5
خودکارآمدی بر اشتراک دانش ضمنی مطابقت دارد .همچنین شائو ،وانگ و فنگ ( ،)2015چو و دیگران
( ،)2014لین ،هونگ و چن ( )2009خودکارآمدی کامپیوتری بر اشتراکگذاری دانش صریح تأیید کردند.
پژوهش نوگراها و روهایانی ،)2020( 6نور ،هاهیم و علی )2014( 7و پدرسون )2017( 8نیز نشاندهنده این
بود که خودکارآمدی بر اشتراکگذاری دانش نیز تأثیر دارد .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که فرهنگ
گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیرگذار است که نتایج با یافتههای شنگ ،پیرسون و کروسبی
( )2004و شائو ،وانگ و فنگ ( )2015همسو است .یکی از عواملی که زمینه تسهیم دانش را در بین
کارکنان فراهم میآورد زیرساختهای فنّاورانه بهخصوص فناوری اطالعات است که از ضروریات آن تشکیل
یک کارگروه مشخص برای آغاز برنامه مدیریت دانش و فراهم آوردن امکانات موردنیاز است .پسازآن سازمان
باید تسهیل و ترغیب فعالیتهای مربوط به اشتراک دانش مانند ایجاد یا کسب دانش ،به اشتراکگذاری،
مستندسازی و استفاده از دانش در انجام فعالیتهای سازمان ،برنامهریزی و سرمایهگذاریهای الزم را انجام
دهد .در این مورد زیرساختهای فنی که الزمه استفاده از فناوری اطالعات است ،امری ضروری به نظر
میرسد .جهت انجام مناسبتر این رویه در سازمان ،پیوندهای اطالعاتی با سازمانهای دیگر ،مراکز
دانشگاهی و پژوهشی میتواند مثمر ثمر باشد .با توجه به پیشینه تحقیق و تحلیل فرضیهها ،به سازمانها
پیشنهاد میشود سازوکارهای الزم برای تسهیم دانش بین کارکنان بهطور کامل صورت گیرد .همچنین،
سازمانها با تأکید بر آموزش کارکنان ،سرمایهگذاری عظیمی برافزایش خودکارآمدی کامپیوتری انجام گیرد.
برای تقویت میل به تسهیم دانش میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

1.Nugraha & Rohayani
2.Chou
3.Lin
4.Lee Endres
5-Chou et al
6.Nugraha & Rohayani
7.Noor, Hashim & Ali
8.Pedersen
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تغییر نگرش و دیدگاه مدیران نسبت به نقش و جایگاه دانش؛ ایجاد فرصت ارتقای دانش از طریق سمینارها
و کارگاههای ویژه؛ بهکارگیری ابزارهای تشویقی برای کارکنانی که زمینه اشتراک دانش را فراهم میآورند؛
اجرای برنامهریزی استراتژیک برای تسهیم دانش و تعریف بستههای دانشی برای کارکنان از طریق واحد
منابع انسانی سازمان؛ ایجاد جو اعتماد در سازمان بهگونهای که کارکنان خطری از طریق تسهیم دانش خود
به دیگر افراد احساس نکنند و تشویق افرادی که زمینه انتقال و تسهیم دانش را در سازمان فراهم میآورند؛
بهعالوه ضروری است افراد دانشمدار در سازمان شناسایی شوند و مدیریت سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا
اعتماد ،وفاداری و تعلق سازمانی را در اینگونه افراد افزایش دهد و در صورت امکان از خارج شدن دانش
اینگونه افراد از سازمان جلوگیری نماید.
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Abstract: Currently, the most important source of valuable knowledge to know and to compete
with others to manager their intellectual resources and capabilities. For this reason, many
organizations have implemented extensive programs for knowledge sharing management. They
must use information technology to support the acquisition, storage, retrieval, and sharing of
knowledge, and create a culture of knowledge sharing among employees, and this also requires
cultural change. The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture
on computer self-efficacy and employee knowledge sharing behavior. The statistical population
of the study was employees of Ahvaz social security organization, which number is 650 people.
Sampled by Morgan table of 242 people using a questionnaire. The research is from the objective
of the research it is an applied research and collection the research is descriptive correlational.
Validity of the questionnaire was confirmed by the Academic Experts opinion (Content Validity)
and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.919). Data were analyzed
using SPSS-v20 and AMOS-v24 software. The results show that rational culture has a significant
effect on knowledge sharing (explicit and tacit) and computer self-efficacy. Hierarchical culture
has a significant effect on tacit knowledge sharing. Group culture has a significant effect on
computer self-efficacy, and computer self-efficacy has a significant effect on knowledge sharing
(explicit and tacit). Impact of group culture on explicit knowledge sharing and Hierarchical
culture on computer self-efficacy was not confirmed.
Keywords: Computer Self-Efficacy, Explicit Knowledge Sharing, Organizational Culture,
Tacit Knowledge Sharing.
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