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منابع و  تیریبه مد گرانیدانند و جهت رقابت با دیم باارزشمنبع  نیترمهمها دانش را سازمان امروزه چکیده:

اشتراک  تیریمد یبرا یاگسترده یهاها برنامهاز سازمان یاریبس لیدل نیپردازند. به همیخود م یفکر یهاتیقابل

 یاطالعات یهایدانش از فناور میو تسه یاب یباز ،یسازرهیذخاز کسب،  تیحما یبرا دیبا هاآناند. دانش اجرا نموده

هدف   .است  یفرهنگ  رییمستلزم تغ  زیکار ن   نیا  و  ندینما  جادیکارکنان ا  نیدانش را در ب   میاستفاده کنند و فرهنگ تسه

است. جامعه آماری  دانش کارکنان یو رفتار اشتراک یوتریکامپ یبر خودکارآمد یسازمان فرهنگ یرتأثپژوهش بررسی 

نفر است. با استفاده از  650 هاآندهند که تعداد پژوهش را کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز تشکیل می

 ازلحاظهدف کاربردی و    ازنظرقرار گرفت. پژوهش    یموردبررسنفره با استفاده از پرسشنامه    242جدول مورگان، نمونه  

خبرگان دانشگاهی )روایی  ازنظر. روایی پرسشنامه با استفاده استها توصیفی از نوع همبستگی نحوه گردآوری داده

 افزارنرمها با استفاده از  (. داده919/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت )  محتوایی( و پایایی آن

دهد که فرهنگ عقالیی بر اشتراک قرار گرفت. نتایج نشان می  یموردبررس  24و آموس نسخه    20اس نسخه  اساس پی

د. فرهنگ سلسله مراتبی بر اشتراک دانش صریح دانش )صریح و ضمنی( و خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دار

تأثیر معناداری دارد. فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری تأثیر معناداری دارد، همچنین خودکارآمدی 

دانش  یگذاراشتراککامپیوتری بر اشتراک دانش )صریح و ضمنی( تأثیر معناداری دارد. تأثیر فرهنگ گروهی بر 
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 مقدمه
نامشهود و ناملموس  ه  هایی در برابر تحـوالت موفـق خواهنـد بـود کـه سـرمایدر عصر رقابتی کنونی، سازمان

ها  سازمان(.  1394  صفوئی و زنگیان  اکبر زاده)فیض،  مداوم بهبـود و توسـعه بخشـند    طوربه)دانش( خود را  

کارکنان نیز به دنبال انتشار   کنند،می  انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز هیسرما یریکارگبه بر 

برتر  های سازمان یجادمثبت در ا یینیرو عنوانبهدانش  دانش خود در سراسر سازمان هستند. تسهیم

 ید تعیینکند، بامی یقو تشو یتعواملی که تسهیم دانش را بین کارکنان تقو ین،است، بنابرا شدهشناخته 

پایدار و کلید مزیت رقابتی دائمـی سـازمان   توسعهدانش اساس (. 1396)اخوان خرازیان و مقدسی  شود

  هویژه دانش ضمنی، ببه( Chang, Liao and Wu 2017; Chen, Chuang and Chen 2012) اسـت

 López-Nicolás)تواند منبع مزیت رقابتی باشد می یریپذضیتعودلیل یکتایی، قابلیت تقلیـد انـدک و 

and Meroño-Cerdán 2011 .)ها  یان، سازمانمشتر یازهاین تنوعبازار و  یطمح ینانطمعدم ا  یشبا افزا

کارآمد   شیازپش یبیکشان را و استراتژ کتیکتا یات،تا عمل هستند یسازمان  یهایستمبه س در حال تبدیل

ادغام  و  یساز یادهپ یندفرآ یستم،عملکرد س یچیدگیپ (.Zhu, Wang, and Chen 2010) کنند مؤثرترو 

های  سازی سیستمدر پیاده است که منجر به افت سرعت کرده همراه  یسکهمواره با ر ها رااین سیستم

بر انتقال و کاربرد دانش در   یاطالعات یستمس ینمحقق یت،موفق یزانم یشافزا منظوربه .شودجدید می

  یجاد، که ا یافراد  یندانش در ب کهیی ازآنجا (.Wang, Li and Hsieh, 2013) اندسازمان تمرکز کرده 

و    یفرد  یانتقال دانش به سراسر مرزها  ساکن است،دانش  رفتار اشتراک    و  یدسترس  بایگانی،  ،یدهسازمان 

فرهنگ   (.Ho and Kuo 2013)  کارکنان استخود  یوابسته به رفتار دانش اشتراک تیدرنها یسازمان

 کهی درصورت. است اند، وابستهکرده یجادفرهنگ را ا ینتسهیم دانش در سازمان به نگرش افرادی که ا

  یاسیستم پاداش  یقاز طر نداشته باشند، یلیاعضای سازمان تما یگربا د  یشکارکنان به تسهیم دانش خو

  یات ادب(. 1384ری )عسگ  شد با مشکل مواجهه خواهد آنان میان درالزامات قانونی، فرهنگ تسهیم دانش 

 & Rohimدر بین کارکنان دارد ) دانش یگذار اشتراک در به  یمهم نقش یسازمانفرهنگ دهد ینشان م

Budhiasa, 2019; Mueller 2012; Ho 2009; Wiewiora et al 2013; Shao, Wang and Feng 

  تمایل   هااست که در آن افراد و گروه  یسازمانفرهنگ دانش مستلزم وجود    یریکارگانتقال، خلق و به(.  2015

 کنند یکدیگر سهیممنافع متقابل دانش خود را با  یکرده و در راستا یهمکار یکدیگرداشته باشند با 

(. از طرفی دیگر اشتراک دانش در بین کارکنان مستلزم بستری است  1395  عسکری و خزائی پول  ،)عالمه

 Shao, Wangکارکنان سازمان زمینه تسهیم دانش را فراهم آورد ) 1خودکارآمدی کامپیوتری  که در آن

and Feng 2015 .)است که   یشناختروان یامل اصلوعیکی از  یدهد که خودکارآمد ینشان م یاتادب

عامل   یسازمانفرهنگ( و Chen, Chuang and Chen 2012آورد )یدانش را فراهم مشرایط اشتراک 

 ;Shao, Wang and Feng 2015) گذاردیاثر م یوتریکامپ یاست که بر خودکارآمد یاتیح یاصل

Sheng, Pearson and Crosby 2003 .) تمایل افراد برای   و دشوار است دانش کـاری یگذاراشتراک به

مبانی زیاد در مـورد    باوجودود.  راشتراک دانش به شمار میتسهیم و ادغام دانش خود یکی از موانع اصـلی  

 
1.Computer Self-Efficacy 
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ها تا حد زیادی مغفول  های فردی و تسهیم دانش در سازمانانگیزه  مـدیریت دانـش، ماهیـت ارتبـاط بـین

باالجبار صورت گیرد، بلکه این   توانـدمـؤثر، نمی صورتبه تسهیم دانش . شده است مانـده و کمتـر درک

  ]خودکارآمدی کامپیوتری [انگیزش درونی  لهیوسبه هاآنکه بخشی از  امر باید تشویق و تسـهیل شـود

(Shao, Wang and Feng 2015 و بخشی نیز توسط انگیزش بیرونی )]حمایت سازمانی[ (Kim and 

Jang 2018 ،اگر شخصی نخواهد که دانش خود را منتشر کند، تسهیم دانـش  ( صورت خواهد پذیرفت

عامل موفقیت در تسهیم   عنوانبه پیشین نقش اساسی ایجاد انگیزه را  قاتتحقی. اتفـاق نخواهـد افتـاد

مدیریت با  ؛ بنابراین .(Shao, Wang and Feng 2015; Kim and Jang 2018) دهندنشان می دانـش

چگونه در کارکنان سازمان انگیزه تسهیم دانش ایجاد کرده و این فرایند را   این چـالش روبـرو اسـت کـه

 .تسـهیل کنـد

است و   یا دهیچیابعاد پ یدانش، دارا کعوامل مؤثر در اشترا عنوانبه  شدهییشناسااز عوامل  یاریبس

به   یو قطع نانیاطمقابل جهیدهند، نتیکه به خود اختصاص م یادیزمان ز باوجودآن عوامل  یریکارگبه

  یریکارگبه  ی. سختهستند  دستن یازا  یو فناور  یساختار سازمان  ،یمانند فرهنگ  یدست نخواهند داد. عوامل

  ی در بروز رفتار اشتراک دانش، از سو  هاآن بودن  برزمان و  سوکیاز  هاآن ادیز اریبس نهیعوامل و هز نیا

  ی ریکارگبه مقاله بر  نیا دیکرده است. تأک یعوامل، دچار سردرگم نیا یریکارگبه  یرا برا رانی مد گر،ید

  ده بو  ادیز  اریبس  زینشان  تأثیرگذاری، سرعت  هاآن   یریکارگبه سهولت    رغمی علاست که    یسازماندرون   عوامل

با توجه به ورود کامپیوتر به   سوک یاز . خواهند داشتعوامل  ریرا نسبت به سا یمؤثرتر  مراتببه جیو نتا

از افراد سازمان تجربه کوتاهی در استفاده    هرکدامها،  سازمان  خصوصبههای مختلف حیات اجتماعی و  عرصه

های متفاوتی از سوی افراد رخ خواهد  بنابراین متناسب با این تجربیات واکنش؛ از کامپیوتر خواهند داشت 

های قبلی کمتر به آن توجه شده بود بحث اشتراک دانش است.  ها که در پژوهشداد که یکی از این واکنش

 دارد. بنابراین، افراد رفتار و انگیزه تأثیرگذاری در مهمی نقش کامپیوتری مدیخودکارآ از سوی دیگر، 

اشتراکی   رفتارهای ایفای به پایین خودکارآمدی با افراد به نسبت باالتر خودکارآمدی افراد با ادیزاحتمال به

جهت رفتارهای   بیشتری قابلیت و مهارت دارای باال خودکارآمدی با افراد  .پرداخت خواهند بیشتری دانش

 به پاسخگویی در نفساعتمادبه  دانش،  ارائه در  اشتوانایی به نسبت  فرد اطمینان  میزان  و  باشندمی اشتراکی

به   یمطالعات اندک .است شدهمطرح  پژوهش این در  دانش  اشتراک در آگاهی  و  تخصص  داشتن و  سؤاالت

  یها شکاف بر رفتار اشتراک دانش پرداخته است. یوتریکامپ یو خودکارآمد یسازمانفرهنگر یثتأ یبررس

خودکارآمدی کامپیوتری  بر    یسازمانفرهنگ چگونه    ینکهاز ا  یموجود در مورد درک نظر  یاتدر ادب  یرچشمگ

، محقق را بر آن ساخته است که تأثیر سازه  گذارد یم یرثأت یدانش انسان یو ضمن یحرفتار صرافراد و 

  سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز   کارکنانرا بر خودکارآمدی کامپیوتری و اشتراک دانش    یسازمانفرهنگ

 قرار دهد.   یموردبررس

 



 73  و نداف  پور یلیخلخنیفر، ... /  دانش کارکنان یو رفتار اشتراک یوتریکامپ یخودکارآمد ،یفرهنگ سازمان

 چارچوب نظری پژوهش
  ، موردمطالعه ابعاد    ،یسازمانفرهنگ  ازجملهپژوهش    یرهایاز متغ  یکهر    درباره  خالصه  طوربهبخش    یندر ا

 : شودیبحث ماشتراک دانش )ضمنی و صریح(    و  خودکارآمدی کامپیوتری

 

 یسازمانفرهنگ

روشی برای درک سیستم انسانی توجه   عنوانبه 1ی سازمانفرهنگکنون، مفهوم های گذشته تااز دهه

 الگویی را یسازمانفرهنگ (  1396)  دیگرانو  تحقیقات بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. فرهی  

 از بتواند تادهد  می توسعه و کشف اختراع، را یک گروه مشخص آن که کنندتعریف می اساسی مفروضات از

(  2017)  2، ادریس و دلفابرو لی  جی و یکپارچگی داخلی فائق آید.آن بر مشکالت ناشی از انطباق خار طریق

کند چگونه  یکه مشخص م اندکرده یفباورها، ادراکات و انتظارات مشترک تعر عنوانبه  را یسازمانفرهنگ

  ی چارچوب شناخت کی عنوانبه ی سازمانفرهنگگیرد. می یمتصم یحل مسائل به روش خاص یسازمان برا 

  سازمان است  ی، هنجارها و انتظارات مشترک توسط اعضا هاارزش ، هانگرش است که شامل  شدهفیتعر

(Suwibawa, Agung & Sapta 2018).   اتیو فرض  هاارزش ،  دی از عقا  یامجموعه  عنوانبه   یسازمانفرهنگ  

  ر یمشترک تأث ی هاارزش  نی. اشودی مسازمان به اشتراک گذاشته  کی ی است که توسط اعضا شدهفیتعر

  ییهاارزش خود به    یو رفتارها  ماتیتصم  تیهدا  یبرا   هاآن   رای، زگذارندیمسازمان    یخود را بر رفتار اعضا 

  ی سازمانفرهنگ  (. Meng & Berger 2019) گذاردیم ریسازمان تأث یبر اثربخش شتریب کههستند  یمتک

آورد و اهرم نیرومندی  فعالیت و عمل به حرکت درمیای است که افراد را برای  موتور و نیروی محرکه  منزلهبه

( و نظام  1391 و هوشنگی بردبار شرامین سلطانی،نماید )است که الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می

 نجات  ،یسلطاندهد )را تحت تأثیر قرار می  نفعانی ذ است که رفتار    شدهف یتعرها و باورها  مشترکی از ارزش

 الگوی اندیشیدن یک فرهنگ را( 1397) ، یاراحمدی و تمجید پامچلووفا خواه(. 1394 یجیکل یو جعفر

 است آداب جامعه  و  فنون  هنرها،  ها، آرمان ها، ارزش باورها،  اعتقادات، اند که شاملتعریف کرده کردن  عمل و

  یر ساتف  باوجودسازند.  می متمایز دیگر افراد از را آنان و شودمی دیده گروهی  یا فرد هر عملکرد و رفتار در و

متفاوت   یح آگاهوشامل سه سطح با سط  یسازمانفرهنگرسد توافق وجود دارد که یبه نظر م ،چندگانه

از مفروضات   ییسطح شامل الگوها ینتریقمحققان معتقدند که عم (.Hofstede et al 1990, 278) است 

 یلشامل مصنوعات از قب بیرونی؛ سطح اطالع دارند هاآناز  یبدون آگاه سازمان یاست که اعضا یاساس

  ی ها و اعتقادات در مورد چگونگسطح متوسط، ارزش کهی درحالاست؛  دنیشنقابلو  مشاهدهقابل یالگوها 

رابطه   یحتوض یبرا ژهیوبهسطح  ینو ا یردگیدربر مرا  یسازمان یهاینهدر زم یکدیگربا  یتعامالت اجتماع

 Iivari and Huismanآسان است ) یریگاندازه قابل یرااست ز یدمف یسازمان یو اثربخش یسازمانفرهنگ

و ثبات( و   یر یپذانعطاف با توجه به نوع تمرکز ) را یسازمانفرهنگ(، 1991) 3یتزر و اسپر ئینکو(. 2007

 
1.Organizational Culture 

2.Lee, Idris & Delfabbro 

3.Quinn & Spreitzer 
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و فرهنگ    3ی مراتبفرهنگ سلسله  ،2ی، فرهنگ گروه1ای به چهار نوع فرهنگ توسعه  تمرکز )داخلی و خارجی(

 گیرند: قرار می  یموردبررسکه در زیر    چهار نوع فرهنگ، متفاوت هستند  یها ارزش  .ندنکتقسیم می  4عقالیی 

به  یلبوده که تما ییگراآرمان و  ینیبه کارآفر یلفرهنگ رهبران متما یندر ا: ایفرهنگ توسعه الف( 

فرهنگ بر به  ینسازمان هستند. رهبران در ا یندهانداز از آ چشمکی یجادک کردن داشته و قادر به ایسر

شوند.  ی متمرکز م یخارج یتبودن و حما یمشهود، قانون یتبه وضع یابیو دست یشتردست آوردن منابع ب

)اردالن و بهشتی    منابع است  به  یابی و دست  دیجد  یبازارها   یجادنوع فرهنگ، رشد، ا  یندر ا  یشاخص اثربخش

 (. 1394راد  
هاست.  ، حفظ کردن گروهددارندیتأکهایی که بر فرهنگ گروهی ب( فرهنگ گروهی: هدف سازمان

های محوری این نوع فرهنگ بوده و عوامل انگیزشی عمده آن شامل  تعلق، اعتماد و مشارکت، از ارزش

فرهنگ رهبران تمایل دارند که مشارکتی با تعقل و تفکر و حمایتی    وابستگی، تعلق و عضویت است. در این

های کاری را تسهیل کنند. شاخص اثربخشی در این نوع فرهنگ، ایجاد و توسعه  باشد و تعامل بین تیم

 (. 1389های انسانی و ارتقای تعهد اعضا به سازمان است )حاجی پور و نظرپورکاشانی  ظرفیت

  محور، مفید و وظیفه  در فرهنگ عقالیی تمایل دارند که هدایتگر، هدف رهبران: فرهنگ عقالییج( 

-شاخص اثربخشی برنامه  وری در سازمان باشند.دائم جنبه حمایتی داشته و مشوق بهره  طوربه بوده و    مدار

 (. 1393  و بهشتی راد  زادهسلطان اردالن،  )   وری و کارایی استریزی، بهره 

، مکانی کامالً  دارد تمرکزی تمرکز داخل و  بر ثبات یفرهنگ سلسله مراتبد( فرهنگ سلسله مراتبی: 

و   ینقوان این فرهنگ. (1388 فرهی بوزنجانی و سنجقی رسمی و ساختاریافته است )حسینی سرخوش،

به   ینعالوه بر ا .کندیم یینرفتار خاص تع یبرا یکارکنان با دستورالعمل یانمورد انتظار را در م یرفتارها

 Lee, Idris and)ید آیم حساببه  یفرهنگ قو  یک عنوانبهساختار  در یت تمرکز باال و رسم یلدل

Delfabbro 2017  .)  در    ،انواع دیگر فرهنگرا با  (  1991)  5ین و اسپریتزر وئفرهنگ ک(  1)جدول    زیرجدول

 . دهدنشان میادبیات موجود  

 
 یگنفره ینوع شناس یسهمقا .1جدول 

 فرهنگ گروهی ایتوسعه فرهنگ (1991) یتزرین و اسپروئ ک
فرهنگ سلسله

 راتبیم

فرهنگ 

 عقالیی

 عقالیی سلسله مراتبی توافق ایدئولوژیک (1983) 6کوئین و روهرباق

 ایوظیفه ایشبکه شخصی قدرتی (1981چارلز هندی )

 علمی سنگری تیمی  باشگاهی (1989سانن فیلد )
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 سازنده - تهاجمی/تدافعی تدافعیانفعالی/ (1987کوک و الفرتی )

 ریپذانعطاف مبتنی بر تداوم مشارکتی مأموریتی (1995دنیسون )

 یتمأمور ثبات مشارکت یسازگار (1995) 1دنیسون و میشرا

 یرقابت یکبوروکرات جامعه نوآورانه (2000) 2اوگبونا و هاریس

 گروهی ایشبکه تکهتکه سربازی (2001)رابینز و النگتن 

 ایقبیله ایگلخانه هدف محور کیبوروکرات (2005ترامپنارس )

 یشرفتپ نشدهفیتعر یانسان  یسازگار (2006) 3سیموسی و ژنیکو

 باشگاهی سلسله مراتبی بازاری کارآفرینی (2006کامرون و کوئین )

 (2011) 4کامرون و کوئین
 ادهوکراسی

 گرا()توسعه

ای یلهقب

 (گرامیت)
 یمراتبسلسله

بازار 

 گرا()نتیجه

 ابراهیمیو  ، فضائلیفرهی

(1394) 
 محورانسان قانون محور راهبرد محور محیط محور

 

 دانش  یگذاراشتراک

 Chen) دانش است مدیریت تیفعال نیترمهم بالقوه  طوربهو  یاساس ندیفرا کیدانش  یگذار اشتراک به 

et al 2018).  چ یبدون دانش، ه، کندیعمل م یرقابت تیمز یمنبع اصل عنوانبهمنبع مهم و  کیدانش  

  . (1398  زاده و علم بالدی  نیالدن یزرونقی،  ،  Shao, Feng and Wang 2017)  زنده نخواهد ماند  یسازمان

عملی یا   شدهآموخته های ها، درسها، تجربیات، مزیتهای مؤثر، دیدگاهزمانی که افراد اطالعات، فعالیت

های مختلف سازمان ارتقا پیدا  وری در بخشگذارند، بهره غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک می

  یل افراد قرار دارد، تما دروندر  عمدتاً یدانش سازمان کهیی ازآنجا(. 1396کند )خلیلی پور و خنیفر می

در درک ارزش بالقوه   یگرانبا د جادشدهیا یا شدهکسب 5به اشتراک گذاشتن دانش  یسازمان برا یاعضا

تسهیم دانش کلید فرآیند  (. Wang and Noe 2010; Kuo, Kuo and Ho 2014) دارد  یتدانش اهم

در جهت سهیم شدن در بهبود عملکرد سازمانی است. اهمیت اسجاد فرآیند   یریکارگبهتشویق افراد به 

هایی  ها و موفقیت سازمانی است که منجر به پیدا شدن سازمانعامل انتقادی در جهت رقابت  وانعنبه دانش  

ها در  و عملکرد سازماندانش، موجب بهبود تغییر    لهیوسبهشی  لویت و اثربخبا تسهیم دانش و با باالترین او 

انتقال و   منظوربهتوان فعالیتی هدفمند تسهیم دانش را می (.1398 یمیزند کرشود )جهت یادگیری می

تقی پور  ،  مبادله دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف کرد )مهدوی

  ی سازمانبرون  یاارتباطات درون  یندهمکاران در فرآ به انتقال دانش که به هدف (1394 و طریفی حسینی

 Lin., Hung)  است که فرد آن را در سازمان کسب کرده است  یدانشز دانش، آن  ا  و منظور  گیردصورت می
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and Chen 2009 .)یمتواند به دو نوع تقسیم است، شدهگذاشته کارکنان به اشتراک  یاندر م ی کهدانش 

که به دانش آشکار   یح. دانش صر( Wu 2017 andChang, Liao) 2یضمندانش و  1یحشود: دانش صر

مصنوعات   و اسناد یامتن، جداول، نمودارها  مثالً بصری صورتبه، مستند و شده انیبدانش شهرت دارد به 

 Shao, Feng and Wangشود )شته می به اشتراک گذا با دیگران آسان جستجو و  نسبتاًشود و ارائه می

طبیعی  زبانکیها یا با استفاده از سمبلو کدگذاری شده است که  افتهینظام  بعد صریح دانش،(. 2017

  ی، رسم یاستانداردها مستندات،  انواع(. 1396 یامجد  و عایشف، انیفتح) شود منتقل تواند به دیگرانمی

  یج را  یهانمونه  یساده، بعض  یاطالعات واقع  یاها  دستورالعمل  ی،آموزش  یهادستورالعمل  یاضی،ر  یها فرمول

  شود نیزی که به دانش پنهان نامیده میدانش ضمن (. Park and Gabbard 2018)  هستند  یحاز دانش صر

  امیران و رحیمی  ،یف و انتقال آن دشوار است )اخوان در درون شخص قرار دارد و در بیشتر مواقع توص

  معموالً . دانش ضمنی را  ارتباط است  یاو    تبادل  یو دشوار برا   یذهن  ی،شخص   یاربس( این نوع از دانش  1393

ها،  ها، نگرشیابیمانند ارز  یاقدامات انسان  یقاز طر  یراکرد ز  یانتوان بیم  یسختبه  یبا استفاده از زبان رسم

 Shao, Feng and Wang 2017; Suppiah and Singh) شودیم یانب یزهها، تعهدات و انگیدگاهد

Sandhu 2011.)    ی هامدل   است. بعد ذهنی دانش با  یبعد ذهنی و فنوجهه ضمنی بودن دانش، شامل دو  

شامل دانش    یفن  فکری فرد شامل مدل ذهنی، اعتقادات، تجارب گذشته و نقطه نظرات فرد ارتباط دارد. بعد

 دو(. 1396 یامجد  و عایشف، انیفتح) بستر و محیط خاص کاربرد دارد یککار، مهارتی است که در  یفن

 متمرکز دانش گذاریبه اشتراک ارزش بر اولی دارد. وجود دانش گذاریاشتراک به هایپژوهش در جریان

-اشتراک به ارزش  گیری،تصمیم دیگر فرآیندهای یا سنتی هایاستراتژی با  آن  مقایسه با مطالعات این  است. 

 عوامل و دانش گذاریاشتراک به ارزش  چگونگی سنجش زمینه در و  کنندمی شناسایی را دانش ذاریگ

 عوامل و  ها فناوری یا حمایتی های چارچوب با  دوم  جریان .کنندمی بحث  دانش  تسهیم ارزش  بر اثرگذار

 (.1397  ، شمس و شیراییاست )امیریان هاشمی اطالعات مرتبط گذاری اشتراک به برای  موردنیاز 

 

 کامپیوتری  خودکارآمدی
است    یاقضاوت پو  یکاست، بلکه    یدارو پا  یکاستات  یژگیو  یکنه    یدهد خودکارآمد یموجود نشان م  یاتادب

که خودکارآمدی را تحت  یاتیعامل ح یک عنوانبه یسازمانفرهنگکند و یم ییرتغ یطمح تغییراتکه با 

یک   عنوانبهخودکارآمدی  (.Sheng, Pearson and Crosby 2003شد ) ییشناسا دهدیمقرار  یرتأث

های کارآمدی شخصی در رابطه با دامنه وسیعی از رفتارهای درگیر در انتخاب برچسب عمومی از قضاوت

یک باور در مورد توانایی برای    عنوانبهاست. افزون بر آن، خودکارآمدی    شدهف یتوصشغل و سازگاری با آن  

ری و مداومت در آن شغل داشتن تجارب شغلی موفق مانند انتخاب یک شغل، خوب انجام دادن و پافشا

کنند، یا اینکه احساس  احساس خودکارآمدی می  هاآن شوند،  وقتی افراد توانمند می  رون یازااست.    شدهفیتعر

احساس شایستگی،   تنهانه. افراد توانمند کاردارندکنند قابلیت و تبحر الزم را برای انجام موفقیت یک می

(.  1396 دیگرانو ند کار را یا کفایت انجام دهند )رستمی توانکنند که میبلکه احساس اطمینان می
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  ی ها براآن مهارت لیتبد ییتوانا ایاو مهارت الزم را دارد  نکهینشانگر درک خود فرد از ا یخودکارآمد

( خودکارآمدی را در  1995) 1هیگینز و  کامپئو .(Li & Tsai 2019)  مطلوب را دارد جهیبه نت یابیدست

در    افراداعتقاد به توانایی    عنوانبهرا    یزمینه استفاده از فناوری اطالعات بکار برده و خودکارآمدی کامپیوتر 

  همچنین اشاره شد . استطیف گسترده از وظایف  اند که شاملتعریف کردههای کامپیوتری اعمال مهارت

کارکنان    یاندر م  یوتریبه خودکارآمدی کامپ  یازن  که  طالعاتا  یبر فناور  یمبتن  یوکارها کسب که ابتکارات  

در طول   (.Chou et al 2014ها دارد )یانهبه استفاده گسترده از را یازن ییراتتغ ینا یرا، زضروری است

کارآمدی  اطالعات دارند و خود  یبر فناور   یبه کار مبتن  یاز کار کاغذ   ییربه تغ  یازنهای کاری، کارکنان  فعالیت

مثبت با قصد و رفتار افراد نسبت به  طوربهاست که  یشناختروان یدرون  یعامل مهم شناخت یوتریکامپ

 (. Wang Li and Hsieh 2013اطالعات ارتباط دارد )  یاستفاده از فناور 

 

 های پژوهشتوسعه فرضیه
 دانش  ی گذاراشتراک و  کامپیوتری خودکارآمدیی، فرهنگ سلسله مراتب

  چیه دیکرد که شا دای نکته وقوف پ نیبه ا توانیم یسازمانفرهنگعمده  یبه نقش و کارکردها ینگاهبا 

 کهن یا. مضاف به  دیمتحد و همسو نما  کپارچه،یرا    سازمانی  فرهنگ، اعضا  اندازهبه در سازمان نتواند    یریمتغ

مانده   داریپا تواندیم حیصح تی ریصورت مد در در ارزش و باور اشتراک دارد، ییاتحاد و همسو نیا

 دینما جیجهت شکل داده و بس نیرا در ا سازمانی اعضا تکتک یو رفتار یتیشخص صیخصا کهی طوربه

  و مواجهه   یبرا در سازمان  هاچالش یکی از  عنوانبه  رفتار افراد رییتغ(. 1398 نوری، ابراهیم پور و صالحی)

  ی گذار اشتراک منجر به افتهیسازمانو سه نوع جو اعضا برای اشتراک دانش خود با دیگر اعضا است  لیتما

خدمت   دهندهارائهایجاد اعتماد بین اعضا و  در اثراست که  عدالت، ی جوسازماناولین نوع  شود.یدانش م

است که   ینوآور ، یجوسازماننوع دوم  اشتراک دانش متمرکز است. بر مهم سازمانیغلبه بر معضالت  برای

  ، یدهسازمان نوع جو    نیسوم  کهیدرحال  دارد.  دیتأک  یمنطق  یر یپذسکیرو    اطالعات باز  انیجر  ،ی ریادگیبر  

است و زمینه کمک اعضا به یکدیگر و اشتراک دانش   یو طرفدار اجتماع احتیاطی یرفتارها بازتابی از

ها باید فرآیندهای الزم جهت ایجاد،  (. سازمانShao, Feng and Liu 2012آورد )راهم میکارکنان را ف

دست دادن دانش زیاد است.  احتمال از  صورت نیارشد، حفظ و اشتراک دانش را فراهم نمایند و در غیر 

هستند، باید به این نکته توجه کنند که اگر  یریپذانعطاف هایی که به دنبال سازمان ژهیوبهها نپس سازما

های نهفته افراد را شناسایی و به دانش آشکار تبدیل کنند، این دانش بر اثر فراموشی از بین  نتوانند دانش

متمرکز درون شرکت   یریگیمکه سبک تصم یزمان(. 1394 یحراق و زاده ینیبحر، خواهد رفت )حراقی

ها  ، دستورالعملمیانی  یران و کارکنانارشد، مد  یرانمد  ازجمله  یریت،سطوح مختلف مد  کارکنانوجود دارد،  

  یحدانش صر یگذاراشتراک  زمینه الزم را برای بهکنند که یو ارسال م یافتو اسناد را طبق مقررات در

ها ممکن  انتقال داده  نظم و مقررات،  حالن یباا  .(Shao, Wang and Feng 2015)  آوردی مکارکنان فراهم  
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  ی جا به  یسمیررغ یها در روش یدانش ضمن یراباشد، زن یدمف یدانش ضمن یگذار اشتراک به  یاست برا 

 (. Suppiah and Singh Sandhu 2011دهد )یرخ مبیشتر    یمقررات رسم

 دارد.   تأثیر معناداریکارکنان    یحدانش صر  یگذاراشتراک   رب  یفرهنگ سلسله مراتب:  فرضیه اول

دارد. در فرهنگ سلسله   یدتأک  ینکنترل، نظم و قوان  یت،امنی،  داخل  یداریبر پا  یفرهنگ سلسله مراتب

 ,Shaoدارند ) یتوجه جد  ینقوان یو به اجرا  و محتاط باشند کارانهمحافظه دارند  یلرهبران تما ی،مراتب

Wang and Feng 2015).  در سازمان زمینه ایجاد   یمراتبسلسه  یسازمانفرهنگ در صورت وجود

از شکاف موجود در   یک(. یKim and Jang 2018گردد )خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان نیز فراهم می

و رفتار اشتراک دانش است.    یسازمانفرهنگ   نیب  یشناختروان   یشناخت  سمیموجود، عدم توجه مکان  اتیادب

اشتراک   لیاست که تسه یشناختروان  یشناخت یعامل اصل  یدهد که خودکارآمدینشان م موجود اتیادب

است   یاتی ح یعامل اصل یسازمانفرهنگ و  (Chen, Chuang and Chen 2012) آوردی مدانش را فراهم 

(، بنابراین ضروری  Sheng, Pearson and Crosby 2003)گذارد یاثر م  یوتریکامپخودکارآمدی که بر 

 (. Kim and Jang 2018) قرارداد  یموردبررسرا بر خودکارآمدی کامپیوتری    یسازمانفرهنگاست که تأثیر  

 دارد.   تأثیر معناداریکارکنان    خودکارآمدی کامپیوتری  رب  یفرهنگ سلسله مراتب  :فرضیه دوم

 

 دانش  یگذاراشتراک  یی، خودکارآمدی کامپیوتری و فرهنگ عقال

است که در   یجمع استنباط مشترک و خرد ،یاز مفروضات اساس یادهیتندرهم مجموعه  ،یسازمانفرهنگ

راهنما    یچراغ  مثابهبهو    ردیگیم  شکل  یرونیب  ای  ،یدر مواجهه با مسائل درون  ،یقبل  یهاافتهیبستر تجارب و  

  د ی نماینقش م یفا یسازمان ا ندهیو آ حال یرفتار کارکنان و معمار  یدهدر شکل روبخشین یو منبع

دارد.   یدتأک موفقیتعملکرد، تحقق اهداف و   ی،وربر بهره ییفرهنگ عقال(. 1397)محمدیان و شهسواری 

  برانگیخته،  شده نییتعاز پیش  از اهداف    زیآمت یموفق  یابیرقابت و دست  یقکارکنان از طر  ،در فرهنگ عقالیی

ها  از سازمان  یاست. در برخ  یدبه اشتراک گذاشتن اطالعات سخت و نرم مف  یبرا یی  فرهنگ عقالشوند.  یم

، دانش  های دیگرازمانهستند. در س  یاتیحسازمان  حل مسائل    یها برا سخت مانند اسناد و کتابچه  یها داده

آن از   یاثربخش یبرا یشتریاحتمال ب و شودمحصول، مبادله می عنوانبه  افراد یو تخصص فردمنحصربه 

قضاوت   یک یخودکارآمد (.Shao, Wang and Feng 2015) ی وجود داردتجربه و شهود شخص یقطر

  سازمان،   وکارکسب در مورد    یفرد  یهاینیبشیپکند و با توجه به  یم  ییرتغ  یاست که با ساختار سازمان  یاپو

شیرانی و هدائی   (.He and Freeman 2010) تأثیر قرار دهدیزه کارکنان را تحت و انگ تالشتواند می

و پشتیبانی از اطالعات بر اشتراک دانش ضمنی تأثیر   یسازمانفرهنگ( به این نتیجه رسیدند که 1396)

 گردد: فرضیه ذیل مطرح می  شدهمطرح با توجه به مطالب    دارد.

 دارد.   تأثیر معناداریکارکنان    کامپیوتریبر خودکارآمدی    ییفرهنگ عقال  :فرضیه سوم

برای تسهیم دانش و هم در تسهیل و تداوم به   یساز نهیزمهم در بسترسازی و  یسازمانفرهنگ

خود تغییرات    یسازمانفرهنگها ناگزیرند در  تواند تأثیرگذار باشد. بسیاری از سازماندانش می  یگذار اشتراک 

عاملی    نیترمهم اساسی ایجاد کنند و برای آنکه از تحقق مدیریت و تسهیم دانش حمایت کنند، زیرا فرهنگ  

بنابراین هر مدلی برای تسهیم دانش بدون توجه به  ؛ دهداست که تسهیم دانش را تحت تأثیر قرار می
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و   ئینکو یسازمانفرهنگ چوب چار  بر اساس(. 1393 ارمغانبا شکست مواجه است ) یسازمانفرهنگ

  یابی دست  لهیوسبه   و  شدهفیتعربه اهداف مشخص    یابیو دست  یگیریبر پ  یی(، فرهنگ عقال1991)   یتزراسپر

  ی سازمان غلبه بر معضالت عموم  یامر برا  ین. اشودمی  ختهیبرانگ  شدهنییتع  یشپ  از  اهداف  به  زیآمت یموفق

است و کارکنان را  یعادالنه سازمان یها یوهش ازادراک کارکنان  یشدر ارتباط با اشتراک دانش و افزا که 

  یق دانند از طریان میگربا د آنچهو به اشتراک گذاشتن  شدهنییتع یشاهداف از پ دستیابی بهبه  منظوربه

  گیرد بگذارند صورت میبه اشتراک های مختلف سازمان در بخش یرسم یرو ارتباطات غ یمقررات رسم

(Shao, Wang and Feng 2015 .) 

 دارد.   تأثیر معناداریکارکنان    یحدانش صر  یگذار اشتراک   رب  ییفرهنگ عقال  فرضیه چهارم:

 دارد. ی کارکنان تأثیر معناداری  دانش ضمن  یگذاراشتراک   برفرهنگ عقالیی    فرضیه پنجم:

 

 دانش  ی گذاراشتراک  ی، خودکارآمدی کامپیوتری وفرهنگ گروه

شوند تا با  یم یقکارکنان تشو ی،استوار است. در فرهنگ گروه ییرو تغ یر یپذانعطاف بر  یفرهنگ گروه

  قکنند، با تمرکز بر تعلیم  یدتأک  یکه بر فرهنگ گروه  ییهاشرکت کنند. سازمان  یمدر ت  یو همکار   تعامل

ار گروهی  فردی، به ک صورتبهنسبت به انجام کار  کنند و کارکنانیگروه کمک م  یو اعتماد، به نگهدار 

و    یاتتوانند تجربیم  کارکنان،  یمیت  یکار   یطدر مح  (.Shao, Wang and Feng 2015)شوند  تشویق می

در زمان  و  یرندبگ یاد یررسمیو غ یارتباطات خصوص و با استفاده از یکدیگر یقرا از طر خود یهامهارت

قابلیت را دارد که مشکالت را  بروز مشکالت احتمالی کار این احساس را خواهند داشت که سیستم این 

(. اهمیت تأثیر فرهنگ گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری نیز  Shao, Feng and Liu 2012مرتفع سازد )

 گردد: ذیل مطرح می  صورتبه بود. فرضیه مربوط    دشدهییتأ(  2015)  1فنگ  و  ، وانگدر مطالعه شائو 

 نان ارتباط دارد.کارک  یوترکامپ  با خودکارآمدی  یفرهنگ گروهفرضیه ششم:  

(، احتمال  1991) یتزرو اسپر نیکوئ یسازمانفرهنگ چارچوب  بر اساس یکارکنان در فرهنگ گروه

  ین بنابرا  یرند،خانواده در نظر بگ  ی دوستان و اعضا   عنوانبه را    دیگران و  اعتماد کنند    یکدیگردارند به    یشتریب

در  افراد  گروه از    یک  کهیهنگامارتباط برقرار کنند.  تعامل داشته باشند و    یکدیگردارند با    یشتریاحتمال ب

احتمال بیشتری    مشارکت داشته باشند،  یاتها و تجرببه اشتراک گذاشتن داستان  یتالش مشترک برا   یک

(.  Mueller 2012یکدیگر خواهند داشت )دانش در مورد نحوه انجام کار خود به  گذاریبرای به اشتراک

(.  Wiewiora et al 2013است ) یددانش مف یگذاراشتراک ها و مهارت یادگیری یلتسه وند جهتاین ر

خود به اشتراک   یاعضا انیآزادانه و آشکارا در م یحاصل کنند که دانش ضمن نانیاطم دی ها باسازمان

که ممکن است   یمتنوع یها دهیو ا دیاست تا هر عضو بتواند به دانش جد ضروریکه  شودی مگذاشته 

  ی برا  اتیو تجرب شاز دان یبردار بهرهرا قادر به  هاآنکند و  دایپ یمواجه نشود، دسترس هاآنخودشان با 

( در مطالعه خود  2012) 2لیو و ، فانگشائو (. Wang 2017 andShao, Fengکند )بهبود عملکرد کار 

 
1.Shao, Wang & Feng 

2.Shao, Feng & Liu 
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تواند ترس  یمغیررسمی  صورتبهکند، یم یتو ارتباطات حما یکه از همکار یفرهنگ گروه یافتنددر

 . دیگر کارکنان شوداشتراک گذاشتن دانش خود با  باعث تمایل به  کارکنان را کاهش دهد و  

 . دارد  تأثیر معناداریکارکنان    یدانش ضمن  اشتراک  ربی  گروه  فرهنگفرضیه هفتم: 

 

 دانش  یگذاراشتراکو   یوتریکامپ ی خودکارآمد

شود  یاست که منجر به مشارکت کارکنان در سازمان م  یچندبعد   یدانش، ساختار   یگذاراشتراک رفتار به  

  دانش در سازمان است  تیریمد ندیدر مشارکت در فرا یفرد نفساعتمادبه مداوم، نشانگر  روندکیو 

(Nugraha & Rohayani 2020 ).  ی خود برا  یهاییرا باور افراد درباره توانا یفرد یخودکارآمد  

رحیمی و  ، )ظفرپور امیرآباد است شدهفیتعر، ی به اهداف ضرور یابیو دست  ازی عملکرد موردن ،یدهسازمان 

  عنوان به و اشاره دارد  توانند انجام دهند،افراد معتقدند می آنچهیابی ارزخود خودکارآمدی به(. 1396نداف 

آنان    نفساعتمادبه از طریق تحت تأثیر قرار دادن  که رفتار افراد را  است    شدهفیتعر  درونی مهم  حرکیک م

در   .(Chen, Chuang and Chen 2012) دهدتحت تأثیر قرار می غلبه بر مشکالت و بهبود عملکرد یبرا 

مربوط   یفدر انجام وظا یشخص ییادراک و قضاوت از توانا یوتری،کامپ یخودکارآمد خدمات، ارائه ینهزم

  یوتری کامپ یکه خودکارآمد  یافتند. محققان در(Shao, Wang and Feng 2015) است به ارائه خدمات

  نفس اعتمادبهکارکنان با  کند. کاشتراک دانش با همکاران کم یدر کارکنان برا  یزهانگ یجادتواند به ایم

به اشتراک بگذارند؛   یگرانرا با د ی، احتمال دارد که دانش ارزشمند یفانجام وظا یبرا خود  ییباال در توانا

 Chou etکار را بهبود بخشد ) ییکاراتواند مشکالت مربوط به سازمان را بهبود و یدانش م، معتقدند  یراز

al 2014.)   به    یاز یو ن  گذارندیمو بدون استرس به اشتراک    یراحتبه دانش را    ی باالخودکارآمد  یافراد دارا

  ین مثبت ب ی( ارتباط2007) 1ینل کهی طور به  .(Akram et al 2019) ستندیامر ن نیمجبور کردن در ا

ذیل  صورتبههای مربوط فرضیهاست.  داکردهیپ کارکناناشتراک دانش توسط  یو رفتارها یخودکارآمد

 : شوندمطرح می

 . دانش ضمنی تأثیر معناداری دارد  یگذاراشتراک بر    یخودکارآمدی کامپیوتر   فرضیه هشتم:

 . دانش صریح تأثیر معناداری دارد  یگذار اشتراک بر    یخودکارآمدی کامپیوتر   فرضیه نهم:

  

 
1.Lin 



 81  و نداف  پور یلیخلخنیفر، ... /  دانش کارکنان یو رفتار اشتراک یوتریکامپ یخودکارآمد ،یفرهنگ سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته( .1شکل 

 تحقیق  یشناسروش
پیمایشی  -نحوه گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر، 

خاص   طوربهو  شودیتحلیل م ش هدف پژوه بر اساسمتغیرها  که در آن رابطه میانهمبستگی  از نوع

 . دیآیم  به شمار  یتک مقطع  یپژوهش  ،یزمان  قاف  ازنظر  معادالت ساختاری است و  یساز مدل مبتنی بر  

 

 جامعه آماری و نمونه
نفر   650حدوداً  هاآنکه تعداد  استآماری پژوهش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر اهواز  جامعه

(. تعداد  1389نفر انتخاب شد )مؤمنی و فعال قیومی    242هستند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  

ده شد )نرخ بازگشت  پرسشنامه برگشت دا  245پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و از این تعداد نیز    270

 242پرسشنامه نامطلوب تشخیص داده شد و  3درصد( که نهایتاً از این تعداد پرسشنامه  90پرسشنامه 

 نهایی قرار گرفت.   لیوتحلهیتجزپرسشنامه مورد  

 

 هاآوری، روایی و پایایی ابزار، نرمال بودن و روش گردآوری دادهابزار جمع
  ی ها بکتا مقاالت، ،ای کتابخانهابع و ادبیات موضوع از من  ینظر  یاطالعات در زمینه مبان یگردآور یبرا 

  ی از روش میدانها  آوری دادهجمع  یو برا   یالکترونیک  یهاو مجله  یاطالعات علم  یها گاهیموردنیاز و نیز از پا

،  5 =قرار گرفت )کامالً موافقمای مورد استفاده گزینه 5طیف لیکرت  ؛ وشدبه کمک پرسشنامه استفاده 

 (.1  =  کامالً مخالفم  ،2  =  ، مخالفم3  =  ، نظری ندارم4 = موافقم

 

 

 
 

 فرهنگ سلسله مراتبی
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 فرهنگ گروهی

 دانش صریح

 فرهنگ

 سازمانی

خودکارآمدی 

 کامپیوتری

ری گذااشتراک

 دانش

 دانش ضمنی
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 متغیرهای پژوهش یهامؤلفهابعاد و  .2جدول 

 مؤلفه ابعاد متغیر

گ
هن

فر
مان 

ساز
 ی

ی
اتب

مر
ه 

سل
سل

 

مافوق  به مدیرانپاسخ  یبرا دیبا زیموارد کوچک ن است که  یاگونهبهفرهنگ سازمان 

 گزارش شود.

 .شود باید با تصویب مافوق صورت گیردتصمیماتی که گرفته می

 گیرد.های محدودی بدون دستور مافوق انجام میفعالیتفقط 

ی
الی

عق
 

است که باعث تحریک جهت دستابی به اهداف  یاگونهبهسیستم تشویقی سازمانی 

 شود.سازمانی می

 یپاداش دهافرادی که در دستابی به اهداف سازمان موفق باشند با استفاده از سیستم 

 گیرند.عادالنه مورد تشویق قرار می

 است. شدهیطراحفرهنگ اعطای پاداش سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمان 

ی
وه

گر
 

 هستند. ترگستردهاعضای سازمان مانند اعضای خانواده در قالبی 

 خصوصیات اعضای سازمان است. نیترمهموفاداری از 

 در سازمان، منابع انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است.

خودکارآمدی 

 کامپیوتری

 را دارم. انهیرا یبر رو دیجد یافزارنرم یهانصب برنامه ییتوانا

 را دارم. انهیبا را عمومی یاتیمشکالت عمل حیو تصح ییشناسا ییتوانا

 ی مطلوب دارم.ارائه اطالعات به روش ای شینما یرا برا انهیاستفاده از را ییتوانا

ک
ترا

اش
ذار

گ
 ی

ش
دان

 

ش 
دان

ی
من

ض
 

 .اشتراک بگذارم به های سازمانیسیستمروش کار با توانم تجربیاتم را در مورد می

 سازمانی به همکاران به اشتراک بگذارم. را در مورد سیستم کنم، تخصص خودتالش می

 دانم چگونه و کجا داتش را در میان اعضای سازمان به اشتراک بگذارم.می
ش 

دان

یح
صر

 
 گذارم.هستم که گزارش عملکرد خود را با دیگر همکاران به اشتراک میخوشحال 

 تمایل دارم که تجربیاتم را در کار در قالب کتابچه در اختیار همکاران سازمانی قرار دهم.

 گذارم.اسناد رسمی کار و نحوه بهتر انجام دادن کار را با دیگر کارکنان به اشتراک می

  نظران صاحب در اختیار تعدادی از اساتید و  شدهی طراحبرای سنجش روایی صوری پرسشنامه، پرسشنامه 

خواسته شد تا در خصوص روایی پرسشنامه   هاآن در حیطه رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار گرفت و از 

ف و برخی سؤاالت پژوهش  پرسشنامه حذ  سؤاالتتعدادی از  ،  هاآن از سوی    اظهارنظرکنند. پس از    اظهارنظر

نیز اصالح و تغییرات الزم در پرسشنامه نهایی اعمال و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. جهت بررسی  

از جامعه آماری پرسشنامه توزیع شد و ضریب آلفای   نفر 30 نیبآزمون یشپپایایی پرسشنامه نیز در یک 

است و برای   919/0پرسشنامه  سؤاالتآزمون شد. ضریب کل  SPSSافزار کرونباخ با استفاده از نرم 

(، با توجه به اینکه این ضریب  2به دست آمد )جدول  70/0متغیرهای مدل پژوهش نیز این ضریب باالی 

گیری متغیرهای پژوهش از پایایی قابل  توان گفت که ابزار اندازهبود، می تربزرگ  موردنظرمقدار  حداقلاز 

ها با استفاده از خطای استاندارد ضریب کشیدگی و خطای استاندارد  قبولی برخوردار بود. نرمال بودن داده 

+ 2(، با توجه به اینکه ضرایب مذکور برای متغیرهای پژوهش در بازه 3ضریب چولگی آزمون شد )جدول 



 83  و نداف  پور یلیخلخنیفر، ... /  دانش کارکنان یو رفتار اشتراک یوتریکامپ یخودکارآمد ،یفرهنگ سازمان

  قیومی   لمنی و فعا های پارامتریک استفاده خواهد شد )مؤها نرمال و از آزمونداده  جهیدرنتقرار دارد،    -2ا  ت

 صورت گرفت. ای در دسترس  تصادفی طبقهگیری  گیری با استفاده از روش نمونه(. نمونه32-34،  1389

 پرسشنامهها، آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش و منبع نرمال بوده داده .3 جدول

 متغیرهای پژوهش
آلفای  

 کرونباخ

ضریب 

 کشیدگی

ضریب 

 چولگی
 سؤاالت پژوهش منبع

 (2015) 1دیگرانو کائو  -557/0 131/0 932/0 فرهنگ سلسله مراتبی

 (2017) 2مندال -605/0 -421/0 811/0 فرهنگ عقالیی

 (2012شائو، فانگ و لیو ) -689/0 -222/0 773/0 فرهنگ گروهی

 (2010هی و فریمن ) -540/0 -459/0 760/0 خودکارآمدی کامپیوتری

 (7201) 3شائو، وانگ و فنگ -250/0 -477/0 833/0 اشتراک ضمنی دانش

 (2015شائو، وانگ و فنگ ) -289/0 -784/0 807/0 اشتراک صریح دانش

 قبولحد قابل
از باالتر 

70/0 
 - -2+ تا 2بین  -2+ تا 2بین 

 وضعیت
قابل 

 قبول
 - نرمال است. نرمال است.

 

 های تحقیقیافته
فراوانی    .استفاده شد شناختی جمعیت متغیرهای فراوانی جهت توصیفی آمار از پژوهش هایداده تحلیل برای

 ( آمده است. 4این متغیرهای پژوهش در جدول )

 موردمطالعهاطالعات توصیفی جامعه  .4جدول 

جمعیت  متغیر

 شناختی
 فراوانی سطوح

متغیر جمعیت 

 شناختی
 فراوانی سطوح

پراکندگی 

 جنسیت

 169 مرد

 سطح تحصیالت

 32 ترو پایین پلمیدفوق

 135 لیسانس 73 زن

رده سنی 

 پاسخگویان

 75 و باالتر سانسیلفوق 32 سال 30زیر 

 125 سال 40تا  31

 سابقه خدمت

 118 سال 10زیر 

 82 سال 20سال تا  10 67 سال 50تا  41

 42 سال و باالتر 20 18 سال و باالتر 51
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3.Shao, Wang & Feng 
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 آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش
ها که در باال مورد آزمون قرار گرفت، آزمون پیرسون جهت سنجش همبستگی  توجه به نرمال بودن داده

 است.   شدهداده( نشان  5متغیرها استفاده شد که به همراه میانگین متغیرها در جدول )

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون و میانگین متغیرهای پژوهش .5جدول 

 ابعاد متغیر

 یسازمانفرهنگ
خودکارآمدی 

 کامپیوتری

 اشتراک دانش

 گروهی
سلسله 

 مراتبی
 ضمنی صریح عقالیی

گ
هن

فر
مان 

ساز
 ی

      (58/3) گروهی

سلسله 

 مراتبی
075/0 (63/3)     

    (49/3) 008/0 163/0 عقالیی

   (43/3) 333/0 063/0 322/0 خودکارآمدی کامپیوتری

اشتراک 

 دانش

  (46/3) 360/0 290/0 129/0 050/0 صریح

 (46/3) 360/0 359/0 409/0 030/0 192/0 ضمنی

 

 های برازندگی مدل پژوهششاخص
با مقدار   آمدهدستبه های با مقایسه شاخص است. شدهداده ( نشان 6های برازش در جدول )نتایج شاخص

 توان گفت که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.قابل قبول، می

 های نیکویی برازش مدل مفهومیشاخص .6جدول 

 RMSEA GFI AGFI TLI IFI CFI Cmin/df لبرازندگی مد شاخص

 3تا  1 >0/ 90 >0/ 90 >0/ 90 >90/0 >0/ 90 < 05/0 مالک برازش

 010/1 996/0 997/0 996/0 923/0 943/0 006/0 شده مدلمحاسبهبرازش 

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب نتیجه برازش

 

 های پژوهشنتایج آزمون روابط مستقیم فرضیه
  ، باشند  -96/1تا    96/1  نیاست، اگر ب  داریدهنده اثر مثبت و معننشان   ،96/1از    شتریب  (.C.Rی )مقدار بحران

تر  کوچک  ری است. مقاد داریمعن یول یاثر منف ،باشند -96/1تر از وجود ندارد و اگر کوچک یداریاثر معن

 یونیرگرس هایوزن یشده برا مقدار محاسبه  داریاز تفاوت معن یاک ح( Pی )دار یمعنسطح  05/0از 

(Estimate)  .فرضیه تأیید شد.  7  ،فرضیه روابط پژوهش   9دهد که از  نتایج نشان می  است 
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 نتایج مقدار بحرانی و سطح معناداری روابط مستقیم مدل پژوهش .7جدول 

 نتیجه Estimate C.R. P های پژوهشجهت رابطه در فرضیه

 تأیید 043/0 025/2 309/0 دانش صریح یگذاراشتراکفرهنگ سلسله مراتبی            

 رد 775/0 -286/0 -024/0 مراتبی            خودکارآمدی کامپیوتریفرهنگ سلسله 

 تأیید *** 534/3 431/0 خودکارآمدی کامپیوتری   فرهنگ عقالیی         

 تأیید 028/0 197/2 622/0 دانش ضمنی یگذاراشتراکفرهنگ عقالیی            

 تأیید 045/0 000/2 381/0 دانش صریح یگذاراشتراک            فرهنگ عقالیی

 رد 949/0 064/0 014/0 دانش ضمنی گذاریاشتراک    فرهنگ گروهی      

 تأیید 002/0 052/3 416/0 فرهنگ گروهی            خودکارآمدی کامپیوتری 

 تأیید 025/0 238/2 711/0 دانش ضمنی گذاریاشتراکخودکارآمدی کامپیوتری             

 تأیید 010/0 592/2 596/0 دانش صریح گذاریاشتراکخودکارآمدی کامپیوتری           
 دهد.را نشان می 001/0از  ترکوچکمقدار .  ***

 

 مدل معادالت ساختاری
معادالت  یابیمدل از  برای تحقق این هدف، .است های تحقیق آزمون مدل پیشنهادی تحقیقدیگر یافته

مدل مفهومی   شود،مالحظه میکه  گونههمان . بهره گرفته شد Amos24 افزارنرم با استفاده از  ساختاری

غیرهای تحقیق بین کلیه مت(  3( و در حالت تخمین استاندارد )شکل  2)شکل  استاندارد  غیر  تخمیندر حالت  

 . دهدرا نشان می
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 آموس افزارنرم از استفاده با راستانداردیغتخمین  حالت پژوهش در مدل .2شکل 

 

  ی و ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش عامل  یبارها   ،استاندارد  نیدر حالت تخمساختاری    معادالتدر مدل  

 (. 3)شکل    شودینشان داده م
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 موسآ افزارنرم از استفاده با تخمین استاندارد حالت پژوهش در اصلی مدل .3شکل 

 

 هاشنهادیپگیری و نتیجه
بر   یسازمانفرهنگیتزر به بررسی تأثیر و اسپر ئینکو یسازمانفرهنگپژوهش با استفاده از چهارچوب 

دلیل وجود ذینفعان متعدد    های دولتی بهسازمانخودکارآمدی کامپیوتری و اشتراک دانش پرداخته است.  

فراتر   ییسازوکارهاهای خود نیاز به مستمر در فعالیتجهت بهبود در  والًتغییر، معم حال های درو رسالت

ها و مقررات  قوانین، رویه واسطهبهزیادی  حدها تا . در بخش دولتی فعالیتاز سازوکارهای رسمی دارند 

و خدماتی که در بخش دولتی    مشکل است  هاآن گیری  بوده و اندازه  مبهمسیاسی و    ؛شود، اهدافمحدود می

ن باید  الها، مسئوخطیر و ماهیت خاص این سازمان ایف. با توجه به وظاستانحصاری  ، اغلبشودارائه می

تر به گیرندگان خدمات را  مناسب  یرسانخدمت زمینه اشتراک دانش جهت    الزمسازوکارهای    یریکارگبه با  

زمینه مناسب اشتراک دانش را در سازمان  تواند رسد یکی از سازوکارهایی که میبه نظر میفراهم آورند. 

زیرا دانش سازمانی    مناسبی است که بتواند اشتراک دانش کارکنان را فراهم آورد  یسازمانفرهنگ ،  آورد فراهم  
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را تسهیل   سازمانی آن دستیابی به اهداف یریکارگبه است و  یاستراتژیک ارزشمند یییک دارا منزلهبه

  منابعی که دره از هم سازدمیمؤثر دانش افراد درون سازمان را قادر مدیریت و  یسازفرهنگ کند. می

 داشته باشند. فاده مفیدتری  تاس  درقرار دا  دسترس

دانش ضمنی دارد  گذاریاشتراکدهد که فرهنگ عقالیی تأثیر معناداری بر نتایج پژوهش نشان می 

(، سوفیا و سینق 2007) 1، یوسف المرزوقی و فریدون محمد الوی -که این نتایج در پژوهش اسماعیل ال

( در پژوهش  2017) 3به اثبات رسیده است. چانگ، لیائو و وو  (2012) و یشائو، فانگ و ل( و 2011) 2سانهو 

  دهنده نشان بر اشتراک دانش تأثیر دارد. همچنین نتایج پژوهش    یسازمانفرهنگخود به این نتیجه رسید که  

معینی نیا و   هایدانش صریح تأثیرگذار است. نتایج با یافته گذاریاشتراکاین بود که فرهنگ عقالیی بر 

  وسف ی ،یالو -الاسماعیل  و (2012) ویانگ و لشائو، ف، (2015شائو، وانگ و فنگ ) (،1398همکاران )

  یمراتبسلسهفرهنگ  دهد که( همسو است. پژوهش همچنین نشان می2007) محمد دونیو فر یالمرزوق

( مطابقت  2018های کیم و جانگ )بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیری ندارد که این پژوهش با یافته

باشد. نتایج دیگر تحقیق   یموردبررسهای فرهنگی در دو جامعه تواند به دلیل تفاوتندارد و این نیز می

صریح دارد که با مرور ادبیات   دانش  یگذار اشتراک نشان داد، فرهنگ سلسله مراتبی تأثیر معناداری بر 

  محمد  دونیو فر یالمرزوق وسفی ،یالو -الهای اسماعیل که این نتایج در پژوهش یاگونهبه مشاهده شد، 

است. نتایج پژوهش تأثیر فرهنگ گروهی را بر   دشدهییتأ( 2011( و سوفیا و سینق سانهو ) 2007)

شائو، وانگ و  و  (2012) ویشائو، فانگ و لکند که این با یافته پژوهش دانش ضمنی رد می گذاریاشتراک 

مناسب از سوی مدیران و هر یک از کارکنان سعی   یسازفرهنگمطابقت دارد. با استفاده از    (2015فنگ )

بر سازمان حاکم    یاعتماد، جو   یشبا افزا  لهیوسن یبد  تاشود زمینه ایجاد اشتراک دانش پایداری صورت گیرد  

که این  یا گونهبهمدیران سازمانی  یندر ب یکپارچگیوحدت و  یجاددانش باشد؛ ا  تسهیم د که مشوقشو

  یل تما یجاد؛ امدیران در جلسات ماهیانه و سالیانه بر اهمیت اشتراک دانش در سازمان تأکید داشته باشند

تواند راهکار  می توسعهارتقاء و  یها ها و فرصتپاداش یععدالت در توز یبرقرار  یقطر از دانش یمبه تسه

یگر پژوهش نشان داد که فرهنگ عقالیی  ود رفتار اشتراک دانش کارکنان باشد. نتایج دب مناسبی جهت به

  5، پیرسون و کروسبیشنگ(، 2018) 4کیم و جانگ بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیرگذار بود. 

این نتیجه را تأیید کردند. همچنین پژوهش نشان داد که فرهنگ   (2015شائو، وانگ و فنگ )( و 2004)

شائو، وانگ و فنگ  ( و  2018)  6کیم و جانگاست که در پژوهش    رگذاریتأثگروهی بر خودکارآمدی کارکنان  

 ادابع امیتم رفتنو بدون در نظر گ جانبهکی طوربهها اگر سازماناست.  شدهمشاهده این نتایج  (2015)

نمایند، باعث خواهد شد که فقط آن بخش از  یگذار سرمایه اوری اطالعاتدر فن شدان دیریتم دفرآین

شدن برخوردار است، محور توجه و تأکید قرار گیرد و در مقابل   ت فرمولهاز قابلی یراحتبه هک پایگاه دانش
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در تعیین میزان توان رقابتی سازمان در بازار   انکاررقابل یغ نقش و توجه و دیتأک رغمیعلدانش ضمنی 

های جدید و خودکارآمدی  در پذیرش فناوری  یسازمانفرهنگرار گیرد.  ق  یهدر حاش  انیجه  ادمتالطم و اقتص

در استفاده از آن فناوری عاملی مهمی است. برای کاهش ابهام در زمینه خودکارآمدی استفاده از   هاآن

های الزم را برای کارکنان در زمینه استفاده از این فناوری فراهم  شود، مدیران آموزشفناوری پیشنهاد می

توان  شود. در این زمینه میاهش استرس و احساس ابهام از این فناوری میآورند. فرهنگ آموزشی باعث ک

داده شود، نظرات و   هاآنها را آموزش و آزادی عمل به پیشنهاد داد که به مدیران نحوه استفاده از رایانه

 های کارکنان محترم شمرده و در صورت امکان اجرایی شود. دیدگاه

  گذاری اشتراک دانش ضمنی و  گذاریاشتراک مدی کامپیوتری بر نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآ 

  1نوگراها و روهایانی  که شدهمشاهده های مرتبط با موضوع دانش صریح تأثیرگذار است که با مرور پیشینه

( تأثیر  2007) دیگرانو  4( و لی اندرس 2009) 3، هونگ و چن (، لین2014) و همکاران 2چو  (،2020)

 5دیگران و چو ، (2015شائو، وانگ و فنگ )خودکارآمدی بر اشتراک دانش ضمنی مطابقت دارد. همچنین 

دانش صریح تأیید کردند.   گذاریاشتراک ( خودکارآمدی کامپیوتری بر 2009) نگ و چن، هو(، لین 2014)

این    دهندهنشان ( نیز  2017)  8( و پدرسون 2014)  7، هاهیم و علی نور  (،2020)  6نوگراها و روهایانی   پژوهش

دانش نیز تأثیر دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که فرهنگ  گذاریاشتراک بود که خودکارآمدی بر 

ی  و کروسب  رسونیپ  ،شنگهای  گروهی بر خودکارآمدی کامپیوتری کارکنان تأثیرگذار است که نتایج با یافته

همسو است. یکی از عواملی که زمینه تسهیم دانش را در بین   (2015فنگ )شائو، وانگ و ( و 2004)

فناوری اطالعات است که از ضروریات آن تشکیل    خصوصبه   فنّاورانه  ی هارساخت یزآورد  کارکنان فراهم می

سازمان    ازآنپس است.    ازیموردنیک کارگروه مشخص برای آغاز برنامه مدیریت دانش و فراهم آوردن امکانات  

،  گذاری اشتراک های مربوط به اشتراک دانش مانند ایجاد یا کسب دانش، به اید تسهیل و ترغیب فعالیتب

های الزم را انجام  گذاریو سرمایه  یزیربرنامهسازمان،    یهاتیفعالو استفاده از دانش در انجام    یمستندساز

فناوری اطالعات است، امری ضروری به نظر  های فنی که الزمه استفاده از دهد. در این مورد زیرساخت

های دیگر، مراکز  تر این رویه در سازمان، پیوندهای اطالعاتی با سازمانرسد. جهت انجام مناسبمی

ها  به سازمانها، تحقیق و تحلیل فرضیه نهیشیپا توجه به تواند مثمر ثمر باشد. بدانشگاهی و پژوهشی می

. همچنین، صورت گیردکامل  طوربه تسهیم دانش بین کارکنانبرای  الزمسازوکارهای شود پیشنهاد می

  انجام گیرد.   خودکارآمدی کامپیوتری  شیبرافزاعظیمی    گذارییهسرما  کارکنان،   با تأکید بر آموزش  هاسازمان

 را مطرح کرد:   یرتوان پیشنهادهای زمیل به تسهیم دانش می  یتتقو  برای
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از طریق سمینارها  دانش    یارتقا  یجاد فرصتدانش؛ ا  یگاهنسبت به نقش و جا  مدیران  یدگاهنگرش و د  ییرتغ

؛  آورند یمزمینه اشتراک دانش را فراهم    که  یکارکنان  یبرا   یقیتشو  یابزارها   یر یکارگبه  های ویژه؛و کارگاه

واحد  ی کارکنان از طریق برا یدانش یهابسته یفدانش و تعر یمتسه یبرا  یزی استراتژیکربرنامه یاجرا 

دانش خود    تسهیم  ی از طریقکه کارکنان خطر   یا گونهبه جو اعتماد در سازمان    یجادا  منابع انسانی سازمان؛

؛  آورند را در سازمان فراهم می  دانش  ی که زمینه انتقال و تسهیمافراد  تشویق   افراد احساس نکنند و  یگربه د

  تا  یداتخاذ نما یبیترت سازمان یریتو مد شوندیی در سازمان شناسا مدار دانش  است افراد یضرور  عالوهبه

  امکان از خارج شدن دانش  صورت دردهد و  یشافراد افزا گونهنیادر  ی راو تعلق سازمان یوفادار  اعتماد،

 .نماید  یریافراد از سازمان جلوگ  گونهنیا
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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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