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اعتمادسازمانی

تسهیلگر مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی
حسن منطق | دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده :توجه به نقش اعتماد سازمانی در نظام مدیریت دانش و بررسی چالشهای اعتمادسازی و استفاده از آن در تسهیم دانش
در دستگاههای اجرایی ضروری است .این مقاله از نظر ماهیت و مخاطبشناسی ،کاربردی و از نظر هدف ،اکتشافی و به روش
مروری و کتابخانهای است .نتایج این بررسی نشان میدهد وجود اعتماد ،نتایج مناسبی در موفقیت فرآیندهای دانشمحور در
سازمانها دارد .اعتماد به شکلهای مختلف ازجمله اعتماد به سازمان ،اعتماد به سیستم و اعتماد میان کارکنان ،فرآیند تسهیم
دانش را روان میکند .اگر کارکنان سازمان به یکدیگر و به سازمان اعتماد داشته باشند ،جریان تسهیم دانش و سازماندهی
و کاربرد دانش بهخوبی انجام شده و زمین ه پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش فراهم میشود .پشتیبانی از قرارداد معامله
متقابل ،اتخاذ سیاستهای روشن در خصوص استفاده از داراییهای فکری ،استفاده از خودانتشاری برای ترفیع مالکیت ،ایجاد
همپوشانی در فضای اعتماد کارکنان ازجمله اقدامات مهمی است که میتواند باعث بهبود موفقیت نظام مدیریت دانش در
سازمانها و دستگاههای اجرایی شود.
کلمات کلیدی :اعتماد سازمانی ،مدیریت دانش ،چالشهای اعتمادسازی

مقدمه

و فردی را کنار هم نگه میدارد؛ بنابراین رواج گروههای کاری و

در عصر دانایی ،اعتماد یک عنصر کلیدی برای سازما نها

ماهیت وابست ه کارها به یکدیگر بر اساس اعتماد است و کارکنان را

است که از توسعه روابط فردی و تعامل اجتماعی کارکنان حاصل

درگیر اشتراک و هماهنگی با یکدیگر میکند تا اهداف سازمانی

میشود (سهرابی و دارمی .)120 :1389 ،اعتماد سازمانی خود

را به نتیجه برسانند و درنهایت کارکنان را ملزم به اعتماد به یکدیگر

نیز منجر به همکاری در میان کارکنان ،گروهها و سازما نها و

میکند (لینگ.)2011:335 ،

همچنین تسهیل ارتباط موثر و مشارکت کارکنان میشود .اعتماد

اعتماد میتواند اثرات درونفردی و برونفردی ایجاد کند و

در سازما نها مبنایی برای اطمینان نسبت به نیات و فعالیت

روابط درون و برونسازمانی را تحت تاثیر قرار دهد (داناییفرد،

سرپرستان ،مدیران و همکاران ایجاد میکند (الکا  -ماتبوال،

رجبزاده و حصیری .)29 :2010 ،اعتماد درو نسازمانی،

 .)2004اعتماد برای موفقیت سازمانی ،انجام تغییرات مداوم

ضعف در سایر منابع الزم برای ارتقاء بهرهوری را تا حدودی جبران

در نقشها و فناوریها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیتها

میکند .امروزه این عقیده که اعتماد در فضای کاری بهعنوان

ضروری است .اعتماد باعث افزایش انعطافپذیری و اثربخشی

عامل اصلی بالقوهای است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی

سازمانی شده و در طراحی برنامهها و راهبردهای دقیق ،کمک

میشود و میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد،

زیادی به سازمان میکند (الوانی و همکاران.)390 :1390 ،

نیز بهسرعت مورد توجه قرار گرفته است (مجیدی کلیبر ،رادفر و

ازآنجاکه بدون اعتماد ،ارتباط اشتراکی و همکاری با دیگران

طلوعی.)8 :1395 ،

حاصل نمیشود بنابراین اعتماد بسیار مهم است .از دید

از سوی دیگر ،پایین بودن اعتماد در سازمانهای دولتی ،یکی

اسکارماتی )1997( 1اعتماد کاتالیزوری است که امکان کار را به

از مسائل مهمی است که باعث ایجاد کارکنان بیانگیزه و منفعل

سازمان میدهد و عاملی محدودکننده است که ارتباطات تجاری

در سازمانهای مختلف شده است (قلیپور و همکاران:1388 ،
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 .)104بیاعتمادی کارکنان منجر به اجرای کند برنامههای مختلف

نظام مدیریت دانش نیز ،مدیریت دانش در سازمان پیادهسازی

سازمانی ازجمله برنامههای نظام مدیریت دانش میشود .اعتماد

نمیشود .بر این اساس ،این مقاله به بررسی نقش اعتماد سازمانی

بهعنوان عامل مهمی برای فرآیند تسهیم دانش مورد توجه است

بهعنوان تسهیلگر نظام مدیریت دانش میپردازد .همچنین با توجه

(داونپورت و پروساک )1998 ،2بهطوریکه موفقیت نظام مدیریت

به اهمیت بهسزایی که اشاعه دانش در بهبود عملکرد افراد و سازمان

دانش در ارتباط با اعتماد سازمانی است (مجیدی کلیبر و دیگران،

دارد ،سعی شده است به چالشهای فرآیندهای تسهیم دانش در

.)1395

دستگاههای اجرایی کشور نیز پرداخته شود .البته مشخص است

نلسون و کوپرایدر )1996( 3بهطور تجربی اعتماد را بهعنوان

کارکنان سازما نها و مؤسسات در این زمینه بهعنوان مهمترین

پیشنیازی برای تسهیم دانش مورد بررسی قرار دادند و یک رابطه

دارایی دانشی یک سازمان نقش مهمی ایفا میکنند.

علمی برای آن تشریح نمودند .آنها معتقد هستند اعتماد از طریق

پیشینه نظری

دانش تسهیمشده برای اثرگذاری بر عملکرد گروهی عمل میکند.

امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها بهخوبی آشکار شده است.

با وجود اعتماد ،افراد تمایل بیشتری برای انتقال دانش مفید به

برقراری ارتباط و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد

دیگران دارند (ابراهیمی ،محمدی قانع و حاجیپور:1391 ،

است .در عصری که روابط میان افراد و گروهها سستتر شده و

 .)143 -142لوین و کراس )2004( 4نیز بیان میکنند اعتماد در

بهسرعت در حال تغییر است؛ اعتماد موضوع محوری سازمانها

محیط کاری نهتنها اثر زیادی بر متغیر رضایت شغلی ،تنش و تعهد

میباشد بهگونهای که رشد و حیات آنها را تضمین میکند .اعتماد

سازمانی دارد ،بلکه از همه مهمتر بر تسهیم دانش سازمانی موثر

برای مدیرانی که به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری

است (خلیلنژاد ،گلمحمدی و مرادزاده سوماری.)71 :1397 ،

موثر در سازما نها هستند ،عامل کلیدی است و میتواند به

اعتماد کانالی برای جریان انتقال دانش در سازمانها است و

تسهیم دانش و توانمندسازی کارکنان منجر شود؛ زیرا برنامههای

فقدان آن در میان کارکنان از موانع اصلی تبادل دانش میباشد.

توانمندسازی کارکنان بدون وجود اعتماد محکوم به شکست

افزایش تبادل دانش بر اساس اعتماد متقابل منجر به خلق دانش

است .قدم اول برای انتقال دانش و اطالعات در سازمان ،وجود

میشود (زوالنسکی .)318 :2001 ،اعتماد تبادل دانش در

اعتماد باالی درو نسازمانی است (الوانی ،عصار و عابدینی،

سازمان را تسهیل نموده و سطح باالی اعتماد در روابط میان

.)392 :1390

اعضای سازمان ،موجب تمایل بیشتر آنان به تسهیم دانش با

در این بخش ،ابتدا در راستای واکاوی رابطه میان اعتماد

یکدیگر میشود .اغلب تحقیقاتی که در تالش برای رفع این

سازمانی و مدیریت دانش ،به بررسی مفاهیم و تعاریف نظری

چالش صورت گرفته است ،مقوله اعتماد را بهعنوان یکی از موانع

اعتماد سازمانی و مدیریت دانش (با محوریت فرآیند تسهیم

اصلی مدیریت دانش مورد توجه قرار دادهاند .برای نمونه ،دیالنگ

دانش) میپردازیم و در ادامه ،چالشهای اعتمادسازی در

و فاهی  )2000( 5عدم وجود اعتماد را بهعنوان یکی از عوامل

سازمانها برای مشارکت کارکنان در تسهیم دانش را مورد بررسی

بازدارنده مدیریت دانش در سازمانها معرفی نمودهاند .نتایج

قرار میدهیم .در پایان نیز در یک جمعبندی ،به تدوین مدل ترکیبی

تحقیق چادری  )2005( 6نیز نشان میدهد اعتماد تسهیلگر

و مفهومی برگرفته از پیشین ه نظری اقدام شده است.

اشاعه دانش پیچیده در سازمان است.

اعتماد سازمانی

بهطورکلی نتایج تحقیقات به این واقعیت اشاره دارد که اغلب

مفهوم اعتماد ازجمله مفاهیمی است که از سوی صاحبنظران

برنامههای مدیریت دانش در سازما نها بهخو بی به سرانجام

رشتههای علمی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .در واقع

نمیرسد و انتظارات را برآورده نمیکند؛ زیرا مسئله وجود

محققان در این رشتهها ،موضوع مشابهی را از رویکردهای مختلف

اعتماد سازمانی حیاتی است و اگر وجود نداشته باشد با استقرار

مورد بررسی قرار دادهاند که هر یک بر جنبههای خاصی از مفهوم
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اعتماد تمرکز دارند و این امر خود منجر به ارائه تعاریف مختلفی از

شخصی و غیرشخصی (اعتماد نهادی) تفکیک نمودهاند .اعتماد

اعتماد شده است .وبر 7و وبر ( )2007اعتماد را بهعنوان «انتظار

بین شخصی میتواند دو بعد داشته باشد :اعتماد افقی که به

رفتار منظم ،صادقانه و مشارکتی از دیگر افراد تعریف میکنند که

اعتماد میان کارکنان مربوط میشود و اعتماد عمودی که به اعتماد

در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پیدا میکند» (هو یدا و

میان کارکنان و مدیران آنها برمیگردد .اعتماد نهادی میتواند به

همکاران .)121 :1394 ،باتچاریا 8و همکارانش ( )1998اعتماد

اعتماد اعضا به استراتژی و چشمانداز سازمان ،شایستگی تجاری

را بهصورت «انتظار پیامدهای مثبت (غیرمنفی) که فرد میتواند

و فناوری آن ،ساختارها و فرایندهای منصفانه و سیاستهای

بر اساس عمل مورد انتظار طرف دیگر در یک تعامل توصیفشده

منابع انسانی سازمان مربوط باشد (الونن و همکاران.)2008 ،

با ابهام ،دریافت کند» تعریف میکنند (لی 9و همکاران.)2013 ،

همچنین پاین 13در مقاله خود ابعاد اعتماد سازمانی را در ده بعد

شاکلی زالباک ،الیس و وینوگارد )2000( 10اعتماد سازمانی را

ارائه نموده است که عبارتاند از .1 :شایستگی  .2صداقت .3

بهعنوان «انتظارهای مثبتی که افراد ،بر پایه نقشهای سازمانی،

اتکاپذیری/قابلیت  .4صراحت و درستکاری  .5توجه به کارکنان

مناسبات ،تجربیات ،وابستگیهای متقابل از نیتها و رفتارهای

 .6آسیبپذیری  .7احساس هویت  .8نظارت متقابل  .9رضایت

مختلف اعضای سازمان دارند» تعریف میکنند (خلیلنژاد،

 .10تعهد (پاین.)2003 ،

گلمحمدی و مرادزاده سوماری.)73 :1397 ،

به عقیده میر و همکارانش ( )1995اعتماد سازمانی هنگامی

کاستیگن )1998( 11اعتماد سازمانی را بر پایه انتظارات مثبت

ایجاد میشود که کارکنان به این باور برسند در سازمان فضائلی

فردی درباره شایستگی ،قابلیت اطمینان و خیرخواهی اعضای

مانند توانایی ،خیرخواهی و صداقت وجود دارد .این فضائل

سازمان تعریف کرده است .وی مدل اعتماد سازمانی را بر مبنای

کارکنان را قادر به پذیرش خطر در ارتباط با اهداف آتی سازمان

سه نوع اعتماد افقی (میان همکاران) ،عمودی (میان کارکنان و

خواهد کرد (کولویت و همکاران2013 ،؛ به نقل از حیدرزاده و

مدیران) و نهادی ارائه نموده است (کاستیگن و همکاران.)1998 ،

همکاران.)59 :1395 ،

اعتماد نهادی به اعتقاد مکنایت و همکاران ( ،)1998به این معنی

مدیریت دانش

است که افراد بر این باورند ساختارهای الزم برای پیشبینی یک

مدیریت دانش بخش ضروری و اساسی در موفقیت سازمانها

ش آنان در سازمان بهوجود میآید و به نظر میرسد
آینده موفق با تال 

است و دامنه گستردهای از ایدههای سازمانی شامل نوآوریهای

این ساختارها به دو صورت وجود دارند :شرایط عادی و تضمین

راهبردی ،اقتصادی ،رفتاری و مدیریتی را در بر میگیرد (حیدرزاده

ساختاری .باورها در شرایط نرمال از این دیدگاه نشئت میگیرند که

و همکاران .)58 :1395 ،محققان تعریف واحدی از مدیریت

همهچیز نرمال و مرسوم است و آنطور که باید اتفاق میافتد؛ لذا

دانش ارائه نکردهاند ،با اینحال اغلب تعاریف به یک نکته مشابه

همه بر این باورند که موفقیت به دلیل وجود شرایط عادی محتمل

که مدیریت دانش رویکرد کاربردی است ،اشاره دارد (الپینا و

است .تضمین ساختاری نیز بر باورهایی داللت دارد که موفقیت

دیگران .)2014 ،مدیریت دانش فرآیند نظاممند و هماهنگکننده

را به دلیل وجود عهد و پیمانها ،مقررات و تضمینهایی که در

سازمانی برای دستیابی به اهداف اصلی سازمان است (ژنگ و

ساختار سازمانی تعریف شده است ،پیشبینی میکنند؛ بنابراین

دیگران .)2010 ،مدیریت دانش ،ایجاد و ذخیره چشمانداز دانش

نوع نهادی اعتماد سازمانی ،فرآیندها و وظایفی را شرح میدهد

به همراه بها دادن به دارایی فکری است (ربیعی و معالی:1393 ،

که به سازمان نسبت داده شدهاند مانند شایستگیهای مبتنی بر

 .)67در حقیقت ،مدیریت دانش یک رهیافت یکپارچه و کلی

فناوری و تجارت ،استراتژی ،چشمانداز ،عملکرد منابع انسانی و

است که مدیریت داراییهای دانشی مشهود و نامشهود سازمانها

ارتباطات (مجیدی کلیبر و دیگران.)1395 ،

را از طریق فرآیندهای شناخت دانش /کسب دانش ،ممیزی دانش/

الونن 12و همکاران او اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین

سازماندهی دانش ،اشاعه دانش /توسعه دانش ،کاربست دانش/
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خلق دانش انجام میدهد.

کمک به دیگران ،در واقع کمک به سازمان است .اشتراک دانش

مدیریت دانش بهعنوان وسیلهای برای کمک به سازمانها برای

در میان افراد گروهایی که با هم ارتباط رسمی و غیررسمی خوبی

ایجاد تسهیم و کاربرد اثربخش دانش به دنیای کسب و کار معرفی

از طریق دوستان و همکاران دارند ،بیشتر دیده میشود (رحیمی و

میشود (ربیعی و معالی .)66 :1393 ،مدیریت دانش نهتنها بر

صالحی.)993 :1397 ،

ایجاد دانش جدید تمرکز دارد ،بلکه هدف آن نیز دستیابی و ثبت

اعتماد و مدیریت دانش

تجربه گذشته و بهرهگیری از آنها در داخل و اطراف سازمان از

در فضای رقابتی امروز ،با وجود اهمیت فراوانی که تسهیم

طریق تسهیم دانش و استفاده مجدد از دانش است (ژین و دیگران،

دانش برای سازمانها دارد ،فقدان شناخت و درک مناسب از موانع

 .)2019تسهیم دانش در چرخه حیات دانش سازمان فرآیند مهمی

و تسهیلکنند ههای آن ،رسیدن به اهداف نظام مدیریت دانش

به شمار میرود و جایگاه ویژهای در مدیریت دانش دارد (تقویفرد

توسط سازمان را مشکل میکند که یکی از مهمترین آنها عامل

و همکاران.)82 :1393 ،

اعتماد است .وجود اعتماد نتایج مناسبی بر موفقیت فرآیندهای

تسهیم دانش به اندازهای اهمیت یافته است که بسیاری

دانشمحور سازمان دارد (مونیر  18و همکاران .)2014 ،اعتماد

پذیرفتهاند موفقیت مدیریت دانش به تسهیم موثر دانش بستگی

ستون محوری سازمانها است و تمامی مقدمات فرآیند تسهیم

دارد ،آنگونه که باک و کیم 14معتقدند تسهیم دانش مهمترین بخش

دانش حول محور آن میباشند .اعتماد نقشهای مختلفی را در

مدیریت دانش است .در واقع ابزار و عواملی که تسهیم و انتقال

تسهیم دانش هم بهعنوان پیشنیاز و هم بهعنوان پیامد آن ایفا

دانش را تسهیل میکند ،از مسائل اساسی مدیریت دانش هستند

میکند .اعتماد میتواند هم مستقیم و هم غیرمستقیم بر تسهیم

(رنزل .)2008 ،15سانگ )2001( 16معتقد است از طریق تسهیم

دانش از طریق روابط و فرهنگ تاثیر بگذارد (ابراهیمی و همکاران،

اثربخش دانش ،سازمانها میتوانند کارایی را بهبود بخشیده،

.)142 :1391

هزینههای آموزشی و ریسکهای ناشی از عدم اطمینان را کاهش
دهند (حسینی و داناییفرد.)112 :1391 ،

در سازمانها به دلیل وجود روحیه احتکار و فقدان اعتماد،
افراد نمیتوانند دانش را درون سازمان به اشتراک بگذارند .در

تسهیم دانش در سازمان هنگامی رخ میدهد که کارکنان مایل

سازمانهایی که افراد در جریان آزاد اطالعات ،نگران از دست

به کمک به دیگران و یادگیری از آنها و توسعه شایستگیهای جدید

دادن قدرت خود هستند ،تسهیم دانش مشکل و سخت است .تنها

باشند .هدف نهایی مدیریت دانش از اشتراک دانش کارکنان،

زمانی انتقال دانش رخ میدهد که افراد به هم اعتماد داشته باشند

تالش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی

(ربیعی و معالی .)288 :1393 ،در سازمانها هر چه میزان اعتماد

و منابع سازمانی ،به منظور افزایش و پیشبرد اثربخشی سازمانی

بیشتر باشد به همان اندازه تمایل به اشتراکگذاری دانش نیز بیشتر

است .کارکنان نهتنها باید دانش خود را پس از اشتراکگذاری حفظ

نزاده .)48 :1386 ،رنزل ( )2008بیان میکند
خواهد شد (حس 

کنند ،بلکه باید یک درونداد مرتبط با دانش اشتراکگذاریشده را از

اعتماد میتواند اشتراک دانش را افزایش دهد .چیو )2006( 19نیز

گروهها یا طرفهای دیگر دریافت کنند .بر اساس گفتههای جورج

20

معتقد است اعتماد کیفیت تسهیم دانش را افزایش میدهد .آبرامز

و بریف  ،17اشتراکگذاری دانش بهعنوان برخی از فعالیتهای

و همکارانش نیز اعتقاد دارند اعتماد سبب افزایش تبادل دانش با

فراتر از نقش ،شامل کمک به همکاران ،انجام فعالیتهایی که

هزینه کم میشود و همچنین احتمال اینکه دانش دریافتشده از

سازمان را از رویارویی با خطرات احتمالی مصون بدارد ،ارائه

همکاران بهخوبی قابل درک و استفاده توسط افراد باشد را افزایش

نظرات سازنده و کسب دانش و مهارتهایی که برای سازمان

میدهد (مدیری ،شکیبایی و رنگریز.)51 :1393 ،

سودمند باشد ،در نظر گرفته میشود .رفتارهای فراتر از نقش در
خصوص اشتراک دانش موجب کمک به افراد سازمان میشود.
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بهطورکلی میتوان گفت اعتماد به شکلهای مختلف زیر،
فرآیند تسهیم دانش را روان میکند.

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

1 .1اعتماد به سازمان :سازمان یک روش نادیده انگاری

21

یافتههای تحقیق الوانی و همکاران ( )1390بیانگر آن است

درباره کارکنانی که به تسهیم دانش میپردازند به کار

که میان اعتماد و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد .نتایج

نمیگیرد؛ بهعبارتدیگر ،سازمان با کارکنانی که به تسهیم

تحقیق ابراهیمی و همکاران ( )1391حاکی از آن است ابعاد

دانش خود میپردازند ،منصفانه برخورد نموده و برای آنان

سهگانه اعتماد سازمانی (اعتماد به قابلیتهای سازمان ،اعتماد

مزایای مادی و غیرمادی در نظر میگیرد.

به انسجام سازمان و اعتماد به خیرخواهی سازمان) هر یک تاثیر

2.2اعتماد به سیستم :سیستم پاسخ به مشارکت کارکنان در

مثبتی بر تمایل کارکنان در تسهیم دانش دارند.

تسهیم دانش را مهیا و تسهیل (سهولت دسترسی) میکند.

نتایج تحقیق سلیمانی و همکاران ( )1391نشان میدهد

3.3اعتماد به افراد :کارکنان از دانش تسهیم شده استفاده

اعتماد بهعنوان یکی از عوامل فردی ،تاثیر مثبتی بر تسهیم دانش

اخالقی میکنند (بوکوویتس و ویلیامز-288 :1391 ،22

دارد.

)289؛ به عبارت دیگر ،نهتنها از مرجعی که دانش

یافتههای تحقیق صلواتی و همکاران ( )1393حاکی از

خود را تسهیم میکند ،قدردانی میشود ،بلکه در تبادل

آن است که میان بدبینی سازمانی و تسهیم دانش رابطه منفی و

دانش به فرد دیگر در سازمان ،به مرجع اصلی ارائهکننده

معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه بدبینی سازمانی افزایش یابد

دانش استناد و ارجاع داده و دانش آنان را با نام خود ضبط

تسهیم دانش کاهش مییابد.

نمیکنند.

نتایج تحقیق مجیدی کلیبر ،رادفر و طلوعی اشلقی ()1395

درنتیجه جستجوی کامل از طریق مطالعات کتابخانهای و

نشان میدهد میان اعتماد سازمانی (اعتماد افقی ،عمودی

مراجعه به پایگاههای علمی برخط ،شواهدی تجربی درباره وجود

و نهادی) و موفقیت سیستم مدیریت دانش در حوزه فناوری

رابطه میان اعتماد و مدیریت دانش در تحقیقات پیشین مشاهده

اطالعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

میشود .تحقیقات صورتگرفته بر این فرض استوار است که

یافتههای تحقیق یزدخواستی ،سهرابی و صادقی آرانی ()1399

اعتماد سازمانی ،تسهیلگر مدیریت دانش و تاثیرگذار بر فرآیند

بیان میکند سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای ،اعتماد شناختی،

تسهیم دانش در سازما نها است .در ادامه برخی از تحقیقات

اعتماد عاطفی ،رهبری تحولآفرین ،پیوند متقابل اجتماعی و زبان

انجامشده مورد بررسی قرار میگیرند.

مشترک ،بیشترین اثر و رابطه معناداری با تسهیم دانش سازمانی

یافتههای تحقیق خاتمیا نفر و پریرخ ( )1388حاکی از آن

دارند.

است از میان عوامل فردی و سازمانی موثر بر کسب و اشتراک

نتایج تحقیق نئو )2002( 23نشان میدهد نبود انگیزه ،حمایت

دانش ،ایجاد ارتباط و کسب وجهه اجتماعی ،احساس مسئولیت،

مدیریتی ،اعتماد و روحیه کار گروهی ،موانع اصلی و عمده در

اعتماد میان کتابداران و اعتماد سازمانی بهعنوان مشوق اشتراک

اشتراک دانش هستند.

دانش هستند.

یافتههای تحقیق لو ین  24و همکاران ( )2002حاکی از آن

نتایج تحقیق رهنورد و صدر ( )1388نشان میدهد تعهد

است که بدون ایجاد یک حس صالحدید و اعتماد مبتنی بر

مدیریت به تسهیم دانش ،وجود فناوری مناسب برای تسهیم دانش،

خیرخواهی میان جستجوگران دانش و منابع ،راه دشواری برای

اعتماد ،اندازه سازمان ،فضای تعامل اجتماعی ،ساختار پاداش

بهرهگیری از منابع ارزشمند سازمان و دانش فنی کارمندان وجود

و تفاوت در موقعیت ،رابطه معناداری با ادراک فرهنگ تسهیم

دارد .در این زمینه مدیران میتوانند نقش قابل توجهی را برای ایجاد

دانش کارکنان دارند و در این میان ،اعتماد تاثیر مثبتی بر تمایل به

شرایط در جهت گسترش و توسعه اعتماد بازی کنند.

اشتراکگذاری دانش در جامعه مورد مطالعه ،یعنی دستگاههای
دولتی دارد.

نتایج تحقیق رنزل ( )2008نشان میدهد اعتماد در مدیریت
دانش و تسهیم دانش موثر است.
تابستان1400
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مقاالت

یافتههای تحقیق ابل  25و همکاران ( )2007بیانگر آن است

خود توضیح میدهند که چگونه سازمانها از درک اهمیت

که هر سه عامل اعتماد ،رابطهای مثبت و قوی با تسهیم دانش در

فرآیند منصفانه برای جلب اعتماد و تعهد که منجر به

همکاریها دارند.

تسهیم دانش میشود ،عاجزند .فرآیند منصفانه بهطور

نتایج تحقیق ایوانز  )2012( 26نشان میدهد در میان عوامل

ضمنی بیانگر این است که «قواعد بازی» توسط افراد درک

مختلف تاثیرگذار بر تسهیم دانش ،اعتماد سطح باالیی از

شده است .افراد جایگاه خود را میدانند و موافق هستند بر

تاثیرگذاری را در موفقیت تسهیم دانش در سازمان (نسبت به سایر

اساس آن قواعد ارزیابی شوند .برای تقویت مشارکت به

عوامل سازمانی و اجتماعی) دارد.

تسهیم دانش نیاز به یک فهم احساسشده و قابل انتشار

یافتههای تحقیق راتسیوس ،اسکالونوس و حاجی

است؛ یعنی مجموعهای از هنجارها که انتظارات مربوط

دمیمتریوس )2014( 27حاکی از آن است در چهار شرکت یونانی

به تسهیم دانش در آنها متجلی شده باشد .یک نظام

مورد بررسی ،اعتماد پیششرط الزم برای انتقال هر دو دانش

مدیریت دانش موفق بر مبنای یک توازن در پرداختها

ضمنی و صریح میباشد.

ایجاد میشود .با این شعار که «من چیزی (دانش) را

نتایج تحقیق کسپرسکا و لوکاسیویچ )2020( 28نشان میدهد

میدهم بنابراین چیزی (مثل پاداش) پس میگیرم».

مقوله اعتماد نهتنها در فرآیند اشاعه دانش از اهمیت و یژهای

چنین قراردادی میان افراد با سازمان و افراد با یکدیگر

برخوردار است بلکه در ارتقاء کارایی عملکرد کسب و کارهای

واقعیت دارد .اگر این قرارداد نقض شود ،تسهیم دانش

مرتبط با صنعت گردشگری نیز نقشآفرین است.

نیز از یکطرف  -یک فرد در یک زمان خاص  -کاهش

بررسی پیشینه موضوع مطالعه نشان میدهد اعتماد نهتنها

خواهد یافت.

تسهیلگر مدیریت دانش است بلکه در موفقیت نظام مدیریت

2.2اتخاذ سیاستهای روشن در خصوص استفاده از

دانش و فرآیند تسهیم دانش نیز تاثیرگذار است .این تحقیقات بیشتر

داراییهای فکری :اعضای سازمان باید برای داراییهای

در مورد رابطه اعتماد بینفردی کارکنان و تسهیم دانش سازمانی

فکری ارزش قائل شده و نسبت به چیزهایی که موجب

بر اساس عوامل اعتماد شناختی مانند شایستگی ،خیرخواهی،

استفاده مناسب از اید ههای دیگران میشود ،شناخت

مسئولیتپذیری ،صداقت و درستکاری بوده است؛ همچنین

داشته باشند .یک راه توسعه این طرز فکر ،اتخاذ سیاستها

در رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش ،اعتماد به یکپارچگی و

و رویههای روشن است .استفاده از سیاستها و رویههای

قابلیتهای سازمان و اعتماد به مدیران سازمان مورد بررسی قرار

سنجیده برای حصول اطمینان از کسب اعتبار توسط افراد

گرفته است .بهطورکلی نتایج پیشینههای مورد بررسی حاکی از آن

به خاطر تسهیم دانش آنها در سازمان است .همچنین

است که اعتماد سازمانی بهعنوان یکی از مولفههای کلیدی موثر در

وجود سیاستها و رویههای سنجیده در پایگاه دانشی

موفقیت نظام مدیریت دانش در ادارات و سازمانها است

سازمانها ،اصل دوجانبه بودن فرآیند تسهیم دانش را در

چالشهای اعتمادسازی

سیستمهای نرمافزاری گروهی تقو یت میکند .در این

اعتمادسازی در دستگا ههای اجرایی و استفاده از آن برای

رابطه میتوان همیشه نام فرد تسهیمکننده دانش با دانش

افزایش مشارکت کارکنان در تسهیم دانش به چالشهای زیر

تسهیمشده در سیستمهای نرمافزاری گروهی همراه باشد.

بستگی دارد (بوکوویتس و ویلیامز:)305-290 :1391 ،

یک راه مناسب دیگر این است که از طریق ساز و کارهایی

1 .1پشتیبانی از قرارداد معامله متقابل :در سازمانها ،کارکنانی

به تسهیمکننده دانش اجازه داده شود تا شرایط مربوط به

که به تسهیم دانش میپردازند ،انتظار دارند با آنها منصفانه

اطالع و یا کسب اجازه از او برای استفاده از دانش او را خود

برخورد شود .دبلیو .چانکیم 29و رنی ماوبورن 30در مقاله

مشخص کند .همچنین میتوان ساز و کارهای بازخورد
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درباره موارد تسهیمشده را ایجاد نمود .این بازخوردها

بزرگتر هستند ،خبر نامطلوبی خواهد بود؛ بنابراین برای

و واکنش استفادهکنندگان دانش برای کسی که به تسهیم

سازمانها ضروری است با اتخاذ سیاستهای مناسب

دانش میپردازد یک مشوق مهم است .این کار نهتنها یک

و عملیاتی ،حیطههای اعتماد کارکنان را افزایش دهند.

فرآیند خالق جمعی ایجاد میکند ،بلکه با ارزشترین

سازما نها برای بهکارگیری موثر دانش حیاتی خود در

نوع دانش برای دیگر افراد سازمان را مشخص میکند و

کل سازمان باید در جستجوی راههایی باشند که اطمینان

درنهایت فرآیند کلی تسهیم دانش در سازمان کارآمدتر

حاصل کنند این ارتباطات جدید منجر به همپوشانی

میشود.

حیطههای اعتماد خواهد شد .بهندرت دو نفر در یک

3.3استفاده از خودانتشاری برای ترفیع مالکیت :مدل

سازمان حیطههای اعتماد کامال مشابه دارند ،ولی همیشه

خودانتشاری تسهیم دانش راه دیگری برای کمک به افراد

مقداری همپوشانی در حیطه اعتماد آنها وجود دارد؛ ولی

برای حفظ مالکیت بر دانش آنها است .ایده خودانتشاری

هنگامیکه سخن از احتکار باالی اطالعات در سازمانها

در سازمانها برگرفته از اینترنت است .در اینترنت مفهوم

به میان میآید میتوان مطمئن بود که این مشکل به دلیل

خودانتشاری اغلب با تسهیم اطالعات به کاربران و

عدم مشابهت فضای اعتمادی ایجاد شده است که از

دریافت پاداش نسبت به کسب مخاطبان بیشتر به میزان

یکدیگر مجزا هستند .البته راهحل این مشکل این نیست

زیادی شیوع پیدا کرده است .در سازما نها با ایجاد

که همه افراد در گروههای کاری یکسان قرار گیرند .بلکه

صفحات اینترنتی میتوان کارکنان را در کنترل بیشتر بر

راهکار ،جستجو برای یافتن روشهایی است که بتوان

بستهبندی و توزیع دانش خود توانمند نمود .هنگامیکه

افراد کلیدی در محدوده کاری تخصصی خود قرار گیرند.

کارکنان خود را منبع دانش میدانند تعداد استنادها به یک

این کار با استفاده از واگذاریهای ویژه وظایف قابل انجام

صفحه اینترنتی ،تعداد دانلودها از آن و تعداد افراد موجود

است؛ به اینصورت که از جوامع کاری مختلف که ممکن

در لیست توزیع اطالعات یا تعداد پاسخهای الکترونیکی

است با نمودار سازمانی استاندارد واحدها ،وظایف و

عوامل معنادار و ارزشمند برای آنها تلقی میشوند.

فرآیندها تطابق نداشته باشد ،حمایت شود.

4.4ایجاد همپوشانی در حیطههای اعتماد :کارکنان
سازمانها به احتمال زیاد با افرادی که به آنها اعتماد دارند
تبادل اطالعات میکنند .متخصصان شبکهسازی نشان

جمعبندی نظری و مدل مفهومی
در این بخش ،جمعبندی مطالب نظری بیانشده در قالب یک
مدل ترکیبی و مفهومی بهصورت شکل  1ارائه شده است.

داد هاند اعتماد تاثیر مهمی بر چگونگی جریان دانش

چنانکه در مدل ترسیمشده در شکل  1مالحظه میشود

در سازمانها دارد .اگر به کارکنانی که مسئول پردازش و

پیشایندها عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سازمانی مرتبط با مدیریت

توزیع دانش هستند اعتماد نشود ،ارتباطات با مشکالت

دانش میباشند .این عوامل موجب ایجاد و تقویت اعتماد کارکنان

جدی روبهرو خواهد شد .معموال اعتماد بر پایه روابط

به یکدیگر ،به سیستم و سازمان میشوند و درنهایت ،اعتماد

فردی استوار است .هر فردی یک «حیطه اعتماد» دارد و

سازمانی بهوجود آمده در بهبود موفقیت نظام مدیریت دانش و

شامل گروهی از افراد است که فرد مایل به تسهیم دانش

تسهیل فرآیند تسهیم دانش موثر خواهد بود.

عمیق خود با آنها میباشد .این حیطههای اعتماد معموال

نتیجهگیری

تمایل به کوچک بودن (تعداد کم) دارند .اگر حیطه اعتماد

اعتماد سازمانی عنصر حیاتی برای ارتقاء اثربخشی سازمانی،

یک فرد تنها چند صد نفر باشد برای بیشتر سازمانهایی

مزیت رقابتی ،رضایت شغلی و افزایش مشارکت کارکنان در

که در جستجوی ابتکارات تسهیم دانش در یک مقیاس

تصمیمگیریها است و این امر با استفاده از شیوههای مدیریت
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نوین ازجمله مدیریت دانش ،زمینه توسعه در سازمان را بهتر و

استفاده از داراییهای فکری ،استفاده از خودانتشاری برای ترفیع

بیشتر فراهم میکند .مدیریت دانش ،برای اینکه بتواند اثربخش

مالکیت ،ایجاد همپوشانی در حیطههای اعتماد کارکنان ازجمله

باشد ،نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد .اگر زمینه برای اجرای

اقدامات مهمی است که میتواند موجب بهبود موفقیت نظام

فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان فراهم نباشد ،موفقیتی برای

مدیریت دانش در ادارات و سازمانها شود.

مدیریت دانش حاصل نمیشود .امروزه در سازمانها برای موفقیت

در این مقاله تالش شده است تا متناسب با اهداف نظام

نظام مدیریت دانش نباید از جنبههای نرم آن مانند اعتماد و فرهنگ

مدیریت دانش و تسهیل فرآیند تسهیم دانش در سازما نها،

غافل بود .در سازمانها هر مقدار دیوار اعتماد محکمتر باشد،

اهمیت وجود اعتماد و نقش تسهیلگری و تاثیرگذار آن ،برای

پیادهسازی نظام مدیریت دانش و درنتیجه نرخ بازگشت سرمایه

مدیران و کارکنان سازمانها مورد توجه قرار گیرد تا زمینه چگونگی

حاصل از آن نیز بیشتر خواهد شد.

ایجاد اعتماد سازمانی و یا افزایش آن فراهم شده و با استفاده از

اعتماد سازمانی ،تسهیم دانش را بهطور موثر و اساسی تسهیل

سیاستهای مدیریتی سنجیده ،نظام مدیریت دانش را برای

میکند .درصورتیکه در ادارات روابط بر اساس اعتماد بنا شده

موفقیت و کسب مزیت رقابتی یاری نمود.

باشد افراد تمایل بیشتری به مشارکت در تسهیم دانش دارند.

پیشنهاد

تسهیم دانش مهمترین بخش مدیریت دانش است .بدون وجود

بر پایه مطالب گفتهشده ،راهکارهای درخور توجه که اقدام

تسهیم دانش اثربخش ،سازما نها قادر به بقا و رشد در فضای

جدی مدیران ارشد سازمانها را برای اجرای آن طلب میکند به

رقابتی نخواهند بود .ساختارهای سازمانی اعتمادمحور یکی از

شرح زیر پیشنهاد میشود.

عوامل بسترساز و تسهیلگر اجرای فرآیندهای مدیریت دانش بوده

◙ارتقاء اعتماد سازمانی کارکنان از طریق توانمندسازی

و کارکنان سازمانها ،به دلیل ضرورت و الزام استقرار مدیریت

(روانشناختی) آنان

دانش ،باید از سطح باالیی از اعتماد برخوردار شوند .اگر افراد

◙افزایش حیطههای اعتماد کارکنان با اتخاذ سیاستهای

سازمان به یکدیگر و به سازمان اعتماد داشته باشند ،جریان تسهیم

مناسب و عملیاتی

دانش و سازماندهی و کاربرد دانش بهخوبی انجام میشود و زمینه

◙ حمایت مدیران از کارکنان در چارچوب قانون و مقررات

پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش فراهم میگردد .پشتیبانی

برای افزایش امنیت خاطر کارکنان و افزایش اعتماد آنان به

از قرارداد معامله متقابل ،اتخاذ سیاستهای روشن در خصوص

سازمان

شکل  .1جمعبندی نظری و مفهومی تحقیق
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◙مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی و

16. Song

شفافسازی تصمیمها و دستورالعملهای صادره از سوی

17. George and Brief

مدیران

18. Muneer

◙استفاده از تجربه موفق سایر سازما نها در زمینه

19. Chiu

اعتمادآفرینی سازمانی و ایجاد فرصتهای الزم برای انجام

20. Abrams

کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی در این موضوع

21. Drian & Discard

◙توجه و تاکید به یادگیری تیمی و تشویق کارکنان به فعالیت

22. Bukowitz & Williams

در گروههای تیمی

23. Neo

◙تقویت حس مسئولیتپذیری کارکنان از طریق غنیسازی

24. Levin

شغلی و تفویض اختیار به آنان

25. Abel Usoro

◙رفتار منصفانه در مورد کارکنان (عدالت رویهای) :فرآیند

26. Evans

منصفانه ،اعتماد و تعهد ایجاد میکند .تعهد و اعتماد

27. Rotsios, Sklavounos & Hajidimitrious

موجب همکاری داوطلبانه کارکنان میشود و همکاری

28. Kacperska & Lukasiewicz

داوطلبانه عملکرد را تقو یت نموده و موجب میشود تا

29. W.Chan Kim

کارکنان بیشتر از انجام وظیفه صرف فعالیت کنند .کارکنان

30. Renee Mauborgne

این کار را از طریق تسهیم دانش و بهکارگیری خالقیت خود
انجام میدهند.
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