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 .1دانشجوی دکتری مدیریت سازمانهای دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استاد مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه زنجان ،ایران
 .4دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/31/31 :؛ تاریخ پذیرش)3131/10/10 :

چکیده
یکی از ضروریات سازمان ها در عصر یادگیری ،تسهیم دانش بین افراد سازمان است .از این رو ،شناسایی عوامل مؤثر برر تسرهیم دانرش
اهمیتی بسیار دارد .در این مطالعه رابطة میان ابعاد مدل پنج عاملی شخصریت (بررونگرایری ،سرازگاری ،وفی رهشناسری ،روانرنجروری،
گشودگی در برابر تجربه) و رفتار تسهیم دانش بررسی میشود تا به مدیران و سازمانها در پیادهسازی مؤثر تسرهیم دانرش کمرن کنرد.
بدین منظور پرسشنامهای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از پایایی مناسب از طریق محاسرةة لل رای کرونةرا  ،و
روایی با اجرای تحلیل عاملی تأییدی ،در میان نمونهای متشکل از  110ن ر از دانشجویان دانشرکدة مردیریت توزیرش شرد .روش تحقیرق
پیمایشی– همةستگی و به طور مشخص مةتنی بر مدل معادالت ساختاری است .یافتههای تحقیق نشان داد بعرد سرازگاری برر تسرهیم
دانش اثر مثةت و معنادار ،اما بعد روانرنجوری بر تسهیم دانش اثر من ی و معنادار دارد.

کلیدواژگان
تسهیم دانش ،مدل پنجعاملی شخصیت ،ویژگیهای شخصیتی.

* نویسندة مسئول ،رایانامهY.mazaher@modares.ac.ir :
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مقدمه
دانش منبع مهم سازمانی است که مزیت رقابتی پایدار را در یک اقتصاد رقابتی و پویا فراهم می کند
)2010

 .(Wang & Noe,بررسیهای مختلف نشان میدهد مدیریت دانشش ،یکشی از موضشو هشای

اصلی در تحقیقات مدیریتی است .دو عامل در اهمیت رو به رششد مشدیریت دانشش تشثییری بسشزا
داشته است؛ اول ،دانش منبع بالقوة مزیت رقابتی است ،زیرا دانش منحصربهفرد ،وابسته بشه مسشیر،
نشاندهندة علت ابهامات است .همچنین ،تقلید از آن و جایگزینی موارد دیگر بشهجشای آن مششکل
است؛ یانیاً ،دانش به عنوان یک دارایی نامشهود به دالیلی از جمله تشدید جهشانیششدن ،ششتا
نرخ تغییرات و توسعة بهکارگیری فناوری اطالعات ،برای سازمانها ارزششمند

در

اسشت ( & Cabrera

.)Cabrera, 2002

تسهیم دانش می تواند به عنوان یک فرهنگ تعامل اجتماعی ،که شامل تبادل دانش ،تجربههشا و
مهارت کارکنان درون واحدها یا کل سازمان است ،تعریف شود ) ،(Fen Lin, 2007تسهیم و ترکیب
دانش رابطة مثبت با کاهش هزینههای تولید ،تکمیل سریع پشروه هشای محصشول جدیشد ،عملکشرد
تیمی ،توانایی نوآوری شرکت و عملکرد ششرکت از جملشه افشزایش فشرو

و درآمشد از کاالهشا و

خدمات جدید دارند ) .(Wang & Noe, 2010تسهیم دانش برای انتقشال نظرهشا و مفشاهیم اولیشه بشه
محصوالت و در نتیجه برای نوآوری مورد نیاز است .بنابراین ،انتقال دانش از یک شخص یا واحشد
به اشخاص یا واحدهای دیگر ،بهطور چشمگیری به عملکرد سازمانی کمک مشیکنشد

( Matzler et

 .)al., 2008هر چند دانش در یک سازمان بهطور متقارن توزیع نشد است ،برای شناخت ،کسب و
بهبود مزیت رقابتی در سازمان ،تسهیم دانش امری ضروری است

).(Michailova & Husted, 2003

بیان مسئله
چو و همکاران ( )7002سه نو عامل را معرفی کرد انشد کشه در تسشهیم دانشش تثییرگذارنشد .ایشن
عوامل شامل عوامل سازمانی ،عوامل بینفردی و عوامل فردی است .برخی عوامل سازمانی کشه بشر
تسهیم دانش تثییرگذارند عبشارت انشد از سشاختار سشازمانی ،فرهنشگ سشازمانی ،رهبشری و سیسشتم
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از آشفتگی ،اعتماد و هویت.

در نهایت ،عوامل فردی تثییرگذار بر تسهیم دانش ششامل توانشایی فشردی (تخصشص و ارششدیت)،
ویژگی های شخصیتی ،طمع ،خودکارآمدی ،پادا های بیرونی ،ترس از تنبیشه ،پشادا هشای مشورد
انتظار ،منافع بیرونشی و درونشی ،هزینشه هشای دریشافتی ،روابشط دوسشویة مشورد انتظشار و احسشاس
خودارزشمندی است.
در این پژوهش از بین عوامل گوناگون مؤیر بر ایربخشی تسهیم دانش ،ویژگیهشای شخصشیتی
(یکی از جنبههای فردی) در نظر گرفته میشود که کمتر در متون مدیریت دانش بر آن تثکید ششد
است ) .(Wang & Noe, 2010اهمیت این موضو از آن جهت اسشت کشه ویژگشیهشای شخصشیتی
میتواند از عواملی باشد که توضیح میدهد چرا برخی افراد درگیر تسهیم دانش شد  ،ولشی برخشی
دیگر این عمل را انجام نمیدهند ( .)Matzler & Mueller, 2011اگر چه در برخشی کششورها ،تشثییر
تفاوتهای فردی پایدار مانند ویژگیهای شخصیتی در تسهیم دانش بررسی شد است ،نتایج ایشن
تحقیقات در ایران (با توجه به رویکرد فرهنگیبودن مدیریت) قبل از انجامدادن تحقیقات مشابه در
کشور قابل اتکا نیست .به همین منظور و برای انجام مطالعهای جامع از تثییر ویژگیهای شخصیت
در زمینة تسهیم دانش ،پژوهش حاضر به دنبال کشف رابطة پنج ویژگی شخصشیتی بشا عنشوانهشای
برون گرایی ،سازگاری ،وظیفه شناسشی (باوجشدانی) ،روان رنجشوری (در مقابشل یبشات احساسشی) و
گشودگی در برابر تجربه ،با فرایند تسهیم دانش است .انتظار است تفاوت در ویژگیهای شخصیتی
دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگا تهران در فرایند تسهیم دانش تثییرگذار باشد.
مبانی نظری پژوهش
دانش و تسهیم دانش

3

امروز محیط کسبوکار بیشتر از گذشته رقابتی و متغیر شد است .در نتیجه ،برای موفقیت در این
1. Knowledge & knowledge sharing

 856

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،31شمارة  ،1پاییز 3114

محیط ،سازمانها باید با سرعت بیشتری دانشش ،کاالهشا و خشدمات را ایجشاد کننشد

(.)Yang, 2007

دانش عاملی بنیادی است که عملکرد ،پیشرفت و رشد اقتصادی را در سطوح محلی ،ملی و جهانی
تقویت میکند .دراکر در سال  9191نقش کارگران دانشی را در اقتصاد دانشی مدرن تشریح کشرد و
در سال  9111بیان کرد در جوامع دانشمحور ،دانش به عنوان منبعی اقتصادی ،مهم تر از سرمایه یشا
نیروی کار است

).(Abdul Manaf, 2008

دانش از مهمترین منابع در سازمان های مدرن است ،با وجود این ،تنوعی از تعریشف هشا از ایشن
مفهوم در متون دانشگاهی وجود دارد .کوسشکین و فیالنتشو ( )7002بیشان مشی کننشد دانشش ادراک،
مهارت و تجربة شخصی است که همة این موارد به تجربه های جهان بینشی افشراد کشه در برگیرنشدة
معانی است ،وابسته است .آنها بر یک جنبة مهم دانش تثکید مشی کننشد و آن وابسشتگی دانشش بشه
زمینههای اجتماعی و شخصی شکلیافتشه در فشرد اسشت ( .) Lindner & Wald, 2011داونپشورت و
پراساک ( )9112دانش را ،ترکیبی سیال متشکل از تجربهها ،ارز ها ،اطالعات زمینشهای و بیشنش
تخصصی که چارچوبی برای ارزیابی و کسب اطالعات و تجربههای جدید فراهم می کند ،تعریشف
میکنند .این دانش در ذهن افراد ریشه دارد و توسط آنان بهکار گرفته میشود

).(Ipe, 2003

تسهیم دانش فرایند اصلی مدیریت دانش است و توجه قابل مالحظهای را به خود جلب کشرد
است .با توجه به ابعاد ضمنی و مشکلبودن تقلید از دانش و جشایگزینی بشرای آن ،تسشهیم دانشش
میتواند منبع ارزشمند مزیت رقابتی پایدار را برای سازمانها به وجود آورد (

Matzler & Mueller,

 .)2011بارتول و اِسریواستوا ( )7007تسهیم دانش را اقدامی که از طریق آن ،کارمندان اطالعاتشان
را به دیگران و در سراسر سازمان پخش میکنند ،تعریف میکننشد

)2007

 .(Yang,واهة تسشهیم بشه

عرضة آگاهانة دانش توسط فردی که دانش دارد و دانش او می تواند مشورد اسشتفادة دیگشران قشرار
بگیرد ،اشار میکند

)2003

 .(Ipe,مطالعات نشان داد است تسهیم دانش قابلیشت دارد تشا عملکشرد
1. Koskinen & Philanto
2. Davenport & Prusak
3. Bartol & Srivastava
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سازمانی را افزایش دهد .همچنین ،تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد ششغلی کارمنشدان مشیششود.
مینوایل ( )7001نشان داد تسهیم دانش ،کارگران خط مقدم را قادر می کند تصمیم های بهتشری را
اتخاذ کنند ) .(Abdul Manaf, 2008شکل  ،9چارچو
در این چارچو

کلی در زمینة تسهیم دانش را نشان میدهد.

پنج حوز که با تحقیقات تسهیم دانش مرتبطاند ،نشان داد شد است.

زمینههای سازمانی
 حمایت مدیریت مشوق ها  /پادا ها -ساختار سازمانی

عوامل انگیزشی
 منافع مالکیت دانش هزینهها و منافع دریافتی -عدالت

 فرهنگ  /جو ویژگیهای رهبری زمینه (برخط ،رودررو)ویژگیهای تیمی و بینفردی
 فرایندها /ویژگیهای تیم تنو شبکههای اجتماعی مراحل توسعة تیمویژگیهای فرهنگی
 جمعگرایی درونگروهی /برونگروهی -زمینههای فرهنگی دیگر

ویژگیهای فردی
 آموز تجربة کاری شخصیت خودکارآمدی تسخیر احساس -ادراک

 اعتماد نگر های فردی هزینههای اجتماعی سطح همبستگی واعتماد تیمی

ادراک مبتنی بر تسهیم دانش
 قصد تصمیم دانش -قصد تشویق تسهیم دانش

رفتار تسهیم دانش

موضوعات مورد نیاز در آیند
موضوعات بررسیشد
روابط مورد نیاز برای تحقیقات آیند
روابط بررسیشد در تحقیقات جاری

شکل  .1چار چوب تحقیقات تسهیم دانش ()Wang & Noe, 2010

1. Meanwhile
2. Frontline workers
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ویژگیهای شخصیتی

تعریف مفهوم شخصیت مانند اکثر مفاهیمی که به ویژگی های انسانی مربوط می شود ،آسان نیست،
زیرا مفهومی که این کلمه در زبشان عامیانشه دارد ،بشا مفهشومی کشه روانشناسشان بشرای آن در نظشر
گرفته اند ،تفاوت زیادی دارد (خنیفر و همکاران .)9122 ،شخصیت از دید روانشناسشان ،مفهشومی
پویاست که رشد و تکامل کل سیستم روانی فرد را توصشیف مشیکنشد .گشوردون آلپشورت مطشرح
می کند شخصیت ،آرایش پویای سیستمهای سشایکوفیزیکال درون فشرد اسشت کشه سشازگاری هشای
منحصربهفرد او با محیط را مشخص میکند ) .(Robbins & Judge, 2009در ایشن مقالشه شخصشیت
مجمو شیو های واکنش و تعامل افراد با دیگران در نظر گرفته شد اسشت .تحقیقشات نششان داد
است شخصیت با فرایندهای فیزیولوهیکی رابطه دارد و ششواهد محکمشی وجشود دارد کشه عوامشل
هنتیکی تثییر قابل مالحظهای بر ویژگیهای شخصیتی دارند .هر چند ششواهد انشدکی دربشارة تشثییر
همسان عوامل محیطی بر شخصیت افراد مختلف وجود دارد ،مؤلفههای محیطی تشثییر غیرهمسشان
قابل مالحظهای در شکلگیری شخصیت افراد

میگذارند (.)Parks & Guay, 2007

دربارة تفاوتهای فردی و شخصیت ،نظرهای گوناگونی از زمانهای گذشته تشا امشروز وجشود
داشته است .اما حوزة شخصیت طی دو دهة گذشته با مدل پنجعاملی شخصیت یا مدل پنج بزرگ
صورت غالبی یافته است (خنیفشر و همکشاران .)9122 ،بشهطشور کلشی ،محققشان توافشق دارنشد کشه
طبقهبندی پنجعاملی یکی از پایدارترین طبقه بندی در زمینة ویژگیهای شخصیتی است .همچنشین،
دیگمان ( )9110در تحقیقی نتیجهگیری میکند که پنج بزرگ یکی از مدلهای بنیادی برای تشریح
شخصیت است ) .(Gupta, 2008در ادامه ،هر یک از ابعاد این مدل تشریح میشود.
برونگرایی و تسهیم دانش :برونگرایی شاخص شخصیتی عمدة گرایشهای بینفردی اسشت.
1. Personality Traits
2. Gordon Allport
3. Five-Factor Model or Big Five Model
4. Extroversion
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برونگراها افرادی اجتماعی ،مشتاق ،پرانرهی و خوشبین هستند .این افراد نهتنهشا مشردم را دوسشت
دارند ،بلکه آنها گرو ها و اجتماعات بزرگ را نیز بیشتر ترجیح می دهند .آنهشا همچنشین ،قشاطع،
فعال و پرحرف اند .چون افراد برونگرا به عواطف مثبت تمایل دارند و در مواقعی که با تیمها کشار
می کنند ،راضی اند ،ممکن است برای اطمینان از اینکه تیمها پایدار خواهند ماند ،دانشش بیششتری را
میان اعضا تسهیم کنند ) .(Hsu et al., 2007همچنین ،افراد برونگرا دوست دارند در مناسشبتهشای
رسمی و غیررسمی خودشان را به عنوان تسهیمکنند دانش نشان دهند

).(Fen Lin, 2007

سازگاری و تسهیم دانش :این بعد به احترام به دیگران داللت دارد (قلی پور .)9122 ،افشرادی
که امتیاز باالیی در سازگاری دارند ،مهربان ،بخشند  ،مؤد  ،مفید ،نو دوست ،بلندنظر و وابسته به
همکاریاند ) .(Matzler et al., 2011افراد سازگار بهطور طبیعی به کمککشردن بشه دیگشران تمایشل
دارند و تمایلشان به سبک هماهنگی و همکشاری بشیش از رقابشت اسشت

).(Abdul Manaf, 2008

سطح باالی سازگاری در یک تیم می تواند تسهیم دانشش بیششتری را در آن بشه ارمغشان آورد .ایشن
فرض بیانشد از دو طریق ایجاد میشود ،اول اینکه ویژگی هشای سشازگاری ماننشد نشو دوسشتی و
اعتماد می تواند بهطور کارا مشکالت تعارض را کاهش داد یا حل کند ،از این رو ،اگر نرخ بشاالیی
از سازگاری در میان اعضای تیم وجود داشته باشد ،سشطحی بشاال از همشاهنگی در میشان اعضشا بشه
وجود می آید و موجب می شود اعضا به همدیگر کمک کرد و دانش خشود را بشا دیگشران تسشهیم
کنند .یانیاً سازگاری میتواند از طریق بهبود انسجام گشرو  ،دانشش را در میشان اعضشا تسشهیم کنشد.
زمانی که انسجام گروهی تشکیل شود ،اعضا تمایل بیشتری به تسهیم دانش بشا اعضشای دیگشر بشه
منظور دستیابی به عملکرد شغلی بهتر ،خواهند داشت

).(Hsu et al., 2007

وظیفهشناسی [باوجدانی] و تسهیم دانش :افرادی که وظیفهشناسی باالیی دارند ،قابل اعتمشاد،
مستقل ،مسئول ،سازمانیافته ،زحمتکش ،مشنظم و موفقیشتگشرا هسشتند ( .)Abdul Manaf, 2008از
1. Agreeableness
2. Conscientiousness
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میان پنج بعد شخصیتی ،وظیفه شناسی مؤیرترین ویژگی شخصیت برای پیش بینشی عملکشرد وظیفشه
است و این معموالً در همة شرایط کاری صشدق مشیکنشد .کارمنشدان وظیفشه ششناس ممکشن اسشت
سطوحی نسبتاً باال از مهارت های کاری را داشته باشند .همچنین ،رابطه ای نسبتاً قوی و پایدار میشان
وظیفهشناسی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد

).(Hsu et al., 2007

روان رنجوری و تسهیم دانش :یبات احساسی به توانایی فرد در تحمل محرک های اسشترس زا
و عوامل تنشزا اشار میکند .افراد با یبات احساسی ایمن ،دارای اعتمادبهنفس ،اسشتوار و آرامانشد.
سر دیگر طیف یبات احساسی ،عصبیبودن و روان رنجوری است و افرادی که در این طیشف قشرار
دارند ،عصبانی ،نامطمئن ،نا امن ،افسرد و مضطر اند (قلیپور .)9122 ،از موانعی که مانع تسشهیم
دانش است ،ترس صاحبان دانش است که ممکن است پس از آنکه آنهشا دانشش انحصاریششان را
تسهیم کننشد ،دیگشران جشایگزین آنهشا در ششغل ششان ششوند .از ایشن رو ،یبشات احساسشی پشایین
(روان رنجوری) در اعضای تیم موجب می شود آنها عمداً از تسهیم دانش به منظشور حفش امنیشت
دانش انحصاریشان ،اجتنا

کنند

).(Hsu et al., 2007

گشودگی و تسهیم دانش :این نو شخصیت ،با نگر های مثبت نسبت به تجربههای جدیشد
رابطه دارد ،برای اینکه افراد گشود کنجکاو ،روشنفکر ،با فضیلت و هوشمندند .افرادی که در برابر
تجربه گشود اند ،دربارة دنیای درونشی و بیرونشی کنجکشاو بشود و در زنشدگی ششان تجربشیترنشد.
بنابراین ،افراد روشنفکر ممکن است به جستوجوی دانش جدیشد مششتاقتشر باششند

( Hsu et al.,

.)2007
فانگ و لئو ( )7002در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای جمعیشتششناختی از
جمله سن ،جنسیت و میزان تحصیالت افراد بر تسهیم دانش افراد تثییر ندارد .یافتههای آنها نشان
میدهد بعد روانرنجوری رابطة منفی و معناداری با تمایل به تسهیم دانش و رفتشار تسشهیم دانشش
1. Neuroticism
2. Openness to Experience

بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه :دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت ...

855 

دارد .اما این رابطه دربارة چهار بعشد دیگشر مثبشت و معنشادار اسشت .همچنشین ،پشژوهش مشاتزلر و
همکاران ( )7001نشان میدهد سه بعد سازگاری ،وظیفهشناسی و گشودگی در برابر تجربشه تشثییر
مثبت و معناداری بر تسهیم دانش دارد .همچنین ،ایشن محققشان در تحقیقشی دیگشر بشه ایشن نتیجشه
رسیدند که دو بعد سازگاری و وظیفهشناسی از طریق تعهد عاطفی و مستندسازی بر تسهیم دانشش
تثییرگذارند.
چارچوب مفهومی پژوهش
چارچو

نظری ،یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط نظری ،میان تعشدادی از عشواملی کشه دربشارة

مسائل مورد پژوهش بااهمیت تشخیص داد شد اند ،است .این چارچو

نظری با بررسی سشوابق

پژوهشی در قلمروی مسئله بهطور منطقی جریان مییابد .با توجه به تعریفهشای بیشانششد و بشر
مبنای پژوهشهای گذشته ،در این پژوهش الگوی مفهومی زیر بشرای بررسشی نحشوة تشثییرگشذاری
ویژگیهای شخصیتی بر تسهیم دانش پذیر

و بررسی میشود.
برونگرایی
H1
سازگاری
H2

تسهیم دانش

H3

وظیفهشناسی

H4

روانرنجوری

H5
گشودگی در برابر
تجربه
شکل .2چارچوب مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش بر مبنای الگوی مفهومی به شرح زیر است:
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فرضیة اول :برونگرایی بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة دوم :سازگاری بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة سوم :وظیفهشناسی بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة چهارم :روانرنجوری بر تسهیم دانش ایر منفی و معنادار دارد.
فرضیة پنجم :گشودگی در برابر تجربه بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد.
روش پژوهش
از آنجا که هدف این پژوهش تعیین روابط علّی میان متغیرهای ویژگشیهشای شخصشیتی و تسشهیم
دانش بود است ،پژوهش حاضر از نظشر هشدف کشاربردی ،و از نظشر نحشوة گشردآوری اطالعشات
توصیفی و از نو همبستگی و بهطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .ابزار اصشلی
گردآوری داد ها پرسشنامه است که در آن  22سؤال برای متغیرهشای ویژگشیهشای شخصشیتی و 9
سؤال برای تسهیم دانش در نظر گرفته شد است .برای سنجش ویژگیهای شخصشیتی پرسششنامة
جان و سریواستاوا ( ،)9111و برای سنجش تسهیم دانش پرسشنامة کامینگس ( )7002بهکار گرفته
شد است .به منظور سنجش پایایی نمونة اولیه شامل  00پرسششنامه پشیشآزمشون ششد .سشپس ،بشا
بهکارگیری داد های بهدستآمشد از پرسششنامه ،میشزان ضشریب اعتمشاد بشا آلفشای کرونبشاخ بشرای
متغیرهای برون گرایی  ،0/27سازگاری  ،0/20وظیفهشناسشی  ،0/27روان رنجشوری  ،0/29گششودگی
 0/29و تسهیم دانش  0/21به دست آمد.
برای آزمون الگوهای انداز گیری ویژگیهای شخصیتی و تسهیم دانش تحلیشل عشاملی تثییشدی
مرتبة دوم از طریق نرمافزار  LISREL8.53بهکار گرفته شد .اگر شاخصهای بشراز
وضعیتی مطلو

باشند ،براز

مدل مطلو

(تناسشب) در

است .بدین معنی که نسبت کشایدو بشر درجشة آزادی

کوچکتر از  RMSEA ،1کوچکتر از  0/02و مقادیر  GFI ،CFIو  NFIحداقل  0/10باشد.
طبق شکل  ،1نسبت کایدو به درجة آزادی حدود  7/19و  RMSEAبرابشر بشا  0/091بشه دسشت
آمد .همچنین ،طبق خروجی لیزرل ،مقدار شاخصهای  GFI ،CFIو  NFIبشه ترتیشب ،برابشر بشا ،0/12
 0/10و  0/17به دست آمد .بنابراین ،مدل ویژگی شخصیتی برازشی مطلو

دارد.

بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه :دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت ...

856 

شکل .3الگوی اندازهگیری ویژگیهای شخصیتی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دو در حالت تخمین استاندارد)

طبق شکل ،2نسبت کایدو به درجة آزادی حدود  9/22و  RMSEAبرابر با  0/002به دست آمد.
همچنین ،طبق خروجی لیزرل ،مقادیر شاخصهای  GFI ،CFIو  NFIبه ترتیب 0/11 ،0/19 ،و  0/12به
دست آمد .بنابراین ،مدل تسهیم دانش نیز برازشی مطلو

دارد.

 856

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،31شمارة  ،1پاییز 3114

شکل  .4الگوی اندازهگیری تسهیم دانش (تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دو در حالت تخمین استاندارد)

جامعة آماری

جامعة آماری در این تحقیق دانشجویان دانشکدة مدیریت دانشگا تهران است کشه سشابقة اششتغال
داشتند .بنابراین ،به دلیل نامعلومبودن جامعة آماری همة  1700دانشجوی دانشکد به عنوان جامعة
آماری در نظر گرفته شدند و بر اساس فرمول جامعة محدود ،نمونهای با حجشم  117نفشر انتخشا
شد .پس از جمعآوری پرسشنامههای توزیعشد  722 ،پرسشنامه را افشرادی پاسشد داد بودنشد کشه
سابقة اشتغال داشتند و قابل تحلیل بود .در جدول  9وضشعیت نمونشة آمشاری از لحشا متغیرهشای
جمعیتشناختی مانند جنسیت ،سن و دورة تحصیلی نشان داد شد است.
جدول .1وضعیت نمونة آماری از منظر جمعیتشناختی

معیار
جنسیت

سن

دورة تحصیلی

سطوح متغیر
مرد
زن
92 - 77
77 - 79
79 - 10
باالتر از 10
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

تعداد
979
901
17
992
09
92
977
902
22

درصد
22/7
00/2
11/9
29/9
92/9
9/7
22/0
12
92/0

یافتههای تحقیق
پس از اطمینان از صحت مدلهای انداز گیری مرتبة دوم ،فرضیههای پژوهش آزمون میشود .قبشل
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از بررسی و آزمون فرضیهها ،میانگین ،انحشراف معیشار و همبسشتگی هشر یشک از متغیرهشا بررسشی
میشود که نتایج آن در جدول  7بیان شد است.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها

متغیرها
برونگرایی
سازگاری
وظیفهشناسی
روانرنجوری
گشودگی
تسهیم دانش

میانگین
1/29
2/97
1/21
1/10
1/92
1/10

انحراف معیار
0/20
0/07
0/09
0/22
0/02
0/00

*همبستگی در سطح معناداری 0/00
**همبستگی در سطح معناداری 0/09

3
**0/00
**0/17
**-0/70
**0/12
**0/77

**0/29
**-0/71** -0/71
**0/11** 0/19
**0/92** 0/10

شکل  .5مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد

5

*-0/97
**-0/72

*0/92

6

-
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همچنین ،مطابق با شکل  ،0براز

مدل انداز گیری برای مدل نهایی تحقیق تثیید ششد .در ایشن

مدل ،نسبت کایدو به درجة آزادی برابر با  9/10و  RMSEAبرابر با 0/002به دست آمشد .همچنشین،
طبق خروجی لیزرل ،مقدار شاخصهای  GFI ،CFIو  NFIبشه ترتیشب 0/17 ،0/12 ،و  0/11بشه دسشت
آمد .با توجه به این نتایج میتوان گفت مدل نهایی تحقیق برازشی قابل قبول دارد.

در ادامه ،فرضیههای پژوهش با بهکارگیری مدل معادالت ساختاری بررسی و الگوی پیششنهادی
پژوهش ترسیم شد است .شکل  9عدد معناداری و پارامترهای بهدستآمدة مدل نهایی پژوهش را
نشان میدهد .فرضیههای تحقیق زمانی تثیید میشوند که ضرایب بهدسشتآمشد بشرای هشر یشک از
فرضیهها معنادار باشد ،یعنی مقدار عدد معناداری بزرگتر از  9/19یا کوچکتر از  -9/19باشد.
نتایج مدل معادالت ساختاری مبتنی بر مدل پژوهش بهطور کلی در جشدول  1نششان داد ششد
است .محتوای جدول حاکی از تثیید دو فرضیه و رد سه فرضیه از مجمشو پشنج فرضشیة پشژوهش
است .بر اساس این جدول ،از میان پنج بعد ویژگیهای شخصیتی ،دو بعد سشازگاری و گششودگی
در برابر تجربه ایر مثبت بر تسهیم دانش دارد .این نتایج نشان میدهد سازگاری ایر مثبت و معنادار
بر تسهیم دانش دارد ( .)t=7/02 ،β=0/72ولی ایر گشودگی در برابر تجربه بر تسهیم دانش معنشادار
نیست ( .)t=0/97 ،β=0/09بنابراین ،فرضیة دوم پژوهش تثیید ،و فرضیة پنجم رد میشود .همچنین،
نتایج بررسی مدل معادالت ساختاری نشان میدهد ابعاد برونگرایی ،وظیفهشناسی و روانرنجوری
ایر منفی بر تسهیم دانش دارند .از میان این ابعاد ،فقط ایر روانرنجوری بشر تسشهیم دانشش منفشی و
معنادار است ( .)t=-1/02 ،β=-0/70و تثییر بشرونگرایشی ( )t= -0/97 ،β= -0/07و وظیفشهشناسشی
( .)t= -0/91 ،β=-0/07بر تسهیم دانش معنادار نیست .بنابراین ،فرضیههای اول و سوم پژوهش رد
و فرضیة چهارم تثیید میشود.
جدول  .3نتایج مدل معادالت ساختاری

فرضیه
9
7
1
2
0

جهت مسیر
برونگرایی
سازگاری
وظیفهشناسی
روانرنجوری
گشودگی در برابر تجربه

تسهیم دانش
تسهیم دانش
تسهیم دانش
تسهیم دانش
تسهیم دانش

ضریب مسیر

آمارة تی

-0/07
0/72
-0/07
-0/70
0/09

-0/97
7/02
-0/91
-1/02
0/97

سطح معناداری
>0/00
>0/00
>0/00
>0/00
>0/00

نتیجه
رد فرضیه
تثیید فرضیه
رد فرضیه
تثیید فرضیه
رد فرضیه
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شکل  .6مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری

بحث و نتیجهگیری
باریک و مونت ( )9111بیان میکنند آنچه در تسهیم دانشش مهشم اسشت ،شناسشایی مجموعشهای از
رفتارهای شخصیتی مؤیر بر تمایل فرد برای تسهیم دانش است .بنابراین ،مطالعاتی که شخصشیت را
برای پیشبینی رفتار فردی در محیط کار بررسی میکنند ،میتواننشد مفیشد باششند .بشر همشین مبنشا،
پژوهش حاضر با هشدف کششف رابطشة پشنج ویژگشی شخصشیتی ششامل بشرونگرایشی ،سشازگاری،
وظیفه شناسی (باوجدانی) ،روان رنجوری (در مقابل یبات احساسی) و گشودگی در برابر تجربه ،بشا
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فرایند تسهیم دانش انجام گرفت .نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد افشرادی کشه دانشش خشود را
تسهیم میکنند ،ویژگیهای شخصیتی آنها بر تمایل آنها به تسهیم دانش مؤیر است .نتایج بررسی
این مقاله نیز نشان داد بین ابعاد شخصیتی و عالقهمندی به تسهیم دانش رابطشه وجشود دارد .نتیجشة
این تحقیق با نتایج تحقیقات باریک و مونت ( ،)9111فائک ( ،)7002کشابرا و همکشاران (، )7009
وانگ و یانگ ( ، )7002ماتزلر ( )7002و چانگ ( )7092همخوانی دارد کشه ایشن محققشان وجشود
رابطه بین ابعاد شخصیتی و تسهیم دانش را گزار

کرد اند.

نتایج این تحقیق نشان داد رابطة معنادار بین برونگرایی و تمایل به تسهیم دانشش وجشود نشدارد
که با نتایج تحقیقات کابرا ( )7009و ماتزلر ( )7002سازگار است ،اما با نتشایج تحقیقشات وانشگ و
یانگ ( ، )7002فائک ( )7002و چانگ ( )7092مطابقت

ندارد.

افراد روانرنجور افرادی عصبانی ،نامطمئن ،ناامن ،افسشرد و مضشطر انشد .بشا توجشه بشه ایشن
مختصات ،به نظر میرسد افراد دارای این ویژگیها به کمک به دیگران و همکاری با آنهشا تمایشل
نداشته باشند .منطقی است که بین روانرنجوری و تمایل به تسهیم دانش رابطة منفی وجود داششته
باشد .نتایج تحقیق وانگ و یانگ ( ،)7002فائک ( )7002و چانگ ( )7092نیز این رابطشة منفشی را
تثیید میکنند .از طرف دیگر ،افراد سازگار اساساً نو دوست هستند و با دیگران همدردی مشیکننشد
و بهطور ذاتی تمایل به کمککردن به دیگران دارند .نتایج این تحقیق نیز نشان داد بعد سازگاری با
تمایل به تسهیم دانش رابطة مثبت و معنادار دارد و این یافته مطشابق بشا تحقیقشات فائشک (،)7002
کابرا و همکاران ( ،)7009وانگ و یانگ ( ، )7002ماتزلر ( )7002است .نتایج ایشن تحقیشق رابطشة
بین وظیفهشناسی و تمایل به تسهیم دانش را تثییشد نکشرد .ایشن نتیجشه بشا نتشایج تحقیقشات فائشک
( ،)7002کابرا و همکشاران ( ، )7009وانشگ و یانشگ ( ، )7002مشاتزلر ( )7002و چانشگ ()7092
همخوانی ندارد .در نهایت ،نتایج این تحقیق رابطة بین گشودگی و تمایل به تسشهیم دانشش را نیشز
تثیید نکرد و این نتیجه با یافتههای تحقیق چانگ ( )7092مطابقت دارد ،اما با نتایج تحقیقات فائک
( ،)7002کابرا و همکاران ( ،)7009وانگ و یانگ ( ،)7002ماتزلر ( )7002سازگاری ندارد که نشان
دادند بین گشودگی و تمایل به تسهیم دانش رابطه وجود دارد.
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نتایج این تحقیشق بشهروششنی نششان مشیدهشد خصوصشیات بایبشات فشردی ماننشد سشازگاری و
روانرنجوری بر تسهیم دانش افراد تثییرگذار است .متون موجشود در زمینشة تسشهیم دانشش بیششتر
عوامل محیطی و مدیریتی تثییرگذار بر تسشهیم دانشش را بررسشی کشرد

انشد ( Cabrera & Cabrera,

 ،)2002اما در این تحقیق بر عوامل فردی تثکید شد است ،بنابراین ،نتایج این تحقیق به ایشن دلیشل
که متون نظری موجود در زمینة مدیریت دانش را با درنظرگرفتن عوامل تثییرگذار بر تسهیم دانشش
گستر

میدهد ،مهم است.

از سوی دیگر ،امروز بسیاری از محققان معتقدند مدیریت دانش فقط به معنای ذخیر سشازی و
دستکاری اطالعات نیست  ،بلکه فرایندی است که نیازمند تعهد به ایجاد و انتشار دانش در سراسشر
سازمان است

)2008

 .(Gupta,بنابراین ،برای اطمینان از ایجاد و انتششار دانشش بشهطشور مسشتمر در

سراسر سازمان ،مدیران باید کارکنانی را انتخا

و حف کنند که بشه تسشهیم دانشش تمایشل داششته

باشند و آن را اجرا کنند .پس نتایج این تحقیق میتواند در زمینة کارمندیابی و انتخا

کارکنان نیشز

بهکار گرفته شود.
به عالو  ،نتایج این تحقیق را میتوان در طراحی و پیاد سازی سیستم مشدیریت دانشش بشهکشار
گرفت .نتایج تحقیقات تجربی نشان میدهد اعضا و رهبران تشیمهشایی کشه امتیشاز بشاالیی در ابعشاد
سازگاری و گشودگی در برابر تجربه کسب کرد اند ،تمایل بیشتری به درگیرشدن در تسهیم دانشش
دارند

)2007

 .(Yang,بنابراین ،مدیریت سازمان میتواند اعضای تیمهشا را مطشابق بشا ویژگشیهشای

شخصیتی مناسب ترکیب کرد و نقش تسهیم دانش آنها را در داخل تیم مشخص کند.
در نهایت ،باید بیان کرد هر چند دارابودن ویژگیهای مثبت برای تسشهیم دانشش بسشیار خشو
است ،همین ویژگیها ممکن است در برخورد با عوامل تثییرگذار محیطی و سازمانی مانند فرهنگ
تحت تثییر قرار گیرند .یکی از دالیل تفاوت نتایج این تحقیق با تحقیقات دیگر ،مشیتوانشد از ایشن
عامل نشثت گرفته باشد .همچنین ،به عنوان قاعد ای کلی ،به منظور تثیید و تعمیم نتایج پشژوهش،
پژوهش باید از لحا جغرافیایی گستر

یابد و در محیطهای سازمانی مختلف انجام گیرد.

3114  پاییز،1  شمارة،31  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
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