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  نقش اعتماد كاركنان به مديران (اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش

  2ميثم مجيدي ،،*1سعيده مجيدي
  )دار مكاتباتعهده(تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي،  واحد الكترونيكي،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پژوهشگر،  1

  ايران اطالعات، واحد الكترونيكي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مديريت فناوري 2
  1396بهمن  ، پذيرش:1396آبان ، اصالحيه: 1396مرداد تاريخ دريافت:    

  چكيده
. اندقرارگرفته توجه موردبسيار  اند،داشته سازمان موفقيت و اثربخشي بر كه توجهي قابل اثرات دليل به ميان مديران و كاركنان اعتماد اخير، يهاسال در

 باهدفاين پژوهش  .اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش است( رانيمدتأثير اعتماد كاركنان به  بررسي ،گرفته انجام كه تحقيق اين از هدف
 استخراج برايانجام گرفت  1396تهران در سال  ICTبررسي نقش اعتماد كاركنان به مديران در موفقيت سيستم مديريت دانش در يك معاونت حوزه 

گرفت و مدلي كه اعتماد بين مديران و  قرار يبررس مورد گسترده طوربه پيشين، يهاپژوهش و با موضوعات مرتبط يهامدل و هاهينظر مفهومي، مدل
 آماري جامعه گرفت. قرار بررسي و لتحلي مورد هاآن بين روابط طراحي ،شوديم شامل راموفقيت سيستم مديريت دانش  ) واعتماد عموديكاركنان (

 هاداده گردآوري براي روش سرشماري از و نفر از مديران عالي و مياني و كارشناسان و كاربران سيستم مديرت دانش بوده 75 شامل حاضر تحقيق

. همچنين ه مثبت و معناداري وجود داردرابط ICTنتايج نشان داد كه بين اعتماد عمودي و موفقيت سيستم مديريت دانش در حوزه  است. شدهاستفاده
عامل موثر بر اعتماد عمودي داراي بيشترين ضريب  ،و شايستگي اعتماد عمودي داراي كمترين ضريب همبستگيعامل موثر بر  ،اطمينانمشخص شد 

  .با موفقيت سيستم مديريت دانش استهمبستگي 
   ، ارزيابي سيستم اطالعاتيعمودي ، تسهيم دانش، اعتمادمديريت دانش، اعتماد :هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

 اجتماعي، روابط در اعتماد اهميت ي،سازيجهان يدهيپد گسترش با

 قرارگرفته توجه مورد چشمگيري طوربه سازماني سياسي و اقتصادي،

 نقش اهميت به مختلف در علوم نظرانصاحب اكثر كه يطوربه است،

 اهميت بر سازماني نيز ادبيات طالعاتم .اندكردهاشاره هاسازمان در اعتماد

براي  اعتماد اند.داشته تأكيد سازماني ياثربخش ازين شيپ عنوانبه اعتماد
 و تكنولوژيها و هانقش در مداوم تغييرات انجام سازماني، موفقيت

 توانديم اعتماد .باشديم ضروري هاتيمسئول مشاغل و طراحي همچنين

 را سازمان برون و درون و روابط كند ايجاد فردي بين و فردي درون اثرات
 كاري يهاطيمح در اعتماد كه عقيده اين .]2[دهد قرار تأثير تحت

 عملكرد سازماني بهبود به منجر كه است يابالقوه اصلي عامل عنوانبه

 نيز باشد، بلندمدت در رقابتي مزيت منابع از يكي توانديم و شوديم

 اعتماد داراي كه محيطي ايجاد است. قرارگرفته موردتوجه سرعتبه

برعكس،  دارد؛ هاسازمان براي زيادي مثبت تأثيرات است، سازماني
 و همكاري به كاركنان تمايل عدم علت به ياعتماديب يهانهيهز

 و كار پايين كيفيت رفتارهاي نامناسب، خاطر به يريخطرپذ مشاركت،
  .]4[باشد سنگين توانديم كنترل، به نياز

 ارتقا را هاسازمان كارايي و عملكرد اعتماد ميان مديران و كاركنان، تتقوي

 اثرات شناخت . بنابراين،كنديم تضمين را هاآنبلندمدت  بقاي و بخشيده

 مديراني از بسياري كاركنان بر مديران، براي بر اعتماد مؤثرعوامل  انواع

 به تحقيق اين درو  بوده مفيد هستند، اثربخشي افزايش جستجوي در كه

ميان كاركنان و مديران بر موفقيت سيستم مديريت  اعتماد تأثير بررسي
 به آن يهاافتهيو  نتايج طريق از بتوان تا شوديم پرداخته دانش
هدف  .شود باعث موفقيت سيستم مديريت دانشكه  مناسب يهاروش

بر اعتماد بين  مؤثركلي از انجام پژوهش حاضر، تبيين ارتباط عوامل 
ركنان و مديران (اعتماد عمودي) و موفقيت سيستم مديريت دانش كا

 چگونه اعتماد بين كاركنان و مديران"كه سؤالبه دنبال اين  است.
(اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش تأثير مثبت و 

 هستيم. "دار، دارد؟معني

  اعتماد تعريف 1-1
 ينيبخوش و اطمينان يطوركلبه اعتماد معتقدند محققان از بسياري
  به داشتن به ما باور اعتماد، حقيقت اطمينان در يا حوادث، وقوع به نسبت
 همان ديگران كه است امر است اين اجباري داليل وجود بدون ديگران

 .]9[داريم انتظار هاآن از ما كه دهنديم انجام را كاري
*saeide.majidi@gmail.com 
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 ارتباط اطمينان، بدون ازآنجاكه تاس مهم چشمگيري صورتبه اعتماد

 اسكارماتي ديد از شود حاصل تواندينم ديگران با و همكاري اشتراكي

 عاملي و دهديم هاسازمان به را كار امكان كه است ) كاتاليزوري1997(

 نگه هم كنار را ما فردي و تجاري ارتباطاتكه  است كننده محدود

 به كارها يوابسته و ماهيت يكار يهاگروه رواج بنابراين، ؛دارديم

 با يكديگر هماهنگي و اشتراك درگير را كارمندان كه است يكديگر

 را كارمندان درنهايت برسانند، انجام به را سازماني اهداف تا كنديم

  ]16[نمايند اطمينان يكديگر به كه كنديممستلزم 
در  ني،سازما اثربخشي و كارايي رشد و بهبود در سازماني اعتماد تأثير

 ايجاد نيز و دانش بر مبتني و هاي ديوانساالرانهشبكه با هايسازمان

 عتماد،ا] 10[اهميت دارد بسيار سازماني درون فردي همكاري ميان

 را] 17[سازماني تعاون و همكاري ]18[سازماني ارتباطات اثربخشي

 شيبر اثربخ مؤثر و مهم عوامل از اعتماد اين، بر عالوه .دهدمي افزايش

 ]12[ سازماني عملكرد و] 14[تعهد ،]13[كاركنان رضايت] 10[رهبري
  است.

 داده انجام كار تا كننديمرهبران به كاركنان اعتماد  كه ديگويم چارلتون

 متنوع تعاريف .باشد گفتارشان همسان با كردارشان بايد رهبران و شود

 و ابلمتق كنش به كه است پويا هايهاعتماد پديد كه دهديم نشان

 مؤثردر ساخت طرحي از اعتماد  تواننديمكه  است ي مختلفيهاعامل
  .]1[باشند
ها و وريئبعدي و پيچيده است به طوري كه در ت، مفهمومي چندتعهد

  اند.هاي متفاوتي آن را تعريف كردهتحقيقات به شكل
حي و رواني چند بعدي است كه رابطه فرد با تعهد سازماني وضعيت رو 

دانند كه ، تعهد را فرايندي ميهال و همكاران .كندرا مشخص ميسازمان 
زيادي در هم ادغام ، اهداف سازماني و عضو سازماني تا حدود از طريق آن

 ، تعهد را به عنوان تمايل افراد به در اختيار گذاشتن انرژيشوند كانترمي
 چاتمن و اورايلي كند.، تعريف ميو وفاداري خويش به نظام اجتماعي

عاطفي با اهداف و تعهد سازماني را به معني حمايت و پيوستگي 
هاي ابزاري هاي يك سازمان به خاطر خود سازمان و دوري از ارزشارزش

 .]3[اندآن (وسيله اي براي دستيابي به اهداف ديگر)تعريف كرده

  تعريف اعتماد عمودي -2-1
زماني بر پايه گردد. اعتماد سابه اعتماد بين كاركنان و مديران برمي

ي شايستگي، قابليت اطمينان و خيرخواهي انتظارات مثبت فردي درباره
  شود.اعضاي سازمان تعريف مي

به داوطلب شدن كاركنان براي اقدام به روشي استوار و و در تعريف ديگر 
مفيد به خاطر عاليق سازماني حتي وقتي كه مدير هيچ گونه كنترلي بر 

كند و نشان دهنده توانايي ركنان ندارد اشاره ميهاي كااقدامات و فعاليت
كاركنان براي اظهار آزادانه مشكالت مربوط به كار بدون استرس از 

 ]8[مواجهه با عواقب منفي است

  1شايستگي -2-1-1
 در را فني يهامهارتو  دانش و افراد ميان يهامهارت و دانش شايستگي

 احتمال ؟ديگويم سخن زيچي چه به راجع دانديم شخص آيا .رديگيبرم
 ،ميگذارينماحترام  كسي يهاييتوانا به وقتي كه است اين نيقي به بيقر
بايد اين باور را داشته باشيم كه شخص  .ميدهينم گوش سخنانش به

 و هامهارت دهديم قول آن انجام به براي اجراي آنچه موردنظر

  .دارد را ي الزمهاييتوانا

  نقابليت اطمينا -2-1-2
 به دادن اجازه پيشنهادها، به گوش دادن، توجه به ليتما شامل كه

 اشتباهات و قبول به و است باشند آزاد خود كه در بيان احساسات ديگران

 و برنديم لذت موقعيت خود و مقام از كاركنان اينكه از يافتن اطمينان
 ]1[دارد اشاره هستند نانياطمقابل

  خيرخواهي -2-1-3
باوري كه بر مبناي آن شخص مايل به كمك صادقانه  همانخيرخواهي 

اعتقاد به اينكه  اعتبارو  و قصد سودرساني است باانگيزهديگر  طرفبه
 ]11[و شايسته است اطمينانقابلطرف مقابل، صادق، 

  دانش تسهيم و اعتماد 1-2
 اشتراك قصد بر رهبري شيوه اثر نيز )2008( همكارانش و هانگ پژوهش

كند. مي تأييد را چين كشور در سازماني اعتماد طريق از ،كاركنان دانش
تعهد  و اعتماد كه شودمي مشخص شده انجام مطالعات بر مروري با

 سازماني تعهد براي كاركنان و هستند مهم سازمان موفقيت براي سازماني

وجود اطمينان براي تسهيم دانش بسيار مهم است.  دارند. نياز اعتماد به
بايستي بين همكاران اطمينان وجود داشته باشد، افراد ميبراي اينكه 

هاي غيررسمي ها حتي در غياب كنترلنيتي آنمطمئن باشند كه خوش
بايستي هدايتگر تسهيم دانش جبران خواهد شد. يك فضاي اطمينان مي

يك سازمان كند، بدون آنباشد، چون همانطوركه داونپورت مطرح مي
 ني را براي حكومت بر هر تعامل ايجاد كند.مجبور است مجموعه قواني

الواقع هاي مديريتي ممكن است اطمينان را از بين ببرد و فيزهيانگ
موجب كاهش كيفيت و كميت دانش تسهيم شده گردد. اگر كاركنان به 

سرعت مديريت اطمينان نداشته باشند و در عوض معتقد باشند كه به
بود ميل خواهند دانند بيه ميشوند، نسبت به تسهيم آنچجايگزين مي

]5[ 

  نقش اعتماد در موفقيت سيستم مديريت دانش 1-3
چند مؤلفه اساسى باشد تا بتواند  كننده تيبايد حما يسازمان بعد فرهنگ

مرتبط با مديريت  يهاتياعتماد و رغبت الزم را به مشاركت در فعال
 انتقال و يگذاراشتراك به و تسهيم مرحله خصوصاً دانش فراهم كند

تشويق است،  آمده شمار به دانش مديريت اساسى مراحل از كه دانش
                                                            

1 Competence 
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 . دركنديكاركنان به اشتراك و انتقال دانش، اين فرآيند را تسهيل م
 و باشد محوردانش ستيبايم يسازمان فرهنگ است، معتقد ماير بارهنيا

 دانش بكس و توليد شناسايى، تسهيم، توانديم سازمان در ارتباطى جو

 پيش نيروى صورتبه و نموده تسهيل را سازمان كاركنان توسط جديد

 طريق از توانديم ندهايفرا اين كند. عمل دانش مديريت براى برنده

 عملكردها بهترين و موفقيت يهاداستان تبادل چون هم ييهاروش

 نكته اين بر تأكيد طريق خطاها از پذيرفتن حال همين در و شود حمايت

 است خود يادگيرى يندهايفرا مسئول كارمند، هر كه شود تقويت

 و يساالرستهيشا نظام استقرار و آن يندهايفرآ تسهيل و مداوم يادگيري
 موفقيت موجب توانديم نيز شايستگي و لياقت اساس بر افراد يريكارگبه

 از حمايت و تغييراتى چنين اعمال گردد. دانش مديريت يهمساز اميپ

 .]7[است عالى مديريت حمايت نيازمند در سازمان عواملي چنين

 توسط هاسازمان در دانش مديريت پذيرش نهيدرزم )2003كوكس (

 مديريت پذيرش يهايازمندين مدل در آن، يهايازمندين و كاركنان

 دسترسى قابليت از اندعبارت كه كنديم اساسى اشاره عامل دو به دانش

 وجود به باعث دانش هاي مديريتفرايند .مديريت حمايت و سيستم به

 در تغييرات اين ايجاد و شوديم سازمان در زيادى تغييرات آمدن

 تغييرات آن با سازمان عالى مديريت همراهى و موافقت نيازمند هاسازمان

 عملكرد در عالي مديران نقش نهيزم در دانش مديريت ادبيات در .است

 هاسازمان در ميمه يهامؤلفه دانش، مديريت موفقيت و صحيح

 مشاور اطالعات، كنندهفراهم بينش، كنندهفراهم :است شدهشناخته

 اتخاذ بودن، سرمشق كنندهتيحما بودن، مربي سرپرستى، رهبري، بودن،

 است يادآوري به دهنده. الزم بازخور و درك تعهد، مناسب، يهايمشخط

 مديريت ستمسي سازىادهيپ براى مديريت يوادار مالى حمايت هاتن كه

 صورتبه بايد هايبانيپشت و نيست كافى سازمان در دانش كارآمد

 و يسازادهيپ لزوم و مديريت دانش از مدير گيرد. درك صورت جانبههمه
 اول :است زير اصلى عامل دو از عالى مدير شناخت نيازمند آن، از حمايت

 سامانه يك خصوصيات و شرايط دوم و اطالعات عصر يهايژگيوو  شرايط

 مديران مستمر نيازمند يادگيرى عامل دو اين تحقق .دانش مديريت

 و جديد دستاورد يك عنوانبه دانش مديريت به مدير ديدگاه اگر .است
 سامانه يك تجهيزات بهترين با اگر حتى باشد، اثبات نشده و نهيپرهز

 نخواهد الزم را كارايى شود، يسازادهيپ سازمان آن در دانش مديريت

 قيمت از درصد 40 خودروسازى صنعت در داندمي كه مديرى اما ؛اشتد

 يعنى است آن بازاريابى و توسعه و تحقيقات ناشى از اتومبيل دستگاه يك

 يك كه، داشت انتظار توانديماست  دانش بر مبتنى كه ييهابخش

 ]7[كندمي عمل وى سازمان در بهترى كارايى با دانش مديريت سيستم

  قتحقي پيشينه - 2

هاي در بحث اعتماد، ضمن وجود تعاريف گسترده، نظريات و مدل
 در تحقيقي در )2002( نئو شده است.خصوص اعتماد ارائه متنوعي در

 خبري هايشركت از دريكي دانش اشتراك بر تأثيرگذار عوامل خصوص

فردي  گيريتصميم بر مثبتي تأثير فرهنگي عوامل كه يابددرمي سنگاپور،
 كرد آشكار وي مطالعه گذارد.دانش مي اشتراك عدم يا راكاشت بر مبتني

و  اصلي موانع گروهي، كار روحيه و اعتماد حمايت مديريتي، انگيزه، نبود
 دهدمي نشان )2007صدر ( و رهنورد .هستند دانش اشتراك در عمده

 تسهيم براي مناسب تكنولوژي دانش، وجود تسهيم به مديريت تعهد

 و ساختار پاداش اجتماعي، تعامل فضاي سازمان، هانداز اعتماد، دانش،
 دانش تسهيم فرهنگ ادراك با معناداري رابطه ارتباط موقعيت در تفاوت

 دارند. دولتي هايدستگاه يعني موردمطالعه، جامعه در

مدل اعتماد سازماني را بر مبناي سه نوع اعتماد  1998در  2كاستيگن
اركنان و مديران) و نهادي ارائه ميان ك( ميان همكاران)، عمودي( عمودي

ي درباره يفرد مثبت انتظارات هيپا بر ي راسازمان اعتمادداد. كاستيگن 
كرده  فيتعر سازمان ياعضا يرخواهيخ و نانياطم تيقابل ،يستگيشا

هاي متنوعي ارائه و در بحث موفقيت سيستم مديريت دانش، مدل .است
بر پايه مدل موفقيت  2006در سال  3اند. وو و وانگشدهتوسعه داده

ي وسيلهمدلي را ارائه دادند كه به سيستم اطالعاتي دلون و مك لين
هايي چون كيفيت سيستم، كيفيت دانش و اطالعات، رضايت شاخص

كاربر، مزاياي درك شده سيستم و استفاده از سيستم، ميزان موفقيت 
 دهد.سيستم مديريت دانش را موردسنجش قرار مي

 افزايش در فردي عوامل داد نشان )2005( آلن و يون قاتتحقي نتايج

 مؤثري نقش دانش، اشتراك هايدر فعاليت شركت به نسبت افراد تمايل

 اين رابطه در مهم عامل يك عنوانبه فردي هايانگيزه است. داشته

 عوامل، ديگر به توجه بر است. عالوه پيشنهادشده هاسازمان به و شناسايي

 ايويژه توجه نيز باشندمي فرد شخصيت از ناشي فردي كه هايانگيزه به
 .باشند داشته

 .است شدهانجام هاسازمان در فردي غير اعتماد درباره اندكي هايپژوهش
 و )، اتكينسون1992( كانرت و كالي سي ام مانند افرادي هايپژوهش

 .است قبيل اين از ] 15[)1998( همكاران و )، كاستيگن2003( بوچر
 منظوربه دركقابل اعتباراتها ها، نظامنقش بر مبتني فردي، غير ماداعت

  ]6[است افراد اطمينان
 با مؤثر سازماني تعهد رابطه عنوان تحت پژوهشي كه در )،2004( پيرري

 در تعهد سازماني كه گيري كردنتيجه داد، سرپرست انجام به اعتماد

يافته كاهش صيخصو و هاي دولتيبخش در كارمندان، مختلف سطوح
 بازي را مهمي نقش كارمندان، نگهداري استخدام و در تعهد است.

 را شدن زيردستان متعهد فرايند تواندمي سرپرستان به اعتماد كند.مي

ي فرضيه تحليل و تجزيه از حاصل نتايج تواندمي هايافته اين كند. تسهيل
 ]9[كند را تأييد پژوهش دو فرعي

                                                            
2 Costigan 
3 Wu & Wang 
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  تحقيق مفهومي مدل - 3

 حد در و هاآن جهت متغيرها، بين روابط دهندهنشان بايد مفهومي لمد

 وديعم اعتماد حاضر تحقيق در .باشد رابطه بودن يا منفي مثبت امكان،

 و) قابليت اعتماد، شايستگيو خيرخواهيآن ( يهامؤلفه و مستقل تغيير
 .است پژوهش وابسته متغير موفقيت سيستم مديريت دانش

 است پژوهش وابسته و مستقل متغير بين رابطه دهدهننشان حاضر مدل

موفقيت سيستم مديريت  بر عمودي اعتماد معنادار يرابطهنمايانگر  كه
  .دانش است

هاي مختلف و با در نظر گرفتن و با توجه به مباني نظري و مقايسه مدل
) براي سنجش موفقيت سيستم مديريت 2006انتخاب مدل وو و وانگ (

انتخاب  عموديمنظور سنجش اعتماد ) به1998يگن (دانش و مدل كاست
 و عمودي اعتماد ابعاد از يك هر براي شده ارائه تعاريف به توجه شد و با

 مدل 1 شماره در شكل موفقيت سيستم مديريت دانش، چنينهم

 انتخاب شد عموديمنظور سنجش اعتماد به تحقيق اين مفهومي
  :است شدهارائه

  
  ي تحقيق): مدل مفهوم1( شكل

  اصلي  هدف 3-1
بر موفقيت ) اعتماد عمودي( رانيمدتبيين اعتماد بين كاركنان و  ، - 

  است سيستم مديريت دانش

 فرعي اهداف 3-2
اعتماد ( رانيمداعتماد بين كاركنان و و  تبيين ارتباط بين شايستگي - 

 بر موفقيت سيستم مديريت دانش )عمودي

اعتماد ( رانيمدكاركنان و  تبيين ارتباط بين خيرخواهي و اعتماد بين - 
 بر موفقيت سيستم مديريت دانش )عمودي

 رانيمدتبيين ارتباط بين قابليت اطمينان و اعتماد بين كاركنان و  - 
 بر موفقيت سيستم مديريت دانش )اعتماد عمودي(

تأثير عوامل مؤثر بر اعتماد عمودي در رابطه با موفقيت  يبندتياولو - 
  سيستم مديريت دانش.

  اصلي يهيفرض 3-3      3-3
بر موفقيت سيستم ) اعتماد عمودي( رانيمداعتماد بين كاركنان و  -

  دار، داردمديريت دانش در سازمان تأثير مثبت و معني

 فرعي يهاهيفرض 3-4
بر  )اعتماد عمودي( رانيمدعامل شايستگي بر اعتماد بين كاركنان و  - 

 دار، دارد.و معنيموفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان تأثير مثبت 

 ) براعتماد عمودي( رانيمدعامل خيرخواهي بر اعتماد بين كاركنان و  - 
 دار، دارد.موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان تأثير مثبت و معني

) اعتماد عمودي( رانيمدعامل قابليت اطمينان بر اعتماد بين كاركنان و  - 
دار، ثبت و معنيبر موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان تأثير م

 دارد.

 پژوهش شناسيروش - 4

 ها،داده آوريابزارهاي جمع و تحقيق اجراي شيوه لحاظ به حاضر پژوهش

 و كاربردي است هدف نظر از و است پيمايشي نوع از و توصيفي پژوهشي
 بينيپيش هدف .است توصيفي نوع از هاداده گردآوري نحوه برحسب

 بينپيش متغير چند از )ت دانشموفقيت سيستم مديري( وابسته متغير

  .است )آن هايمؤلفه و عمودي اعتماد(

 ها داده گردآوري ابزار 4-1
روش  از تحقيق ادبيات و پيشينه به مربوط اطالعات گردآوري براي

 منابع و اسناد نشريات، شامل، منابع اين .است شده استفاده ايكتابخانه

 .است اينترنتي

  ميداني روش4-2
 پرسشنامه .گرديد استفاده هاداده آوريجمع براي سشنامهپر ابزار از 

مديريت دانش  پرسشنامه سؤاالت از برگرفته كه است سؤال 38 شامل
 قرار موردسنجش را موفقيت سيستم مديريت دانش مؤلفه كه است

 مؤلفه به مربوط سؤاالت شامل عمودياعتماد  يپرسشنامه و دهدمي

 دهدمي قرار سنجش را مورد رخواهيخيو  شايستگيو  قابليت اطمينان

 شودمي انجام ليكرت ايدرجه 5 يك طيف در پرسشنامه اين گذارينمره

  متغير خواهد بود. 5 موافقم كامالً تا 1 مخالفم كامالً از كه

  پايايي و روايي 4-3            
 ياد مفهوم .است گيرياندازه ابزار فني هايويژگي از يكي اعتماد قابليت
 چه تا يكسان شرايط در گيرياندازه ابزار كه دارد وكار امر سر اين با شده

 دامنه معموالً امر اين به توجه با .دهددست مي به يكساني نتايج اندازه

 ضريب .است )كامل ارتباط(+ 1 تا) ارتباط عدم( صفر از قابليت ضريب

 يگيراندازه ابزار اندازه چه تا كه است آن نشانگر اعتماد قابليت

 را وي موقتي و متغير هايويژگي يا و آزمودني باثبات هايويژگي

 هايشيوه گيرياندازه ابزار اعتماد قابليت ضريب محاسبه براي .سنجدمي

 كرونباخ آلفاي روش از پژوهش اين در .شودمي برده كار به مختلفي
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 واريانس بايد ابتدا كرونباخ آلفاي ضريب محاسبه براي شد استفاده

 واريانس و )آزمون زير يا( پرسشنامه هايسؤال زيرمجموعه هر هاينمره

 را آلفا ضريب مقدار زير فرمول از استفاده با سپس .كرد محاسبه را كل

 .كرد محاسبه

  
 كه در آن:

  آزمون. هاي پرسشنامه ياتعداد زير مجموعه سوال                

  ام.  ر آزمونواريانس زي                

  واريانس كل آزمون.                
 دهنده نشان 1+ و اعتماد قابليت عدم دهنده نشان ضريب اين صفر مقدار

  . است كامل اعتماد قابليت
 ): آمار پايايي پرسشنامه1جدول (

 آماره پايايي پرسشنامه
  آزمون آماري آلفاي كرونباخ  تعداد سواالت مورد آزمون

38  902/0  

  پرسشنامه اعتماد قابليت بررسي  4-4
 7/0 از تر بزرگ آمده ستد به كرونباخ آلفاي ضريب مقادير كه ازآنجايي

) پايايي(اعتماد قابليت بنابراين دارد، قرار مناسبي است و در سطح كامالً
 .است قبول قابل تأييد و مورد كامالً پرسشنامه اين

پژوهش مديران و كارشناسان  اين آماري جامعه :آماري نمونه و جامعه
 ICTه كاربران مربوط به سيستم مديريت دانش در يك معاونت در حوز

ازروش سرشماري استفاده  استفاده با كه هستند نفر 75 حدوداً كه است
  گرديد .

  ها داده وتحليل تجزيه -5

 صورت دو به تحليلي آمار شده يآورجمع يهاداده ليتحل و هيتجز براي

 آمار از استفاده با ابتدا در .است شده مطرح استنباطي و توصيفي آمار

 شناختيجمعيت يهايژگيو و وضعيت از شناختي توصيفي،
 به تحقيق اين استنباطي آمار در ادامه در و شوديم حاصل دهندگانپاسخ

در تحقيق توسط آزمون تي  شده ارائهي هاشاخصبررسي وضعيت 
 بر هيتكتحقيق با  گام پاياني به بررسي فرضيات در .شوديمپرداخته 

  .شوديمه پرداخت PLS افزارنرمرويكرد معادالت ساختاري توسط 

  مستقل و وابسته تحقيق بررسي وضعيت متغير 5-1

  وابسته)( الف) متغير موفقيت سيستم مديريت دانش
منظور بررسي اينكه متغير موفقيت سيستم مديريت دانش در اين به

تحقيق ازنظر پاسخگويان در سطح مناسب و مطلوبي قرار دارد يا خير به 

  شده است:شرح زير پرداخته
هاي مركزي و پراكندگي متغير موفقيت شاخص 2اره جدول شم در

  شده است.مديريت دانش گزارش

 دانش مديريت موفقيت آمار توصيفي متغير ):2( جدول

  انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 مديريت موفقيت سيستم
  دانش

76 7928/2 09324/1 

جهت بررسي وضعيت متغير موفقيت مديريت دانش از آزمون تي 
  شده است.ستفادهساده ا

  هاي مديريت دانشآزمون تي متغيرهاي موفقيت سيستم ):3( جدول

 گويه ها

Test Value = 3 
  آماره

 تي 

درجه 
آزادي

سطح 
داريمعني

  تفاوت 
 ميانگين

  اطمينان٪95در 
 بيشينه كمينه

سيستم  موفقيت
  دانش مديريت

65/1 - 75 10/0 20/0 - 45/0 - 04/0

دانش به  مديريت موفقيت شودمشخص مي 3شماره با توجه به جدول  
در وضعيت متوسط قرار  05/0داري از تر بودن سطح معنيعلت بزرگ

  دارد.

  مستقل)( ب) بررسي وضعيت متغيرهاي اعتماد
منظور بررسي اينكه متغيرهاي اعتماد در اين تحقيق ازنظر به 

رح زير پاسخگويان در سطح مناسب و مطلوبي قرار دارد يا خير به ش
هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي شاخص جدولشده است. در پرداخت
  شده است.گزارشعمودي  اعتماد

  عمودي  متغيرهاي اعتماد توصيفي هاي): شاخص4( جدول

 اريانحراف مع نيانگيم تعداد ريمتغ

 RHT( 76 6404/3 93137/0قابليت اطمينان(

 MHT( 76 9821/2 03577/1شايستگي(

 BHT( 76 4035/3 01298/1خيرخواهي(

  
  مشاهده است.نيز قابل 4ها در شكل شماره اين گزارش
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 متغيرهاي اعتماد توصيفي هاي): شاخص4( شكل

شده جهت بررسي وضعيت متغير اعتماد از آزمون تي ساده استفاده
  .است

  عمودي دآزمون تي متغيرهاي اعتما ):5( جدول

 آماره تي متغير
  سطح
 داريمعني

 اطمينان٪95در 

 بيشينه كمينه

 8532/0 4275/0 000/0 994/5 قابليت اطمينان

 2188/0 - 2546/0 881/0 - 151/0 شايستگي

 6350/0 1720/0 001/0 473/3 خيرخواهي

هاي متغيرهاي قابليت شودمشخص مي 5با توجه به جدول شماره  
داري و مثبت بودن تفاوت تر بودن سطح معنيت كوچكاطمينان به عل

بقيه متغيرها در وضعيت  ميانگين در وضعيت متوسط به باال قرار دارند.
 متوسط به پايين قرار دارند

 معادالت ساختاري 5-2
ها تحقيق و برازش مدل از در اين بخش در راستاي بررسي فرضيه 

  شده است.استفاده PLS افزارنرم
  شود:خش به موارد زير پرداخته ميدر اين ب 

گيري، مدل ساختاري و درنهايت برازش كلي هاي اندازهبرازش مدل  -
  مدل.

 ها.بررسي فرضيه  -

 6به بررسي ضرايب بارهاي عاملي و شكل شماره  5در شكل شماره 
  شده است.داري ارائهبررسي سطح معني

  
  ): نمودار بررسي ضرايب5( شكل

  
  داريرسي سطح معني): نمودار بر6( شكل

  هابررسي فرضيه 3- 5

كه  5هاي گزارش جدول ها تحقيق به خروجيبراي بررسي فرضيه
  شود.باشد اشاره ميها و نمودارهاي پيشين ميبرگرفته از گزارش

  ها فرعي تحقيقبررسي فرضيه ):6( جدول

 متغير
 ضريب مسير/بار

 عاملي
 نتيجه ميزان استاندارد

 معنادار <4/0 410193/0  عامل خيرخواهي 

 معنادار <4/0 430818/0  شايستگي

 معنادار نيست <4/0 336972/0 قابليت اطمينان

  
 ضريب همبستگي 6بر اساس نتايج جدول شماره 95/0در سطح اطمينان 

عاملي) متغير خيرخواهي بر اعتماد بين كاركنان و مديران (اعتماد  بار(
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در سطح  410193/0عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش 
تر بودن ميزان ضريب با توجه به بزرگ باشد.داري مطلوب ميمعني

شود عامل خيرخواهي بر اعتماد بين مشخص مي 4/0همبستگي از ميزان 
كاركنان و مديران (اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش در 

 لذا فرض صفر رد شده و فرضيه دار، دارد.سازمان تأثير مثبت و معني
  تحقيق مورد تأييد است.

ضريب  6بر اساس نتايج جدول شماره  95/0در سطح اطمينان 
عاملي) متغير شايستگي بر اعتماد بين كاركنان و مديران  بار( همبستگي

 430818/0 (اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش ميزان
زان تر بودن ميبا توجه به بزرگ باشد.داري مطلوب ميدر سطح معني

شايستگي بر  عامل شوديممشخص  4/0ضريب همبستگي از ميزان 
موفقيت سيستم  ) بربين كاركنان و مديران (اعتماد عمودي اعتماد

لذا فرض صفر رد  دار، دارد.مديريت دانش در سازمان تأثير مثبت و معني
  شده و فرضيه تحقيق مورد تأييد است.

ضريب  6شماره بر اساس نتايج جدول  95/0در سطح اطمينان 
عاملي) متغير قابليت اطمينان بر اعتماد بين كاركنان و  بار( همبستگي

مديران (اعتماد عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش 
بودن  تركوچكبا توجه به  باشد.داري نميدر سطح معني336972/0

شود عامل قابليت مشخص مي 4/0ميزان ضريب همبستگي از ميزان 
تماد بين كاركنان و مديران (اعتماد عمودي) بر موفقيت اطمينان بر اع

  دار، ندارد.دانش تأثير مثبت و معني سيستم مديريت
شود بيشترين تأثير مربوط مشاهده مي 6طور كه در جدول شماره همان

باشد يم 430818/0باشد كه به ميزان عمودي) مي( به شايستگي
 و خيرخواهي 336972/0 عمودي) با ميزان( همچنين قابليت اطمينان

  اند.هاي بعدي قرارگرفتهرتبه در 410193/0عمودي) با ميزان (

  بررسي فرضيه اصلي تحقيق ):7( جدول

 ضريب مسير فرضيه
ميزان 
 استاندارد

 نتيجه آزمون

اعتماد بين كاركنان و مديران 
(اعتماد عمودي) بر موفقيت 
سيستم مديريت دانش تأثير 

 دار، دارد.مثبت و معني

458942/0  
 

4/0> 
پذيرش 
 فرضيه

  
ضريب  7بر اساس نتايج جدول شماره  95/0در سطح اطمينان 

عاملي) متغير اعتماد بين كاركنان و مديران (اعتماد  بار( همبستگي
عمودي) بر موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان ميزان 

تر با توجه به بزرگ باشد.داري مطلوب ميدر سطح معني 458942/0
شود اعتماد بر مشخص مي 4/0دن ميزان ضريب همبستگي از ميزان بو

 دار، دارد.موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان تأثير مثبت و معني
  لذا فرض صفر رد شده و فرضيه تحقيق مورد تأييد است.

  گيرينتيجه- 6

داري بين اعتماد بين كاركنان و مديران (اعتماد ارتباط مثبت و معني
ترين از مهم موفقيت سيستم مديريت دانش وجود دارد.عمودي) و 

 اعتماد تحقيق، اين در راهكارهاي كاربردي جهت افزايش اعتماد عمودي

شد.  سازيمفهوم خيرخواهي و صالحيت اطمينان، مؤلفه سه با عمودي
دهد كه اعتماد عمودي در نتايج آزمون در خصوص فرضيه، نشان مي

ت سيستم مديريت دانش تأثير مثبت و سازمان بر ارتقا ميزان موفقي
هاي اعتماد عمودي چون اطمينان، داري دارد. هر چه شاخصمعني

شايستگي و خيرخواهي كاركنان به هم بهبود يابد در باال بردن ميزان 
طور كه در نتايج تحليلي مشخص شد باشد. هماناعتماد اثرگذار مي

به مديريت (اعتماد داري بين اعتماد كاركنان ارتباط مثبت و معني
عمودي) و موفقيت سيستم مديريت دانش وجود دارد اما شاخص قابليت 

رسد شده است. به نظر مي ترين بعد اعتماد تشخيص دادهاطمينان ضعيف
مراتب سازماني و عدم توجه مديران به  اين امر به سبب تعارضات سلسله

به وجود آمده  روزرساني روش انجام وظايفها كاركنان در بهپيشنهاد
در اعتماد  بنابراين اعتماد كاركنان به مديران نيازمند تقويت است. است؛

تالش  عدالت، به مديران مثبت عمودي (كاركنان به مديران) نگرش
 مديران، كمال و صداقت كاركنان، با رفتار در رعايت انصاف براي مديران

 و گفتگو ها،هوعد به عمل مديران، رفتار و اعمال پايداري سازگاري و
هاي فعاليت درباره مديران دانش مهم، درباره مسائل مديران مذاكره

 از مديران نگراني هاي خود،در تخصص مديران موردنياز، صالحيت

 براي هاي كاركنانو خواسته نيازها اهميت كاركنان، رفاه و آسايش

 موفقيت سيستم مديريت دانش در كاركنان، از مديران حمايت و مديران
 جلسات گاهي هراز كنند سعي سازمان بايد مديران .گذاردتأثير مي

برگزار  پاسخ نيز و پرسش جلسات و مديران و كاركنان بين غيررسمي
 اهداف و عملكرد مورد در سازمان اطالعات جريان در را كاركنان و كنند

 و دهند قرار كاري مشكالت وقوع هرگونه از پيشگيري منظور به سازمان
اهميت  سازماني وظايف ها وروش بهبود مورد در كاركنان نهادپيش به

 براي و كند استفاده نظام پيشنهادها از تواندمي دهند. همچنين سازمان

 بهبود يا و سازماني حل مشكالت براي را پيشنهاد بهترين كه كاركناني

 ارتقا و بهبود جهت بگيرد نظر در پاداشي دهند،مي كار انجام هايروش

 ارشد مديران تا گرددمي سازمان پيشنهاد در ارشد مديريت حمايت عامل

 سازمان مسئوالن نمايند، مالي حمايت محوردانش هايفعاليت از سازمان

 استقبال دانش اشتراك و تسهيم هايفعاليت در مشاركت كاركنان از

 را دانش كاركنان جوياي نيازهاي مديران همچنين و نمايند بيشتري

 پاداش اختصاص عامل ارتقا و بهبود جهت .نمايند تأمين كامل طوربه

 عملكرد ازاي به كاركنان تا گرددسازمان پيشنهاد مي در كاركنان براي

 جهت رشد موفق كاركنان براي شرايط نمايند، دريافت پاداش كاري خوب

 داده مشاركت هاگيريتصميم در موفق كاركنان شود، فراهم پيشرفت و

 از يكي باشند داشته بيشتري عمل آزادي ارهاك انجام در و شوند
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 قدرت و اختيار از هاآن برخورداري ها،سازمان در مديران قدرت هايزمينه

 مثبت اثرگذاري منظوربه است. مختلف كاركنان تنبيه و پاداش دادن

است بنابراين  الزم در سازمان اعتماد ايجاد و كاركنان رفتار مديران در
 استفاده قدرت، و اختيار اين برخورداري از ضمن رانمدي شودپيشنهاد مي

 سرپرستي تحت هايسازمان راهبردي مديريت در آن از مناسبي و بهينه

 مطلوب هايمدل و الگو افراد عنوانبه هاسازمان در مديران .باشند داشته

 مديران شودپيشنهاد مي گيرند. لذامي قرار توجه مورد سازماني

 در مديريتي تقواي و يرفتار اخالق ترويج با لعهموردمطا هايسازمان

 سازمان در اين رفتارها سازيفرهنگ جهت در مديران سوي از هاسازمان

دار بودن بعد با توجه به رابطه قوي، معكوس و معني .نمايند تالش نيز
شود كه با كاهش فاصله قدرت در استقرار مديريت دانش توصيه مي

ترش ارتباط و تعامل بين سطوح مختلف مراتب سازماني و گسسلسله
سازماني و بهبود روحيه مشاركت طلبي در سازمان جوسازماني مناسبي 
 در راستاي ارتقاي سيستم مديريت دانش در سازمان به وجود آيد.

 ميان مديران سازمان بايد به ايجاد رابطه مثبتي شودپيشنهاد مي

 و مشاركتي گيريميمتص هايروش از استفاده( گيريتصميم در مشاركت
 در سازمان اعتماد و سرپرست به اعتماد با ها)گيريتصميم در تمركز عدم

 شودمي سازمان در اعتماد افزايش موجب قاطعيت به وجود آورند.

 برداشتن ميان از به كه باشدتعارف مي عدم و بودن رك معني به قاطعيت

 ايجاد در همينقش م و كندمي فراواني كمك تسوءتفاهما و ابهامات

شود سازمان دارد. پيشنهاد مي يكديگر با افراد سازنده تعامالت و ارتباطات
 هاگيريتصميم و و رفتار گفتار در بايد به انتخاب مديراني كه قاطعيت

 داشته اطمينان آنان به نسبت كاركنان كه شودمي چون موجب دارند.

 و شايسته مديران .يابدمي افزايش ميزان زيادي به اعتماد روازاين باشند
در  خود هايالعملعكس و احساسات كنترل براي الزم قدرت از توانمند

ها سازمان آنان در رفتارهاي ديگرعبارتبه برخوردارند. سازماني رفتارهاي
بر  مديران تأثيرگذاري ميزان منطقي رفتارهاي داشتن است. بدون منطقي

 پيشنهاد يابد. بنابراينمي كاهش سازمان برون و درون اعضاي روي

 سازمان در را منطقي رفتارهاي الزم هايمهارت با تقويت مديران شودمي

 ازجمله .دهند نشان خود از سازمانيو برون درون افراد با برخورد در

ها در سازمان مديران مديريتي هايشايستگي ارزيابي اصلي هايشاخصه
در  آنان عملكرد از مستمر ايهارزيابي انجام و ارزيابي معيارهاي وجود

 مديران سوي از سازماني عملكرد پذيرش ديگر طرف است. از هاسازمان

 از شايسته مديران معموالً كه رودمي شمار به توجهموارد قابل ازجمله

 دادن نسبت و خود به هاموفقيت نسبت دادن دهندمي نشان خود

 و مديران به كاركنان اعتماديبي زمينه توانندمي ديگران به هاشكست
 مطالعه هاي مورددر سازمان شودمي پيشنهاد سازد. لذا فراهم را سازمان

 نيز خود عملكرد پذيرش فرهنگ ارزيابي، هايشاخص تعريف ضمن

پيداست ميزان همبستگي  3طور كه در شكل شماره همان .شود تقويت
تماد خيرخواهي نسبت به دو عامل قابليت اطمينان و شايستگي با اع

) كمتر است، اين در حالي است كه اعتماد عموديميان كاركنان (

شايستگي بيشترين تأثير را بر موفقيت سيستم مديريت دانش در سازمان 
  شده استمدل نهايي تحقيق ارائه 3موردمطالعه دارد كه در شكل شماره 

 
يت اعتماد ميان كاركنان بر موفقيت سيستم مدير ريتأثمدل نهايي  :)3( شكل

 دانش

توان به بررسي نقش و تأثير ساير مي پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
عوامل مؤثر بر موفقيت يك سيستم مديريت دانش همچون معماري دانش، 

توان به مي كننده پرداخت.هاي حمايتزيربناي فناوري اطالعات، سرويس
 بررسي رابطه بين موفقيت سيستم مديريت دانش و ساير متغيرهاي

براي استقرار مديريت  سازماني ازجمله ساختار سازماني پرداخت.وندر
سازماني نظير و آنچه دانش در يك شركت عالوه بر توجه به عوامل درون

سازماني نيز از مطالعه قرار گرفت عوامل متعدد برون در اين تحقيق مورد
اهميت زيادي برخوردارند بنابراين به محققان آينده توجه به عوامل 

هاي مختلف ايراني سازماني مؤثر بر استقرار مديريت دانش در سازمانونبر
مطالعه وضعيت مديريت دانش در ايران و مقايسه با ساير  شود.پيشنهاد مي

كشورها از مواردي است كه شكاف موجود را آشكار ساخته و به گسترش 
 مديريت دانش در كشور ياري خواهد رساند.
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