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 ‐تحقيق حاضر از نوع توصيفي. دباش ميبت به تسهيم دانش در سازمان وزارت جهاد كشاورزي نس

 نفر از ١٤٠جامعه آماري مورد نظر شامل . همبستگي بوده که به روش پيمايشي انجام شده است

 نفر به ١١٠ وزارت جهاد کشاورزي است که از اين ميان  کشاورزیکارشناسان سازمان ترويج و آموزش

 پرسشنامه ٨٠اده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت ي تصادفي سگير نمونهروش 

پايايي ابزار تحقيق با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ . آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت جمع

 ٦/٥٦(نتايج تحقيق حاکي از آن بود که اکثريت کارشناسان .  بدست آمد٧٥/٠ ‐ ٩٣/٠ پرسشنامه بين

ي دار معنيهمچنين همبستگي . بت به تسهيم دانش در فضاي سازمان داشتندنگرش مساعدي نس) درصد

بين متغيرهاي سن، ساختارحاکم بر سازمان، اعتماد بين اعضاء و روابط اجتماعي فردي با متغير وابسته 

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون به روش . بدست آمد) نگرش نسبت به تسهيم دانش(تحقيق 

 درصد از ٣٨ز نشان داد که متغير روابط اجتماعي فردي و سن پاسخگويان در مجموع گام به گام ني

  .تغييرات نگرش کارشناسان نسبت به تسهيم دانش در سازمان را تبيين مي نمايد

  
   تسهيم دانش، ساختار حاکم بر سازمان، اعتماد اجتماعي، روابط اجتماعي : هاي کليديواژه

  فردي، نگرش                            

  
  مقدمه

 و ها سازمانطي دو دهه گذشته دنياي کسب و کار، 
مؤسسات دولتي و غير دولتي دچار تحوالت چشمگيري 

تغييرات سريع تکنولوژي، جهاني شدن، باال رفتن . شده اند
کيفيت کاالها و خدمات، و نيز کمبود نيروي کار ماهر و 

اي ميان متخصص باعث ايجاد فضاي رقابتي بسيار فشرده
کسب موفقيت در چنين فضاي .  شده استها سازمان

.  ي جديد استها روشرقابتي مستلزم استفاده از منابع و 
به اين منظور، پژوهشگران نگرش جديدي مبتني بر دانش 

اند که در آن دانش به عنوان منبع کليدي و ارائه کرده

شايد تنها منبع سازمان در ايجاد مزيت رقابتي پايدار در 
. )Sharifzadeh & Boudlaee, 2008(شود  نظر گرفته مي

ند که کن ميتئوري پردازان بزرگ اقتصادي و تجاري بيان 
دانش تنها منبعي است که مشکل يا حتي غير ممکن است 

بنابر اين مالک آن داراي يک کاالي . که تقليد و کپي شود
بديهي است چنين منبعي . منحصر به فرد و في نفسه است

حافظت، بهسازي و اداره شود و از هر تکنيک و بايد م
روشي که رشد و اشاعه بهتر آن را فراهم کند، استفاده 

  ). Adli, 2005(شود 
 از رفتارها است که اي مجموعهتسهيم دانش شامل 
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د موجب تسهيل نوع روابط افراد با همديگر جهت توان مي
 دستيابي بهتر به اطالعات مورد نياز افراد، کاهش زمان
مورد نياز براي حل مسائل، و در نهايت باعث بهبود کيفيت 

 ).(Dave & Koskela, 2009در روند انجام امور شود 
 از عقايد يا اي مجموعه تسهيم دانش را توان ميهمينطور 

رفتارهايي دانست که منجر به گسترش يادگيري در ميان 
 Morman)شود  افراد مختلف و يا در يک سازمان واحد مي

& Miner, 1998). اين مفهوم از طريق برقراري تعامل 
ميان افراد، ارتباط پيوسته و چهره به چهره افراد در 

 و براي افراد اين شود ميها و گفتگوها حاصل  فعاليت
د که از دانش موجود و نيازهاي کن ميفرصت را فراهم 

  ).Kim & Ju, 2008(آموزشي خود مطلع شوند 
 مباحثي که مورد توجه بر اين اساس يکي از مهمترين

 اين است که اطالعات و دانش گيرد مييک سازمان قرار 
چگونه ميان افراد و واحدهاي مختلف سازمان تسهيم 

، به اين دليل که اغلب افراد دانش شخصي خود را شود مي
به عنوان منبعي قدرتمند، اهرمي با نفوذ و يا ضمانتي 

رند که آن جهت حفظ شغل خود مي پندارند و تمايلي ندا
 اين در حالي ).Goh, 2002(را با ديگران تسهيم کنند 
د باعث ايجاد توان مي ها سازماناست که تسهيم دانش در 

فرصت هاي جديد و خلق نوآوري در فضاي سازمان و ميان 
افراد شده و موفقيت بيشتري را براي سازمان و افراد در 
موقعيت پاسخگوئي به تغييرات محيطي و توسعه 

 و افراد شرايط ها سازمان کند تا ي جديد فراهمها تظرفي
اجرائي و عملکردي بهتري را در مواقع لزوم داشته باشند 

)Montes et al., 2004.(  
سازمان ترويج و آموزش کشاورزي وزارت جهاد 

ي مهم درگير در خلق دانش، ها سازمانکشاورزي يکي از 
ن  و در حقيقت ايشود ميذخيره و تغيير آن محسوب 

سازمان يکي از عناصر اصلي نظام دانش و اطالعات 
د، بنابر اين توجه به مفهوم باش مي ١)AKIS(کشاورزي 

تسهيم دانش و شناسائي عواملي که تاثير گذار در اين امر 
ي اين ها فعاليتد کمک بسزائي در بهبود توان ميهستند، 

اجراي تسهيم دانش در محيط سازمان،  .سازمان ايفا نمايد
عوامل . مند فراهم شدن يکسري عوامل و شرايط استنياز

 به دو دسته عوامل توان ميتاثير گذار در تسهيم دانش را 
 ,Yang & Chen)سازماني و عوامل فردي تقسيم کرد 

                                                                                     
1. Agricultural Knowledge and Information System 

 از جمله عوامل سازماني مهم و تاثيرگذار در نگرش .(2007
افراد نسبت به تسهيم دانش، وجود ساختار سازماني 

د نقش توان ميسله مراتبي است که منعطف و غير سل
. گر و مشوق را در روابط افراد در سازمان ايفا نمايدتسهيل 

ساختار سازماني به الگوهاي روابط دروني سازمان، اختيار و 
هاي  دهي به کانال ارتباطات داللت دارد و روابط گزارش

رسمي، تعيين مسئوليت و تفويض اختيار تصميم گيري را 
. )Sharifzadeh & Boudlaee, 2008( سازد روشن مي

 & Hoof)همچنين مطابق پژوهش ساير محققان

Huysman, 2009; Egan & Kim, 2002) ساختار سازماني 
مناسب از طريق افزايش توان تسريع و تسهيل تصميم 
گيري و واکنش مناسب نسبت به محيط و حل تعارضات 

به د نقش مثبتي در گرايش افراد توان ميبين واحد ها 
  .سمت تسهيم دانش داشته باشد

عالوه بر ايجاد فضاي سازماني مناسب، تسهيم دانش 
د به اين دليل باش ميتحت تاثير يکسري عوامل فردي نيز 

 تسهيم دانش اجباري نيست، کارکنان ماهيتا که اصوالً
رقابت جو هستند و تمايل به احتکار دانش دارند و تسهيم 

به دنبال تحقيق . نداند ميدانش را تحديدي عليه خود 
 ;Kim & Lee, 2006; Kim & Ju, 2008)برخي محققين

Renzel, 2006) مشخص شده است که اعتماد يک عامل 
کليدي در برقراري تعامل ميان افرادي است که از 

 آن را درجه اي توان ميمشارکت با يکديگر نفع مي برند و 
ساير از تمايل و خواسته افراد نسبت به همکاري کردن با 

 وجود ).Chaw & Chan, 2008(همکاران تعريف کرد 
اعتماد در فضاي سازمان ترس از دست دادن ارزش 

دهد که اين ترس منحصر به فرد را در افراد کاهش مي
د اثر منفي بر سهيم سازي دانش داشته باشد توان مي

)Renzel, 2006.( د نقش توان مي از جمله عوامل ديگري که
راد به سمت تسهيم دانش داشته باشد، مثبتي در گرايش اف

. برقراري روابط اجتماعي باز ميان افراد در سازمان است
روابط اجتماعي فردي اعضاء ميزان ارتباط فرد با ديگران و 

 شود ميآگاهي از وظايف و اطالعات ساير افراد، تعريف 
)Dave & Koskela, 2009 .( دانش سازماني ماهيتي پويا

ي کاري، تاثير ها فعاليتفراد درگير در داشته و از تمام ا
دانش بايستي در قالب نمادها ارسال شود تا . يردپذ مي

توسط گيرنده بالقوه جذب گردد و بروز اختالل و يا 
د انتقال دانش توان ميمقاومت در هر يک از اين دو مرحله 

هاي اجتماعي ميان  ايجاد شبکه. را با مشکل روبه رو نمايد
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ان به عنوان يک عامل اساسي در کارکنان در سازم
پيشرفت فرهنگ سازماني و فرهنگ اعضاء به سمت تسهيم 
دانش از طريق حذف بروکراسي حاکم بر فضاي سازمان و 

 ,Ma & Kim)شود ميمخفي کاري ميان اعضاء محسوب 

2005) .  
بر اين اساس هر يک از موارد بيان شده در اين تحقيق 

د به توان ميانش در افراد، به عنوان عوامل مؤثر بر تسهيم د
عنوان مانعي در سازمان جهت اجراي تسهيم دانش 

با توجه به اينکه نگرش افراد تاثير . محسوب شود
مستقيمي در شکل گيري رفتار آنها دارد و از آنجائي که 
تحقيقي درباره نگرش کارشناسان سازمان ترويج و آموزش 

حاضر بر وزارت جهاد کشاورزي انجام نشده است، تحقيق 
آن است که به اين مقوله مهم بپردازد و در اين راستا 

  : اهداف زير را دنبال مي نمايد
هاي فردي و حرفه اي کارشناسان  توصيف ويژگي. ۱

  سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد کشاورزي؛
تعيين نگرش کارشناسان سازمان ترويج و آموزش . ۲

در کشاورزي نسبت به تسهيم دانش  وزارت جهاد
  سازمان؛

بررسي رابطه متغيرهاي مستقل تحقيق و نگرش . ۳
  کارشناسان نسبت به تسهيم دانش؛ و

تعيين عوامل موثر بر نگرش کارشناسان نسبت به . ۴
  .تسهيم دانش

  

  ها مواد و روش
 همبستگي است ‐تحقيق حاضر از لحاظ نوع توصيفي

جامعه . که با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است
ي اين تحقيق شامل کارشناسان سازمان ترويج و آمار

در . ندباش مي )N =۱۴۰(وزارت جهاد کشاورزي  آموزش
ي تصادفي ساده استفاده شد گير نمونهاين تحقيق از روش 

 نفر به عنوان حجم نمونه تحقيق، در نظر گرفته شد ۱۱۰و 
)Krejcie & Morgan, 1970 .(پرسشنامه توزيع ۱۱۰ از 

ي آور جمع)  درصد۵۰( پرسشنامه ۵۵شده، در بار اول 
 ۲۵شد، در مراجعه بعدي که دو هفته بعد انجام گرفت، 

 ۸۰مجموع  در. ي گرديدآور جمعپرسشنامه ديگر 
با توجه به عدم . ي شدآور جمع)  درصد۷۳(پرسشنامه 

پذيري  ها و به منظور تعميم بازگشت تعدادي از پرسشنامه
ورد نظر، نتايج بدست آمده به کل جامعه آماري م

هاي کارشناساني که در مرحله اول پاسخ داده  پرسشنامه

بودند و افرادي که در مرحله دوم پاسخگوي پرسشنامه 
بودند، از لحاظ متغيرهاي اصلي مورد بررسي قرار گرفتند 

ي بين پاسخ پاسخگويان دار معنيبا توجه به اينکه اختالف 
 قابل تعميم اوليه و ثانويه به دست نيامد، لذا نتايج تحقيق

  .(Miller & Smith, 1983)د باش ميبه کل جامعه آماري 
 ,Yang & Chen)با بررسي پيشينه تحقيقات موجود

2007; Kim & Ju, 2008; Hoof & Huysman, 2009;.  
Evangelista & Hau, 2009)، اجراي تسهيم دانش تحت 

د که باش ميتاثير دو دسته عوامل سازماني و عوامل فردي 
ميزان (تحقيق در بخش سازماني، ساختار سازمان در اين 

و در ) گيري رسميت امور و ميزان تمرکز قدرت و تصميم
ميزان (بخش عوامل مرتبط با افراد، اعتماد اجتماعي 

) اعتماد و اطمينان به همکاري، دانش و تخصص همکاران
ميزان ارتباط و شناخت فرد با (و روابط اجتماعي فردي 

  .مورد بررسي قرار گرفتند) يگرانوظايف و اطالعات د
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق براي گردآوري 

اي بود  ها و اطالعات مربوط به کارشناسان، پرسشنامه داده
بخش اول شامل . که در قالب سه بخش طراحي شده است

سؤاالتي در زمينه عوامل مؤثر در نگرش کارشناسان نسبت 
، ) گويه۶(ختار سازماني سا: به تسهيم دانش بود که شامل

  ، و روابط اجتماعي افراد ) گويه۹(اعتماد اجتماعي 
، که براي اين منظور از طيف ليکرت پنج قسمتي ) گويه۵(
موافقم، و = ۴بي نظرم، = ۳مخالفم، = ۲کامال مخالفم، = ۱(
در بخش دوم نگرش . استفاده شد) کامال موافقم= ۵

  مان پاسخگويان نسبت به تسهيم دانش در ساز
 گويه با طيف ليکرت پنج ۱۴در قالب ) متغير وابسته(

  نظرم، بي= ۳مخالفم، = ۲کامال مخالفم، = ۱(قسمتي 
بررسي و در نهايت در پنج ) کامال موافقم= ۵موافقم، و = ۴

. تقسيم بندي گرديد) کامال مساعد‐کامال نامساعد(سطح 
در نهايت بخش سوم پرسشنامه شامل سؤاالتي براي 

 ويژگي هاي فردي و حرفه اي کارشناسان مشخص شدن
روائي پرسشنامه تحقيق با استفاده از نظرات اساتيد . بود

دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و متخصصان و 
. کارشناسان وزارت جهادکشاورزي استان تهران تعيين شد

 پرسشنامه در ۲۵به منظور تعيين اعتبار پرسشنامه، تعداد 
آمدند،  ه جزء نمونه تحقيق به شمار نميکارشناساني ک ميان

توزيع گرديد که ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي 
. بدست آمد ۷۵/۰‐۹۳/۰ هاي مختلف پرسشنامه بين بخش
در اين پرسشنامه کار رفته ه ي آماري بها تکنيک و ها روش
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فراواني، درصد، ميانگين، (توصيفي  بخش در: عبارتند از
آزمون تي استيودنت، (بخش تحليلي  درو ) انحراف معيار

  ).پيرسون و تحليل رگرسيونضريب همبستگي 
  

  نتايج و بحث
  اي کارشناسان هاي فردي و حرفه ويژگي

ميانگين سن کارشناسان سازمان ترويج و آموزش 
 سال ۷ سال با انحراف معيار حدود ۴۲وزارت کشاورزي 

 قرار  سال۳۱‐۴۰در گروه سني %) ۴۴(بود و اکثريت آنها 
 درصد ۳۱مرد و تنها %) ۶۹(اکثريت کارشناسان . داشتند

 درصد کارشناسان در سازمان ۶۰حدود . از آنها زن بودند
 ۵۰ميانگين سابقه کار در . ترويج مشغول به فعاليت بودند

درصد از کارشناسان سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد 
 . سال بدست آمد۶ سال با انحراف معيار ۱۷کشاورزي 

داراي مدرک تحصيلي %) ۵/۵۷(تقريبا نيمي از کارشناسان 
 درصد از آنان نيز داراي مدرک تحصيلي ۵/۴۲ليسانس و 

آخرين %) ۵/۹۷(اکثريت کارکنان . فوق ليسانس بودند
 ۷۵مدرک تحصيلي خود را در داخل کشور گرفته بودند و 

درصد آنها بيان داشتند که نوع فعاليتشان در سازمان با 
  . صيلي شان مرتبط استمدرک تح

نگرش کارشناسان سازمان ترويج و آموزش وزارت 
به منظور سنجش  جهاد کشاورزي نسبت به تسهيم دانش

نگرش کارشناسان ترويج و آموزش وزارت جهاد کشاورزي 
 سؤال بسته با طيف ليکرت ۱۴نسبت به تسهيم دانش، 

. پرسيده شد) کامال موافقم‐کامال مخالفم(پنج قسمتي 
 ترتيب حداقل نمره نگرش کارشناسان مذکور بدين

در نظر گرفته شد که در ) ۱۴×۵(و حداکثر آن ) ۱۴×۱(
بندي  تقسيم)  مساعدکامالً‐ نامساعدکامالً(پنج سطح 

هاي داده شده به  سپس با حاصل جمع پاسخ. گرديد
ها، امتياز نگرش کارشناسان به تسهيم دانش در  گويه

 بيش از ۱طابق جدول م. مقياس فاصله اي به دست آمد
نيمي از کارشناسان سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد 

نگرش مساعدي نسبت به تسهيم )  درصد۳/۵۶(کشاورزي 
 درصد از آنان نگرش ۵دانش در سازمان داشتند و تنها 

چندان مساعدي نسبت به اجراي تسهيم دانش ميان 
  .همکاران در سازمان نداشتند

ي نگرشي مشخص کرد که ها گويهبندي اولويت   رتبه
م تسهيم دانش بين کارکنان کن ميمن احساس "گويه 

رتبه اول را به خود اختصاص " سازمان الزم و ضروري است

داد و نمايانگر اين مطلب است که کارکنان سازمان به 
ضرورت اجراي تسهيم دانش در محيط سازمان و بين 

ا در من همکارانم ر"همچنين گويه . اعضاء آگاه هستند
رتبه آخر " دهم جريان کارهائي که انجام مي دهم، قرار مي

را به خود اختصاص داد و اين نمايانگر اين مطلب است که 
علي رغم اينکه کارکنان با ضرورت اجراي تسهيم دانش در 
محيط سازمان آگاهند، ولي موانعي در زمينه اجراي آن 

 بينند که در عمل اقدام به تسهيم دانش با ساير مي
  ). ۲جدول (ند کن ميکارکنان ن

  
   نگرش اعضاء نسبت به تسهيم دانش در سازمان ‐۱جدول 

)۸۰= n(  
  سطوح  دسته بندي

  نگرش
درصد   در صد  فراواني

  تجمعي
  ۵  ۵  ۴ کمي نامساعد  ۱/۳۶‐۴۷
  ۳/۵۶  ۳/۵۱  ۴۱  مساعد  ۱/۴۷‐۵۸
  ۱۰۰  ۸/۴۳  ۳۵  کامال مساعد  ۱/۵۸‐۷۰

  ۹۲/۵=    انحراف معيار                   ۲۱/۵۷=  ميانگين 

  
  

اي کارشناسان و هاي شخصي و حرفه مقايسه ويژگي
  نگرش آنها نسبت به تسهيم دانش در سازمان

اي  هاي شخصي و حرفه   به منظور مقايسه ويژگي
کارشناسان سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد کشاورزي 

جنسيت، سازمان، مدرک تحصيلي، و مکان دريافت (
از آزمون تي استيودنت استفاده ) حصيليآخرين مدرک ت

نتايج اين آزمون حاکي از اين بود که بين نگرش . گرديد
کارشناسان زن و مرد که داراي سطوح مختلف تحصيلي در 
سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد کشاورزي هستند 

همچنين بيين نگرش . ي وجود ندارددار معنيتفاوت 
ود را در داخل و يا افرادي که آخرين مدرک تحصيلي خ

ي مشاهده دار معنيخارج از کشور دريافت کرده اند تفاوت 
  ).۳جدول (نشد 

  عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان نسبت به تسهيم دانش 

ند در توان ميبه منظور تشخيص عوامل مؤثري که 
نگرش اعضاء نسبت به تسهيم دانش نقش داشته باشند، 

يزان رسميت امور و م(سه عامل ساختار حاکم بر سازمان 
، اعتماد اجتماعي )گيري ميزان تمرکز قدرت و تصميم

ميزان اعتماد و اطمينان به همکاري و دانش و تخصص (
ميزان ارتباط فرد با (، و روابط اجتماعي افراد )همکاران
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مورد بررسي ) ديگران و آگاهي از وظايف و اطالعات آنها
 از اين بود که نتايج اين تجزيه و تحليل حاکي. قرار گرفت

از ديدگاه کارشناسان، ساختار حاکم بر سازمان از لحاظ 
پذيري و روال غير رسمي چندان مطلوب  ميزان انعطاف

هاي نتايج بررسي گويه) SD=۷۶/۰ و M=۵۳/۲(نبود 
کارکنان شاغل در "ساختار سازماني مشخص نمود که گويه 

ات سازمان براي انجام وظايف خود نياز چنداني به توضيح
" همکاران ندارند، چون همه چيز از قبل تعريف شده است

رتبه اول را به خود اختصاص داد و همچنين گويه 
شوند در شرايط  کارکنان اين سازمان همواره تشويق مي"

  .در رتبه آخر قرار گرفت" خاص ريسک نمايند
اين نتايج مؤيد اين مطلب است که ساختار حاکم بر 

ارت جهاد کشاورزي به صورت سازمان ترويج و آموزش وز
 و عقيده و نظر کارکنان تاثير چنداني شود ميمتمرکز اداره 

همچنين نتايج مؤيد آن بود که از . در روند امور ندارد
ديدگاه کارشناسان، اعتماد اجتماعي مناسبي در فضاي 

رتبه ) SD=۶۰/۰ و M =۷۳/۲(سازمان حکمفرما نيست 
مشخص نمود که ي اعتماد اجتماعي هم ها گويهبندي 
م که تاکنون توانسته ام ارتباط کاري کن مياحساس " گويه 

رتبه اول را به خود " مناسبي با همکارانم برقرار کنم
اختصاص داد و نمايانگر اين بود که کارکنان نسبت به 

اند احساس  ارتباطاتي که تاکنون با همکارانشان برقرار کرده
به منظور تسهيل م توان مي"همچنين گويه . رضايت دارند

در رتبه آخر " وظايف سازماني خود به همکارانم اتکا نمايم
ديدگاه  همچنين نتايج نمايانگر اين بود که از. قرار گرفت

کارشناسان، روابط اجتماعي خوبي ميان افراد سازمان 
هاي  بندي گويه رتبه) SD=۵۱/۰ و M=۰۶/۴(برقرار بود 

  گويه که    بود  اين روابط اجتماعي هم حاکي از
  

  )n= ۸۰(هاي نگرش نسبت به تسهيم دانش در سازمان بندي گويه رتبه‐۲جدول 
  رتبه  انحراف معيار  *ميانگين  هاگويه

  ۱  ۸۱/۰  ۴۴/۴  م تسهيم دانش بين کارکنان سازمان الزم و ضروري استکن ميمن احساس 
  ۲  ۸۸/۰  ۴۲/۴  از نظر من تسهيم دانش ميان کارکنان سازمان فعاليتي خردمندانه است

  ۳  ۷۷/۰  ۳۹/۴  دکن ميم تسهيم دانش بين همکاران، کمک شاياني به انجام وظايف کارکنان کن مياحساس 
  ۴  ۶۶/۰  ۳۶/۴  شود ميم تبادل دانش ميان همکارانم باعث توليد ايده ها و راهکارهاي مختلف کن مي احساس 

  ۵  ۶۱/۰  ۳۴/۴   داشته باشند، با آنها تسهيم نمايممن مايلم اطالعات و تجربياتم را در صورتي که همکارانم تمايل
  ۶  ۸۹/۰  ۲۶/۴  شود ميم اگر با همکارانم اطالعات مبادله نمايم، دانش شخصي ام عميقتر کن مياحساس 

  ۷  ۶۴/۰  ۲۴/۴  زماني که نياز به دانش خاصي دارم، درباره آن از همکارانم سؤال مي پرسم
  ۸  ۶۴/۰  ۱۷/۴  من مصرانه مايلم درباره اطالعات و تجاربي که همکارانم دارند، آگاهي يابم

  ۹  ۷۳/۰  ۱۵/۴  زماني که يکي از همکارانم در زمينه مورد نياز من تبحر دارد، از او سؤال مي پرسم تا آن مهارت را ياد بگيرم
  ۱۰  ۷۸/۰  ۰۲/۴  م که چه اطالعاتي درباره مهارت مذکور دارندزماني که مي خواهم مهارت خاصي ياد بگيرم، از همکارانم مي پرس

  ۱۱  ۸۱/۰  ۷۹/۳  مکن ميمن اطالعاتي که به دست آورده ام را با همکارانم تبادل 
  ۱۲  ۹۴/۰  ۶۴/۳  ميزان قابل توجهي از يادگيري من طي ارتباط با همکارانم اتفاق مي افتد

  ۱۳  ۸۲/۰  ۶۰/۳  ي کاريم باشندها فعاليتبراي من اهميت دارد که همکارانم در جريان 
  ۱۴  ۹۶/۰  ۴۷/۳  ي کاريم قرار مي دهمها فعاليتمن همکارانم را در جريان 

۵= ، کامال موافقم۴= ، موافقم۳= ، بي نظرم۲= ، مخالفم۱= کامال مخالفم:  مقياس طيف ليکرت*

             
  )n =۸۰(سبت به تسهيم دانش اي بر نگرش کارشناسان نهاي شخصي و حرفه  تاثير ويژگي‐۳جدول 

 .t  Sig آماره  ميانگين  سطوح تغيير  متغير
  مرد  جنسيت

  زن
۳۰/۵۷  
۰۴/۵۷  

۱۷۵/۰  
  

۸۴۱/۰  

  ترويج  سازمان
  آموزش

۶۲/۵۶  
۰۹/۵۸  

۰۹/۱‐  ۴۵۶/۰  

  ليسانس  مدرک تحصيلي
  فوق ليسانس

۴۰/۵۷  
۹۷/۵۶  

۳۱۲/۰  ۸۵۱/۰  

  داخل کشور  مکان دريافت آخرين مدرک تحصيلي
  خارج از کشور

۲۰/۵۷  
۵۰/۵۷  

۰۷۰/۰‐  ۷۴۰/۰  
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م کدام همکارم دان ميزماني که ارباب رجوعي سؤالي دارد، "
در برخورد با "رتبه اول و گويه " د به او کمک کندتوان مي

م کداميک از همکارانم قادرند به من کمک دان ميمشکالت 
که نمايانگر شناخت باالي . در رتبه دوم قرار گرفت" نمايند

 وظايف و دانش همکارانشان است و گويهاعضاء نسبت به 
ديدگاه من در کل مجموعه سازماني همانند فردي است "

رتبه آخر را به خود اختصاص داد " که به گروهي تعلق دارد
  ).۴جدول (

  
  )n =۸۰( رتبه بندي عوامل مؤثر در نگرش کارشناسان نسبت به تسهيم دانش ‐۴جدول

 رتبه انحراف معيار ميانگين  متغير
        ختار سازمانيسا

کارکنان شاغل در سازمان براي انجام وظايف خود نياز چنداني به توضيحات همکاران ندارند، چون همه چيز از قبل تعريف. ۱
**شده است

  
۶۷/۲  

  
۱۸/۱  

  
۱  

  ۲  ۱۲/۱  ۶۰/۲  **ت يرنيست لذا اختيار قابل توجهي براي اتخاذ تصميم به کارکنان داده نشده اسپذ انعطافمحيط کاري اين سازمان . ۲
  ۳  ۱۶/۱  ۵۶/۲  *کارکنان اين سازمان نگراني از اتخاذ تصميم بر اساس شرايط خاص ندارند. ۳
  ۴  ۱۸/۱  ۵۵/۲  *روند کارها در اين بخش استاندارد و تعريف شده است. ۴
  ۵  ۰۲/۱  ۵۱/۲  *ر اجرا مي شوندپذير است، استراتژيهاي سازماني به طور موثبه دليل اينکه تصميمات مديريت اين سازمان انعطاف. ۵
  ۶  ۱۳/۱  ۳۰/۲  *کارکنان اين سازمان همواره تشئيق مي شوند در شرايط خاص ريسک نمايند. ۶

        اعتماد اجتماعي

  ۱  ۷۲/۰  ۱۰/۴  *م که تاکنون توانسته ام ارتباط کاري مناسبي با همکارانم برقرار کنمکن مياحساس . ۱
  ۲  ۸۱/۰  ۰۹/۴  *مکن مينشم را با همکارانم تبادل من از روي ميل اطالعات مهم و دا. ۲
  ۳  ۰۰/۱  ۷۲/۳  *م اگر اطالعات با ارزشم را با همکارانم در ميان بگذارم، آنها نيز اطالعات مفيد خود را به من خواهند دادکن ميمن فکر . ۳
  ۴  ۹۴/۰  ۷۱/۳  *من به طور کلي به همکارانم اعتماد دارم. ۴
  ۵  ۸۳/۰  ۶۹/۳  *م به کمک همکارانم اتکا نمايمتوان مي مي شوم، زماني که با مشکلي مواجه. ۵
  ۶  ۹۰/۰  ۶۵/۳  *م به همکارانم اميدوار باشم، زماني که نياز به حمايت آنها دارمتوان مي من .۶
  ۷  ۸۶/۰  ۵۹/۳  *من کامال به مهارت ها و تخصص همکارانم اعتماد دارم. ۷
  ۸  ۰۴/۱  ۵۴/۳  *احدي را تشکيل مي دهيمم به همراه همکارانم يک گروه وکن مياحساس . ۸
  ۹  ۹۱/۰  ۴۵/۳  *م به منظور تسهيل وظايف سازماني خود به همکارانم اتکا نمايمتوان مي. ۹

        روابط اجتماعي فردي

  ۱  ۵۳/۰  ۳۵/۴  *د کمک کندتوان ميم کدام همکارم دان ميزماني که ارباب رجوعي سوالي دارد، . ۱
  ۲  ۶۱/۰  ۲۱/۴  *م کداميک از همکارانم قادرند به من کمک نمايندندا ميدر برخورد با مشکالت . ۲
  ۳  ۶۹/۰  ۱۱/۴  *به طور کلي، ارتباط بسيار خوبي با همکارانم دارم. ۳
  ۴  ۸۴/۰  ۹۱/۳  *مکن ميهمواره اطالعات مفيدي از طريق گفتگو با همکارانم کسب . ۴
  ۵  ۹۳/۰  ۷۲/۳  *روهي تعلق داردديدگاه من در کل مجموعه سازماني همانند فردي است که به گ. ۵

  .۵=، کامال موافقم۴=، موافقم۳=، بي نظرم۲=، مخالفم۱=کامال مخالفم:  مقياس طيف ليکرت*
  ۱=، کامال موافقم۲=، موافقم۳=، بي نظرم۴=، مخالفم۵=کامال مخالفم:  نمره دهي معکوس**

  
نگرش اعضا نسبت به  روابط متغيرهاي مستقل تحقيق و

  ازمانتسهيم دانش در س

به منظور اندازه گيري ارتباط آماري بين متغيرهاي 
مستقل تحقيق با نگرش اعضاء نسبت به تسهيم دانش در 
. محيط سازمان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده براي سن 
 دار معني% ۵ است که در سطح r= ۲۷۰/۰کارکنان معادل 

 توان مي% ۹۵نابر اين با اطمينان ب). P=۰۱۵/۰(د باش مي
قضاوت کرد که بين سن افراد و نگرش آنها به سمت 

ضريب . ي وجود دارددار معنيتسهيم دانش رابطه مثبت و 
  r=۲۵۱/۰پيرسون متغيرساختار حاکم بر سازمان معادل 

يعني ) P=۰۲۵/۰(د باش مي دار معني%  ۵است که در سطح 
د که بين ساختار حاکم  قضاوت کرتوان مي% ۹۵با احتمال 

بر فضاي سازمان و نگرش افراد به سمت تسهيم دانش 
ي وجود دارد به عبارتي هر چه دار معنيرابطه مثبت و 

پذيري  انعطاف ساختار حاکم بر سازمان رسميت کمتر و
بيشتري در روند امور داشته باشند،  افراد نگرش بهتري 

ت قبلي ند که تحقيقاکن ميپيدا  نسبت به تسهيم دانش
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 ;Hoof & Huysman, 2009)دباش مينيز مؤيد اين مطلب 

Kim & Ju, 2008).  
ضريب پيرسون متغير مستقل اعتماد اجتماعي معادل 

۲۶۸/۰=r د باش مي دار معني% ۵  است که در سطح
)۰۱۶/۰=P .( قضاوت توان مي% ۹۵بنابر اين با اطمينان 

 و نمود که بين اعتماد اجتماعي اعضا نسبت به همديگر
نگرش آنها نسبت به تسهيم دانش رابطه مثبت و 

بدين معني که هر چه سطح اعتماد . ي وجود دارددار معني
اعضا به همديگر بيشتر باشد، کارکنان نگرش بهتري نسبت 

نتايج . ندکن ميبه تسهيم دانش در فضاي سازمان پيدا 
  نمايد تحقيقات قبلي نيز اين يافته را تاييد مي

(Kim & Ju, 2008; Renzel, 2006; Kim & Lee, 2006).  
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده براي متغير 

 است که در r=۵۶۴/۰مستقل روابط اجتماعي فردي معادل 
بنابر اين با ). P=۰۰۰۱/۰(د باش مي دار معني% ۱سطح 

 بيان کرد که بين روابط توان مي درصد ۹۹اطمينان 
نسبت به تسهيم اجتماعي افراد با يکديگر و نگرش آنها 

ي وجود دارد به عبارتي دار معنيدانش، رابطه مثبت و 
 قضاوت کرد هر چه کارکنان روابط اجتماعي بهتر توان مي

و قوي تري با همديگر داشته باشند، نگرش بهتر را نسبت 
 ,Koskela)ند که نتايج تحقيقکن ميبه تسهيم دانش پيدا 

Evangelista & Hau, 2009; Dave & 2009)ز مؤيد  ني
  ).۵جدول (د باش مياين مطلب 

  
 همبستگي متغيرهاي مستقل با نگرش کارکنان ‐۵جدول 

  )n=۸۰(نسبت به تسهيم دانش 
  متغير 
  مستقل

ضريب همبستگي 
  )r(پيرسون 

  سطح 
  يدار معني

  ۰۱۵۰/۰  ۲۷۰/۰*  سن
  ۱۰۴۰/۰  ۱۸۴/۰  سابقه کار در وزارت کشاورزي

  ۰۲۵۱/۰  ۲۵۱/۰*  ساختار سازماني
  ۰۱۶۰/۰  ۲۶۸/۰*   اجتماعياعتماد

  ۰۰۰۱/۰  ۵۶۴/۰**  روابط اجتماعي فردي
** ۰۱/۰≤P   ۰۵/۰ *؛P≤   
  

  تحليل رگرسيون

در اين تحقيق به منظور تعيين عوامل موثر بر نگرش 
اعضا نسبت به تسهيم دانش، از رگرسيون چند گانه به 

پس از وارد کردن . روش گام به گام استفاده شد
ي با متغير وابسته دار معنيمتغيرهايي که همبستگي 

داشتند معادله تا ) نگرش نسبت به تسهيم دانش(تحقيق 
دو گام پيش رفت و طي دو مرحله متغيرهاي روابط 

بر . اجتماعي فردي و سن پاسخگويان وارد معادله شدند
اساس يافته ها، متغير هاي سن و روابط اجتماعي فردي 

)  R²=۳۷۹/۰( درصد ۳۸کارشناسان قادرست حدود 
را ) نگرش نسبت به تسهيم دانش(تغييرات متغير وابسته 

 درصد ۳۸ بيان نمود که توان ميتبيين نمايند، به عبارتي 
تغييرات در نگرش کارشناسان نسبت به  تسهيم دانش 

به سن کارشناسان و روابط ) نگرش مثبت يا منفي(
 درصد مابقي ۶۲ و شود مياجتماعي فردي آنها مربوط 

  ).۶جدول (مل ديگري است وابسته به عوا
به طور کلي معادله رگرسيون حاصل از اين تحليل به 

  :صورت زير است
)X2 (۲۱۱/۰  +)X1(۲۷۱/۱ + ۵۵/۲۲=Y  

  

با متغير ) گام به گام(  ضرايب رگرسيون چند متغيره ‐۶جدول 
  )n =۸۰(وابسته نگرش 

  .B Beta  t  Sig  متغير
  ۰۰۰۱/۰  ۳۳/۴  ‐ ۵۵/۲۲  ضريب ثابت
  ۰۰۰۱/۰  ۱۶۰/۶  ۵۵۴/۰ ۲۷۱/۱  اعي فرديروابط اجتم

  ۰۰۸/۰  ۷۴۰/۲  ۲۴۶/۰ ۲۱۱/۰  سن پاسخگويان
R= ۰/۶۱۶               R²= ۰/ ۳۷۹            

  

 گيري و پيشنهادهانتيجه
هاي اين تحقيق شناسائي عواملي است يکي از هدف

گر اجراي د تسهيلتوان ميکه در بسترهاي مختلف سازمان، 
سازمان باشد زيرا تسهيم دانش تسهيم دانش در فضاي 

د انجام بگيرد که فضاي سازمان، توان ميتنها در صورتي 
. ها و فرهنگ حاکم بر سازمان از آن حمايت کند سياست

ي مختلف تمايلي ها سازمانبا توجه به اينکه اغلب افراد در 
ندارند که دانش شخصي خود را با ديگران تسهيم کنند، با 

است که فرهنگ تسهيم دانش در اجراي اين تحقيق الزم 
با بررسي . فضاي سازمان و ميان افراد مستحکم شود

نگرش کارشناسان سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد 
کشاورزي مشخص شد که بيش از نيمي از افراد نگرش 
مساعدي را نسبت به تسهيم دانششان با ساير همکاران در 

قيق تعيين از اهداف ديگر اين تح. فضاي سازمان داشتند
رابطه بين عوامل مؤثر بر تسهيم دانش و نگرش 
کارشناسان پيرامون تسهيم دانش بود که الزم است 
مسئولين امر مواردي را که باعث کم شدن موانع جهت 
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تسهيم دانش و مشوق افراد به اين سمت باشد، ملحوظ 
 .دارند

ها مشخص نمود که   نتايج حاصل از بررسي داده
در سازمان ترويج و آموزش وزارت جهاد ساختار سازماني، 

يري و روال غير رسمي حاکم پذ انعطافکشاورزي از لحاظ 
د چندان نقش تسهيل گري در توان ميبين روابط اعضاء ن

اين در . تشويق افراد به سمت تسهيم دانش داشته باشد
حالي است که با توجه به رابطه مثبتي که بين ساختار و 

 تسهيم دانش وجود دارد، نگرش کارشناسان نسبت به
ها و کاهش تمرکز  گيري پذيري در تصميم افزايش انعطاف

د نقش بسزائي در توان ميقدرت در روند اجراي امور 
همچنين . گرايش افراد به سمت تسهيم دانش داشته باشد

نتايج تحقيق مشخص نمود اعتماد اجتماعي نسبتا مناسبي 
رکنان بيشتر به ميان اعضاء حکمفرما نيست، لذا گرايش کا

لذا اين . سمت احتکار دانش است تا تسهيم آن با يکديگر
 که مسئولين امر از طريق فراهم شود مينياز احساس 

آوردن فرصت هايي جهت افزايش تعامالت ميان کارکنان، 
ترس از دست دادن ارزش منحصر به فرد دانش را در افراد 

 بررسي روابط اجتماعي کارشناسان در. کاهش دهند
دهنده اين بود که اعضاء از روابطي که با  سازمان، نشان

ساير همکارانشان برقرار کرده بودند رضايت داشتند و با 
 که اين عامل با نگرش اعضاء به سمت اي رابطهتوجه به 

 نتيجه گرفت که با توان ميتسهيم دانش به دست آورد 
تر کردن روابط اجتماعي کارکنان با همديگر، افراد  قوي
تري را نسبت به امر تسهيم دانش پيدا  رش مناسبنگ
هاي اين تحقيق پيشنهادات  ند، لذا بر اساس يافتهکن مي

  :گردد زير مطرح مي

 با توجه به ديدگاه کارشناسان پيرامون مناسب نبودن .۱
ساختار حاکم بر سازمانشان جهت تسهيم دانش، 

 که تجديد نظرهائي در ساختار شود ميپيشنهاد 
هاي آن به عمل آيد به  گيري نحوه تصميمسازمان و 

گونه اي که از رسميت حاکم بر سازمان کمي کاسته 
هاي غيررسمي در سازمان و  گيري گروه شده و به شکل

ها، بهاي بيشتري داده  گيري يري در تصميمپذ انعطاف
  . شود

 با توجه به وجود رابطه بين اعتماد اجتماعي و نگرش .۲
م دانش و نقشي که اعتماد کارشناسان نسبت به تسهي

د، کن ميدر جلب مشارکت و تعامل ميان افراد ايفا 
گردد که از طريق افزايش تعامالت و  پيشنهاد مي

برگزاري جلسات گروهي پيوسته در فضاي سازمان 
ترس از دست دادن ارزش منحصر به فرد دانش در افراد 

  . کاهش يابد
 بين سطح دار معني با توجه به وجود رابطه مثبت و .۳

روابط اجتماعي کارشناسان  با همديگر و نگرش آنها 
گردد انجام  نسبت به تسهيم دانش، پيشنهاد مي

ي گروهي و دسته جمعي بيشتر مورد تشويق ها فعاليت
مديران سازمان قرار گيرد و زمينه مساعدي براي انجام 

  . فراهم شودها فعاليتاين قبيل 
مل مؤثر در نگرش  اين تحقيق به شناسائي برخي عوا.۴

با توجه به اينکه . افراد نسبت به تسهيم دانش پرداخت
ند در اين امر تاثيرگذار باشند توان ميعوامل ديگري هم 

گردد که در تحقيقات آتي عوامل ديگري  پيشنهاد مي
 نيز ها سازمانشناسائي شوند و اين بررسي در ساير 

  .انجام پذيرد
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to investigate factors influencing 
personnel’s attitude toward Knowledge Sharing in Agricultural Extension 
and Education Organization in Iranian Ministry of Jihad-e Agriculture. A 
survey method was used for the study, and 110 personnel were randomly 
selected as a sample out of 140 personnel who were working in the 
organization and finally 80 questionnaires was collected. Cronbach’s Alpha 
coefficient Value of questionnaire was 0.75-0.93. Majority of the 
respondents had a favorable attitude toward knowledge sharing. According 
to the study, there were significant relationships between age, organizational 
structure, social trust and relational social capital with dependent variable 
(attitude toward knowledge sharing). Stepwise regression analysis indicated 
that age and relational social capital could explain about 38 percent of the 
variations in knowledge sharing. 
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