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 اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانشتأثیر 

  3عباس طلوعی اشلقی  ،،*2رضا رادفر ،1سعیده مجیدي کلیبر
   تهران، ایران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،الکترونیکیدانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ،پژوهشگر1

  دار مکاتبات)(عهدهتهران، ایرانگروه مدیریت صنعتی، ، علوم و تحقیقاتواحد دانشگاه آزاد اسالمی، دانشیار، 2
  تهران، ایرانگروه مدیریت صنعتی، ، علوم و تحقیقاتواحد دانشگاه آزاد اسالمی، ، استاد3

    1395 دي :یرشپذ ،1395 آبان اصالحیه: ،1395شهریور  :یافتدر یختار
  چکیده
دارد. در بررسی  مستقیم ارتباط تولیدشده، دانش انباشت میزان و دانش این سرعت کند، تولید تواند می سازمان که دانشی با کار، بازار در موفقیت امروزه،

بررسی نقش اعتماد  باهدفاین پژوهش  ردیگ یمقرار  موردتوجهیکی از عواملی است که  عنوان بهموفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان اعتماد 
نفر از مدیران کارشناسان  75انجام گرفت بدین منظور از بین 1393تهران در سال  ICTسازمانی در موفقیت سیستم مدیریت دانش در یک معاونت حوزه 

ي اطالعات گردآورنوع پیمایشی و ابزار و کاربران مدیریت دانش (جامعه آماري) به روش سرشماري انجام شد، روش تحقیق این پژوهش توصیفی از 
. نتایج نشان داد که بین است شده  استفاده PLS افزار نرمي آمار توصیفی و استنباطی با کمک ها روشاز  ها داده لیوتحل هیتجز منظور بهپرسشنامه است و 

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین مشخص  ICTاعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودي و نهادي) و موفقیت سیستم مدیریت دانش در حوزه 
اعتماد عمودي داراي کمترین ضریب همبستگی با موفقیت سیستم مدیریت دانش  مؤلفهاعتماد افقی داراي بیشترین ضریب همبستگی و  مؤلفهشد که 

  است.
  مدیریت دانش، اعتماد، تسهیم دانش، اعتماد سازمانی  :کلمات کلیدي

  مقدمه - 1

 ها شاهد سازمان شود، می نامیده دانایی که عصر حاضر عصر در
 تغییر شوند. برانگیزتر می  چالش و پویاتر روز روزبه که هستند هایی محیط

 جزء تنها دیگر  عبارت به است، دنیاي امروزي ناپذیر جدایی جزء تحول و
 همان دانش که معنوي و نامشهود هاي سرمایه امروزه .است تغییر ثابت

 شوند. نگریسته می حیاتی و مهم عامل یک عنوان  به شوند، تلقی می
 بود خواهند پیروز ها و تحول تغییرها برابر در هایی سازمان دیگر،  بیان  به 

 توسعه و بهبود را خود (دانش) و معنوي نامشهود سرمایه این بتوانند که
و  دانش به دستیابی که است این توجه قابل نکته این میان در اما بخشند؛
 هایی سازمان .نیست ممکن یادگیري بدون سازمان، دانش هاي اندوخته

 انتقال و اکتساب در خلق، اند داده توسعه را قوي یادگیري فرهنگ که
هستند.  کارا جدید دانش براي انعکاس رفتار تعدیل در همچنین دانش،

و  کند می تغییر آموزد، می زمان طول در یادگیرنده، سازمان سازمان در
 توانیم سازمان یادگیرنده را می طورکلی به شوند. می دگرگون عملکردهایش

 تغییر در و دارد مهارت دانش و انتقال کسب ایجاد، در که بدانیم سازمانی
 کند. می عمل شده، کسب جدید هاي آگاهی به کمک رفتارهایش اصالح و

 خالق ونوآوري  و دانش خلق و ایجاد سازمان یادگیرنده، از این تعریف در
 دانش کسب آفرینندگی و اما دهد؛ می تشکیل را اساسی رکن بودن،

 باید بلکه نیست، کافی شود یادگیرنده قلمداد سازمانی آنکه براي تنهایی به

 و بهبود و گیرد کار به عملکردهایش و در رفتارها را دانش آن بتواند
 و موفق هاي سازد سازمان میسر ها آن کمک به را هایش اصالح فعالیت

 یا و خلق را جدید دانش که هستند هایی سازمان ما، امروزي کامیاب
 بدل هایشان فعالیت بهبود براي کاربردي هاي به شیوه را آن و کرده کسب
 که اجراي است موضوعی سیستماتیک دانش مدیریت بنابراین .اند کرده

 است آن درگیر عوامل فراگیر به و جانبه همه نگرش نیازمند آن آمیز موفقیت
  .]3[باشد  می نیروي انسانی عوامل این از یکی که

 اعتماد سطوح افزایش براي استراتژي یک به ،ها سازمان در اعتماد ایجاد
  است. نیاز مدیران و تمام کارکنان میان در

 يها شیگرا شامل ایجاد را سازمان در اعتماد افزایش تأثیر )،2009جین(
 همچنین... و شغلی رضایت دانش، يگذار اشتراك به و ایجاد مانند مطلوب
 ... و تدافعی رفتارهاي شغلی، ترك قبیل از نامطلوب يها شیگرا کاهش

 .]10[1کند عنوان می
هاي  و ناسازگاري ها تعارض است ممکن هایی که شرکت ها و سازمان در

 و روابط کارکنان بین در اعتماد کاهش موجب سازي، کوچک و کارگري
 . ] 8[دارد  اهمیت بسیار سازمانی، درون اعتماد گردند، مدیران

  
                                                        

 * r.radfar srbiau.ac.ir 
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عنوان عامل بنیادي براي  ، به1امروزه در مطالعات سازمانی از اعتماد
و متخصصین رهبري و محققان به  شود برده می  هاي اثربخش نام سازمان

اهمیت ایجاد اعتماد در بین نیروي کار اذعان دارند. باال بودن اعتماد 
را تا حدي  وري نی ضعف در سایر منابع الزم براي ارتقا بهرهسازما درون

 عامل عنوان به کاري هاي محیط در اعتماد که عقیده این کند. جبران می
 تواند می شود و می عملکرد سازمانی بهبود به منجر که است اي بالقوه اصلی
 قرار موردتوجه سرعت به نیز باشد، بلندمدت در رقابتی مزیت منابع از یکی

 مثبت تأثیرات ست،ا سازمانی اعتماد داراي که محیطی ایجاد گرفته است.
 عدم علت به اعتمادي بی هاي برعکس، هزینه دارد؛ ها سازمان براي زیادي
رفتارهاي  خاطر خطرپذیري به مشارکت، و همکاري به کارکنان تمایل

  .] 6[ باشد تواند سنگین می کنترل، به نیاز و کار پایین کیفیت نامناسب،
 ارتباط اطمینان، بدون آنجاکه از است مهم چشمگیري صورت به اعتماد

 اسکارماتی دید از .شود حاصل تواند ینم دیگران با و همکاري اشتراکی
 عاملی و دهد یم ها سازمان به را کار امکان که است ) کاتالیزوري1997(

 نگه هم کنار را ما فردي و تجاري که ارتباطات است کننده محدود
 یکدیگر به کارها ي وابسته و ماهیت کاري يها گروه رواج بنابراین، ؛دارد یم

 تا کند یم با یکدیگر هماهنگی و اشتراك درگیر را کارمندان که است
 کند یممستلزم  را کارمندان نهایت در برسانند، انجام به را سازمانی اهداف

 .]18[نمایند اطمینان یکدیگر به که
در  سازمانی، اثربخشی و کارایی رشد و بهبود در سازمانی اعتماد تأثیر

 ایجاد نیز و دانش بر مبتنی و هاي دیوانساالرانه  شبکه با هاي سازمان
 اعتماد،. ]20[اهمیت دارد بسیار سازمانی درون فردي همکاري میان

 را] 17[سازمانی تعاون و همکاري ]12[سازمانی ارتباطات اثربخشی
 بر اثربخشی مؤثر و مهم عوامل از اعتماد این، بر عالوه .دهد می افزایش
است.  ] 13[ سازمانی عملکرد و] 16[تعهد ،]19[کارکنان رضایت] 20[رهبري

هاي  و ناسازگاري ها تعارض است ممکن هایی که شرکت ها و سازمان در
 و روابط کارکنان بین در اعتماد کاهش موجب سازي، کوچک و کارگري
  .] 8[ دارد اهمیت بسیار سازمانی، درون اعتماد گردند، مدیران

 بر آن تأثیر به اعتماد نوع سه این بررسی با است شده سعی تحقیق این در
بر و  خود يها دانسته يگذار اشتراك و دانش تسهیم به تمایل کارکنان

مطالعه  به توجه با. آن بر موفقیت سیستم مدیریت دانش بپردازد ریتأث
موفقیت سیستم مدیریت  و اعتماد مورد در شده انجام تحقیقات ي نهیشیپ

 لیکن ندارد، وجود اعتماد نوع سه این نهیزم در چندانی بررسی دانش،
 در کارکنان بین و ها سازماندر  دانش تسهیم که بسزایی اهمیت باوجود
 در که است سعی شده دارد، سازمان عملکرد بهبود نتیجتاً و افراد عملکرد
 واضح آنچه .بپردازد سازمان در موضوع این بررسی به رو پیش پژوهش

 اصلی يها چرخاننده عنوان به زمینه این در نیز که کارکنان است این است
  .کنند یمایفا  مهمی نقش محیط این

                                                        
1   - Trust 

  تحقیق پیشینه - 2

 عوامل میان از دهد می نشان )2007پریرخ ( و فرخاتمیان تحقیقات نتایج
 و ارتباط ایجاد دانش، کسب دانش، بر اشتراك مؤثر سازمانی و فردي
 اعتماد و میان کتابداران اعتماد مسئولیت، احساس اجتماعی، وجهه کسب

 همچنین .شدند شناخته دانش اشتراك مشوق عوامل عنوان به سازمانی
 عامل دانش، اشتراك هاي فعالیت در شرکت براي کافی و وقت زمان نبود

 مورد جامعه یعنی ها، کتابخانهسازمان  در فعالیت این براي بازدارنده
  .باشد می مطالعه

، اعتماد نهادي بدین معنی 1998بر اساس دیدگاه مک نایت و همکاران 
بینی یک آینده  است که افراد بر این باورند که ساختارهاي الزم براي پیش

رسد  هاي آنان در سازمان وجود دارد که به نظر می موفق در پس تالش
 صورت وجود دارند: شرایط عادي و تضمین ساختاري.به دو  این ساختارها

چیز نرمال و  که همه گیرد باورها در شرایط نرمال از این دیدگاه نشأت می
افتد. لذا همه بر این باورند که  طور که باید اتفاق می و آن مرسوم است

موفقیت به دلیل وجود شرایط عادي محتمل است. تضمین ساختاري نیز 
ها،  ت دارد که موفقیت را به دلیل وجود عهد و پیمانبر باورهایی دالل

شده است،   هایی که در ساختار سازمانی تعریف مقررات و تضمین
بنابراین نوع نهادي اعتماد سازمانی فرایندها و  کنند؛ بینی می پیش

اند مانند  شده  دهد که به افراد نسبت داده وظایفی را شرح می
انداز، عملکرد  تجاري، استراتژي، چشم هاي مبتنی بر فناوري و شایستگی

  .] 15[منابع انسانی و ارتباطات 
مدل اعتماد سازمانی را بر مبناي سه نوع اعتماد  1998در  2کاستیگن

میان کارکنان و مدیران) و نهادي ارائه ( میان همکاران)، عمودي( افقی
ي  درباره يفرد مثبت انتظارات هیپا بر ی راسازمان اعتمادداد. کاستیگن 

کرده  فیتعر سازمان ياعضا یرخواهیخ و نانیاطم تیقابل ،یستگیشا
هاي متنوعی ارائه و  در بحث موفقیت سیستم مدیریت دانش، مدل .است

بر پایه مدل موفقیت  2006در سال  3اند. وو و وانگ شده توسعه داده
ي  وسیله مدلی را ارائه دادند که به 4سیستم اطالعاتی دلون و مک لین

هایی چون کیفیت سیستم، کیفیت دانش و اطالعات، رضایت  اخصش
کاربر، مزایاي درك شده سیستم و استفاده از سیستم، میزان موفقیت 

 دهد. سنجش قرار می سیستم مدیریت دانش را مورد
 چون سازمانی عوامل تأثیر بررسی به تحقیقی در )2002کالوي ( و کانلی

 و دانش اشتراك با مرتبط هاي فناوري و فرهنگ تعاملی مدیریت، حمایت
اشتراك  بر فرهنگ سازمانی پست و جنسیت سن، چون فردي عوامل
 سازمانی عامل دو که رسیدند نتیجه این به و پرداختند کارکنان دانش

 فردي عامل یک همچنین تعاملی) فرهنگ و حمایت مدیریت (یعنی،
 کارکنان میان اشتراك دانش فرهنگ در بسزا تأثیري جنسیت) (یعنی

 .دارد
                                                        
2 - Costigan 
3  - Wu & Wang 
4-DeLone & McLean 
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  در دانش اشتراك بر تأثیرگذار عوامل خصوص در تحقیقی در )2002( نئو
 تأثیر فرهنگی عوامل که یابد درمی سنگاپور، خبري هاي شرکت از یکی

دانش  اشتراك عدم یا اشتراك بر فردي مبتنی گیري تصمیم بر مثبتی
 و اعتماد مدیریتی،حمایت  انگیزه، نبود کرد آشکار وي مطالعه .گذارد می

 .هستند دانش اشتراك در و عمده اصلی موانع گروهی، کار روحیه
 افزایش در فردي عوامل داد نشان )2005( آلن و یون تحقیقات نتایج

 مؤثري نقش دانش، اشتراك هاي در فعالیت شرکت به نسبت افراد تمایل
 رابطهاین  در مهم عامل یک عنوان به فردي هاي انگیزه .است داشته

 عوامل، دیگر به توجه بر عالوه .است پیشنهادشده ها سازمان به و شناسایی
 اي ویژه توجه نیز باشند می فرد شخصیت از ناشی فردي که هاي انگیزه به

 .باشند داشته
دانش،  تسهیم به مدیریت تعهد دهد می نشان )2007( صدر و رهنورد

 فضاي سازمان، اندازه اعتماد، دانش، تسهیم براي مناسب تکنولوژي وجود
 رابطه ارتباط موقعیت در تفاوت و ساختار پاداش اجتماعی، تعامل

 یعنی موردمطالعه، جامعه در دانش تسهیم فرهنگ ادراك با معناداري
 دارند. دولتی هاي دستگاه
   .است شده انجام ها سازمان در فردي غیر اعتماد درباره اندکی هاي پژوهش
 درك  قابل اعتبارات ها و ها، نظام نقش بر مبتنی فردي، غیر اعتماد

  .] 8[ است افراد اطمینان منظور به
وجود  به براي رویکردي عنوان به مفهوم، در دانش که نمود ، اعالم1دراکر
 نشاط و پرشور کردن نفوذ  اعمال طریق از ارزش آوردن هم گرد و آوردن

 آن از خارج و سازمان یک در که تصمیماتی نیز و است وفن فوتتجربه، 
 اطالعات دیروز يها داده)، 2000(2اسپیگلر نظر طبق  .است گرفته قرار

 مخالف جهت در بالعکس دانش و خواهد شد فردا دانش که است امروز
 اصل درك منظور به .چرخد یم ها داده و اطالعات سمت به ارزش زنجیره

 کند. درك یدرست بهنیز  را ها داده و اطالعات باید فرد یک دانش، اطمینان
 از ژهیو بهو  یآسان به که هستند دانش، اصطالحاتی و اطالعات و ها داده

 دهد یم توضیح بعالوه .نیستند تمایز و ییشناسا قابل کننده عمل یک منظر
 مجموعه اطالعات هستند، خام يها تیواقع صرفاً ها داده کل، طور بهکه 

 مهم اطالعات همچون دانش که یدرحال است، ها داده شده  یسازمانده
 فرهنگ و اطمینان با که دانش و داده، اطالعات تعامل .شود یم درك

 استقرار به تواند یم و بخشد یمتسهیل  را دانش تبادل است شده بیترک
 .]18[نماید کمک کل واحد یک عنوان به آموزشی سازمان
 اولویت داراي دانش مدیریت از يا رمجموعهیز عنوان بهدانش  تسهیم

  .]4[است سازمانی ي اطالعاتیها یمش خط در بیشتري
 چرخه در و است دانش مدیریت حیاتی از فرایندهاي یکی دانش تسهیم
 مدیریت در يا ژهیو جایگاه و رود یمشمار  به مهمی فرایند دانش حیات
 هم دانش تسهیم نیست بلکه هدف یک تنها دانش تسهیم .دارد دانش
. شود یممنجر  ي سازمانیها تالش اثربخشی به و است وسیله هم و هدف

                                                        
1 - Drucker 
2  - spiegler 

درنتیجه  و نوآوري و جدید دانش خلق دانش تسهیم برآیند گرید  عبارت به
 مطالعاتی حوزه نظران صاحب بعضی اعتقاد به .است سازمان عملکرد بهبود

 یکدیگر با خویش دانش تبادل به افراد فرایند، این در تسهیم دانش،
 ارائه مرحله دو شامل فرایند این .کنند یم تولیدجدیدي  دانش و پرداخته

 .]5[است دانش دریافت و دانش
 طور بهگذشته  سال چند در ها آن به مربوط مسائل و اعتماد مفهوم 

 در اعتماد اهمیت امروزه .است شده ها سازمان مطالعه محور يا ندهیفزا
 تحقق و ارتباطات برقرارى چراکه. است آشکارشده یخوب به ها سازمان

 بین روابط که عصرى در. است اعتماد نیازمند وجود افراد میان همکارى
 اعتماد است؛ تغییر در حال سرعت به و شده تر سست ها گروه و افراد

 را تضمین ها آن حیات و رشد يا گونه به است ها سازمان محورى موضوع
 و درك دنبال به که مدیرانى که است دلیل این به اعتماد اهمیت .کند یم

 عامل اعتماد باشند یم ها سازمان در مؤثر همکارى ایجاد شناخت چگونگى
 کارکنان توانمندسازي و اطالعات تسهیم به تواند یمزیرا  است؛ کلیدى
 اعتماد وجود بدون کارکنان ي توانمندسازيها برنامه زیرا گردد؛ منجر

 در اطالعات و انتقال دانش براى اول قدم. هستند شکست به محکوم
 .]2[است یسازمان درون باالى اعتماد وجود سازمان سراسر
 اعضاي که توقعاتی و اشخاص مثبت انتظارات به بیشتر سازمانی اعتماد

 اعتماد نیز و دارند خیرخواهی و اطمینان قابلیت درباره صالحیت، سازمانی
 اعتماد همکاران و مایر شود یم اطالق و افراد سازمان بین يا موسسه
 اعتماد .شود یم يا موسسه و فردي بین اعتماد نوع دو هر شامل سازمانی

 :شود يبند طبقه بعد دو در تواند یم فردي بین
  یکدیگر با کارکنان بین اعتماد یعنی :افقی اعتماد )الف

  مدیر و کارکنان اعتماد بین یعنی :عمودي اعتماد )ب 
  يا موسسه اعتماد هم غیرشخصی سازمانی اعتماد ج)

 ساختار آن، فناوري صالحیت سازمان، استراتژي به سازمان اعضاي اعتماد 
) نیز 2003( 3بوچر و اتکینسون .شود توصیف آن خوب يها پردازشو 

 با .دارد وجود يا موسسه و شخصی شکل دو هر به که اعتماد دارند اعتقاد
 بدین يا موسسه ) اعتماد1998و همکاران(4 نایت مک نظر به توجه

 جایگاهی در يا موسسه ساختارهاي دارد عقیده نفر یک که معناست
 زیآم تیموفق آینده و ساختن محقق به قادر را شخص که هستند

 اطالق سازمان یک در کارکنان بین اعتماد به افقی اعتماد. ]11[کند یم
از  یکی سازمان در ها گروه بین اعتماد و همکاران بین اعتماد.گردد یم

 فراهم را سازمان مدت یطوالن بقاي که است مهمی بسیار يها مؤلفه
 اعتماد .شد خواهد سازمان اعضاي بهتر  چه هر حضور و موجب کرد خواهد

 5تن و تن .دارد وجود رهبران و کارکنان بین است که اعتمادي عمودي،
 به نسبت بودن ریپذ بیآس زیردستان به تمایل را سرپرستان به اعتماد

 منابع يها استیس و منصفانه که داند یم مدیري یا سرپرست رفتارهاي
                                                        
3 - Atkinson and Butcher 
4  - Mcknight, et al 
5 Tan&Tan 
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 باور فرد که است این معناي به نهادي اعتماد. شود یم معرفی انسانی
 ساختارهاي وجود آینده زیآم تیموفق تالش تدارك براي که باشد داشته

  .]15[دارد ضرورت غیرشخصی
 اعتماد نقش بررسی عنوان تحت پژوهشی در )1391( همکاران و ابراهیمی

 و پیمایشی روش با مدرس تربیت دانشگاه کارکنان شغلی دانش تسهیم در
 از ايجامعه در ساختاري معادالت کمک با و نوع همبستگی از تحقیق

 روش با و بودند نفر 171 حدود که تهران مدرس تربیت دانشگاه کارکنان
 و دوم مرحله در تصادفی گیري نمونه و اول مرحله در گروهی گیري نمونه
 این به رگرسیون آزمون و همبستگی روش از استفاده با و پرسشنامه توزیع
 خیرخواهی، به اعتماد اعتماد گانهسه ابعاد بررسی طی که رسیدند نتیجه
 بر مثبتی تأثیر سازمانی اعتماد )ها قابلیت به اعتماد و یکپارچگی به اعتماد
 .دارد کارکنان بین در دانش گذاشتن اشتراك به تمایل
 با اعتماد رابطه بررسی عنوان تحت پژوهشی در )1390( همکاران و الوانی

 نظر از پژوهشی که تابعه مراکز و ناجا آموزش معاونت در دانش تسهیم
 در و شود می محسوب پیمایشی توصیفی روش نظر از و کاربردي هدف

 به گیري نمونه و تابعه مراکز و ناجا آموزش معاونت کارکنان آماري جامعه
 و نمودند انتخاب نمونه عنوان به را نفر 313 حدود کوکران، فرمول کمک

 نتیجه این به پیرسون آزمون از استفاده با و پرسشنامه ابزار کمک با
 وجود رابطه دانش تسهیم با اعتماد بین درصد 95 احتمال به که رسیدند

 .دارد
 و نقش بررسی عنوان تحت پژوهشی در )1391( همکاران و سلیمانی

 مطالعه (دانش تسهیم کیفیت بر کارکنان فردي فاکتورهاي تأثیر میزان
 آذربایجان استان تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان امور اداره: مورد
 تحقیق با است ها آن از یکی اعتماد که فردي فاکتورهاي بررسی با )غربی

 اداره مدیران و کارکنان آماري جامعه در همبستگی، و توصیفی و کاربردي
 نفر 212 بین در تصادفی گیري نمونه روش و غربی آذربایجان يها زندان

 نتیجه این به پیرسون و رگرسیون آماري روش کمک با پرسشنامه ابزار با
 بر مثبتی تأثیر فردي فاکتورهاي از یکی عنوان به اعتماد که رسیدند
 دانش تسهیم کیفیت در مهمی نقش آگاهی فاکتور ولی دارد دانش تسهیم

 .دارد
 بین رابطه بررسی عنوان تحت پژوهشی در )1393( همکاران و صلواتی
 که  )اسالمی آزاد دانشگاه :موردمطالعه( دانش تسهیم و سازمانی بدبینی

 کارکنان نفر 380 از نفر 110 روي بر همبستگی نوع از توصیفی روش به
 شده انتخاب مورگان جدول اساس بر سنندج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 دادند نشان لیکرت، يا درجه پنج طیف از پرسشنامه دو از استفاده با بودند،

 وجود معناداري و منفی رابطه دانش تسهیم و سازمانی بدبینی بین که
 کاهش دانش تسهیم ،ابدی یم افزایش سازمانی بدبینی هرچه یعنی دارد؛

 .ابدی یم
 عوامل عنوان تحت پژوهشی در) 1393 (همکاران و منزائی طباطبائی
 يریگ میتصم رویکرد با دانش تسهیم بر سازمانی تعهد تأثیرگذار

 روش به که )ا.ا.ج مرکزي بیمه سازمان : موردي مطالعه(چندمعیاره 

 با و ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه سازمان در عملیات در تحقیق
 براي فازي شبکه تحلیل و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند تکنیک از استفاده

 تعهد عوامل بین در دادند نشان گرفت، انجام معیارها يبند تیاولو
 شغلی عوامل و سازمان معیار عوامل ، دانش تسهیم بر مؤثر سازمانی

 عوامل و فردي عوامل همچنین .دارند تأثیر سیستم در طورقطع به
 آسایش و ایمنی احساس و مدیر و کارمند صمیمانه رابطه(فیزیکی

 از(پاداش سیستم عامل و )تأثیرپذیر کار در بودن محترم و تأثیرگذار
 معلولی و علی روابط ازنظر که دارند قرار بینابین )دانش تسهیم معیارهاي

 .هستند کمتري اهمیت داراي
 بر اعتماد نقش بررسی عنوان تحت پژوهشی در) 2007 ( همکاران و 1ابل

 یعنی اعتماد اصلی فاکتور سه بررسی به مجازي يها گروه در دانش تسهیم
 سال 4 از بیش که شرکت 400 بین در خیرخواهی و صداقت شایستگی،

 گردآوري با و پرداختند داشتند، باهم مجازي يها گروه صورت به همکاري
 روش از استفاده با و لیکرت مقیاس با پرسشنامه طریق از ها داده

 که رسیدند نتیجه این به پیرسون و رگرسیون آماري تحلیل و همبستگی
 ها يهمکار در دانش تسهیم با قوي و مثبت ي رابطه اعتماد فاکتور سه هر

 .دارند
 به عنوان تحت خود پژوهش در )2012(2ماکس ایوان میشل

 عوامل سایر و اعتماد مورد در تجربی مطالعه: دانش يگذار اشتراك
 در بزرگ حقوقی يها شرکت روي که يا بامطالعه سازمانی و اجتماعی

 و کارمند 900 بین پرسشنامه ابزار کمک با و داد انجام استان 6 در کانادا
 و همبستگی روش از آماري ابزار کمک با و موردنیاز اطالعات يآور جمع

 عوامل سایر و اعتماد تأثیر نهیدرزم مختلف يها هیفرض بررسی وt آزمون
 عوامل بین در که رسید نتیجه این به نهایتاً دانش، تسهیم بر اجتماعی
 در را تأثیرگذاري از باالیی سطح اعتماد دانش، تسهیم بر تأثیرگذار مختلف
 و سازمانی عوامل سایر به نسبت سازمان در دانش تسهیم موفقیت

 .دارد اجتماعی
 تسهیم و مدیریت در اعتماد عنوان با پژوهشی )2005( 3رنزل بریجت
 در دانش تسهیم که کند یم بیان دانش مستندات و ترس بین اثرات:دانش
 در اعتماد و فردي بین اعتماد نقش و دارد بسزایی اهمیت دانش يها گروه

 ارتباط از بهتري درك مطالعه این .است آشکار دانش تسهیم در مدیریت
 را فرد منحصربه دانش مستندات و ارزش دادن دست از ترس نیماب یف

 مؤثردانش  تسهیم در مدیریت در اعتماد دهد یم نشان و کند یم فراهم
 .است
 تسهیم و اعتماد عنوان تحت تحقیقی در )2002( 4همکاران و لوین دانیل
 براي را دانش تسهیم در اعتماد نقش حیاتی، ترکیب یک :دانش

 خود تحقیق در ها آن .اند داده قرار موردمطالعه محور دانش يها سازمان
 تفاوت و دانش منابع و دانش جویندگان بین ارتباط قدرت مانند عواملی

                                                        
1- Abel Usoro 
2  -  Michael Max Evans 
3 - Brigitnrenzel 
4 - Levin et al 
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 دانش انواع و خیرخواهی مبناي بر و صالحدید مبناي بر اعتماد بین
 شده يآور جمع يها داده اند داده قرار بررسی و قیموردتحق را شده ردوبدل

 حس یک ایجاد بدون که دهد یم نشان شرکت سه از نفر 138 از
 منابع، و دانش جستجوگران بین خیرخواهی بر مبتنی اعتماد و صالحدید

 فنی دانش و سازمان ارزشمند منابع از يریگ بهره براي دشواري راه
 یتوجه قابل نقش توانند یم مدیران زمینه این در .است پیش در کارمندان

 .کنند بازي اعتماد توسعه و گسترش جهت در شرایط ایجاد براي را
 عنوان به سازمانی اعتماد عنوان تحت پژوهشی در1 کوهانگ و پالسکویچ

 با که سازمانی عملکرد بر آن تأثیر و دانش يگذار اشتراك به براي هیپا کی
 278 در میانی و ارشد مدیر 469 تعداد روي بر پیمایشی توصیفی روش

 دادند نشان پرسشنامه از استفاده با و فوریس مجله منتخب برتر شرکت
 یا و دانش تسهیم به براي ضروري شرط شیپ کارکنان میان اعتماد که

 به افراد میل که است یسازمان فرهنگ از ناشی اعتماد. است دانش انتقال
 عنصر دو عنوان به موفقیت و نوآوري. دهد یم افزایش دانش تسهیم
 مؤثر سازمانی اعتماد افزایش در یتوجه قابل طور به سازمانی عملکرد
 .هستند

 پژوهشی ) در2014( 4دیمیتریوس حاجی و3 اسکالونوس ، 2راتسیوس
 اعتماد، IJVs: روش با که یونانی شرکت چهار :موردمطالعه عنوان تحت
 چهار ارشد مدیران میان در پیمایشی توصیفی در کنترل و دانش انتقال

 انجام افتهی ساخت نیمه مصاحبه از استفاده با و یونانی فعال و پویا شرکت
 ضمنی دانش دو هر انتقال براي الزم شرط شیپ اعتماد که دادند نشان شد

 .است صریح و
 يها یبررس که رسیدیم نتیجه این به موردمطالعه يها نهیشیپ بررسی با

موفقیت سیستم مدیریت  و سازمانی اعتماد رابطه مورد در شده  انجام
 صمیمانه رابطه خیرخواهی، ،شایستگی مانند فاکتورهایی اساس بر دانش

 یکپارچگی، به اعتماد سازمانی، بدبینی ،ها تیقابل به اعتماد کارمندان،
جنبه  از سازمانی اعتماد انواع روي بر و است بوده صداقت و ایمنی احساس

 به حاضر پژوهش است نشده انجام چندانی مطالعه فردي غیر و فردي
 افقی اعتماد عمودي، اعتماد(آن يها مؤلفه و سازمانی اعتماد نقش بررسی

 عنوان به موفقیت سیستم مدیریت دانش در آن نقش) نهادي اعتماد و
  .است پرداخته دانش مدیریت در کلیدي يها مؤلفه از یکی

 

  تحقیق مفهومی مدل -3

 حد در و ها آن جهت متغیرها، بین روابط دهنده نشان باید مفهومی مدل
 سازمانی اعتماد حاضر تحقیق در .باشد رابطه بودن یا منفی مثبت امکان،
 اعتماد عمودي، اعتماد افقی، آن (اعتماد يها مؤلفه و مستقل تغییر

 .است پژوهش وابسته متغیر موفقیت سیستم مدیریت دانش و )نهادي
                                                        
1  - Palskovich&koohang 
2 Konstantinos P.Rotsios 
3  - Nikolaos S.Sklavounos 
4 - Yannis A.Hajidimitriou 

 است پژوهش وابسته و مستقل متغیر بین رابطه دهنده نشان حاضر مدل
موفقیت سیستم مدیریت  بر سازمانی اعتماد معنادار ي رابطهنمایانگر  که

  .دانش است
با در نظر گرفتن و هاي مختلف و  با توجه به مبانی نظري و مقایسه مدل

) براي سنجش موفقیت سیستم مدیریت 2006انتخاب مدل وو و وانگ (
منظور سنجش اعتماد سازمانی انتخاب  ) به1998دانش و مدل کاستیگن (

 و سازمانی اعتماد ابعاد از یک هر براي شده ارائه تعاریف به توجه شد و با
 مدل 1 شماره در شکل موفقیت سیستم مدیریت دانش، چنین هم

 منظور سنجش اعتماد سازمانی انتخاب شد به تحقیق این مفهومی
  :است شده ارائه

  
  ): مدل مفهومی تحقیق1( شکل

  

  اصلی  هدف 3-1
موفقیت سیستم مدیریت دانش در  بر سازمانی اعتماد نقش بررسی -

   ICTحوزه 

 فرعی اهداف 3-2
 موفقیت سیستم مدیریت دانش بین بر افقی اعتماد نقش بررسی -

 کارکنان
 موفقیت سیستم مدیریت دانش بر عمودي اعتماد نقش بررسی -
 موفقیت سیستم مدیریت دانش بر نهادي اعتماد نقش بررسی -

  اصلی ي هیفرض 3-3
 معناداري ي رابطهموفقیت سیستم مدیریت دانش  با سازمانی اعتماد -

 .دارد

 فرعی يها هیفرض 3-4

 ي رابطهموفقیت سیستم مدیریت دانش  افقی بر اعتماد -
 .دارد معناداري

 معناداري ي موفقیت سیستم مدیریت دانش رابطه بر اعتماد -
 .دارد

 ي موفقیت سیستم مدیریت دانش رابطه بر نهادي اعتماد -
  دارد معناداري
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 پژوهش شناسی روش -4

 ،ها داده آوري ابزارهاي جمع و تحقیق اجراي شیوه لحاظ به حاضر پژوهش
 و کاربردي است هدف نظر از و است پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهشی
 بینی پیش هدف .است توصیفی نوع از ها داده گردآوري نحوه برحسب

 بین پیش متغیر چند از )موفقیت سیستم مدیریت دانش( وابسته متغیر
  .است )آن يها مؤلفه و سازمانی اعتماد(

  

 ها داده گردآوري ابزار 4-1
 روش کتابخانه از تحقیق ادبیات و پیشینه به مربوط اطالعات گردآوري براي

 اینترنتی منابع و اسناد نشریات، شامل، منابع ن. ایاست شده استفاده اي
 .است

  میدانی روش4-2
 پرسشنامه. گردید استفاده ها داده آوري جمع براي پرسشنامه ابزار از 

مدیریت دانش  پرسشنامه سؤاالت از برگرفته که است سؤال 38 شامل
 قرار موردسنجش را موفقیت سیستم مدیریت دانش مؤلفه که است
 مؤلفه به مربوط سؤاالت شامل اعتماد سازمانی يپرسشنامه و دهد می

 گذاري نمره دهد می قرار سنجش افقی و عمودي و نهادي را مورد اعتماد
 کامالً از که شود می انجام لیکرت اي درجه 5 یک طیف در پرسشنامه این

  متغیر خواهد بود. 5 موافقم کامالً تا 1 مخالفم

  پایایی و روایی 4-3
 مفهوم .است گیري اندازه ابزار فنی يها ویژگی از یکی اعتماد قابلیت
 تا یکسان شرایط در گیري اندازه ابزار که دارد امر سروکار این با یادشده

 دامنه معموالً امر این به توجهبا .دهد می دست به یکسانی نتایج اندازه چه
 ضریب .است ) کامل ارتباط(+ 1 تا ) ارتباط عدم( صفر از قابلیت ضریب
 گیري اندازه ابزار اندازه چه تا که است آن نشانگر اعتماد قابلیت
 را وي موقتی و متغیر يها ویژگی یا و آزمودنی باثبات يها ویژگی

 يها شیوه گیري اندازه ابزار اعتماد قابلیت ضریب محاسبه براي .سنجد می
 کرونباخ آلفاي روش از پژوهش این در .شود می برده کار به مختلفی
 واریانس باید ابتدا کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه براي شد استفاده

 واریانس و )آزمون زیر یا( پرسشنامه يها سؤال زیرمجموعه هر يها نمره
 را آلفا ضریب مقدار زیر فرمول از استفاده با سپس .کرد محاسبه را کل

 .کرد محاسبه

  
 که در آن:

           =j   آزمون. ي پرسشنامه یاها تعداد زیر مجموعه سوال  
              = ܵ

ଶ واریانس زیر آزمون j  .ام   
             = ܵଶ   .واریانس کل آزمون  

 دهنده نشان 1+ و اعتماد قابلیت عدم دهنده نشان ضریب این صفر مقدار
  . است کامل اعتماد قابلیت

 پایایی پرسشنامه): 1جدول (

  آماره پایایی پرسشنامه
  آزمون آماري آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت مورد آزمون

38  0,902  

  پرسشنامه اعتماد قابلیت بررسی 4-4
 0,7 از تر بزرگ آمده دست به کرونباخ آلفاي ضریب مقادیر که ازآنجایی

 )پایایی( اعتماد قابلیت بنابراین دارد، قرار مناسبی است و در سطح کامالً
 .است قبول قابل تأیید و مورد کامالً پرسشنامه این

مدیران و کارشناسان  پژوهش این آماري جامعه :آماري نمونه و جامعه
 ICTکاربران مربوط به سیستم مدیریت دانش در یک معاونت در حوزه 

ازروش سر شماري استفاده  استفاده با که هستند نفر 75 حدوداً که است
  .گردید 

  ها داده وتحلیل تجزیه - 5

 آمار صورت دو به تحلیلی آمار شده يآور جمع يها داده لیوتحل هیتجز براي
 توصیفی، آمار از استفاده با ابتدا در .است شده مطرح استنباطی و توصیفی
 حاصل دهندگان پاسخ شناختی جمعیت يها یژگیو و وضعیت از شناختی

بررسی وضعیت  به تحقیق این استنباطی آمار در ادامه در و شود یم
 در .شود یمدر تحقیق توسط آزمون تی پرداخته  شده ارائهي ها شاخص

رویکرد معادالت ساختاري  بر هیتکتحقیق با  گام پایانی به بررسی فرضیات
  .شود یمپرداخته  PLS افزار نرمتوسط 
  

  مستقل و وابسته تحقیق بررسی وضعیت متغیر 5-1
  وابسته)( مدیریت دانشالف) متغیر موفقیت سیستم 

منظور بررسی اینکه متغیر موفقیت سیستم مدیریت دانش در این  به
نظر پاسخگویان در سطح مناسب و مطلوبی قرار دارد یا خیر به  تحقیق از

  شده است: شرح زیر پرداخته
هاي مرکزي و پراکندگی متغیر موفقیت  شاخص 2جدول شماره  در

  شده است. مدیریت دانش گزارش
 دانش مدیریت موفقیت آمار توصیفی متغیر ):2( جدول

  انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 مدیریت موفقیت سیستم
  دانش

76 7928/2 09324/1 

جهت بررسی وضعیت متغیر موفقیت مدیریت دانش از آزمون تی ساده 
  شده است. استفاده
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  هاي مدیریت دانش آزمون تی متغیرهاي موفقیت سیستم ):3( جدول

 ها گویه
Test Value = 3 

  آماره
 تی 

درجه 
 آزادي

سطح 
  داري معنی

  تفاوت 
 میانگین

  اطمینان٪95در 
 بیشینه کمینه

سیستم  موفقیت
-45/0 -20/0 10/0 75 -65/1  دانش مدیریت 04/0 

  
دانش به  مدیریت موفقیت شود مشخص می 3با توجه به جدول شماره 

  در وضعیت متوسط قرار دارد.05/0داري از  تر بودن سطح معنی علت بزرگ
  مستقل)( ب) بررسی وضعیت متغیرهاي اعتماد

منظور بررسی اینکه متغیرهاي اعتماد در این تحقیق ازنظر پاسخگویان  به 
شده  در سطح مناسب و مطلوبی قرار دارد یا خیر به شرح زیر پرداخت

هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي اعتماد  شاخص  جدولاست. در 
  شده است. گزارش

  متغیرهاي اعتماد توصیفی هاي ): شاخص4( جدول
 انحراف معیار میانگین تعداد کد 

 T1 76 3/3420 0\95734 اعتماد افقی

 T2 76 2/8684 0/88308 اعتماد عمودي

 T3 76 2/4737 1/05125 اعتماد نهادي

.T 76 2/8947 0 اعتماد کل /81795 

  
  مشاهده است. نیز قابل 4ها در شکل شماره  این گزارش

  

 
 متغیرهاي اعتماد توصیفی هاي ): شاخص4( شکل

  .شده است  ساده استفاده جهت بررسی وضعیت متغیر اعتماد از آزمون تی
 آزمون تی متغیرهاي اعتماد ):5( جدول

ها گویه  

Test Value = 3 
 آماره 
 تی

 درجه
آزادي   

 سطح 
داري معنی  

 تفاوت 
 میانگین

اطمینان٪95در   
 بیشینه کمینه

 0/56 0/12 0/34 0/003 75 3/1 اعتماد افقی

 0,70 0/33- 0/13 0/198 75 1/2- اعتماد عمودي

-0 0/76- 0/52- 0/000 75 4/3- اعتماد نهادي /28 

 0/08 0/29- 0/10- 0/265 75 1/1- اعتماد کل

  
اعتماد عمودي و اعتماد کل  شود مشخص می 5با توجه به جدول شماره 

در وضعیت متوسط قرار  05/0داري از  تر بودن سطح معنی به علت بزرگ
و   05/0داري از معنیتر بودن سطح  اعتماد افقی به علت کوچک دارد.

مثبت بودن تفاوت میانگین در وضعیت متوسط به باال قرار دارند اعتماد 
و منفی بودن   05/0داري از  تر بودن سطح معنی ت کوچکنهادي به عل

 تفاوت میانگین در وضعیت متوسط به پایین قرار دارند.
  
 معادالت ساختاري 5-2

تحقیق و برازش مدل از ها  در این بخش در راستاي بررسی فرضیه
  شده است. استفاده PLS افزار نرم

  شود: در این بخش به موارد زیر پرداخته می 
گیري، مدل ساختاري و درنهایت برازش کلی  هاي اندازه برازش مدل  -

  مدل.
 ها. بررسی فرضیه  -

 6به بررسی ضرایب بارهاي عاملی و شکل شماره  5در شکل شماره 
  شده است. هداري ارائ بررسی سطح معنی

  

  ): نمودار بررسی ضرایب5( شکل
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  داري ): نمودار بررسی سطح معنی6( شکل

  ها بررسی فرضیه 5-3
که  5هاي گزارش جدول  ها تحقیق به خروجی براي بررسی فرضیه

  شود. باشد اشاره می ها و نمودارهاي پیشین می برگرفته از گزارش
  فرعی تحقیقها  بررسی فرضیه ):6( جدول

 فرضیه
  ضریب
 مسیر

میزان 
 استاندارد

 نتیجه آزمون

اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودي) 
بر موفقیت سیستم مدیریت دانش در 

 دار، دارد. سازمان تأثیر مثبت و معنی

0/45 
 

0>  قبول 4/

اعتماد کارکنان به همکاران (اعتماد افقی) بر 
سازمان موفقیت سیستم مدیریت دانش در 

 دار، دارد. تأثیر مثبت و معنی

0/83 
 

0>  قبول 4/

اعتماد نهادي بر موفقیت سیستم مدیریت 
دار،  دانش در سازمان تأثیر مثبت و معنی

 دارد.

0/49 
 

0>  قبول 4/

  
ضریب  6بر اساس نتایج جدول شماره  95/0در سطح اطمینان 

موفقیت  عاملی) متغیر اعتماد کارکنان به مدیران بر بار( همبستگی
داري مطلوب  در سطح معنی 458942/0سیستم مدیریت دانش میزان

 4/0تر بودن میزان ضریب همبستگی از میزان  با توجه به بزرگ باشد. می
شود اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودي) بر موفقیت  مشخص می

لذا فرض  دار، دارد. سیستم مدیریت دانش در سازمان تأثیر مثبت و معنی
  صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید است.

ضریب  6بر اساس نتایج جدول شماره  95/0در سطح اطمینان 
عاملی) متغیر اعتماد کارکنان به همکاران بر موفقیت  بار( همبستگی

داري مطلوب  در سطح معنی 837284/0سیستم مدیریت دانش میزان
بستگی از میزان تر بودن میزان ضریب هم با توجه به بزرگ باشد. می
شود اعتماد کارکنان به همکاران (اعتماد افقی) بر  مشخص می4/0

 دار، دارد. موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان تأثیر مثبت و معنی
  لذا فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید است.

ضریب  6بر اساس نتایج جدول شماره  95/0در سطح اطمینان 
) متغیر اعتماد نهادي بر موفقیت سیستم مدیریت عاملی بار( همبستگی

با توجه به  باشد. داري مطلوب می در سطح معنی 496317/0دانش میزان 
شود  مشخص می 4/0تر بودن میزان ضریب همبستگی از میزان  بزرگ

اعتماد نهادي بر موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان تأثیر مثبت و 
  رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید است.لذا فرض صفر  دار، دارد. معنی

  بررسی فرضیه اصلی تحقیق ):7( جدول

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
میزان 

 استاندارد
 آماره تی

نتیجه 
 آزمون

اعتماد بر موفقیت سیستم 
مدیریت دانش در سازمان تأثیر 

 دار، دارد. مثبت و معنی

0/74 
 

0> /4 10/49 
 

پذیر
ش 

 فرضیه

  
 ضریب همبستگی 6نتایج جدول شماره  بر اساس95/0در سطح اطمینان 

عاملی) متغیر اعتماد بر موفقیت سیستم مدیریت دانش میزان  بار(
تر  با توجه به بزرگ باشد. داري مطلوب می در سطح معنی 740885/0

شود اعتماد بر  مشخص می 4/0ودن میزان ضریب همبستگی از میزان ب
 دار، دارد. و معنی موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان تأثیر مثبت
  لذا فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق مورد تأیید است.

  گیرينتیجه  -6

 در اما است؛ طبیعی امري دانش گذاري اشترك به ،ها سازمان از برخی در
 است وي براي قدرت اهرم عنوان به فرد هر دانش ها سازمان دیگر از بعضی

 در که عواملی بین .کنند می خودداري آن گذاري به اشتراك از طبعاً و
 کلیدي از یکی عنوان به اعتماد است داراي اهمیت دانش گذاري اشتراك

 بهبود راستاي در که عنوان گردید پژوهش این در .است عوامل ترین
 بین در را اعتماد که است این راهبردي اقدام یک دانش، انتقال قابلیت

 بین رابطه شناسایی هدف با پژوهش، این .داد ارتقاء و کرد ایجاد افراد
 و است )نهادي عمودي، اعتماد افقی،( مؤلفه سه شامل که سازمانی اعتماد

 نشانی پژوهش يها یافته .است شده انجام موفقیت سیستم مدیریت دانش
 وجود معناداري و مثبت رابطه دانش و تسهیم سازمانی اعتماد بین دهد می

 اعتماد متغیرهاي معناداريچندگانه  رگرسیون از حاصل نتایج با .دارد
 فرضیه .گیرد می قرار تأیید مورد سازمانی اعتماد و عمودي اعتماد افقی،
اعتماد  بین معناداري و مثبت رابطه وجود بر مبنی پژوهش، اول فرعی
 بین اعتماد وجود که معنی بدین .گردید تأیید دانش تسهیم در افقی

 .گردد می مدیریت دانشموفقیت سیستم  بهبود یکدیگر سبب با کارکنان
موفقیت  بین دار معنی و مثبت وجود رابطه پژوهش، دوم فرضیه آزمون

 بین اعتماد یعنی کند؛ می تأیید را عمودي اعتماد و سیستم مدیریت دانش
 معناداري همبستگی موفقیت سیستم مدیریت دانش با مدیران و کارکنان

 و مثبت رابطه وجود بر مبنی پژوهش، سوم فرضیه فرعی آزمون .داردوجود
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 تأیید نیزموفقیت سیستم مدیریت دانش  در نهادي اعتماد بین معناداري
 انداز و چشم استراتژي با کارکنان بین اعتماد وجود که معنی بدین .گردید

 انسانی منابع ي ها سیاست و منصفانه فرآیندهاي و ساختارها سازمان،
 .گردد می موفقیت سیستم مدیریت دانش بهبود سازمان سبب

 سازمانی اعتماد گانه سه يها مؤلفه از که داد نشان ها بررسی حاضرتحقیق 
 تسهیم در را نقش کمترین عمودي اعتماد ،)نهادي افقی، عمودي، اعتماد(

  .دارد کارکنان بین دانش
 ایجـاد  بـا  تـوان  هـا مـی   فرضـیه  آزمون از آمده دست به نتایج به توجه با

 کارهـاي  در شـرکت  به کارکنان ترغیب و اعتمادتقویت  :مانند تمهیداتی
 برقـراري  آنان، بین پذیري و مسئولیت اعتماد حس افزایش جهت تیمی،

 حـس  افـزایش  مدیران جهـت  و کارکنان حضور با گیري تصمیم جلسات
 از صـادره  يهـا  دسـتورالعمل  و تصـمیمات  سازي شفاف عمودي، اعتماد

 مقررات و قانون چارچوب در کارکنان از مدیران حمایت افزایش مدیران،
 تـدوین  سازمان، به اعتماد افزایش و کارکنان خاطر امنیت افزایش جهت
 آنـان  از نظرسـنجی  یا و کارکنان کمک با سازمان استراتژي و انداز چشم
 و مالی صورت به چه الزم يها مشوق ایجاد سازمان، يها ریزيبرنامه جهت

 يهـا  دانسـته  گذاري اشتراك به در را افراد تمایل غیرمالی، صورت به چه
 آتی، يها پژوهش در گردد می پیشنهاد همچنین افزود کار محیط در خود

 انجـام  هـم  مدیران دیدگاه از سازمانی اعتماد سنجش براي ییها پژوهش
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