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 تعهد و اعتماد سازمانیتاثیر : دانش فاده ازو استگذاری  تقویت اشتراک

 

 چکیده

 هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی برای اشتراک گذاری و استفاده از دانش است.هدف: 

کارمند مشغول به  کار در سازمان های کانادا  307: یک تحقیق کمیتی در میان رویکرد/طراحی/روش کار

 انجام شده است.

نتایج نشان می دهد که  هم تعهد عاطفی و هم اعتماد شغلی تاثیر مثبت بر اشتراک گذاری و استفاده از یافته ها: 

دانش دارند ، در حالی که اعتماد شخصی و تعهد مستمر این تاثیر را ندارند.همچنین محققان به این نتیجه رسیده 

 و استفاده از آن می شود. اند که اخالق تجاری باعث تعدیل رابطه بین اشتراک دانش

: این نتایج ادبیات مربوط به مدیریت دانش را گسترش می دهند و بیانگر یک چشم انداز  کاربردهای عملی

کاربردی است. برای اینکه فرهنگ اشتراک دانش ایجاد شود ، مدیران باید شرایطی راایجاد کنند که امکان تعهد 

 فراهم سازد.اعتماد شغلی و اخالق تجاری را  –عاطفی 

: تحقیق اخیر یک بررسی اولیه از تاثیرات اعتماد و تعهد برای اشتراک گذاری و استفاده از دانش  اصالت/ارزش

 است.

  اشتراک دانش ،اخالقکلیدی :  کلمات

  

 قسمتی از ترجمه مقاله
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 .مقدمه1

رشد و نوآوری زا برای سازمان -در محیط تجاری مدرن، منابع و توانایی ها از عوامل کلیدی هستند که امکان بقا

(.با توجه به نظریه دانش محور ، دانش یکی از منابع مهم است که 2005فراهم می آورند) سابرامانیام و یاندت 

منابع دانش می  (.محققان مختلف بیان کردند که 1994 سازمان باید آن را داشته باشد و آن را توسعه دهد ) نونکان

اسوارت و همکاران -2012کاپور و آندر -2010توانند منبع اولیه برای مزیت رقابت پایدار باشند) ژنگ و همکاران 

شرکت ها به صورت روزافزون متکی  "نیز بیان کردند که  683در صفحه  1999(.ماتوسیک و هیل در سال 2014

 "قا می شوند.بر ایجاد و ساخت دانش به عنوان شرط الزم برای ب

( اشاره به این مطلب داردکه قابلیت های نواوری یک 2006چشم انداز مبتنی بر سرمایه هوش ) رید و همکران 

(  وهمچنین توانایی سازمان  2005سازمان بستگی به دانش و توانایی های کارکنان سازمان ) سوبرامانیام و یاندت 

(. سازمان ها با توسعه توانایی ها برای ایجاد 2015دو کاسترو -رتینبرای گسترش و استفاده موثر از آنها دارد ) ما

اشتراک و استفاده از دانش ، موقعی بهتری بدست می آورند که با توجه به این موقعیت می توانند مزایای رقابت  –

د که (.نظریه اصلی صالحیت بیان می کن2009پایدار و نواوری و همچنین رشد را افزایش دهند ) چن و هانگ 

یکی از شرایط کلیدی برای رسیدن به مزیت رقابت پایدار در سازمان گسترش توانایی دربازارهای مختلف است.به 

هر حال، این گسترش توانایی فقط در صورتی امکان پذیر است که دانش بتواند در میان کارکنان و همچنین تمام 

(.اشتراک گذاری دانش به عنوان فرایندی 1990و هامل واحدهای فعال سازمان  به اشتراک گذاشته شود ) پراهاالد 

نظریه ها و اصول مربوط به اشتراک گذاری و استفاده از –نظریات  –تعریف شده است که از طریق آن اطالعات 

( ، 2000آرگوت و اینگرام  -1996دانش در میان مردم و گروه های حاضر در سازمان مبادله می شوند) اپلیارد  

اسوارت و – 2003بقا و نفوذ سازمان می باشد ) دسوزا  –امل یکی از عوامل اساسی برای رشد همچنین این ع

 (.2014همکاران 

...... 
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 .مدل تحقیق1شکل 

 

 . ادبیات و فرضیه های تحقیق2

با ایجاد دانش جدید و اطمینان از استفاده از دانش در داخل سازمان در صورت  "فرایند تجاری "واژه تعریف شده 

(.واژه مدیریت دانش هم به عنوان یکی از مهم ترین 2صفحه -2013ضرورت مرتبط می باشد)کور و مادن 

(.از نظر وان کراف 2004ونیتسموضوعات در تحقیقات مدیریت در دو دهه گذشته مطرح شده است )سرنکو و ب

(، مدیریت دانش یکی از عوامل مهم است که هر سازمانی باید آن را به صورت جدی در نظر بگیرد.ریگ 2009)

( این چشم انداز را مطرح کرده است که رقابت و عملکرد یک سازمان تا حد زیادی وابسته به کارایی 2005)

ن،بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاری گسترده برای ساخت سیستم فرایند مدیریت دانش شرکت می باشد.بنابرای

(.بادرنظر گرفتن چشم انداز منابع محور ، می توان 2001های مدیریت دانش انجام دادند )کارتر و اسکاربروگ 

بیان کرد که توانایی یک سازمان برای توسعه سیستم موثر مدیریت دانش یکی از منابع مزیت رقابت است ) بارتی 

فرایند است که عبارتند  8مطرح کردند که مدیریت دانش در برگیرنده 2002(.پراست و همکارانش در سال 1991
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شیوه بکارگیری و انتشار دانش و همچنین ذخیره  –اشتراک گذاری –توسعه  –اکتساب دانش  –از موقعیت یابی 

هستند و تمام اعضای سازمان باید در این  .این محققان در ادامه بیان می کنند که این فرایندها همگی با هم مرتبط

 فرایند مشارکت داشته باشند.

 

WOrdجهت دریافت ترجمه کامل مقاله در فرمت  بر روی لینک زیر کلیک کنید   

 دانلود ترجمه کامل مقاله
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