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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش
است .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاههای شهر ایالم است که ازطریق نمونهگیری تصادفی،
اطالعات از  200نفر جمعآوری شد .برای سنجش متغیرهای پژوهش (اعتماد سازمانی ،تسهیم دانش و
رضایت شغلی) از ابزار پرسشنامه استفاده شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی
نیز با استفاده از نظر  53نفر از خبرگان تایید شد .داده های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی
تاییدی ارزیابی شد .نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان و تسهیم دانش
تأثیرگذار است ،تسهیم دانش نیز بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد ،همچنین نتایج نشان داد که اعتماد
سازمانی ازطریق تسهیم دانش تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی کارکنان نسبت به اثر مستقیم آن دارد و
افزایش رضایت شغلی کارکنان در دانشگاهها به اعتمادسازی و تسهیم دانش و تجربیات کارکنان بستگی
دارد.
کلیدواژهها
اعتماد سازمانی ،تسهیم دانش ،رضایت شغلی ،دانشگاه

 -5استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی
 -2مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایالم( .نویسنده مسئول) .رایانامهemadg818@gmail.com :
 0مدرس دانشگاه پیام نور ایالم
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مقدمه
افول اعتماد 5در سازمانهای دولتی ،یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی
بیانگیزه و بیتفاوت شده و باعث اجرای کند برنامهها میشود (قلیپور و همکاران،
 ،5044ص  .)530با گسترش پدیده جهانی سازی ،اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرارگرفته است ،بهطوریکه
بیشتر صاحبنظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمانها اشاره کردهاند.
پژوهشهای ادبیات سازمانی نیز بر اهمیت اعتماد بهعنوان پیشنیاز اثربخشی سازمانی
تأکید داشته اند .اعتماد برای موفقیت سازمانی ،انجام تغییرات مداوم در نقشها و
فناوریها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیتها ضروری است .اعتماد میتواند اثرات
درونفردی و بین فردی ایجاد کند و روابط درون و برونسازمانی را تحت تأثیر قرار دهد
(داناییفرد ،رجبزاده و حصیری ،2353 ،ص  .)23پایین بودن سطح اعتماد در
سازمانهای دولتی کشور (قلیپور و همکاران ،5044 ،ص  )530شکاف قابل توجهی را
بین کارکنان و مدیریت بهوجود آورده است و درنتیجه این شکاف ،تصمیمگیریها با
مشکالت اجرایی روبرو میشوند زیرا کارکنان در اجرای تصمیمات سرسختی نشان
میدهند و در مقابل مدیران نیز به کارکنان اعتماد نمیکنند و آنها را در جریان
تصمیمگیری ،مشارکت نمیدهند و اینها همه باعث ایجاد فضای بیاعتمادی در سازمان
میشود (شمس و اسفندیاریمقدم ،5030 ،ص  .)512چنین فضای بیاعتمادی در
سازمان ممکن است پیامدهایی را برای سازمان بهدنبال داشته باشد .ایجاد احساسات
منفی و تغییر نگرش کارکنان نسبت به مدیران و سازمان ،ازجمله پدیدههای شایعی
است که در چند سال اخیر سازمانها و مدیران با آن درگیرند (سیدجوادین ،فیاضی و
بلوچی ،5030 ،ص  .)214ازاینرو ،اعتماد به مدیران یکی از ابعاد رضایت شغلی 2است.
نقش مدیران می تواند موجب افزایش یا کاهش رضایت شغلی کارکنان شود و با کاهش
رضایت شغلی تعهد سازمانی نیز کاهش مییابد (الیس 0و همکاران 2335 ،به نقل از
تقیزاده و دیگران ،5030 ،ص  .) 19یلماز )2334( 0بیان میکند که وجود اعتماد در
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سازمان منجر به ایجاد فضای باز ،کارکنان مسئول ،بهرهوری و تعهد سازمانی ،فرهنگ
سازش ،کار گروهی ،رضایت شغلی باال و مشارکت در تصمیمگیری میشود .همچنین
لوین و کراس )2330( 5نیز بیان میکنند که اعتماد در محیط کاری اثر زیادی بر
رضایت شغلی ،تنش ،تعهد سازمانی و مهمتر از همه اشتراک دانش 2دارد .استفاده از
سرمایههاى مالى ،فیزیکى و انسانى در سازمان بدون سرمایههاى اجتماعى و بدون شبکه
روابط متقابل بین اعضاى سازمان که همراه با اعتماد و محبت و دوستى برای حفظ
ارزشها و هنجارهاى سازمانى باشد امکانپذیر نیست .مفهوم اعتماد و مدیرت دانش و
مسائل مربوط به آنها در چند سال گذشته بهطور فزایندهاى محور مطالعه سازمانها
شده است؛ زیرا برقرارى ارتباطات و تحقق همکارى میان افراد نیازمند وجود اعتماد
است (الوانی و همکاران ،5033 ،ص .)033
با عنایت به مطالب یادشده و کمبود پژوهشها درخصوص تأثیر اعتماد سازمانی بر
رضایت شغلی کارکنان در دانشگاههای کشور در سالهای اخیر ،مقاله حاضر بهدنبال
تبیین تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در دانشگاههای شهر ایالم با توجه
به نقش میانجی تسهیم دانش است که در پژوهشهای قبلی کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
پیشینه پژوهش
چن ،لین و ین )2350( 0در پژوهشی به بررسی تأثیر اعتماد بر چگونگی تسهیل
تسهیم دانش در بین  229مدیر پارکهای صنعتی تایوان پرداختند .نتایج نشان داد که
اعتماد درونسازمانی منجر به همکاری درونسازمانی و اشتراک دانش میشود .پارک و
لی )2350( 0در پژوهش خود نقش وابستگی و اعتماد را در تسهیم دانش در
سیستمهای اطالعاتی گروه -طرح بررسی کردند .دادهها از  501گروه -طرح از دو
شرکت بزرگ فناوری اطالعات جمعآوری شد .نتایج نشان داد که وابستگی و اعتماد
تأثیر قوی بر تسهیم دانش دارند .همچنین پژوهشهای تقویفرد و همکاران (،)5030
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ابراهیمی و همکاران ( ،)5035کاظمی و رمضانی ( )5035و الوانی و همکاران ()5033
نیز رابطه و تأثیر اعتماد بر تسهیم دانش را تایید کردند .ادبیات پیشین ،رضایت شغلی را
بهعنوان یک عامل انگیزشی مهم شناخته است که بر تسهیم دانش تأثیر میگذارد.
همچنین دریافته شده است که افراد و اعضای گروهی که از رضایت شغلی بهره میبرند
مشتاق تسهیم دانش خود در یک محیط دوستانه هستند و افزایش رضایت شغلی افراد
موجب افزایش تسهیم دانش میشود که باعث عملکرد گروهی بهتر میشود (تانگ و
همکاران .)2350 ،تری والس 5و همکاران ( )2351در پژوهش خود بیان کردند
کارکنانی که دانش خود را در محیط کاری به اشتراک میگذارند با احتمال زیاد به
رضایت شغلی باالیی دست مییابند .شمس و اسفندیاریمقدم ( )5030در پژوهشی
ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که بین اعتماد و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری
دارد .یوسفی و همکاران ( )5043در پژوهشی رابطه بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی
کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بررسی کردند .نتایج نشان داد که
بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
مبانی نظری
اعتماد :اعتماد بهعنوان واژه بسیار مهمی تاکنون مورد مطالعه بسیاری قرار گرفته
است .به این دلیل موجب بسیاری از تالشها و رفتارهای مشارکتی میشود و در
بسیاری از روابط بین فردی نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا میکند (جواهریکامل،
 ،5044ص  .)55اعتماد را میتوان بهصورت انتظارها یا باورهای یک فرد درباره اقدامات
آینده که برای او سودمند یا مطلوب خواهد بود تعریف کرد (اوتامی 2و بانگون و النتو،
 .)2350باتچاریا 0و همکاران ( )5334اعتماد را بهصورت «انتظار پیامدهای مثبت (یا
غیر منفی) که فرد میتواند براساس عمل مورد انتظار طرف دیگر در یک تعامل توصیف
شده با ابهام ،دریافت کند» تعریف میکنند (لی 0و همکاران .)2350 ،شاکلی زالباک،
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الیس و وینوگارد )2333( 5اعتماد سازمانی را بهعنوان «انتظارهای مثبتی که افراد ،بر
پایه نقشهای سازمانی ،مناسبات ،تجربیات ،وابستگیهای متقابل از نیتها و رفتارهای
مختلف اعضاء سازمان دارند» ،تعریف میکند .اعتماد سازمانی شامل دو نوع اعتماد بین
فردی و مؤسسه ای است .اعتماد بین فردی در دو بعد اعتماد افقی :یعنی اعتماد بین
کارکنان با ی کدیگر و اعتماد عمودی :یعنی اعتماد بین کارکنان و مدیر ،طبقهبندی
میشوند .اعتماد سازمانی غیرشخصی اعتماد مؤسسهای نامیده میشود که میتواند در
اعتماد اعضای سازمان به راهبرد سازمان ،صالحیت فناوری آن ،ساختار و پردازشهای
خوب آن توصیف شود (فرهنگ و دیگران ،5043 ،ص  .)551پاین ( 2)2330در مقاله
خود ابعاد اعتماد سازمانی را در ده بعد ارائه کرده است که عبارتاند از -5 :شایستگی،0
 -2صداقت -0 ،0اتکاپذیری/قابلیت اعتماد -0 ،1صراحت و درستکاری -1 ،9توجه به
کارکنان -9 ،1آسیبپذیری -1 ،4احساس هویت -4 ،3نظارت متقابل -3 ،53رضایت 55و
 -53تعهد( 52پاین.)2330 ،
تسهیم دانش :تسهیم دانش یکی از فرایندهای حیاتی مدیریت دانش است و در
چرخه حیات دانش فرایند مهمی بهشمار میرود و جایگاه ویژهای در مدیریت دانش
دارد .تسهیم دانش تنها یک هدف نیست بلکه تسهیم دانش هم هدف و هم وسیله است
و به اثربخشی تالشهای سازمانی منجر میشود (تقویفرد و همکاران ،5030 ،ص .)42
تسهیم دانش شامل تبادل دانش صریح 50و ضمنی 50در سطوح فردی ،گروهی و
51
تشکیالتی است و چنین تبادل دانشی در دانش جمعی یک سازمان نقش دارد (تانگ
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و دیگران .)2350 ،بارتول و سریواستاوا )2332( 5و کیسر و مایلز )2332( 2تسهیم
دانش را رفتار انتقال دانش کسب شده در سازمان به همکاران میدانند که بهطور
داوطلبانه و غیراجباری انجام میشود (علیپور درویشی ،5030 ،ص  .)553تسهیم دانش
همچنین بهعنوان فعالیتهای انتشاردهنده و انتقالدهنده دانش از یک شخص ،گروه یا
سازمان به دیگری که نیازمند همکاری افراد و گروهها برای سودهای متقابل است تعریف
شده است (تانگ و دیگران.)2350 ،
در الگوهای سنتی ،سازمانها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تسهیم دانشی که از
آن برخوردار بودند را نداشته و بجای اینکه به دانش بهعنوان یک سرمایه علمی نگاه
کنند ،آن را بهعنوان منبع قدرت ،اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود میپنداشته و
تمایلی به تسهیم آن با دیگران نداشتند .سازمانی که از تسهیم اطالعات و خلق دانش در
میان اعضایش حمایت میکند ،بیشتر میتواند فرآیندهای مؤثر و کارآمد را تعریف کند و
عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد (داناییفرد ،خائفالهی و حسینی ،5033 ،ص .)99
رضایت شغلی :رضایت شغلی سازهای است که بهطور گسترده در مطالعه رفتار
سازمانی در حال استفاده است .بهطورکلی ،کارکنان راضی تمایل بیشتری به
مشتریمحوربودن دارند و درنتیجه بهتر به مشتریها خدمات ارائه میدهند که منجر به
سطوح باالتر رضایت مشتری میشود (لی و دیگران .)2350 ،رضایت شغلی دربردارنده
ارزیابیها و انتظارهای متفاوت کاری است (سیدجوادین و همکاران ،5041 ،ص  .)11به
گفته لوتانز 0رضایت شغلی نوعی واکنش احساسی به موقعیت یک شغل است و میزان
آن به این مسئله بستگ ی دارد که نتیجه انجام شغل تا چه حد انتظارهای مورد نظر
شخص را تأمین میکند (حضوری و صالحی ،5035 ،ص  .)1جورج و جونز)2334( 0
بیان کردند که رضایت شغلی مجموعه باورها و احساساتی است که افراد درباره شغل
کنونیشان دارند و آنکه سطوح رضایت شغلی افراد میتواند از نارضایتی کامل تا رضایت
کامل متغیر باشد (تانگ و دیگران .)2350 ،از نظر بوهاین و مگناس ( )2330رضایت
شغلی عبارت است از انگیزه و نگرش افراد در مورد شغلشان که میزان احساسهای
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مثبت و یا منفی در مورد جنبههای درونی و یا بیرونی شغل را در بر بگیرد (اروجی و
دیگران ،5030 ،ص .)03
اعتماد ،تسهیم دانش و رضایت شغلی :پژوهشگران دریافتهاند که اعتماد
سازمانی بهعنوان یک عامل ضروری در ترویج همکاری در داخل سازمانها ،منجر به
بهبود پیامدهای رفتاری و عملکرد و حفظ بلندمدت روابط کارکنان و مشتریها میشود
(لی و همکاران .)2350 ،آبرامز )2330( 5معتقد است اعتماد ،به افزایش مبادلههای
دانش جمعی منتهی میشود و مبادالت دانش را کمهزینهتر میسازد .هنگامی که
کارمندان اشتراک دانش دارند باید مطمئن باشند که مدیریت تشخیص خواهد داد و به
آنها برای این کار پاداش میدهد (کاظمی و رمضانی ،5035 ،ص  .)553در سازمانهای
دارای اعتماد سیستمی پایین ،تسهیم اطالعات با دقت کمتری صورت میپذیرد و اعتماد
پایین اعضای یک گروه کاری اغلب به شکست نهایی آن میانجامد (نادی و قهرمانی،
 ،5033ص  .)0باعنایت به مبانی نظری ،فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش بهصورت زیر
ارائه شده است.
فرضیه اول :اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :اعتماد سازمانی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه سوم :تسهیم دانش بر رضایت شغلی کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :اعتماد سازمانی ازطریق تسهیم دانش بر رضایت شغلی کارکنان اثر
مثبت و معناداری دارد.
تسهیم دانش

اعتماد سازمانی

رضایت شغلی
شغلی

شكل .7مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع
همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل
کارکنان دانشگاههای شهر ایالم (دانشگاه ایالم ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد و
دانشگاه پیام نور) است که براساس اطالعات بهدست آمده تعداد کارکنان دانشگاه933 ،
نفر است .حجم نمونه بهروش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 200 ،نفر
برآورد شد .در پژوهش حاضر برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه اعتماد سازمانی
که داناییفرد و همکاران ( )2353براساس ابعاد پیشنهادی پاین ( 55( )2330گویه)
تدوین کرده اند ،استفاده شد؛ برای سنجش تسهیم دانش از پرسشنامه معتبر فونگ و
چوی 55( )2333( 5گویه) ،و همچنین برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه معتبر
مینه  -سوتا 23( 2گویه) استفاده شد .طیف اندازهگیری متغیرهای پرسشنامه طیف 1
تایی لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) بوده است .برای سنجش روایی
پرسشنامه از نظر اساتید و خبرگان و همچنین از روایی همگرا 0استفاده شد .پس از
حذف گویههایی که بار عاملی کمتری داشتند ،روایی پرسشنامه تایید شد .مقدار معیار
روایی همگرا باید بیشتر از  3/1باشد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی آزمون شد که نتایج در جدول  5آمده است.
جدول .7پایایی و روایی پرسشنامه
پایایی ترکیبی

روایی همگرا

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد سازمانی

3/410

3/444

3/100

تسهیم دانش

3/441

3/330

3/155

رضایت شغلی

3/303

3/353

3/133

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار آلفای بهدست آمده برای
متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار  3/1است که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه
است.

1

Fong & Choi
Minnesota
3
AVE
2

تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش تسهیم دانش

00

یافتههای پژوهش
برای بررسی تاثیرگذاری اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان از نرمافزار
«اسمارت پی.ال.اس» 5استفاده شد .باتوجه بهاینکه برای آزمون مدل ساختاری ،روش
برآورد در نرمافزار یادشده ناپارامتری است ،شاخصهای بدست آمده همگی کیفیت
برازش را نشان دادند؛ به این معنی که مقدار این شاخصها ،عددی بین  3تا  5است و
میزان نزدیکی آنها به یک ،معیار برازش بهتر مدل است (همانند شاخص ضریب تعیین
در رگرسیون) .چین ،2ارزشهای  R2معادل  3/00 ،3/91و  3/53در مدل مسیر
«اسمارت پی.ال.اس» را بهترتیب قابل توجه ،قابل قبول و ضعیف توصیف میکند (چین،
 5334بهنقل از نقیزاده و همکاران ،5032 ،ص  .)03در پژوهش حاضر مقدار  R2بدست
آمده برای تسهیم دانش و رضایت شغلی بهترتیب برابر با  3/944و  3/923است .بنابراین
می توان بیان کرد که مدل پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است .یکی دیگر از
معیارهای برازش ،معیار برازش مدل کلی 0است .این معیار توسط تننهاوس 0و همکاران
( )2331پیشنهاد شد و بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود
(محسنین و اسفیدانی ،5030 ،ص  .)12وتزلس و همکاران ( )2333سه مقدار ،3/35
1
 3/21و  3/09را بهعنوان ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی کردند (وتزلس
و همکاران .)2333 ،معیار یادشده برای پژوهش حاضر  3/145است که این مقدار
نشاندهنده برازش مناسب مدل پژوهش است.
پس از بررسی معیارهای برازش مدل ،به آزمون فرضیهها پرداخته میشود .برای این
منظور باید ضرایب مسیر و معناداری ضرایب مسیر را بررسی کنیم .معیار تایید فرضیهها
مقدار معناداری ضرایب مسیرها است که باید بیشتر از مقدار  5/39باشد .جدول ،2
نتایج بررسی فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .7نتایج بررسی فرضیههای تحقیق

1

Smart PLS
Chin
3
GOF
4
Tenenhaus
5
Wetzels
2

07

سال سیزدهم ،شماره  ،94پاییز 7941

ردیف

مسیر

ضریب مسیر

مقدار
آماره تی

سطح
خطای

نتیجه

استاندارد

5

اعتماد سازمانی ← رضایت شغلی

3/035

0/319

3/333

تایید

2

اعتماد سازمانی← تسهیم دانش

3/403

00/951

3/333

تایید

0

تسهیم دانش← رضایت شغلی

3/022

0/331

3/333

تایید

0

اعتماد سازمانی← تسهیم دانش←

مسیر مستقیم  3/035و مسیر غیرمستقیم

رضایت شغلی

3/013

تایید

در فرضیه اول ضریب مسیر اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان برابر  3/035و
مقدار آماره تی آن  0/319است ،باتوجه به سطح خطای استاندارد که کمتر از مقدار
 3/31است میتوان بیان کرد با احتمال  31درصد اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی
کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد (تایید فرضیه اول) .در فرضیه دوم ضریب مسیر
اعتماد سازمانی و تسهیم دانش برابر با  3/403و مقدار آماره تی  00/951است ،میتوان
بیان کرد با احتمال  31درصد اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش
دارد (تایید فرضیه دوم) .همچنین ضریب مسیر تسهیم دانش بر رضایت شغلی برابر
 3/022و مقدار تی آن  0/331است و میتوان بیان کرد با احتمال  31درصد تسهیم
دانش اثر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی دارد (تایید فرضیه سوم) .همچنین ضریب
مسیر اعتماد سازمانی ازطریق تسهیم دانش بر رضایت شغلی برابر  3/013است که از
تأثیر مستقیم اعتماد بر رضایت شغلی کمتر است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
تسهیم دانش اثر میانجی جزئی بر رابطه اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دارد و
بدین صورت فرضیه چهارم تایید میشود .شکل  2مدل مفهومی پژوهش در حالت
معناداری را نشان میدهد.
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شكل  .7مدل پژوهش در حالت معناداری

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه
به نقش تسهیم دانش در دانشگاههای شهر ایالم انجام شد .نتایج آزمون فرضیههای
پژوهش حاکی از تایید همه فرضیههای پژوهش است ،یافتهها نشان داد که اعتماد
سازمانی بر رضایت شغ لی و تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار است ،تسهیم دانش نیز بر
رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که تأثیرگذاری
اعتماد سازمانی ازطریق تسهیم دانش بیشتر از تأثیرگذاری مستقیم اعتماد سازمانی بر
رضایت شغلی است.
نتایج پژوهش حاضر در فرضیه اول (اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان اثر
مثبت و معناداری دارد) با نتایج پژوهش شمس و اسفندیاریمقدم ( )5030و یوسفی و
دیگران ( )5043همخوانی دارد .نتیجه فرضیه دوم پژوهش (اعتماد سازمانی بر تسهیم
دانش اثر مثبت و معناداری دارد) با نتایج پژوهشهای چن و دیگران ( ،)2350پارک و
لی ( ،)2350تقویفرد و همکاران ( ،)5030ابراهیمی و دیگران ( ،)5032کاظمی و
رمضانی ( )5035و پژوهش الوانی و دیگران ( )5033همخوانی دارد .همچنین نتیجه
فرضیه سوم ( تسهیم دانش بر رضایت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد) با نتیجه
پژوهش تری والس و دیگران ( )2351همخوانی دارد .از آنجا که پژوهشی نقش تسهیم
دانش را بر رابطه اعتماد سازمانی و رضایت شغلی بررسی کند یافت نشد ،بنابراین
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نمیتوان نتایج را مقایسه کرد .درنهایت میتوان بیان کرد که رضایت شغلی کارکنان در
دانشگاههای شهر ایالم به میزان اعتمادی است که کارکنان به سازمان و مدیران و
همکاران خود دارند ،هرچه این میزان اعتماد بیشتر باشد رضایت افرایش مییابد.
همچنین می توان بیان کرد که اعتماد سازمانی ازطریق تسهیم دانش در سازمان افزایش
یافته و این به نوبه خود منجر به افزایش رضایتمندی کارکنان میشود.
پیشنهادها
براین اساس به مدیران دانشگاههای ایالم پیشنهاد میشود ،از آنجا که رضایت شغلی
از عوامل مهم و تأثیرگذار در موفقیت سازمان است .با توجه به تأثیر اعتماد سازمانی بر
رضایت شغلی ،عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان تقویت شده و از طرف
مدیران سازمانی مورد توجه بیشتر قرار گیرند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر،
پیشنهاد می شود برای افزایش اعتماد سازمانی در میان کارکنان ،به مواردی مانند
مشارکت دادن کارکنان در تصمیمهای سازمان و رفتار منصفانه در مورد کارکنان توجه
بیشتری شود .همچنین باید مسئوالن سازمان به وعدههای خود عمل کنند تا اعتماد
کارکنان نسبت به سازمان افزایش یابد .الزم است که کارکنان با تجربه تشویق شوند تا
نقش مرید و مربی را برای کارکنان کمتجربه و جدید ایفا کنند .دانش کسب شده از
طرحهای مختلف ،برای تمام اعضای سازمان قابل دسترسی باشد و به کارکنانی که
دانش را تسهیم میکنند ،پاداش داده شود .الزم است مدیران فضایی امن برای کارکنان
خود مهیا کنند تا در این فضا استعدادها شکوفا شوند و کارکنان برای ترک فضای
سازمان رغبتی نداشته باشند .مدیران برای اینکه جو اعتماد را در سازمان ایجاد کنند
باید بیش از بیش اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارکنان خود قرار دهند ،تا آنها
استقالل و آزادی بیشتری در کار داشته باشند و مسئولیت کارهایشان را بپذیرند.
مدیران باید کارکنان توانمندشان را شناسایی کنند ،تا آنها را در فرایند
تصمیمگیریهای سازمان دخیل کنند .چنین فردی زمانی که اینگونه احترامها را از
سوی مدیر دریافت میکند ،حس اعتمادش به مدیر افزایش پیدا میکند ،و برای تسهیم
دانش در سازمان داوطلب میشود .به پژوهشگران پیشنهاد میشود که در پژوهشهای
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آینده فرهنگ سازمانی ،یادگیری سازمانی و اقدامات مدیریت منابع انسانی بهعنوان
متغیرهای میانجی بر رابطه اعتماد و رضایت شغلی کارکنان را مطالعه کنند.
منابع
 اروجی ،عاطفه؛ شورورزی ،محمدرضا و صالحی ،مهدی .)5030( .رابطه بین رضایت شغلی و تعهدسازمانی حسابداران شاغل در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران .فصلنامه مدیریت منابع
انسانی در صنعت نفت ،)20(9 ،صص .99-01
 ابراهیمی ،سیدعباس؛ محمدیفاتح ،اصغر و حاجیپور ،ابراهیم .)5035( .بررسی نقش اعتماد درتسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس .فصلنامه مدیریت نظامی ،)01(52 ،صص -501
.592
 الوانی ،سیدمهدی؛ عصار ،محمدتقی و عابدینی ،لیال .)5033( .بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانشدر معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه .فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی ،)0(9 ،صص -043
.033
 تقویفرد ،محمدتقی؛ حاجیان ،معصومه؛ پورسیاح ،الهام و طحان ،مرتضی .)5030( .نقش اعتمادسازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان .فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،)53(0 ،صص
.33-13
 تقیزاده ،جهان؛ رسولی ،رضا و بابائی ،شاهرخ .)5030( .تأثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی برتعهدسازمانی ازطریق اعتماد به مدیران .فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع
امام حسین (ع) ،)2(1 ،صص .11-10
 حضوری ،محمدجواد و صالحی ،علی .)5035( .ارتقای تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنانسازمانهای دولتی ایران :بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روانشناختی .فصلنامه پژوهشهای
مدیریت منابع سازمانی ،)2(2 ،صص .22-5
 جواهری کامل ،مهدی .)5044( .تأثیر عدالت سازمانی ،رابطه رهبر -عضو ،اعتماد و توانمندسازیروانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی .دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،)20(9 ،صص .20-1
 -داناییفرد ،حسن؛ خائفالهی ،احمد و حسینی ،سیدمجتبی .)5033( .تأملی بر ارتقاء تسهیم دانشدر پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه :وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری).
فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی ،)50(0 ،صص .40-90
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 سیدجوادین ،سیدرضا؛ فراحی ،محمدمهدی و طاهریعطار ،غزاله .)5041( .شناخت نحوهتأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبههای گوناگون رضایت شغلی و سازمانی .فصلنامه مدیریت
بازرگانی ،)5(5 ،صص .13-11
 سیدجوادین ،سیدرضا؛ فیاضی ،مرجان و بلوچی ،حسین .)5030( .بررسی تأثیر سرمایهروان شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجیگری تعهد
سازمانی .مدیریت دولتی ،)2(1 ،صص .032-211
 شمس ،شهابالدین و اسفندیاری مقدم ،امیرتیمور .)5030( .ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی بارضایت شغلی کارکنان .فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،)11(20 ،صص .541-515
 علیپوردرویشی ،زهرا .)5030( .ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت علمی دانشگاهآزاد اسالمی با رویکرد عوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات).
فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات ،)5(9 ،صص .529-531
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