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سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دستیابی به عملکرد بهتر
سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند .تسهیم دانش یکی از
مهمترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمانها است .این پژوهش ،تأثیر تسهیم
دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی کرده است .بر مبنای مرور مبانی نظری موضوع،
مدلی استفاده شده است که فرض میکند تسهیم دانش بهطور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت
دارد و بهطور غیرمستقیم از طریق یادگیری و نوآوری سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمان میشود .این
مدل با دادههایی که با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری مرکب از  400نفر مدیران ،مهندسان و
کارشناسان «شرکت آب و فاضالب مشهد» و نمونه آماری  320نفری جمعآوری شد ،آزمون گردید .برای
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،از روش مدلسازی معادله ساختاری استفاده شد .یافتههای
پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین
تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان تأثیر قویتری بر عملکرد
عملیاتی دارد.
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.1مقدمه 

در قرن  21که به قرن دانش مشهور است ،رقابت دائمی در فضای عدماطمینان همراه با
نوآوریهای فناوری ،با شدت بیشتری همراه است ( .)Gunday et al., 2011این شرایط نیاز به
اصالحات اساسی در چشمانداز راهبردی سازمانها را بیشازپیش الزامی کرده و در فضای رقابت
جهانی سازمانها را برای جستوجوی مزیت رقابتی ،بهمنظور رشد و یا حتی بقاء ،در این محیط
پویا برانگیخته است ( .)Jimenez & Sanz-Valle, 2011سازمانها برای دستیابی به عملکرد
بهتر در محیط متالطم کنونی ،باید از منابع خود حداکثر استفاده را ببرند .دراکر )2001( 1نیروی
انسانی سازمانها را مهمترین منبع برای کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد میداند؛ همچنین
تسهیم دانش میتواند باعث ایجاد دانش جدید و افزایش توانایی نوآوری و عملکرد سازمانی شود
( .)Zhining & Nianxin, 2012تسهیم دانش موجب افزایش ارزش دانش موجود میشود
(نیسی و نمکی .)1389 ،سازمان هایی که توانایی نوآوری زیادی دارند با ایجاد یک بینش
راهبردی که بر اهمیت نوآوری تأکید میکند ،نوآوری را از طریق فعالیتهای تسهیم دانش در
سازمان نهادینه میکنند ( .)Van-Wijk et al., 2008تسهیم دانش میتواند هزینههای
سازمانها را کاهش دهد و در صورت غفلت از آن ،هزینههای سازمان به علت تکرار تجربههای
گذشته افزایش مییابد (.)Wang & Wang, 2012
برخی از پژوهشگران معتقدند ،نتایج رفتارهای تسهیم دانش بهطور غیرمستقیم باعث بهبود
عملکرد سازمانی میشوند ()Kuo & Young, 2008؛ بنابراین پرسشی مطرح میشود که :آیا
تسهیم دانش در سازمان تأثیری مثبت بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی دارد؟ پژوهش
حاضر به این پرسش پاسخ داده است.
با توجه به اینکه نوآوریها در صنعت آب و فاضالب باید بر افزایش بهرهوری و کارایی
متمرکز باشد ()Krozer et al., 2010؛ هدف اصلی این پژوهش تبیین تأثیر تسهیم دانش بر
یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی در «شرکت آب و فاضالب» مشهد بوده است.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

دراکر ( )2001معتقد است جوامع قرن بیستویکم ،دانشبنیان بوده و دانش منبع اصلی
کسب مزیت رقابتی برای سازمانها و بهبود بهرهوری دانشگران مهمترین وظیفه مدیریت در
قرن بیست و یکم است .امروزه در کنار سایر عوامل ،نقش منابع انسانی بهعنوان منبع تولید دانش
و مقصد استفاده از دانش اهمیت بسیاری دارد و سازمانها تالش میکنند با تسهیم دانش آنان،
عملکرد بهتری داشته باشند و مزیت رقابتی پایدار کسب کنند.
1. Drucker
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تسهیم دانش .تسهیم دانش ،فعالیتی نظاممند ،بهمنظور مبادله دانش ،اطالعات و تجربه در
میان اعضای یک گروه یا سازمان ،یا فرایند شناسایی ،توزیع و بهرهبرداری از دانش موجود
بهمنظور حل مطلوبتر مسائل سازمان نسبت به گذشته است ( .)Yang & Wu., 2008هدف
تسهیم دانش خلق دانش جدید از طریق ترکیبهای مختلف دانش موجود یا بهرهبرداری بهتر از
آن است ( .)Van-Woerkom & Sanders., 2010تسهیم دانش یک ابزار بنیادی برای دریافت
و توزیع دانش (آشکار و نهان) ،از درون یا بیرون سازمان بهمنظور نوآوری و بهبود عملکرد است
( .)Hu et al., 2009فعالیتهای تسهیم دانش به دو دسته تسهیم دانش آشکار و نهان تقسیم
میشود ( .)Nonaka & Takeuchi., 1995در تسهیم دانش آشکار افراد اطالعات بهدستآمده
از منابع مختلف را برای دیگران توزیع میکنند و در تسهیم دانش نهان نیز کارکنان از طریق
گفتوگو و تفکر درباره تجربههای خود به تسهیم دانش نهان میپردازند (.)Coakes., 2006
فعالیتهای تسهیم دانش آشکار در محیط کاری رایجتر هستند؛ زیرا دانش آشکار میتواند
بهآسانی جذب ،تدوین و منتقل شود .رویههای حاکم بر سازمان ،زبان رسمی ،کتابهای راهنما و
سامانههای فناوری اطالعات ،ابزارهایی برای تسهیم دانش آشکار هستند و میتوانند تمایالت
کارکنان را برای این کار افزایش دهند ( .)Huang et al., 2010دانش نهان به خاطر ماهیت آن،
شخصیتر است و توضیح آن برای فرد دارنده دانش مشکل است .این ویژگی باعث پیچیدگی و
نامشهودبودن دانش میشود و انتقال کامل و یکباره آن را دشوار میکند ( Van-Wijk et al.,
)2008؛ درنتیجه تعامالت متقابل بین افراد ابزار اولیه تسهیم دانش نهان هستند (قربانیزاده و
خالقینیا .)1388 ،تجربههای انسانی در تسهیم دانش نهان زیربنایی بوده و عوامل مؤثر بر آن
شامل تمایالت و ظرفیت افراد برای تسهیم آنچه میدانند و برای استفاده ازآنچه آنها یاد
میگیرند ،است (.)Holste & Fields., 2010
يادگیریسازمانی.یادگیری سازمانی یک از الزامات سازمانهای امروزی برای پاسخگویی به
چالشهای جدید و عملکرد رقبا ،انعطافپذیری و چابکی و سرعتعمل در پاسخ به تغییرات
شدید و مستمر بازارها ،برای کسب مزیت رقابتی بلندمدت است (نکوییمقدم و بهشتیفر.)1391 ،
یادگیری سازمانی توسعه دانش و بینش جدید از دانش و تجربههای مشترک کارکنان است و
ظرفیت تأثیرگذاری بر رفتارها و بهبود عملکرد سازمانی را دارد ( Jimenez & Sanz-Valle.,
 .)2011هدف آن افزایش دانش و مهارتهای کارکنان بهمنظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در
رفتار است و سازمان را قادر میسازد تا بهسرعت با تغییرات محیطی سازگار شود ( Mavondo et
 .)al., 2005مراحل یادگیری سازمانی کسب دانش ،توزیع دانش ،تفسیردانش و حافظه است
(.)Perez Lopez et al., 2006
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هرگونه تالش سازمان برای بهدستآوردن دانش ،خواه از منابع درونی و خواه از منابع بیرونی
را کسب دانش مینامند (عالمه و مقدمی .)1388 ،کسب دانش از خارج سازمان به توانایی جذب
ایدههای جدید وابسته است و سازمان باید بتواند ایدههای جدید را درک کرده و دانش بیرونی را
برای اهدافش بهکار گیرد ( .)Chiang & Hung., 2010توزیع دانش/اطالعات فرایندی است
که از طریق آن اطالعات درون سازمان با هدف افزایش دانش و توانایی در انجام کارها و
درنهایت بهبود عملکرد سازمانی ،تسهیم میشود (.)Abdul Rahman., 2011
حافظه سازمانی به فرایندهای ذخیره اطالعات یا دانش برای استفاده در آینده گفته میشود
(احمدی و صالحی .)1391 ،این اطالعات یا دانش میتواند به شکل تجربه ،مهارت ،ارتباطات و
امثال آنها باشد (نکوییمقدم و بهشتیفر .)1391 ،حافظه سازمانی شامل بخشهای گوناگونی
ازجمله فرهنگسازمانی ،فناوری اطالعات و دانش نهان موجود در ذهن افراد است که بر اساس
تجربه کسب شدهاند (عالمه و مقدمی.)1388 ،
نوآوریسازمانی.نوآوری انجام متفاوت کارها است و بر استفاده از دانش فنی جدید که ممکن
است ابزارها ،فرایندها ،تولیدات ،یا خدمات باشد ،داللت میکند ( .)Krozer et al., 2010نوآوری
اقدامی است که منابع را با یک ظرفیت جدید برای خلق ثروت تخصیص میدهد ( Drucker.,
 .)2001ایجاد نوآوری مستلزم توانایی خلق ،ذخیره و انتقال دانش در سازمان است .نوآورانهبودن
یکی از ابزارهای پایهای راهبردی برای ورود به بازارهای جدید ،افزایش سهم بازار کنونی و ایجاد
یک حاشیه مزیت رقابتی برای سازمان است (.)Gunday et al., 2011
دراکر ( )2010هفت منبع برای نوآوری ذکر میکند که دانش جدید یکی از مهمترین آنها
است .او همچنین تأکید میکند که نوآوری قواعد نسبتاً سادهای دارد و اکتسابی است .سرعت
نوآوری به قابلیت سازمان برای تسریع فعالیتها و وظایف ،برای ایجاد مزیت رقابتی مرتبط با
کاهش چرخه عمر محصول ،برمیگردد (شائمی و دیگران .)1391 ،سرعت نوآوری یک عنصر
حیاتی برای رقابت در بازار است که میتواند به عملکرد بهتر منجر شود و از طریق اقدام به تولید
محصوالت یا خدمات جدید با هزینه و زمانی کمتر که عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد،
موجب پاسخ سریع به محیط سازمان میشود (.)Carbonell & Escudero., 2010
با توجه به محصول یا خدمت ،کیفیت نوآوری میتواند از طریق متغیرهایی مانند مقدار،
اثربخشی ،ویژگیها ،قابلیت اطمینان ،زمانبندی ،هزینهها ،پیچیدگی ،درجه نوآوری ،ارزش برای
مشتری و مفاهیم دیگری تعریف شود ( .)Allocca & Kessler., 2006هرچند کیفیت نوآوری
یکی از مهمترین عوامل شرکتها است ،اما تعیین آن بهدلیل افزایش پیچیدگی ،مشکالت ناشی
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از شناسایی عوامل تشکیلدهنده و نیاز به ادغام مقیاسها ،با چالشهایی روبهرو است ( Lahiri.,
.)2010

عملکرد سازمانی .عملکرد ،مفهومی چندبعدی است که وضعیت سازمان را نسبت به رقبا
مشخص میکند ( .)Lopez et al., 2011عملکرد سازمانی ،فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و
کارایی اقدامات گذشته است ( .)Neely et al., 2002عملکرد سازمانی به بهرهگیری بهینه از
منابع ،ظرفیتها و فرصتها برای تحقق کارایی و اثربخشی اشاره دارد (شیرازی.)1391 ،
عملکرد به دو گروه عملیاتی و مالی تقسیم شده است .عملکرد عملیاتی به رفتارها و
فرایندهای انجام کار در سازمان ،یعنی تولید محصوالت و یا خدمات و تحویل به مشتریان
برمیگردد ( .)Simons., 2000اهمیتدادن به کارکنان و مشارکت آنان و ایجاد روحیه همکاری
و شور و شوق در کارکنان موجب افزایش فعالیت و عملکرد عملیاتی آنان میشود؛ به عبارتی
میزان تولید و کارایی ،تابع همکاریهای گروهی است (.)Scott-Ladd et al., 2006
عملکرد مالی به دستیابی به نتایج مالی مانند نرخ و میزان رشد سوددهی ،نرخ بازگشت
سرمایه و رشد فروشها میپردازد ( )Van-Wijk et al., 2008و برای ذینفعان سازمان اهمیت
بسیاری دارد ( .)Xu et al., 2010امروزه ارزیابی عملکرد سازمانها به معنای فرایند کمّیکردن
کارایی و اثربخشی اقدامات گذشته ،اهمیت بسیاری یافته است ( .)Tangen., 2004سازمانها با
ارزیابی عملکرد میتوانند وضعیت فعلی را درک کرده و چالشهای آینده را بررسی کنند )2010
.)Noe &Wang.,

توسعهفرضیههاومدلمفهومی 


تسهیم دانش و يادگیری سازمانی .تسهیم دانش ستون فقرات یادگیری سازمانی است و
منافع بسیاری برای سازمانها دارد ( .)Van-Woerkom & Sanders., 2010خو و همکاران
( )2010معتقدند ،تسهیم دانش بخش جداییناپذیر فعالیتهای یادگیری سازمانی است که منجر
به درک بهتر بازار و فعالیتهای نوآورانه میشود ( .)Xu et al., 2010تسهیم دانش در میان
کارکنان باعث تقویت یادگیری سازمانی و افزایش دانش آنان میشود و نتیجه آن بهرهوری و
عملکرد بهتر سازمانی است (.)French., 2010
نیسی و نمکی ( ،)1389یادگیری فردی را اساس یادگیری سازمانی میدانند .آنها دریافتند
که تسهیم دانش تأثیری مثبت بر یادگیری سازمانی دارد .فارستر ( )2000با بررسی در دو شرکت
اتومبیلسازی ژاپنی و آمریکایی دریافت که کار گروهی در این دو سازمان موجب افزایش رفتارها

1

1. Xu et al
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و فعالیتهای تسهیم دانش شده و از این طریق یادگیری سازمانی ارتقاء مییابد و باعث افزایش
توانایی نوآوری و عملکرد بهتر میشود.
یانگ و همکاران )2007( 1با بررسی در صنعت توریسم تایوان ،دریافتند که تشویق رفتارهای
تسهیم دانش (آشکار و نهان) در شرکت باعث انتقال آسان دانش افراد میشود و بهبود یادگیری
و عملکرد بهتر سازمانی را بهدنبال دارد .جیمنز و سانزوال ،)2011( 2دریافتند که ایجاد سامانهای
که دانش سازمانی را درمیان همه اعضاء تسهیم کند ،سبب افزایش یادگیری سازمان میشود و
اعضای سازمان از طریق این دانش مشترک میتوانند به بهبود عملکرد آن کمک کنند.
پژوهشگران معدودی به تأثیر خاص تسهیم دانش آشکار و نهان بر کسب دانش ،توزیع دانش،
تفسیر دانش و حافظه سازمانی پرداختهاند؛ بنابراین برای بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری
سازمانی فرضیه  1پیشنهاد میشود.
فرضیه  :1تسهیم دانش در سازمان تأثیری مثبت بر یادگیری سازمانی دارد.
تسهیمدانشونوآوریسازمانی.امروزه شناخت عواملی که موجب توانایی نوآوری و عملکرد
نوآورانه میشوند ،برای سازمانها ضروری است و تسهیم دانش در این زمینه یک موضوع
محوری است .نوآوری نتیجه دانش جدید است و دانش جدید نیز به دنبال تسهیم دانش در
سازمان ایجاد میشود ( .)Liao., 2010تسهیم دانش و نوآوری سازمانی دو موضوع به هم
وابسته هستند و تسهیم دانش امکاناتی را برای توانایی نوآوری فراهم میکند ( & Jimenez
.)Sanz-Valle, 2011

محمدی و همکاران ( )1389دریافتند که تسهیم دانش و نوآوری در سازمان ارتباط مثبتی با
هم دارند و هر چه توزیع و دریافت اطالعات یا دانش به شیوهای مؤثرتر انجام شود ،توانایی
نوآوری نیز افزایش مییابد .شائمی و همکاران ( )1391دریافتند که رفتارهای تسهیم دانش
موجب بهبود توانایی نوآوری میشود .احمدی و دیگران ( )1391نشان دادند که همه مؤلفههای
مدیریت دانش ازجمله تسهیم دانش باعث ایجاد توانایی نوآوری در سازمان میشوند .داروچ و
مکناگتون )2002( 3با بررسی تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در  443شرکت
تولیدی معتقدند که تبادل دانش با عملکرد نوآورانه ارتباط مثبت دارد .لین )2007( 4تأثیر عوامل
فردی ،سازمانی و فناوری تسهیم دانش را بر نوآوری سازمانی بررسی کرد و به یان نتیجه رسید
که سطح دانش و کارآمدی ،حمایت مدیریت ارشد و سامانههای فناوری اطالعات و ارتباطات
تأثیر زیادی بر رفتارهای تسهیم دانش دارند و این رفتارها میتوانند توانایی نوآوری سازمانی را
1. Yeung et al.
2. Jimenez & Sanz-Valle
2. Darroch & McNaughton
4. Lin
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افزایش دهند .ژیهانگ و همکاران )2008( 1با بررسی در صنایع با فناوری متوسط دریافتند که
2
تسهیم دانش بر توانایی نوآوری و عملکرد بهتر سازمانی تأثیری مثبت دارد .لیائو و همکاران
( )2010با پژوهش در شرکتهای تولیدی صنعتی تایوان نتیجه گرفتند ،اتخاذ راهبرد سرعت
نوآوری توسط سازمانها به این معنا است که آنها باید دانش جدید را سریعتر از رقبا بهدست
آورند و برای کسب مزیت رقابتی از آن بهمنظور نوآوری در محصوالت یا خدمات استفاده کنند.
کوا و یانگ )2013( 3دریافتند که در یک محیط کار دوستانه که با سطح رضایت شغلی باال،
فعالیتهای تسهیم دانش افزایش مییابد .باوجود بررسی روابط بین تسهیم دانش و جنبههای
مختلف نوآوری ،پژوهشگران کمتری به تأثیر خاص فعالیتهای تسهیم دانش آشکار و نهان بر
سرعت و کیفیت نوآوری پرداختهاند؛ بنابراین فرضیه  2پیشنهاد شده است.
فرضیه  :2تسهیم دانش در سازمان تأثیری مثبت بر نوآوری سازمانی دارد.
تسهیمدانشوعملکردسازمانی.تسهیم دانش ابزاری کلیدی برای مبادله متقابل دانش و
تجربه در میان کارکنان است و سازمانها میتوانند از آن برای خلق دانش جدید ،نوآوری و
کسب مزیت رقابتی استفاده کنند ( .)Taminiau et al.,2009تعامالت میان کارکنان موجب
می شود دانش افراد از طریق بازخورد ،تفسیر ،کمک و یا مشورت به دیگران انتقالیافته و باعث
بهبود عملکرد سازمان شود (.)Hutzschenreuter & Horstkotte., 2010
آزاد و رشیدی ( )1387دریافتند که تشویق و حمایت رفتارها و فعالیتهای تسهیم دانش
موجب مشارکت بیشتر کارکنان در امور سازمان و دستیابی به اهداف در کلیه سطوح میشود.
شائمی و همکاران ( )1391به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای کوچک و متوسط تسهیم
دانش هم از طریق نوآوری و هم بهطور مستقیم موجب عملکرد بهتر میشود .حاجیکریمی و
منصوریان ( )1391دریافتند که در «بانک تجارت» مؤلفههای مدیریت دانش ازجمله تسهیم
دانش ،بر بهبود عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد .قلیچلی و حکیمی ( )1392نشان دادند که در
«بانک پارسیان» بین تسهیم دانش نهان باکیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد ،ولی بین
تسهیم دانش آشکار و کیفیت خدمات رابطه معنادار وجود ندارد .دا و همکاران ،)2007( 4دریافتند
ابعاد مختلف تسهیم دانش نقشهای متنوعی را برای هدایت بهسوی عملکرد سازمانی باالتر ایفا
میکنند .لیائو و همکاران )2010( 5به این نتیجه رسیدند که کسب و توزیع دانش موجب سرعت

1. Zhi-Hong et al
2. Liao
3. Kuo& Young
4. Du et al
5. Liao et al
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نوآوری در محصوالت یا خدمات و دستیابی به سهم بازار بیشتر میشود .عبدالرحمان )2011( 1با
بررسی رفتارهای تسهیم دانش کارکنان دریافت که پیامد حساس تسهیم دانش ایجاد دانش
جدید و نوآوری است که به طرز چشمگیری عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد .یسیل و
همکاران )2013( 2نشان دادند که تسهیم دانش بهطور مستقیم عملکرد سازمانی و غیرمستقیم،
نوآوری را افزایش میدهد .مرور مبانی نظری در این حوزه روشن میسازد که تسهیم دانش
(آشکار و نهان) موجب افزایش عملکرد سازمانی میشود؛ ولی برخی پژوهشها نتایج مشابهی را
نشان ندادهاند ( .)Jimenez & Sanz-Valle., 2011درنتیجه ،برای آشکارساختن بیشتر تأثیر
تسهیم دانش (آشکار و نهان) بر عملکرد سازمانی (عملیاتی و مالی) ،فرضیه  3پیشنهاد شده است.
فرضیه  :3تسهیم دانش در سازمان تأثیری مثبت بر عملکرد سازمانی دارد.
يادگیری و نوآوری سازمانی .یادگیری سازمانی ،نقشی کلیدی در توانایی نوآوری و تقویت
مزیت رقابتی دارد ( .)Yeung et al., 2007برای نوآوربودن ،کارکنان باید دانش جدید را کسب و
آن را درون سازمان تسهیم کنند .یادگیری سازمانی با کسب و توزیع دانش موجود و ترکیب آنها
توسط کارکنان باعث ایجاد دانش جدید میشود (.)Yang & Wu., 2008
شکری و خیرگو ( )1388دریافتند نتیجه یادگیری سازمانی خلق و ایجاد ایدههای جدید است
که نهایتاً منجر به توانایی نوآوری میشود .نوناکا ( )1994معتقد است ،نوآوری هنگامی اتفاق
میافتد که کارکنان دانش و تجربه را در سازمان تسهیم کنند و همچنین این تسهیم دانش بینش
جدید و مشترکی را ایجاد کند .نیلی و همکاران )2001( 3نشان دادهاند ،یادگیری سازمانی منجر
به توسعه ،کسب ،انتقال و بهرهبرداری از دانش جدید میشود و نوآوری را تقویت میکند .بیکر و
سینکوال )2002( 4دریافتند ،گرایشهای یادگیری تأثیر مستقیم بر نوآوری دارد .یانگ و
همکاران )2008( 5نشان دادند که اجزای یادگیری سازمانی در شرکتهای تولیدی تأثیری مثبت
بر نوآوری سازمانی دارد .ویراوادنا و همکاران )2006( 6دریافتند که همه سطوح یادگیری در
سازمان ،نوآوری و شدت آن را تحت تأثیر قرار میدهد .یوساها )2008( 7نتیجه گرفت،
هنگامیکه فرهنگسازمانی یادگیری را تشویق و از آن پشتیبانی میکند ،باعث تقویت نوآوری و

1. Abdul Rahman
2. Yesil
3. Neely
4. Baker& Sinkula
5. Yang
6. Viravadana et al
7. Yosaha et al

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر يادگیری ،نوآوری ...

111

بهبود عملکرد در سازمان میشود .جیمنز و سانزوال )2011( 1دریافتند ،عناصر یادگیری سازمانی
تأثیری مثبت بر نوآوری سازمانی و از طریق آن بر عملکرد سازمانی دارند.
اگرچه در مبانی نظری به ارتباطات بین یادگیری و نوآوری سازمانی پرداخته شده است؛ ولی
مطالعات کمتری به تأثیر جنبههای خاص یادگیری سازمانی (کسب دانش ،توزیع دانش ،تفسیر
دانش و حافظه سازمانی) بر نوآوری سازمانی (سرعت و کیفیت نوآوری) پرداخته است .برای
بررسی بیشتر تأثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی فرضیه  4پیشنهاد میشود.
فرضیه  :4یادگیری سازمانی تأثیری مثبت بر نوآوری سازمانی دارد.
يادگیریسازمانیوعملکردسازمانی.یادگیری سازمانی به اعضای سازمان برای انجام بهتر
کارها و اتخاذ تصمیمهای مناسب در مواجهه با مسائل کاری کمک میکند .این فرایند هنگامی
تکمیل میشود که اعضای سازمان آن را برای حل مسائل کاری و افزایش عملکرد استفاده کنند
( .)Jimenez & Sanz-Valle., 2011یادگیری سریعتر نسبت به رقبا در بلندمدت مزیت رقابتی
پایداری را فراهم میکند (عاکفی .)2002 ،یادگیری سازمانی یک راه مؤثر برای افزایش عملکرد
و نوسازی دوباره آن است و توانایی یک سازمان را برای تشخیص فرصتها تقویت میکند و
موجب بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی میشود (مشدئی و دیگران.)1391 ،
اسدی و همکاران ( )1388با مطالعه در «سازمان تربیتبدنی» دریافتند که ابعاد یادگیری با
عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنایداری دارد .عالمه و مقدمی ( )1388با بررسی در شرکت
«ایرانخودرو :دریافتند یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمانی دارد .کاالنتون و
همکاران )2002( 2نشان دادند که یادگیری سازمانی بهعنوان یکی از عوامل ایجاد نوآوری،
میتواند بهطور غیرمستقیم و از طریق نوآوری موجب ارتقای عملکرد در سازمانها شود .بونیت و
همکاران )2002( 3معتقدند که یادگیری در سطوح گروهی و سازمانی موجب افزایش بهرهوری و
بهبود عملکرد میشود؛ اما در سطح افراد تأثیری بر آنها ندارد.
یادگیری سازمانی مبنایی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و متغیر کلیدی برای تقویت
عملکرد سازمانی است ( .)Brockmand& Morgan., 2003سازمانهایی که توانایی یادگیری
داشته باشند ،اقبال بهتری برای دریافت وقایع و روندهای بازار دارند (تیپینز و سوهی)2003 ،؛
درنتیجه ،سازمانهای یادگیرنده ،معموالً ،انعطافپذیری بیشتری دارند و در مقایسه با رقبا
میتوانند سریعتر به چالشهای پیش رو پاسخ دهند ( .)Ohmae., 2005یانگ و همکاران
( )2007نشان دادند ،یادگیری سازمانی که درنتیجه تسهیم دانش حاصل میشود ،بر اثربخشی
1. Jimenez& Sanz-Valle
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تأثیر مثبت دارد .جیمنز و سانزوال ( )2011نشان دادهاند ،یادگیری سازمانی عالوه بر اینکه بهطور
مستقیم باعث بهبود عملکرد میشود ،بهطور غیرمستقیم از طریق ایجاد توانایی نوآوری ،عملکرد
را بهبود میبخشد .برای بررسی ارتباطات بین یادگیری و عملکرد سازمانی فرضیه  5پیشنهاد
شده است.
فرضیه  :5یادگیری سازمانی تأثیری مثبت بر عملکرد سازمانی دارد.
نوآوریسازمانیوعملکردسازمانی.امروزه ،نوآوری یک سازوکار مهم برای دستیابی به
مزیت رقابتی و بقاء در کسبوکار جهانی در نظر گرفته میشود ( Sadikoglu & Zehir.,
 .)2010توانایی نوآوری برای سازمانها یک جهتگیری راهبردی برای دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار فراهم میکند ( .)Kuratko et al., 2005سازمانها و حتی کشورهای جهان ،با
تکیه بر نوآوری ،به دنبال افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و عامل اصلی
افزایش اهمیت نوآوری ،وجود رقابت فزاینده بین جوامع و سازمانها است (.)Jin et al., 2004
محمدی و همکاران ( )1389دریافتند ،توانایی نوآوری در سازمان از طریق کسب و توزیع دانش
افزایش مییابد و موجب عملکرد بهتر میشود .عالمه و مقدمی ( )1389به این نتیجه رسیدند که
تبادل دانش در سازمان موجب توانایی نوآوری میگردد و عملکرد از طریق آن بهبود مییابد.
شائمی و همکاران ( )1391نشان دادند که سرعت و کیفیت نوآوری بر عملکرد سازمانی از بُعد
مالی و فرایندهای داخلی تأثیری مثبت دارد .احمدی و همکاران ( )1391دریافتند که نوآوری
1
سازمانی حاصل از تسهیم دانش موجب افزایش بهرهوری و اثربخشی میشود .منصوری و الو
( )2008دریافتند ،حضور و گسترش خدمات نوآورانه تأثیری مثبت بر رشد سازمانهای خدماتی
دارد ولی تأثیری بر بهرهوری ندارد .کاربونل و اسکودرو )2010( 2نتیجه گرفتند ،سرعت نوآوری
ارتباط مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد و میتواند موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار شود .گاندی
و دیگران )2011( 3با بررسی شرکتهای تولیدی در ترکیه دریافتند که انواع مختلف نوآوری،
تأثیری مثبت بر عملکرد نوآورانه دارند .وانگ و وانگ )2012( 4با مطالعه شرکتهایی با فناوری
سطح باال در چین دریافتند ،سرعت نوآوری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و کیفیت نوآوری بر
عملکرد عملیاتی سازمان تأثیر دارد .پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد
سازمانی فرضیه  6را پیشنهاد میکند.
فرضیه  :6نوآوری سازمانی تأثیری مثبت بر عملکرد سازمانی دارد.
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مدلمفهومیپژوهش.با توجه به مبانی نظری و مطالب ذکرشده ،بهمنظور بررسی تأثیرتسهیم
دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل  1پیشنهاد
شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

.روششناسی 

3

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی-پیمایشی است .برای
جمعآوری دادهها و اطالعات مبانی نظری از روش کتابخانهای و برای جمعآوری دادهها برای
آزمون فرضیهها از روش میدانی استفادهشده است.
سنجش تسهیم دانش با مؤلفههای همکاری بین بخشهای سازمان از جنبههای جمعآوری و
دراختیارگذاشتن اسناد و گزارش های رسمی ،ایجاد انگیزه برای تسهیم دانش ،کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات ،برگزاری برنامههای آموزشی ،ارتباطات بین واحدها ،دراختیارگذاشتن
2
تجربیات و دانش حاصل از کار انجام شده است .این مؤلفهها توسط لیبویتز ،)1999( 1لیدنر
( ،)2001کیم و لی ،)2005( 3ریچاو و ویسبرگ )2010( 4و علوی و همکاران ( )2010استفاده
شدهاند .نوآوری سازمانی توسط معیارهای پرداختن به ایدههای جدی ،اقدام به تولید محصوالت
1. Liebowitz
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4. Reychav& Weisberg
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یا خدمات جدید ،توسعه محصوالت یا خدمات جدید ،بهکارگیری فرایندهای جدید ،سرعت در حل
مسائل سازمانی ،کیفیت پرداختن به ایدههای جدید ،بهبود فرایندهای و بهبود مدیریت بررسی
شده است .این معیارها توسط چان و هامبریک ،)1995( 1هانر ( )2002و لیائو و همکاران ()2010
استفاده شدهاند .برای سنجش عملکرد سازمانی معیارهای رضایت مشتریان ،بهبود کیفیت،
مدیریت هزینه ،پاسخگویی به مشتریان ،بهرهوری ،مدیریت داراییها ،رشد سوددهی ،میانگین
بازگشت سرمایه سنجیده شدهاند .این معیارها در گذشته توسط باورساکس و همکاران،)2000( 2
کلین ،)2010( 3کالیکومب و همکاران )1999( 4و اینمن و همکاران )2011( 5استفاده شدهاند.
برای ارزیابی یادگیری سازمانی معیارهای توافقنامه همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش علمی،
یادگیری از تجربههای موفق دیگران ،تماس با متخصصان و خبرگان ،تشویق کارکنان به
پیوستن به شبکههای رسمی و غیررسمی توسط سازمان ،وجود سیاست پژوهش و توسعه مدبرانه،
بهکارگیری ایدهها و نگرشهای جدید در عملیات ،پشتیبانی از نوآوری توسط دستگاهها و
رویههای سازمانی ،آگاهی از اهداف توسط کارکنان ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
بهمنظور بهبود ارتباطات در سازمان ،رایجبودن کار گروهی ،کنارگذاشتن دانش منسوخشده ،وجود
برنامههای گردش شغلی ،وجود پایگاه اطالعات ،وجود فهرست متخصصان ،میزان استفاده
کارکنان از پایگاه اطالعات و وجود سیستم تدوین و مدیریت دانش سنجیده شدهاند .این
8
معیارهای درگذشته توسط سان و خمکاران ،)2002( 6اسلیتر و موهر ،)2006( 7گومز و همکاران
( )2005و لی و همکاران )2010( 9استفاده شدهاند.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد با طیف پنجگزینهای لیکرت بود که توسط
پژوهشگران قبلی روایی آن تأیید شده است ()Lopez et al., 2006; Wang &Wang 2012؛
بهعالوه اعتبار این پرسشنامه توسط متخصصان و اساتید این حوزه دوباره تأیید شد و دارای
اعتبار الزم بود .روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی ،ثابت شده است .آلفای کرونباخ برای متغیر
تسهیم دانش  89درصد ،متغیر یادگیری سازمانی  86درصد ،متغیر نوآوری سازمانی  85درصد و
متغیر عملکرد سازمانی  88درصد با نرمافزار  SPSS 22محاسبهشده است.

1. Chen& Hambrick
2. Bowersox
3. Kline
4. Claycomb& et al
5. Inman& et al
6. Swan& et al
7. Slater& Mohr
8. Gomez& et al
9. Lee& et al
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جامعه آماری پژوهش شامل  400نفر مدیران ،مهندسان و کارشناسان «شرکت آب و
فاضالب مشهد» بود .برای تعیین تعداد نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه برای مدلسازی
معادالت ساختاری یعنی  5q ≥ n ≥ 15qکه در آن  qتعداد گویهها و  nاندازه نمونه است،
استفاده شد (علیپور و همکاران .)2012 ،تعداد سؤالهای پرسشنامه این پژوهش  63مورد بود؛
بنابراین حداقل به  315نفر برای نمونه نیاز بود .تعداد  400عدد پرسشنامه توزیع و  342عدد
جمعآوری و  320عدد قابلاستفاده ،تجزیهوتحلیل شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها و برازش مدل مفهومی از تحلیل عاملی استفاده شد .در این روش،
مدلی از برازش مناسب برخوردار است که نسبت به درجة آزادی ) (dfکمتر از  ،3مقدار
 RMSEAکمتر از  10درصد ،مقدار  CFI ،NFI ،NNFI (TLI) ،AGFI ،GFIو  IFIبیشتر از
 90درصد و مقدار  PNFIبزرگتر از  50درصد باشد .اطالعات مربوط به نتایج تحلیل عاملی
متغیرهای تسهیم دانش ،یادگیری سازمانی ،نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی بهترتیب در
جداول  1تا  4درج شده است.
جدول  .1نتایج تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی و پایایی متغیر تسهیم دانش (آشکار و نهان)
ناممتغیر 
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (آشکار)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)
تسهیم دانش (نهان)

شاخص 
)KH1 (E
)KH2 (E
)KH3 (E
)KH4 (E
)KH5 (E
)KH6 (E
)KH7 (T
)KH8 (T
)KH9 (T
)KH10 (T
)KH11 (T
)KH12 (T
)KH13 (T

بارهایعاملی 

α

0/69
0/56
0/71
0/65
0/54
0/67
0/79
0/83
0/76
0/72
0/88
0/81
0/56

0/872
0/869
0/872
0/872
0/886
0/872
0/867
0/875
0/864
0/875
0/884
0/864
0/869
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جدول  .2نتایج تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی و پایایی متغیر نوآوری سازمانی (سرعت و کیفیت)
ناممتغیر 
نوآوری سازمانی (سرعت نوآوری)
نوآوری سازمانی (سرعت نوآوری)
نوآوری سازمانی (سرعت نوآوری)
نوآوری سازمانی (سرعت نوآوری)
نوآوری سازمانی (سرعت نوآوری)
نوآوری سازمانی (کیفیت نوآوری)
نوآوری سازمانی (کیفیت نوآوری)
نوآوری سازمانی (کیفیت نوآوری)
نوآوری سازمانی (کیفیت نوآوری)
نوآوری سازمانی (کیفیت نوآوری)

شاخص 
)OI1 (S
)OI2 (S
)OI3 (S
)OI4 (S
)OI5 (S
)OI1 (Q
)OI2 (Q
)OI3 (Q
)OI4 (Q
)OI5 (Q

بارهایعاملی 

α

0/58
0/66
0/73
0/75
0/79
0/87
/92
0/94
0/79
0/76

0/867
0/869
0/878
0/866
0/876
0/874
0/861
0/876
0/869
0/873

جدول  .3نتایج تجزیه وتحلیل عاملی تأییدی و پایایی یادگیری سازمانی (کسب ،توزیع ،تفسیر دانش و حافظه سازمانی)
ناممتغیر

شاخص 

یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (کسب دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (توزیع دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (تفسیر دانش)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)

)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (A
)OL1 (D
)OL1 (D
)OL1 (D
)OL1 (D
)OL1 (D
)OL1 (D
)OL1 (I
)OL1 (I
)OL1 (I
)OL1 (I
)OL1 (I
)OL1 (I
)OL1 (M

بارهایعاملی 
0/61
0/66
0/63
0/74
0/65
0/62
0/61
0/64
0/68
0/66
0/72
0/69
0/54
0/63
0/62
0/71
0/67
0/75
0/61
0/59
0/67
0/59

α
0/897
0/865
0/865
0/867/
0/866
0/872
0/866
0/867
0/862
0/863
0/871
0/874
0/869
0/868
0/866
0/869
0/871
0/874
0/870
0/874
0/878
0/869
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ادامه جدول  .3نتایج تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی و پایایی یادگیری سازمانی (کسب ،توزیع ،تفسیر دانش و حافظه
سازمانی)
ناممتغیر

شاخص 

یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)
یادگیری سازمانی (حافظه سازمانی)

)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M
)OL1 (M

بارهایعاملی 
0/61
0/57
0/72
0/55
0/64
0/52
0/65
0/67

α
0/869
0/866
0/868
0/866
0/866
0/868
0/867
0/868

جدول  .4نتایج تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی و پایایی متغیر عملکرد سازمانی (عملیاتی و مالی)
ناممتغیر 

شاخص 

بارهایعاملی 

α

عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (عملیاتی)
عملکرد سازمانی (مالی)
عملکرد سازمانی (مالی)
عملکرد سازمانی (مالی)
عملکرد سازمانی (مالی)

)OP1 (P

0/61
0/67
0/70
0/66
0/74
0/85
0/86
0/84
0/73
/68

0/868
0/871
0/864
0/873
0/852
0/861
0/876
0/879
0/853
0/875

)OP2 (P
)OP3 (P
)OP4 (P
)OP5 (P
)OP6 (P
)OP1 (F
)OP2 (F
)OP3 (F
)OP4 (F

با توجه به اینکه بارهای عاملی در همه موارد باالتر از  0/5است و با توجه به شاخص جزئی
( Pدارای مقدار  )P < 0.001میتوان نتیجه گرفت ،شاخصها بهخوبی دادهها را میسنجند.
ويافتهها 

.تحلیلدادهها

4

برازش الگوی اندازهگیری .برای آزمون مدل اندازهگیری باید همه متغیرهای مکنون،
متغیرهای مشاهدهشده و شاخصهای برازش آنها بررسی شود .معموالً برای برازش مدل بین 3
تا  5شاخص استفاده میشود .نتایج محاسبات نشان میدهد که مدل اندازهگیری از برازش
مناسبی برخوردار است (جدول .)5
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جدول  .5شاخصهای کلی برازش الگوهای اندازهگیری
نامشاخص  CMIN/Df
تسهیم دانش
2/67
آشکار

GFI

AGFI

NNFI

NFI

CFI

IFI

PNFI

RMSEA

0/921

0/901

0/965

0/922

0/906

0/917

0/605

0/058

0/933

0/895

0/915

0/941

0/892

0/923

0/708

0/064

کیفیت نوآوری
سرعت نوآوری
عملکرد
عملیاتی
عملکرد مالی

1/62
2/85

0/936
0/901

0/918
0/924

0/871
0/933

0/891
0/874

0/887
0/927

0/897
0/916

0/671
0/603

0/082
0/074

1/98

0/925

0/891

0/927

0/917

0/915

0/972

0/746

0/059

2/04

0/876

0/904

0/891

0/948

0/906

0/942

0/598

0/048

کسب دانش

2/73

0/925

0/884

0/919

0/886

0/894

0/937

0/746

0/053

توزیع دانش

1/45

0/883

0/917

0/975

0/923

0/867

0/921

0/801

0/042

تفسیر دانش

2/84

0/865

0/897

0/897

0/919

0/937

0/926

0/559

0/085

حافظه سازمانی

2/76

0/923

0/908

0/929

0/907

0/887

/884

0/574

0/079

مقدار مناسب

≥3

≥%90

≥%90

≥%90

≥%90

≥%90

≥%90

≥%50

≥%10

تسهیم دانش نهان

2/48

مدل ساختاری و تحلیل مسیر؛ آزمون فرضیهها .برای آزمون معناداری فرضیهها از دو
شاخص جزئی مقدار بحرانی ( )C.Rو  Pاستفاده شده است .بر این اساس سطح معناداری  0/05و
مقدار بحرانی باید بیشتر از قدر مطلق  1/96باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر مربوط در مدل ،مهم
نیستند .هرچقدر عدد معناداری بزرگتر از  1/96باشد ،نشاندهنده اثر قویتر متغیر مستقل بر
متغیر وابسته است .برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخصشده ،ضرایب مسیر محاسبه
میشود .تحلیل مسیر نشان میدهد کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است .فرضیهها ،ضرایب
رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی هر فرضیه در جدول  6درج شده است.
برازشمدلمفهومی.برای برازندگی مدل کلی در مدلسازی معادالت ساختاری شاخصهای
مختلفی معرفی شدهاند (هومن .)1384 ،نرمافزار ایموس مدل مفهومی را بهصورت یکجا آزمون
میکند .با توجه خروجی نرم افزار ایموس ،مقدار کای-اسکوئر کمتر از  3است و شاخصهای
نیکویی برازش در حد قابلقبولی است و شاخص ریشه میانگین مربع خطای برآورد نیز وضعیت
مطلوبی دارد و سایر شاخصهای برازش نیز در حد قابلقبول هستند (جدول )7؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت ،مدل از برازش خوبی با دادهها برخوردار است .خالصه اطالعات شاخصهای کلی
برازش مدل مفهومی خروجی نرم افزار در جدول  8درج شده است.
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جدول  .6ضرایب رگرسیونی و آزمون فرضیهها
فرضیه 

ضريبمسیر  مقداربحرانی


مسیر 

P

نتیجه 

1

تسهیم دانش

←

یادگیری سازمانی

0/32

4/378

***

تأیید

2

تسهیم دانش

←

نوآوری سازمانی

0/43

5/834

***

تأیید

3

تسهیم دانش

←

عملکرد سازمانی

0/29

3/967

***

تأیید

4

یادگیری سازمانی

←

نوآوری سازمانی

0/37

5/019

***

تأیید

5

یادگیری سازمانی

←

عملکرد سازمانی

0/26

3/556

***

تأیید

6

نوآوری سازمانی

←

عملکرد سازمانی

0/21

2/872

***

تأیید

*** P > 0.001
جدول  .7خروجی نرمافزاری شاخصهای برازش مدل
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جدول  .8شاخصهای کلی برازش مدل مفهومی
نامشاخص 
مدل نهایی
مقدار مناسب

CMIN/Df

GFI

AGFI

NNFI

NFI

CFI

PNFI

RMSEA

2/71
>3

0/914
<90

0/944
<90

0/917
<90

0/887
<90

0/901
<90

0/589
<50

0/028
>10

شکل  .2الگوی معادالت ساختاری پژوهش
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نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی در
«شرکت آب و فاضالب مشهد» بود .با توجه به آزمون فرضیهها ،یافته اصلی پژوهش این است
که «تسهیم دانش تأثیر مثبت بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی دارد» .این نتیجه با
یافتههای اچسو ( ،)2008جیمنز و سانوال ( ،)2011وانگ و وانگ ( ،)2012شکری و خیرگو
( )1388و شائمی و همکاران ( )1391سازگار است.
با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،6تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی مثبت است .با
توجه به پیشینه پژوهش ،این یافته همراستا با نتایج نیسی و نمکی ( ،)1389فارستر (،)2000
بونیت و همکاران ( ،)2002شر و لی ( )2004است .تسهیم دانش وسیله اساسی برای انتقال دانش
و تجربه در میان افراد و یادگیری آنها است (وانگ و نویی )2010 ،و یادگیری سازمانی را
افزایش میدهد.
جدول  6نشان میدهد که تسهیم دانش تأثیر مثبت بر نوآوری سازمانی دارد .بر اساس مبانی
نظری ،تسهیم دانش از طریق انتقال دانش و تجربه و ترکیب آن با دانش دیگران موجب ایجاد
دانش جدید میشود و دانش جدید برای نوآوری ضروری است .این نتیجه با یافتههای عالمه و
مقدمی ( ،)1388محمدی و همکاران ( ،)1389شائمی و همکاران ( ،)1391مرادی و همکاران
( ،)1392داروچ و مکناگتون ( ،)2002لین ( ،)2007ژیهانگ و همکاران ( ،)2008اچسو (،)2008
عبدالرحمان ( ،)2011وانگ و وانگ ( )2012و کوا و یانگ ( )2013در یک راستا قرار دارد.
با توجه به جدول  6یافته دیگر پژوهش ،تأثیر مثبت تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی است.
این یافته با نتایج آزاد و رشیدی ( ،)1387حاجیکریمی و منصوریان ( ،)1391کشاورزی و یکتایی
( ،)1391بدری آذین و همکاران ( ،)1391جابری و همکاران ( ،)1391قلیچلی و همکاران
( ،)1392تیپینز و سوهی ( ،)2002رایت و همکاران ( )2005و یانگ و همکاران ( )2007در یک
راستا قرار دارد .تسهیم دانش از طریق تأثیر بر توانایی کارکنان و کاهش هزینهها موجب بهبود
عملکرد سازمانی میشود .در شرکت موردمطالعه ،مبادله اسناد و گزارشها بین واحدها و وجود
برنامههای آموزشی ،با افزایش دانش و مهارت کارکنان موجب بهبود عملکرد میشود .وجود نظام
پیشنهادها نیز موجب انگیزه برای تسهیم دانش کارکنان میشود و درنهایت عملکرد را بهبود
میدهد.
یافته بعدی پژوهش نشاندهنده تأثیر مثبت یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی است
(جدول  .)6این یافته ،نتایج پژوهشهای اسدی و همکاران ( ،)1388عالمه و مقدمی (،)1388
فارستر ( ،)2000داروچ و مکناگتون ( ،)2002جیمنز و سانزوال ( )2001و یسیل و فریت-درلی
( )2012را تأیید میکند.
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جدول  6همچنین تأثیر مثبت یادگیری سازمانی را بر عملکرد سازمانی نشان میدهد .این
یافته با نتایج جوانمرد و سخایی ( ،)1388عالمه و مقدمی ( ،)1388تیپینز و سوهی (،)2003
جیمنز و سانزوال ( )2001و یسیل و همکاران ( )2013همراستا است.
نوناکا و تاکیوچی ( ،)1995یادگیری سازمانی و نتایج آن را مقدمه نوآوری میدانند .در شرکت
موردمطالعه ،فعالیتهایی مانند توافقنامه همکاری با دانشگاهها ،شرکت در نمایشگاهها ،استفاده
از نظام پیشنهادها ،برگزاری جلسههای بینواحدی ،گروههای کاری و کمیتهها بهمنظور تبادل
دانش و تجربه؛ و استفاده از شبکه اینترانت موجب افزایش یادگیری سازمانی میشود.
یافته نهایی پژوهش ،تأثیر مثبت نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی است .این یافته با نتایج
شائمی و همکاران ( ،)1391رابینسون ( ،)1990رایت و همکاران ( ،)2005ثورنهیل (،)2006
منسوری و الو ( ،)2008کاربونل و رودریگز ( ،)2010لیائو و همکاران ( ،)2010گاندی و همکاران
( ،)2011وانگ و وانگ ( )2012و یسیل و همکاران ( )2013در یک راستا قرار دارد .اقدامات
سازمان در توسعه و بهبود فرایندها و خدمات به مشترکان ،پرداختن به ایدههای جدید از طریق
نظام پیشنهادها ازجمله مواردی هستند که باعث افزایش سطح عملکرد سازمانی و رضایت
مشترکان از شرکت موردمطالعه شدهاند.
فعالیتهای مرتبط با تسهیم دانش مانند توافقنامه همکاری با مراکز آموزشی و دانشگاهی،
نظام پیشنهادها ،پایگاه اطالعات سازمانی و اینترانت ،برنامههای آموزش و بهبود مهارت ،وجود
برنامه های تبادل تجربهها و دانش ،استفاده از سیستمهای فناوری اطالعات و ایجاد کمیتهها
(مانند کمیته توزیع آب) و جلسههای کاری در سازمان موردبررسی؛ باعث دریافت و توزیع دانش
و اطالعات در درون و بین بخشهای سازمان و در نتیجه بهبود توانایی نوآوری میشود.
پیشنهادهای کاربردی .بر اساس نتایج پژوهش و با توجه به شرایط سازمان موردبررسی،
پیشنهادهای زیر برای کاربرد در آن سازمان و سازمانهای مشابه ارائه میشود:
 .1با توجه به تأثیر مثبت تسهیم دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی ،ایجاد رویههای
مستندسازی دانش و تجربههای کارکنان ،استفاده از ابزارهای انگیزشی و برنامههای آموزشی
مناسب بهمنظور فرهنگسازی تسهیم دانش در میان کارکنان ،به همراه استفاده از یک پایگاه
اطالعاتی برای ثبت ،نگهداری و بازیابی دانش مفید کارکنان؛ میتواند به استفاده اثربخش از
دانش سازمان منجر شده و عملکرد سازمان را بهبود دهد؛
 .2پیشنهاد میشود سازمان زمینههای تشویق کارکنان به تسهیم دانش نهان را فراهم کند تا
کارکنان خالق بتوانند تجربهها و دانش نهان خود را با متناسب با اهداف سازمان تسهیم کنند؛
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 .3برای ایجاد فرهنگ باز و پشتیبان ایدهپردازی ،سازمان محیطی باز و پذیرنده تغییر و همچنین
پذیرنده اشتباه و شکست بهعنوان فرصت یادگیری فراهم کند تا افراد ایدههای خالق و نوآورانه
خود را آزادانه و بهدور از ترس جریمهشدن و یا شکست ابراز کنند؛
 .4با توجه به این یافته که فعالیتهای تسهیم دانش بهطور مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود
عملکرد سازمانی میشوند ،پیشنهاد میشود سازمان برنامههای آموزشی ویژه در زمینه مدیریت
دانش و تسهیم دانش را در اولویت قرار دهد تا با کسب حمایت مدیران زمینه فعالیتهای تسهیم
دانش بیشازپیش فراهم شود.
پیشنهادهايیبرایپژوهشهایآتی.با توجه به ویژگی پژوهش حاضر ،موارد زیر به سایر

محققان توصیه میشود:
 .1پژوهش مشابهی در سایر سازمانها که حیطه فعالیت متفاوتی دارند ،مانند سازمانهای
خدماتی و تولیدی و در محدوده وسیعتر انجام و نتایج آن با یافتههای این پژوهش مقایسه شود؛
 .2در این پژوهش تسهیم دانش متغیر مستقل و یادگیری سازمانی متغیر وابسته بود؛ پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی با جابهجایی دو متغیر تأثیر یادگیری سازمانی را بر تسهیم دانش به
تفکیک دو گروه دانش نهان و دانش آشکار مطالعه کنند.
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