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چكیده
صاحب نظران بر این باورند که با توجه به شرایط موجود در دوران حاضر، اقتصاد جهاني بیش از هر دوره  دیگر 
نیازمند تولید، انتشار و بهره گیري از دانش است، به نحوی که ایجاد و گسترش تسهیم دانش در فرهنگ و 
جّو سازمان که این نوع ارتباطات و تعامل را ترغیب کند، ضروری است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی 
برای تسهیم دانش در یک سازمان دولتی )سازمان امور مالیاتی کشور( است، به گونه ای که با مدیریت 
صحیح، موانع تسهیم دانش ضمنی، مشارکت افراد را در تسهیم دانش در سازمان افزایش دهد. تحقیق 
حاضر با استفاده از روش کیفي با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با بیست و دو نفر از اعضاي هیأت 
علمي دانشگاهي، پژوهشگران و مدیران و کارکنان سازمان مالیاتی کشور که به صورت تصادفی-گلوله برفی 
انتخاب شده بودند و همچنین بررسی منابع کتابخانه ای انجام شد. با توجه به تجزیه و تحلیل تم پاسخ های 
ارائه شده 78 تم فرعی و 26 تم کلی شناسایی شد که 12 تم در مرور ادبیات تائید شده است. در ادامه اثر 
تم های شناسایی شده بر دانش صریح و دانش ضمنی بیان  شد و در قالب کدگذاری محوری در چهار محور 
فردی، سازمانی، محیطی و فرامحیطی دسته بندی شده است. در این مقاله بر اساس ویژگی های بومی کشور، 
وضعیت مؤلفه های شناسایی شده در سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده و نحوه ارتباط اجزای مدل با 
یکدیگر و ارتباط مدل با اثربخشی و محبوبیت سازمانی پیشنهاد شده است. به طور کلی می توان بیان نمود 

که تسهیم دانش و ارتباط با ذینفعان از ویژگی های بارز سازمان های محبوب می باشد.
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1- مقدمه
بررسی های بسیاری نشان دادند، سازمان ها نیاز دارند که کارایی خود را بهبود بخشند )آرپاکی، 2017(. 
از آنجایی که دانش در قلب اقتصاد جهان جای دارد و سازمان ها مدام با تغییر و تحول از دنیایی که به 
منابع فیزیکی وابسته بوده، به دنیایی که به دانش وابسته است در حال حرکت هستند و این دگرگونی 
تغییری اساسی در توان اقتصادی این سازمان ها به وجود آورده است )موسی پور،1389(، به گونه ای که 
اقتصاد امروز اقتصاد مبتنی بر دانش شده است )لوپیس و فاس، 2016(. از این رو بسیاری از کسب وکارها 
به شدت از اهمیت اشتراک دانش آگاه شده و واقفند زمانی ارزش دانش افزایش می یابد که با دیگران به 

اشتراک گذاشته شود )ریگ 2005(. 
انتقال و به  افزایش کارایی هر سازمان، توانایی آن سازمان در  یکی از عوامل کلیدی و مهم در 
اشتراک گذاری دانش شناخته  شده است و افراد با به کارگیری و انتقال مؤثر دانش، در دستیابی به مزیت 
رقابتی به سازمان یاری می رسانند. بدون تسهیم دانش، سازمان ها به گونه ای تدریجی قدرت رقابتی خود 
را از دست خواهند داد )وانگ و همکاران1، 2015(. تسهیم دانش در کسب موفقیت سازمان نقشی 
حیاتی را ایفا می کند و پویایی سازمان ها در این مسیر، در فراگیری دانش و کسب تجربه کارکنان و 
به کارگیری این تجربیات و مهارت ها در اجرای وظایف و نقش های سازمانی است )موسی پور،1389(.

تسهیم دانش فرآیندی است که از طریق آن افراد به تبادل دوجانبه دانش خویش با یکدیگر پرداخته، 
دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل و به طور بالقوه به وسیله این فرآیند فرصت برای یادگیری تجربه های 
جدید و فرصتی برای تمرین و به اجرا گذاشتن تجربه ها، مهارت ها و توانایی ها فراهم می شود )وبستر 
و همکاران2، 2008(، بدین ترتیب از آن جا که سرمایه های انسانی به طور عمده در اذهان افراد نهفته 
است این دانش حیاتی و مهم هنگامی در اختیار سازمان قرار می گیرد که کارکنان تمایل به همکاری 
و اشتراک گذاری دانش داشته باشند و افزون بر آن تمهیدات و سازوکارهای مؤثری نیز توسط سازمان 
در این رابطه فراهم شده باشد؛ بنابراین می توان گفت که پیشبرد موفق مدیریت دانش مستلزم این است 
که کارکنان آن چه را می دانند در سازمان با دیگران به اشتراک بگذارند. پس تسهیم دانش، به مثابه 
اساسی ترین کارکرد مدیریت دانش در سازمان تلقی می شود )علی پور، 1390(. از طرفی تسهیم دانش 
در سازمان ها نتایج مثبتی به همراه داشته است و منجر به بهبود شاخص های سازمان شده است )یانگ، 

1.▄Wang▄et▄al
2.▄Webster▄et▄al
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2007(، ازاین بین می توان به افزایش میزان خالقیت در بین کارکنان سازمان )یسیل و دریل1، 2013(، 
افزایش میزان بهره وری )نومن و فوآد2، 2014( و بهبود عملکرد کار تیمی )چنگ و لی3، 2011( اشاره 
نمود، عالوه بر این تسهیم دانش منجر به افزایش کارایی کارکنان سازمان خواهد شد )ون و ساندر4، 
2010(. حتی در سازمان های خدماتی هم تسهیم دانش منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی 
و افزایش سطح بهره وری خواهد شد )احمد و یوسف5، 2012(. بااین وجود برخی محققان در مطالعات 
خود بیان نمودند که تقویت رفتار تسهیم دانش در سازمان ها فرآیند ساده ای نیست، به طوری که 
علی رغم تالش های صورت گرفته توسط سازمان ها، کارکنان هنوز مایل به تسهیم دانش خود نیستند 
)ولسچن و همکاران6، 2012(. از آنجایی احتکار دانش در سازمان ها تبعات بسیاری همراه دارد، لذا 

شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش در سازمان ها بهبود دارای اهمیت ویژه ای است.
ازاین رو در پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت تسهیم دانش در سازمان های دولتی، بررسی عوامل 
مؤثر در تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از دستگاه های دولتی کشور مورد 
بررسی قرارگرفته است؛ که در ادامه به ترتیب به بیان مرور ادبیات مطرح شده در این خصوص پرداخته 
و تعریف موضوع بیان می شود و پس از بیان در انتها روش حل مسئله و نتایج تحلیلی، در انتها 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها آتی ارائه می گردد.
2- مبانی نظری

یکی از عوامل کلیدی و مهم در مدیریت دانش، توانایی سازمان ها در انتقال و به اشتراک گذاری دانش 
شناخته  شده است و افراد با به کارگیری و انتقال مؤثر دانش، در دستیابی به مزیت رقابتی به سازمان یاری 
می رسانند. بدون تسهیم دانش، سازمان ها به گونه ای تدریجی قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد 
)وانگ و همکاران7، 2015(. تسهیم دانش به عنوان یک فرآیند پیچیده اما ارزش آفرین، بنیاد و زیربنای 
بسیاری از استراتژی های سازمان ها است. صاحب نظران تعاریف متعددي از تسهیم دانش داشته اند که 
برخی از تعاریف بیان شده در مطالعات صورت گرفته در حوزه تسهیم دانش در جدول شماره )1( درج 

شده است.

1.▄Yesil▄&▄Dereli
2.▄Noaman▄&▄Fouad
3.▄Cheng▄&▄Li
4.▄Van▄Woerkom▄&▄Sanders
5.▄Ahmad▄&▄Yusof
6.▄Welschen▄et▄al
7.▄Wang▄et▄al
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جدول )1(- برخی تعاریف ارائه شده از تسهیم دانش در ادبیات مطالعه شده

محققتعریف تسهیم دانش

فرآیند به اشتراک گذاری دانش به عنوان یکی از عوامل اصلی در 
سیستم مدیریت دانش را می توان به روش زیر توضیح داد: با به 
اشتراک گذاری دانش در بخشی، منظورمان این است که فردی، 
افراد دیگر را با استفاده از دانش، نگرش ها و افکارش هدایت کند.

Houshang Taghizadeh 

&Mostafa▄Ziyaei 
(2015)

تسهیم دانش عبارت است از توانایي کارکنان به  عنوان افراد 
سازماني در اشتراک گذاری تجربۀکاري، تخصص و اطالعات 

زمینه ای با سایر کارکنان در تعامالت رسمي و غیررسمي در درون 
تیم ها و یا واحدهاي کاري.

 Refoua▄&▄Abbasisoorki

(2015)

فعالیت های انتقال و توزیع دانش ضمني و صریح از یک فرد، گروه 
یا سازمان به دیگري می باشد.

Zuraini▄(2013)-ابزری و 
همکاران 1389

تسهیم دانش به معنای انتقال دانش از یک منبع دانش به 
یک منبع دیگر است. این منابع می تواند افراد، تیم ها و یا حتی 

سازمان ها باشد. منابع دانشی می تواند شامل اسناد، پایگاه های داده 
و حتی نرم افزار باشند.

 Karampour&ojarpour

(2012)

اشتراک دانش، شامل تسهیم اطالعات، ایده ها، پیشنهاد ها و 
تخصص ها میان افراد یک سازمان است.

 Nayir and uzuncarsili

(2008)

به اشتراک گذاری دانش فرایند آگاهی از نیازهای دانش و ایجاد 
دانش در دسترس دیگران با ساخت و ارائه زیرساخت های فنی و 

سیستماتیک است.
Kim▄&▄jou▄(2008)

هدف نهایی از تسهیم دانش کارکنان، تالش برای انتقال و تبدیل تجربیات و دانش همه افراد به دارایی ها 
و منابع سازمانی، به منظور افزایش کارایی و پیشبرد بهتر امور سازمانی است. سالوپک )2000( می گوید 
اگر خواهان این هستیم که افراد در سازمان آنچه را که یاد می گیرند تسهیم کنند باید شرایطی در 
سازمان فراهم و ایجاد شود که در آن، تسهیم دانش مزیت فردی باشد. با مروری بر عوامل مؤثر بر 
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تسهیم دانش که در مطالعات اخیر شناسایی شده اند می توان آن ها را در چهار دسته عوامل فردی، 

سازمانی، فناوری اطالعات و اجتماعی طبقه بندی نمود.
عوامل فردی ♦

عوامل بعد فردي تسهیم دانش، شامل آن دسته از عواملی می باشد که فرد را به اشتراک دارایی های 
دانشی خود با دیگران، ترغیب نموده و یا از آن بازمی دارد )موسوی و حسامی 1394(. اهم این عوامل 

شامل موارد ذیل می باشند.
اعتماد •

اعتماد بین شخصي یا اعتماد موجود میان همکاران که یکي از ویژگی های مهم فرهنگ  سازمانی است 
تأثیر عمیقي بر فرایند به اشتراک گذاری دانش برجاي می گذارد )رفوآ و سورکی )2015( به نقل از 
پهلوانی و دیگران(. همچنین رتزل )2008( در پژوهشی بیان کرد که اعتماد در فضاي سازمان ترس از 

دست دادن ارزش منحصربه فرد را در افراد کاهش می دهد چرا که این ترس 
می تواند اثر منفي بر روند موفقیت تسهیم دانش داشته باشد، به این معنا که هرگاه کارمندان ترس از 
دست دادن تجربه خود و یا از دست دادن جایگاه خود را نداشته باشند، تجارب شخصی را بهتر و بیشتر 

به اشتراک خواهند گذاشت.
شخصیت و خصوصیات فردی •

 خصوصیات فردی از عواملي هستند که بر تسهیم دانش بین افراد سازمان تأثیر مي گذارند، به عنوان  
مثال در افرادي که داراي خصوصیاتي مانند برون گرایی و اعتمادبه نفس می باشند تمایل به تسهیم دانش 
و تجربه ها در مقایسه با افراد درون گرا بیشتر مشاهده می شود )اواد و غزیري،2004(. یافته های مطالعه 
چو و همکاران )2010( نشان داد که نوع دوستی بر نگرش افراد به تسهیم دانش اثر دارد؛ درصورتی که 

شهرت تبیین کننده معناداری برای اثرگذاری بر نگرش افراد به تسهیم دانش نمی باشد.
لذت بردن از تسهیم دانش •

اخوان و همکاران )2015( معتقدند که لذت بردن فرد از کمک کردن به دیگران و تسهیم دانش فرد در 
تعامالت درون گروهی با دیگران تقویت کننده رفتار تسهیم دانش در سازمان می باشد. همچنین سیبی 
)2007( در پژوهش خود به رابطه مثبت و معنادار بین لذت کمک کردن به دیگران و تسهیم دانش 

اشاره نمود.
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انگیزش •
مای هاردر )2008( معتقد است انگیزش به طور مستقل تأثیر به سزایی بر تسهیم دانش در سازمان ها 
دارد وی در پژوهش خود ابراز داشت که رابطه معنی داری بین انگیزش کنترل شده و تسهیم دانش 
وجود ندارد. در جایی دیگر لم و لمبرموث )2010( در پژوهشی نشان دادند که مشوق های بیرونی تمایل 

برای تسهیم دانش در فرد را افزایش خواهند داد.
خودکارآمدی •

سیسنروس و موندات )2000( درپژوهشان اعالم کردند که رابطه بسیار قوی بین خودکارآمدی در فرد 
و میزان تمایل وی برای تسهیم دانش وجود دارد. کابررا و همکاران )2006( در یک مطالعه اکتشافی در 
یک شرکت چندملیتی نشان دادند که رابطه قوی و معناداری بین خودکارآمدی و خود اظهاری رفتار 

تبادل دانشی دیده می شود.
عوامل سازمانی ♦

از ویژگی های  بعد سازمانی تسهیم دانش دربردارنده مجموعه ای  به عقیده زنگ و فرمن )2004( 
سازمانی است که بر کیفیت تسهیم دانش در بین کارکنان آن سازمان و یا میان یک سازمان با سایر 
سازمان ها، تأثیر می گذارند. بی تردید یکی از عوامل کلیدي و مهم در مدیریت دانش، توانایی سازمان ها 
در تسهیم دانش است. در این بخش به بررسی برخی از عوامل سازمانی تأثیرگذار بر تسهیم دانش 

پرداخته می شود؛
پاداش های سازمانی •

اگر پاداش روی عملکرد جمعی متمرکز باشد، احتماالً منجر به تشویق اشتراک دانش در گروه ها 
می شود و پذیرش ایده برای نوآوری را تسهیل می نماید، این امر منجر به رفتارهای داوطلبانه بین 
کارکنان خواهد شد )بارتول و سیرواستاوا، 2005(. در همین راستا رفوآ و سورکی )2015( نشان دادند 
سیستم پاداش تأثیرات مثبت و معناداری بر روی به اشتراک گذاری دانش دارد. زورانی )2013( در 
مطالعه ای اظهار داشت گاهی، سازمان ها با استفاده از محرک های بیرونی مانند مشوق های مالی، حقوق 
یا پاداش مرتبط با عملکرد، ارتقا فرصت-های کاری، ترفیع، فرصت های آموزشی، امنیت شغلی یا هر 
ترکیبی از محرک ها با انگیزه دادن به کارمندان خود باعث مشارکت آن ها در تسهیم دانش می شوند.

فرهنگ سازمانی •
و  نوع فرهنگ مناسب  یافتن  از جنبه های کلیدی در تسهیم دانش است و  فرهنگ سازمانی یکی 
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شاخص های کلیدی آن برای پیاده سازی و اجرای تسهیم دانش، از موضوعات مهم در اجرای آن است. 
تأثیر فرهنگ در به اشتراک گذاری دانش موضوعی است که مکرراً در تحقیقات اخیر تکرار شده است. 
استاد )2015( در پژوهشی دریافت که فرهنگ  سازمانی مهم ترین عامل در افزایش اشتراک دانش 
در پروژه های فراملی است. جاسکوب و گرت )2011( در پژوهشی اذعان داشته اند که رابطه مثبت 
و معناداری بین فرهنگ سازمانی و اشتراک گذاری دانش وجود دارد. همچنین الی و لی )2007( در 
پژوهش خود تأکید داشتند که فرهنگ کارآفرینانه در سازمان در پیاده سازی هر چه بهتر تسهیم دانش 

تأثیر دارد. ضمناً آن ها 3 فرهنگ کارآفرینانه، دستیابی به هدف و حرکت آرام را معرفی کردند.
ویژگی های ساختار سازمانی •

دو بعد مهم رسمیت و تمرکز بر ساختار سازمانی در تسهیم دانش تأثیرگذار هستند، به گونه ای که اگر 
ساختار سازمانی به رفتارهای فردگرایانه بپردازد و افراد در قبال ذخیره و حفظ دانش، پاداش دریافت 
نمایند، آنگاه میزان و سرعت تسهیم دانش در سازمان به شدت کاهش خواهد یافت )اچ سیه 2007(.

رهبری •
سرواستاوا و همکاران )2006( در مطالعه ای اذعان داشتند که توانمندسازی رهبری بر میزان موفقیت 
تسهیم دانش مؤثر است. مطالعه لین )2007( نیز نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت 

مدیریت عالی و تسهیم دانش وجود دارد.
عوامل اجتماعی •

هیسالپ )2003( در زمینه مدیریت دانش و به طبع آن تسهیم دانش مطالعات بسیاری انجام داده 
است که البته این مطالعات یک  پایه تجربی محدود داشته و حداکثر می توانند به  طور معمول به  عنوان 
مطالعات اکتشافی توصیف  شود. یافته های وی بیان می کند که عوامل انسانی و اجتماعی بر تسهیم 
دانش بسیار تأثیرگذار می باشد. در این بخش به مرور مختصری از عوامل اجتماعی بحث شده در برخی 
ادبیات پرداخته می شود، شایان توجه است که در این زمینه و تأثیرگذاری صرف مسائل اجتماعی بر 

موفقیت تسهیم دانش مطالعات محدودی طی سال های گذشته صورت گرفته است.
فضای مجازی •

چو و چان )2008( در پژوهشی به بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار در پدیده تسهیم دانش پرداخت. 
وی در پژوهش خود یک چارچوب نظری ارائه داد که مبتنی بر سه عامل شبکه های مجازی، سرمایه 
اجتماعی و اعتماد اجتماعی بوده است. با استفاده از تحلیل مدل از طریق روابط علی و معلولی دریافت 
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که فضای مجازی یکی از عوامل مهم در موفقیت زنجیره تسهیم دانش به عنوان ابزاری برای جستجو و 
اشتراک گذاری دانش، می تواند قلمداد شود. وی در پژوهش خود نتوانست تأثیر مثبت اعتماد اجتماعی 

را بر موفقیت تسهیم دانش نشان دهد.
سرمایه اجتماعی •

اخوان و همکاران )2015( در پژوهشی به بررسی عواملی پرداختند که بر اشتراک دانش در سازمان های 
مجازی تأثیر می گذارد. آن ها دریافتند که سرمایه اجتماعی به طور مثبتی بر ادراک کارکنان و طبعاً رفتار 
آن ها در تسهیم دانش تأثیر می گذارد. تأثیر چندگانه ماهیت سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش توسط وی 

و همکاران1 )2011( مورد بررسی قرار گرفت که در این پژوهش پیشنهاد 
می شود موقعیت های شبکه های میزبان مانند فاصله و تحول ساختاری، تأثیر قابل توجهی در انتقال 

دانش خود دارند.
عوامل فناوری اطالعات ♦

در مدیریت دانش، تکنولوژي از اهمیتی ویژه ای برخوردار است. هرچند که تکنولوژي به  عنوان قلب 
مدیریت دانش تلقی نمی شود، اما به عنوان یک ابزار مفید، نقشی حیاتی در افزایش سطح تسهیم دانش 
در میان کارکنان دارد )زاویا و باخاری، 2008(. به گفته مکدرموت، روند جاري در توسعه تکنولوژیکی 
اطالعات، سازمان ها را به اندیشیدن در خصوص راه های جدید تسهیم دانش، از قبیل ذخیره اسناد 

دانش محور و استفاده از شبکه های الکترونیکی، تشویق می نماید )موسوی و حسامی، 1395(.
پژوهش های متفاوتی به بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در تسهیم دانش پرداخته اند. سیتو و 
همکاران )2007( به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل توانمند مدیریت دانش 
اشاره نمودند. وجود زیرساخت های مناسب فناوری تأثیر بسیاری مثبتی بر فرآیند تسهیم دانش در 

سازمان ها و جوامع خواهد داشت که این فرآیند را تسهیل خواهد کرد )الوانی و همکاران، 1388(.
ماهیت دانش سازمانی ♦

سازمان ها دو نوع دانش دارند که به عنوان دانش صریح2 و ضمنی3 شناخته می شوند. نخستین بار، 
پوالنی )1985( میان دانش صریح و ضمنی تمایز قایل شد. دانش ضمنی معموالً در قلمرو دانش 
شخصی، شناختی و تجربی فرد قرار می گیرد، پوالنی می گوید که بیان کردن دانش ضمنی با واژه ها 

1.▄Wei▄et▄al
2.▄Explicit▄Knowledge
3.▄Tacit▄Knowledge
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دشوار است. ماهیت ذهنی و حسی دانش ضمنی، پردازش و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی 
و ساختارمند بسیار مشکل می سازد. اندوخته های دانش ادراکی و دانش نظام مند، دانش صریح سازمان 
را تشکیل می دهند. )چالک، 2005 و چو و هی، 2004(. دانش صریح به طورمعمول هم به خوبی 
قابل ثبت است و هم قابل دسترسی است. دانش صریح به راحتی قابل پردازش کامپیوتری، انتقال 
الکترونیکی و ذخیره سازی در پایگاه های اطالعاتی است؛ سازمان ها نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع 
دانش هستند. برای اینکه دانش ضمنی در سازمان تسهیم گردد، باید به دانش صریح تبدیل شود تا 
برای هر کس قابل درک و فهم باشد. درواقع در هنگام وقوع این فرآیند سازمان، تولید دانش می نماید 
)نوناکا و تاکنچی، 1995(. جابجایي و تبادل دانش صریح و ضمني در بین افراد و گروه هاي سازمان به 

چهار شیوه صورت می پذیرد )پپادیک و چو، 2006(.
1( تبدیل دانش ضمني به دانش ضمني جدید یا جامعه پذیری1 

2( تبدیل دانش ضمني به دانش صریح یا برونی سازی2 
3( تبدیل دانش صریح به دانش صریح جدید و پیچیده تر یا تلفیق3 

4( تبدیل دانش صریح به دانش ضمني یا دروني سازي4 
3- مرور ادبیات

انجام هر پژوهش علمی نیازمند بررسی و مطالعه نظریات و مطالعات پیشین انجام شده در حوزه 
موردنظر می باشد. لذا در ادامه به مرور تحقیقات عملیاتی صورت گرفته در زمینه عوامل مؤثر بر تسهیم 

دانش در دو بخش خارجی و داخلی پرداخته می شود.
اوفاممی و همکاران5 )2018( در پژوهشی با عنوان چگونگی تأثیر فرهنگ بر عملکرد سازمان در 
تسهیم دانش، به تجزیه وتحلیل تأثیرفرهنگ سازمانی بر فعالیت های اشتراک دانش و بالطبع آن رخداد 
نوآوری و توسعه به وسیله روش فازی پرداختند. وی در این پژوهش از یک نمونه متشکل از 107 
پرونده برای بررسی داده های تجربی استفاده نمود. نتایج پژوهش به این صورت بود که کارکنان تمایل 
و انگیزه کمی برای توسعه دانش فنی درزمینه محصوالت دارند و بالطبع قادر به بیان ارزش محصول 
نمی باشند. نتایج به نقش مهم تسهیم دانش در بهبود عملکرد دانش در صورت وجود فرهنگ توسعه و 

1. Socialization
2. Externalization
3. Combination
4.▄Internalization
5. Oluwafemi Oyemomi et al
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توانمندسازی اشاره دارد. روش فازی در این پژوهش یک تکنیک تحلیلی خالقانه ارائه می دهد که تأثیر 
فرهنگ سازمانی بر روی پیاده سازی تسهیم دانش و پروسه یکپارچه دانش کسب وکار را مقایسه می کند. 
بر اساس نتایج حاصله، فرصت هایی برای بهبود عملکرد سازمان در صورت وجود یک محیط فعال برای 
ایجاد دانش جدید فراهم خواهد شد. استفاده از منطق فازی در این پژوهش درک جدیدی از تأثیر 

تسهیم دانش بر عملکرد سازمان را ارائه داده است.
اکرم1 و همکاران )2017( تأثیر عدالت سازمانی بر تسهیم دانش را با استفاده از رویکرد معادالت 
ساختاری در میان کارکنان شرکت های مخابراتی چین مورد ارزیابی قراردادند. این مطالعه بر پنج نوع 
عدالت سازمانی )توزیعی، رویه ای، تعاملی، زمان و فضایی( و دو نوع تسهیم دانش )اهدا و جمع آوری( 
تمرکز داشت. نتایج نشان می دهد که اگر کارکنان تصور مثبتی از عدالت سازمانی توزیعی، رویه ای، 
تعاملی و زمانی داشته باشند، به طور ذاتی تشویق می شوند که دانش خود را با همکاران به اشتراک 
بگذارند. بااین وجود، عدالت فضایی بر دانش به طور منفی و قابل توجهی تأثیر می گذارد. در یک زمینه 

کاری سازمانی، هر نوع از عدالت سازمانی منافع منحصربه فرد در جهت تسهیم دانش دارد.
مطالعه ابوسعیدی و ولفمن )2017( نشان داد عوامل انسانی تأثیر مستقیم معناداری بر قصد به 
اشتراک گذاشتن از طریق سیستم های تسهیم دانش درون سازمانی دارند. عوامل دیگر مانند خود 
سیستم تسهیم دانش درون سازمانی و فاکتورهای سازمان و بخش، اثرات غیرمستقیم بر قصد کارکنان 

نسبت به اشتراک گذاری دانش از طریق این سیستم ها را نشان داد.
آلشرو و همکاران2 )2017( در پژوهشی به بررسی اثرات تسهیم دانش در تیم های مجازی می پردازند. 
آن ها یک مدل مفهومی ارائه می دهند که فرضیه ارتباط بین تسهیم دانش، اعتماد، همکاری و کارایی 
تیم در تنظیمات تیم مجازی را نشان می دهد. یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که تسهیم 
دانش به طور مثبت بر اعتماد و همکاری بین اعضای تیم مجازی تأثیر می گذارد. یافته ها همچنین 
نشان می دهد درحالی که اعتماد به طور مثبت بر همکاری تیم مجازی تأثیر می گذارد تأثیر مستقیمی 

بر اثربخشی تیم ندارد.
تسنگ )2017( تأثیرات تعدیل کننده فرهنگ  سازمانی و سبک رهبری بر تسهیم دانش با استفاده 
از تجزیه وتحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قراردادند. وی نشان داد که فناوری اطالعات 
تأثیری چشمگیر و مثبتی در اهداف فناوری اطالعات دارد که بیشتر بر روی تسهیم دانش تأثیر 

1. Akram et al
2. Alsharo et al
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می گذارد. عالوه بر این، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری اثرات مؤثری بر تصمیم گیری فناوری اطالعات 
و تسهیم دانش دارند. در این پژوهش بیان شده است که سازمان هایی که رهبری خدمتگزار یا رهبری 
کاریزماتیک را قبول می کنند و همچنین سازمان هایی با فرهنگ قبیله ای و سلسله  مراتبی باید با بهبود 

اهداف فناوری اطالعات، میزان تحقق اهداف تسهیم دانش کارکنان را افزایش دهند.
اویمومی و همکاران1 )2016( به مطالعه نقش تسهیم دانش و فرآیند کسب وکار در بهبود عملکرد 
سازمانی پرداختند. هدف آن ها تجزیه وتحلیل تطبیقی عوامل سازمانی است که تسهیم دانش و فرآیند 
کسب وکار را تسهیل می کند و درنهایت به بهبود عملکرد سازمانی کمک می کند. تسهیم دانش به عنوان 
یک عامل کلیدی برای ایجاد نوآوری و همچنین عملکرد کسب وکار سازمان در نظر گرفته شده است، 
تسهیم دانش با هر دو روش صریح و ضمنی، روش جدیدی را برای فرآیند دانش کسب وکار ترویج 
می دهند. آن ها از روش تجزیه وتحلیل مقایسه ای کیفی- فازی به عنوان یک روش تحلیل تطبیقی 
به منظور بررسی ارتباط بین تسهیم دانش، فرآیند کسب وکار و عملکرد سازمانی از طریق شناسایی 
عوامل کلیدی عملکرد سازمانی، استفاده کردند. نتایج تجزیه وتحلیل نشان می دهد که عوامل سازمانی 
نقش مهمی در تسهیم دانش و روند کسب وکار دارد که به طور مستقیم به بهبود عملکرد سازمانی کمک 

می کند.
سافا و ون سلماس )2016( یک مدل تسهیم دانش اطالعات امنیتی در سازمان ها ارائه دادند. تسهیم 
دانش به دلیل تأثیر مثبت بر آگاهی از امنیت اطالعات کارکنان، نقش مهمی در حوزه امنیت اطالعات 
دارد. آگاهی از امنیت مهم ترین عامل کاهش ریسک نقض امنیت اطالعات در سازمان است. مدل 
ارائه شده نشان می دهد که چگونه تسهیم دانش امنیت اطالعات، خطر ابتال به حوادث امنیتی را کاهش 
می دهد. نظریه انگیزش و رفتار برنامه ریزی شده عالوه بر مدل تریندیس به عنوان پایه نظری چارچوب 
مفهومی بکار گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که به دست آوردن شهرت و به دست 
آوردن ارتقاء به  عنوان یک انگیزه بیرونی و رضایت درونی و کنجکاوی به عنوان یک انگیزه ذاتی اثر مثبت 
بر نگرش کارکنان در تسهیم دانش اطالعات امنیتی دارد. عالوه بر این، یافته ها نشان داد که نگرش، 
کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر روی اهداف مدل دارد و هدف بر رفتار 
تأثیر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد که حمایت سازمانی بر رفتار تسهیم دانش امنیت اطالعات 

بیش از اعتماد تأثیر می گذارد.
چومگ و همکاران )2016( عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش کارکنان در سازمان مجازی از دیدگاه 
1. Oyemomi et al
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رفتار سازمانی را با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان می دهد که 
افزایش احساس کارآیی کارکنان می تواند با گرایش سرمایه اجتماعی، فرهنگ  سازمانی و رفتار تسهیم 

دانش کارکنان ارتباط داشته باشد.
کاستندا و همکاران )2016( در پژوهشی به بررسی عواملی که بر رفتاراشتراک دانش در یک سازمان 
دولتی می تواند تأثیرگذار باشد پرداخته اند. آن ها در پژوهش خود با 188 نفر از کارکنان یک سازمان 
دولتی در سطح ملی کلمبیا مصاحبه ای انجام داده اند. 6 فرضیه در این پژوهش بیان شده که برای 
اعتبارسنجی فرضیه ها، از روش تحلیل مسیر استفاده شده است، این روش، به بررسی روابط علی، 
معلولی در میان متغیرهای ارائه شده مدل و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن ها می پردازد. برای حل 
مدل از نرم افزار Spss استفاده  شده است. در این سازمان عمومی، رابطه معنی داری بین خودکارآمدی و 
قصد به اشتراک گذاری دانش، هنجارهای ذهنی و رفتار اشتراک گذاری دانش و بین قصد اشتراک گذاری 
دانش و رفتار اشتراک دانش وجود دارد. یافته ها نشان می دهند که برخی از متغیرهای شخصی و 

حمایت سازمانی بر موفقیت تسهیم دانش تأثیرگذارند.
تانگاراجا1 و همکاران )2015( یک مدل مفهومی برای رفتار تسهیم دانش برای خدمات عمومی 
مالزی و ترویج رفتار تسهیم دانش در میان مدیران بخش دولتی پیشنهاد دادند. آن ها سه گروه عوامل 
پیش بینی کننده بالقوه از رفتار تسهیم دانش در میان مدیران بخش دولتی مالزی را شناسایی کردند. 
این گروه ها شامل عوامل انگیزشی ذاتی، عوامل انگیزشی بیرونی و عوامل اجتماعی سازمانی هستند. 
تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی بین پیش بینی های شناسایی شده و رفتار تسهیم دانش در نظر 
گرفته شده است. آن ها از رویکرد جدید در تئوری رفتار تسهیم دانش با استفاده از یکپارچه سازی مدل 
تعهد عمومی کار، نظریه خودتنظیمی و نظریه سرمایه اجتماعی استفاده کردند. مداخالت عملی برای 
توسعه منابع انسانی برای کمک به سازمان ها در جهت ترویج رفتار تسهیم دانش فراهم شده است. نتایج 
بر اهمیت تعهد سازمانی کارکنان به منظور تعامل با رفتارهای مرتبط سازمانی مانند تسهیم دانش تأکید 

می کند.
ابرمایر کواکس2 و همکاران )2015( به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و تسهیم دانش کارکنان 
سازمان های مجارستانی با توجه به ویژگی های فردی و سازمانی پرداختند. عالوه بر این، بر شناسایی 
ویژگی های هوش هیجانی خاص تأکید نمودند که موجب تسهیم دانش می شود. برای آزمون فرضیه ها، 

1. Tangaraja et al
2.▄Obermayer-Kovács▄et▄al
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تجزیه وتحلیل همبستگی انجام شده است. خوشبختی، عاطفه، خودکنترلی و اجتماعی بودن به عنوان 
عوامل هوش هیجانی ارتباطی با نوع دوستی، از دست دادن دانش و اعتبار را نشان می دهد. در میان 
عوامل فردی، تفاوت ها را می توان در رابطه با نسل و موقعیت مشخص کرد، درحالی که جنس و تحصیالت 
در این رابطه نقش قابل توجهی ایفا نمی کنند. با توجه به ویژگی های سازمانی، تفاوت ها می توانند بر 
اساس اندازه سازمان مشخص شوند. در اقتصاد دانش فعلی، سازمان ها تسهیم دانش را به عنوان یک 
کاتالیزور برای بهبود کسب وکار شناسایی کردند؛ بنابراین، نیاز به ایجاد روابط بین فرآیندهای سازمانی 
و فعالیت های دانش برای دستیابی به مزایای رقابتی ضروری است. بااین حال، چالش های جدیدی برای 

سازمان ها در انتقال از فرآیندهای کسب وکار به فرآیندهای دانش وجود دارد.
اویمومی1 و همکاران )2015( به مطالعه نقش تسهیم دانش در عملکرد سازمانی و تصمیم گیری 
پرداختند و یک چارچوب عملکردی جامع از دانش را بر اساس تجزیه وتحلیل ادبیات این حوزه و 
اکتشاف شاخص های عملکرد کل ارائه دادند. اندازه گیری عملکرد برای ارزیابی و اندازه گیری تأثیر 
تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد، این اندازه گیری می تواند تصمیم گیری 
سازمانی را پشتیبانی کند. آن ها پیشنهاد هایی ارائه دادند که چگونه تسهیم دانش می تواند کارآیی 

کارکنان را بهبود بخشد، هزینه ها و اشتباهات را در فرآیندهای کسب وکار سازمانی کاهش دهد.
تای دو و همکاران2 )2013( در مطالعه ای به ارائه چارچوب جامعی از ثبات استراتژیک سازمان 
با استفاده از عوامل مؤثر بر تسهیم دانش پرداخته اند. در این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای 
مشخصه های مدیریت دانش و عوامل مؤثر در ثبات استراتژیک سازمان با استفاده از مدل های پویایی های 
سیستم، مدل سازی شد. در این پژوهش عواملی چون انگیزه کارکنان در مشارکت، صداقت در بیان، 
سود مورد انتظار، رفتار فرصت طلبانه، کنترل هزینه و ساختار همکاری، به عنوان عوامل مؤثر بر تسهیم 

دانش شناسایی شدند.
پیمان اخوان و مریم فیلسوفان )1395( در مقاله خود یکی از فعالیت های اصلی در حوزه مدیریت 
دانش در سازمان را فرآیند به اشتراک گذاشتن دانش می دانند زیرا از طریق آن کارکنان می توانند در 
جهت بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفای نقش کنند به همین دلیل ایجاد تمایل و قصد تسهیم دانش در 
کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه موجب رفتار به اشتراک گذاری دانش در آنان می شود.

پیمان اخوان و سید مهدی حسینی سرخوش )1394( به بررسی عوامل انگیزش فردی و سازمانی 

1. Oyemomi et al
2 Thai-Dao
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مؤثر بر شکل گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز تحقیق و توسعه صنعتی از طریق ترکیب دو نظریه 
رفتار برنامه ریزی شده و نظریه مبادله اجتماعی پرداختند. نتایج تجزیه وتحلیل 85 داده گردآوری شده 
از جامعه آماری اثر منفی ادراک از دست دادن قدرت دانش و اثر مثبت ادراک لذت بردن از کمک به 
دیگران و ادراک افزایش شهرت را بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأیید نمود. همچنین نتایج تحقیق 
نشان داد که نگرش نسبت به تسهیم دانش و هنجارهای ذهنی، منجر به افزایش قصد تسهیم دانش در 

کارکنان شده و این قصد درنهایت موجب افزایش رفتار تسهیم دانش در کارکنان می شود.
خدیور و جواهری )1394( در مقاله ای با رویکرد پویایی سیستم عوامل مؤثر بر تسهیم دانش رو 
بررسی نمودند، در مدل ارائه شده عوامل سازمانی مانند استراتژی عمومی کسب وکار سازمان، ساختار 
سازمانی، عوامل فرهنگی، منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطالعات به عنوان متغیرهای تأثیرگذار 
در نظر گرفته شدند. در این پژوهش محققین ابتدا متغیرهای دانشی سازمان را مورد مطالعه قراردادند 
و سطح اولیه ی آن و عوامل تأثیرگذار برافزایش یا کاهش مشخص شدند. سپس نمودارهای علت و 
معلولی و نرخ و حالت آن ها ترسیم شد. در پایان پس از آزمون و شبیه سازی مدل دینامیکی، سناریوها 
و سیاست های مختلفی برای نمونه مورد مطالعه پیشنهاد شد. نتایج سناریوهای منتخب نشان دهنده 

بهبود در متغیرهای مربوط به هر دو نوع استراتژی دانش و استراتژی تسهیم دانش است.
4- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور با رویکرد قیاسی •
شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور با رویکرد استقرایی •
طراحی مدل بومی تسهیم دانش خاص سازمان امور مالیاتی کشور •
شناسایی موانع تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور •
شناسایی آثار و تبعات تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور •

بر این اساس به منظور شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار تسهیم دانش از روش کیفی در این 
پژوهش استفاده شده است.

5- تعریف مسئله
یکی از چالش های اساسی مدیران در سازمان ها، واداشتن افراد برای تسهیم آنچه می دانند می باشد. 
تسهیم دانش در سازمان ها به یادگیری سریع تر فردی و سازمانی منجر گشته، خالقیت را افزایش 
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می دهد و به بهبود عملکرد فرد و سازمان منجر می شود. بر این اساس است که سازمان ها تسهیم 
دانش را تقویت و کارکنان خود را به این امر تشویق می کنند )اخوان، 2015(. ازجمله مسائلی که در 
راستای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد، مسئله ی تسهیم دانش درون سازمان و 
بین سازمان های متفاوت است )سوهایل و داد، 2009(. از سویی دیگر اولین و شاید دشوارترین مرحله 
از طراحی نقشه ی مدیریت دانش تدوین راهبرد و الگویی برای تسهیم دانش در سازمان ها می باشد 
)مهرعلی زاده و عبدی، 127:1390(. با توجه به آنچه بیان شد سازمان امور مالیاتی کشور نیز به عنوان 
یکی از ارکان اساسی تأمین بودجه کشور نیازمند برخورداری از یک الگوی مدون و کاربردی به منظور 
حفظ مزیت رقابتی، اثربخشی بیشتر و افزایش کارایی تسهیم دانش در سازمان می باشد. ازاین رو در این 
پژوهش، گام نخست شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور است، 
چراکه با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این سازمان، مدل های عمومی تسهیم دانش پاسخگوی 
نیاز سازمان یادشده نخواهد بود، بنابراین باید مدل تبیین شده کاماًل بومی سازمان امور مالیاتی کشور 
باشد. شناسایی این عوامل درنهایت منجر به طراحی مدل منحصربه فرد تسهیم دانش در سازمان امور 

مالیاتی کشور خواهد شد.
6- روش تحقیق

تغییرات بنیادین محیط و نحوه پاسخگویی سازمان ها به آن ها، فرآیندی پیچیده را شکل می دهد که 
شناسایی دقیق ابعاد و عناصر آن به راحتی میسر نیست. در این شرایط، درک و تبیین هم زمان ابعاد 
مختلف موضوع، مستلزم استفاده از داده های کسب شده از روش ها و منابع گوناگون است. ازآنجایی که 
سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان قطب بودجه کشور با حساسیت بسیاری روبرو بوده است و تسهیم 
دانش در این سازمان به لحاظ ساختار سنتی اهمیت بسیاری داشته و می          تواند میزان اثربخشی سازمان 
را افزایش دهد لذا در پژوهش حاضر از روش اکتشافی برای گردآوری و تحلیل اطالعات استفاده شده 
است. این تصمیم گیری به این دلیل بود که هدف تحقیق شناسـایي ایده هایي اولیه و عمیق براي توسعه 
الگوهـایي نظـري بـراي تحقیقـات تجربـي آتـي بـر اسـاس یافته هاي کیفي بود؛ بنابراین بر اساس 
نتایج این تحقیق می توان ایده هایي را شناسایي کرد که براي انجام تحقیقات کمي با نمونه هاي آماري 

بزرگ با رویکرد آزمودن نظریه مورد استفاده قرار گیرد.
برای جمع  آوری اطالعات ضمن مرور ادبیات صورت گرفته در حوزه موضوع پژوهش پیش رو از 
مصاحبه استفاده شده است. با استفاده از ابزار مصاحبه می توان به درک چگونگی و چرایی موضوع 
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تحقیق از منظر خبرگان )مصاحبه شدگان( دست یافت. دلیل دیگر استفاده از این ابزار انعطاف پذیری 
باالی آن و امکان بررسی عمیق موضوع از نگاه خبرگان و افراد درگیر موضوع است. به همین دلیل 
مصاحبه کیفی برای بررسی موضوعاتی پیچیده که باید سطوح مختلف معنی و رابطه بین آن سطوح، 
مورد کنکاش قرار گیرد، بسیار مناسب است )دانایی فرد و همکاران، 1388: 177(. بر این اساس با حدود 
25 تن از خبرگان حوزه مالیاتی کشور و اساتید دانشگاهی در حوزه تسهیم دانش به منظور هماهنگی 
برای انجام مصاحبه هماهنگی صورت گرفت. این خبرگان از بین افرادی انتخاب شدند که ضمن آشنایی 
با مفاهیم بنیادی علم تسهیم دانش از سابقه فعالیت در سازمان های خدماتی و دولتی نیز برخوردار 
بوده اند. درنهایت با 22 نفر از خبرگان مصاحبه حضوری صورت گرفت. زمان تقریبی هر مصاحبه بین 
40 تا 90 دقیقه طراحی شده بود. تمامی مصاحبه ها ضبط شدند تا با پیاده سازی مجدد مرور گفتگوها و 

تحلیل، بررسی دقیق تری نسبت به دیدگاه های مطرح شده مصاحبه شوندگان انجام شود.
برای پیشبرد مصاحبه ها چارچوبی اولیه با توجه به پیشینه تحقیق و مباحثه با اساتید و برخی 
تعیین می نمود  را  اصلی تحقیق که محورهای مصاحبه  بر مبنای مسئله  این حوزه  صاحب نظران 
طراحی شده است. با توجه به ماهیت نیمه ساختار یافتۀ مصاحبه، سؤاالت دیگري نیز با توجه به پاسخ ها 
و به منظور روشن تر شدن مفهوم پاسخ های ارائه شده طرح گردید. در پایان هر جلسۀ مصاحبه نیز از 
مصاحبه شدگان درخواست گردید که چنانچه مطلب دیگری براي طرح دارند اضافه کنند. سؤاالت 

اصلی مطرح شده در هر مصاحبه در زیر آمده است؛
1- وضعیت تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور چگونه است؟

2- عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور کدامند؟
3- موانع تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور چه هستند؟

4- آثار و تبعات تسهيم دانش در سازمان امور مالياتی كشور كدامند؟
تنها یک مورد  از  برداشته شده  یادداشت های  به همراه  پیاده سازي شد  به دقت  متن مصاحبه ها 
مصاحبه که در آن اجازۀ ضبط صدا داده نشده بود براي تجزیه وتحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای 
تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها از روش تجزیه وتحلیل تم1 که در تحقیقات کیفي کاربرد گسترده ای دارد 
استفاده شد. رویکردهای کیفی بسیار متنوع، پیچیده و ظریف هستند و تحلیل تم به عنوان یک روش 

اساسی برای تحلیل کیفی استفاده می شود )بران و کلرک، 2006: 73(.
در این روش ابتدا تمامی مصاحبه های ضبط شده نگارش شدند و بعد از پیاده سازی بر کاغذ برای 
1. Theme Analysis
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مصاحبه شونده ارسال شد تا نکات تکمیلی اضافه شود. بعد از تکمیل و نهایی نمودن تمامی مصاحبه ها به 
کمک مصاحبه شونده، با مطالعه دقیق متون حاصل از مصاحبه ها، معانی و مفاهیم متعدد اولیه شناسایی 
شدند، به گونه ای که جمله یا جمالت متوالی که به موضوعی واحد اشاره داشتند در هر مصاحبه، در کنار 
هم قرار گرفتند و یک عبارت را تشکیل دادند. به منظور تسهیل ردگیری تحلیل انجام شده، به هر یک 
از خبرگان یک شناسه اصلی اختصاص داده شد و بر همین مبنا به هر یک از »عبارات« مستخرج از 
صحبت های وی، یک شناسه فرعی تعلق گرفت. برای مثال به اولین خبره شناسه )Aa( اختصاص داده 
شد و به عبارت هفتم از صحبت های وی شناسه »Aa7« تخصیص یافت. سپس کدهای اولیه از عبارات 
تعریف شدند. این کدها یک ویژگی داده ها را معرفی می نمودند که از نظر پژوهش گر نکته خاصی را 
بیان می کردند. در این مرحله کدگذاری اولیه به صورت دستی و در نرم افزار اکسل1 انجام شد. در گام 
بعد کدهای مختلف در قالب تم های  بالقوه دسته بندی شدند، بر همین مبنا هر یک از مفاهیم و کدهای 
تعریف شده در مرحله که گویای تم خاصی بودند در یک رده قرار گرفتند و تقسیم بندی مفاهیم بر 
اساس تم های مختلف صورت گرفت. برخی از مفاهیم گویای دو تم مجزا بودند، بنابراین در هر دو دسته 
تم قرار گرفتند. بعد از ایجاد مجموعه تم ها، دسته های تعریف شده مورد بازبینی و تصفیه قرار گرفت، 
به این مفهوم که تم هایی که مفهوم مشابهی را بیان می کردند یکسان سازی شدند و تم های استخراجی 
بومی سازی شدند. در نهایت برای مجموعه ای از تم ها که بیان گر رویکرد مشترکی بودند عنوان کلی تری 
اختصاص داده شد و تم کلی نام گرفت. تم های کلی با استفاده از منطق کدگذاری محوری طبقه بندی 
گردید. هدف از کدگذاری محوری برقراری رابطه بین طبقه های تولید شده است )دانایی فرد و اسالمی، 

.)111 ،1390
7- یافته های پژوهش

با توجه به تجزیه و تحلیل مصاحبه هاي انجام شده، در پاسخ به سؤال های دوم و سوم تحقیق که در 
رابطه با عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و موانع تسهیم دانش در سازمان امور 
مالیاتی کشور است، عوامل مؤثر در قالب مفاهیم تأثیرگذار، تم های فرعی و کلی دسته بندی شدند که 

در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
جدول )2( مجموعه عوامل شناسایی شده بر اساس کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها را نشان 

می دهد.

1. Excel
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جدول )2(- عوامل شناسایی شده بر اساس کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها
محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

ph10-▄pg2 
- pr7

باور اینکه به دانش به عنوان یک 
دارایی شخصی با ارزش و قابل 

فروش
سرمایه شخصی دانستن دانش

مالکیت دانش خاص 
دانش خاص در سازمان

سازمانی

فردی

pg32-▄pq5
pd1

قرار گرفتن دانش به عنوان 
محصول نهایی سازمان

عدم وجود منبع دانش مالیاتی 
در بیرون از سازمان

دانش منحصربه فرد 
مالیاتی

pf9-▄pj2
از دست برتری و باال بودن نسبت 

به دیگران
استفاده افراد در رقابت های 

شغلی
رقابت های شغلی

احتکار دانش
pg33-pe2احتکار دانشامتناع از تسهیم دانشمقاومت درونی برای تسهیم دانش
 pf9-▄pj2-
 pq1-▄pr3-

pb14

ترس از اینکه با در اختیار 
گذاشتن دانش شغل و موقعیت 

فرد به خطر بیفتند

از دست دادن جایگاه و موقعیت 
شغلی

امنیت شغلی

pn6اخالق حرفه ایاخالق مداریاخالقیات و رعایت حقوق افراد

شخصیت 
ارزشمدار

 pe16-▄pj8-
pq3

شخصیتشخصیت فردشخصیت  و نگرش فردی

 ps11-▄pq6-
 ps9-▄pi7-

pr8

تبعیت از دستورات دینی در نشر 
علم

باور و اعتقادات فردی
اعتقادات و باورهای 

دینی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pl7-pb6
توانایی استفاده از فضای امکانات 

به منظور به اشتراک گذاری و 
هم افزایی دانش

خالق بودن و یافتن راهی برای 
هم افزایی

خالقیت

 po3-▄pn6-
pm4

پایبندی مدیران و کارکنان به 
اهداف و برنامه های سازمان در 

زمینه تسهیم دانش

تالش برای تحقق اعداف 
سازمان

وفاداری به سازمان و 
اهداف آن

تعهد سازمانی

pg10
دادن اطالعات کمتر برای عدم 
پاسخگویی و کمتر ارزیابی شدن

عدم مستندسازی بدلیل ترس 
از برداشتهای اشتباه

ترس از ارزیابی شدن 
ترس از قضاوت توسط دیگران 

دیگران
pg10

دادن اطالعات کمتر برای عدم 
پاسخگویی و کمتر ارزیابی شدن

ترس از پاسخگوییعدم نیاز به پاسخگویی

ps10-▄pr15
باور داشتن به موثر بودن اطالعات 

خود وخود باوری
خودباوریایمان به توانایی های خود

خودکارآمدی
 pq4-▄pi6-
pb19

پیچیدگیهای تسهیم دانش با 
توجه به ماهیت دانش ضمنی 

افراد
ارزشمند ندانستن دانش فنی

آگاهی نداشتن از 
دانش فردی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pj5-▄pq2
فقدان اطالعات و دانش مناسب 

در محیط سازمانی

عدم تسلط به موضوع و به روز 
بودن در خوزه دانش مورد نیاز 

سازمان
به روز بودن دانش

لذت بردن از 
تسهیم

pg19-pq12
pb3

لذت بخش بودن ارائه اطالعات و 
مرجع بودن

نگرش افراد به تسهیم دانش
لذت بردن از تسهیم 

دانش
pj8-▄pq3انگیزشعالقه و انگیزه درونیتمایل افراد به مشارکت

انگیزش
po3فعالفعال بودن افرادعالقه افراد فعال به تسهیم دانش

 pe12-▄pn5-
pd18-▄pe19

در پی یادگیری مطالب جدید 
و به روز نمودن دانش شخصی 

بودن
استقبال از برنامه های آموزشی

اشتیاق به دریافت 
تمایل به دانش

یادگیری
pu8-pv2

نارضایتی از عوامل سیاسی و 
اجتماعی بر تسهیم دانش اثر دارد

میزان رضایت شغلیرضایت مندی شرایط

 pd24-pi4-
pf9

ارزش اعتماد و ازبین رفتن اعتماد 
در سازمان

اعتماداعتماد بین کارکنان

اعتماد  pr3-▄pq1-
 pb4- pi2-

pf9

باور اینکه به دانش به عنوان یک 
دارایی شخصی با ارزش و قابل 

فروش
ترس از نداشتن دانش جدید

ترس از دست دادن 
دانش
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pg27
وجود ابهام و عدم شفافیت در 

قوانین مالیاتی
عدم دسترسی به قوانین شفاف 

و مشخص مالیاتی
ابهام در قوانین 

تنقیح قوانین و 
مقررات مالیاتی

سازمانی

pg27
سو استفاده از ناآگاهی افراد و 

قوانین منسوخ
نامشخص بودن قوانین ناسخ و 
منسوخ و نسخ صریح و ضمنی

تنقیح قوانین

pg27
سو استفاده از ناآگاهی افراد و 

مقررات منسوخ
نامشخص بودن مقررات ناسخ و 
منسوخ و نسخ صریح و ضمنی

تنقیح مقررات

po1
ساختارهای پیچیده سازمانی و 
ایجاد الیه های متفاوت مدیریتی

پراکندگی جغرافیاییساختار سازمانی گسترده

پیچیدگی نظام 
مالیاتی

po1-pu8
آگاهی از موضوعات و مباحث 
مختلف از جمله حسابداری، 
حقوق، اقتصاد و مسائل صنفی

نیاز به دانش در علوم مختلف
تنوع دانش موجود در 

سازمان

 po1-▄pl9-
 ph2-▄pp8-
 pb7-▄pe10-

pm3

ساختار سازمانی رسمی و تمرکز 
در نظام مالیاتی

تمرکز و ساختار رسمی
سلسله مراتب 

سازمانی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

 ph10-▄pg2 
-pr7

باور اینکه به دانش به عنوان یک 
دارایی شخصی با ارزش و قابل 

فروش
فروش دانشسرمایه شخصی دانستن دانش

سالمت اداری

ps14- pp11
دور زدن قانون برای منافع 

شخصی و رفیق بازی
فساد اداریمنافع شخصی

ps10
انتقال دانش به منظور حفظ 

منافع عموم مودیان
عدالت مالیاتیحفظ منافع عامه

po2
تمایل بیشتر به تسهیم دانش در 
کارکنانی که با مودیان در ارتباط 

هستند

فرایندهای متفاوت اجرایی در 
سازمان

ارتباط با مؤدی

pg18
ضعف در مستند سازی و عدم 

انتقال مفاهیم مشترک
ضعف در انتقال مفاهیم 

مشترک
واژگان مشترک 

مالیاتی

فرهنگ 
سازمانی

pe18-▄pl5
اثر اخالق حرفه ای در تسهیم 

دانش
سوگندنامه مالیاتیرعایت اخالق حرفه ای

pj4- pb1
به اشتراک گذاری ناخودآگاه 

دانش در کارهای تیمی
انجام وظایف محوله به صورت 

گروهی و بحث و مناظره
کار تیمی

 ps7- po12-
 pi8▄-▄ph5

- pl7

اهمیت و ظرفیت فرهنگ سازمان 
در همسو کردن فرهنگهای 

مختلف
فرهنگ سازمانیظرفیت فرهنگ سازمان
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه
pn4-pj13-
pb2-pr13-
pe15-pm2-
po6-pf3-
pp9-pb2-
pb9-pl8-
pb18-pj4-
pf20-pj4-

اهمیت نقش و دیدگاه رده های 
باالی مدیریتی نسبت به اقدامات 

دانشی کارکنان

نقش حمایتی مدیریت ارشد 
سازمان

رهبریحمایت و هدایت

pf17
تجهیز مالی و اعتبارات اختصاصی 

و مجوزهای قانونی
اعتبارات اختصاصی و ردیف 

های متفرقه
اعتبارات اختصاصی 

217
پاداش سازمانی

pf7-pj3-
pp6-pr2

انگیزه های سیستم تا افراد دانش 
شان را در اختیار دیگران قرار 

بدهند
پاداش مادی و تشویق

سیستم پاداش و 
تشویق

pq1-pe27
تمایل افراد در قرار گرفتن در 

تشکل ها و اجتماعات مذهبی و 
تبادل دانش با اعضا

شکل گیری اجتماعات با محور 
مذهب

تشکل های مذهبی
محدودیت 
ساختارهای 
غیر رسمی

pu3
نبودن محلی برای تجمع و اظهار 

نظر کارکنان
نبودن محلی برای ابراز وجود 

کارکنان
نبود تشکل های 

صنفی برای کارکنان

po10
عدمتعریف مسرهای برای تبادل 

اطالعات و دانش
ضعف مسیرهای ارتباطی

ناکارآمدی شبکه 
ارتباطی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pj11-▄pu5
برنامه ریزی برای ایجاد کانون 

ارزیابی و توسعه شایستگی

شکل گیری مرکزی برای 
توسعه توانایی کارکنان و 

مدیران

کانون ارزیابی و  
توسعه شایستگی

بالتکلیفی 
سازمان مالیاتی

pj11- pu4

به توجهی به توانایی و شایستگی 
نیروهای داخلی در ادارات و 

انتصاب از سایر ادارات یا دستگاه 
ها

ارتقا خارج از اداره یا سازمان
انتصاب از بیرون 

سازمان

 ps19-pq7-
pj11

ضعف آموزشهای ضمن خدمت 
مالیاتی کارکنان

عدم استقبال از برنامه های 
آموزشی

ضعف آموزش

 ps13-▄pn2-
pg26

غرق شدن در مشکالت مدیریتی 
و فاصله گرفتن از مطالعه و دانش 

روز

محدود شدن به مسائل اجرایی 
و تصمیم گیری

آموزش مدیران ارشد

pj11-ph11-
تشویق و تاثیر نظام پیشنهادها در 

تسهیم دانش
توجه به نظام پیشنهادها در 

سازمان
ضعف نظام پیشنهاد ها

pr2-pp6-pj3-
pf7-pl8-pq8-
pi5-pe26-
pn3-pl8-

عدم توجه به نتایج ارزشیابی های 
سالیانه در انتصابات و ارتقا پرسنل

پیاده سازی نظام ارزشیابی 
بصورت تشریفاتی

ناکارآمدی نظام 
ارزشیابی

pj1-pb18
عدم اطالع افراد از دانش که در 

اختیار دارند
آزمون تعیین سطحآگاهی از برخورداری دانش
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه
pj11-pf5-
pf8-▄ps8-
ps18-pp2-
ps2-po12

از بین رفتن دانش سازمان با 
خروج افراد از سازمان و نداشتن 

جایگزین

از دست دادن دانش ضمنی 
افراد در زمان خروج از سازمان

جانشین پروری

ps14- pb11
گسترش مشارکت کارکنان با 

توجه شایسته ساالری
شایسته ساالریساز و کار مناسب برای انتصابات

 pm7- ps14-
pp10-▄ps14

بکارگیری افراد متناسب با 
تخصص و تحصیالت

برنامه ریزی و سنجش درارتقای 
شغلی کارکنان

تخصص گرایی

ph9
جابجایی سریع مدیران و تاثیر 
ثبات مدیریت و نگرش مدیر در 

تسهیم دانش
عدم ثبات مدیریتعدم تداوم سیاست و برنامه ها

po1
محرمانگی و ایجاد الیه های 

متفاوته مدیریتی
محرمانگیطبقه بندی اطالعاتمحرمانه تلقی کردن اطالعات

ps8-ps18-
pp2-ps2-

po12

انتقال و ذخیره دانش کارکنانی 
که از سازمان خارج می شوند

ضعف در مستندسازی دانش 
سازمانی

تدوین محتوای 
مالیاتی

ضعف 
مستندسازی

pg10-pp3-
pf6

فقدان مستند سازی به دلیل عدم 
نیاز به پاسخگویی و ترس از فاش 

شدن اشتباهات

عدم مستندسازی بدلیل ترس 
از برداشتهای اشتباه

عدم مستندسازی

pu6
تشکیل پایگاه قوانین و مقررات 
مالیاتی بر روی سایت سازمان

اعالم قوانین مالیاتی از طریق 
سایت اینترنتی

پایگاه اینترنتی قوانین 
مالیاتی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

 pm4- pd1
pq2-▄pg28

بستر سازی مناسب سازمان در 
حوزه فناوری اطالعات و عدم 

وجود تجهیزات فنی مناسب به 
منظور تبادل اطالعات مالیاتی 
با توجه به نوع آنها در سازمان 

مالیاتی

سیاست گذاری در حوزه 
فناوری

طرح جامع مالیاتی

خط مشی 
سازمان

pd1-pp1-
pn9-pb19-
pe14-pp17-
pb18-po12-

ph5

عدم برنامه ریزی و هدف گذاری 
صحیح برای تسهیل نمودن 

تسهیم دانش در سازمان
استراتژی سازمانیتدوین استراتژی های غیر دقیق

 pn9-▄pm4-
ps1-pd1

رعایت سلسله مرتب اهداف برای 
تحقق کامل و درست اهداف و 

عدم هدفگذاری مغایر با هم

توجه به ارتباط اهداف و اثر آنها 
بر یکدیگر

یکپارچگی اهداف

pj12
فرهنگ سازی و ایجاد آمادگی 

برای تغییر از طریق انتقال دانش 
و آموزش

مدیریت تغییرمقاومت در برابر تغییر

pq2-▄pg28
اطالعات و دانش مناسب حوزه 

فناوری اطالعات در محیط
تسلط و دانش موجود در کشور 

در حوزه فناوری اطالعات
دانش فنی

محيطیفناوری

 pg28-▄pe12-
 pm8-▄pf2-
 p23-▄ps4-
po5-▄pp12

وجود تجهیزات فنی مناسب مورد 
نیاز سازمان مالیاتی به  منظور 
تبادل اطالعات مالیاتی در کشور

زیرساختبستر فناوری اطالعات

pu6

تشکیل پایگاه قوانین و مقررات 
مالیاتی بر روی سایت سازمان و 
در یافت اظهارنامه الکترونیک و 

ابالغ الکترونیک

اطالع رسانی و تشویق استفاده 
از ابزارهای نوین

فرهنگ اطالع رسانی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pe23برقراری تحریم ها و سختی شرایط
افزایش هزینه دسترسی به 

منابع
تحریم اقتصادی

اقتصادی

pd8
تأثیر شاخص های اقتصادی و 

افزایش قیمتها
تورمافزلیش قیمتها

Pu12

در شرایط اقتصادی سخت و 
افزایش تورم و حجم نقدینگی 

دولت مجبور به کنترل بودجه و 
کاهش هزینه می باشد

تأکید بر انضباط مالیکاهش تخصیص های دولت

 pg31-▄pe23-
po9-▄pi10

تاثیرگذاری درآمد بر تصمیم افراد 
اشتراک گذاری دانش با دیگران

سطح معیشتمیزان حقوق و درآمد کارکنان

 ph12-▄pb16-
pr10

گرایش مردم به استفاده از فضای 
مجازی

فضای مجازیدسترسی به فضای مجازی

اجتماعی
 pe11-▄ph6-

pb5

التزام به شعائر دینی و شرکت 
در نماز جمعه و راهپیمایی های 

مناسبتی

حضور در مجامع مذهبی در 
سطح جامعه

فرهنگ عمومی 
مبتنی بر آموزه های 

دینی

pb12
میزان تعامل افراد با یکدیگر در 

سطح جامعه
اعتماد و اطمینان در سطح 

جامعه
سرمایه اجتماعی
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محورتم كلیتم فرعیمفهومكدشناسه

pf17-pu11
تاکید اسناد باالدستی بر مدیریت 

و تسهیم دانش
الزامات محیطی در قالب قوانین

اسناد باالدستی در 
خصوص دانش

سیاسی و 
قانونی

فرامحيطی

pr9
عدم حمایت قانون از 

پدیدآورندگان و توسعه دهندگان 
دانش در ایران

نقص در قوانیننبود قانون کپی رایت

 pg27-▄pr9-
 ps12-▄po8-
 pp14- pl1-
 pg8-▄pe21-
 ps12-▄po8-

pp14

قوانین وضع شده که با قوانین 
مالیاتی تداخل داشته و قابل 

تفسیر هستند

ضعف و قابل تفسیر بودن 
قوانین

عدم جامعیت در 
قانون گذاری

pe27-▄pp13
تمایل افراد در قرار گرفتن در 

گروه های سیاسی مختلف
جناح بندی سیاسی

سیاسی کاری و 
باندبازی

pu9

فشار نهادهای بین المللی برای 
بهبود شاخصهای کسب و کار از 
جمله افزایش سرعت و کیفیت  

پاسخگویی و کاهش تعداد 
مراجعات

ارتقا تعامالت و تبادل اطالعات 
با مودیان

بهبود شاخص های 
کسب وکار

تعامالت 
بین المللی

pu10
فرصتهای آموزشی مالیاتی و 

بازدیدهای از سازمان های مالیاتی 
سایر کشورها

دوره های آموزشی و کارگاهی 
در خارج از کشور

بورس های تحصیلی 
خارجی

pe23
محدودیت دسترسی به مراجع 

علمی معتبر
محدودیت دسترسی به دانش 

جدید
تحریم آموزشی

منبع: یافته های پژوهش

بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تم با رویکرد قیاسی، تمامی تم های فرعی و کلی شناسایی شده در مرور 
ادبیات صورت گرفته بر اساس جدول بیان شده در بخش مبانی نظری و مرور ادبیات مورد تائید قرار 
گرفتند. به این ترتیب نقش 12 تم در الگوی بومی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور مورد 
تائید قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل تم با رویکرد استقرایی، 78 تم فرعی و 26 تم کلی شناسایی و 
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تم های جدید به مدل اولیه افزوده شدند. جدول )3( عوامل مستخرج از مصاحبه ها مطابق با رویکرد قياسی، بر 

اساس مرور ادبيات صورت گرفته را نشان می دهد.
جدول )3(- عوامل مستخرج از مصاحبه ها مطابق با رویكرد قیاسی

پژوهش گریافته های پژوهشمؤلفهردیف

تأثیر مثبت انگیزش بر رفتار تسهیم دانشانگیزش1
)ژانک و همکاران 

)2017

اعتماد2
اعتماد به طور مثبت بر تسهیم دانش تأثیر 

می گذارد
)آلشرو و همکاران 

)2017

3
لذت بردن از 

تسهیم

لذت بردن فرد از کمک کردن به دیگران 
تقویت کننده رفتار تسهیم دانش در سازمان 

می باشد.

)اخوان و همکاران 
)2015

شخصیت 4
شخصیت و خصوصیات فردی از عواملي 

هستند که بر تسهیم دانش بین افراد سازمان 
تأثیر مي گذارند.

)اواد و غزیري،2004(.

خودکارآمدی5
رابطه بسیار قوی بین خودکارآمدی در فرد 
و میزان تمایل وی برای تسهیم دانش وجود 

دارد.

)سیسنروس و موندات 
)2000

6
فرهنگ 
سازمانی

تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر رفتار تسهیم 
دانش

)اوفاممی و همکاران 
)2018

رهبری7
سبک رهبری اثرات مؤثری بر تسهیم دانش 

دارد.
)تسنگ 2017(

8
پیچیدگی 
سازمانی

پیچیدگی باالی ساختار سازمانی از سرعت 
تسهیم دانش می کاهد.

)اچ سیه 2007(

پاداش9
سیستم پاداش تأثیرات مثبت و معناداری بر 

روی به اشتراک گذاری دانش دارد.
)رفوآ و سورکی 

)2015
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10
سرمایه 
اجتماعی

سرمایه اجتماعی به طور مثبتی بر ادراک 
کارکنان و طبعاً رفتار آن ها در تسهیم دانش 

تأثیر می گذارد.

)چان و همکاران 
)2015

فضای مجازی11
شبکه های اجتماعی تسهیل کننده فرآیند 

تسهیم دانش خواهد بود.
)لی و همکاران 

)2012

12
دانش فنی و 

تجهیزات

وجود زیرساخت های مناسب فناوری تأثیر 
بسیاری مثبتی بر فرآیند تسهیم دانش در 

سازمان ها و جوامع خواهد داشت.
)باقری و زاویه 2008(

1. Zhang et al

بر اساس جدول )3( نقش 5 تم شامل »انگیزش«، »اعتماد«، »خودکارآمدی« و »لذت بردن از 
تسهیم« از میان تم کلی فردی که در ادبیات مطالعه شده با عنوان عوامل فردی بیان شده بود 
و نقش 4 تم شامل »رهبری«، »پیچیدگی ساختار سازمانی«، »پاداش« و »فرهنگ سازمانی« از 
میان تم کلی سازمانی که در ادبیات مطالعه شده با عنوان عوامل سازمانی بیان شده بود و نقش 
دو تم شامل »سرمایه اجتماعی« و »فضای مجازی« از گروه عوامل اجتماعی و یک تم »دانش فنی 
و تجهیزات فنی« از رسته عوامل فناوری بر اساس پژوهش های پیشین، در الگوی بومی تسهیم 
دانش در سازمان امور مالیاتی کشور مورد تائید قرار گرفت. همان طور که پیش تر بیان شد هدف 
اصلی این پژوهش ارائه مدل بومی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور است، لذا با توجه 
به شرایط خاص سازمان یادشده و ویژگی های خاص این سازمان تطابق تمامی عوامل مؤثر بر 
تسهیم دانش در مطالعات صورت گرفته با آنچه در مصاحبه ها بیان شده است دور از انتظار خواهد 

بود.
در مجموع رویکرد استقرایی و قیاسی 26 تم کلی به عنوان ابعاد تأثیرگذار بر تسهیم دانش در 
سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی شدند. از بین اظهارنظرهای صورت گرفته فاکتور رهبری با 
14 درصد ارجاع، فاکتور نقص در قوانین مالیاتی با 11 درصد ارجاع، نظام ارزشیابی با 8 درصد 
ارجاع، استراتژی سازمانی با 7 درصد ارجاع و تجهیزات و زیرساخت فناوری با 7 درصد ارجاع 

بیشترین ارجاعات را دارد.
استخراج شده پرداخته  فاکتورهای  این  بیان تشریح  به  به تم های کلی  باتوجه  این بخش  در 
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می شود.

محور فردی ♦
در این پژوهش ده عامل مربوط به تم های کلی محور فردی، که برآمده از 22 تم فرعی می باشند، 
ابعاد فردی مؤثر بر روند تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی شدند  به عنوان 
که عبارتند از: دانش خاص سازمانی، احتکار دانش، شخصیت ارزشمدار، تعهد سازمانی، ترس از 
قضاوت دیگران، خودکارآمدی، لذت بردن از تسهیم دانش، انگیزش، تمایل به یادگیری و اعتماد.

ازآنجایی که بعضاً دانش به عنوان یک مقوله اقتصادی و عامل به وجود آورنده انتفاع و یک کاالی 
به صورت  دانش  تسهیم  بر  تمایلی  در سازمان ها  افراد  اساس  بر همین  به شمار می رود،  ارزشی 
رایگان نخواهند داشت، بنابراین حس مالکیت بر دانش به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تسهیم 
دانش ضمنی در سازمان ها در نظر گرفته می شود، از طرفی به علت دانش خاص سازمان امور 
مالیاتی کشور و ماهیت تخصصی این دانش و نبود دانشگاه و مراکز آموزشی برون سازمانی که این 
نوع دانش را آموزش دهند، فرآیند تسهیم دانش در سازمان یادشده با چالش هایی روبرو می شود 

و این نکته یکی از مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار خواهد بود.
انتشار  اعتقاد آن ها به حدیث مبارک »زکات علم  افراد و  باورهای مذهبی  از خبرگان،  برخی 
آن است« و برخی دیگر اخالق حرفه ای را محرک خوبی در میزان موفقیت تسهیم دانش در 
سازمان امور مالیاتی کشور دانسته اند و معتقد بودند هر چه باور های مذهبی فرد یا پایبندی فرد به 
اخالقیات مستحکم تر باشد، به همان میزان تمایل وی به تسهیم دانش ضمنی بیشتر خواهد شد.

طرفی  از  بود،  خواهد  تأثیرگذار  دانش  تسهیم  روند  بر  فرد  هر  در  شغلی  رقابت پذیری  حس 
احتکار دانش و امنیت شغلی به عنوان عوامل بازدارنده سایه همیشگی بر روند آن دارد. در برخی 
از سازمان ها ممکن است کارکنان احساس کنند که اگر دانش آنها برتر از سایر کارکنان باشد 
در پست خود باقی خواهند ماند. در غیر اینصورت چنانچه فردی با دانش بیشتر پیدا شود، آن 
کارمند پست خود را از دست خواهد داد. بنابراین، چنانچه کارمندان تصور کنند که سازمان برای 
اشتراک دانش ارزش قائل نیست و با شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش ممکن است شغل خود 
را نیز از دست بدهند در اینگونه فعالیتها شرکت نمی کنند و دانش خود را برای خویش حفظ 
خواهند نمود )ریگ 2005 به نقل از خاتمیان فرد، 1388(. از سویی دیگر نتایج تحقیق جوانمرد 
و هوسی )2013( مبین این موضوع است که امنیت شغلی تأثیر مثبتی بر اعتماد سازمان دارد و 
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اعتماد سازمانی تقویت کننده رفتار تسهیم دانش خواهد شد.
همین طور ترس از قضاوت دیگران با تم های فرعی ترس از ارزیابی شدن توسط دیگران و ترس 
از پاسخگویی و تم های فرعی آگاهی نداشتن از دانش فردی، ترس از دست دادن دانش، از دیگر 

موانع عمده تسهیم دانش در سازمان می باشد.
به اعتقاد مصاحبه شدگان خالقیت و تعهد سازمانی فرد نیز بر روند تسهیم دانش در سازمان 
اینکه  بر  تبریزی مبنی  از قول صائب  از مصاحبه شدگان  تعدادی  به روایت  تاثیر گذار است، و 
»مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد ...« تمایل به یادگیری در طرف مقابل از دیگر عوامل 

موثر بر تسهیم دانش ضمنی در سازمان است. 
در  انگیزش  و  خودکارآمدی  شخصیت،  دانش،  تسهیم  از  بردن  لذت  اعتماد،  فاکتورهای  به 

بود. شده  اشاره  پیشین  مطالعات 
محور سازمانی ♦

پیش از انجام مصاحبه ها انتظار می رفت که بیشتر عوامل در حوزه سازمان امور مالیاتی کشور باشد 
که نتیجه نیز گویای این نکته است. 11 تم کلی و 39 تم فرعی در محور سازمانی شناسایی شدند 
که تم های اصلی آن عبارتند از: تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی، سالمت 
اداری، فرهنگ سازمانی، رهبری، پاداش سازمان، محدودیت ساختارهای غیر رسمی، بالتکلیفی 

سازمان مالیاتی، محرمانگی، ضعف مستندسازی و خط مشی سازمان.
حائز  بسیار  دولت،  توسط  مؤدیان  از  مالیات  وصول  مجوز  به عنوان  مالیاتی  مقررات  و  قوانین 
اهمیت بوده و استناد به قانون از ویژگی-های بارز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. از این رو 
طبق نظر برخی از مصاحبه شدگان تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی و تم های فرعی آن شامل 
ابهام در قوانین، تنقیح قوانین، تنقیح مقررات در تسهیم دانش صریح در سازمان موثر می باشند. 
از سوی دیگر شاکله اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین می شود و می توان 
مقررات  و  قوانین  از  بهره گیری  گرو  در  کارآمد  مالیاتی  نظام  یک  از  بهره مندي  که  نمود  اذعان 

مالیاتی کارا و اثربخش خواهد بود.
مصاحبه شدگان به فروش دانش، فساد اداری، عدالت مالیاتی و ارتباط با مؤدی اشاره داشتند 
که به عنوان تم های فرعی سالمت اداری بر تسهیم دانش اثر گذارند. برخی از مصاحبه شدگان 
تشکل های مذهبی، نبود تشکل های صنفی برای کارکنان و ناکارآمدی شبکه ارتباطی به دلیل 
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موثر  دانش  تسهیم  در  را  می آورند  وجود  به  سازمان  در  افراد  تعامالت  در  که  محدودیت های 
دانستند. به طور مثال انجمن اسالمی، بسیج، نماز جماعت، اردوهای مذهبی و سایر برنامه های 
مذهبی در سازمان های دولتی ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور فضا و فرصت تعامل پرسنل 
سازمان را با یکدیگر افزایش داده و امکان تسهیم دانش ضمنی را برای کارکنان و مدیران فارغ 
از فضای سلسله مراتبی سازمان میسر می نماید، اما به نظر می رسد همزمان تسهیم دانش اعضا 

گروه را با افراد خارج از گروه کاهش می دهد.
یکی از مهمترین تم های کلی در محور سازمانی بالتکلیفی سازمان مالیاتی می باشد که با توجه 
به جمع بندی نظر اکثر مصاحبه شدگان تعدد اقدامات و پراکندگی موضوعات در سازمان که در 
11 تم فرعی شامل کانون ارزیابی و  توسعه شایستگی، انتصاب از بیرون سازمان، ضعف آموزش، 
تعیین سطح،  آزمون  ارزشیابی،  نظام  ناکارآمدی  پیشنهاد ها،  نظام  ارشد، ضعف  مدیران  آموزش 
جانشین پروری، شایسته ساالری، تخصص گرایی و عدم ثبات مدیریت دسته بندی شده اند به 

طور جدی بر تسهیم دانش سازمانی اثر گذار است.
در این بین آموزش و بخصوص آموزش مدیران بسیار حائز اهمیت است، در هر سازمانی در ابتدا 
باید اطالعات و دانشی در اختیار کارکنان قرار داد تا به توانمند شدن آنان در انجام وظایف کمک 
کند و همچنین منبعی قوی در اختیار قرار می دهد تا فرآیند تسهیم دانش با موفقیت بیشتری 

همراه شود، بر همین اساس فاکتور آموزش یکی از عوامل مؤثر خواهد بود )دانایی فرد: 123(.
محرمانگی و طبقه بندی اطالعات از دیگر عوامل موثر برتسهیم دانش صریح در سازمان مالیاتی 
می باشد که توسط عده معدودی از مصاحبه شدگان عنوان شده است. در عین حال مصاحبه 
شدگان به لزوم تدوین محتوای مالیاتی به عنوان منابع دانش صریح در سازمان، عدم مستندسازی 
بدلیل ترس از برداشتهای اشتباه، محدودیت دسترسی به پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی صرفا 
از طریق سایت اینترنتی اشاره داشتند که به عنوان تم کلی ضعف مستند سازی شناسایی شد. 

و در نهایت ضرورت سیاست گذاری یکپارچه در خصوص تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی 
کشور به عنوان یکی از پررجوع ترین فاکتورهای تأثیرگذار شناسایی شد. مصاحبه شدگان با اشاره 
به عواملی همچون طرح جامع مالیاتی، استراتژی سازمانی، یکپارچگی اهداف، و مدیریت تغییر 
که تحت تم کلی خط مشی سازمان شناسایی گردید به اهمیت وجود نقشه دانشی، برنامه ریزی 
به  ارشد سازمانی  توجه مدیران  از  نشان  برنامه عملیاتی که  تعریف  و  این حوزه  استراتژیک در 
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موضوع تسهیم دانش دارد، و نقش تاثیر گذار این مفاهیم در اثر بخشی سازمانی پرداختند.
از نظر نوناکا و کنو )1998( دانش ضمنی داراي دو بعد است:1- بعد تکنیکي و فني، که شامل 
طرح ها  ارزش ها،  آرمان ها،  باورها،  از  متشکل  که  شناختي،  بعد   -2 و  است  فردي  مهارت هاي 
نظر  در  بدیهیات  را جزء  آنها  اغلب  ما  و  دوانده  ریشه  ما  در  است که عمیقا  و مدل هاي ذهني 
مي گیریم. از این رو به توجهی به کدها و زبان مشترک، فرهنگ مشارکتی و کار تیمی فرآیند 
تسهیم دانش ضمنی را در سازمان با مشکل مواجه می نماید. از طرف دیگر عدم رفع نیاز آموزشی 
مدیران ارشد در سازمان به این مسئله دامن می زند به نحوی که در اکثر دوره های آموزشی و 
کارگاه ها مدیران میانی و کارشناسان شرکت می نمایند و علیرغم وجود دانش به دلیل ساختار 
سلسله مراتبی و جریان یک سویه اطالعات، محدودیت ساختارهای غیر رسمی، ضعف مستند 
سازی و ابهام در نحوه تعامالت و ارتباطات، تسهیم دانش ضمنی به نحو موثری در سازمان انجام 

نمی شود.
توسط  گرفته  مطالعات صورت  در  سازمانی  فرهنگ  و  رهبری  پاداش،  پیچیدگی،  فاکتورهای 

شناسایی شدند. دانش  تسهیم  بر  مؤثر  عوامل  به عنوان  این حوزه  پژوهش گران 
محور محیطی ♦

 یکی از مهم ترین موارد مستخرج از مصاحبه ها اشاره به عوامل محیطی تأثیرگذار بر فرآیند تسهیم 
دانش در سازمان  امور مالیاتی بوده است که تاکنون در مقاالت و مطالعات پیشین به آن اشاره 
خاصی نشده بود. با توجه به تحلیل ها و کدگذاری های انجام گرفته مشخص شد که عوامل کالن 

محیطی می  تواند محرک یا مانع بالقوه ای برای تسهیم دانش در سازمان ها به شمار رود.
عوامل اقتصادی •

با جمع بندی متون مصاحبه ها می توان دریافت که عوامل اقتصادی چون تحریم، تورم و انضباط 
مالی می تواند از موانع اساسی در تسهیم دانش باشد. در سال های اخیر باوجود رخداد این عوامل 
در جامعه سطح معیشت کارکنان دچار نوسان شدید شده است، ازآنجایی که دانش به عنوان یک 
کاالی ارزشی به شمار می رود کارکنان تمایل به عرضه این کاالی رقابتی به صورت رایگان نخواهند 
داشت. آن ها تصمیم می گیرند دانش خود را حفظ کرده و همچنان به عنوان یک مزیت رقابتی 
به منظور برخورداری از پاداش های مالی و ارتقای سازمانی، از آن به تنهایی استفاده کنند؛ بنابراین 

افت سطح معیشت کارکنان انگیزه های آنان را برای تسهیم دانش کمرنگ خواهد نمود.
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عوامل سیاسی و قانونی •

پیش نیاز تسهیم دانش در هر سازمان و نهادی برخورداری از دانش روز می باشد، افراد باید به 
جدیدترین دانش جهان دسترسی داشته باشند و آن را تسهیم نمایند، با اجرایی شدن تحریم های 
سیاسی و بین المللی در دهه اخیر دسترسی به سایت های علمی و معتبر جهانی در کشور با مانع 
جدی روبرو شده است، افراد قادر به دریافت آزاد اطالعات و دانش روز نمی باشند، بنابراین تمایل 

به تسهیم دانش نیز کمتر خواهد بود.
از سوی دیگر جناح بندی های سیاسی در سازمان ها، گرایش افراد برای قرار گرفتن در جناح 
خاصی منجر به تسهیم دانش به صورت جزیره ای خواهد شد. این موضوع باعث خواهد شد دانش 
نباشد، همچنین گرایش های  و در کل سازمان در جریان  مانده  راکد  و گروه خاصی  در دسته 

این چنینی باعث خواهد شد که فرآیند تسهیم دانش به صورت انتخابی صورت گیرد.
علی رغم موانع سیاسی تأثیرگذار بر روند تسهیم دانش، اسناد باالدستی همچون نقشه جامع 
دانشی کشور سازمان های دولتی را ملزم به پیروی از استانداردهای دانشی همچون تسهیم دانش 

نموده است و سازمان ها ملزم به ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص می باشند.
بدون شک ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات با تصویب قوانین مالیاتی کارآ و قابل اجراء بالفعل 
می شود و کاماًل روشن است که طراحی نرخ ها و پایه های مالیاتی، معافیت ها و مشوق های مالیاتی، 
در  قانونی  تکلیف  نوع  هر  و  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  پیچیدگی  قوانین،  اجرایی  ضمانت های 
خصوص پرداخت و وصول مالیات، مباحث و ابهامات مالیاتی خاص خود را در عمل موجب خواهد 
شد که به منظور روشن شدن موضوع و رفع ابهام های احتمالی نیاز به بحث و بررسی قوانین و 
اجتناب ناپذیر  موردنیاز  دستورالعمل های  و  آیین نامه  تدوین  و  تهیه  و  آن ها  مورد  در  تبادل نظر 
می باشد و از همین طریق موجبات تسهیم دانش صریح در سازمان را فراهم می آورد و می توان 
بالقوه  ظرفیت  و  سازمانی(  دانش  )اثربخشی  مالیاتی  نظام  عملکرد  بر  مستقیم  به طور  که  گفت 

مالیاتی تأثیرگذار خواهد بود.
مطالعات اخیر در این حوزه به تأثیر عوامل فرهنگی همچون سرمایه اجتماعی، فضای مجازی و 

عوامل فناوری مانند دانش فنی و تجهیزات و زیرساخت های فناوری اشاره داشته اند.
محور فرا محیطی ♦

عواملی  دیگر  از  آموزشی  تحریم  و  خارجی  تحصیلی  بورس های  کسب وکار،  شاخص های  بهبود 
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بودندکه از نظر مصاحبه شدگان بر تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور تاثیر داشتند این 
موارد تحت تم کلی تعامالت بین المللی شناسایی شدند و در محور عوامل فرامحیطی قرار گرفتند.

با توجه به مصاحبه ها و تحلیل های صورت گرفته مدل بومی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی 
کشور تدوین شد، شکل شماره یک، نمای مدل را نشان می دهد. شایان ذکر است که عالوه بر 
منظور  به  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  دانش  تسهیم  بر  موثر  عوامل  شناسایی  در  که  تم  تحلیل 

پیشنهاد روابط بین تم های کلی از کدگذاری محوری بهره برده شده است.
 نمودار  )1(- مدل مفهومی تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور

منبع: محقق ساخت
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8- نتیجه گیری
همان طور که بیان شد، این پژوهش به روش کیفي باهدف شناسایي عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در 
سازمان انجام شده است و درصدد است تا عوامل شناسایی شده را در قالب مدلي ارائه دهد. این عوامل با 
استفاده از مرور پژوهش های پیشین و با کمک تحلیل تم مصاحبه های انجام شده صورت گرفته است. به 
این ترتیب 26 تم کلی شناسایی و در 4 محور فردی، سازمانی، محیطی و فرامحیطی در مدل پیشنهادی 

قرار گرفتند.
عوامل فردی برشمرده به طور غالب بر دانش ضمنی تأثیرگذارند اگرچه نقش افراد در تولید دانش 
صریح و تبدیل دانش ضمنی به صریح بر کسی پوشیده نیست ولی عمده عوامل فردی بر دانش ضمنی 
داللت دارند. این در حالی است که عوامل سازمانی بیشتر فراهم کننده بستر انتشار و تسهیم دانش 
صریح می باشند و فارغ از اینکه سازمان جدای کالبد بی جان آن یعنی ساختمان، تجهیزات و ساختار 
متشکل از نیروی انسانی است که به عنوان روح در آن دمیده شده است. لیکن عوامل سازمانی را به طور 
عمده در تسهیم دانش صریح داللت دارند. عوامل محیطی از یک منظر به دلیل اینکه محیط به طور 
عام دربرگیرنده فرد و سازمان باهم بوده و بستر تعالی یا زوال هر دو را فراهم آورده و هم از منظر عوامل 
شناسایی شده و دسته بندی شده در پژوهش حاضر هم بر تسهیم دانش صریح و هم بر تسهیم دانش 
ضمنی مؤثر می باشد. درنهایت عوامل فرامحیطی نیز به طریق اولی هم بر دانش صریح و هم بر دانش 

ضمنی اثر گذار می باشد.
تسهیم اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمان ها، بستگي به افرادي دارد که 
این تسهیم را آسان و تسریع مي کنند. در نتیجه، تمام عواملي که مشوق ارتباط بین فردي یا مانع آن 
باشند، بر مبادالت اطالعاتي افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعامل 
مبتني بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه سازماني 
بتواند هر چه بیش تر تعامل اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروه ها و واحدهاي سازماني 
افزایش دهد، بیش تر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادالت اطالعاتي میان افراد خویش و در نتیجه، 
مدیریت اثربخش دانش سازماني اطمینان حاصل کند )بات، 2001(. در صورتي که به نیاز کارکنان در 
سازمان پاسخ مناسبی داده شود، و با مدیریت موانع عمده تسهیم دانش ضمنی افراد از جمله نارضایتی، 
دغدغه های مالی، امنیت شغلی، و ترس از پاسخگویی، ارزیابی شدن و شکست در رقابت های شغلی 
آمادگی الزم در افراد برای تسهیم دانش ضمنی فراهم شود؛ میزان مشارکت و همراهي افراد در تسهیم 
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دانش محسوس بوده و اشتراک دانش در سازمان تقویت مي شود.
 برنامه های انگیزشی، شامل پاداش های درونی، بیرونی و اجتماعی است که باید ایجاد و توسعه داده 
شوند. این برنامه ها و پاداش ها موجب افزایش خلق دانش، تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش می شوند. 
کارکنان هم زمان باید این واقعیت را آموزش ببینند که پاداش ها فقط برای تسهیم دانش نمی باشد. 
کارکنان نه تنها باید دانش خود را پس از تسهیم حفظ کنند بلکه همچنان باید درون داد مرتبط با 
دانش تسهیم شده را از گروه یا طرف های دیگر دریافت نمایند. عالوه بر برنامه های آموزشی، برنامه های 
استاد شاگردی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه ها برای انتقال یادگیری افراد، دانش و تجربه 
آن ها را مورد استفاده قرار می دهد. این تبادل منجر به غنی سازی و تقویت دانش و ایجاد دانش جدید 

می شود )یانگ و ون،2006(.
با بهبود تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور مطابق مدل مفهومی تحقیق و نظرات مصاحبه 
شدگان می توان انتظار داشت اثربخشی سازمان مذکور ارتقا یافته که این خود به معنی تحقق اهداف 
استراتژیک سازمان می باشد. اهداف استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک دستگاه دولتی 
چیزی جز حفظ منافع عامه نبوده و درصورت توفیق در این امر موجبات محبوبیت سازمان فراهم 
خواهد شد. از طرف دیگر در گزارش شناسایی راهکارهای افزایش رضایت مندی و محبوبیت سازمان 
امور مالیاتی کشور )1397( عوامل ساختار سازمانی، تخصص گرایی، سالمت اداری، رضایت مندی، ساده 
سازی قوانین و مقررات، عدالت مالیاتی و اعتماد به عنوان شاخص های محبوبیت سازمان یادشده معرفی 
شده اند. این عوامل در بین تم های فرعی و تم های کلی مدل تحقیق شناسایی شده اند بنابراین می توان 
نتیجه گرفت سازمانی که به دنبال محبوبیت و حسن شهرت می باشد نیازمند این است که تسهیم دانش 

را در درون خود و در تعامل با ذینفعانش افزایش دهد.
توجه  مورد  دولتی کمتر  به خصوص سازمان های  در سازمان  دانش  تسهیم  موضوع  به  پرداختن 
پژوهشگران قرار گرفته و بیشتر به جنبه فردی آن پرداخته شده است و در مجموع با توجه به یافته 
هاي کیفي این پژوهش می توان گفت در حوزه عوامل محیطی و همچنین تأثیر فرهنگ بومی به ندرت 
تحقیقی انجام شده است. ازاین رو براي تحقیقات آتي پیشنهاد مي گردد؛ پژوهشگران به موضوعاتی از 
قبیل شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان ها، بررسي رابطۀ بین عوامل محیطی و 
تسهیم دانش در سازمان ها، بررسی عوامل فرهنگی و بومی بر تسهیم دانش، بررسی رابطه فرهنگ بومی 
بر تسهیم دانش، آسیب شناسی تسهیم دانش در سازمان-های دولتی، نقش آموزه های دینی در تسهیم 
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دانش، جایگاه ساختارها و تشکل های دینی در تسهیم دانش در سازمان ها، عوامل موثر بر تسهیم دانش 
ضمنی، آسیب شناسی و بررسی موانع تسهیم دانش ضمنی؛ با استفاده از روش های کمی و کیفی و 
همچنین طراحی مدل های بومی در خصوص موارد فوق و بررسی تأثیر علوم دیگر در این مبحث در 
روشن شدن زوایای دیگر موضوع و افزایش اثربخشی عملکرد سازمان ها و شکوفایی هرچه بیشترشان 

در کشور نقش آفرینی نمایند.
در پایان از زحمات تمام کسانی که در مصاحبه ها و سایر مراحل نگارش این مقاله به مولفین یاری 

رساندند تشکر می نماییم.
این برنامه ها و پاداش ها موجب افزایش خلق دانش، تسهیم، انتقال و به کارگیری دانش می شوند. 
کارکنان هم زمان باید این واقعیت را آموزش ببینند که پاداش ها فقط برای تسهیم دانش نمی باشد. 
کارکنان نه تنها باید دانش خود را پس از تسهیم حفظ کنند بلکه همچنان باید درون داد مرتبط با 
دانش تسهیم شده را از گروه یا طرف های دیگر دریافت نمایند. عالوه بر برنامه های آموزشی، برنامه های 
استاد شاگردی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه ها برای انتقال یادگیری افراد، دانش و تجربه 
آن ها را مورد استفاده قرار می دهد. این تبادل منجر به غنی سازی و تقویت دانش و ایجاد دانش جدید 

می شود )یانگ و ون،2006(.
با بهبود تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور مطابق مدل مفهومی تحقیق و نظرات مصاحبه 
شدگان می توان انتظار داشت اثربخشی سازمان مذکور ارتقا یافته که این خود به معنی تحقق اهداف 
استراتژیک سازمان می باشد. اهداف استراتژیک سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک دستگاه دولتی 
چیزی جز حفظ منافع عامه نبوده و درصورت توفیق در این امر موجبات محبوبیت سازمان فراهم 
خواهد شد. از طرف دیگر در گزارش شناسایی راهکارهای افزایش رضایت مندی و محبوبیت سازمان 
امور مالیاتی کشور )1397( عوامل ساختار سازمانی، تخصص گرایی، سالمت اداری، رضایت مندی، ساده 
سازی قوانین و مقررات، عدالت مالیاتی و اعتماد به عنوان شاخص های محبوبیت سازمان یادشده معرفی 
شده اند. این عوامل در بین تم های فرعی و تم های کلی مدل تحقیق شناسایی شده اند بنابراین می توان 
نتیجه گرفت سازمانی که به دنبال محبوبیت و حسن شهرت می باشد نیازمند این است که تسهیم دانش 

را در درون خود و در تعامل با ذینفعانش افزایش دهد.
توجه  مورد  دولتی کمتر  به خصوص سازمان های  در سازمان  دانش  تسهیم  موضوع  به  پرداختن 
پژوهشگران قرار گرفته و بیشتر به جنبه فردی آن پرداخته شده است و در مجموع با توجه به یافته 
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هاي کیفي این پژوهش می توان گفت در حوزه عوامل محیطی و همچنین تأثیر فرهنگ بومی به ندرت 
تحقیقی انجام شده است. ازاین رو براي تحقیقات آتي پیشنهاد مي گردد؛ پژوهشگران به موضوعاتی از 
قبیل شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان ها، بررسي رابطۀ بین عوامل محیطی و 
تسهیم دانش در سازمان ها، بررسی عوامل فرهنگی و بومی بر تسهیم دانش، بررسی رابطه فرهنگ بومی 
بر تسهیم دانش، آسیب شناسی تسهیم دانش در سازمان-های دولتی، نقش آموزه های دینی در تسهیم 
دانش، جایگاه ساختارها و تشکل های دینی در تسهیم دانش در سازمان ها، عوامل موثر بر تسهیم دانش 
ضمنی، آسیب شناسی و بررسی موانع تسهیم دانش ضمنی؛ با استفاده از روش های کمی و کیفی و 
همچنین طراحی مدل های بومی در خصوص موارد فوق و بررسی تأثیر علوم دیگر در این مبحث در 
روشن شدن زوایای دیگر موضوع و افزایش اثربخشی عملکرد سازمان ها و شکوفایی هرچه بیشترشان 

در کشور نقش آفرینی نمایند.
در پایان از زحمات تمام کسانی که در مصاحبه ها و سایر مراحل نگارش این مقاله به مولفین یاری 

رساندند تشکر می نماییم.
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