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Abstract
Purpose: Contrary to the popular belief that workplace deviations are specific to laborers, they also exist in knowledge environments and manifest
themselves in specific ways in knowledge-based companies. Refusing to
participate in teamwork and sharing knowledge gained from costly
research and development activities are examples of these deviant behaviors.
This study intends to investigate into the effects of expertise monopoly
on workplace deviations with regard to the intervening role of knowledge
concealment as well as the mediating role of teamwork motivation.
Methodology: Based on its purpose, this study is applied and from the
perspective of data collection and analysis, it was descriptive applying
field-causal method. The statistical population consisted of all managers
and specialists of knowledge-based companies located in Tehran
Science and Technology Park. Using stratified-random sampling method,
220 subjects were selected as the sample. Data were analyzed through
structural equation modeling with partial least squares approach.
Findings: Results show that expertise monopoly through the intervening
variable of knowledge concealment positively and significantly affects
interpersonal and organizational deviations. Besides, teamwork
motivation moderates the effects of employees’ expertise monopoly on
knowledge concealment.
Values: Results of this study can be very effective in developing
knowledge sharing strategies to reduce retaliatory behaviors of
employees in the workplace.
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هدف :برخالف تصور عامه که انحرافات محیط کاری را مختص فضاهای کارگری میدانند ،اینگونه
انحرافات در محیطهای دانشی نیز وجود دارد و خود را به شیوههای خاصی در شرکتهای دانشبنیان
نشان میدهد .خودداری از مشارکت در کارهای تیمی و به اشتراکگذاری دانش حاصل از فعالیتهای
پرهزینۀ تحقیقوتوسعه نمونههایی از این رفتارهای انحرافی است .هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر
انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات محیط کار با نقش میانجی پنهانسازی دانش با تاکید بر نقش
تعدیلگری انگیزه کار تیمی است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :این پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و از منظر
نحوه جمعآوری و تحلیل دادهها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع میدانی ـ علّی است .جامعه آماری را
کلیه مدیران و متخصصان شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر تهران تشکیل
میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ـ تصادفی  220پرسشنامه صحیح با استفاده از
ی تحلیل میشوند.
روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئ 
یافتهها :نتایج نشان میدهد که انحصارگرایی تخصصی از طریق متغیر میانجی پنهانسازی دانش بر
انحرافات بینفردی و سازمانی اثر مثبت و معنادار میگذارد .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که انگیزه کار
تیمی اثر انحصارگرایی تخصصی کارکنان را بر پنهانسازی دانش تعدیل میکند.
ارزش /اصالت :این پژوهش ثابت میکند که انگیزه کار تیمی میتواند نقش معناداری در کاهش
پنهانسازی دانش ایفا نماید .این نتیجه به توسعه نظریه منجر شده است .همچنین ،نتایج این پژوهش
میتواند در جهت تدوین راهبردهای تسهیم دانش در جهت کاهش رفتارهای تالفیجویانه کارکنان در
محیط کاری بسیار اثرگذار باشد.

.1استاد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،ایران.
.2دانشجوی دکتری ،مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،ایران (نویسنده مسئول).
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.3دانشجوی دکتری ،مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،ایران.
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بقای سازمانها در فضای رقابتی عصر حاضر در گرو دستیابی به اهداف تعیینشده در کوتاهمدت
و بلندمدت است .بدون شک ،دستیابی به اهداف تعیینشده همراه با کارایی و اثربخشی نیازمند آن
اخالقی مورد قبول فعالیت کنند و در راستای
است که همه بخشهای سازمان تحت استانداردهای
ِ
تحقق اهداف سازمان گام بردارند .در این بین موقعیتهایی ایجاد میگردد که به انحراف از این اصول
اخالقی و فنی تعیینشده منجر میشود .این انحرافات هزینههای منفی فراوانی را برای کارکنان و
سازمان به همراه میآورد و سازمان را در دستیابی به اهداف رقابتی خود و تالش در جهت بقا با
مشکالت زیادی مواجه میسازد .سازمانها هزینههای هنگفتی را از طریق انحرافات کارگران و
خرابکاریهای سازمانی متحمل میشوند .آن دسته از کارکنان که مرتکب انحراف در محل کار
میشوند ،به احتمال زیاد مجبور به ترک کار میشوند و باعث کاهش بهرهوری فردی و سازمانی،
روحیه پایین و از دست دادن انسجام کاری میگردند (.)O’Leary-Kelly et al., 1996

پژوهشگران دریافتهاند که انحرافات کارکنان در محیط کاری موجب بروز هزینههای ساالنهای بالغ بر
 40میلیارد دالر در اتحادیه اروپا شده است .رفتار انحرافی در محل کار باعث کاهش چشمگیر درآمد و حتی
آسیب دائمی به محیط کار شده است ( .)Fine et al., 2010هزینههای دیگر ناشی از انحرافات محیط کاری
شامل ضرر و زیان بیمهای ،روحیههای ضعیف و هزینههای روابط عمومی ،اعتبارات از دست رفته ،جبران
خسارت کارگران ،و افزایش هزینههای مالی است ( .)Mayer et al., 2012در مجموع باید بیان داشت که
انحراف در محل کار ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای سازمانها و اعضای آنها به همراه
دارد .برخالف تصور عامه که انحرافات محیط کار را مخصوص فضاهای کارگری میدانند و شرکتهای
دانشی و گروههای متشکل از متخصصان را از اینگونه سوء رفتارها مبرا قلمداد میکنند ،باید متذکر شد که
سازمانهای دانشبنیان نیز همواره در معرض انحرافات کاری مخصوص به خود هستند .از آنجایی که دانش
در این شرکتها قدرت محسوب میشود و دارندۀ آن به وسیله مالکیت روانشناختی و انحصاری کردن دانش
برای خویش حاشیۀ امنیت ایجاد مینماید ،بنابراین پنهانسازی دانش و ممانعت از تسهیم آن حتی به قصد
همافزایی سازمانی در اینگونه شرکتها شایعترین سوء رفتار سازمانی محسوب میگردد .بنابراین ،به کمینه
رساندن ضرر و زیان ناشی از انحراف محل کار ،بهویژه در شرکتهای استارتآپ و دانشبنیان که نرخ بقای
بسیار پایینی دارند ،از مهمترین ضروریات این پژوهش است.
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رفتارهای مرتبط با به اشتراکگذاری دانش به عنوان یک پیشبینیکننده مهم انحراف شناسایی
میشود .چرایی و چگونگی تسهیم دانش در میان همکاران توجه علمی قابلتوجهی را به خود جلب
کرده ،در حالی که توجه چندانی به علل و مواقعی که متخصصان دانش را پنهان میکنند ،نشده
است ( .)Gibbert et al., 2002به هر حال ،گرایش عمومی انسان بر اساس این است که دانش
را به عنوان یک منبع محدود و ایجادکنندۀ قدرت باور کند و برای پنهان کردن آن تالش نماید
( .)Škerlavaj et al., 2018ادبیات مدیریت مملو از موارد به اشتراکگذاری و تسهیم دانش است
( .)Wang & Noe, 2010; Černe et al., 2014با این حال ،مفهوم پنهانسازی دانش هنوز
بهدرستی آشکار نشده است .استدالل میشود که منبع انگیزشی اشتراک دانش و پنهان کردن آن
متفاوت است ( .)Connelly et al., 2012زیرا محرکهای ابزاری یا ضداجتماعی مردم را به سمت
پنهان کردن دانش سوق میدهند ،در حالی که انگیزههای طرفدار ارتباطات اجتماعی مهمترین دالیل
نمایش رفتارهای اشتراک دانش در محیط کار هستند ( .)Connelly & Zweig, 2015از آنجا
که پنهان کردن دانش برای سازمانها مضر است و به عنوان یک عامل ضدهمافزایی ،هزینههای
گزافی را بر آنها تحمیل میکند ( ،)Černe et al., 2014بنابراین بیشترین نیاز به درک ،کنترل و
پیشبینی عوامل موثر بر پنهان کردن دانش در محیط کار احساس میگردد .مالکیت روانشناختی
دانش به انحصارگرایی در بُعد فنی و تخصصی در محیط کار منجر میشود ،و به رفتارهای شغلی برای
ایجاد ،برقراری ارتباط ،حفظ و احیای قلمروهای پیرامون دانش ،مهارتها و تخصصهای مورد نیاز
متخصصان سازمان اشاره دارد ( .)Brown et al., 2005بنابراین ،اینگونه مطرح میشود که آگاهی
شخص صاحب دانش از رفتارهای پنهانشده تحت تاثیر انحصارگرایی تخصصی ،تاثیر مخربی بر عملکرد
وظیفهای بر جای میگذارد و باعث افزایش رفتارهای انحرافی در محل کار میشود (.)Conway, 1999
در واقع ،انحصاری نمودن دانش ،مهارت و تخصص در محیط کار ،عملکرد وظیفهای را پایین میآورد و
رفتارهای انحرافی را در محل کار تقویت میکند ( .)Brown et al., 2005واقعیت این است که رفتارهای
پنهانسازی دانش یک پدیده گسترده در محل کار است که به انتقال دانش آسیب میرساند و به خسارات
مالی شدید به سازمانهای دانشبنیان منجر میشود (.)Zhao et al., 2016
2
در این پژوهش از نظریه مبادله اجتماعی ،1نظریه مالکیت روانشناختی  ،و هنجارهای متقابل
استفاده میگردد .بنابراین ،میتوان استدالل نمود که کارکنان در محیط کاری یک حیطه تخصصی
را برای خود لحاظ میکنند که بر اساس این ،دانش و مهارتهای مخصوص خویش را تنها برای
1. Social Exchange Theory
2. Psychological Ownership
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خود نگه میدارند و در اختیار دیگر افراد و همکاران سازمان قرار نمیدهند .برایند این رفتارها موجب
میگردد که افراد در پی تالفی رفتارهای پنهانسازی دانش از طرف همکاران خویش برآیند و در
نهایت میزان رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کار افزایش یابد.
سهم عمده این پژوهش در پرداختن ارتباط بین انحصارگرایی تخصصی به عنوان مفهومی که اولین بار
در ایران مورد بررسی قرار میگیرد و انحرافات بینفردی در محیط کاری است .عمده مطالعات صورتگرفته
در این حوزه به ارزیابی و تحلیل ارتباط بین پنهانسازی دانش و انحرافات در سطح سازمانی پرداخته و از
جنبه فردی و بینفردی آن غافل بودهاند .همچنین ،در این پژوهش انگیزه کار تیمی به عنوان یک متغیر
تعدیلکننده در تاثیر انحصارگرایی تخصصی بر پنهانسازی دانش لحاظ شده است .انحصارگرایی تخصصی
باعث میگردد که کارکنان اقدام به ایجاد قلمرو شخصی و پنهان نمودن دانشهای خود نمایند .بر اساس این،
میزان انگیزه کارکنان برای کار تیمی میتواند این اثرگذاری را تعدیل نماید و به کاهش سطح پنهانسازی
دانش در میان کارکنان منجر شود ،چرا که در این وضعیت هرچه میزان انگیزه برای کار تیمی بیشتر باشد،
به همان میزان سعی میگردد ایجاد یک انحصار شخصی و در نهایت پنهان نمودن دانش کاهش یابد.
مسئلۀ محوری این پژوهش مفهوم انحرافات محیط کاری است .انحرافات محیط کاری غالب ًا در
محیطهای کارگری مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل و ارزیابی آن در بخش تخصصی سازمانها،
بهویژه سازمانهای دانشبنیان غفلت شده است .همانگونه که از نام این قبیل سازمانها مشخص است،
هدف و ماموریت اصلی این سازمانها تولید و عرضه خدمات نوین با تکیه بر دانشهای نوین است.
بر اساس این ،نیاز است که سطح اخالق کاری در این قبیل سازمانها بهبود یابد که کاهش در سطح
انحرافات میتواند به این امر کمک نماید .در نتیجه ،انحصارگرایی متخصصان در شرکتهای دانشبنیان
به عدم تسهیم دانش منجر میشود و رفتارهایی را سبب میشود که در تضاد با ارزشهای اخالقی و
ماموریت اصلی این سازمانهاست .بنابراین ،تالش در جهت کاهش این قبیل رفتارها و انحرافات در
محیطهای کاری با تکیه بر عوامل موثر بر آن میتواند در جهت کاهش مسئله موجود کارساز باشد.
با وجود این پیشرفتها ،روشن است که پژوهشهای تجربی در زمینه پنهانسازی دانش
ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکه تاکنون پژوهش جامعی در مورد ارتباط متغیرهای
انحصارگرایی تخصصی ،پنهانسازی دانش ،و انحرافات کاری در شرکتهای مستقر در پارک علم
و فناوری صورت نگرفته و نیز اهمیت تسهیم دانش و همافزایی حاصل از آن ،که به افزایش نرخ
بقای شرکتهای دانشی کمک مینماید ،مورد موشکافی علمی واقع نشده است ،بنابراین پژوهش
حاضر قصد دارد اثر انحصارگرایی تخصصی را بر انحرافات محیط کاری شرکتهای دانشی با در
نظرگرفتن پنهانسازی دانش به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار دهد.

مبانی نظری پژوهش
انحصارگرایی تخصصی

دهه  1980انحصارگرایی تخصصی به عنوان محصول فرایندهای اجتماعی ـ سیاسی مورد مطالعه
قرار گرفته استَ .سک ،)1983( 1این موقعیت را به دنیای مدیریت معرفی میکند و انحصارگرایی
تخصصی را یک راهبرد قدرتمند توصیف مینماید .انحصارگرایی تخصصی عملی برای محدود
کردن و کنترل یک منطقه از فضا ـ یک قلمرو ـ به منظور کنترل مکان و متعلقات مربوط به آن
است .این راهبرد میتواند به صورت آشکار و پنهان ظاهر شود و نظریه قلمرو انسانی را توضیح دهد
که چه موقع و چرا این راهبرد به عنوان یک مزیت دیده میشود .قلمروها نیز نوع خاصی از مکان
هستند :مناطقی که ما با محدود کردن و کنترل آنچه اتفاق میافتد ،ایجاد میکنیم .در واقع در
انحصارگرایی تخصصی ،ما با تملک نوعی دانش تخصصی یا یک دارایی نامشهود ،که ارزشآفرین
است و پایه قدرت تلقی میشود ،دیگران را از نفوذ به دایره و تقلید از این منبع ارزشآفرین
بازمیداریم (.)Brown et al., 2005
انحرافات محیط کاری
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اصطالح قلمرو تخصصی به عنوان یک استعاره از دنیای حیوانات گرفته شده است .این
مفهوم ،در یک زمینه تخصصی سازمانی نیز دارای اهمیت و ضرورت فراوان است ،زیرا کارکنان
نیز از خود احساسات انحصاری نشان میدهند و این موضوع بر چندین رفتار مرتبط با شغل آنان
تاثیر میگذارد .انحصارگرایی تخصصی اصطالحی است که با ارتباطات غیرکالمی همراه است
و به چگونگی استفاده مردم از فضا (قلمرو) برای برقراری ارتباط ،مالکیت یا تسلط بر مناطق و
داراییها میپردازد .مفهوم انسانشناسی از مشاهدات رفتارهای مالکانه حیوانات نشئت میگیرد.
فضای شخصی را میتوان به عنوان یک منطقه یا حوزهای همراه با شخصی که در مرکز آن است
در نظر گرفت که سایر افراد مایل به نفوذ در آن حیطه نیستند ( .)Brown & Robinson, 2007از

انحرافات محل کاری به تالشهای آگاهانه و مخرب برای خرابکاری در سازمان با ایجاد
مشکالت در محیط کار اشاره دارد .این مفهوم بهطور معمول به دو حوزه انحرافات بینفردی ،که

سعی در خرابکاری روابط از طریق فعالیتهایی مانند شایعات دارد ،و انحرافات سازمانی مانند تاخیر
1. Sack
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یا سرقت تجهیزات ،تقسیم میشود .حتی برخی سکوت کارمندان را انحراف از محل کار میدانند.
سکوت که بهطور هدفمند برای آسیب رساندن به سازمان طراحی شده باشد ،ممکن است انحرافی
تلقی شود؛ اگرچه مهم است که دالیل سکوت در مورد اینکه آیا بدخواه است یا خیر ،در نظرگرفته شود
( .)MacLane & Walmsley, 2010مقوله اساسی در انحرافات محیط کاری ،قرارداد روانشناختی
بین کارکنان و مدیران به عنوان نمایندگان حقیقی سازمان است .پژوهشها نشان میدهند که
کارکنان بر اساس انتظاراتشان از محل کار و شغل ،یک قرارداد روانشناختی با کارفرمای خود تشکیل
میدهند .اگر کارگر معتقد باشد که با آنها ناعادالنه رفتار میشود یا اینکه کارفرما انتظارات آنها
را برآورده نمیکند ،ممکن است ادراک انحراف از قرارداد روانشناختی ایجاد گردد .این برداشت از
بدرفتاری باعث انحراف محل کار میشود .انحراف محل کار در روانشناسی گروهی را میتوان
به تمایل آگاهانه (یا عمدی) برای ایجاد آسیب به سازمان توصیف کرد .این مفهوم به یک مولفه
ابزاری در بخش ارتباطات سازمانی تبدیل شده است .همچنین ،انحراف محل کار به عنوان یک
رفتار داوطلبانه مورد بررسی قرار گرفته است که هنجارهای مهم سازمانی را نقض میکند و با این
کار ،رفاه سازمان ،اعضای آن یا هر دو را تهدید میکند ( .)Robinson & Bennett, 1995انحراف
محل کار را میتوان به عنوان تمایل عمدی یا برنامهریزیشده برای خسارت به سازمان توضیح داد
( .)Omar et al., 2011رفتار انحرافی ممکن است از دیدگاه قانونی قابلقبول باشد یا نباشد ،اما مهمتر
اینکه با هنجارهای عمومی اجتماعی مغایر است .برای مثال ،سوء استفاده کالمی ،همکار دروغگو،
دروغگویی ،گرفتن اعتبار برای کارهای دیگران یا ادعای ناعادالنه منابع بیشتر برای خود ممکن است
قانونی باشد یا خیر .با این حال ،یکی از نمونههای رایج این است که این رفتارها هنجارهای مهم
اجتماعی را نقض میکند و امکان آسیب رساندن به دیگران را دارد (.)Pulich & Tourigny, 2004
انحرافات بینفردی
انحرافات بینفردی ممکن است زمانی رخ دهد که اهداف سوء رفتار با ذینفعان خاص ،مانند
رفتار همکاران در این زیرگروه از انحراف کارمندان شامل شایعات مربوط به همکاران و مقصر
دانستن آنها ،همراه شود .اعتقاد بر این است که این رفتارهای جزئی (اما ناسالم) در قبال دیگران رخ
حق داشتن را که اغلب با استثمار همراه است ،درک میکنند.
میدهند ،زیرا برخی از کارمندان احساس ِ
به عبارت دیگر ،آنها احساس نیاز به بدرفتاری با روشهایی را دارند که آنها را تحقیر میکند
( .)Pulich & Tourigny, 2004برجستهترین پاسخها که بیانگر انحرافات بینفردی است ،نوعی

رفتار نابهنجار است که کارکنان در هنگام استفاده از شایعات بیاساس یا توهینهای کالمی برای
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آسیب رساندن به منافع مشروع همکاران خود اعمال میکنند (.)Jahanzeb & Fatima, 2018
انحرافات بینفردی شکلی از رفتارهای انحرافی است که در آن کارکنانی که مشغول به کار هستند،
افراد دیگر را مورد هدف اینگونه رفتارها قرار میدهند (.)Berry et al., 2007
انحرافات سازمانی

پنهانسازی دانش
بسیاری از مدیران انتظار دارند که کارکنان دانش خود را آزادانه با یکدیگر به اشتراک بگذارند
تا سازمان بتواند کارامدتر و موثرتر عمل کند .با این حال ،سازمانها به تمامی داراییهای معنوی
کارمندان خود دسترسی ندارند ( )Kelloway & Barling, 2000و بسیاری از کارکنان ترجیح

میدهند دانشی را که در اختیار دارند حفظ کنند و تصمیمات سریعی نسبت به پنهانسازی دانش
موجود نزد خود بگیرند .پنهان کردن دانش به عنوان تالشی عمدی از فرد برای جلوگیری یا
پنهان کردن دانش مورد درخواست شخص دیگری تعریف میشود .پنهان کردن دانش پیامدهای
جدی برای سازمانها ،روابط و افراد دارد .این امر با پیامدهایی از قبیل کاهش سطح خالقیت
( )Černe et al., 2014; Bogilović et al., 2017و رفتار خالقانه کار ()Černe et al., 2017
همراه است و باعث کاهش عملکرد فردی در بلندمدت میشود .پنهان کردن دانش همچنین به
نبود اعتماد بینفردی ( )Connelly et al., 2012و وخیمتر شدن روابط بینفردی مرتبط است
( .)Connelly & Zweig, 2015همچنین شواهدی وجود دارد که نشان میدهد پنهان کردن
دانش میتواند از سرپرستان به پیروان گسترش یابد.
مفهوم پنهانسازی دانش تحت تاثیر عوامل مختلفی تقویت یا تضعیف میگردد .در این ارتباط
ادبیات پنهان کردن دانش نشان میدهد که پنهانسازی دانش موضوع جذابی برای پژوهشهای
اخیر بوده است .این ادبیات نشان میدهد که پنهانسازی دانش در زمینههای بیاعتمادی و
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به رفتار انحرافی که بهطور معمول مستقیم ًا سازمان را هدف قرار میگیرد ،انحرافات سازمانی
گفته میشود .انحرافات سازمانی شامل تولید و انحراف اموال است .ممکن است رفتار انحرافی
در محل کار به صورت کمبود یا غیبت بیش از حد بیان شود .برخی از پژوهشگران این رفتارها را
رفتارهای عقبنشینی عنوان میکنند .چنین رفتارهایی به کارکنان اجازه میدهد که از نظر جسمی
و عاطفی از سازمان خارج شوند (.)Everton et al., 2007
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رقابتپذیری باال یا سیاست سازمانی درک میشود ( ،)Malik et al., 2019بروز میکند و بر
میزان آن افزوده میشود .برعکس ،پنهان کردن دانش در شرایطی که تبادل اجتماعی متقابل وجود
داشته باشد یا در زمینههایی که فضای همکاری و همیاری رایج است یا وقتی افراد سطح باالیی
از همفکری و همجهتی را در اهداف دارند یا انگیزه اجتماعی باالیی برای فعالیت مشترک داشته
باشند ،کاهش مییابد ( .)Rhee & Choi, 2017پنهان کردن دانش ،ساختاری چندبعدی است که
از سه جنبه تشکیل شده است .طبق گفته کانلی و همکاران ( ،)2012پنهان کردن گریزان هنگامی
اتفاق میافتد که شخص اطالعات نادرست یا جزئی را ارائه میدهد یا یک قول گمراهکننده را در
ارتباط با ارائه پاسخی کاملتر در آینده میدهد یا در گفتگوهای خود با دیگران بهنحوی صحبت
میکند که هیچگونه اطالعاتی در ارتباط با موضوع مورد بحث ندارد و اگر هم داشته باشد ،بسیار
محدود یا خالف واقعیت است (.)Škerlavaj et al., 2018
انگیزه کار تیمی
انگیزه کار تیمی به میل و رغبت افراد برای مشارکت در انجام فعالیتهای تیمی اشاره
دارد .برخی افراد بهذات تمایل چندانی به انجام کارها در قالب تیمهای کاری ندارند ،اما در
برخی دیگر شرایط متفاوت است و رغبت باالیی به انجام کارهای تیمی مشاهده میگردد
( .)Černe et al., 2017در این وضعیت ،گردش آزادانه اطالعات و دانش در سازمان صورت میگیرد

بهنحوی که بیشتر افراد سعی در تسهیم دانش بهجای پنهانسازی آن دارند .این انگیزه ریشه
در برخی ویژگیهای شخصیتی ،شرایط محیط کاری ،و سیاستهای سازمانی دارد .پژوهشهای
صورتگرفته نقش ویژگیهای شخصیتی را در این خصوص بارزتر میکند و تاکید ویژهای بر آن
دارد (.)Brown et al., 2005

بررسیهای انجامگرفته در ادبیات داخلی و خارجی مرتبط با حوزه مورد بررسی در این مطالعه
نشان میدهد که حجم مطالعات انجامگرفته در این حوزه چندان زیاد نیست .بر اساس این ،برخی
از مهمترین پژوهشهای انجامگرفته ارائه میشود.
سینق ( ،)2019به بررسی اثرگذاری قلمروداری بر عملکرد وظیفهای و انحرافات محیط کاری
با نقش میانجی پنهانسازی دانش میپردازد .نتیجۀ بهدستآمده نشان میدهد که قلمروداری
از طریق پنهانسازی دانش میتواند به کاهش عملکرد وظیفهای و افزایش انحرافات محیط
کاری منجر شود .ژو و همکاران ،)2019( 1به بررسی نقش اثرگذار انحصارگرایی تخصصی بر
1. Xu et al.
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اهداف رقابتی و پنهانسازی دانش میپردازند .با وجود اینکه سازمانها تالش زیادی را برای
تقویت انتقال دانش در میان کارمندان انجام میدهند ،در بسیاری از موارد ،کارمندان مایل به
اشتراکگذاری دانش خود نیستند .این پژوهش بیان میدارد که قلمرو همکاران اثر مثبت اهداف
رقابتی را بر مالکیت روانی تقویت میکند و از این طریق اثر غیرمستقیم اهداف رقابتی را بر دانش
پنهانشده از طریق مالکیت روانی تعدیل مینماید .این مطالعه نشان میدهد که انحصارگرایی
تخصصی بر اهداف رقابتی و پنهانسازی دانش تاثیر معناداری دارد .ژائو و همکاران ( ،)2016به
بررسی ارتباط بین پنهانسازی دانش و رفتارهای انحرافی ناشی از پنهانسازی دانش میپردازند.
کارکنان
نتایج نشان میدهد که استرسگرایی در محل کار با پنهان کردن و رفتارهای انحرافی
ِ
مهماننوازی رابطه مثبت دارد ،اما با پنهانسازی دانش ارتباطی ندارد .زینالی و پورعزت (،)2012
به بررسی ارتباط میان رفتارهای مالکیتی و شخصیسازی و رفتارهای انحرافی در محیط کار
میپردازند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که او ًال میان ارتقای فضاي کلی اخالقی حاکم
بر سازمان و کاهش رفتارهاي ضدشهروندي سازمانی ،و ابعاد کاستیهاي فضاي اخالقی سازمان
و گونههاي رفتارهاي ضدشهروندي سازمانی رابطهاي معنادار وجود دارد .بنابراین ،فرضیههای
پژوهش به این شرح ارائه میشوند:
 :H1انحصارگرایی تخصصی بر پنهانسازی دانش اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H2انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات بینفردی اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H3انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H4پنهانسازی دانش بر انحرافات بینفردی اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H5پنهانسازی دانش بر انحرافات سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H6انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش بر انحرافات بینفردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H7انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش بر انحرافات سازمانی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H8اثر انحصارگرایی تخصصی بر پنهانسازی دانش از طریق انگیزه کار تیمی به شکل منفی
و معنادار تعدیل میگردد.
مدل مفهومی این پژوهش بر پایه بررسیهای صورتگرفته در ادبیات به شرح شکل ( )1ارائه
میگردد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ()Singh, 2019
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روششناسی
پژوهشششناسی پژوهش
رو
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .همچنین با توجه
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی و از نوع
رویکرد تجزیهوتحلیل ،این پژوهش در حوزه مطالعات علّی قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ مدیران و متخصص
پیمایشی است .همچنین با توجه به رویکرد تجزیهوتحلیل ،این پژوهش در حوزه مطالعات علّ
روشی قرار
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اساس این،
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گردید .متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر از طریق پیمایش و با استفاده از پرسشنامه بر
جدول  :1ابزار سنجش متغیرهای پژوهش
اساس طیف پنج گزینهای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت .سنجش انحصارگرایی تخصصی بر
سنجهها
نقش
اساس آوی و همکاران ،)2009( 1سنجش پنهانسازی دانش بر اساس پنگ ،)2012( 2و همچنین

انحصارگرایی تخصصی

مستقل

 160دانش
پنهانسازی

میانجی

 .3من از ایدههای خود در برابر استفاده دیگران در سازمان خود محافظت میکنم.
 .0افرادی که با من کار میکنند بدون اجازه من نباید از ایدههای من استفاده کنند.
کنم1. Avey et .
 .9من دانش خود را در برابر دیگران در محل کار محافظت می al.
Pengمن2.است استفاده نکنند.
 .4من از همکاران میخواهم از اطالعات ،ایدهها و دانشهایی که متعلق به
 .3مدیر یا سرپرست من دانش و اطالعات مفیدی را از من دریغ میکند.
 .0مدیر یا سرپرست من ایدههای ابتکاری را از من پنهان میکند.
 .9مدیر یا سرپرست من دانش شخصی را به دانش سازمانی تبدیل نمیکند.

 .3همکارم دیگران را در محل کار مسخره میکند.
 .0همکارم بهگونهای صحبت میکند که به دیگران حاضر در محل کار آسیب میرساند.

سنجش انحرافات بینفردی و سازمانی بر اساس بنت و رابینسون )2000( 1بود .سنجههای مورد
استفاده در این پژوهش به شرح جدول ( )1است.
جدول  :1ابزار سنجش متغیرهای پژوهش

متغیرها نقش

سنجهها

 .1مدیر یا سرپرست من دانش و اطالعات مفیدی را از من دریغ میکند.
پنهانسازی
میانجی  .2مدیر یا سرپرست من ایدههای ابتکاری را از من پنهان میکند.
دانش
 .3مدیر یا سرپرست من دانش شخصی را به دانش سازمانی تبدیل نمیکند.

 .1همکارم دیگران را در محل کار مسخره میکند.
 .2همکارم بهگونهای صحبت میکند که به دیگران حاضر در محل کار آسیب میرساند.
 .3همکارم تمایل به توهین کردن به دیگران در محل کار دارد.
انحرافات
وابسته
 .4همکارم با دیگران در محل کار خود شوخی میکند.
بینفردی
 .5همکارم نسبت به دیگران در محل کار خود بیادبانه رفتار میکند.
 .6همکارم علن ًا دیگران را در محل کار شرمنده میکند.

 .1همکارم ترجیح میدهد استراحت اضافی یا طوالنیتری را در سازمان انجام دهد.
 .2همکارم بدون اجازه دیروقت برای کار میآید.
 .3بارها مشاهده کردم که همکارم از دستورات سرپرست یا مدیر سرپیچی میکند.
انحرافات
وابسته
ً
 .4همکارم عمدا در کارهای محوله کندتر کار میکند.
سازمانی
 .5همکارم ترجیح میدهد زودتر از کار و بدون اجازه به خانه برود.
 .6همکارم تالش میکند حجم کمتری از کارهایی که به او اختصاص دارد انجام دهد.

روایی این پرسشنامهها با کمک پژوهشهای صورتگرفته داخلی و خارجی در این حوزه و
با نظر استادان و صاحبنظران تایید شده و پایایی یا اعتبار آن نیز با کمک آزمون ضریب آلفای
کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدلسازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام گرفته است.
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 .1من از ایدههای خود در برابر استفاده دیگران در سازمان خود محافظت میکنم.
 .2افرادی که با من کار میکنند بدون اجازه من نباید از ایدههای من استفاده کنند.
انحصارگرایی
مستقل  .3من دانش خود را در برابر دیگران در محل کار محافظت میکنم.
تخصصی
 .4من از همکاران میخواهم از اطالعات ،ایدهها و دانشهایی که متعلق به من است
استفاده نکنند.

1. Bennett & Robinson

161

تجزیهوتحلیل یافتهها
کارکنان پاسخگو در پژوهش حاضر در جدول ( )2آمده است .در این
ویژگیهای جمعیتشناختی
ِ
جدول ،فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی برحسب تعداد افراد در بازههای تعیینشده ارائه شده است.
جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی

بازه

متغیرها

کمتر از  30سال

سن
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بین  30تا  40سال
بیشتر از  50سال

36

مرد

جنسیت

زن

64
159
61

مجرد

72

متاهل

زیر  10سال

سابقه کاری

49
71

بین  41تا  50سال

وضعیت تاهل

فراوانی

بین  10تا  20سال
بیشتر از  20سال

148
86

103
31

آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص مرکزی و پراکندگی در جدول ()3
منعکس شده است:
جدول  :3آمار توصیفی

متغیرها

3

3/416

0/813

0/661

انحصارگرایی تخصصی

4

انحرافات بینفردی

6

انگیزه کار تیمی

4

پنهانسازی دانش

انحرافات سازمانی
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تعداد سنجهها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

6

3/495

3/499

3/556
3/685

0/842

0/941

0/796
0/685

0/709

0/886

0/634
0/520

ﺑﺮازش واگرا
همگرا ،روایی
شاخص پایایی
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از سه
ﺷﺎﺧﺺاستفاده
پژوهش با
ﺑﺮازش ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎبرازش
اﻧﺠﺎم وﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪل
روایی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
مرکب،واﮔﺮا و
ﻫﻤﮕﺮا ،رواﯾﯽ
ﻣﺮﮐﺐ ،رواﯾﯽ
مدلاز ﺳﻪ
اﺳﺘﻔﺎده
اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﮑﻞ )
نیکویی ﺷﺮح
ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﺷﻮد.مدل ضرایب مسیر پژوهش به شرح شکل ( )2ارائه میشود.
است.
انجام(2گرفته
برازش
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ﻣﺴﯿﺮ
مدلﺿﺮاﯾﺐ
 :2ﻣﺪل
شکل :2
ﺷﮑﻞ
ضرایب مسیر

ﻣﺪل0/ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﮔﻮﯾﻪ مﻫﺎیداراي
ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )
ﺑﺮازش از 3
ﻫﺴﺘﻨﺪ.بیشتر
دارای0/3بار عاملی
ﻋﺎﻣﻠﯽگویهها
گردد ،ﺑﺎرتمامی
مشاهده
ﮔﺮدد)2( ،
ﻣﯽشکل
که در
هما(2نگونه
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﯽ ،رواﯾﯽ واﮔﺮا و
هستند .برازش مدل پژوهش با استفاده از شاخصهای روایی همگرا یا همان بررسی همسانی
در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ
یا اعتبار درونی ،پایایی مرکب یا همان بررسی سازگاری درونی ،روایی واگرا و در انتها شاخص
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ  AVEدر ﺧﺮوﺟﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰار  SMART- PLSﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي  0/5ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ
نیکویی برازش انجام و نتایج آن گزارش میگردد .بررسی همسانی یا اعتبار درونی مدلهای
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﯽ ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ
اندازهگیری انعکاسی با استفاده از شاخص  AVEدر خروجی الگوریتم نرمافزار SMART- PLS
ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﯽ ﻣﺪلﻫﺎي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي  0/7ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة
ﺟﺪول م(4ی.شود .مقادیر باالی  0/5نشاندهندۀ اعتبار درونی مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺖ )حاصل

بررسی سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری انعکاسی با استفاده از خروجی پایایی مرکب الگوریتم
یک از متغیرهای پنهان نشاندهندۀ
ﻫﺎيبرای
ﺷﺎﺧﺺ0/7
مقادیر :باالی
هرﻣﺪل
ﺑﺮازش
نرمافزار مورد نظر حاصل میشود.ﺟﺪول 4
2
2
2
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﻫﻤﮕﺮا
سازگاری درونی مدل رو
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
Q
F
ﻣﺮﮐﺐ R .)4
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ(جدول
گیری است
هایاﯾﯽاندازه

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ

0/621

اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯿﻦﻓﺮدي

0/541

اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ

0/602

ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي داﻧﺶ

اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0/866

-

0/423

-

-

0/399

0/599

0/750

0/455

-

0/537

0/814

0/666

-

0/875
0/887

0/721
-

0/231

0/792

0/402

0/799

0/578

0/723

-

0/827
0/801
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جدول  :4شاخصهای برازش مدل

متغیرها

روایی همگرا پایایی مرکب

انحصارگرایی تخصصی

0/621

انحرافات بینفردی

0/541

انگیزه کار تیمی

0/602

پنهانسازی دانش

انحرافات سازمانی

0/866

R2

F2

Q2

-

0/423

-

آلفای کرونباخ

-

0/402

0/399

0/799

0/578

0/723

0/599

0/750

0/455

-

0/537

0/814

0/666

-

0/875
0/887

0/721
-

0/231

-

0/792

0/827

0/801

برای سنجش روایی تشخیصی در سطح سازه (متغیرهای پنهان) ،باید از مقادیر
حاصلشده جذر گرفت .چنانچه جذر  AVEبرای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر
متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر باشد ،روایی تشخیصی مدل اندازهگیری انعکاسی
در سطح سازه مورد تایید قرار میگیرد ( .)Hair et al., 2011نتیجه تحلیل روایی واگرا در جدول
( )5مشاهده میگردد .در این جدول ،اعداد اول نوشته شده در هر ستون مقدار جذر روایی همگرا و
سایر اعداد بیانگر ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش است.
AVE
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جدول  :5روایی واگرا

متغیرها

انحصارگرایی
تخصصی

پنهانسازی
دانش

0/669

0/773

انحصارگرایی تخصصی

0/788

انحرافات بینفردی

0/714

پنهانسازی دانش

انحرافات سازمانی

0/758

0/668
0/694

انحرافات
بینفردی

0/735
0/721

انحرافات
سازمانی

0/732

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود ،مقدار جذر روایی همگرا باالتر از مقدار ضرایب
همبستگی میان متغیرهای پژوهش است که نشان از تایید روایی واگرا دارد .در این پژوهش ،برای
سنجش برازش کلی مدل با استفاده از شاخص اشتراکی و ضریب تعیین ،شاخص نیکویی برازش
( 1)GOFاز طریق فرمول ( )1مورد محاسبه قرار گرفته است .دامنه این شاخص بین صفر و یک است
و سه مقدار  ،0/25 ،0/01و  0/36بهترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی را نشان میدهد (جدول .)6
1. Goodness of Fit
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ل ( )0مشاهده می شود ،مقدار جذر روایی همگرا باالتر از مقدار ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
د روایی واگرا دارد .در این پژوهش ،برای سنجش برازش کلی مدل با استفاده از شاخص اشتراکی و ضریب
ی برازش ( 3)GOFاز طریق فرمول ( )3مورد محاسبه قرار گرفته است .دامنه این شاخص بین صفر و یک است
 ،6/0و  6/96بهترتیب مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی را نشان میدهد ( .)Hair et al., 2011شاخص GOF
مقداردر مدل
کوواریانس
ماتریس
مشاهده
متغیرهای
ماتریساست که تا
دهنده این
نشان
متغیرهای GOF
که تا چه حد شاخص
GOF
شدهاند.
پذیرپیاده
خوبی
خاص به
حد مدل
چه در
کوواریانس
پذیر
مشاهده
پیاده.)6شدهاند .مقدار  GOFبرابر است با  0/305که نشان از برازش باال دارد (جدول .)6
خوبی
خاص ب
جدول
دارده (
ه نشان از برازش باال
شاخص نیکویی برازش
جدول :6
برازش
جدول  :6شاخص نیکویی

متغیرها

پنهانسازی دانش

انحرافات بینفردی

نفردی
انحرافات
503بی6/
سازمانی
انحرافات
6/666

0/721
6/003
0/666
6/455

			
()1

0/521
6/906
0/477

̅̅̅̅= 0/305

0/320

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=GOF

متغیر
رابطه بین دو
سوبلمیانجی
آزمونتاثیر
معناداری
متغیرکه برای
تاثیرشود
استفاده می
معناداری تاثیر
متغیرکهدر برای
یکیشود
استفاده م
میانجی از
سوبل آزمودن
یر میانجی از آزمون برای
مالک
میانجی
استاندارد
مسیر و
ضرایب
عنوانضرایب
آزمون،بهمقادیر
متغیراین
دارایاساس
مسیرهایرود .بر
دیگر بکار می
انحرافدو متغیر
رابطه بین
متغیر در
مقادیریک
ساس این آزمون،میانجی
مسیرهایگردد.
استانداردمشاهده می
جدول ()5
آزمون در
دارای متغیر میانجی به عنوان مالک آزمون در نظرگرفته
انحراف
یشوند .نتیجه اینمسیر و

میشوند .نتیجه این آزمون در جدول ( )7مشاهده میگردد.

جدول  :7آزمون سوبل

رابطه

متغیر میانجی

مسیر فرعی

β

تاثیر انحصارگرایی تخصصی
بر پنهانسازی دانش
تاثیر انحصارگرایی تخصص پنهانسازی
دانش
بر انحرافات بینفردی
تاثیر پنهانسازی دانش بر
0/196
انحرافات بینفردی
0/675

تاثیر انحصارگرایی تخصص پنهانسازی
بر انحرافات سازمانی  9دانش

انحراف آماره
استاندارد سوبل
0/029
0/089

2/192

1. Goodness
تاثیر انحصارگرایی تخصصی of Fit 0/675
0/121

بر پنهانسازی دانش

تاثیر پنهانسازی دانش بر
انحرافات سازمانی

0/344

0/136

2/303
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انحرافات سازمانی

متغیرها
تعیین
ضریب
سازی6دانش
پنهان /400

ضریب تعیین
اشتراکی
شاخص
0/455
6/409

اشتراکی
شاخص برازش
نیکویی
0/498

نیکویی برازش

همانگونه که در جدول ( )7نمایان است ،بر اساس آماره سوبل نقش میانجی پنهانسازی
دانش در رابطه بین انحصارگرایی و انحرافات بینفردی و سازمانی مورد تایید واقع گردید.
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ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي
داﻧﺶ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ
ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي داﻧﺶ

ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﺑﺮ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي داﻧﺶ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0/675

0/121

0/344

0/136

2/303

ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ و
مکمل،راﺑﻄﻪ
داﻧﺶ در
معناداریﭘﻨﻬﺎن
است ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
نمایان ﻧﻘﺶ
( )3ﺳﻮﺑﻞ
شکلآﻣﺎره
اﺳﺎس
اﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول )(7
بزرگی و
ﺳﺎزيمسیر
ضرایب
( )8و
ﻧﻤﺎﯾﺎن جدول
همانطور که در
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯿﻦﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
جهت عالمت ضریب بتای مدل بررسی شده است .چنانچه مقدار حاصلشده باالی حداقل آماره
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (8و ﺷﮑﻞ ) (3ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ،ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎي ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﯽ
در سطح مورد اطمینان در نظرگرفته شده باشد ،آن رابطه تایید و در غیر این صورت ،فرضیه مورد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ﺑﺎﻻي ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﺎره در ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن راﺑﻄﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و در ﻏﯿﺮ
ﺷﺮح ()3
شرحﺑﻪشکل
پژوهش به
آﻣﺎرههtهای
ﻣﺪلفرضی
آماره t
مدل
تاییدﻧﻈﺮنمی
ﺷﻮد.
شود.ﻧﻤﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ
نظرﻣﻮرد
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﺮﺿﯿﻪ
است (.اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ )3
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي
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ﻣﺪل آﻣﺎره
ﺷﮑﻞ 3
آماره t
::3مدل
شکل

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول ) (8ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ

ﺟﺪول  :8ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد.

β
0/675

آﻣﺎره t

5/706

0/000

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد.

0/705

ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي داﻧﺶ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد.

0/196

2/286

اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد.

١٠
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0/000

ﺗﺎﯾﯿﺪ

10/813

0/000

9/173

0/544

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻧﺘﯿﺠﻪ

0/037

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ

نتیجه بررسی فرضیههای پژوهش در جدول ( )8مشاهده میگردد.
جدول  :8بررسی نتایج آزمون فرضیه

فرضیهها

انحصارگرایی تخصصی بر پنهانسازی دانش تاثیر
مثبت و معنادار دارد.

انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات بینفردی تاثیر
مثبت و معنادار دارد.

پنهانسازی دانش بر انحرافات بینفردی تاثیر مثبت
و معنادار دارد.
پنهانسازی دانش بر انحرافات سازمانی تاثیر مثبت
و معنادار دارد.

انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش
بر انحرافات بینفردی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش
بر انحرافات سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

0/675

10/813

0/000

تایید

0/705

9/173

0/000

تایید

0/544

5/706

0/000

تایید

0/196

2/286

0/037

تایید

0/344

3/709

0/000

تایید

0/132

2/192

0/034

تایید

0/232

2/303

0/011

تایید

پس از بررسی مسیرهای مستقیم ،در این بخش به ارزیابی نقش متغیر تعدیلگر در مدل پژوهش
با استفاده از آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی پرداخته میشود که نتایج آن به شرح جدول ( )9است.
جدول  :9آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی

الگو

متغیرها

1

انحصارگرایی تخصصی ،پنهانسازی دانش

2

انحصارگرایی تخصصی × انگیزه کار تیمی،
پنهانسازی دانش

ضریب تغییرات
تعدیلشده
-0/521

-0/312

تغییر F

تغییر سطح

معناداری آزمون F

-10/111

0/031

-8/12

0/039
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انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات سازمانی تاثیر
مثبت و معنادار دارد.

β

آماره t

سطح معناداری نتیجه

همانطور که در شکل ( )3مشاهده میگردد ،با استناد به مقدار تغییر سطح معناداری در آزمون
 Fنقش تعدیلگر انگیزه کار تیمی بهطور منفی و معنادار مورد تایید واقع گردید.

167

بحث و نتیجهگیری
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هدف این پژوهش ،بررسی اثرگذاری انحصارگرایی تخصصی بر انحرافات محیط کار با
توجه به نقش میانجی پنهانسازی دانش است .بررسیهای انجامگرفته در راستای دستیابی به
اهداف پژوهش نشان میدهد که انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش اثر مثبت و
معناداری بر انحرافات محیط کار در دو سطح بینفردی و سازمانی دارد .گرایشهای انسانی افراد
در محیطهای کاری بهنحوی است که در برخی اوقات کارکنان سعی در ایجاد یک قلمرو تخصصی
برای خود میکنند تا بتوانند اندوختههای فنی خویش را در آن قلمرو حفظ کنند و به دیگران اجازه
دسترسی به آن را ندهند .این مفهوم به ایجاد بیاعتمادی و گرایش به مخفیکاری در محیط کار
منجر میگردد که البته خود این افراد به علت ایجاد مرزی برای خود در مقابل دانش تخصصی
همکاران که به پنهان نمودن چنین دانشی از سوی آنان میانجامد ،متضرر خواهند شد .چرا که این
افراد نیز نمیتوانند از ارزشافزوده ناشی از دانشهای تخصصی همکاران خود بهره ببرند و بهناچار
در قلمرویی که برای خود ایجاد نمودهاند ،محصور میشوند .بروز چنین حاالت رفتاری نزد کارکنان
باعث میگردد که آنان تالش نمایند هرچه بیشتر اطالعاتی را که در اختیار دارند ،بهویژه اطالعاتی
که منبع قدرت است و توان رقابتی بیشتری دارد ،نزد خویش نگه دارند و در اختیار همکاران یا
افرادی در مجموعه سازمان که بدان نیاز دارند قرار ندهند .چنین رفتارهایی از کارکنان عواقبی را
برای خو ِد افراد و سازمان به همراه خواهد داشت .هنگامی که افراد سعی در پنهانسازی دانش در
قلمرو تخصصی خودشان را دارند و تالش مینمایند به هر طریقی انحصاری برای دانش خویش
ایجاد نمایند ،اعتماد و اعتبار متقابل نسبت به همکاران را از دست میدهند .در این وضعیت ،دیگر
افراد پذیرای سخنان و نظرات کارشناسی همکاران نیستند و سعی میکنند تا حد امکان ارتباطات
خویش را با همکاران و دیگر اعضای سازمان کاهش دهند ،چرا که هر یک رفتارهایی را از خود به
نمایش میگذارد که در منافات با شکلگیری سرمایه اجتماعی در سازمان است .بنابراین ،منطقی
است که رفتارهای انحصارگرایانه و پنهانکارانه در مورد دانش ،انحرافات بینفردی متعددی را در
سازمان ایجاد نماید.
عالوه بر پیامدهای انحصارگرایی تخصصی و پنهانسازی دانش در سطح تعامالت بینفردی،
بروز چنین رفتارهایی از کارکنان باعث میشود که سایر افراد نیز اقدام به تالفی رفتار همکار خود
نمایند و این واکنش را با انجام رفتارهای ضدهمافزایی که آسیب باالیی به سازمان میزند ،به
نمایش بگذارند .چنین وضعیتی برای یک سازمان خدماتی همچون شرکتهای دانشبنیان که بر
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پایه اعتماد و تسهیم مداوم دانش و اطالعات برای همافزایی بنا نهاده شدهاند ،با حساسیت باالتری
دنبال میگردد .هدف اصلی چنین سازمانهایی ایجاد ارزشافزوده از طریق ترکیب دانش و خلق
نوآوری است .بنابراین ،چنانچه گردش آزاد اطالعات صورت نگیرد یا در روند تولید خدمات خللی
وارد آید ،به بروز خسارتهای جبرانناپذیری منجر میشود که جبران نمودن آن نیاز به صرف
هزینه و زمان فراوانی دارد .با توسعه انحصارگرایی و پنهانسازی دانش ،رفتارهای انحرافی سازمانی
نیز توسعه مییابد .هنگامی که کارکنان احساس کنند که نمیتوانند از طریق هماندیشی بهره الزم
را از منافع موجود در سطح فردی و سازمانی بهدست آورند ،دست به اقدامات مخربی میزنند که
مضرات آن هم برای خود و هم برای سازمان است .برای نمونه ،در این وضعیت کارکنان سعی
میکنند کار خود را بهدرستی و دقت انجام ندهند و به فکر هدر دادن وقت و منابع باشند .بنابراین،
انحصارگرایی تخصصی از طریق پنهانسازی دانش به افزایش سطح انحرافات سازمانی منجر
میگردد .همچنین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که انگیزه کار تیمی میتواند میزان اثرگذاری
انحصارگرایی تخصصی را بر پنهانسازی دانش تعدیل نماید .هرچه میزان انگیزه کارکنان برای
کار تیمی بیشتر باشد ،کارکنان هر چند دارای یک محدوده تخصصی برای خود باشند ،ترجیح
میدهند کمتر به فعالیتهای پنهانسازی دانش بپردازند .این وضعیت در نهایت میزان پنهانسازی
دانش را کاهش میدهد.
یافتههای این پژوهش از جهاتی با نتایج پژوهشهای پیشین همراستاست و در مواردی نوآوری
جدیدی را خلق نموده است .همانگونه اشاره گردید ،انحصارگرایی تخصصی بر پنهانسازی دانش
اثرگذار است که این نتیجه با یافتههای سینق ( )2019و ژو و همکاران ( )2019مطابقت دارد.
همچنین ،نتایج نشان میدهد که پنهانسازی دانش بر انحرافات محیط کار تاثیرگذار است .این
نتیجه با یافتههای سینق ( ،)2019ژائو و همکاران ( )2016و زینالی و پورعزت ( )2012همراستاست.
عالوه بر این ،باید اشاره نمود که عمده مطالعات انجامگرفته به جنبه سازمانی انحرافات محیط کار
پرداختهاند که در این مطالعه عالوه بر جنبه سازمانی ،بُعد بینفردی انحرافات نیز مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج نشان از تاثیر معنادار انحصارگرایی تخصصی و پنهانسازی دانش بر آن داشته
است.
این پژوهش بر اساس یافتهها ،پیشنهادهایی را ارائه میدهد مانند  .1طراحی و پیادهسازی
سیستمهای ارزشیابی و کنترل برای شناسایی انحرافات محیط کار و سوء رفتارهای سازمانی
مرتبط با تخصصگرایی و انحصارطلبی در محیط کار و انجام اقدامات اصالحی برای بهینهسازی
سیستمها و فرایندهای کاری؛  .2نظارت دقیقتر نسبت به کارکنان با تدوین برنامههای کاری و
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زمانبندی دقیق انجام وظایف محوله تا بدین طریق میزان انحرافات سازمانی کاهش یابد؛ .3
طراحی سیستمهای جبران خدمات که بیشترین پاداش و مشوقها را به تالشها و موفقیتهای
تیمی اختصاص میدهد و تسهیم دانش و اطالعات را ترویج مینماید؛  .4توسعه و ترویج فرهنگ
کار تیمی در میان اعضای شرکتهای دانشبنیان به منظور همافزایی بیشتر تا کارکنان مواضع
منفی در خصوص عدم تسهیم دانش خود نگیرند؛  .5بهرهگیری از راهبردهایی که ارتباط و تعامل
دوسویه بیشتری را از سوی کارکنان به همراه میآورد؛  .6ترویج تسهیم دانش توسط مدیران
و سرپرستان تا کارکنان و متخصصان نیز اهمیت این مفهوم را بهخوبی درک کنند و رفتارهای
مدیران و سرپرستان خود را الگو قرار دهند؛  .7لزوم ایجاد درکی مهم در کارکنان سازمانهای
دانشبنیان در این خصوص که ماهیت این قبیل سازمانها ارتباطات باز و تسهیم موثر دانش را
میطلبد؛ و  .8توجه به استخدام کارکنانی که از نظر روانی استعداد کمتری در پنهانسازی دانش
و انحصاری نمودن آن دارند.
همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که دیگر ابعاد انحرافات محیط کاری را مورد
بررسی قرار دهند .شناسایی عوامل موثر بر انحصارگرایی تخصصی کارکنان نیز میتواند مورد توجه
پژوهشگران این حوزه قرار گیرد .عالوه بر این ،پیشنهاد میگردد مولفههای اصلی انحصارگرایی
تخصصی شناسایی و مدلسازی گردد.
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