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 ترتیب بدین. شد استفاده فیدل روش از ها،تحلیل محتواي کیفی متن مصاحبه
  اسـتخراج  پـژوهش  کیفـی  مرحلـه  هايداده دل از دانش اشتراك رفتار الگوي

الکترونیـک از   هـاي ی الگو، پرسشنامهکم اعتبارسنجی منظوربه آن از شد. پس
) از کـاربران  %77نفر (نـرخ بازگشـت،    299اي در اختیار طریق روش زنجیره

و  Smart PLS افـزار نـرم  از ا بـا اسـتفاده  هـ شبکه تخصصی قرار گرفـت. داده 
در الگوي تحلیل و وزن متغیرها مشخص گردید.  تأییدي عاملی تحلیل تکنیک

ن در فضــاي مجــازي بــه ترتیــب اهمیــت: ارفتــار اشــتراك دانــش متخصصــ
عد ي بهاشاخصي ابعاد فردي، گروهی و محیطی، استخراج شدند. هاشاخص

شخصیت (شامل برونگـرا، سازشـکار و   انگیزش، اخالقیات، فردي به ترتیب 
 باشد.یمنظور اشتراك دانش و امینت روانی مخود گشوده)، توانایی، نگرش به

شاخص منافع مشترك، ساختار گروه و سرمایه اجتماعی  3داراي عد گروهی ب
 هـاي شـبکه  فنـی  الزامـات ( عد محیطی شامل تکنولـوژیکی هاي بمؤلفهاست. 

 کشور)، مجازي فضاي گذاريوقی (سیاستحق -، سیاسی)تخصصی اجتماعی
 فرهنگی (سبک زندگی -اجتماعی هاي اینترنت)اقتصادي (هزینه و تنوع بسته

 باشد.می ن و شخصیت ملی)امتخصص

ن، فضـاي مجـازي،   االگوي رفتار اشتراك دانش، متخصصـ  هاي کلیدي:واژه
  شبکه اجتماعی تخصصی، روش تحقیق آمیخته اکتشافی

  
  مسئلهمقدمه و بیان  -1

نیاز امروز دنیاست. تحقق جامعه معرفتی و اشتراك دانش  ،ساختن جامعه معرفتی
نویسد دانش، یمطور که بولیسانی تنیده است زیرا همانشدت درهممفاهیمی به

). بدین Bolisani, 2009: xviiiآید (یمحساب جامعه معرفتی به 1ي ساروجیهاخشت
کارآمد و تولید  دانش گذارياشتراك به از هشود کیمي جدیدي جستجو هاراهمنظور 

                                                
1. Concrete Bricks 
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اهمیت  ي اجتماعیهاشبکهنقش  که است جاییهمان این حمایت کنند. دانش تخصصی
 & Lietsalaهاي پرتکرار عصر حاضر (یدهپدین ترمهمکند و آن را یکی از یمپیدا 

Sirkkunen 2008: 17 ديبنرتبه"عنوان  با که گزارشی بر اساسکند. یم) تعریف 
 سال در 1واحد هوش اقتصادي از سوي "الکترونیک آمادگی سويدیجیتال، آن اقتصاد
. است داده اختصاص خود به را 69 رتبه جهان کشور 70 میان در ایران شد منتشر 2011

 اینترنت، به اتصال نظیر هایینظر گرفتن شاخص در با جهان کشورهاي گزارش این در
 هايسرویس و یو اجتماع فرهنگی محیط سی،سیا و قانونی محیط تجاري، محیط

 دیگر با مقایسه در ایران دهد کهیماند و نشان گرفته قرار ارزیابی مورد الکترونیک
 شواهد ندارد؛ اما مناسبی رتبه دیجیتال دسترسی هايشاخص حیث از جهان کشورهاي

فضاي مجازي که همگام با تحوالت جهانی، اقبال ایرانیان براي حضور در  دهدمی اننش
ي اجتماعی هاشبکهشود که ایجاد و توسعه یمبیشتر شده است. از طرفی مالحظه 

مندي از نتایج مفید آن در امر تولید دانش، به شکست تخصصی در ایران باهدف بهره
 بازماندهمنجر شده و یا از هدف اصلی که توسعه علم در فضاي مجازي بوده است، 

و به حضور  گیرندنمی بهره عضویت این از خوبیبه هاهشبک در این اعضاء . اکثرستا
ها تمایلی ندارند. و اشتراك دانش و تجربیات خود با دیگر همتایانشان در این شبکه

ي اجتماعی تخصصی به نفع افزودن دانش خود و هاشبکهافراد از پتانسیل عضویت در 
القیت و بهبود عملکرد ها باهدف یادگیري، خاستفاده از دانش سیال موجود در شبکه

گرفته مرتبط با این حوزه در ي انجامهاپژوهشگیرند. از طرفی ینمتخصصی خود بهره 
از تحقیقات غربی که در بستر دیگري رفتار کاربر را مطالعه  ایران، به نتایج مستخرج

کرده است بسنده و تکیه کرده است. این نگاه، به معنی ناچیز پنداشتن نظریات متعارف 
شده در مطالعات موجود در این حوزه نیست بلکه تأکیدي بر  ي به کار گرفتههاروشو 

سازي نظریات متناسب با شرایط حساس ایران است ها و بومیضرورت تعمیق پژوهش
که بتواند سطوح مختلف تحلیل رفتار کاربر را مدنظر قرار دهد. خصوصاً موضوع رفتار 

                                                
1. The Economic Intelligence Unit 
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موضوعات تاریخی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی از تعامل با  دلیلکاربر ایرانی که به 
شدت ضروري شده و در شناسایی آن لحاظ کردن این عوامل بهبعدي خارجحالت تک

توان به الگویی جامع از حیث نظري و کاربردي در حوزه یماست. تنها در این صورت 
اد و رفتار اشتراك دانش دست پیدا کرد. شناسایی الگویی که تعاریف، مفاهیم، ابع

 تولیدات یط حاکم بر فضاي مجازي کشور باشد. کاهششراي آن مبتنی بر هامؤلفه
اي همچون مطالعات رشتهمیان علوم از غفلت و اخیر هايسال طی زمینه این در علمی

 زیربناي بر جدي هايآسیب تواندمی الزم، پشتیبانی و کافی توجه عدم و فضاي مجازي
تر آمد، یشپنابراین ضروري است تا با توجه به آنچه سازد. ب وارد کشور حوزه علمی

منظور ایجاد، توسعه، بهبود و استفاده به میدان پژوهش وارد شد تا نتایج قابل استنادي به
  حداکثري از این فضا به دست آورد.

 سـؤال  3تبـع آن  اصلی و به سؤال 1بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به 
  ست:فرعی به ترتیب زیر ا

 ي اجتماعی تخصصی هاشبکهن ایرانی در االگوي رفتار اشتراك دانش متخصص
 چگونه است؟

ي هـا شبکهن ایرانی در اعد فردي رفتار اشتراك دانش متخصصي بهاشاخصالف. 
 اجتماعی تخصصی کدامند؟

ي هاشبکهن ایرانی در اعد گروهی رفتار اشتراك دانش متخصصي بهاشاخصب. 
 مند؟اجتماعی تخصصی کدا

ي هـا شبکهن ایرانی در اعد محیطی رفتار اشتراك دانش متخصصي بهاشاخصج. 
  اجتماعی تخصصی کدامند؟
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  پیشینه پژوهش -2
ارائـه الگـوي رفتـار    "بدین شکل بر  که پژوهشی به محققان پژوهش، پیشینه بررسی در

اي هنیافته و سـابق  دست باشد کرده تمرکز "ن در فضاي مجازيااشتراك دانش متخصص
 مقاالت برخی در اما خورد،از آن در مدیریت و علوم اجتماعی و رفتاري به چشم نمی

که عمدتاً در خصوص عوامـل مـؤثر بـر     شده استبه تحقیقاتی اشاره پراکنده صورتبه
 ها ازنظر خواهد گذشت:آن از برخی باشد کهاشتراك دانش می

تعامالت  شدن بیشتر و سازمانی اجتماعی هیسرما رفتن اي نشان داد که باالمطالعه
 و مثبـت  اثـري  خبرگـی  يهـا انجمـن  در دانـش  اشتراك برافزایش افراد، میان اجتماعی

 بـه  نسبت) شهرت و مشتركمنافع ( مادي و افزاريسخت دارد. همچنین عوامل معنادار
 خبرگـی  يهـا انجمن در دانش اشتراك بر بیشتري تأثیر ،)دوستینوع( افزارينرم عوامل

  ).295 تا 275: 1394د (نظافتی و همکاران، دارن
) در مطالعه ارائـه الگـوي رفتـار اشـتراك دانـش      1394افجه، انتظاري و مرتجی (

دانشجویان شبکه اجتماعی دانشگاه تهران دریافتند کـه بـه ترتیـب عوامـل گروهـی بـا       
ي اشتراك دانش هاشاخصي ارتباطات و تعامالت اجتماعی؛ عوامل فردي با هاشاخص

منظـور اشـتراك دانـش؛ و عوامـل     ، لذت بردن از کمک به دیگران و نگرش بـه اهانهآگ
ي فرهنگی (آموزشـی) و تکنولـوژیکی بـر رفتـار اشـتراك دانـش       هاشاخصمحیطی با 

  .)90-125: 1394است (افجه، انتظاري و مرتجی،  تأثیرگذاردانشجویان در شبکه 
کارگیري نع راهبردهاي بهین مواترمهمدهد که یمهاي یک مطالعه نشان یافته

شبکه اجتماعی در ایران به ترتیب اهمیت نبود امکانات فنی مناسب، عدم زیرساخت 
  .)14تا  1: 1394ی و همکاران، مباشد (صائیم انادتآموزشی و شناخت ناکافی اس

بر اشـتراك دانـش در جوامـع مجـازي      تأثیرگذارتحقیق دیگري به بررسی عوامل 
راهبرد پیمایش نشان داد کـه متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر اشـتراك      از  و با استفاده هپرداخت

حـاکی از   هـا شـوند. یافتـه  یمـ بنـدي  ه فاکتورهاي بومی و فردي دستهودانش در دو گر



  

  
  

  
 173  ارائه الگوي رفتار اشتراك دانش متخصصان  ...  

 
 

همبستگی این متغیرها با اشتراك دانـش در جوامـع مجـازي ایرانـی اسـت (کـاظمی و       
  ).128 تا 107: 1393همکاران، 

اعضـاي   کـه  اسـت  آن از ها حاکیو یافته شدهرسیبر علمیهیئت اعضاي دیدگاه
 عـالی  آموزش چهارگانه اهداف به دستیابی در را مجازي يهادانشگاه نقش علمیهیئت
 الملـل، بـین  روابـط  و آوريفـن  و هـاي علـم  درصـحنه  کشور پیشرفت و تعالی شامل،

 و حمایـت  نظـارت،  و متخصص نیروي تربیت کشور، سطح در عالی آموزش گسترش
 و (مدانلو اندکرده ارزیابی انتظار حد از باالتر علمی، گذاريو سیاست هایت دانشگاههدا

  .)1391ساالریان 
 در تهـران  دانشـگاه  الکترونیکی مدرسان ذهنیت شناسایی منظوربه که تحقیقی در

 امتیـاز  بـاالترین  اسـاس  بـر  ترتیب به ذهنی الگوي چهار اندداده انجام، نقش یاد دهنده
 به دلیل .محتوا طراح و کننده کننده، وساطتمشارکت دانش، دهندهانتقال :دش استخراج

 محـیط  بـه  ذهنیـت  همان با و تدریس سنتی فضاي از الکترونیکی انادتاس بیشتر این که
 یـاره و همکـاران   گیرند (تقیمی کار به را سنتی شیوه همان شوند،می الکترونیکی وارد

1391(.  
که شدت و افزایش رقابت درون  ندااي نشان دادهالهدر مق )2014(هی و همکاران 

 )He et, al. 2014. ( پذیري تیم داردتأثیرات متفاوتی بر اشتراك دانش و انعطاف ،تیمی

به مطالعه اثر عوامـل اجتمـاعی سـازمانی بـر عملکـرد       )2013( و همکاران پارك
ـ پردازنیـک مـی  اي اشتراك دانش: اسـتفاده از دولـت الکترو  کارمندان و نقش واسطه د. ن

عنوان عوامل مهمی در اشتراك دانش دهد که پاداش رهبري و اعتماد بهیمها نشان یافته
کنـد کـه منجـر بـه     عنوان میانجی عمل مـی نوبه خود به. اشتراك دانش بهاندشدهشناخته

  .)Park et, al, 2013( بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد
هـاي مختلـف   لق و اشـتراك دانـش، موقعیـت   نویسد: براي خیم )2013(الهتینن 

جاي افـراد بـوده اسـت. نتـایج     ها بهموردنیاز است. تمرکز این مطالعه بر روي موقعیت
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 در و اشـتراك دانـش   خلـق  هـم از  بـه  وابسـته  ولی متفاوت شکل دهد که سهنشان می
ي هـا پـروژه  در مدیریت کـردن  افراد به عملیاتی هايشبکه. شده استها شناساییشبکه

 را مسـیر  ،ریزيبا برنامه استراتژیک هايد. شبکهنکنکمک می موجود و انجام وظایفشان
بـه تشـویق افـراد بـراي مشـارکت در پـروژه        شـبکه  نـوع  سومین. کنندمی باز آینده به

  .)Lahtinen, 2013(پردازد می
دهنـد کـه ارتبـاط مهمـی بـین نگـرش معلمـین        انوراالسالم و همکاران نشان می

اشـتراك دانـش و تمایالتشـان بـراي اشـتراك دانـش وجـود دارد. همچنـین          منظـور به
ها براي اشتراك دانش تـأثیر مسـتقیم دارد. اعضـاء    هاي داخلی افراد بر نگرش آنانگیزه

حـل   و منظـور کسـب موفقیـت، تـرویج دستاوردهایشـان     اشتراك دانش را به ،کتابخانه
بلکه صرفاً باهـدف کمـک بـه     عنوان کسب شهرت و مقبولیتمشکالت همکاران نه به

هـا بـا موضـوع    آموزشـی اعضـاء و رشـته آموزشـی آن    دهند. بین تجربهایشان انجام می
  .)Anwarul Islam et,al, 2013(داري وجود ندارد اشتراك دانش ارتباط معنی

هاي پلیس به ی وبالگرساناطالعنشان دادند که جنبه  )2012(و همکارانش  برنت
از 1دهدیموظایف خود را انجام  دهد و چگونهچه انجام می عموم مردم که پلیس

 .)Burnett et, al. 2012(است ترین دالیل نگارش وبالگ مهم

است که تمایل شده در بریتانیا انجام شد، نشان داده  )2012(در مطالعه دیگري که 
اسـت.  افراد براي اشتراك دانش با دیگران تحت تأثیر تجربیات و ارتباطات پایدارشـان  

هـاي  آگاهی از منابع دانش و توقع عمل متقابل در ارتباطات و پـذیرش افـراد در گـروه   
  .)Obembe, 2012( اجتماعی در این میان اهمیت دارد

 یـادگیري،  هـاي انجمن 2DIY هايفعالیت بررسی به )2201( همفیل و لسکو ویتز
 کننـدگان ه شـرکت دهد کـ نتایج نشان می .پردازدمی دانش اشتراك و فرهنگی محاورات

 ماننـد  هاییجاي آن جایگزینآموزشی را موردانتقاد قرار دادند و به غالب شدن عملکرد

                                                
1. Tell it like it is 
2. Do It Yourself 
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مراتـب را پیشـنهاد   سلسـله  و نبـود  مشارکتی، یادگیري انتقادي، تفکر انتخاب، استقالل،
 اههاي منبع باز، اینترنت، خیابانها، رسانهگذاري مهارتاند. دزدي ادبی، به اشتراكداده

 شده اسـت. فعـاالن  هاي جایگزین اصلی اشتراك دانش شناختهمجالت ازجمله کانال و
DIY هـاي یـادگیري را بیـان    ها و انجمنفرهنگی، انجمن محاوره همچنین دلیل ماهیت

فراتـر از انجمـن    ،و ایـدئولوژي خـود   گونه در مورد شناسـاندن هویـت  همان ،کنندمی
 .)Hempill & Lescovitz, 2012( کنندموجودشان تالش می

بلـه:   دادوسـتد اي با عنوان، اشـتراك خیـر،   در مطالعه )2011(کنستانتینو و فینچام 
براي مدیریت دانش، از تئوري تبادل اجتمـاعی اسـتفاده    3موسنظریه مبادله یري کارگبه

دهد گاهی خودداري از اشتراك دانش و مسدود کـردن دانـش   ها نشان می. یافتهاندکرده
مناسب، الزامی براي انجام بهتر کار بوده است. به عبـارتی الـزام افـراد بـراي     در شرایط 

ـ گذاري، اعتماد افراد به یکدیگر و شدن از به اشتراكاشتراك دانش و مانع اعتمـادي،  یب
همه باهم باعث تبادل دانش  ،مخابره اطالعات و فیلترینگ آن، یادگیري و عدم یادگیري

از دانـش جـدا شـوند     این کهمطالعه این است که افراد از د. از نتایج فرعی این نشومی
. کنند ولی منتقل نشدن دانش میان افراد به معناي عدم تبـادل دانـش نیسـت   اجتناب می

)Konstantinou & Fincham, 2011(  
  

  چارچوب مفهومی تحقیق - 3
  دیجیتالی -اجتماعی 4جامعه معرفتی -3-1

تواند تولید، استفاده، مبادله و ایه دانش میمطرح است که چگونه سرمامروزه این سؤال 
دیجیتالی طراحی و  -ذخیره شود؟ به عبارتی اگر قرار است جامعه معرفتی اجتماعی

در کتاب خود بانام  )9200(بولیسانی اي خواهد بود؟ ساخته شود، این جامعه چه جامعه

                                                
3. Marcel Mauss 
4. Knowledge society 
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اري دانش در گذساختن جامعه معرفتی در اینترنت با رویکرد مبادله و به اشتراك"
دهد که بحث در خصوص معناي جامعه معرفتی به این سؤال پاسخ می "ايمحیط شبکه

اشتباه است بلکه باید به این موضوع بیندیشیم که چه تفاوتی بین جامعه ما و جامعه 
معرفتی وجود دارد؟ تغییرات ایجادشده در تولد این مفهوم، آیا بدین معنی است که 

که کلید کنیم؟ درحالیهاي جدیدي را فرض میبه نام دانش شکلامروزه ما براي چیزي 
فناوري اتفاق افتاده است. به عبارتی توسعه جامعه  پرسرعتاین تغییر در پیشرفت 

هاي فضاي مجازي محقق شده معرفتی با پیشرفت و استفاده جهانی از اینترنت و قابلیت
ک پارادایم و یا مدلی که قبالً وجود ی عنوانکند. جامعه معرفتی نه بهو توسعه پیدا می

اي که تالش عنوان پدیدهداشته است و حاال نیاز داریم که آن را توضیح دهیم بلکه به
که  ،کنیم آن را ازلحاظ مفهومی و عملی بسازیم، موردتوجه جوامع علمی استمی

طرح ناپذیر براي تحقق و تولید این جامعه معنوان ضرورتی اجتناباشتراك دانش به
به  سیدستر تیو محدود). با افزایش تقاضاي دانش Bolisani, 2009: xviاست (

 ,Johnston(، جوامع خبرگان و جوامع برخط دانشی به وجود آمدند و منابعمتخصص 

et,al. 2013 ( ترکوچکاجتماعی درواقع متشکل از جوامع -دیجیتالی جامعه معرفتی 
جامعه  .کنندیمي دانش فعالیت ذارگاشتراكي جستجو و به براست که امجازي 

و نوع  باشدیمو مؤثرترین این منابع  نیترمحبوباجتماعی در بین -معرفتی دیجیتالی
که مخصوص به (همان)  باشدیمي خاص احوزهن در اي از اجتماعات متخصصاژهیو

که عالیق  استجوامع شامل افرادي  نی. اي و جستجوي دانش هستندگذاراشتراك
تا درك  کنندیمداوطلبانه با یکدیگر کار  طوربهو  گذارندیمرا به اشتراك  مشترکشان

اجتماعی به اعضاي -جامعه معرفتی دیجیتالی .افزایش دهندرا خود از دانش موردنظر 
و به ساخت  گذارندیممشترك، دانش را به اشتراك  صورتبهکه همکاري کننده آن

  .کندیمتکیه  ،منابع اولیه عنوانبه کنندیممخزن دانش جامعه کمک 
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  رفتار اشتراك دانش -3-2
ی به خود گوناگوناي مفاهیم هاي تحقیقاتی چند رشتهاشتراك دانش در ریشه

اي از فرایند به مجموعه. دانندرا فرایند می ،بعضی از محققان اشتراك دانشگرفته است. 
د اشتراك دانش افراد گویند. در فراینها براي رسیدن به هدف میعملکردها و تکنیک

صورت دوسویه هر دو دانش ضمنی و آشکار خود را مبادله و در پیوندي مشترك به
اشتراك دانش ). Vazquezet al2009: 257-Rivera( کننددانشی جدید ایجاد می

 5بخشش دانش .شودفرایندي است که هم شامل آوردن و هم شامل گرفتن دانش می
شود به حالتی گفته می 6که وصول دانشباشد. درحالید میاندازه سرمایه فکري هر فربه
 کند تا سرمایه فکري خود را به اشتراك بگذارندهمکارانش ارتباط برقرار می فرد با که
)Van Den Hooff & De Ridder, 2004طور رفتاري است که افراد به ،) اشتراك دانش

 Connelly & Kelloway( ی برسانندداوطلبانه مایل به انجام آن هستند تا به دیگران نفع

رفتاري است  ،دانش گذاريدر این میان معتقد است که به اشتراك ). فورد294 :2003
 فرد دیگر یا در یک گروه عمومی فهم خود را به و یا بینش تخصص، فرد یکآن در که

ذاري گکننده نیز ممکن است دانشی براي به اشتراكکند؛ با این قصد که دریافتبیان می
که بعضی اشتراك دانش را تمایالت رفتاري درحالی .)Ford, 2004: 21-3(داشته باشد. 

 ,.Kulkarni et al( گیرندمنظور اشتراك دانش در نظر میدانند و یا آن را با رفتار بهمی

از زاویه دیگري موضوع را نگریسته و معتقدند رفتار اشتراك  ) بعضی مطالعات2006
شود که رفتار اشتراك دانش است. زیرا تصور می 7کمک میان فرديدانش همان رفتار 

 & Cabreraشبیه بسیاري از رفتارهاي داوطلبانه مانند رفتار شهروند سازمانی است (

Cabrera, 2005: 724 مطالعات پیشین، اشتراك دانش را مترادف قصد، انگیزه، رفتار و .(
بینی کرده و تمایل دارد رفتار را پیشاند. قصد یک باور شخصی است که فرایند دانسته

                                                
5. Knowledge donating 
6. Knowledge collecting 
7. Interpersonal helping behavior 
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عنوان میزان رغبت فرد در یک سازمان براي اشتراك توضیح دهد. اشتراك دانش به
که رفتار ). درحالیBock et al. 2005دانشی است که اندوخته و یا ایجاد کرده است (

د از گردد، مثالً همکاري افراد در استفاده از دانش موجوبه یک موقعیت مشخص برمی
 :Kulkami et al. 2006دهد (مصادیق رفتار است که رفتار اشتراك دانش را شکل می

314.(  
  
  هاي اجتماعیشبکه -3-3

هـا دانـش افـراد را    توانند اجتماعی تلقی شـوند زیـرا آن  هاي رسانه میهمه شکل
 اصل آن ریشه در روابـط اجتمـاعی در جامعـه دارد    کهطوريکنند. بهذخیره و منتقل می

)Bolisani, 2009: 5      پس اگر روابط اجتماعی تا این حـد اهمیـت دارد بایـد دیـد کـه (
که بستر این مطالعه است، چقدر اجتماعی اسـت؟ تحقیقـات اخیـر     8شبکه جهانی وب

هـاي شـبکه   سایتطور عام و رشد وبهاي اجتماعی و اینترنت بهاهمیت توسعه رسانه
هـاي  هـاي شـبکه  سایتد. وبندهان میطور خاص را نشاجتماعی در فضاي مجازي به

پدیا و مایکروبالگ ها مثـل تـوییتر   ها براي نمونه ویکیویکی بوك،اجتماعی مانند فیس
ها، نگهـداري و  طور مشخص بر ارتباطات، همکاري، ساخت انجمنها بهکه این سامانه

 جـاد یا يبـرا  دیـ جد يهـا فرصت ي اجتماعیهاشبکهبه عبارتی  یددارند.تأکها حفظ آن
گـذاري  و به اشتراك يهمکار که در آن فرهنگ ندارا پدید آورده "9وابستگی يفضاها"

 )Gee, 2007; Jenkins et al, 2006(رسـالت اصـلی آن اسـت     ،دانـش و یـا اطالعـات   
ی از روابـط اجتمـاع   لیدر تشـک  ي اجتمـاعی هاکه شبکه دهدینشان م یپژوهش شواهد

 ،لق ایده و تولید خالقانه و بازخورد از دیگـران گذاري دانش، خطریق امکان به اشتراك
ـ آنال يفضـاها  )Dron & Anderson, 2009; Greenhow, 2011( کننـد یمـ کمـک   و  نی

تبـع  د که بهنکنیمرا فراهم  يفرد نیب تتعامالو  فرادارتباطات مهم ا ياجتماعات مجاز

                                                
8. WWW 
9. Affinity Spaces 
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د در شـبکه  خـو اي و حرفه یگسترش ارتباطات اجتماعآن افراد از مزایاي مهمی چون 
کـه بـا    ايمشارکت حرفه یسنت يالگوها و غناي گسترش ،ایجاد ن،یبنابرابرند. یمبهره 

ي اسـت  مجاز يزمان در حال حرکت به فضاها تیمنابع و محدود تیتوجه به محدود
 يهـا از مصرف رسـانه  یفرهنگ رییتغ کی یاجتماع يهاشبکه ممکن شده است. بعالوه

 هـاي یـت بـا فعال  یمشـارکت  يهـا ت و تعامل در شـبکه خالق، مشارک داتیتول به دیجد
  )Doherty, 2011اند (شدهرا باعث دانش  يهاحوزه ایمتمرکز بر منافع مشترك و 

بنابراین، افراد آزادي بیشتري براي دانستن دارند و حجم بیشتري از دانش ضمنی 
اضـامحور  گذارند. البته ایـن نحـوه تعامـل، تق   یمي تخصصی به مشارکت هاشبکهرا در 

 بوده و تمایل افراد براي حضور در میدان یادگیري از دیگر همتایانشـان در شـبکه مهـم   
، ایجاد فرصت براي نوآوري 10کند. از مزایاي ذاتی دانش اشتراکیبوده و ایفاي نقش می

شوند. ایـن نـوع یـادگیري درنهایـت باعـث      هایی است که منجر به توسعه میحلو راه
هـا در مقیـاس جهـانی    ظرفیت و ها، ایجاد و توسعه ارتباطاتبتها، رقاافزایش مهارت

نویسد: راه جدیـد  می 11هادر کتاب خود بانام ثروت شبکه 2006بنکلر در سال  شود.می
یادگیري، تولید مشارکتی، اساساً غیرمتمرکز، مشارکتی و غیرخصوصی است و بر اساس 

کنـده هسـتند و بـاهم در ارتبـاط     صورت جهـانی پرا اشتراك منابع در میان افرادي که به
شـده و یـا   هـاي مشـخص  . یعنی افراد بدون توجه به سیگنال، می باشدهستند 12ضعیف

). اما این تمـام انـواع   Benkler 2006: 60دستورات مدیریتی باهمدیگر همکاري دارند (
هاي اجتماعی موجود که افراد در آن باهم در تعامل و همکـاري هسـتند، نیسـت.    شبکه
شـوند.  بنـدي مـی  اي اجتماعی بر اساس هدف و کارکرد به انواع مختلفی دسـته هشبکه

هـاي  مارکو و همکارانش مطرح کردند کـه بـر اسـاس نـوع پروفایـل کـاربران، سـایت       
) و یـا صـرفاً   14(لینکـداین، اسـپوك   13وکـار گـرا  اجتماعی به دو گروه کسبهاي شبکه

                                                
10. Knowledge commons 
11. The Wealth of Networks 
12. Loosely connected 
13. Business-oriented 
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ـ  16، میت آپ15هاي اجتماعی (ماي اسپیس، ارکوتشبکه  شـوند تقسـیم مـی   )17د زيفرن
)Murchu, et.al., 2004 .( بـه  ضـمنی  دانش تبدیل سازوکارهاي تقویترسد یمنظر به 

 فنـاوري  هـاي زیرسـاخت  تقویـت  بـا  ویـژه بـه  هاآن از استفاده و انتشار و صریح دانش
هاي اجتماعی تخصصـی ممکـن و باعـث تقویـت     ارتباطات از طریق شبکه و اطالعات

  شود.ها میشبکهتولیدات مشارکتی در 
  

  تحقیق کلی روش -4
است کـه در   از نوع پژوهش ترکیبیپژوهش، این مطالعه  سؤالبا توجه به هدف و 

. مطابق بـا  است شدهاستفاده ي کیفیهادادهبر با تکیه اکتشافی آمیختهآن از رویکرد 
 گرفتـه شناسی تحقیق آمیخته، این تحقیق در دو مرحلـه کیفـی و کمـی انجـام    روش
ي سـو سـاز  نـاظر بـر سـه     روش تحقیق کیفی اساس بر کیفی يهاداده ابتدا، .است
 عمیق نیمه ساختاریافته يهااز طریق مصاحبه ):Denzin, 1978 56( 18روشی درون

ازآن با انجام روش دلفی به نفر از خبرگان حوزه رفتار و فضاي مجازي و پس 15با 
 رفتـار  اکتشـافی  الگوي ترتیب تحلیل قرار گرفت. بدین و دست آمد و مورد تجزیه

. شـد  ترسـیم  کیفـی  يهـا داده دل از مجـازي  فضـاي  در نامتخصص دانش اشتراك
رفتـار اشـتراك    يهـا شاخص به مربوطسؤال  63 بر مشتمل ايپرسشنامه ازآن،پس

شد. گویـه هـاي پرسشـنامه، مبتنـی بـر       تنظیم و طراحی فرم گوگل در دانش کاربر
 تخصصـی  ایرانـی شـبکه   ناتحقیق بوده و متخصصي حاصل از مرحله کیفی هاداده

در تکمیل آن مشارکت کردند. بـه عبـارتی    ايزنجیره گیرينمونه از طریق لینکداین
آمده از مرحله کیفی، با استفاده از پیمـایش  دستالگوي بهپژوهش، در بخش کمی 

                                                                                                              
14. Spoke 
15. Orkut 
16. Meetup 
17. Friendzy 
18. Whitin- method triangulation 
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که ایرانیان در آن عضـو  صی لینکداین الکترونیک و با به خدمت گرفتن شبکه تخص
ه و وزن متغیرهـاي الگـوي حاصـل از مرحلـه کیفـی پـژوهش       ، آزمون شـد هستند
بـه   ،19چندگانه پژوهش يهاروش يها. روش آمیخته اکتشافی بانامشده استتعیین

  شود.یشناخته م 22مدل آمیخته و 21، ترکیبی20هم تنیده 
  

 

                                                
19. Multi-method 
20. Triangulation 
21. Integrated method 
22. Mixed model 
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تخصصی، اجتماعی ایرانی در شبکه  متخصصانالگوي رفتار اشتراك دانش  -1شکل 
  تحقیق،(اکتشافی) اصل مرحله کیفی ح

  1395منبع: نگارندگان: 
  

 شامل ایرانی متخصصانفردي رفتار اشتراك دانش  با توجه به الگوي حاصل، بعد
 انگیـزش  روانی، امنیت دانش، اشتراك منظوربه نگرش توانایی، هاي شخصیت،شاخص

سـاختار   اعی،اجتمـ  سـرمایه  شـاخص  3 شامل گروهی رفتار بعد. باشدمی اخالقیات و
 سیاسـی  فرهنگی؛ -اجتماعی شاخص 4 شامل محیطی بعد. است مشترك منافع و گروه

تکنولـوژیکی (الزامـات فنـی     گذاري براي فضاي مجـازي کشـور)؛  حقوقی (سیاست –
  )1(شکل  .باشدمی اقتصادي و شبکه)؛
  
  نوآوري پژوهش -4-1

باشد. محتواي یمپژوهش  هشاکل"ي پژوهش یا "محتوا"نوآوري پژوهش، درواقع 
 "ایرانی در فضاي مجازي متخصصانارائه الگوي رفتار اشتراك دانش "این پژوهش که 

است اوالً براي اولین بار است که در مباحث رفتاري، به این شکل و با در نظر گـرفتن  
ابعاد فردي، گروهی و محیطی، رفتار اشتراك دانش اصحاب دانش در فضـاي مجـازي   

شرایط و محیط  اً زمینه مطالعه، مبحث فضاي مجازي است که خودشود و ثانییممطالعه 
هنوز تحلیل و شناخت جامعی  شرا به وجود آورده است که به دلیل نوپا بودني جدید

بنابراین محتـواي ایـن    .در دست نیست کشور ایراناز آن مخصوصاً در شرایط حساس 
تـار کـاربر در فضـاي    پژوهش است که میزان مشارکت آن را در مبانی نظري حـوزه رف 

کند. عالوه بر آن، در مسیر انجام ایـن پـژوهش، در بخـش تحلیـل     یممجازي بازتابش 
 گذاري مقوالت، مقوالتی جدید خلقها در سطح ناممحتواي کیفی اکتشافی متن مصاحبه

توان در مبانی نظري پیدا کرد امـا  یمآن را  "اسمی"و عنوان  "لفظ " اند که اگرچهشده
هرکدام با توجه به شرایط فضاي مجازي ایران و برخاسته ازنظر خبرگان در  ي"محتوا"
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آن اجماع نظـر خبرگـان ایجـاد و     از ها و پسفرایند تحلیل محتواي کیفی متن مصاحبه
از  ایـن کـه  بنابراین با پذیرش چنین رویکردي تمام مقوالت بـه دلیـل   است.  شده تأیید
، نـد اشـده  وضـوع و روش دلفـی) اسـتخراج   اول (مصاحبه با خبرگـان م هاي دستداده

هاي پیشـین در  وسعت نوآوري پژوهش را نشان داده و این پژوهش را از سایر پژوهش
  کند.این حوزه متمایز می

  
  بخش کمی تحقیق (پیمایش الکترونیک) -4-2

ي حاصل، هادادهپیمایش الکترونیک استفاده و  راهبرد در مرحله کمی پژوهش، از
وتحلیـل قـرار   مـورد تجزیـه   SPSS 22 و نسـخه  SmartPLS افزارهاينرم کارگیريبا به

  گرفت.
 
  گیريجامعه آماري و نمونه -1-2-4

 شـبکه  عضـو  زبـان فارسـی  ایرانـی  کاربران تمام پیمایش، مرحله در آماري جامعه
 کرده نامثبت تخصصی حوزه یک در متخصص عنوانبه که باشندمی لینکداین تخصصی

 در این پژوهش، کـاربرانی هسـتند کـه    متخصصانمنظور از  .هستند پروفایل صاحب و
 فعال عضو )ب و هستند تخصصی پروفایل در شبکه تخصصی لینکداین، صاحب )الف

) 23باشـند  واردشـده  شـبکه  بـه  بـار یـک  گذشته هفته یک در حداقل یعنی( باشند شبکه
 تعـداد  عنـی ی کمی، بخش در پژوهش این آماري جامعه آوردن دست به براي همچنین،

 در شدهارائه ایمیل آدرس به لینکداین پشتیبانی تیم به لینکداین، عضو ایرانی متخصصان
 تعـداد  نشـد،  دریافت پاسخی ازآنجاکه و شد ارسال ایمیل مرحله دو در آن، سایتوب

 اسـت  آمـده دسـت بـه  نامحدود کوکران هجامع براي نمونه حجم فرمول اساس بر نمونه
 گیـري نمونـه  روش. باشدمی 385 مبنا، این بر نمونه حجم که) 7 :1381 مؤمنی، و آذر(

                                                
23. Log in 
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 لینـک  دادن قـرار  عالوه بـر  پژوهشگر یعنی است. بوده ايزنجیره گیرينمونه صورتبه
 افـراد  همـه  دیـد  معـرض  ي که دراگونهبه خود در شبکه، شخصی صفحه در پرسشنامه

 لینـک  تـا  اسـت  خواسـته  ینلینکـدا  در فعـال  افراد از؛ گیرد قرار پژوهشگر به 24متصل
 و دهند قرار لینکداین ي خود دراشبکههمکاران و دوستان  دیگر اختیار در را پرسشنامه

 299یـت  درنهاو  در شبکه توزیـع  ايزنجیره صورتبه پرسشنامه لینک ترتیب همین به
  شده را بازگرداندند.یلتکم) پرسشنامه %77بازگشت کاربر (نرخ 

  
  هادادهابزار گردآوري  -2-2-4

ي مرحله کیفی تحقیق هادادهي آن برآمده از هاسنجهپرسشنامه محقق ساخته که 
 ايینهگز 5 طیف هیآن بر پا يهاگویهصورت آنالین در گوگل فرم طراحی و است به

محترم  ادانشد. روایی آن از طریق است) تنظیم 5(زیاد  خیلی) تا 1( خیلی کملیکرت، از 
 سؤاالت تمام این که از اطمینان برايیید شد. تأفاي کرونباخ و پایایی آن از طریق آل

 استفاده فرم گوگل هايقابلیت از یکی از شود،می تکمیل پاسخگویان توسط پرسشنامه
 شرط عبارتی به. بود "25اجباري" پرسشنامه سؤاالت تمام به پاسخ که به صورتی شد

  .بود آن از پیش سؤال به پاسخگویی سؤال، یک به پاسخ
  

  هاوتحلیل دادهتجزیه - 5
  گیري یا مدل بیرونی پژوهش (تحلیل عاملی تأییدي)بررسی مدل اندازه -5-1

 اخص طوربه و ساختاري معادالت مدل با توجه به چند سطحی بودن مدل، از طریق
 مسیرهاي بررسی به Smart PLS افزارنرم از استفاده با تأییدي عاملی تحلیل تکنیک

منظور بررسی پایایی به. شد پرداخته شدهالگوي شناسایی با ابقمط پژوهش شدهمشخص
مبتنی بر بارهاي عاملی است  ) کهCR(ي پایایی ترکیبی هاشاخصو روایی پرسشنامه از 

                                                
24. Connections 
25. Requested 
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شده است، و همچنین آلفاي کرونباخ که بر مبناي فرض هم ارزي متغیرهاي مشاهده
شده فرونل و نس استخراجاستفاده شد. جهت بررسی روایی همگرا، از شاخص واریا

از  هاشاخصاین  باالتر بودنیید پایایی ترکیبی تأاستفاده شد. الزمه  )AVE( الرکر
 7/0یید ابعاد، متغیرها و کل پرسشنامه ضرایب باالتر از تأاست و براي  6/0مقدار 

ي پایایی و روایی همگراي مدل هاشاخصکه معرف  1موردنظر است. در جدول 
و ضرایب آلفاي  6/0تمام ضرایب پایایی ترکیبی باالتر از  ،وهش استگیري پژاندازه

ها براي گیري پایا است و گویههستند بنابراین ابزار اندازه 7/0کرونباخ باالتر از 
 AVE ،5/0اعتماد هستند. بعالوه، مقدار موردقبول براي گیري ابعاد و متغیرها قابلاندازه

بوده است و بنابراین، روایی  5/0ادیر بیشتر از باشد که در این پژوهش، همه مقیم
در خصوص  tبارهاي عاملی و مقادیر  2همچنین جدول شود. یمیید تأهمگراي مدل 

دهد و رتبه مربوط به یمگیري پژوهش را نشان هاي بعد فردي مدل اندازهزیر شاخص
یب براي کند. بدین ترتیمها را توسط بار عاملی مربوط به آنان مشخص زیر شاخص

ضرورت یادگیري اعتقاد به"، منظور اشتراك دانشنگرش بهشاخص مثال در خصوص 
ي مربوط به نگرش دارد. هاسنجهرا در میان  1رتبه  787/0با بار عاملی  "از دوستان

منظور اشتراك دانش بنابراین نقش ضرورت یادگیري از دوستان در شاخص نگرش به
اشتراك دانش،  شمردناعتقاد به وظیفه  ن به ترتیبازآو پس هاستسنجهبیش از سایر 

، به 3گیرند. جدول یمقرار  اعتقاد به ارتقاء سطح علمی کشور اعتقاد به بهبود عملکرد و
هاي بعد گروهی مدل در خصوص شاخص tهمین ترتیب بارهاي عاملی و مقادیر 

هاي بعد صدر خصوص شاخ tبارهاي عاملی و مقادیر  4گیري پژوهش و جدول اندازه
  د.ندهیمگیري پژوهش را نمایش محیطی مدل اندازه
  گیري پژوهشي پایایی و روایی همگراي مدل اندازههاشاخص -1جدول 

  AVE CR 2R شاخص  مؤلفه  ابعاد  مفهوم
آلفاي 
 کرونباخ
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  گیري پژوهشفردي مدل اندازه مؤلفههاي ، زیرشاخهtی و مقادیر بارهاي عامل -2جدول 

رفتار 
اشتراك 

  دانش

  فردي

شخصی
  ت

 گرابرون


 خود گشوده

 سازشکار


  کل

   توانایی

 دانشمنظور اشتراكبهنگرش

 انگیزش

 امنیت روانی

   اخالقیات

   کل

  گروهی

 ساختار گروه


 منافع مشترك


 سرمایه اجتماعی

  کل

  محیطی

 حقوقی-سیاسی


 عوامل تکنولوژیکی

 عوامل اقتصادي


 رهنگیفاجتماعی 

 کل

    کل

AVE  

2R  

GOF  
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 زیر شاخص شاخص
بار 
 عاملی

 tمقدار 

  سطح 
معنادار

 ي

  رتبه

 برونگرا

 4 ي تخصصیهاگروهشرکت در 

 2 جستجوگر دانش جدید

 3 در شبکه اظهارنظر

 1 وقف دانش

   کل

 خود گشوده

 1 مطرح کردن خود

 2 هاي مرتبطیلفااشتراك 

 کل



  

 سازشکار

 2 پذیرش تجربیات دیگران

 3 اعتماد بودن مورد

 1 روحیه همکاري

   کل

 توانایی

 6 مهارت کار با رایانه

 5 توانمندي علمی

 3 جستجوي تخصصی در حوزه مربوطه

 1 ي جدیدهاحلراهارائه 

 4 ایجاد مشارکت با دیگران

 2 خودباوري از دانش خود

  کل

نگرش 
منظور به

 اشتراك دانش

اشتراك  شمردناعتقاد به وظیفه 
 دانش


2 

 3 اعتقاد به بهبود عملکرد

 1 ضرورت یادگیري از دوستاناعتقاد به
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  گیري پژوهشگروهی مدل اندازه مؤلفههاي ، زیرشاخهtبارهاي عاملی و مقادیر  .3جدول 

 tمقدار  بار عاملی زیر شاخص شاخص
  سطح 

 معناداري
 رتبه

 ساختار گروه
   وابستگی افراد به همدیگر

     ارضاء نیازهاي روانی
   مختار بودن براي عضویت در گروه

  منافع مشترك
   کسب هویت اجتماعی تخصصی

   کسب امنیت اجتماعی روانی
   برآوردن نیازهاي علمی

 4 اعتقاد به ارتقاء سطح علمی کشور

  کل

 انگیزش

 اشتیاق به کمک کردن
2 

 4 راحتی دسترسی به اطالعات

 5 جلب حمایت دیگران (ایندورس)

 6 ورود باهدف یادگیري

 1 ین اهداف مشترك گروهتأم

 3 روح جستجوگر علمی

 7 ارجاع دیگران به نظرات فرد

 کل
 

 امنیت روانی
 3 اعتماد مبتنی بر شناخت

 1 حفظ حریم خصوصی

 2 اطمینان از مالکیت فکري و معنوي

  کل 

 اخالقیات

 1 لذت بردن از کمک به دیگران

 2 همدلی با دیگران

 5 سخاوت

 3 ایجاد جو دوستانه

 4 انشعدم احتکار د

  کل
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سرمایه 
 اجتماعی

   راناعتماد نسبی به دیگ
   ارتباطات

 گیري پژوهشمحیطی مدل اندازه مؤلفههاي ، زیرشاخهtبارهاي عاملی و مقادیر  -4جدول 

 زیر شاخص شاخص
بار 
 عاملی

 tمقدار 
  سطح 

 معناداري
 رتبه

 سبک زندگی
 متخصصان

  3 کنندهفرهنگ دینی تقویت

  2 ايق حرفهاخال

  1 احساس مسئولیت در قبال دیگران

  4 تخصصیروز بودن درحوزهتعهد به به

شخصیت 
 ملی

  3 گروهیانزواي درون

  1 فرهنگ فرد محور ایرانی

  2 کاريپنهان

-سیاسی
 حقوقی

  2 تخصیص منابع مالی به توسعه زیرساخت
  1  مجازيفضاي R&Dبودجه دولتی براي 

  6 تنظیم قوانین و مقررات فضاي مجازي

  5 پهناي باند کافی

  3 فیلترینگ

  4 قوانین مالکیت فکري و معنوي

 کیتکنولوژی

  3 امنیت سرور

  2 بودن شبکه کاربرپسند

  1 زیبایی گرافیکی

  4 نوع زیرساخت ارتباطی

 اقتصادي
  2 هزینه اینترنت

  1 ي اینترنتیهابستهتنوع 

  1 متخصصان سبک زندگی-اجتماعی 
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  2 شخصیت ملی رهنگیف

  
را  در حالت تخمـین ضـرایب اسـتاندارد    شده اصالحمدل تحلیل عاملی  2 شکل

ر حالـت قـدر مطلـق معنـاداري     مدل تحلیل عاملی تأییـدي را د  3شکل  دهد.نشان می
  دهد.) نشان میt-valueضرایب (

  
  (GOF)26شاخص نیکویی برازش مدل  -2-5

گیري شـده را نشـان   این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاري و مدل اندازه
  دهد و برابر است با:می

2GOF AVE R 

 

  
Aکه در آن  V E 2وR  میانگینAVE  2وR باشد. باال بـودن شـاخص مقـدار    می

GOF  مقدار دهد که یمها نشان وتحلیل دادهتجزیهدهد. برازش مدل را نشان می 4/0از
تر شده اسـت و نشـان از   بزرگ 4/0شده است و از مقدار  621/0شاخص برازش برابر 

اي ایـن پـژوهش بـا سـاختار عـاملی و      هتر دادهبرازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده
  ).1(جدول  زیربناي نظري تحقیق برازش مناسبی دارد

  

                                                
26. Goodness of Fit 



  
  در حالت تخمین ضرایب استاندارد شدهاصالحمدل تحلیل عاملی  -2شکل   



  
  )|T-Value|( يمدل تحلیل عاملی چند سطحی در حالت قدر مطلق معنادار -3شکل 



  گیري و پیشنهادهایجهنت -6
در  متخصصـان ه سعی داشته است تا با شناسایی الگوي رفتار اشـتراك دانـش   این مطالع

و رفتـار متخصصـان   بخشی از حـوزه علمـی ایـران     يهایژگیپرده از وفضاي مجازي 
، بعـد  954/0بعد فردي با بـار عـاملی   در این الگو به ترتیب بردارد. ایرانی در این فضا 

وزن ابعاد رفتار اشـتراك   825/0ر عاملی با با و بعد محیطی 845/0گروهی با بار عاملی 
دهند. بعـد فـردي بـا توجـه بـه      یمایرانی در فضاي مجازي را شکل  متخصصاندانش 

انگیـزش، اخالقیـات، شخصـیت    ي هـا شـاخص بارهاي عاملی مربوطه به ترتیب شامل 
منظـور اشـتراك دانـش و    (شامل برونگرا، سازشکار و خود گشوده)، توانایی، نگرش به

ي منـافع مشـترك گـروه، سـاختار     هاشاخصبعد گروهی داراي . باشندیانی مامینت رو
ها گروه و سرمایه اجتماعی است. در بعد محیطی نیز با توجه به بارهاي عاملی، شاخص

ي تکنولـوژیکی شـامل زیبـایی گرافیکـی،     هـا شـاخص به ترتیب زیر شناسـایی شـدند:   
ي سیاسـی  هـا شـاخص تبـاطی،  کاربرپسند بودن شبکه، امنیت سرور، نوع زیرساخت ار

ي مجـازي، تخصـیص منـابع مـالی بـه توسـعه       فضـا  R&D حقوقی شامل بودجه براي
زیرساخت، فیلترینگ، اجراي قوانین مربوط به مالکیت فکـري و معنـوي، پهنـاي بانـد،     

ي اقتصادي شامل هزینـه اینترنـت و   هاشاخصتنظیم مقررات و قوانین فضاي مجازي، 
فرهنگـی شـامل سـبک زنـدگی     -ي اجتمـاعی هـا اخصشـ ي تشـویقی و  هـا بستهتنوع 

  باشند.یمو شخصیت ملی  متخصصان
بینـی  یشپـ دهد که بعد فردي رفتار کـاربر ایرانـی   یمبررسی بارهاي عاملی نشان 

است. مختصات درونی افراد خـط   متخصصانتري براي رفتار اشتراك دانش يقوکننده 
انگر اهمیت یـافتن قـدرت عاملیـت    بی ،ي مجازيهاشبکهمقدم فرآیند اشتراك دانش در 

ایرانی و توانمندتر شدن آنان در ورود به داستان اشتراك دانش است. نتـایج   متخصصان
خـود  ي اجتماعی عمدتاً، برونگـرا،  هاشبکهایرانی عضو در  متخصصان دهد کهیم نشان

رسـد کـه   یمـ ي اجتماعی باالتري دارند. به نظر هامهارتو سازشکار هستند و  گشوده
هاي شخصیتی وابسته اسـت  یژگیوي اجتماعی به این هاشبکهضویت و مشارکت در ع
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هاي شخصـیتی،  یژگیوافرادي با این  زیرا شبکه که پویایی جزء الینفک آن است، براي
در برابـر دیگـر    وجـود  ابـراز  واظهـارنظر   فرصـت  کـه  آوردیم فراهم را جذابی محیط

 Paroutis & Al)هاي برخـی محققـان   ج با یافتهاین نتای. دهدیها مآن همتایانشان را به

Saleh, 2009)  ،ي بـارو بـودن و   باوجـدان در خصوص رابطه میان سازگاري با دیگران
گشاده پذیراي تجربه دیگران بودن و رفتار اشتراك دانش همخوانی دارد. چنانچـه بـین   

ابطه وجود گذاري دانش راشتراك به نسبت مطلوب برونگرایی و رفتار سازگار با نگرش
شـده اسـت. توانـایی     ي شناسـایی هاشاخصتوانایی از دیگر  (Teh et al, 2011) . دارد

ـ  کـه  دیجیتـالی  يهـا مهـارت  داشـتن  قالـب  در ایرانی متخصصان  بـه  ورود شـرط یشپ
 کـه الزمـه ایجـاد    مربوطه تخصصی حوزه به علمی تسلط و است، اجتماعی يهاشبکه

 شبکه در تبع آن تولید علمعلمی و به يهامشارکت واظهارنظر  براي الزمنفس اعتمادبه
داده اسـت؛   تغییـر  "اسـت  توانـایی  مقدمـه  دانایی" قدیمی را کهالمثل ضرباست، این 

! است شده دانایی در فضاي مجازي شرط ،و علمی 27دیجیتالی هايییتوانا ي کهاگونهبه
ن اسـتفاده کـرد بنـابراین،    توان از آینمبدون فراگیري شیوه استفاده از یک ابزار، هرگز 

 اشـتراك  بـا  آن را متـرادف  توانیمتا آنجاست که  متخصصانها براي ییتوانالزوم این 
 در برخی مطالعـات  اهمیت تجربه و مهارت کار با تکنولوژي همچنان کهدانست  دانش

(Wahlroos, 2010)   .شـاخص انگیـزش بیشـترین بـار عـاملی را در میـان        آمـده اسـت
گذاري دانش به دلیل از اشتراك متخصصانردي داشته است. انگیزش ي بعد فهاشاخص

شناساندن خود و کسب هویت تخصصی در میان دیگـر افـراد و همچنـین آشـنایی بـا      
موضوعی  متخصصانها براي یزهانگهمتایان خود در حوزه تخصصی مشترك است. این 

ه، از مسیر اشتراك و باهدف مفید بودن براي شبک آگاهانهصورت یت نیست و بهاهمکم
 ;Babalhavaeji & Kermani, 2011)گذرد. این عامل در بسیاري از مطالعات یمدانش 

Eze et.al, 2013) به اشتراك دانـش، حـاکم    متخصصانشده است. نگرش مثبت بررسی
شـود کـه دانـش خـود را بـه      یمـ گذاري است و باعث اقناع افراد بر داستان به اشتراك

                                                
27. Digital Skills 
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 ,Kuo & Young( و) Jiacheng, et, al. 2010( مطالعـات  ضـی اشـتراك بگذارنـد. بع  

 معتقدند برخی دانند ویم مؤثریرمستقیم در اشتراك دانش غصورت به را نگرش) 2008
 مؤثر دانش اشتراك بر فرد تمایل بر اجتماعی هنجار از بیش که است مهمی جزء نگرش
که در مطالعات  استامنیت روانی شاخص دیگري  .)Zhikun & Fungfai, 2009( است

پیشین فهم عمومی و مشترکی که با عنوان امنیت روانی مقبولیـت داشـته باشـد وجـود     
ندارد اما بر اساس نتایج این تحقیق، امنیـت روانـی شـامل اعتمـاد ناشـی از شـناخت،       

باشـد کـه   یمـ اطمینان از حفظ حریم خصوصی و اطمینان از مالکیت فکري و معنـوي  
شـود.  یم متخصصانگذاري دانش پرورش رخداد به اشتراك ین آن باعث تحریک وتأم

توانـد فـرد را بـراي    یمـ است که اگر به مخاطره افتد  "حق اخالقی"امنیت روانی یک 
ي دور نگه دارد چراکه هسته مرکزي آن، حریم خصوصی افـراد  اشبکههمیشه از محیط 

افتـد کـه   یمـ رتی اتفاق هاي این مطالعه در صواست. بروز رفتار اشتراکی مطابق با یافته
ي هـا شـبکه کـه کمتـرین آفـت     -افراد از هک شدن و بازنشر اطالعات خصوصی خود

ها، اخالقیات همچون همدلی، ایجاد نگرانی نداشته باشند. از دیگر یافته -اجتماعی است
جو دوستانه، عدم احتکار دانش، لذت بردن از کمک به دیگران است که منطقی را براي 

کند. به عبـارتی رفتـار   یمي تخصصی خلق هاشبکهایرانی در  متخصصاناشتراك دانش 
اقـدامی  "بـه خـودي خـود    محور، ي دانشهاشبکهایرانی در  متخصصاناشتراك دانش 

  رسد.یمبه نظر  "اخالقی
دارد کـه حضـور   یمـ ي بعـد گروهـی بیـان    هـا مؤلفـه نتایج حاصـل از شناسـایی   

براي دسترسی هر چه بیشـتر بـه منـافع    ي تخصصی عمالً هاشبکهایرانی در  متخصصان
، شـود یمـ  حاصل هاآنمشترکی است که در کنار دیگر همتایانشان و از طریق ارتباط با 

شود. همچنین بـه دلیـل   یمهایی فراتر از منافع شخصی مبناي اشتراك دانش یزهانگ پس
ت، ها که عضویت و خروج افراد از شـبکه تـابع اراده آنـی فـرد اسـ     ماهیت سیال شبکه

است و  خودجوشی است. روابط بین افراد خودانتخابصورت ساختار گروه در شبکه به
وابستگی افراد به یکـدیگر در  همگونی بین افراد از حیث تخصص و دانش وجود دارد. 
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ارضاء نیازهاي روانی فرد (تقویـت انسـجام عـاطفی بـین افـراد)      جهت تعامل علمی و 
 و) Agarwal et, al. 2012( گـروه  در افـراد  مسئولیتپذیرد. بررسی نقش و یمصورت 
در مطالعـات پیشـین وجـود    ) Wahlroos, 2010( گروه در افراد مسئولیت فهم همچنین

وقتـی   پسآید. یمیجه اعتماد و ارتباطات در شبکه به وجود درنتسرمایه اجتماعی . دارد
ان عضو شبکه، سطوح بـاالیی از تعهـد را نسـبت بـه یکـدیگر در روابطشـ       متخصصان

آورد. یمـ احساس کنند، این تعهد فضایی را براي اشتراك دانـش داوطلبانـه بـه وجـود     
 .Wahlroos, 2010; Agarwal et, al) هاي این تحقیق همسو بـا برخـی مطالعـات   یافته

  است.  (2012
دهد که اشـتراك دانـش   یمي بعد محیطی نشان هامؤلفهنتایج حاصل از شناسایی 

افقی درآورده است. بروز رفتارهـاي   صورتبهکه دانش را  عوامل فناورانه است درگرو
گیرد. بنـابراین هـر وقـت    یماین الزامات فنی صورت  واسطهبهاجتماعی افراد در شبکه 

نتـایج بـا    گیـرد. ینمـ شود، اشتراك دانش صـورت   ناکارآمداین الزامات فنی، ناقص و 
 فنـاوري  هـاي سـاخت یرزي محققین در خصـوص  هاپژوهشدر  آمدهدستبههاي یافته

 سـرور  امنیـت  و) Agarwal et al, 2012( دانـش  اشـتراك  در ارتباطـات  و اطالعـات 
)Daya.2013( ،و اسـتفاده  راحتـی  شـبکه،  زیبـایی  و بـودن  جـذاب  پویـایی،  و سادگی 

  همسو است. )Elefant & Black, 2010( آن از استفاده بودن بخشلذت
ي فضاي مجازي کشور اسـت.  گذارعوامل سیاسی حقوقی که معطوف به سیاست

شـود، توسـعه   یمسنجش  هاآنازآنجاکه توانمندي سطح باالي جوامع با توسعه فناوري 
کارگیري قدرت مغز افـزاري  فضاي مجازي باعث به R&Dهاي ارتباطاتی و یرساختز

شود که بـه کسـب و اشـتراك ثـروت آشکارنشـده دانـش       یمایرانی  متخصصانجامعه 
  کنـد. یکـی  یمـ سیاسی حقوقی را ایفـا   مؤلفهالعه نقش کلیدي در بپردازد که در این مط

موضـوع پهنـاي بانـد اسـت کـه در صـورت        مجازي فضاي ي مهمهاضرورتدیگر از 
 اسـت  دوسـویه  و پویـا  تعامالت که هاشبکه انحصاري و اصلی ناکافی بودن به ویژگی

باید بتوانند با  اهمیت دارد زیرا متخصصانزند. مالکیت فکري و معنوي براي آسیب می
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شان، فکر خـود را بـا دیگـر اعضـا بـه      یشهاندحفظ نام خود و بدون نگرانی از سرقت 
گـذاري در فضـاي مجـازي    اشتراك بگذارند. رد پاي قانون کپی در توزیع و به اشتراك

 کـاربر  رفتار محتوا، تولید جریان در که دهندیم نشان مطالعات برخی ولی است مطرح
 و هـا دسـتورالعمل  بـه  کمتـر  کـه  ايگونـه بـه . نیسـت  کردن دنبال لقاب کامل صورتبه

 &Marshall& Shipman, 2013; Fiesler( شودیم توجه سایتوب قوانین و هاسیاست

Bruckman, 2014(. اشـتراك  بـراي  متخصصـان  در رابطه با نگرانـی  فیلترینگ موضوع 
 فضـاي  حقـوق  سیاسـی  قـوانین  اسـاس  بر آن شدن خارج دسترس شبکه، از در دانش

 مـانع  عمالً که است هاتحریم از حاصل ایجادشده معکوس فیلترینگ یا ایران و مجازي
گذاري فضـاي مجـازي   شود. سیاستیمشبکه  در موجود سیال دانش به آنان دسترسی

در سطح ملی دارد و واجب  متخصصانهاي يتوانمندکشور نقش مهمی در بارور کردن 
ها همچـون اشـتراك دانـش در فضـاي مجـازي      خصلتذاتی براي بروز یک سلسله از 

 است.

گردد. با توجه به ي اینترنتی برمیهابستهموضوع هزینه و تنوع  به عوامل اقتصادي
هزینه اینترنت در ایران نسبت به کیفیت خدمات اینترنتـی، بـاالتر از کشـورهاي     این که

 شوراي مجلس يهاپژوهش زمرک(برابر ژاپن است  3500دنیا، مثالً دو برابر افغانستان و 
ي تشـویقی نقـش   هـا بسـته توان گفت که هزینه اینترنت و یا تنـوع  یم )28اسالمی ایران

  دارد. هاآندر فضاي مجازي و اشتراك دانش  متخصصانمعناداري براي حضور 
فرهنگی خود شامل دو زیر شاخص سبک زندگی (بار عاملی  -شاخص اجتماعی 

ــامل 896/0 ــار ع ــی (ب ــر  ) اســت. ســبک576/0ی ) و شخصــیت مل ــدگی شــامل زی زن
روز بودن کننده، احساس مسئولیت در قبال دیگران، بهي فرهنگ دینی تقویتهاشاخص

ي فرهنگ فـرد  هاشاخصشخصیت ملی شامل زیر  اي واخالق حرفه و در حوزه علمی
ایرانـی در   متخصصـان باشد. رفتـار  یمکاري گروهی و پنهانمحور ایرانی، انزواي درون

                                                
28. http:rc.majlis.ir 
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 باعـث  شدت به هنجارهاي اجتماعی جامعه ایران وابسته بـوده و ي تخصصی بههاکهشب
. بعالوه سبک زندگی خاص ایرانی که داراي هسته دینـی  هاستآنبروز شخصیت ملی 

نسبت به شخصیت ملـی از اهمیـت   و بوده با اعتقادات دینی اسالمی ما همخوانی دارد 
تواند به تولید محتواي علمـی  یمندگی، بیشتري برخوردار است و تعامل با این سبک ز

 ي تخصصی منجر شود.هاشبکهدر 

 ,Marshall&Shipman, 2013; Fiesler& Bruckman( همسو با این نتایج، برخی

شدت به هنجارهـاي اجتمـاعی هـر    که رفتار کاربر در فضاي مجازي به معتقدند) 2014
  .جامعه وابسته است

  
  اجرایی -هاي علمییشنهادپ -6-1
ي فـردي را در  هـا شـاخص هاي حاصل از این پژوهش که نقش استناد به یافته با

ي بعـد فـردي پیشـنهاد    هـا شـاخص شناسایی کرد، تقویـت   پررنگرفتار اشتراك دانش 
عنوان بخشی از راهبرد یا برنامه ي اجتماعی بههارسانهشود. براي مثال الزام آموزش یم

ات براي دانشگاهیان و متخصصان تمـام  کلی توسعه ظرفیت فناوري اطالعات و ارتباط
ي کاربردي در جهت ایجاد انگیـزه بـراي   هابرنامهي دانش؛ استفاده از ابزارها و هاحوزه

ي دیجیتـالی؛ و  هـا مهـارت ؛ تجهیز متخصصان به متخصصانسطح باالتري از مشارکت 
ي گروهـی در جهـت ایجـاد درك    هـا رسـانه راستا با این پژوهش، تـالش  همچنین هم

فته جمعی از منافع مشـترك اشـتراك دانـش در فضـاي مجـازي و ایجـاد سیسـتم        پیشر
بـرداري از  تر از طریـق بهـره  تر و مشارکتیگذاري شفافتر دانش برخط؛ قانوناشتراکی

ي هارسانهو فعاالن حوزه فضاي مجازي کشور؛ تدوین سیاست  متخصصانخرد جمعی 
؛ ارائه خـدمات اینترنتـی   افرادانی اجتماعی و تنظیم قوانین حریم خصوصی و امنیت رو

یفیت از طریق دخالت بخش خصوصی در توسـعه زیرسـاخت فنـاوري    باکپرسرعت و 
  هاي این مقاله است.یشنهادپاطالعات و ارتباطات کشور ازجمله 
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  پژوهشی -هاي علمیپیشنهاد -6-2
 شود ازجمله: آزمون مدل حاصلهایی براي محققین آتی مطرح میبعالوه پیشنهاد

هـاي الگـوي   محور داخلی؛ مطالعه روابط بـین مؤلفـه  هاي دانشاز این مطالعه در شبکه
مطالعـه نقـش آمـوزش در    هـا؛  رفتار حاصل از این مطالعه و شدت همبسـتگی بـین آن  

هاي اجتماعی تخصصـی و تمایـل   بومی شدن شبکه سازي اشتراك دانش؛ رابطهفرهنگ
هاي عامل تکنولـوژیکی بـر رفتـار    اخصش تغییرات تحلیل و افراد به عضویت؛ بررسی

در شبکه، مطالعه تطبیقی حقوق فضـاي مجـازي در ایـران و     متخصصاناشتراك دانش 
مطالعه آثار تحـول فنـاوري ارتبـاطی و اطالعـاتی در ایـران بـر        یافته؛کشورهاي توسعه

محـور و فعالیـت   هـاي دانـش  حفاظت از اطالعات ملی؛ مطالعه موضوع امنیـت شـبکه  
هـا در حراسـت از فرهنـگ و    ها؛ مطالعه ظرفیت بـالقوه شـبکه  در آن شبکه متخصصان

هاي اخالقی جامعه. شایسته است همه ایـن مطالعـات   و ارزش اسالمی - هویت ایرانی
باهدف دستیابی به الگوي رفتاري مناسبی صورت گیرد کـه مبنـاي فهـم دقیقـی بـراي      

مدد آن، به تحوالت مهمـی در   گذاران و متولیان فضاي مجازي شود تا بتوان بهسیاست
  حوزه علم و فناوري امید بست.
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