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چکیده
موضوع اشتراک دانش یکی از چالشهای مدیریت دانش است .با توجه به نظریه باندورا عوامل فردی و
محیطی و رفتار در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند ،تأثیر عوامل محیطی و فردی بر نگرش اشتراک دانش و
همچنین ،تأثیر متغیر تحصیالت بهعنوان تعدیل گر بین نگرش اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش سنجیده
شده است .از نوع کاربردی به روش پیمایشی -همبستگی است .جامعه پژوهش ،کارکنان شرکت مهندسین
مشاور اتحاد 03 ،نفر بهعنوان نمونه برحسب نمونهگیری ساده با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است،
روایی همبستگی سازه با شاخصهای پژوهش از مدل روایی همگرا و واگرا با پایایی شاخصها از بارهای
عاملی با مقدار  ،8.0ضرایب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیب با مقدار  8.7به دست آمده است .یافتهها نشان
میدهد سازههای مستقل (عوامل محیطی و فردی) با مقادیر آمارهی  tباالتر از  6.91بر روی سازه وابسته
(نگرش اشتراک دانش) تأثیرگذار است؛ متغیر تعدیل گر تحصیالت به مقدار  GOF= 8.480نگرش اشتراک
دانش با رفتار اشتراک دانش تأثیر معکوس داشته است .نگرش اشتراک دانش بر روی رفتار اشتراک دانش
تأثیرگذار است و متغیر تحصیالت با توجه به عالمت بارهای عاملی آن بهطور معکوس به تعدیل رفتار
میپردازد و نشان میدهد هر چه افراد تحصیالت باالتری داشته باشند تمایل کمتری به اشتراک دانش دارند.

واژههای کلیدی :اشتراک دانش ،تحصیالت ،رفتار اشتراک دانش ،عوامل فردی ،عوامل محیطی
مدیریت دانش
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مقدمه
تحول از مدل کسبوکار صنعتی که در آن سرمایههای یك سازمان ،سرمایههای قابللمس
نظیر تجهیزات تولید ،ماشین ،زمین و غیره بودند به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها
مانند دانش و خبرگی غیرقابل لمس است.
در اقتصاد پویای امروز ،مزیت رقابت سازمانها بهشدت وابسته به توانایی آنها در
بهرهبرداری از دانش و مدیریت آنها است (گرنت .)6991 ،6یکی از موضوعاتی که در
سازمانهای امروزی اهمیت پیدا کرده است ،فرایند اشتراک دانش است .سازمانها برای به
دست آوردن دانشی که کارمندان به روشهای مختلف حین کار به دست میآورند باید
رفتار اشتراک دانش کارمندان را تقویت کنند .مدیریت دانش ،شامل همهی روشهایی است
که سازمان ،داراییهای دانش خود را اداره میکند که شامل چگونگی جمعآوری،
ذخیرهسازی ،انتقال ،بهکارگیری ،بهروزسازی و ایجاد دانش است (ویکراماسینگ.)5887 ،5
بر این اساس توجه به دانش موجود در سازمان و سعی در راستای افزایش و به گردش
درآوردن آن در بین منابع انسانی سازمان امری ضروری است .اشتراک دانش فرایندی است
که افراد متقابالً دانش (نهان و آشکار) خود را با یکدیگر تبادل میکنند و موجب خلق
دانش جدید میگردند .بنابراین ایجاد نگرش از عوامل مهم برای بروز رفتار تسهیم دانش
است (ون دن هوف ،شوتن و سیمونوسکی .)5865 ،3
یکی از مشکالت اساسی در استقرار مدیریت دانش ،رفتار اشتراک دانش کارمندان است.
ازآنجاییکه کارمندان دانش را بهعنوان یك قدرت شخصی میدانند و از دست دادن دانش
برای آنها بهمنزله ضعیف شدن در سازمان است ،تمایل آنها را در به اشتراک گذاشتن
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دانش میدهد و این منجر به شکست دانش میشود .برای موفقیت مدیریت دانش باید به
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار اشتراک دانش بپردازیم تا بتوانیم با تغییر این عوامل
احتمال موفقیت مدیریت دانش را افزایش بدهیم .سازمانها میتوانند با بررسی عوامل
1. Grant
2. Wickramasinghe
3. Van Den Hooff, Schouten, & Simonovski

تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش ...

تأثیرگذار بر روی رفتار اشتراک و همچنین شناسایی تأثیر و اهمیت هرکدام ،استراتژی
مناسب را برای بهبود رفتار اشتراک دانش در سازمان اتخاذ کنند.
پژوهشهای زیادی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر فرایند اشتراک دانش پرداختهاند اما
در این پژوهشها تأثیر عامل تحصیالت فرد را بر روی این فرایند بررسی ننمودهاند و اکثراً
تعدادی از عوامل تأثیرگذار را در پژوهش خود استفاده نمودهاند .ما در این پژوهش تصمیم
داریم تأثیر عوامل فردی ،عوامل محیطی بهعنوان تعدیل گر و همچنین تأثیر نقش تعدیل گر
تحصیالت را بر روی فرایند اشتراک دانش بررسی کنیم .در ادامه به بررسی مبانی نظری و
مروری بر مطالعات گذشته پرداخته شده است.
نظریه رفتار برنامهریزیشده ،سه عامل پیشبین مستقل را برای قصد یك رفتار پیشنهاد
میکند :نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده (اجزن .)6996 ،6همچنین در مدل
ارائهشده توسط باندورا ،بیان میشود که سه مؤلفهی عوامل فردی ،عوامل محیطی و رفتار در
ارتباط متقابل با یکدیگر هستند (باندورا .)6901 ،5با توجه به این دو مدل رفتاری و توجه به
این موضوع که اشتراک دانش یك رفتار در سازمان است به بررسی تأثیر عوامل فردی و
محیطی و همچنین عامل شخصیتی تحصیالت بر روی نگرش ،قصد و رفتار اشتراک دانش
پرداخته میشود.
اخوان و سرخوش )5862( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر مؤلفهی هزینهها و منافع مبادله
اجتماعی (ادراک از دست دادن قدرت دانش ،ادراک افزایش شهرت و ادراک لذت بردن از
کمك به دیگران) بر روی نگرش اشتراک دانش و همچنین عوامل سازمانی (جوسازمانی درک
شده و تسهیالت) بر روی هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده و سپس تأثیر این دو
اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش پرداختهاند .نتایج تحقیق تائید تمام فرضیات را بیان میکند.
اخوان و سرخوش در پژوهشی دیگر عالوه بر متغیرهای ارائهشده در باال سه متغیر
ارتباطات سازمانی ،اعتماد و اهداف مشترک را بهعنوان متغیرهای پیشبین نگرش اشتراک
1. Ajzen
2. Bandura
3. Akhavan, Hosseini, Abbasi, & Manteghi
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دانش به مدل افزودند و سپس تأثیر رفتار اشتراک دانش را نیز بر نوآوری در کار بررسی
کردند .نتایج تحقیق بیان میکند تمام فرضیات بهغیراز فرضیه تأثیر اهداف مشترک بر روی
نگرش اشتراک دانش پذیرفتهشدهاند.
ژانگ و همکاران )5864( 6به بررسی تأثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بر روی
فرایند اشتراک دانش پرداختند .عوامل انگیزشی درونی شامل خودکارآمدی و لذت بردن
از کمك به دیگران بود و عوامل انگیزشی بیرونی شامل ادراک کسب شهرت ،عمل متقابل
و پاداشهای مالی بود .در این پژوهش از عوامل فرهنگی بهعنوان نقش میانجی استفاده کرده
است این پژوهش بر روی سه گروه متفاوت با فرهنگهای متفاوت انجام شد و نتایج متفاوتی
نیز ارائه داد که نشانگر این است که عوامل فرهنگی بر روی فرایند اشتراک دانش
تأثیرگذارند.
پژوهش هسو و همکاران )5866( 5نشان میدهد که حمایت مدیریت ارشد ،تعهد
سازمانی و اعتماد بین افراد عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار اشتراک دانش هستند.
بورگز )5865( 3به بررسی تأثیر سه دسته عوامل فردی ،فرهنگسازمانی و شبکههای
اجتماعی بر روی رفتار اشتراک دانش پرداخته است .عوامل فردی شامل تعهد ،پایداری
هیجانی و برونگرایی است .عوامل فرهنگسازمانی شامل تیمی بودن فرهنگ سازمان و
فرهنگ حمایتی است .نتایج نشان میدهد پایداری هیجانی تأثیری بر روی رفتار اشتراک
دانش ندارد و همچنین برونگرایی تأثیر منفی بر روی رفتار اشتراک دانش دارد .سایر عوامل
نشاندهندهی وجود تأثیر مثبت با رفتار اشتراک دانش هستند.
تسای و همکاران )5865( 4عالوه بر عوامل فردی به عوامل محیطی نیز توجه کردهاند و
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مؤلفههای هنجارهای ذهنی ،ادراک اخالق ،منافع دوجانبه و فرهنگسازمانی را بهعنوان
مؤلفههای تأثیرگذار بر روی قصد و رفتار اشتراک دانش شناسایی کردهاند .در این پژوهش

1. X. Zhang, De Pablos, & Xu
2. Chiang, Han, & Chuang
3. Borges
4. Ming-Tien Tsai, Chen, & Chien

تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش ...

عامل اخالق را بهعنوان یکی از عواملی که احتماالً تأثیر زیادی بر روی قصد اشتراک دانش
دارد شناسایی کرده و بیان کرده که باید تحقیقات بیشتری روی این عامل انجام شود.
ابعاد اشتراک دانش شامل سه بعد نگرش ،قصد و رفتار میباشند که هرکدام از این ابعاد
پیشنیاز دیگری بوده است ،درواقع تا زمانی که نگرش تسهیم دانش در فرد ایجاد نشود،
قصد انجام آن را پیدا نمیکند و تا زمانی که قصد آن به وجود نیاید رفتار تسهیم دانش
صورت نمیپذیرد .این ارتباطات بر اساس نظریه رفتار برنامهریزیشده است که بیان میدارد
برای اینکه رفتاری ایجاد شود باید ابتدا نگرش مثبت به آن رفتار وجود داشته باشد ،این
نگرش باعث ایجاد قصد رفتار میشود و درنهایت باعث رفتار توسط فرد میشود (اجزن،
 .)6996در ادامه به بررسی فرضیات برگرفته از این نظریه پرداخته میشود:
نگرش نسبت به اشتراک دانش درواقع میزان دید مثبت یا منفی است که یك شخص
نسبت به اشتراک دانش دارد (فیش بین ،اجزن )6972 ،6و قصد اشتراک دانش تأثیر گرفته
از نگرش افراد است .پس فرضیه اول اینگونه بیان میشود
فرضیه اول :نگرش به اشتراک دانش بر روی قصد اشتراک دانش تأثر گذار است.
بر اساس نظریه رفتار برنامهریزیشده قصد اشتراک دانش پیشبین رفتار اشتراک دانش
است و درواقع قصد اشتراک دانش میزان آمادگی فرد برای رفتار اشتراک دانش را
اندازهگیری میکند (اجزن .)6996 ،بر اساس این نظریه هر چه قصد یك فرد برای اشتراک
دانش بیشتر باشد باعث افزایش رفتار اشتراک دانش در سازمان میشود.
فرضیه دوم :قصد اشتراک دانش بر روی رفتار اشتراک دانش تأثر گذار است.
بر طبق نظر اجزن هنجار ذهنی ،تأثیر فشار اجتماعی است که بهوسیله فرد درک میشود
و گراسمن به بررسی تأثیر هنجارهای ذهنی بر اشتراک دانش پرداختند و نتایج وجود ارتباط
مثبت بین این دو سازه را نشان میدهد .ازآنجاییکه هنجارهای ذهنی برگرفته از فشاری است
که توسط فرد از محیط درک میشود ،جز عوامل محیطی شناخته میشود.
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اعتماد باور دوجانبه افراد به مقاصد و رفتارهای یکدیگر است (لی ،چوی .)5883 ،6طبق
گفته نوناکا )5888( 5اعتماد بین افراد یك مؤلفهی کلیدی در تیم ،گروه و سازمان است که
باعث ایجاد محیطی میشود که افراد بهتر دانش خود را به اشتراک بگذارند .بر این اساس
میتوان عامل اعتماد را بهعنوان یکی از عوامل محیطی مؤثر بر اشتراک دانش دانست.
پژوهشهای اخوان و سرخوش ( ،)5862هو و همکاران ( ،)5863چیانگ ( ،)5866بوسعیدی
( ،)5865هسو و همکاران ( ،)5887لین و همکاران ( ،)5889دانگ و همکاران ( )5868نیز
به بررسی تأثیر عامل اعتماد بر روی اشتراک دانش پرداختهاند.
نظریهی رفتار برنامهریزیشده بیان میدارد که کنترل رفتاری درک شده بر روی
عملکرد افراد نسبت به یك رفتار و نیز قصد آنها در اجرای آن تأثیر میگذارد .حتی اگر
فردی دارای نگرش مطلوب و هنجارهای ذهنی مثبت نسبت به تسهیم دانش باشد ،باز هم
ممکن است به دلیل نبود فرصتها یا منابع الزم ،قصد چندانی برای تسهیم دانش خود
نداشته باشد (اخوان و حسینی .)5862 ،بهعنوانمثال فانگ و چو )5881( 3اثبات نمودند که
محدودیتهای زمانی ناشی از حجم باالی کار و پرمشغلگی ذاتیِ برخی مشاغل تمایل
کارکنان برای تسهیم دانش را کاهش میدهد .ازآنجاییکه کنترل رفتاری درک شده اشاره
عوامل محیطی تأثیرگذار بر روی قصد و رفتار اشتراک دانش دارد ،این مؤلفه جزئی از
عوامل محیطی است .در ادامه پژوهشهایی که از کنترل رفتاری درک شده بهعنوان عامل
پیشبین اشتراک دانش یادکردهاند ،آورده شده است :اخوان ،یانگ وو ،اخوان و حسینی.
سه مؤلفهی اعتماد ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده سازنده عوامل محیطی
هستند .ازاینرو فرضیه بعدی اینگونه بیان میشود:
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فرضیه سوم :عوامل محیطی نقش تعدیل گر بر روی قصد اشتراک دانش دارند.
پژوهش نشان میدهد که افراد از اینکه دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند لذت
میبرند ،زیرا حس میکنند که در حال کمك به دیگران هستند (واسکو و فرج.)5882 ،4
1. Lee & Choi
2. Nonaka
3. Sik-wah Fong & Chu
4. Wasko & Faraj

تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش ...

لذت بردن از کمك به دیگران یك حس درونی است و بهعنوان عامل فردی شناخته میشود.
برای مثال در پژوهش یانگ وو و ژو )5865( 6از عمل لذت بردن از کمك به دیگران بهعنوان
یك انگیزه درونی یادشده و نتایج پژوهش نشان میدهد که این عامل تأثیر مثبتی بر روی
اشتراک دانش دارد .از پژوهش های دیگری که ادراک لذت بردن از اشتراک دانش را
بهعنوان یك مؤلفه پیشبین یاد کردهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اخوان و حسینی،
اخوان ،لی ،ژانگ ،لین .با توجه به پژوهشهای پیشین فرضیه بعدی اینگونه بیان میشود:
فرضیه چهارم :ادراک لذت بردن از کمك به دیگران بر نگرش اشتراک دانش تأثیر دارد.
بر طبق نظر لین)5887( 5رفتار یك فرد تأثیر گرفته از منافع درک شده بهواسطه انجام
یك رفتار خاص است و این بدین معناست که اگر فردی با انجام رفتاری منافعی کسب کند
تمایل به انجام این رفتار در آینده بیشتر خواهد شد .هدف اصلی پاداشهای سازمانی تحریك
کارمندان به انجام رفتاری خاص است .بنابراین پیشنهاد میشود که در سازمانها برای بهبود
رفتار اشتراک دانش ،به رفتارهایی که در راستای اشتراک دانش میباشند پاداش داده شود.
طرحهای انگیزشی و پاداشها کارکنان را به اشتراک دانش تشویق میکند (باک ،زدمود،
کیم و لی .)5882 ،3وقتی از دید انگیزشی به این موضوع نگاه میشود ،میتوان از آن بهعنوان
یك عامل فردی یاد کرد .در پژوهشهای هائو ،ژانگ ،بوسعیدی ،ژانگ و لین که از پاداش
سازمانی بهعنوان عامل پیشبین اشتراک دانش یاد کردهاند.
فرضیه پنجم :پاداش سازمانی بر روی نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر دارد.
منافع دوجانبه یك منفعت شرطی است بهطوریکه یك شخص برای عملی که انجام
میدهد انتظار دارد که طرف مقابل در آینده به او منفعت برساند .این بدین معناست که عمل
لی و لین .)5866 ،4پژوهشها نشان میدهد که عامل منافع دوجانبه میتواند یك محرک
قوی برای رفتار اشتراک دانش باشد زیرا افراد در سازمان به دانش نیازمند هستند و
1. Wu & Zhu
2. H.-F. Lin
3. Bock, Zmud, Kim, & Lee
4. Hung, Durcikova, Lai, & Lin
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هر فرد درواقع پاسخ به عمل دوستانه فرد مقابل در گذشته بوده است (هانگ ،دورکیکووا،
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درصورتیکه احساس کنند با به اشتراک گذاشتن دانش خود در سازمان میتوانند در آینده
از دانش دیگران نیز استفاده کنند ،به اشتراک دانش ترغیب میشوند .ازآنجاییکه این عامل
یك منفعت فردی است و به طرز تفکر افراد بستگی دارد ،میتوان آن را بهعنوان عامل فردی
دانست .پژوهشهای هائو ،ژانگ ،ژانگ و فای ،تسای ،وو ،لین و هانگ و چن از منافع
دوجانبه بهعنوان عامل پیشبین اشتراک دانش یاد کردهاند.
فرضیه ششم :منافع دو جانبه بر روی نگرش نسبت به اشتراک دانش تأثیر دارد.
پژوهشها نشان میدهد که اگر افراد فکر کنند که با تسهیم نمودن دانش خود ،آن را از
دست میدهند ،جنبههای مثبت ناشی از تسهیم دانش به حداقل خود میرسد (گری.)5886 ،6
ازآنجاییکه دانش منبع قدرت در سازمان شناخته میشود ،با از دست دادن دانش ممکن
است باعث کاهش ارزش فرد شود و این موضوع تأثیر منفی بر روی اشتراک دانش دارد و
افراد سعی میکنند با نگهداری دانش قدرت خود را حفظ کنند .تحقیقات اخوان و حسینی،
اخوان و وو نشانگر اثر منفی ادراک از دست دادن دانش بر روی فرایند اشتراک دانش است.
فرضیه هفتم :ادراک از دست دادن قدرت دانش بر روی نگرش اشتراک دانش تأثیر دارد.
ثابت شده که کارمندان نیازمند کسب شهرت و جایگاه خبرگی در سازمان میباشند.
یکی از شیوههای دستیابی کارکنان به این جایگاه و شهرت ،تسهیم دانش تخصصی و
حرفهای خود با سایر کارکنان است (آردیچ ویلی ،پیج و ونت لینگ .)5883 ،5تسهیم دانش
باعث جذب احترام سایر کارکنان و کسب شهرت میشود .نتایج پژوهش اخوان و حسینی
از اثر مثبت ادراک کسب شهرت بر روی نگرش اشتراک دانش حمایت نمود .ازآنجاییکه
این ادراک جزء عوامل درونی است و به فرد وابسته است ما از این عامل بهعنوان یکی از
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

عوامل فردی یاد میکنیم .در پژوهشهای اخوان ،ژانگ و وو نیز از وجود رابطهی مثبت بین
ادراک کسب شهرت و نگرش به اشتراک دانش حمایت شده است.
فرضیه هشتم :ادراک کسب شهرت بر روی نگرش اشتراک دانش تأثیر دارد.
ساختار مفهومی پژوهش در شکل زیر ارائه شده است:
1. Gray
2. Ardichvili, Page, & Wentling
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عوامل فردی

تحصیالت

لذت بردن
از کمک

رفتار

قصد

نگرش

منافع
دوجانبه

از دست
دادن قدرت
محیط سازمان
پاداش

کنترل رفتاری
درک شده

افزایش
شهرت
اعتماد

هنجارهای ذهنی

روش
این پژوهش در دستهی پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .هدف پژوهش کاربردی توسعه
دانش کاربردی در یك زمینه خاص است .در این پژوهش نیز سعی شده تا عوامل مؤثر بر
رفتار اشتراک دانش شناسایی شود تا مدیران سازمان با بهبود شرایط قدمی در راستای افزایش
توسعه و بهبود سازمان کمك کنند.
پژوهش حاضر بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز ،توصیفی پیمایشی
و از نوع همبستگی است .درواقع برای به دست آوردن روابط بین سازهها از پرسشنامههایی
که قبالً روایی آنها تأییدشده ،استفاده شده است و وابستگی بین سازهها بررسی شده است.
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رفتار اشتراک دانش بردارند تا اشتراک دانش بهعنوان مزیت رقابتی مهم عصر جدید به
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جامعه آماری این پژوهش شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه است و روش نمونهگیری
در این تحقیق نمونهگیری ساده خواهد بود و فرمول مورداستفاده در این تحقیق فرمول
کوکران در نظر گرفته شده است .حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
𝐪𝐩 𝟐𝒁𝟐𝟏−𝒂/
𝟐𝒅
=𝒏
𝟐
𝐪𝐩 𝟐𝒁𝟏−𝒂/
𝟏
(×𝑵𝟏+
)𝟏 −
𝟐𝒅

در فرمول فوق با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  99درصد ،مقدار 𝒁𝟐𝟏−𝒂/𝟐 =35.5تعیین
میشود .همچنین درصورتیکه مقدار احتمال  p=1-qرا برابر بیشترین مقدار خود یعنی 8.2
در نظر بگیریم ،با در نظر گرفتن خطای  8.82و حجم جامعه که برابر با  95کارمند است
حداقل مقدار حجم نمونه برابر با  06خواهد بود که در این پژوهش از  03نمونه استفاده
نمودیم .برای جمعآوری دادهها ،ابتدا با روش کتابخانهای ،کتابها ،مقاالت فارسی و التین،
پایاننامهها و اسناد و مدارک مرتبط با تحقیق موردبررسی قرار گرفت .سپس مؤلفههای
تأثیرگذار بر روی اشتراک دانش شناسایی شد و با توجه به نظر خبرگان و اساتید مشاور
تعدادی از این مؤلفهها که دارای اهمیت بیشتری بودند شناسایی شد و سؤاالت مربوط به
پرسشنامه از پژوهشهای پیشین که روایی آنها تأیید شده بود به دست آمد.
پرسشنامه این پژوهش بر اساس شاخصهای مطرحشده و سؤاالتی که روایی آنها در
پژوهشهای پیشین تأیید شده است و با توجه به تمایل پژوهشگر برای بررسی رابطه بین
متغیرهای موردادعا با در نظر گرفتن دیدگاهها و نظرات تخصصی اساتید و پژوهشهای
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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پیشین بهصورت طیف  2گزینهای لیکرت مورداستفاده قرار گرفته است.
اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان در جدول  6آورده شده است:
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جدول  .1مشخصات جامعهشناسی پاسخدهندگان
جنسیت

سابقه کار

تحصیالت

زن

%46

مرد

%29

زیر  2سال

%30.69

 2تا  68سال

%55.10

 68تا  62سال

%61.49

 62تا  58سال

%3.89

بیشتر از  58سال

%60.21

دیپلم و پایینتر

%0.61

فوقدیپلم

%60.37

لیسانس

%39.0

فوقلیسانس

%33.17

روش بررسی ارتباطات حداقل مربعات جزئی است و از نرمافزار  PLSاستفاده میشود
زیرا این روش برای زمانی که حجم نمونه کم است و اطالعی دربارهی نرمال بودن یا نبودن
دادهها در دسترس نیست ،بسیار مناسب عمل میکند .بهمنظور آزمون فرضیات و تعیین
معناداری مسیرهای تحقیق ،مدلهای اندازهگیری و ساختاری به کمك نرمافزار و روش
نمونهگیری مجدد خود راهانداز در نرمافزار ،استفاده میشود.

یافتهها
در این بخش مدلهای اندازهگیری و ساختاری تجزیهوتحلیل میشوند.
مدل اندازهگیری مربوط به بخشی از مدل کلی میشود که دربرگیرنده یك سازه به همراه
روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
پایایی یا قابلیت اعتماد مشخص میسازد که ابزار اندازهگیری در صورت اجرا در شرایط
یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد .اولین قدم در برازش مدل اطمینان از مناسب بودن
سؤاالت پرسشنامه برای پژوهش است که این امر از طریق بررسی پایایی پرسشنامه به دست
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سؤاالت مربوط به آن متغیر است .برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پایایی،
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میآید  .برای بررسی پایایی شاخص از سه معیار بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی استفاده میشود.
مقادیر بارهای عاملی بر روی مدل اندازهگیری ارائه شدهاند در شکل  6مربوط به مدل با
متغیر تعدیل گر تحصیالت است .این مقادیر بر روی مسیر بین سؤاالت و سازهها وجود دارند.
مقادیر بارهای عاملی باید بزرگتر از  8.4باشند که همانطور که بر روی نمودار دیده میشود
این مقادیر برای تمام سؤاالت بزرگتر از  8.4است.

شکل  .1بار عاملی مدل با تعدیل گر تحصیالت
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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مقادیر بزرگتر از  8.4برای بارهای عاملی بیانگر این است که واریانس بین سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در آن مدل
اندازهگیری قابلقبول است .درواقع همانطور که از مقادیر بارهای عاملی پیداست شاخصها
یا همان سؤاالت هر سازه بهخوبی تبیینکنندهی سازه موردنظر هستند .مقادیر بارهای عاملی
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روی مدل عموماً باالی  8.0هستند که این بیانگر این موضوع است که سؤاالت دارای پایایی
با اطمینان باالیی میباشند.
پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یك سازه و شاخصهای مربوط به آن است.
مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باید بزرگتر از  8.7باشند تا وجود همبستگی بین
سازه و شاخصهای مربوط به آن ثابت شود .همانطور که در جدول  5ارائه شده است این
مقادیر برای تمام سازهها بزرگتر از  8.7است .اطمینانبخشترین معیار برای بررسی پایایی
معیار آلفای کرونباخ است که با توجه به مقادیر به دست آمده اطمینان حاصل شد که
سؤاالت دارای پایایی مناسب هستند و میتوان از آنها برای بررسی مدل استفاده نمود.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
8.982

8.984

ادراک از دست دادن دانش

8.002

8.003

ادراک افزایش شهرت

8.967

8.962

اعتماد

6

6

تحصیالت

8.045

8.035

رفتار اشتراک دانش

8.966

8.968

قصد اشتراک دانش

8.043

8.069

لذت بردن از کمك به دیگران

8.071

8.076

محیط سازمان

8.005

8.070

منافع دوجانبه

6

6

نقش تعدیل گر تحصیالت

6

8.943

نقش تعدیل گر محیط سازمان

8.075

8.011

نگرش اشتراک دانش

8.080

8.087

هنجارهای ذهنی

8.059

8.057

پاداش

8.064

8.065

کنترل رفتاری درک شده
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پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

سازه
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برای بررسی روایی سه حالت را باید بررسی کرد .حالت اول روایی پرسشنامه که توسط
خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .پسازآن توسط نرمافزار روایی همگرا و واگرا موردبررسی
قرار میگیرد.
معیار مناسب برای بررسی روایی همگرا شاخص متوسط واریانس استخراج شده 6است
که از دیدگاه محققان این شاخص باید بزرگتر از  8.4باشد و همچنین معیار فورنل و الرکر

5

( )6906بیان میکنند که مقادیر باالی  8.2روایی همگرای قابلقبول را نشان میدهد .روایی
همگرا همبستگی ابعاد یك متغیر را با هم میسنجد و نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک
گذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود است.
جدول  .3مقادیر  AVEمدل با تعدیل گر تحصیالت
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شاخص متوسط واریانس استخراج شده

شاخص

8.048

ادراک از دست دادن دانش

8.066

ادراک افزایش شهرت

8.786

اعتماد

6

تحصیالت

8.749

رفتار اشتراک دانش

8.040

قصد اشتراک دانش

8.733

لذت بردن از کمك به دیگران

8.243

محیط سازمان

8.082

منافع دوجانبه

8.798

نگرش اشتراک دانش

8.752

هنجارهای ذهنی

8.761

پاداش

8.757

کنترل رفتاری درک شده

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود مقادیر این شاخص برای هر سازه بزرگتر از
 8.2است که نشاندهنده همبستگی سازه با شاخصهای آن است .درصورتیکه مدل
1. average variance extracted
2. Fornell & Larker
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اندازهگیری دارای روایی و پایایی باشد میتوان از صحت ابزار اندازهگیری اطمینان پیدا کرد
و همانطور که از معیار  AVEپیداست مدل دارای روایی همگراست .در ادامه باید به بررسی
روایی واگرا بپردازیم تا از مناسب بودن ابزار اندازهگیری اطمینان کامل پیدا کنیم.
در این بخش به بررسی همبستگی بین متغیرهای پنهان میپردازد تا صحت روایی بین
سازهها را تأیید کند .در این بخش از روش فورنل الرکر استفاده میشود و نرمافزار یك
ماتریس ارائه میدهد که مقادیر این ماتریس همبستگی بین سازههاست و در قطر ماتریس نیز
مقادیر میانگین واریانس استخراجشده است .برای تأیید همبستگی بین متغیرهای پنهان باید
مقدار نوشتهشده در قطر ماتریس بیشتر از مقدار همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد.
جدول  .4جدول فورنل الرکر
PBC

OR

SN

KSA

RB

OE

EHO

KSI

KBS

EDU

T

PRE

PLK

8.961

PLK

8.986

-0/345

PRE

8.037

0/311

-0/221

T

6

-0/202

0/038

-0/167

EDU

8.011

0/179

0/329

0/656

-0/381

KBS

8.956

0/701

0/049

0/397

0/604

-0/374

KSI

8.021

0/444

0/569

0/067

0/345

0/420

-0/283

EHO

0/491

0/455

0/625

0/642

-0/004

0/456

0/691

-0/316

8.097

8.737

0/294

0/452

0/406

-0/259

0/870

0/339

-0/147

OE
RB
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PBC

OR

SN

KSA

RB

OE

EHO

KSI

KBS

EDU

T

PRE

PLK

8.009

0/496

0/294

0/590

0/646

0/600

0/078

0/323

0/575

-0/419

KSA

8.026

0/188

0/285

0/606

0/161

0/381

0/368

-0/159

0/246

0/307

-0/060

SN

0/295

8.023

8.041

0/340

0/050

0/291

0/711

0/032

0/197

0/212

-0/230

0/386

0/102

0/069

0/413

0/287

0/322

0/386

0/269

0/318

0/350

0/020

0/273

0/514

-0/094

OR
PBC

جدول  ،4نشان میدهد ،معیار فورنل الرکر بیان میکند که میزان رابطه یك سازه با
شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها بیشتر است و بهنوعی روایی واگرای
قابلقبول در مدل زمانی اتفاق میافتد که یك سازه در تعامل بیشتری با شاخصها خود باشد
تا سازهی دیگر .نتایج بیانگر این است که سازهها بیشتر با شاخصهای خود در تعامل هستند
تا سازههای دیگر.
برازش مدل ساختاری متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها را بررسی میکند.
همانطور که مشاهده شد معیارهای برازش مدل اندازهگیری مقادیر قابلقبولی داشتند و این
بیانگر این است که ابزار اندازهگیری مورد اعتماد است .حال برای بررسی و اطمینان از صحت
روابط موجود در مدل باید به بررسی برازش ساختاری مدل بپردازیم .برای بررسی برازش
مدل ساختاری از معیارهای آمارهی  R2 ،tو  Q2استفاده میشود.
مقدار آمارهی  tبزرگتر از  6.91بیانگر وجود رابطهی بین متغیرهای پنهان است .درواقع
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باید مقادیر این آماره بزرگتر از  6.91باشد تا در سطح اطمینان  %92وجود ارتباط بین
متغیرهای پنهان تأیید شود .مقادیر این آماره بر روی مسیر بین متغیرهای پنهان در مدل
ساختاری نشان داده شده است .همانطور که در شکل  5-2مشاهده میشود مقادیر این آماره
برای تمام فرضیات بهجز منافع دوجانبه و پاداش بزرگتر از  6.91است .این مقادیر
نشاندهنده وجود ارتباط بین سازههای مدل است .پس از بررسی کامل معیارهای برازش مدل

تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دانش ...

میتوان به این مقادیر استناد کرد و رد یا تأیید فرضیات مدل را استنتاج کرد .در ادامه سایر
معیارها برای بررسی برازش مدل ارائه میشود.

شکل  .2ضرایب معناداری مسیر مدل با نقش تعدیل گر تحصیالت

همانطور که از مقادیر آمارهی  tبر روی مسیر بین سازههای مدل مشخص است تمام
مقادیر بهجز منافع دو جانبه و پاداش دارای مقادیری بزرگتر از  6.91میباشند .از مقادیر
بزرگتر از  6.91آمارهی  tچنین استنتاج میشود که دو سازه با یکدیگر در ارتباط هستند و
سازهی مستقل بر روی سازهی وابسته تأثیرگذار است .برای مثال وقتی ادراک افزایش شهرت
دانش در ارتباط است بدین معناست که ادراک افزایش شهرت بر روی نگرش اشتراک
دانش تأثیرگذار است.
معیار  R2نشان از تأثیر یك متغیر برونزا بر یك متغیر درونزا دارد و سه مقدار ،8.69
 8.33و  8.17بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی شناخته میشوند.
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جدول  .5مقادیر  R2برای مدل با تعدیل گر تحصیالت
R Square Adjusted

R Square

0/754

0/757

اعتماد

0/512

0/530

رفتار اشتراک دانش

0/509

0/527

قصد اشتراک دانش

0/478

0/509

نگرش اشتراک دانش

0/359

0/367

هنجارهای ذهنی

0/500

0/506

کنترل رفتاری درک شده

مقادیر این معیار در جدول  2ارائه شده است .هرچه این مقدار بیشتر باشد نشان از برازش
مناسب مدل و تأثیرپذیری بیشتر متغیر وابسته از متغیر مستقل دارد .این معیار یکی از معیارهای
مناسب برای سنجش ارزش مدل است.
این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و درصورتیکه این معیار سه مقدار
 8.62 ،8.85و  8.32را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و
قوی سازههای برونزای مدل را دارد.
جدول  .6مقادیر Q2
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)Q² (=1-SSE/SSO
8.183

ادراک از دست دادن دانش

8.220

ادراک افزایش شهرت

8.227

اعتماد

8.419

رفتار اشتراک دانش

8.162

قصد اشتراک دانش

8.437

لذت بردن از کمك به دیگران

8.356

محیط سازمان

8.241

منافع دوجانبه

8.236

نگرش اشتراک دانش

8.452

هنجارهای ذهنی

8.438

پاداش

8.452

کنترل رفتاری درک شده
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همانطور که در جدول  1میبینیم نتایج حاکی از این است که سازههای برونزای مدل
قدرت پیشبینی خوبی دارند.
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن
بررسی برازش در یك مدل به اتمام میرسد .برای بررسی برازش کلی مدل از معیار GOF
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
استفاده کردیم .نحوه محاسبه این معیار در فرمول  6بیان شده است𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠.

نشاندهندهی میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است که همان میانگین مقادیر  AVEاست.
این شاخص توانایی پیشبینی کلی مدل را بررسی میکند و به این سؤال پاسخ میدهد که
آیا مدل کلی بهخوبی برازش شده است یا خیر؟ با توجه به مقادیر  8.52 ،8.86و  8.31که
توسط وتزلس و همکاران نقل از داوری ( ،)6395به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی شناخته میشود و مقدار  8.480که برای مقدار  GOFمدل با نقش تعدیل گر
تحصیالت به دست آمد نشان از برازش قوی مدل دارد.
معیار  GoFبرای مدل با نقش تعدیل گر تحصیالت:
2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑜𝐺
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2̅ = 0.766 × 0.533 = 0.408

پسازآن که معیارهای برازش مدل بررسی شدند به این نتیجه رسیدیم که مدل ارائه شده
مناسب است ،برای بررسی فرضیات مدل از دو معیار بارهای عاملی و آمارهی  tاستفاده شده
است.
جدول  .7آمارهی معناداری مدل با تعدیل گر تحصیالت

پذیرش

8.865

5.254

ادراک از دست دادن دانش  >-نگرش اشتراک دانش

پذیرش

8.835

5.646

ادراک افزایش شهرت  >-نگرش اشتراک دانش

8.826

6.921

تحصیالت  >-رفتار اشتراک دانش

پذیرش

8.888

68.740

قصد اشتراک دانش  >-رفتار اشتراک دانش

پذیرش

8.888

3.124

لذت بردن از کمك به دیگران  >-نگرش اشتراک دانش

تقریباً
پذیرفته
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رد یا تأیید
T Statistics
P
فرضیه (|O/STDEV|) Values
پذیرش

8.888

53.529

محیط سازمان  >-اعتماد

پذیرش

8.885

3.638

محیط سازمان  >-قصد اشتراک دانش

پذیرش

8.888

1.875

محیط سازمان  >-هنجارهای ذهنی

پذیرش

8.888

63.918

محیط سازمان  >-کنترل رفتاری درک شده

رد

8.106

8.466

منافع دوجانبه  >-نگرش اشتراک دانش

پذیرش

8.839

5.814

نقش تعدیل گر تحصیالت  >-رفتار اشتراک دانش

پذیرش

8.882

5.033

نقش تعدیل گر محیط سازمان  >-قصد اشتراک دانش

پذیرش

8.888

7.863

نگرش اشتراک دانش  >-قصد اشتراک دانش

رد

8.760

8.316

پاداش >-نگرش اشتراک دانش

در جدول  7مقادیر معناداری ارائه شده است همانطور که مشاهده میشود تمام روابط
بهجز منافع دوجانبه و پاداش تأیید شدهاند .برای بررسی جهت رابطه از بارهای عاملی استفاده
میکنیم که در شکل  3مقادیر روی مسیر بین سازهها است .نقش تعدیل گر محیط سازمان
بین نگرش به اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش پذیرفته شده است و این بدان معناست
که محیط سازمان بر روی رفتار افراد برای اشتراک دانش تأثیرگذار است و درصورتیکه
افراد تمایل به اشتراک دانش داشته باشند ولی سازمان شرایط مناسب را ایجاد نکند ،رفتار
افراد برای اشتراک دانش کاهش مییابد .همچنین نقش تعدیل گر تحصیالت پذیرفته شده
است و با توجه به ضرایب بار عاملی هرچه تحصیالت بیشتر باشد تمایل به اشتراک دانش
کمتر میشود .در بین فرضیات تأییدشده فرضیهی ادراک از دست دادن قدرت دانش دارای
تأثیر منفی است و هرچه این ادراک بیشتر باشد ،نگرش به اشتراک دانش منفی میشود و
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افراد تمایل کمتری به اشتراک دانش دارند.
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شکل  .3بارهای عاملی مدل با تعدیل گر تحصیالت

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج مدلها ی ارائه شده ،تأثیر ادراک لذت بردن از کمك به دیگران بر روی
نگرش اشتراک دانش که در پژوهشهای پیشین نیز تأیید شده بود در مدل ارائه شده نیز با
اطمینان باالیی پذیرفته شد و این متغیر تأثیر مثبت بر روی نگرش اشتراک دانش دارد .این
بدین معناست که هرچه میزان لذت بردن افراد از کمك کردن به دیگران بیشتر باشد تمایل
تأثیر متغیر ادراک از دست دادن قدرت دانش بر روی نگرش اشتراک دانش نیز پذیرفته
شد اما ازآنجاییکه مقدار بار عاملی این مسیر منفی بود نشان از این حقیقت دارد که هرچه
این ا دراک باالتر باشد نگرش نسبت به اشتراک دانش کمتر است و افراد تمایل کمتری به
اشتراک دانش دارند.
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تأثیر متغیر ادراک افزایش شهرت نیز بر روی نگرش اشتراک دانش ،همانگونه که در
اکثر پژوهشهای پیشین پذیرفته شده بود ،موردقبول واقع شد .این بدین معناست که هرچه
افراد تمایل بیشتری به دستیابی به شهرت داشته باشند ،نگرش بهتری به اشتراک دانش دارند
و اشتراک دانش را راهی برای افزایش شهرت میدانند.
تأثیر متغیر منافع دوجانبه در این پژوهش پذیرفته نشد و بیانگر این است که منافع دوجانبه
تأثیری بر روی نگرش اشتراک دانش در این سازمان ندارد .این متغیر در پژوهش لین ()5889
و چند تن از پژوهشهای دیگر نیز رد شده است و به نظر میرسد این ادراک در سازمانهای
مختلف متفاوت است.
تأثیر پاداش بر روی نگرش اشتراک دانش بر روی پژوهشهای بسیاری رد شده است
که ازجمله میتوان به پژوهشهای فن لین و ژانگ اشاره کرد .در این پژوهش نیز تأثیر عامل
پاداش بر روی نگرش اشتراک دانش رد شد.
تأثیر متغیر تعدیل گر محیط سازمان بر روی قصد اشتراک دانش در مدل تأیید شده است
و نشان از این دارد که محیط سازمان به تعدیل دیدگاه افراد برای قصد اشتراک دانش
میپردازد و با توجه به مثبت بودن جهت بار عاملی هرچه محیط سازمان مناسبتر باشد قصد
اشتراک دانش نیز بیشتر میشود .درواقع هرچه اعتماد میان افراد بیشتر باشد ،هنجارهای ذهنی
در راستای اشتراک دانش باشند و کنترل رفتاری درک شده در جهت اشتراک دانش باشد
باعث میشود نگرش افراد بیشتر تبدیل به قصد اشتراک دانش میشود.
همانطور که در پژوهشهای پیشین نیز مشاهده شد ،نگرش اشتراک دانش بر روی قصد
اشتراک دانش تأثیرگذار است و هرچه افراد نگرش بهتری نسبت به اشتراک دانش داشته
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باشند تمایل بیشتری نیز به اشتراک دانش پیدا میکنند.
تأثیر قصد اشتراک دانش بر روی رفتار اشتراک نیز در این پژوهش با اطمینان باالیی
پذیرفته شد و هرچه تمایل به اشتراک دانش باالتر باشد احتمال اینکه افراد دانش خود را به
اشتراک بگذارند بیشتر خواهد بود که البته این رابطه ممکن است بر اثر برخی متغیرهای
تعدیل گر ،تعدیل شود.
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متغیر تعدیل گر تحصیالت با توجه به عالمت بارهای عاملی آن بهطور معکوس به تعدیل
رفتار میپردازد و نشان می دهد هر چه افراد تحصیالت باالتری داشته باشند تمایل کمتری به
اشتراک دانش دارند.

پیشنهادها
با توجه به نقش تعدیل گر محیط سازمان پیشنهاد میشود که شرایط عمومی سازمان در
راستای اشتراک دانش را بهبود ببخشند و امکانات الزم برای اشتراک دانش محیا شود.
همچنین با توجه به تأثیر هنجارهای ذهنی ،توجه مدیران و سرپرستان سازمان به اهمیت
مدیریت دانش و اعالم موافقت آنها با این موضوع کمك شایانی به سازمان ،در راستای
انتقال دانش میکند .افزایش سطح اعتماد در سازمان کمك خوبی به بهبود فرایند اشتراک
دانش میکند.
با توجه به تأثیر معکوس تحصیالت بر روی اشتراک دانش به نظر میرسد باید سطح
بهینها ی از تحصیالت برای استخدام استفاده شود و به همان مقداری که نیاز به دانش داریم
نیرو استخدام کنیم و زمانی که کارهای ما با تحصیالت لیسانس بهخوبی انجام میشود نیازی
به استخدام نیرو با تحصیالت دکتری نیست.
همچنین با توجه به تأثیر ادراک کسب شهرت ،سازمانها میتوانند بهمنظور ارتقای وجهه
و شهرت کارمندان ،اقداماتی که در راستای اشتراک دانش توسط کارمندان انجام شده است
را شناسایی کنند و موردتقدیر قرار دهند.
با توجه به تأثیر منفی ادراک از دست دادن قدرت ،سازمانها میتوانند شرایط امنیت
کارمندان با خیالی آسودهتر به اشتراک دانش بپردازند.
سازمانها میتوانند بهجای استفاده از پاداشهای مالی برای ترغیب کارمندان از
پاداشها ی معنوی و انگیزشی استفاده کنند تا نتایج بهتری در راستای اشتراک دانش دریافت
کنند .همانطور که دیدیم پاداش سازمانی تأثیری بر روی نگرش افراد در راستای اشتراک
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شغلی را برای کارمندان بهبود دهند تا تأثیر ادراک از دست دادن قدرت کاهش یابد و

دانش ندارد.
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برای پژوهشهای آتی نیز در ادامه پیشنهادهایی ارائه شده است:
به نظر میرسد تأثیر فرهنگ شهرهای مختلف یا حتی کشورهای مختلف در اشتراک
دانش متفاوت باشد و فرهنگسازمانی میتواند تعدیل گر خوبی برای رفتار اشتراک دانش
باشد .در آینده پژوهشگران میتوانند به بررسی تأثیر فرهنگ بر روی رفتار اشتراک دانش
بپردازند.
پژوهشگران میتوانند سایر عوامل فردی و محیطی را بر روی فرایند اشتراک دانش
بررسی کنند تا تأثیر هرکدام از این عوامل در داخل کشور و سازمانهای ایرانی بررسی شود.
پژوهشگران میتوان با جمعآوری دادهها در بازهی زمانی بلندمدت روابط میان سازههای این
پژوهش را بررسی کنند و به نتایج قابل استنادتری دست یابند .همچنین پژوهشگران میتوانند
از متغیرهای دیگری که تحقیقات کمتری روی آنها انجام شده ،همچون قضاوت افراد،
خودکارآمدی دانش برای بررسی استفاده نمایند
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