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چکیده
اين مقاله با هدف درک عمیق از رفتار اشتراک دانش بهعنوان يک عنصر کلیدی در فرايند مديريت دانش و عامل بقای
سازمانها در عصر حاضر انجام شده است و سعی دارد با تحلیل نظريههای کاربردی در اين حوزه به اين موضوع بپردازد
و نیز نشان دهد چگونه اين نظريهها توانستهاند پژوهشهای متمايز در زمینه اشتراک دانش را تسهیل نمايند .مقاله حاضر
مروری نقلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به مطالعه انواع مقاالتی میپردازد که در داخل و خارج از کشور با اتکا
به نظريههای مختلف به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش پرداختهاند .پس از استخراج نظريهها از
مقاالت مرتبط ،تعیین شد که اين نظريهها مربوط به کداميک از رشتههای علمی هستند و قابلیت کاربرد آنها در اين
حوزه مشخص گرديد .عوامل انگیزشی مختلف که افراد را برای انجام رفتار اشتراک دانش تحت تأثیر قرار میدهند با
تحلیل نظريههايی از رشتههای روانشناسی اجتماعی ،اقتصاد ،علم اطالعات و دانششناسی و مديريت که در مطالعات
مربوط به اين حوزه به کار رفتهاند ،موردبررسی قرار گرفتند و مشخص شد نظريه عمل منطقی ،نظريه رفتار برنامهريزیشده،
نظريه تبادل اجتماعی ،نظريه تعادل ،نظريه خودمختاری ،نظريه سیگنالینگ پرهزينه و نظريه تمرکز نظارتی از رشته
روانشناسی اجتماعی ،نظريه وابستگی به منابع از رشته اقتصاد ،نظريه وضعیت ناهمگون دانش از رشته علم اطالعات و
دانششناسی و نظريه جوسازمانی از رشته مديريت ،در حوزه رفتار اشتراک دانش قابلیت کاربرد دارند .بهمنظور تفسیر
رفتار اشتراک دانش نیاز به تحلیل نظريههای کاربردی و اقتباسشده از ساير رشتهها در اين حوزه بود که بتوان بینشی عمیق
از قابلیتهای روانی ،اقتصادی ،سازمانی و همچنین فردی که در نیت افراد در به اشتراکگذاری دانش تأثیرگذارند ايجاد
نمود .اشتراک دانش میتواند بخش اعظم درک خود را از نظريههای روانشناسی اجتماعی به دست آورد .مفاهیمی مانند
نگرش و قصد رفتاری ناشی از اين نظريهها در رفتار اشتراک دانش تأثیر میگذارد .با شناخت روابط بازگشتی بین عوامل
انگیزشی مختلف سازمانی و فردی ،به رفتارها و پیامدهای اشتراک دانش میتوان پی برد اينکه چگونه سازمانها میتوانند
فرايندهای اشتراک دانش را با بهبود عملکرد سازگار نمايند .مديران ارشد بايد در تأمین تسهیالت ،ايجاد اعتماد ،تشويق و
آموزش کارکنان در خصوص اشتراک دانش و منافع آن توجه جدی نموده و از آن حمايت نمايند.
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مقدمه
در قرن بیست و يکم ،دانش حاصل از عملکرد يک سازمان نمايانگر دارايی و ثروت آن
است که نه تنها بايد به شدت مورد تأکید قرار گیرد ،بلکه بايد بهعنوان هسته اصلی سرمايه
فکری آن نیز در نظر گرفته شود (لین .)1999 ،2دارايیهای دانشی نقش مهمی در رشد ،بقا
و عملکرد بهتر در اقتصاد دانش بنیان دارند (ياسیر و عبدالمجید .)1922 ،1دانش يک سرمايه
مهم برای سازمانهای معاصر بهمنظور دستیابی به مزيت رقابتی پايدار است .سازمانها با
شناخت دانش بهعنوان منبع بنیادی برای عملکرد و نوآوری ،کارکنان را ترغیب مینمايند تا
دانش خود را از طريق واسطههايی چون نظامهای مديريت دانش ،اينترنت ،گروهها و
شبکههای مختلف به اشتراک گذارند (پارک ،چائه و نام چويی1922 ،2؛ کینگ و مارکس
جی آر .)1999 ،4در اصل ،دانش با کارکنان دانشی مرتبط است .آنها افرادی هستند که از
دانش ،شايستگی و استعداد بسیار بااليی درکسبوکار برخوردارند (عبدل الرزاق و
همکاران.)1922 ،9
سازمانها بهمنظور دسترسپذيری جامعه خود به دانش تولید و استفاده شده ،با چالشهای
ايجاد و القای فرايندهای تولید ،ذخیره ،سازماندهی ،انتشار و بهکارگیری دانش به روشی
منظم ،صريح و مطمئن روبرو میشوند .مفهوم مديريت دانش به سازمانها کمک مینمايد
تا اين چالشها را به حداقل برسانند .مديريت دانش فرآيند تولید ،کسب و استفاده از دانش
است بهگونهای که بتواند بهطور قابلتوجهی به شخص ديگری منتقل شود و عملکرد سازمانی
را بهبود بخشد .هدف اصلی مديريت دانش در کسبوکار ،تسهیل کاربرد بهینه تکههای
دانش در سازمان از طريق ادغام آنهاست .مديريت دانش به شیوهها و فنونی اشاره دارد که
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يک سازمان بهمنظور شناسايی ،بازنمايی ،توزيع و اشتراک دانش عمومی ،فنی ،تخصصی و
ساير اشکال دانش جهت ايجاد فرهنگ يادگیری در سراسر سازمان و کسب مزيت رقابتی و
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قدرت نفوذ به کار میگیرد .نظامهای مديريت دانش با کمک به کسب ،ذخیره ،به
اشتراکگذاری و استفاده از دانش ،سازمان را در دستیابی به اهداف يادگیری سازمانی ياری
میرسانند (منولی و همکاران .)1929 ،2مزيت رقابتی سازمانها بهطور فزاينده به مديريت
دانش مؤثر و يادگیری سازمانی بستگی دارد .اجرای موفقیتآمیز نظامهای مديريت دانش
وابسته به رفتار کارکنان بخصوص رفتار به اشتراکگذاری دانش در بین کارکنان است
(گانگه .)1998 ،1مديريت دانش بهعنوان يکی از مؤلفههای مهم کسبوکار شناخته شده
است تا مزيتهای رقابتی سازمانها در کسبوکارشان باقی بماند و حفظ شود .مديريت
دانش کارآمد در میان کارکنان فضای يادگیری شغلی ،مديريت گفتگو ،نوآوری و
شايستگی برای کسبوکار ايجاد میکند (عبدل الرزاق و همکاران .)1922 ،بهعبارتديگر،
مديريت دانش بهنوعی ،از ذخیره دانش ايجاد شده توسط افراد پشتیبانی میکند؛ همچنین به
گسترش اين امر از طريق گروهها و سازمان کمک مینمايد تا دانش فردی به دانش سازمانی
تبديل شود چراکه دانش تولیدشده که غالباً دارايی يک فرد خاص است بايد گسترش يابد
(منولی و همکاران.)1929 ،
بهمنظور انطباق با تغییر در يک فضای رقابتی نیاز به مديريت موثرتر دانش است و برای
تغییر ،آمادگی در هر دو بعد روانشناختی و ساختاری در فرايندهای کسب ،تولید و اشتراک
دانش بايد صورت پذيرد .بهعنوانمثال ،سرمايهگذاری در فناوری و زيرساختها همیشه
مديريت دانش موفق را تضمین نمیکند ،بلکه ستون اصلی دستیابی به موفقیت ،مبتنی بر
تمايل و تعهد کارکنان برای مشارکت در اين ابتکار عمل است .امروزه ،برای حفظ دانش و
کارکنان دانشی بسیاری از پژوهشگران درباره اشتراک دانش به بحث میپردازند و کارکنان
به کسب مالکیت ،تعهد باال ،رضايت شغلی و مزيتهای رقابتی میشود .همچنین با
فعالیتهای موفقیتآمیز اشتراک دانش ،تجارت قادر به پاسخگويی به يک محیط در حال
تغییر برای بهبود عملکرد کسبوکار است .عالوه بر اين ،عملکرد مؤثر اشتراک دانش باعث
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را به اين امر ترغیب مینمايند .ضرورت اشتراک دانش بهاندازهای است که در تجارت منجر
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افزايش بهرهوری و سودآوری ازجمله رشد درآمد و فروش از طريق به اشتراک گذاشتن
ايده ،دانش و تجربه در تصمیمگیری ،حل مسئله و خلق ايدههای جديد میشود .از اينرو،
دانش موجود بايد توسط کارکنان بهعنوان راهبردی برای حفظ دانش و به حداقل رساندن
کارکنانی که تمايل به ترک خدمت را دارند توزيع و با ديگران به اشتراک گذاشته شود.
بهمنظور توسعه رفتار به اشتراکگذاری دانش ،افراد در کسبوکار بايد از سازوکارهايی که
منحصراً منجر به اشتراک دانش ارزشمندشان با ديگران میشود آگاه باشند (عبدل الرزاق و
همکاران.)1922 ،
چنانچه سازوکار مناسبی برای بهرهگیری از دانش کارکنان وجود نداشته باشد وقتی آنها
از سازمان خارج میشوند دانشی که دارند نیز همراه با آنها خارج میشود .دانش و تخصص
از دست رفته برای سازمان زيانهای جدی به بار میآورد .ايجاد فرهنگ اشتراک دانش در
سازمان و محیطی سرشار از اعتماد و تفاهم متقابل سبب میشود خسارتها و شکستهای
سازمان به حداقل برسد .همچنین باعث ايجاد ارتباطات و ايدههايی میشود که در درازمدت
چشمانداز سازمان را بهبود میبخشد .بهعبارتیديگر ،به اشتراکگذاری دانش شامل تسهیم
ايدهها ،نیازها ،موفقیتها و مشکالت در سازمان میشود .لذا ،مزايای بالقوه هر سازمان
میتواند با به اشتراکگذاری دانش کارکنان افزايش يابد.
مطالعات مربوط به اشتراک دانش معموالً با رويکردهای زير صورت میگیرند ( )2نظريه:
مفاهیم اشتراک دانش بر اساس نظريههای مختلف مورد بحث قرار میگیرد)1( .
روششناسی :به روشها و ابزارهای مورداستفاده در اشتراک دانش میپردازد و ()2
اشتراکگذاری :فعالیتهای به اشتراکگذاری درونگروهی /سازمانی مورد بحث قرار
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میگیرند (لین.)1999 ،
اين مقاله بهمنظور شناسايی عوامل اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش ابتدا به ماهیت اشتراک
دانش و ويژگیهای دانش میپردازد ،سپس نظريههای کاربردی در حوزه رفتار به
اشتراکگذاری دانش را مورد بحث قرار میدهد.
اشتراک دانش در کسبوکار ،توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
اين موضوع که بهطور جدی در محیطهای کاری مورد بحث واقع شده ،رفتار سازمانی،
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ارتباطات ،استراتژی منابع انسانی و بسیاری از زمینهها را تحت پوشش قرار داده است.
اشتراک دانش فرايندی ست که به معنای کسب تجربه از ديگران است و به تهیه اطالعات
مربوط به کار ،دانش فنی برای همکاری با ديگران جهت کمک به افراد ،حل مسئله و توسعه
ايدههای جديد اشاره دارد .اشتراک دانش فرايندی در مديريت دانش است که برای ايجاد،
بهرهبرداری و حفظ فرايندهای کسبوکار صورت میگیرد و به تبادل و اشاعه ايدهها،
تجارب و دانش با ديگران بهمنظور اطمینان يافتن از تداوم ،پايداری و حفظ دانش در
کسبوکار اطالق میشود؛ بنابراين ،دانشی که توسط کارکنان خاص در تجارت کسب
میشود بايد به ديگران منتقل شود تا ارزش آن حفظ گردد .اشتراک دانش مهمترين بخش
و چالش مديريت دانش است و میتواند بهعنوان يکی از عناصر اصلی فرايندهای مديريت
دانش در کسبوکار منعکس شود (عبدل الرزاق و همکاران.)1922 ،
اشتراک دانش فرآيند تبادل متقابل دانش و ايجاد مشترک دانش جديد است و اين به
معنای همکاری همافزايی افرادی است که در جهت رسیدن به يک هدف مشترک تالش
میکنند .غالباً فرض بر اين است که رفتارهای اشتراک دانش با بسیاری از رفتارهای
داوطلبانه ،مانند کمک و رفتارهای اجتماعی و رفتارهای شهروندی سازمانی ،شباهتهايی
دارند .از اينرو ،بايد از يک نظريه انگیزشی استفاده کنیم که در پیشبینی چنین رفتارهايی
مفید است (گانگه1998 ،؛ کینگ و مارکس جی آر .)1999 ،2به اشتراکگذاری دانش را
در دو سطح میتوان تجزيهوتحلیل کرد :سطح فردی و سطح سازمانی  /تیمی (يو.)1922 ،1
پژوهشهای تجربی عوامل مهم تأثیرگذار در عدم اشتراکگذاری دانش را شناسايی
کردهاند .ازجمله اين عوامل ،عوامل فردی (نظیر عدم اعتمادبهنفس ،ترس از دست دادن
وجود سیستم پاداشدهی مناسب و فقدان فرصتهای به اشتراکگذاری) و عوامل
تکنولوژيکی (بهعنوانمثال ،نظامهای اطالعاتی نامناسب و فقدان آموزش) هستند عالوه بر
اين ،ماهیت دانش بر سهولت به اشتراکگذاردن آن تأثیر میگذارد و ارزش آن بر انگیزه
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قدرت و عدم وجود شبکه اجتماعی) ،عوامل سازمانی (نظیر عدم وجود حمايت مدير ،عدم
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اشتراکگذاری افراد تأثیرگذار است؛ همچنین ،سادگی روشهای به اشتراکگذاری نیز
ممکن است تمايل افراد در انجام اين رفتار را تحت تأثیر قرار دهد .ارزش دانش به اين معنی
است که افراد میتوانند از آن برای به دست آوردن جايگاه ،قدرت و پاداش استفاده کنند.
تاکنون پژوهشگران انگیزهی رفتار اشتراک دانش را بهعنوان تابعی از موضوعات تعاملی،
ارتباط با گیرنده و پاداشها موردمطالعه قرار دادهاند .افراد بايد برای دستیابی به يک هدف
جمعی ارزشمند ،تسهیم دانش را شخصاً با ارزش يا مهم بدانند تا تمايل و اشتیاق برای انجام
آن داشته باشند .تمرکز بر نتايج گروهی و بلندمدت ،همکاری و به اشتراکگذاری دانش را
تشويق میکند .مطالعات ديگر به اين پرداختهاند که آيا افراد در ازای دريافت پاداش ،تمايل
بیشتری به اشتراک دانش دارند (گانگه .)1998 ،رفتار يک عمل فردی است که يک فرد را
به واکنش در مسیر خاصی از کنش يا رويدادها سوق میدهد .ظاهراً ،اين رفتار به نگرش
فردی ،شخصیت و هويت ،ارزشها و اعتقاد در کسبوکار اشاره دارد .نگرشها و رفتارهای
تسهیم دانش ،تمايل و رغبت برای به اشتراک گذاشتن دانش است .رفتار اشتراک دانش به
تمايل و آمادگی کارکنان برای به اشتراک گذاشتن دانششان با ديگران در کسبوکار
برمیگردد .آمادگی يک فرد اشاره دارد به ارتباط فعاالنه ،مشورت با همکاران ،تبادل و
اشتراک داوطلبانه تجربیات .کارکنان از روی اجبار دانش خود را به اشتراک
نمیگذارند .آمادگی ،حسی از لذت کمک به ديگران را ايجاد میکند .تسهیم دانش ،لذت
بردن از به اشتراک گذاشتن ،شادمانی و لذت کمک به ديگران برای حل مسئله،
تصمیمگیری و افزايش کارايی شغلی در محیطهای کاری را به دنبال دارد.
مطالعات تجربی پیرامون رفتار اشتراک دانش به رفتار شهروندی سازمانی مربوط است.
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رفتار شهروندی سازمانی موثرترين عامل در تعريف رفتار واقعی تسهیم دانش است .افراد
بايد به تیم کاری خود تعلق داشته باشند و با هنجارها و ارزشهای تیم سازگار باشند تا از
بحث و تعارض در محیطهای کاری اجتناب شود .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتارهايی
جهانی مانند رفتارهای مراقبتی ،حمايتی و کمکی است که توسط کارکنان انجام میشود و
فراتر از وظايف رسمی سازمانی است .از اينرو در رفتار اشتراک دانش ،حس تعلق داشتن
به کسبوکار بهطور خودجوشانه افراد را برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با ديگران در
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کسبوکار تحت تأثیر قرار میدهد .درحالیکه از چشماندازی ديگر ،تعهد سازمانی نیز
بهعنوان يکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای اشتراک دانش شناخته میشود .تعهد بهعنوان يک
نگرش ،به تمايل در ماندن بهعنوان عضوی از يک کسبوکار خاص اشاره دارد.
بهعبارتديگر ،تمايل فردی به تالش زياد در کسبوکار و اعتقاد قطعی و پذيرش ارزشها
و اهداف کسبوکار مربوط میشود .تعهد کارکنان بهعنوان احساس شخص نسبت به ادامه
وابستگی خود با سازمان ،پذيرش ارزشها و اهداف سازمان و تمايل به کمک به سازمان در
رسیدن به اهداف و ارزشهاست .کارکنان متعهد با پشتکار و با وجدان ،کار میکنند،
ارزشهای خود را ارائه میدهند ،خدمات و تولیدات تجاری را ارتقا میدهند و به دنبال بهبود
مستمر هستند .کارکنان با سطوح باالی تعهد سازمانی احتماالً کمتر سازمان را ترک میکنند
و باالترين سطح انگیزه را دارند و بنابراين بیشتر تمايل دارند دانششان را داخل سازمان به
اشتراک بگذارند .موفقیت سازمانها در تولید و تصرف دانش به سطوح باالی تعهد کارکنان
در سازمان بستگی دارد (عبدل الرزاق و همکاران .)1922 ،عالوه بر موارد اشاره شده،
مطالعات صورت گرفته در اين زمینه نشان میدهند که اعتماد نیز سهم عمدهای در تشويق
کارکنان به اشتراک دانش خود در بین اعضای سازمان دارد .ايجاد روابط بازتر و فعالتر
میان کارکنان زمینهی تبادل دانش را هموار میکند .حمايت مديران ارشد يکی از مهمترين
عوامل توانمند سازمان است که تأثیر بسزايی در رفتار اشتراک دانش دارد .پیشرفت
فعالیتهای مديريت دانش به حمايت مديران ارشد بستگی دارد ،نگرش مشارکتی مدير
نسبت به کارکنان موجب تقويت اعتماد در بین اعضای سازمان و مديريت ارشد میگردد و
درنتیجه مشارکت داوطلبانه کارکنان را برای اشتراک دانش مهم خود تسهیل میکند (ياسیر
اشتراک دانش برخالف مزايا و ضرورتش از ديدگاه جمعی ،اغلب به داليل مختلفی
دغدغهی انگیزشی برای افراد دارد .اول اينکه ،به اشتراکگذاری دانش میتواند ارزش
کارمندان يک سازمان را کاهش داده و به جايگاه آنها آسیب برساند زيرا تخصص و دانش
ويژهی آنها منشأ وضعیت فعلی و اشتغال آنهاست .دوم ،تبادل دانش همراه با ريسک است
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و عبدالمجید.)1922 ،

زيرا نمیتوان تعامل بین دريافتکننده و گیرنده را تضمین کرد .سوم ،اشتراک دانش باعث
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ايجاد «اثر مکنده »2و گرايش «سواری مجانی »1میشود ،زيرا افراد میتوانند از دانشهايی که
ديگران به اشتراک میگذارند بهرهبرداری کنند بدون اينکه با به اشتراک گذاشتن دانش
خود چنین مزايايی را برای آنها ايجاد نمايند .برای تبیین و ارتقاء رفتار تسهیم دانش افراد،
مطالعات موجود با محوريت مشوقهای بیرونی صورت گرفته است ازجمله پاداشهای پولی
و عناوين احترامآمیز ،يا انگیزههای اجتماعی مانند تعهد و وفاداری به يک گروه که تمايل
فرد برای مشارکت در منافع جمعی با هزينه شخصی خود را افزايش میدهد .اين رويکردها
آموزنده هستند و راه حلهای کاربردی برای سازمانها پیشنهاد مینمايند .فرض آنها بر اين
است که افراد با اکراه و کینهورزی بهعنوان واکنشی در برابر محرکهای بیرونی ،مانند
مشوقها ،دانش خود را به اشتراک میگذارند ،يا اينکه مردم با قربانی کردن منافع خود ،در
خدمت جمعی هستند .لذا ،مطالعات موجود اين احتمال را ناديده گرفتهاند که افراد بهآسانی
و داوطلبانه دانش ارزشمند خود را ورای رفتارهای بیرونی محرک يا ايثارگرانه به اشتراک
میگذارند (پارک ،چائه و نام چويی.)1922 ،
رفتار داوطلبانه به اشتراکگذاری دانش برای اعضای سازمان هنوز به نظر میرسد بهجای
«بهطور قطع» يک «انتظار» باشد .بااينحال ،اشتراک دانش نمیتواند از روی اجبار باشد بلکه
فقط میتوان آن را تشويق و تسهیل کرد .اکثر سازمانها نتیجه و ارزش اشتراک دانش را به
رسمیت شناختهاند .هرچه دانش بیشتری به اشتراک گذاشته شود ،عملکرد کل سازمان بهبود
بیشتری میيابد .بهعبارتديگر ،دانش بی فايده يا بیارزش باقی میماند مگر زمانی که
صاحبان دانش آن را انتشار دهند .دانشی که کارکنان از ساير اعضای سازمانی خود در محیط
کار دريافت میکنند میتواند واقعیتهای شغلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و بر رضايت
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89

شغلی آنها تأثیر بگذارد .از ديدگاه مديريت منابع انسانی ،سازمان ممکن است هنگام ترک
کارکنان ،دانش خود را از دست بدهد ،مگر اينکه بتواند به اشتراکگذاری دانش فردی با
ديگران را تسهیل کند .حتی اگر کارکنان در سازمان باقی بمانند ،محتوای دانش فردی آنها
به نظر میرسد هنوز غیرقابل تصور باشد و در دسترس نباشد ،به استثناء زمانی که فرصتها
1. sucker effect
2. free ride
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و کانالهايی برای کارکنان وجود داشته باشد تا دانش خود را با ساير اعضای درون سازمان
به اشتراک گذارند .از اينرو تالش برای تبديل «دارندگان دانش» به «ارائهدهندگان دانش»
ضرورتی برای سازمانها به شمار میرود .برای نهادينه کردن رفتارهای اشتراک دانش،
سازمانها بايد زمینههای تسهیل اين کار را تقويت کنند .درنتیجه ،تالش برای ايجاد فرهنگ
تسهیم دانش و ترکیب يک سیستم تشويقی بینظیر (درونی و بیرونی) برای ايجاد انگیزه در
کارکنان در به اشتراک گذاشتن دانش خود بهصورت داوطلبانه و بی قید و شرط ،امری بسیار
مهم برای سازمان است .دانش فردی بهعنوان «بخشی از دانش يک سازمان است که در ذهن
و سلطه فرد قرار دارد» .استفاده از دانش فقط درصورتی ممکن است که فرد دانش خود را
با ديگران به اشتراک بگذارد و آن را در دسترس و قابل درک نمايد .دانش فردی بايد با
افراد و گروههای ديگر به اشتراک گذاشته شود در غیر اين صورت بهاحتمال زياد تأثیر
محدودی در اثربخشی سازمانی و کارآيی خواهد داشت .در حقیقت ،در محیط سازمانی
بسیار رقابتی ،اشتراک دانش حاکی از آن است که فرد دانش خود را به رقبای خود منتقل
کند (تسائی و همکاران.)1921 ،
بهطورکلی ،موانع اشتراک دانش عبارتاند از :عدم اعتمادبهنفس ،ترس از تمسخر يا
مجازات ،ترس از دست دادن وضعیت و مقام و موقعیت ،عدم وجود کانال و زمان مناسب.
افراد تنها در صورتی که تشخیص دهند تسهیم دانش برای سازمان ،ارزشمند و مهم باشد در
اشتراک دانش مشارکت مینمايند.
بهمنظور ايجاد بستر مناسب جهت اشتراک دانش و مديريت مؤثر دانش بايد برخی
پیچیدگیهايی که آن را در برگرفته است را بشناسیم .شناخت ويژگیهای دانش برای
مطالعه دانش در سازمانها شامل مطالعاتی در مورد ماهیت دانش و روند اشتراک دانش
است .دانش بهعنوان «ترکیبی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات زمینهای و بینشهای
تخصصی» تعريف شده است (گانگه .)1998 ،شرکتهای دانش بنیان موفق از سرمايه انسانی
و اجتماعی که دارايیهای تجاری بی نظیر آنها را تشکیل میدهند ،مزيت رقابتی کسب
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کاربرد ثمربخش آن در زمینههای سازمانی امر خطیری است که بايد به آن توجه کرد.

مینمايند .سرمايه انسانی شامل دانش فردی ضمنی و صريح است که از طريق کارکنان دانشی
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خود به سازمان وارد میشود ،درحالیکه سرمايه اجتماعی به دانشهايی اطالق میشود که
در روابط سازمانی و امور روزمره تعبیه شده است .دانش در اينجا از طريق گفتمان و الگوهای
روابط بین کارمندان ساخته میشود (اسوارت و کینیه .)1992 ،2توانايی اشتراک دانش
بستگی به ويژگیهای دانش دارد که در چگونگی اشتراک و گردآوری دانش تأثیر
میگذارد ،بهعنوانمثال اينکه دانش به چه میزان و در کجا حفظ و ذخیره شود و چگونه به
سهولت در درون و در کل سازمان جريان يابد .وجوه مختلف دانش مورد تجزيهوتحلیل قرار
گرفتهاند .میتوان بین دانش ضمنی و صريح که در ادبیات مديريت و بهويژه در مديريت
دانش موردتوجه زيادی قرار گرفته است ،تمايز قائل شد .تفاوت بین ضمنی و صريح بودن
دانش در نحوه بیان دانش متمرکز است .دانش صريح شامل حقايق ،قواعد و سیاستی است
که میتواند در نوشتهها يا نمادها بیان و رمزگذاری شود و بهراحتی قابل اشتراک است.

بااينحال ،تنها بخش کوچکی از دانش ما صريح است و بیشترين دانشی که بايد به اشتراک
گذاشته شود ،ضمنی است که در عمل و رويهها تجسميافته و بنابراين غیرقابل رمزگذاری
است و اين دانش را به يک عنصر چسبنده تبديل میکند که به اشتراکگذاری آن دشوار
میشود .وجه تمايز بین اين دو بعد دانش با توجه به قابلیت انتقال و به اشتراکگذاری دانش
ضروری است ،اما بايد توجه داشت که دانش همیشه از جنبههای ضمنی و صريح تشکیل
شده است .اشتراک دانش هنگامی اتفاق میافتد که تجربه ،دانش و تخصص در يک واحد
از سازمان بر واحد ديگری تأثیر داشته باشد .دانش را میتوان صريح و ضمنی به اشتراک
گذاشت .اشتراک دانش ضمنی بدون اينکه بتوان دانش بهدستآمده را بیان کرد ،رخ
میدهد ،دانش ضمنی عمیقاً در بافت کاربردی و افراد درگیر در کار ،ريشه دارد؛ بنابراين،
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جنبه فردی دانش بسیار مهم است (متزلر و همکاران1999 ،1؛ اسوارت و کینیه .)1992 ،در
فرآيند اشتراک دانش در يک سازمان ،دانش ضمنی با دشواری بیشتری به اشتراک گذاشته
میشود ،درحالیکه دانش صريح را میتوان بهراحتی بیان و مورد ارتباط قرار داد؛ زيرا
میتواند بهصورت متن و زبان بیان شود؛ بنابراين ،کارکنان تمايل بیشتری به اشتراکگذاری
1. Swart & Kinnie
2. Matzler et al.
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دانش صريح دارند (يو .)1922 ،دانش ضمنی معموالً از طريق استعارهها ،ترسیمها و
روشهای مختلف بیان ارائه می شوند و نیازی به استفاده رسمی از زبان نیست .دانش ضمنی
نوعی از دانش است که در سطوح ناخودآگاه ماست و مستلزم تعامالت چهره به چهره و
بحث منطقی میان کارکنان در محیطهای کاری است .اين نوع دانش در عمل ،تعهد و
مشارکت در زمینه خاصی از کار جای دارد و برگرفته از تجارب شخصی است .شکلی از
دانش ضمنی ،نوعی از دانش است که در اختیار افراد و يا گروههايی است که يا تمايل ندارند
و يا قادر به بیان صريح آن (بهعنوانمثال درنتیجه عاملهای فرهنگی) به دلیل عدم وجود يک
جو مناسب نیستند .به اشتراکگذاری دانش صريح را میتوان از طريق کتابها ،دستنامهها،
کلیپهای ويدئويی ،پايگاههای داده و نظامهای خبره و همچنین از طريق آموزش رسمی
انجام داد .دانش صريح ،عینی است و بهصورت بصری و شفاهی میتواند تبادل شود؛ و در
رسانههای مطمئن ذخیره میشود و بهراحتی میتوان آن را به ديگران انتقال داد .به همین
ترتیب ،بخش صريح دانش ،نظاممند است و بهآسانی در محملهای دانشی و با روشهای
کدگذاری تبادل و به افراد منتقل میشود (عبدل الرزاق و همکاران .)1922 ،هنگامیکه
دانش ضمنی و صريح يک سازمان تحت تأثیر مديريت مؤثر دانش ،روشهای اشتراک و
انتقال در تعامل باشند ،عملکرد سازمان بهبود میيابد و هرچقدر کارکنان ،بیشتر در اشتراک
دانش مشارکت داشته باشند ،دانش بیشتری را درونی میکنند .انتقال سريعتر دانش از طريق
اشتراک به پرورش توانايی تفکر و خلق دانش کمک میکند .جامعهپذيری ،بیرونیسازی،
ترکیب و درونیسازی بهعنوان مسیری برای ايجاد و تبادل دانش شناخته شده است (يو،
.)1922

مقاله حاضر مروری نقلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به مطالعه انواع مقاالتی
میپردازد که در داخل و خارج از کشور با اتکا به نظريههای مختلف به بررسی رفتار اشتراک
دانش پرداختهاند تا با شناسايی اين نظريهها بتواند کاربرد آنها را در بررسی عوامل انگیزشی
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روش

مختلف در رفتار به اشتراکگذاری دانش تعیین نمايد .بهمنظور جستجوی پژوهشهای
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صورت گرفته در خارج از کشور پايگاههای اطالعاتی ساينس دايرکت ،2امرالد ،1موتور
جستجوی گوگل اسکالر 2و سايت ايلرنیکا 4مورداستفاده قرار گرفتند .کلیدواژههای
مورداستفاده در جستجوی منابع خارجی عبارتاند از:
Knowledge Sharing Theories, Knowledge Sharing, Knowledge Sharing
Behavior, Knowledge Sharing Studies, Knowledge Management.

بهمنظور جستجوی پژوهشهای صورت گرفته در ايران ،پايگاههای اطالعاتی مگ
ايران ،9نورمگز 2و سیويلیکا 2مورداستفاده قرار گرفتند .کلیدواژههای مورداستفاده در
جستجوی منابع فارسی عبارتاند از:
نظريههای اشتراک دانش ،اشتراک دانش ،رفتار اشتراک دانش ،مطالعات اشتراک
دانش ،تسهیم دانش ،مديريت دانش.
بهمنظور جامعیت بخشیدن به پژوهش حاضر ،برای جستجو و گردآوری اطالعات از
پايگاههای اطالعاتی ،هیچگونه محدوديت زمانی اعمال نشد .هنگام جستجو ،منابع اطالعاتی
زيادی بازيابی شدند و سعی شد مقاالتی که با استفاده از نظريههای مختلف ،عوامل مؤثر بر
رفتار اشتراک دانش را موردمطالعه قرار دادهاند تحلیل و بررسی گردند .درنهايت پس از
استخراج نظريهها از مقاالت مرتبط مشخص شد که اين نظريهها مربوط به کداميک از
رشتههای علمی هستند و قابلیت کاربرد آنها در اين حوزه تحلیل گرديد.
بهمنظور تفسیر رفتار اشتراک دانش که چرا افراد تمايل دارند دانش و تجربیات شخصی
خود را به اشتراک گذارند نیاز به واردکردن نظريههايی از ساير رشتههاست تا بتوان درک
بیشتری از قابلیتهای روانی ،اقتصادی ،سازمانی و همچنین فردی ايجاد کرد که میتواند در
نیت افراد در به اشتراکگذاری دانش تأثیر بگذارد .در ادامه به برخی از اين نظريهها که از
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89
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رشتههای روانشناسی اجتماعی ،اقتصاد ،علم اطالعات و دانششناسی و مديريت اقتباس شده
است اشاره میشود:
نظريه عمل منطقی :)TRA( 2نظريه عمل منطقی توسط آيزن و فیشبین 1در سال 2829
مطرح شد .آنها در کتاب خود با عنوان «باور ،نیت ،نگرش و رفتار» اين مفهوم را پايهگذاری
کردند .اين نظريه يک الگوی روانشناسی اجتماعی است که داليل قصد رفتار را شرح
میدهد .اين نظريه بهطور گسترده توسط بسیاری از پژوهشگران بهمنظور تعیین قصد رفتار
فردی در يک زمینه مورداستفاده قرار می گیرد .قصد يک فرد برای انجام رفتار که تحت
تأثیر نگرش مثبت و هنجارهای اجتماعی است درجهای هست که فرد به اين درک میرسد
که چگونه ديگران مشارکت او در يک رفتار خاص را تأيید میکنند .اين نظريه بیانگر اين
است که نگرش و هنجارهای اجتماعی بر قصد و نیت فردی رفتار اشتراک دانش تأثیر
میگذارد .نگرش بهعنوان موقعیتی برای پاسخگويی مطلوب يا نامطلوب به خود ،ديگران و
محیط تعريف میشود .درحالیکه هنجار اجتماعی بهعنوان طرز تفکر و توقع افراد از ديگران
نسبت به اقدامات فردی تعريف شده است .برخی مطالعات با استفاده از نظريه عمل منطقی
بهمنظور کشف متغیرهای مختلف در رفتار به اشتراکگذاری دانش انجام شده است (عبدل
الرزاق و همکاران .)1922 ،الگوی نظری  TRAبرای روانشناسی اجتماعی بهمنظور تبیین
رفتار و عملکرد انسانی اتخاذشده و برای طیف گستردهای از پژوهشگران ازجمله
روانشناسی ،مديريت ،بازاريابی و موارد ديگر مورداستفاده قرار گرفته است .بر اساس اين
نظريه ،نگرش و هنجار ذهنی تأثیرهای مستقلی در مقاصد رفتار دارند .ازاينرو ،سه نتیجه
علّی امکانپذير است :مقاصد تابعی از ( )2فقط نگرش )1( ،فقط هنجار ذهنی و ( )2نگرش
نظريه رفتار برنامهريزیشده :)TPB( 4آيزن ( )2882نظريه عمل منطقی را با افزودن عامل
کنترل رفتاری محسوس بهبود بخشید .نظريه رفتار برنامهريزیشده در اصل بسط يافتهی نظريه
1. theory of reasoned action
2. Ajzen & Fishbein
3. Tsai et al.
4. theory of planned behavior
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عمل منطقی است .نظريه رفتار برنامهريزیشده قصد و نیت فرد را برای انجام يک رفتار معین
تعريف میکند (عبدل الرزاق و همکاران .)1922 ،ازآنجاکه اشتراک دانش يک رفتار عمدی
است ،میتوانیم آن را با استفاده از  TPBمطالعه کنیم .بر اساس اين نظريه سه عامل بر قصد
تأثیر میگذارد )2( :نگرش به رفتار )1( ،هنجارهای اجتماعی در مورد رفتار و ( )2کنترل
رفتار درک شده .همانطور که اشاره شد ،نگرش درجهای است که فرد رفتار را مطلوب يا
نامطلوب ارزيابی میکند و هنجار ذهنی ،فشار اجتماعی ادراکشده برای انجام يا عدم انجام
رفتار است .کنترل رفتار ادراکشده مربوط به داشتن مهارتها ،منابع و فرصتهای الزم
برای انجام يک رفتار است .از نظريه رفتار برنامهريزیشده که از نظريه عمل منطقی حاصل
شده است ،برای مطالعه رفتار اشتراک دانش استفاده کردهاند (گانگه .)1998 ،تفاوت اصلی
بین نظريه عمل منطقی و نظريه رفتار برنامهريزیشده ،بر اساس اضافه شدن سومین عامل
تعیینکننده قصد رفتاری ،يعنی کنترل رفتاری درک شده است کنترل رفتاری درک شده،
نشان میدهد که انگیزه يک فرد بهوسیله درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت
وی در انجام يا عدم انجام يک رفتار ،تحت تأثیر قرار میگیرد .اگر شخص اعتقادات قوی
کنترلی درباره وجود عوامل تسهیلکننده يک رفتار داشته باشد ،کنترل درک شده بااليی بر
روی آن رفتار خواهد داشت .برعکس اگر شخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد ،درک
پايینی از کنترل خواهد داشت که مانع بروز رفتار میشود .اين درک میتواند مربوط به
تجارب گذشته ،پیشبینی وقايع آينده و نگرشهای متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد
باشد .نظريه رفتار برنامهريزیشده يکی از همهجانبهترين چارچوبها برای بررسی عملکرد
انسان است .نگرش به يک رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل ادراکشده بر رفتار ،نیت را
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شکل میدهد که پیش از رفتار است .نظريه رفتار برنامهريزیشده حاوی چندين متغیر
مشخص است که انتظار میرود بر قصد و سپس رفتار تأثیر بگذارند (لی و همکاران.)1924 ،2
بهطورکلی مفاهیمی مانند نگرش و قصد رفتاری ناشی از اين نظريهها نشاندهنده اين هستند
که چگونه و چرا افراد انگیزه دارند دانش خود را به اشتراک بگذارند يا از آن استفاده کنند.

1. Li et al.
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با استفاده از اين چارچوب برای درک رفتار اشتراک دانش ،پژوهشگران دريافتند که
هنجارهای ذهنی بیشترين تأثیر را بر قصد رفتاری اشتراک دانش دارند و نگرشها دومین
عامل مهم تأثیرگذار بر قصد فرد بودند (االجمی.)1999 ،2
نظريه تبادل اجتماعی :)SET( 1نظريه تبادل اجتماعی هومنز )2899( 2بیان میدارد تمام
ارتباطات انسانی با استفاده از يک تحلیل ذهنی و درونی سود-زيان و مقايسه گزينههای
مختلف جايگزين شکل میگیرد .اين نظريه تلفیقی از يافتههای اقتصادی و روانشناختی در
چهارچوب قدرتمند جامعهشناختی است .اين نظريه بر ادراکات مرتبط با سود و زيانهای
روابط با افراد و کارکردهای آنها برای رضايت از ارتباط متمرکز است .مقايسه ،مؤلفهای
مهم در تبادل اجتماعی است و استانداردهايی را برای نحوه قضاوت در مورد روابط فراهم
میآورد .استانداردهای مقايسهای کامالً فردی و ذهنی بوده و بین افراد و گروهها و حتی در
ذهن يک فرد برای افراد مختلف ،متفاوت است .افراد به شکل آشکار و يا پنهان به محاسبه
سرمايهگذاریهايی میپردازند که در روابط بین فردی خود انجام دادهاند و اين روابط را به
شکل سه الگوی تبادل ،ادراک مینمايند )2 :تقابلی که در آن مقادير برابری از منابع،
سرمايهگذاری و دريافت میشود؛  )1بیش-تقابلی که در آن منابع بهدستآمده بیش از آن
است که سرمايهگذاری شده است  )2کم – تقابلی که در آن منابع سرمايهگذاری شده بیش
از منافع به دست آمده است .اين نظريه سه مفهوم عمده دارد که مؤلفههای معادله تبادل
محسوب میشوند :هزينهها عناصر زندگی ارتباطی هستند که ارزش منفی برای فرد دارند،
همچون تالش و زحمتی که فرد در رابطه متحمل میشود و رفتارهای منفی طرف مقابل.
هزينهها میتوانند زمان ،پول ،تالش و يا موارد مشابه باشند .پاداشها عناصری از رابطه هستند
هستند .افراد ارزشمند ،سود کلی يک رابطه خاص را با کسر کردن هزينهها از پاداشهايی
که برايشان به همراه دارد محاسبه میکنند (شهسوارانی.)2282 ،

1. Alajmi
2. Social Exchange Theory
3. Homans
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بهعبارتديگر ،نظريه تبادل اجتماعی حداکثر مزايا را در نظر گرفته و فرض مینمايد که
افراد با ديگران بر مبنای ارزيابی شخصی از هزينهها و مزايا تعامل دارند .فرد در طی تبادل
منابع با ديگران به دنبال به حداکثر رساندن مزايا و به حداقل رساندن هزينههايش است .اين
مزايا لزوماً محسوس نیست چراکه افراد ممکن است در يک تعامل با انتظار جبران در آينده
شرکت کنند .نرخ بازگشت به اين صورت تعريف میشود که همه مبادالت با اين فرض
عمل میکنند که افرادی که مزايا يا منابع ارزشمندی را اعطا میکنند ،پاداشهايی را بهنوبه
خود دريافت مینمايند .با توجه به اين مفهوم خاص میتوان گفت که اکثر گیرندهها و
دريافتکنندهها هنگام تبادل چیزی با يکديگر ،مزايايی کسب میکنند (عبدل الرزاق و
همکاران .)1922 ،در حالت کلی ،فرايند اشتراک دانش بهعنوان فعالیت انسانی در اين نظريه
چنین تبیین میشود .نخست اشتراک دانش مجموعهای از مبادله است .دوم افراد در گروههای
واقعی منافع خود را ارزيابی میکنند .سوم موفقیت اشتراک دانش در گروههای واقعی
درگرو جبران آن است (علیزاده اقدم و همکاران.)2282 ،
نظريه تعادل :1نظريه تعادل ساختار نظرات افراد را در مورد افراد ديگر و اشیاء و همچنین
رابطه ادراکشده بین آنها توصیف میکند .مفهوم اصلی نظريه تعادل که توسط هايدر 1در
سال  2899مطرح شد اين است که ساختارهای خاص بین افراد و اشیاء متعادل هستند،
درحالیکه ساير ساختارها نامتوازناند و ساختارهای متعادل معموالً نسبت به ساختارهای
نامتوازن ترجیح داده میشوند .بهطور خاص ،نظريه تعادل ادعا میکند که ساختارهای
نامتوازن با احساس ناراحتکننده و تأثیر منفی همراه است و اين احساس منفی باعث میشود
افراد به سمت ساختارهای متوازن بروند و از ساختارهای نامتوازن خودداری کنند .نمونهای
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برای يک ساختار متعادل وقتی است که بهترين دوست شما از گروه راک موردعالقه شما
نیز لذت میبرد .نمونهای برای يک ساختار نامتعادل وقتی است که بهترين دوست شما از
گروه راک موردعالقه شما خوششان نمیآيد .طبق نظريه تعادل ،مورد اول باعث میشود
احساس خوبی داشته باشید ،درحالیکه مورد دوم يک تنش ناراحتکننده ايجاد میکند
1. balance theory
2. Heider
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(گارونسکی .)1992 ،2اين نظريه در چارچوب گستردهای برای درک روابط بین فردی
مطرح شده است و اولويتهای افراد را مدنظر دارد .افراد روابط متعادل را ترجیح میدهند
و تمايل دارند که روابطشان متقابل باشد و با کسانی ارتباط برقرار کنند که با آنها يک يا
چند ويژگی مشترک دارند .ازاينرو در روابط خود يا با تغییر نگرش افراد يا قطع روابط
روبهرو هستند؛ بنابراين ،فردی که در به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص خود ترديد دارد،
میتواند فشار را برای حفظ رابطه متعادل با افرادی که با آنها ويژگیهای مشترک دارد،
احساس کند .درواقع ،بهمنظور برقراری رابطه متعادل با افراد ديگر ،بايد بتواند جبران کند و
با کسانی که دانش خود را به اشتراک میگذارند سهیم باشد .جستجوی يک رابطه متعادل
ايجاد روابط محکم را در افراد تسهیل خواهد کرد و بهتبع آن اعتماد الزم را برای همکاری
موفق و اشتراک دانش ايجاد مینمايد (االجمی.)1999 ،
نظريه خودمختاری :)SDT( 1طبق نظريه خودمختاری دسی و رايان ،)1999( 2سه نوع
انگیزش وجود دارد :بی انگیزشی ،انگیزش بیرونی و انگیزش درونی .اين انواع از انگیزش را
میتوان در يک پیوستار خودمختاری يا درک منبع علیت ،مرتب کرد .بیانگیزشی حالتی
است که در آن ،فرد نه انگیزش درونی دارد نه بیرونی (مثل ،دانشآموز ترک تحصیلکرده).
چهار نوع انگیزش بیرونی وجود دارد که میتوان آنها را بر اساس درجه خودمختاری از
يکديگر متمايز کرد :تنظیم بیرونی (اصالً خودمختار نیست) ،تنظیم درونفکنی شده
(تااندازهای خودمختار است) ،تنظیم خودپذير (عمدتاً خودمختار است) و تنظیم آمیخته
(کامالً خودمختار است) .انگیزش درونی بیانگر حمايت کامل فرد از خودمختاری است و به
تمام مواردی که نیازهای روانشناختی فرد ،انگیزشی را برای عمل کردن به وجود میآورند،
در هر حالت انگیزشی ،بر آنچه افراد فکر میکنند ،احساس میکنند و انجام میدهند تأثیر
بسزايی دارد .اين چهار نوع انگیزش بیرونی از اين نظر که فرد آنها را تا چه اندازهای
بهصورت خودمختار تجربه میکند ،تفاوت زيادی دارند .افراد عمدتاً به خاطر اطاعت و
1. Gawronski
2. self-determination theory
3. Deci & Ryan
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بهاينعلت که مجبور هستند (يعنی ،کنترل شدهاند) ،به تنظیم بیرونی و درونفکنی شده تن
در میدهند ،اما افرادی که به تنظیم خودپذير و آمیخته میپردازند ،اين کار را دوست دارند
و آن را ترجیح میدهند (يعنی آنها بهصورت خودمختار عمل میکنند) (مارشال ريو،
 .)2282آيزن ( )2882بر اين باور بود که مقاصد ،عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر رفتار هستند.
هرچه نیت شخص قویتر باشد ،احتمال انجام رفتار او بیشتر میشود؛ اما گانگه ( )1998در
پژوهش خود به اين نتیجه رسید که همیشه اينگونه نیست و نوع انگیزه برای شرکت در يک
اقدام خاص يا داليل افراد برای شرکت در آن نیز بر عملکرد آن تأثیر میگذارد.
با در نظر گرفتن اين داليل میتوان به پیشبینی رفتار اشتراک دانش اشاره کرد .انگیزه
خودمختار به معنای شرکت در يک فعالیت بهصورت داوطلبانه است .بهعنوانمثال ،دنبال
کردن يک فعالیت غیرمترقبه به دلیل آنکه لذتبخش است (انگیزش درونی) و دنبال کردن
آن به دلیل اينکه شخصاً دارای معنی است و متناسب با سیستم ارزشی شخص است (تنظیم
آمیخته) .انگیزه کنترلشده به معنای شرکت در يک فعالیت که میتواند از فشار و کنترل
منابع بیرونی حاصل شود ،مانند پاداشهای وعده داده شده و تهديد به مجازات (تنظیم
بیرونی) يا منابع درونی آن ،مانند زمانی که اعتمادبهنفس شخص منوط به انجام موفقیتآمیز
يک کار باشد (تنظیم درونفکنی شده) .کابررا )1991( 2معتقد است پژوهشهای اشتراک
دانش تاکنون بیشتر بر انگیزه کنترلشده متمرکز بوده است يعنی ،عمل متقابل ،بهبود شهرت
شخص ،انجام کار درست و احساسات مثبت .باوجوداين ،گانگه ( )1998ادعا دارد که انگیزه
خودمختار منجر به نتايج رفتاری مثبتتر از انگیزه کنترلشده میشود؛ مانند عملکرد بهتر در
کارهای پیچیده و خالق ،جستجوی اطالعات و دستیابی به هدف .ازآنجاکه احتماالً رفتار
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اشتراک دانش با روشی شبیه به کمک و رفتارهای اجتماعی ايجاد میشود ،تمرکز بر افزايش
انگیزه خودمختار از اهمیت ويژهای برخوردار است .درواقع ،پژوهشهای صورت گرفته
نشان میدهند که تالش برای ايجاد انگیزه در رفتار کمک نمودن با استفاده از پاداشهای
ملموس ،چنین رفتاری را کاهش میدهد؛ همچنین انگیزههای دستیابی به هدف باعث کاهش

1. Cabrera
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درگیری در رفتار شهروندی سازمانی میشود .عالوه بر اين ،انگیزه خودمختار وقتی به انگیزه
عملکرد و حفظ کارکنان داوطلب و رفتار بازيافت منجر میشود از انگیزه کنترلشده برتر
است .افرادی که اهداف عملکردی دارند (مشابه انگیزه بیرونی) نسبت به افرادی که اهداف
تسلط دارند (مشابه انگیزه درونی) کمتر احتمال دارد که با شرکای خود تبادل اطالعات کنند.
اهداف تسلط بر انگیزه باعث میشود که تقسیم مشارکت صورت گیرد و به تبادل اجتماعی
شباهت دارد ،درحالیکه اهداف عملکردی اشتراک را متوقف میکند اما استفاده کارآمد
از اطالعات را تسهیل مینمايد .اين يافتهها بر اهمیت در نظر گرفتن داليل به اشتراکگذاری
دانش بهعنوان پیشبینیکننده مهم در رفتار اشتراک تأکید دارد .میتوانیم فرض کنیم که
افراد با انگیزه درونی میخواهند دانش را صرفاً از روی اشتیاق خود به کار و بهعنوان بیان
خودشان به اشتراک بگذارند .اگرچه اين احتماالً منجر به اشتراک میزان زيادی از دانش
خواهد شد اما لزوماً منجر به مفیدترين آن نمیگردد و حتی میتواند وقت ديگران را نیز هدر
دهد .همچنین میتوان فرض را بر اين نهاد که افراد با انگیزههای تنظیمشده برای کمک به
ديگران در کار خود ،دانش را به اشتراک میگذارند يا به گروه خود کمک میکنند تا
اهداف ارزشمندی را به دست آورند که در اصل منجر به رفتار اشتراکی کارآمدتر میشود.
افراد با انگیزههای درونی ممکن است برای نشان دادن دانش خود و تقويت عزتنفس به
اشتراک روی آورند ،در اين صورت ممکن است اطالعات به اشتراک گذاشتهشده برای
ديگران مفید نباشد؛ بنابراين ،وادار کردن مردم برای به اشتراک گذاشتن دانش از طريق
وعده پاداش يا تهديد ممکن است به حداقل میزان ناچیز اشتراک موردنیاز منجر شود که
امکان دارد برای گیرنده ناکافی باشد .ازاينرو ،نوع انگیزه برای به اشتراکگذاری دانش
گذاشتهشده نیز دارد .نظريه خودمختاری همچنین پیشنهاد میکند که پذيرش انگیزه
کنترلشده يا خودمختار بستگی به ارضای نیازهای اساسی روانشناختی برای استقالل،
شايستگی و ارتباط دارد (گانگه.)1998 ،
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نظريه سیگنالینگ پرهزينه :)CST( 2بر اساس تئوری سیگنالینگ پرهزينه ،سیگنال بهعنوان
يک رفتار ،بیان يا فنوتیپی تولیدشده توسط يک فرد (سیگنالدهنده) تعريف شده است که
هدف آن تأثیرگذاری بر رفتار فرد دوم (گیرنده) است .انسانها درگیر طیف وسیعی از
رفتارهای سیگنالینگ (عالمتدهی) هستند ،رفتارهای سیگنالینگ انسان شامل همهچیز ،از
تبادل گفتار و زبان گرفته تا «زبان بدن» (بهعنوانمثال لباس ،وضعیت بدن ،خالکوبی و غیره) و
ساير رفتارهای غیرکالمی است .نظريه سیگنالینگ پرهزينه اخیراً برای پرداختن به موضوعات
ارتباط ،هماهنگی و همکاری بین افراد با عاليق تا حدی متفاوت مورداستفاده قرار گرفته است
(مک نامارا و اسزنت -ايمری .)1992 ،1سیگنالینگ پرهزينه میتواند توضیحی برای همکاری
و رفتار گروهی افراد باشد .نظريه سیگنالینگ پرهزينه برای توضیح انگیزه پنهان از اشتراک
منابع بهصورت سخاوتمندانه در رشتههای متنوعی همچون مردمشناسی ،زيستشناسی و
روانشناسی استفاده شده است .نظريه سیگنالینگ پرهزينه اظهار میدارد که رفتار تسهیم منابع
نشانگر شیوهای از عالمتدهی است .عالمتدهی (سیگنالینگ) يکی از بهترين روشهای
کنترل رفتارهای ديگران ازجمله رقباست .نظريه سیگنالینگ پرهزينه دستورالعملهای
روشنگری را برای توضیح اشتراک سخاوتمندانه دانش ارزشمند در ساختارهای سازمانی ارائه
میدهد .بر اساس اين نظريه ،افرادی که بهجای حفظ منافع شخصی خود ،در جمع با هزينههای
قابلتوجهی مشارکت میکنند ،بهطور غیرمستقیم هزينه حضور خود را در بلندمدت در قالب
افزايش اعتبار اجتماعی يا شناخت در جامعه جبران مینمايند.
اين مفهوم را در پديده اشتراک دانش میتوان به کار برد .به اشتراکگذاری دانش نوعی
سیگنال پرهزينه است و ابزاری برای دستیابی به اعتبار و قدر و منزلت در محیط کار است.
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دانش ،بهويژه دانش ضمنی ،دارايی انحصاری و متفاوت است که ناشی از سرمايهگذاری
افراد در وقت و تالش قابلتوجهی است؛ بنابراين ،به اشتراک گذاشتن دانش ارزشمند نوعی
سیگنالینگ پرهزينه برای افشای کیفیت برتر پنهان شخص است ،ازاينرو احتماالً منجر به
موقعیت برتری برای آن شخص خواهد شد .از منظر نظريه سیگنالینگ پرهزينه در مورد
1. costly signaling theory
2. McNamara & Szent-Imrey
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اشتراک دانش ،افرادی که نیاز بسیار زيادی به وضعیت و موقعیت دارند ،میتوانند به تسهیم
دانش روی آورند زيرا اين رفتار باعث افزايش اعتبار و شناخت اجتماعی آنها میشود .نیاز
به وضعیت به انگیزه شخص برای احترام يا تحسین ديگران اشاره دارد .اين تمايل به کسب
موقعیت يکی از محرکهای اصلی رفتار انسان محسوب میشود .نیاز به وضعیت ،يک
موقعیت شخصی معنیدار است که باعث افزايش به اشتراکگذاری دانش میشود.
پژوهشگران در زمینههای مختلف به اين بحث عالقه نشان دادهاند که چرا مردم منابع ارزشمند
خود را با ديگران به اشتراک میگذارند ،بر اساس نظريه سیگنالینگ پرهزينه ،در ازای چنین
رفتار فداکارانه ،افراد از افزايش سود بیشتر در درازمدت برخوردار خواهند شد .دانش منبع
و منفعت پايدار هم برای افراد و هم برای سازمانها است؛ بنابراين ،منابع نامشهود که با دانش،
بهويژه دانش ضمنی و يا تجمیع دانش و تخصص انباشتهشده افراد ارائه میشوند ،عامل اصلی
برای دستیابی به وضعیت امن در محیط کار هستند .با توجه به ادعاهای اين نظريه ،نیاز به
وضعیت میتواند قدرتمندترين و اساسیترين انگیزه برای استخراج رفتار مطلوب اجتماعی
مانند اشتراک دانش باشد؛ بنابراين ،سازمانها میتوانند با ايجاد زمینههای کاری مناسب،
کارکنان را به اشتراک دانش انتقادی تشويق کنند و مديران بايد اين اطمینان را به کارکنان
بدهند که تالشهای آنها قابلتشخیص و ارزشمند است بهگونهای که هزينهای که انجام
میشود هدر نمیرود (پارک ،چائه و نام چويی.)1922 ،
نظريه تمرکز نظارتی :)RFT( 2نظريهی تمرکز نظارتی (هیگینز )2882 ،نظريهای است
در ارتباط با نحوهی دنبال کردن اهداف توسط افراد .اگرچه همهی ما همواره در جستجوی
لذت و دوری از رنج و عذاب هستیم ،در نظريهی تمرکز نظارتی فرض بر آن قرار میگیرد
بازنمايی کرد .بر پايهی اين نظريه ،دو سیستم خود -نظارتی بنیادين وجود دارد :تمرکز
پیشبردی و تمرکز اجتنابی .در تمرکز پیشبردی به اهدافمان بهمثابهی امید و آرزوهايمان
مینگريم .درحالیکه در تمرکز اجتنابی ،اهداف حکم وظايف و تعهداتی که بر عهدهمان
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که متناسب با آنچه سیستم خود -نظارتی فعال است اين اهداف را میتوان به شکلی متفاوت

1. regulatory focus theory
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است را دارند .ازاينرو ،چنین بازنمايیهايی میتوانند افراد را برای دنبال کردن اهدافشان در
مسیر تمرکز پیشبردی يا تمرکز اجتنابی قرار دهند تا در اين خصوص به ترتیب يا از ابزارهای
اشتیاقی يا از ابزارهای مراقبتی بهره ببرند .ابزارهای اشتیاقی يعنی تضمین وجود يا عدم وجود
پیامدهای مثبت و ابزارهای مراقبتی يعنی تضمین وجود يا عدم وجود پیامدهای منفی .بديهی
است که چون هر دو سیستم نظارتی برای بقا از اهمیت بااليی برخوردار هستند میتوان آنها
را بهنوعی متغیرهای ثابت انسانی در نظر گرفت .در حقیقت با آمادهسازی يا چارچوببندی
مسئله میتوان تمرکز پیشبردی يا اجتنابی را ايجاد کرد .بااينوجود در تمرکز نظارتی
موردنظر تفاوتهای فردی معتبری وجود دارد که میتوانند انعکاسدهندهی پیشینهی افراد
به لحاظ موفقیتهای پیشبردی يا اجتنابی باشند که در مسیر دستیابی به اهداف خود در دوران
کودکی و پسازآن کسب کردهاند (مارکويتس و همکاران.)1999 ،2
ادبیات فراوان و چشمگیری به مسائل متنوعی که در زمینه اشتراک دانش در سازمانها
وجود دارد ،پرداختهاند اما باوجوداينکه رهبران نقش مهمی در مديريت مؤثر دانش دارند ،با
کمال تعجب ،متون کمی به بررسی رابطه بین رفتار رهبر و اشتراک دانش میپردازد.
ازآنجاکه دانش شخصی بهعنوان منبع اولويت ،مزيت و حتی قدرت درک میشود ،افرادی
که با خطر از دست دادن امتیاز شخصی نسبت به ديگران روبرو هستند ،معموالً بدون انگیزه
قوی فردی مايل به اشتراکگذاری نیستند .با توجه به اينکه بازخورد رهبر بهعنوان ابزاری
اساسی در تأثیرگذاری بر انگیزه و رفتار يک کارمند است ،چنین بازخوردی بهطور مستقیم
بر روشی که کارکنان رفتار خود را تنظیم میکنند تأثیر میگذارد .در محل کار يا گروه،
رهبران غالباً کارکنان را بازخورد میکنند تا رفتار آنها در جهت دستیابی به اهداف موردنظر
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89

ثبت و حفظ شود .پژوهشگران تأثیرات انگیزشی متنوعی از بازخورد ،مانند عالقه کارکنان
به وظايف شغلی ،نگرش و عملکرد شغلی ،عملکرد فردی و احساسات و رفتارهای خارج از
نقش را شناسايی کردند .ازآنجاکه رهبری يکی از مهمترين عواملی است که در انگیزش
کارکنان دارای اهمیت است ،پردهبرداری از روند پنهان برای اينکه چگونه يک رهبر بر رفتار

1. Markovits et al.
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اشتراک دانش تأثیر میگذارد ،از ديدگاه انگیزشی معقول و منطقی است .شواهد تجربی
نشان داده است که رهبری تحولگرا و معاملهگر بهعنوان نیروهای مثبت بر اشتراک دانش
عمل میکنند که با نظريه تمرکز نظارتی بهعنوان ابزاری قدرتمند برای توضیح انگیزه و رفتار
فردی ،اين مطالعات صورت میگیرد (لی و همکاران.)1924 ،
نظريه اقتباسشده از اقتصاد در ادامه بیان شده است:
نظريه وابستگی به منابع :)RDT( 2اولین گام در نظريه وابستگی به منابع بهوسیله امرسون

1

( )2821برداشته شد و در ادامه توسط ففر و ساالنکیک )2829( 2پیشرفت نمود و تبديل به
يک نظريه استوار گرديد .نظريه وابستگی به منابع ،سازمان در محیط خود را بهعنوان واحد
تجزيهوتحلیل مورداستفاده قرار میدهد .اين نظريه بر تمرکز سازمان روی کاهش عدم
قطعیت و مديريت روابط داخل شرکت و نابرابریهای قدرت تأکید میکند .اين عناصر
کلیدی در داخل نظريه وابستگی منابع به هم مرتبط هستند .يک موضوع اصلی در نظريه
وابستگی منابع اين است که سازمانها جهت کاهش عدم اطمینانهای محیطی بهوسیله مبادله
با محیطشان تالش خواهند نمود .نظريه وابستگی منابع ادعا میکند که هدف مهم يک
سازمان به حداقل رساندن وابستگی آن به محیط و ازجمله به سازمانهای ديگر برای تأمین
منابع کمیاب در محیط و برای يافتن راههای تأثیرگذاری به سازمانی ديگر برای در دسترس
قرار دادن منابع است .لذا بهطورکلی با توجه به نظريه وابستگی منابع ،منفعت سازمانها رسیدن
به ماکزيمم سطح استقالل است .اگرچه ،شرکتهايی که کمبود منابع دارند مجبور خواهند
شد اين منابع را بهوسیله ايجاد روابط با ديگران به دست آورند .به شرکتها بهعنوان
سازمانهايی که همکاریهای میان سازمانی را با شدتهای مختلف برای کسب و نگهداشت
از ابزارهای ممکن برای مديريت روابط خارجی را توسعه میدهد ،بهعنوانمثال افزايش تعداد
تامینکنندگان بالقوه برای کاهش وابستگی به يک تأمینکننده منفرد و يا تشکیل اتحاد با

1. resource dependency theory
2. Emerson
3. Pfeffer & Salancik
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شرکای منتخب و يا تغییر اعضای هیئتمديره برای افزايش وابستگی متقابل و غیره (قديمی
و همکاران.)2284 ،
رفتار اشتراک دانش نیز میتواند از طريق نظريه وابستگی به منابع توصیف و درک شود.
مطالعات صورت گرفته در مورد روابط فردی و شبکههای سازمانی تأکید میکند که افراد
و سازمانها به دلیل نیاز به منابع بهعنوان همکار ظاهر میشوند .نظريه وابستگی به منابع،
بااينحال ،اظهار میدارد که سازمانهايی که به منابع بیرونی متکی هستند ،احتماالً با آنها
همکاری میکنند .اين نظريه همچنین میتواند برای درک عوامل مؤثر و انگیزه افراد برای
به اشتراک گذاشتن دانش خود گسترش يابد .اعتماد فرد به ديگران برای جستجوی دانش
میتواند فشار زيادی برای تعامل و درنتیجه حفظ رابطه متعادل با آن ارائهدهندگان دانش به
وجود آورد (االجمی.)1999 ،
نظريه اقتباسشده از علم اطالعات و دانششناسی در ادامه بیان شده است:
نظريه وضعیت ناهمگون دانش :)ASK( 2اين نظريه بر مبنای فرضیه ناهمگونی در وضعیت
دانش جستوجوگران اطالعاتی توسط بلکین ،ادی و بروکس )2891( 1ارائه شده است .اين
نظريه دارای کاربرد در مباحث مربوط به رفتار اطالعيابی کاربران است (پرتو و گلتاجی،
 .)2289فرض اساسی نظريه وضعیت ناهمگون دانش اين است که نیاز اطالعاتی از يک
ناهنجاری مشخص در وضعیت دانش کاربر نظامهای اطالعاتی در ارتباط با يک موضوع يا
يک موقعیت ناشی میشود و اينکه بهطورکلی کاربر قادر نیست دقیقاً چیزی که برای حل آن
ناهنجاری نیاز دارد را تعیین کند .اين فاصله بین آنچه موردنیاز است و چگونگی برآوردن اين
نیازها میتواند افراد را به مشارکت بیشتر جهت ايجاد بینش نسبت به آنچه برای برآورده کردن
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نیازهای دانشی خود الزم دارند ،تشويق کند .تسهیم دانش نه تنها برای به اشتراکگذاری
اطالعات بلکه برای جستجوی اطالعات بیشتر و ايجاد بینش درباره مسئله يا موضوع موردعالقه
نیز انجام میشود؛ بنابراين ،يک فرد میتواند دانش خود را در مورد يک موقعیت با هدف

1. anomalous state of knowledge theory
2. Belkin, Oddy & Brooks
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درک بیشتر  -دانش از ديدگاه ديگری  -که میتواند شکاف دانش ناهمگونی که او ممکن
است با آن روبرو شود را پر کند ،به اشتراک بگذارد (االجمی.)1999 ،
نظريه اقتباسشده از مديريت در ادامه بیان شده است:
نظريه جوسازمانی :2جوسازمانی عبارت است از مجموعهای از خصوصیات
قابلاندازهگیری در محیط کار که بهطور مستقیم يا غیرمستقیم توسط افرادی که در اين
محیط زندگی و کار میکنند درک شده و فرض میشود بر انگیزه و رفتار آنها تأثیر بگذارد
(الشمايیر .)2881 ،1شواهد و نظريههای تجربی وجود دارد که نشان میدهد جوسازمانی با
رفتار و عملکرد رابطه مهمی دارد .يک جوسازمانی آزاد و انعطافپذير منجر به عملکردهای
مؤثرتر در سازمان میشود .جوهای مختلف منجر به رفتار متفاوت و پیامدهای سازمانی
متفاوت میشود (هیت و مورگان .)2822 ،2در پژوهشهای مربوط به اشتراک دانش،
جوسازمانی بهعنوان اولین و مهمترين مؤلفه موفقیت استراتژیهای اشتراک دانش شناخته
شده است .جوسازمانی بهعنوان «مجموعهای از ويژگیهايی که يک سازمان را توصیف
مینمايد» تعريف میشود و اينکه (الف) سازمان را از ديگر سازمانها متمايز میکند (ب) با
گذشت زمان نسبتاً ماندگار هستند و (ج) بر رفتار افراد در سازمان تأثیر میگذارد .اثر
جوسازمانی بر رفتارهای فردی را میتوان ازنظر تعريف محرکهای ارائه شده به اعضای
فردی ارزيابی کرد؛ بنابراين ،جوسازمانی بهعنوان يک عامل مهم برای ايجاد انگیزه در افراد
برای به اشتراک گذاشتن تخصص خود با همکاران در نظر گرفته میشود .جوسازمانی الزم
برای ايجاد انگیزه در رفتار اشتراک دانش افراد با اعتماد مبتنی بر روابط درون تیمی،
نوآوری ،استقالل و انصاف مشخص میشود (االجمی.)1999 ،
افراد را برای انجام اين رفتار تحت تأثیر قرار میدهند با تحلیل نظريههايی از رشتههای
روانشناسی اجتماعی ،اقتصاد ،علم اطالعات و دانششناسی و مديريت که در مطالعات
مربوط به اين حوزه به کار رفتهاند ،موردبررسی قرار داده است .طبق نظريههای عمل منطقی
1. organizational climate theory
2. Al-Shammari
3. Hitt & Morgan
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و رفتار برنامهريزیشده مشخص شد که نگرش و هنجارهای اجتماعی بر قصد و نیت فردی
رفتار اشتراک دانش تأثیر میگذارند ،بر اساس نظريه تبادل اجتماعی ،اشتراک دانش
مجموعهای از مبادله هاست و افراد در طی تبادل منابع با ديگران به دنبال به حداکثر رساندن
مزايا و منافع خود هستند .نظريه تعادل نشان میدهد ازآنجاکه افراد تمايل دارند با اشخاصی
که اولويتها و ويژگیهای يکسانی با آنها دارند ارتباط برقرار نمايند اين موضوع باعث
ايجاد اعتماد الزم برای تداوم همکاری و اشتراک دانش میشود .طبق نظريه خودمختاری،
نوع انگیزش افراد بر رفتار اشتراک دانش تأثیر میگذارد و ممکن است اثرات عمیقی نه تنها
بر میزان اشتراک ،بلکه در کیفیت و سودمندی اطالعات به اشتراک گذاشتهشده نیز داشته
باشد .انگیزه خودمختار به معنای شرکت در يک فعالیت بهصورت داوطلبانه است ازاينرو
افراد با انگیزش درونی ،دانش خود را صرفاً به دلیل اشتیاق به اين کار تسهیم مینمايند .نظريه
سیگنالینگ پرهزينه به اين نکته اشاره دارد که رفتار تسهیم منابع نشانگر شیوهای از
عالمتدهی (سیگنالینگ) است .به اشتراکگذاری دانش ارزشمند نوعی سیگنالینگ
پرهزينه برای افشای کیفیت برتر پنهان شخص است و ابزاری برای دستیابی به اعتبار و قدر و
منزلت در محیط کار به شمار میرود .رهبری يکی از مهمترين عواملی است که در انگیزه
کارکنان در انجام کار ،نقشی پراهمیت دارد .رهبری تحولگرا و معاملهگر بهعنوان نیروی
مثبت در اشتراک دانش عمل میکند که با نظريه تمرکز نظارتی بهعنوان ابزاری قدرتمند
برای توضیح انگیزه و رفتار فردی ،اين مطالعات صورت میگیرد .نظريه وابستگی به منابع
رفتار اشتراک دانش را از اين جنبه که افراد و سازمانها به دلیل نیاز به منابع با يکديگر
همکاری میکنند توصیف مینمايد .وضعیت ناهمگون دانش بیان میکند شکاف دانشی فرد
سال ششم ،شماره  ،12زمستان 89
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و فاصله بین آنچه موردنیاز است و چگونگی برآوردن اين نیازها میتواند افراد را به اشتراک
دانش وادارد چراکه تسهیم دانش نه تنها برای به اشتراکگذاری دانش بلکه بهمنظور
جستجوی اطالعات بیشتر و ايجاد بینش درباره مسئله يا موضوع موردعالقه نیز صورت
میگیرد .همچنین ،جوسازمانی عاملی مهم برای ايجاد انگیزه در افراد برای به اشتراک
گذاشتن دانش و تخصص خود با همکاران در نظر گرفته میشود .جوسازمانی الزم برای
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ايجاد انگیزه در رفتار اشتراک دانش افراد با اعتماد مبتنی بر روابط درون تیمی ،نوآوری،
استقالل و انصاف مشخص میشود.
با توجه به مباحث مطرح شده ،رفتار اشتراک دانش نقش مؤثری در عملکرد سازمان و
همچنین در سطح رضايتمندی افراد دارد .عالوه بر اين ،اشتراک دانش در بین اعضای سازمان
پويايی گروه را تسهیل و تقويت مینمايد و باعث ايجاد روابط رضايتبخشتر بین اعضا در
سطح گروه میشود .چارچوب روابط بازگشتی بین عوامل انگیزشی ،رفتار اشتراک دانش و
عملکرد در شکل  2ارائه شده است .با درک روابط بازگشتی بین عوامل مختلف انگیزشی
سازمانی و فردی ،به رفتارها و پیامدهای اشتراک دانش میتوان پی برد که چگونه سازمانها
میتوانند فرايندهای اشتراک دانش را با توسعه عملکرد سازگار نمايند .همچنین ،اين
چارچوب میتواند سازمان را در ايجاد زمینه برای تشويق کارکنان به اشتراک دانش ياری
دهد .درک روابط اجتماعی و نیز روابط تجاری سبب میشود تا سازمانها تالشهای خود
را در خصوص ايجاد و بهبود انواع مختلف روشهايی که موجب تسهیل انتقال و اشتراک
دانش ضمنی است متمرکز نمايند .اين چارچوب میتواند بر استراتژیهای اتخاذشده برای
اشتراک دانش تأثیر بگذارد بهگونهای که بتواند عملکرد سازمانی و فردی را تقويت نمايد.
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نتیجهگیری
بهمنظور حفظ و تقويت مزايای رقابتی ،توسعه فرصتهای شغلی جديد ،حفظ کارکنان از
ترک خدمت و افزايش بهرهوری و توسعه سرمايه انسانی از طريق نوآوری و خالقیت،
سازمان بايد با ايجاد فرهنگ اشتراک دانش و طراحی يک سیستم تشويقی بینظیر ،در تبديل
«دارندگان دانش» به «ارائهدهندگان دانش» تالش نمايد؛ بنابراين ،برای دستیابی به موفقیت
در اشتراک دانش ،ضروری است که مطالعات آتی تفسیر دقیقی از رفتار به اشتراکگذاری
دانش در ارائهدهندگان دانش با استفاده از ابعاد روانشناختی ارائه دهند .رفتار واقعی فرد
نسبت به اشتراک دانش نه تنها با نگرش و نیت هوشیارانه بلکه با هنجارهای ذهنی نیز تحت
تأثیر قرار میگیرد .اين بدان معنی است که قصد اشتراک دانش احتماالً نه تنها بر انگیزههای
شخصی بلکه بر نیروهای زمینهای نیز تأثیر میگذارد .تسهیم دانش ،درک رابطه بین حداقل
دو بخش ،يکی مالک دانش و ديگری متقاضی دانش است .در اين راستا ،هرچقدر کارکنان
دانش بیشتری در اختیار سازمان قرار دهند ارزش بیشتری دارند .ازاينرو ،سازمان بايد از
مفهوم اشتراک دانش حمايت کند تا ارزش دانش خود را چند برابر نمايد .جوسازمانی و
انگیزه شخصی در اهداف اشتراک دانش تأثیر دارد .عالوه بر اين ،عوامل سازمانی و مديريتی
(بهعنوانمثال محیطی) میتوانند اشتراک دانش فرد را تحت تأثیر قرار دهند ازجمله اعتماد
بین فردی و اهداف رفتاری .درنتیجه ،شناخت عوامل مختلفی که باعث ارتقاء و يا مانع
اشتراک دانش میشود ،ازجمله سطح فردی قصد به اشتراکگذاری دانش جنبههای مهمی
دارد .بیشتر مطالعات مربوط به شیوههای به اشتراکگذاری دانش ،از نظريههای روانشناسی
اجتماعی مانند نظريه رفتار برنامهريزیشده ،نظريه اقدام منطقی ،نظريه تبادل اجتماعی و غیره
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برای درک رفتار اشتراک دانش استفاده مینمايند .همانطور که اشاره شد ،نگرش و
هنجارهای ذهنی عوامل اصلی هستند که در تمايل فرد برای به اشتراک گذاشتن دانش و
تجربه خود با ديگران نقش دارند .عالوه بر اين ،فرد نگران مزايا و هزينههايی است که وقتی
داوطلبانه برای اشتراک دانش خود اقدام نموده متحمل شده است .برخی از افراد به دلیل
عدم امنیت و بیاعتمادی به ديگران مقاومت کرده و تمايلی برای اشتراک دانش خود ندارند.
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در چارچوب کسبوکار ،تسهیالت ،فرهنگها و زيرساختها نیز بهعنوان اصلیترين دغدغه
عملکرد مؤثر اشتراک دانش شناخته شدهاند .مديران ارشد بايد در تأمین تسهیالت ،ايجاد
اعتماد ،تشويق و آموزش کارمندان در خصوص اشتراک دانش و مزايای آن توجه جدی
نموده و از آن حمايت نمايند.

منابع
پرتو ،پرديس و گلتاجی ،مرضیه .)2289( .ماهیت میانرشتهای در علوم انسانی ،فصلنامه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.212-241 ،)1-2(2 ،
شهسوارانی ،امیرمحمد .)2282( .نظريه تبادل اجتماعی :نظريه ارتباطات و تعامالت بین فردی
در جامعه ،فصلنامه تحقیقات رسانه.92-29 ،)2(2 ،
علیزاده اقدم ،محمدباقر ،عباس زاده ،محمد ،آقاياری هیر ،توکل و قاسمزاده ،داود.)2282( .

فهمگذار از قدرت آفرينی اشتراک دانش (يک روش کیفی) ،کتابداری و
اطالعرسانی.28-292 ،)1(12 ،
قديمی ،علیرضا ،زنگنه نژاد ،نرجس و امیرکبیری ،علیرضا .)2284( .تئوری وابستگی به منابع:
مفاهیم ،چارچوبها و کارکردها ،کنفرانس ملی اقیانوس مديريت.
مارشال ريو ،جان .)2282( .انگیزش و هیجان ،ترجمه يحیی سید محمدی .تهران :ويرايش.
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