
 

 

 

های کاربردی در مطالعات مربوط به رفتار  روری بر نظریهم

 اشتراک دانش 
 2، فاطمه نوشین فرد 1  *فاطمه حمیدی

 شناسیمطالعات دانش 

 142تا  113ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 08/98/ 29تاريخ دريافت: 

 10/98/ 15تاريخ پذيرش: 
 چکیده

و عامل بقای   مديريت دانش  کلیدی در فرايند  عنصر  يک   عنوان به اين مقاله با هدف درک عمیق از رفتار اشتراک دانش  
کاربردی در اين حوزه به اين موضوع بپردازد    ی ها ه ي نظر   تحلیل   با   و سعی دارد  شده است   حاضر انجام در عصر    ها سازمان 

مقاله حاضر    . نمايند   ل ی اشتراک دانش را تسه   نه ی در زم   ز ي متما   های پژوهش اند  توانسته ها  ه ي نظر   چگونه اين  و نیز نشان دهد 
با اتکا    از کشور در داخل و خارج    که   پردازد ی م به مطالعه انواع مقاالتی    ای مروری نقلی است و با استفاده از روش کتابخانه 

ها از  اند. پس از استخراج نظريه دانش پرداخته های مختلف به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر بر رفتار اشتراک  به نظريه 
در اين    ها آن های علمی هستند و قابلیت کاربرد  از رشته   يک کدام ها مربوط به  تعیین شد که اين نظريه ،  مقاالت مرتبط 

دهند با  قرار می   تأثیر که افراد را برای انجام رفتار اشتراک دانش تحت  انگیزشی مختلف  عوامل  حوزه مشخص گرديد. 
شناسی و مديريت که در مطالعات  علم اطالعات و دانش ،  اقتصاد ،  اجتماعی   شناسی روان های  هايی از رشته تحلیل نظريه 

،  شده يزی ر برنامه نظريه رفتار  ،  منطقی گرفتند و مشخص شد نظريه عمل    قرار   موردبررسی ،  اند مربوط به اين حوزه به کار رفته 
اجتماعی  تبادل  تعادل ،  نظريه  رشته  ،  نظريه خودمختاری ،  نظريه  از  نظارتی  تمرکز  نظريه  و  پرهزينه  سیگنالینگ  نظريه 

نظريه وضعیت ناهمگون دانش از رشته علم اطالعات و  ،  نظريه وابستگی به منابع از رشته اقتصاد ،  اجتماعی   شناسی روان 
تفسیر    منظور به   در حوزه رفتار اشتراک دانش قابلیت کاربرد دارند. ،  از رشته مديريت   جوسازمانی و نظريه    شناسی دانش 

  عمیق   بینشی   بتوان   در اين حوزه بود که   ها رشته   ساير   از   شده اقتباس کاربردی و    های نظريه   تحلیل   به   رفتار اشتراک دانش نیاز 
ند ايجاد  تأثیرگذار گذاری دانش  در به اشتراک   افراد   نیت   در   که   فردی   همچنین   و   سازمانی ،  اقتصادی ،  روانی   های قابلیت   از 

  مانند   مفاهیمی   . آورد   دست   به   اجتماعی   شناسی روان   های يه از نظر   را   خود   درک   اعظم   بخش   تواند می   دانش   نمود. اشتراک 
  عوامل   بین   بازگشتی   روابط   با شناخت   . گذارد می   تأثیر در رفتار اشتراک دانش    ها نظريه   اين   از   ناشی   رفتاری   قصد   و   نگرش 

توانند  می   ها سازمان پی برد اينکه چگونه    توان می   دانش   اشتراک   پیامدهای   و   به رفتارها ،  فردی   و   مختلف سازمانی   انگیزشی 
  و   تشويق ،  ايجاد اعتماد ،  تسهیالت   تأمین   در   بايد   ارشد   مديران   فرايندهای اشتراک دانش را با بهبود عملکرد سازگار نمايند. 

 جدی نموده و از آن حمايت نمايند.   و منافع آن توجه   دانش   در خصوص اشتراک   آموزش کارکنان 

 هانظریه ، رفتار اشتراک دانش، دانش، تسهیم دانش، اشتراک دانش: ی کلیدیهاواژه 

 

دکتر  *.  1 شناسیدانشجوی  دانش  و  اطالعات  علم  اسالمی  ،ی  آزاد  تهران  ،دانشگاه  تحقیقات  و  علوم  ايرانواحد   ،. 
fhamidi24@yahoo.com 

 .، ايرانواحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علم اطالعات و دانش شناسیدانشیار  .2
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 مقدمه
 آن  ثروت  و  دارايی  نمايانگر  سازمان  يک  حاصل از عملکرد  دانش ،  يکم  و  بیست  قرن  در

  سرمايه   اصلی  هسته   عنوان بهبايد    بلکه،  گیرد  قرار  تأکید  مورد  شدت   به   بايد  تنها  است که نه

بقا  ،  در رشد  ینقش مهم  شی دان  یهايیدارا(.  2008،  1شود )لین  گرفته  نظر  در   فکری آن نیز

  ه يسرما  کيدانش   (.2017،  2عبدالمجید و   )ياسیر  دارند  ان ی و عملکرد بهتر در اقتصاد دانش بن 

سازمان  مهم معاصربرای  مز  یابی دست  منظوربه  های  با    هاسازمان است.    داريپا  ی رقابت  تيبه 

  نمايند تا کارکنان را ترغیب می، منبع بنیادی برای عملکرد و نوآوری عنوانبهشناخت دانش 

طريق    خود  دانش  از  دانش   هاینظام  چون  هايیواسطهرا  و  گروه،  اينترنت،  مديريت  ها 

؛ کینگ و مارکس  2017،  3چائه و نام چويی،  پارک)  اشتراک گذارند  بهمختلف    هایشبکه

افرادی هستند که از    هاآندانش با کارکنان دانشی مرتبط است.  ،  (. در اصل2008،  4جی آر 

در ،  دانش  بااليی  بسیار  استعداد  و  )عبدل  وکار کسبشايستگی  و    برخوردارند  الرزاق 

 (. 2016، 5همکاران 

های  با چالش ،  پذيری جامعه خود به دانش تولید و استفاده شدهدسترس  منظوربه  هاسازمان

دانش به روشی    کارگیری بهانتشار و  ،  دهیسازمان،  ذخیره،  ايجاد و القای فرايندهای تولید

نمايد کمک می  ها سازمانشوند. مفهوم مديريت دانش به  صريح و مطمئن روبرو می،  منظم

کسب و استفاده از دانش  ،  ها را به حداقل برسانند. مديريت دانش فرآيند تولیدتا اين چالش 

به شخص ديگری منتقل شود و عملکرد سازمانی    توجهیقابل  طور بهکه بتواند    ایگونهبهاست  

بهبود بخشد. هدف اصلی مديريت دانش در   بهینه تکه،  وکار کسبرا  های  تسهیل کاربرد 

ها و فنونی اشاره دارد که  هاست. مديريت دانش به شیوهدانش در سازمان از طريق ادغام آن

و   تخصصی ،  فنی،  توزيع و اشتراک دانش عمومی،  بازنمايی،  شناسايی  منظوربهيک سازمان  

کسب مزيت رقابتی و  ساير اشکال دانش جهت ايجاد فرهنگ يادگیری در سراسر سازمان و  

 
1. Lin 
2. Yasir   & Abdul Majid 
3. Park, Chae & Nam Choi 
4. King & Marks Jr. 
5. Abdul Razak et al. 
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می کار  به  نفوذ  نظامقدرت  کسبگیرد.  به  کمک  با  دانش  مديريت  به  ،  ذخیره،  های 

سازمان را در دستیابی به اهداف يادگیری سازمانی ياری  ،  گذاری و استفاده از دانش اشتراک

)منولی و همکاران می  مديريت  به   فزاينده  طور به  هاسازمان  رقابتی   (. مزيت2015،  1رسانند 

  دانش   های مديريتنظام   زیآمتیموفق   دارد. اجرای  بستگی  سازمانی  يادگیری  و  مؤثر  دانش 

رفتار  کارکنان  رفتار  به   وابسته است    بین   در   دانش   گذاریاشتراک  به   بخصوص  کارکنان 

از    عنوانبه(. مديريت دانش  2009،  2)گانگه  شناخته شده   وکارکسبمهم    های مؤلفهيکی 

مزيت تا  رقابتی  است  مديريت وکار کسبدر    هاسازمانهای  و حفظ شود.  بماند  باقی  شان 

شغلی  کارآمددانش   يادگیری  فضای  کارکنان  میان  گفتگو،  در  و  ،  مديريت  نوآوری 

،  ديگرعبارتبه(. 2016، کند )عبدل الرزاق و همکارانايجاد می  وکارکسبشايستگی برای 

کند؛ همچنین به  از ذخیره دانش ايجاد شده توسط افراد پشتیبانی می، یوعنبهمديريت دانش 

نمايد تا دانش فردی به دانش سازمانی  ها و سازمان کمک میگسترش اين امر از طريق گروه

غالباً دارايی يک فرد خاص است بايد گسترش يابد    که  دشدهی تولدانش    چراکه تبديل شود  

 (.2015، )منولی و همکاران

انطباق با تغییر در يک فضای رقابتی نیاز به مديريت موثرتر دانش است و برای  منظور به 

تولید و اشتراک  ،  و ساختاری در فرايندهای کسب  شناختیروانآمادگی در هر دو بعد  ،  تغییر

پذيرد. صورت  بايد  زيرساختسرمايه،  مثالعنوانبه  دانش  و  فناوری  در  همیشه  گذاری  ها 

نمی تضمین  را  موفق  دانش  موفقیت،  کندمديريت  به  دستیابی  اصلی  ستون  بر ،  بلکه  مبتنی 

برای حفظ دانش و  ، تمايل و تعهد کارکنان برای مشارکت در اين ابتکار عمل است. امروزه

پردازند و کارکنان  ه اشتراک دانش به بحث میان دربارپژوهشگرکارکنان دانشی بسیاری از  

که در تجارت منجر    است  ی ااندازهبهنمايند. ضرورت اشتراک دانش  را به اين امر ترغیب می

مالکیت کسب  باال،  به  مزيت،  تعهد  و  شغلی  میرضايت  رقابتی  با  های  همچنین  شود. 

تجارت قادر به پاسخگويی به يک محیط در حال  ،  آمیز اشتراک دانش موفقیت  هایفعالیت

اشتراک دانش باعث    مؤثرعملکرد  ،  است. عالوه بر اين   وکارکسبتغییر برای بهبود عملکرد  

 
1. Menolli et al. 
2. Gagne 
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رشد درآمد و فروش از طريق به اشتراک گذاشتن    ازجملهوری و سودآوری  افزايش بهره

،  رون ياشود. از  ديد میهای جحل مسئله و خلق ايده،  گیریدانش و تجربه در تصمیم،  ايده

راهبردی برای حفظ دانش و به حداقل رساندن    عنوانبهدانش موجود بايد توسط کارکنان  

کارکنانی که تمايل به ترک خدمت را دارند توزيع و با ديگران به اشتراک گذاشته شود.  

که    يیهاسازوکار بايد از    وکارکسبافراد در  ،  گذاری دانش توسعه رفتار به اشتراک  منظوربه

شود آگاه باشند )عبدل الرزاق و منجر به اشتراک دانش ارزشمندشان با ديگران می  منحصراً

 (. 2016، همکاران

  ها آناز دانش کارکنان وجود نداشته باشد وقتی    گیریبهرهمناسبی برای    سازوکارچنانچه  

شود. دانش و تخصص  خارج می  هاآنشوند دانشی که دارند نیز همراه با  از سازمان خارج می

آورد. ايجاد فرهنگ اشتراک دانش در  های جدی به بار میاز دست رفته برای سازمان زيان

های  ها و شکستشود خسارتمحیطی سرشار از اعتماد و تفاهم متقابل سبب می  و  سازمان

شود که در درازمدت  هايی میيجاد ارتباطات و ايدهباعث ا  سازمان به حداقل برسد. همچنین

گذاری دانش شامل تسهیم  به اشتراک،  گريدیعبارت به  .بخشدسازمان را بهبود می  اندازچشم

میموفقیت،  نیازها،  هاايده سازمان  در  مشکالت  و  لذاها  سازمان  ،  شود.  هر  بالقوه  مزايای 

 کارکنان افزايش يابد.گذاری دانش تواند با به اشتراکمی

: نظريه(  1)گیرند  صورت می  زير  رويکردهای  با  معموالً   دانش   اشتراک  به   مربوط  مطالعات

اساس  دانش   اشتراک  مفاهیم ( 2)  .گیردمی  قرار  بحث  مورد  مختلف  هاینظريه  بر 

ابزارهاروشبه  :  یشناسروش و  می  مورداستفادهی  ها  دانش  اشتراک  و  در  ( 3)پردازد 

اشتراک  هایفعالیت:  یگذاراشتراک قرار    یسازمان  /یگروه درونگذاری  به  بحث  مورد 

 (.2008، )لین  دنری گیم

شناسايی عوامل اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش ابتدا به ماهیت اشتراک    منظوربهاين مقاله  

ويژگی و  میدانش  دانش  نظريه،  پردازدهای  به  سپس  رفتار  حوزه  در  کاربردی  های 

 دهد. گذاری دانش را مورد بحث قرار میراکاشت 

را به خود جلب کرده است.    انپژوهشگر  از  بسیاری  توجه،  وکارکسب  در  دانش   اشتراک

محیط  طور به  اين موضوع که در  واقع شدهجدی  بحث  مورد  ،  رفتار سازمانی،  های کاری 
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زمینه،  ارتباطات از  بسیاری  و  انسانی  منابع  تحت  استراتژی  را  است.  ها  داده  قرار  پوشش 

  اطالعات   تهیه  اشتراک دانش فرايندی ست که به معنای کسب تجربه از ديگران است و به

حل مسئله و توسعه  ،  ديگران جهت کمک به افراد  با  همکاری  برای  فنی  دانش ،  کار  به  مربوط

،  دارد. اشتراک دانش فرايندی در مديريت دانش است که برای ايجاد اشاره  های جديدايده

فرايندهای  بهره حفظ  و  می  وکارکسببرداری  اشاعه  صورت  و  تبادل  به  و  ،  هاايدهگیرد 

ديگران   با  دانش  و  تداوم  منظوربهتجارب  از  يافتن  در  ،  اطمینان  دانش  حفظ  و  پايداری 

  کسب  تجارت   در   خاص  کارکنان   توسط  که  دانشی،  بنابراين ؛  شودمیاطالق    وکارکسب

بخش    ترين مهمحفظ گردد. اشتراک دانش    آن  ارزش  تا  شود  لمنتق   ديگران  به  بايد  شودمی

يکی از عناصر اصلی فرايندهای مديريت   عنوان بهتواند  و چالش مديريت دانش است و می

 (. 2016، منعکس شود )عبدل الرزاق و همکاران وکارکسبدانش در  

به    ن ي ا  واست    ديمشترک دانش جد  جادي دانش و امتقابل  تبادل    ندياشتراک دانش فرآ 

هدف مشترک تالش    کيبه    دنی است که در جهت رس   یافراد   يی افزاهم  ی همکار  یمعنا

ا  غالباً.  کنندیم بر  رفتارها  ن يفرض  که  بس  یاست  با  دانش  رفتارها  یاری اشتراک    یاز 

  يیهاشباهت،  یسازمان  یشهروند  یو رفتارها  یاجتماع  یمانند کمک و رفتارها،  داوطلبانه

  يیرفتارها  ن ی چن  بینیپیش که در    میاستفاده کن   شیزی نظريه انگ  کياز    ديبا،  رون يااز    دارند.

را    دانش  گذاریاشتراک  (. به2008،  1؛ کینگ و مارکس جی آر 2009،  )گانگه  است  دی مف 

(.  2013،  2تیمی )يو /    سازمانی  سطح  و  فردی   سطح:  کرد  وتحلیلتجزيه  توان می  سطح  دو  در

مهم    یتجرب  هایپژوهش  عدم    تأثیرگذارعوامل  شناسايی    گذاریاشتراکدر  را  دانش 

عوامل  ازجملهاند.  کرده فرد،  اين  دادن  ،  نفس اعتمادبهعدم    نظیر)  یعوامل  از دست  ترس 

عدم ،  وجود حمايت مديرعدم    نظیر)  یعوامل سازمان،  (یقدرت و عدم وجود شبکه اجتماع

س فقدان    یدهپاداش  ستمی وجود  و  عوامل  گذاریاشتراکبه    هایفرصتمناسب  و   )

عالوه بر و فقدان آموزش( هستند  نامناسب    یهای اطالعات نظام،  مثالعنوانبه)  یکي تکنولوژ

 زهی و ارزش آن بر انگ   گذاردمی  ری آن تأث   گذاردناشتراک  به  دانش بر سهولت  ت ی ماه ،  ن يا

 
1. King & Marks Jr. 
2. Yu 
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همچنین   تأثیرگذار افراد    گذاریاشتراک به  روش  سادگی،  است؛    زی نگذاری  اشتراکهای 

  ی معن   ن ي ارزش دانش به اقرار دهد.    تأثیررا تحت    در انجام اين رفتار  افراد  ليممکن است تما

قدرت و پاداش استفاده کنند.  ،  گاهي به دست آوردن جا  یاز آن برا  توانند میاست که افراد  

،  تعاملیاز موضوعات    یتابع  عنوان بهدانش را    اکاشتررفتار    یانگیزه  انپژوهشگرتاکنون  

هدف   کيبه    یابی دست  یبرا  ديافراد با اند.قرار داده  موردمطالعهها  و پاداش  رندهی با گ ارتباط  

ی انجام  برا و اشتیاق ليماتمهم بدانند تا   ايبا ارزش  شخصاً نش را تسهیم دا،  ارزشمند  یجمع

را    دانش   یگذارو به اشتراک  یهمکار،  بلندمدتو    یگروه  جينتابر  تمرکز    باشند.آن داشته  

  ل يتما،  پاداش  افتيدر  یافراد در ازا  ايکه آ  اندمطالعات ديگر به اين پرداخته  کند.یم  قيتشو

(. رفتار يک عمل فردی است که يک فرد را  2009، )گانگه به اشتراک دانش دارند یشتری ب

اين رفتار به نگرش  ،  ظاهراً.  دهدیمبه واکنش در مسیر خاصی از کنش يا رويدادها سوق  

ها و رفتارهای  اشاره دارد. نگرش  وکارکسبها و اعتقاد در  ارزش،  شخصیت و هويت،  فردی

تمايل و رغبت برای به اشتراک گذاشتن دانش است. رفتار اشتراک دانش به  ،  تسهیم دانش 

در   ديگران  با  دانششان  گذاشتن  اشتراک  به  برای  کارکنان  آمادگی  و    وکار کسبتمايل 

فعاالنهگرددیبرم ارتباط  به  دارد  اشاره  فرد  آمادگی يک  با همکاران،  .  و  ،  مشورت  تبادل 

کارکنان   تجربیات.  داوطلبانه  اشتراک اشتراک  به  را  خود  دانش  اجبار  روی   از 

لذت  ،  کند. تسهیم دانش حسی از لذت کمک به ديگران را ايجاد می،  گذارند. آمادگینمی 

گذاشتن  اشتراک  به  از  مسئله،  بردن  حل  برای  ديگران  به  کمک  لذت  و  ،  شادمانی 

 های کاری را به دنبال دارد. گیری و افزايش کارايی شغلی در محیطتصمیم

.  استت تجربی پیرامون رفتار اشتراک دانش به رفتار شهروندی سازمانی مربوط  مطالعا

افراد   رفتار شهروندی سازمانی موثرترين عامل در تعريف رفتار واقعی تسهیم دانش است. 

های تیم سازگار باشند تا از  بايد به تیم کاری خود تعلق داشته باشند و با هنجارها و ارزش

محیط در  تعارض  و  سازمانیهابحث  شهروندی  رفتار  شود.  اجتناب  کاری  رفتارهايی  ،  ی 

شود و  است که توسط کارکنان انجام می  یو کمک حمايتی  ،  جهانی مانند رفتارهای مراقبتی

حس تعلق داشتن  ،  در رفتار اشتراک دانش   رون ي افراتر از وظايف رسمی سازمانی است. از  

اشتراک گذاشتن دانش خود با ديگران در  خودجوشانه افراد را برای به   طوربه  وکارکسببه  
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می  تأثیرتحت    وکارکسب ديگراندازچشماز    کهدرحالیدهد.  قرار  نیز  ،  ی  سازمانی  تعهد 

يک    عنوانبهشود. تعهد  دانش شناخته می  يکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای اشتراک  عنوانبه

ماندن  ،  نگرش در  تمايل  يک    عنوانبهبه  از  دارد.    وکارکسبعضوی  اشاره  خاص 

ها  و اعتقاد قطعی و پذيرش ارزش  وکارکسب  تمايل فردی به تالش زياد در،  ديگرعبارتبه

احساس شخص نسبت به ادامه    عنوانبهشود. تعهد کارکنان  مربوط می  وکارکسبو اهداف  

مان در  ها و اهداف سازمان و تمايل به کمک به سازپذيرش ارزش،  وابستگی خود با سازمان

و   اهداف  به  وجدانهاستارزشرسیدن  با  و  پشتکار  با  متعهد  کارکنان  می،  .  ،  کنندکار 

و به دنبال بهبود    دهندمیخدمات و تولیدات تجاری را ارتقا  ،  دهندمیخود را ارائه    هایارزش

کنند  کمتر سازمان را ترک می  احتماالًمستمر هستند. کارکنان با سطوح باالی تعهد سازمانی  

به   بیشتر تمايل دارند دانششان را داخل سازمان  بنابراين  انگیزه را دارند و  باالترين سطح  و 

تعهد کارکنان  در تولید و تصرف دانش به سطوح باالی    هاسازماناشتراک بگذارند. موفقیت  

همکاران و  الرزاق  )عبدل  دارد  بستگی  سازمان  شده2016،  در  اشاره  موارد  بر  عالوه   .)  ،

  قيدر تشو  یاسهم عمدهنیز  اعتماد  دهند که  مطالعات صورت گرفته در اين زمینه نشان می

اشتراک دانش  کارکنان   بازتر و فعال  ايجاد  دارد.  سازمان  یاعضا  ن یدر بخود  به  تر  روابط 

  ترين مهماز    یکي  مديران ارشد  . حمايتکندیتبادل دانش را هموار م  یزمینهکارکنان    میان

تأث که  است  سازمان  توانمند  دارد  يیبسزا  ری عوامل  دانش  اشتراک  رفتار  پیشرفت    .در 

حما  تيريمد  هایفعالیت به  ارشد  تيدانش  مشارکت ،  دارد  یبستگ   مديران   ر يمد  ی نگرش 

گردد و  می ارشد تيريسازمان و مد  یاعضا نی اعتماد در ب  ت ي تقو موجب کنان نسبت به کار

 )ياسیر  کند یم   لی تسه خود  اشتراک دانش مهم    یرا برا  کارکنان مشارکت داوطلبانه    درنتیجه 

 (.2017، و عبدالمجید

دانش   مزااشتراک  دا  ش و ضرورت  ايبرخالف  مختلفی  اغلب  ،  یجمع  دگاهيز  به داليل 

اداردافراد    یبرا  یزش ی انگ  یدغدغه اول  ارزش    تواندمیدانش    گذاریاشتراکبه  ،  نکهي. 

و دانش    خصصت   رايبرساند ز  ب ی آس   هاآن  گاهجاي  بهسازمان را کاهش داده و    کيکارمندان  

همراه با ريسک است  تبادل دانش  ،  هاست. دومو اشتغال آن یفعل  تیوضع  منشأ  هاآن  یويژه 

  اعث اشتراک دانش ب،  سوم.  کردتضمین  را    رندهی و گ  کنندهافتيدر  ن یب  تعامل  تواننمی  رايز
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که    هايیدانش توانند از  یم   افراد  رايز،  شودیم  « 2ی مجانی سوار»  شيو گرا  « 1اثر مکنده»  جاديا

م  گرانيد اشتراک  ا  برداری کنندبهرهگذارند  یبه  اشتراک گذاشتن دانش    نکهيبدون  به  با 

،  دانش افراد  تسهیمو ارتقاء رفتار    ن ییتب  یراب ايجاد نمايند.  ها آنا برای  ر  مزايايی  نی خود چن

  یپول  یهاپاداش  ازجملهصورت گرفته است    یرونی ب  یهامشوق  تيمطالعات موجود با محور

  ليتماکه  گروه  به يک    یمانند تعهد و وفادار   ی اجتماع  یها زهی انگ  اي،  آمیزاحترام  نيو عناو

  کردها يرو  ن يا  .دهدیم  ش يرا افزا  خود  یشخص   نهيبا هز  یدر منافع جمع  شارکتم  یفرد برا

بر اين   هاآنفرض  .  نمايندیم  شنهادی پ  هاسازمان  یبرا  یکاربرد  یهاآموزنده هستند و راه حل

کینهبا    افرادکه    است و  محرک  یواکنش   عنوانبه  ورزیاکراه  برابر  مانند  ،  بیرونی  یهادر 

در  ، کردن منافع خود یمردم با قربان نکهي ا اي، ذارندگیرا به اشتراک مخود دانش ، هامشوق

  آسانی بهکه افراد   اندگرفته دهياحتمال را ناد  نيمطالعات موجود ا،  لذاهستند.   یخدمت جمع 

به اشتراک    ثارگرانهيا  ايمحرک    یرونی ب  یرفتارها  یرا ورا  خود  و داوطلبانه دانش ارزشمند

 (. 2017، چائه و نام چويی، پارک) گذارندمی

  جایبه  رسدمیسازمان هنوز به نظر    یاعضا   یدانش برا  یگذار رفتار داوطلبانه به اشتراک

بلکه    از روی اجبار باشد  تواندنمیاشتراک دانش  ،  حالبااين باشد.    « انتظار»  کي  « قطع   طوربه»

و ارزش اشتراک دانش را به    جهی نت  هاسازماناکثر  .  کرد  لی و تسه   قيآن را تشو  توانمیفقط  

  عملکرد کل سازمان بهبود ،  به اشتراک گذاشته شود  یشتری هرچه دانش ب  .اندشناخته  ت ی رسم

ب،  ديگرعبارتبه.  ابديیم  بیشتری مگر  مانیم  یباق   ارزشیب  اي  دهيفا  ی دانش  که    یزماند 

  ط ی خود در مح  ساير اعضای سازمانی از    ی که کارکناندانش دهند.  انتشار صاحبان دانش آن را  

  ت يو بر رضا  دقرار ده  ری را تحت تأث  ها آن  ی شغل  یهاتی واقع  دتوانیمکنند  دريافت میکار  

سازمان ممکن است هنگام ترک  ، یمنابع انسان تيريمد دگاهياز د. بگذارد ری تأث هاآن یشغل

با    یدانش فرد  یگذاربتواند به اشتراک  نکه يمگر ا،  دانش خود را از دست بدهد،  کارکنان

  هاآن  یدانش فرد  ی محتوا،  بمانند  ی در سازمان باق  کناناگر کار  یحت  کند.  لی تسه را    گرانيد

ها  فرصت  که  ی زمانبه استثناء  ،  باشدو در دسترس ن باشد  تصور    رقابل ی هنوز غ  رسد میبه نظر  

 
1. Sucker Effect 
2. Free Ride 
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درون سازمان   ی اعضا ريوجود داشته باشد تا دانش خود را با سا کنان کار   یبرا يیهاو کانال

  «دانش   دهندگانارائه»به    « دارندگان دانش»  ليتبد  یتالش برا  رو ن ي ا. از  به اشتراک گذارند

برای   شمار    هاسازمانضرورتی  رفتارها  نهينهاد  یبرا.  رودمیبه  دانش   یکردن  ،  اشتراک 

فرهنگ   جاديا یتالش برا،  درنتیجه کنند.   تيرا تقو  اين کار لی تسه یهانهی زم ديبا هاسازمان

در    زهی انگ   جاديا  ی( برایرونی و ب  درونی )  نظیری بیقيتشو  ستمی س   کي  بی دانش و ترک تسهیم  

  ار ی بس  امری،  و شرط  دی ق  یداوطلبانه و ب  صورت بهاشتراک گذاشتن دانش خود    در بهکارکنان  

  ذهنسازمان است که در    کي از دانش    ی بخش»  عنوان به  یدانش فرد  سازمان است.  ی مهم برا

را  خود  ممکن است که فرد دانش    ی . استفاده از دانش فقط درصورت« فرد قرار دارد  سلطهو  

با    ی بايد. دانش فردقابل درک نمايدبه اشتراک بگذارد و آن را در دسترس و    گرانيبا د

و   گذاشته    گريد  هایگروه افراد  اشتراک  اين صورت  به  غیر  در    ر ی تأث  اديز  احتمالبهشود 

اثربخش  یمحدود   یسازمان  طی در مح ،  قتیدر حق .  خواهد داشت  يیو کارآ  یسازمان  یدر 

خود منتقل    یاز آن است که فرد دانش خود را به رقبا  یاشتراک دانش حاک،  یرقابت  اری بس

 (. 2012، )تسائی و همکاران کند

تمسخر  ،  نفس اعتمادبهعدم    از:  اندعبارتاشتراک دانش    موانع،  طورکلیبه  از    ايترس 

  مناسب.و زمان    عدم وجود کانال،  تیو مقام و موقع  تی ترس از دست دادن وضع،  مجازات

ارزشمند و مهم باشد در  ، برای سازمان دانش شخیص دهند تسهیم تتنها در صورتی که  افراد 

 . نمايندمیمشارکت اشتراک دانش 

برخی    منظور به بايد  دانش  مؤثر  مديريت  و  دانش  اشتراک  جهت  مناسب  بستر  ايجاد 

ويژگیپیچیدگی شناخت  بشناسیم.  را  است  برگرفته  در  را  آن  که  برای  هايی  دانش  های 

 های سازمانی امر خطیری است که بايد به آن توجه کرد.زمینهکاربرد ثمربخش آن در 

دانش و روند اشتراک دانش    تی در مورد ماه  یشامل مطالعات  هاسازمانمطالعه دانش در  

تجرب  ی بی ترک »  عنوانبهدانش  .  است بای  زمینهاطالعات  ،  هاارزش،  اتی از  ی  هانش ی و 

  انسانی  سرمايه  از  موفق  بنیان  دانش  های شرکت(.  2009،  )گانگه  شده است  فيتعر  تخصصی« 

مزيت رقابتی کسب  ،  دهندمی  تشکیل   را   هاآن  نظیر  بی   تجاری  های دارايی  که  اجتماعی   و

  یضمنی و صريح است که از طريق کارکنان دانش  فردی  سرمايه انسانی شامل دانش نمايند.  می
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که    شودمیاطالق    هايیدانش سرمايه اجتماعی به    کهدرحالی،  شود میخود به سازمان وارد  

  الگوهای  و  گفتمان  طريق  در اينجا از  . دانش در روابط سازمانی و امور روزمره تعبیه شده است

کینیه می  ساخته   کارمندان   بین   روابط و  )اسوارت  دانش    يی توانا  (.2003،  1شود  اشتراک 

و  یبستگ دارد  یهایژگيبه  چگونگ  دانش  در  و    یکه    تأثیر   دانش   گردآوریاشتراک 

به    چگونهشود و    رهی و در کجا حفظ و ذخاينکه دانش به چه میزان    مثالعنوانبه،  گذاردمی

قرار    وتحلیلتجزيهمختلف دانش مورد    . وجوهابدي  انيسازمان جر  کلدر درون و در    سهولت

 تيريدر مد  ژهيوبهو    تير يمد  ات ی که در ادب  صريحو    یدانش ضمن   ن یتوان بیم  ند.اگرفته

بودن   حيو صر  یضمن   ن ی قائل شد. تفاوت ب  زيتما،  قرار گرفته است  یاديز  موردتوجهدانش  

است    یاستی قواعد و س،  قي حقا  ملشا  حيدانش متمرکز است. دانش صر  انی دانش در نحوه ب

نوشت  تواندمیکه   ب  اي  ها هدر  و    یو رمزگذار  ان ی نمادها  است  راحتیبهشود  اشتراک    .قابل 

به اشتراک   ديکه با یدانش  ن ي شترو بی  است حياز دانش ما صر ی بخش کوچکتنها ،  حالبااين 

 یرمزگذار  غیرقابل  ن يو بنابرا  افتهيتجسم  هايهدر عمل و رو  کهاست    یضمن ،  گذاشته شود

آن دشوار    ی گذارکند که به اشتراکیم  ليعنصر چسبنده تبد  کيدانش را به    ن ي ا  و  است

دانش    یگذارانتقال و به اشتراک  ت ی دو بعد دانش با توجه به قابل  ن ي ا  ن یب  زيوجه تما  شود.می

  لیتشک  حيو صر  یضمن   یها از جنبه  شهی توجه داشت که دانش هم  دياما با،  است  یضرور

واحد   کيتخصص در  و    دانش ،  افتد که تجربهیاتفاق م  یشتراک دانش هنگام اشده است.  

به اشتراک    یو ضمن   حيتوان صریرا م  داشته باشد. دانش   ر ی تأث   ی گرياز سازمان بر واحد د

ضمن   .گذاشت دانش  ا  یاشتراک  ب  آمدهدستبهدانش    بتوان  نکهيبدون  رخ ،  ردک  انی را 

،  ن يبنابرا؛  دارد  شهير،  کار  در  ری درگو افراد    یکاربرد  بافتدر    قاًی عم   یدانش ضمن ،  دهدیم

  (. در 2003،  اسوارت و کینیه؛  2008،  2ت )متزلر و همکاران مهم اس   ار ی بسدانش    یجنبه فرد

  گذاشته  اشتراک به  بیشتری دشواری با  ضمنی دانش، سازمان يک در دانش  اشتراک فرآيند

داد  و   بیان  راحتی به  توان می  را  صريح  دانش   کهدرحالی،  شودمی قرار  ارتباط    زيرا؛  مورد 

  گذاری اشتراک  به  بیشتری تمايل   کارکنان ،  بنابراين ؛  شود  بیان  زبان   و  متن  صورت به  تواندمی

 
1. Swart & Kinnie 
2. Matzler et al. 
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)يو  صريح   دانش  ضمنی  2013،  دارند  دانش  استعاره  معموالً (.  طريق  و  ترسیم،  هااز  ها 

شوند و نیازی به استفاده رسمی از زبان نیست. دانش ضمنی  های مختلف بیان ارائه میروش

تعامالت چهره به چهره و    نوعی از دانش است که در سطوح ناخودآگاه ماست و مستلزم

محیط در  کارکنان  میان  منطقی  عملبحث  در  دانش  نوع  اين  است.  کاری  و  ،  های  تعهد 

مشارکت در زمینه خاصی از کار جای دارد و برگرفته از تجارب شخصی است. شکلی از  

هايی است که يا تمايل ندارند نوعی از دانش است که در اختیار افراد و يا گروه،  دانش ضمنی 

های فرهنگی( به دلیل عدم وجود يک عامل  درنتیجه  مثالعنوانبه )ن  و يا قادر به بیان صريح آ

،  هانامهدست،  هاکتاب  طريق  از   توانرا می  صريح  دانش  گذاریاشتراک  جو مناسب نیستند. به

  رسمی   آموزش  طريق  از   همچنین  و   های خبرهنظام  و  داده  های پايگاه،  ويدئويی  هایکلیپ

در    ؛ وتواند تبادل شودبصری و شفاهی می  صورت بهعینی است و  ،  دانش صريح  .داد  انجام

به همین    توانمی  راحتیبهشود و  های مطمئن ذخیره میرسانه داد.  انتقال  ديگران  به  آن را 

های  های دانشی و با روشدر محمل  آسانیبهمند است و  نظام،  بخش صريح دانش ،  ترتیب

می منتقل  افراد  به  و  تبادل  همکاران شودکدگذاری  و  الرزاق    که هنگامی (.2016،  )عبدل 

 و   اشتراک  هایروش،  دانش   مؤثر  مديريت  تأثیر  تحت  صريح يک سازمان  و  ضمنی   دانش 

  اشتراک   در  بیشتر،  کارکنان  هرچقدر يابد و عملکرد سازمان بهبود می،  باشند  تعامل  در  انتقال

  طريق  از دانش  ترسريع انتقال .کنندمی درونی را بیشتری دانش ، داشته باشند مشارکت دانش 

،  سازیبیرونی ،  پذيریجامعه.  کندمی  کمک  خلق دانش   و  تفکر  توانايی  پرورش  به  اشتراک

)يو  شده  شناخته   دانش   تبادل  و   ايجاد  برای  مسیری  عنوانبه  سازی درونی  و  ترکیب  ،  است 

2013 .) 

 روش 
روش   از  استفاده  با  و  است  نقلی  مروری  حاضر  مقاالتی    ایکتابخانهمقاله  انواع  مطالعه  به 

های مختلف به بررسی رفتار اشتراک  با اتکا به نظريه  از کشوردر داخل و خارج    پردازد کهمی

را در بررسی عوامل انگیزشی    هاکاربرد آنها بتواند  اند تا با شناسايی اين نظريهدانش پرداخته

اشتراک به  رفتار  در  نمامختلف  تعیین  دانش  پژوهش   منظوربهيد.  گذاری  های  جستجوی 
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از کشور   در خارج  دايرکت   هایپايگاهصورت گرفته  ساينس  موتور  ،  2امرالد ،  1اطالعاتی 

اسکالر گوگل  ايلرنیکا  3جستجوی  سايت  کلیدواژه  مورداستفاده  4و  گرفتند.  های  قرار 

 از:  اندعبارتدر جستجوی منابع خارجی  مورداستفاده
Knowledge Sharing Theories, Knowledge Sharing, Knowledge Sharing 

Behavior, Knowledge Sharing Studies, Knowledge Management. 

پژوهش   منظور به ايرانجستجوی  در  گرفته  صورت  مگ    هایپايگاه،  های  اطالعاتی 

سیويلیکا   6نورمگز ،  5ايران کلیدواژه  مورداستفاده  7و  گرفتند.  در    داستفاده مورهای  قرار 

 از: اند عبارتجستجوی منابع فارسی 

دانش نظريه اشتراک  دانش ،  های  دانش ،  اشتراک  اشتراک  اشتراک  ،  رفتار  مطالعات 

 مديريت دانش. ، تسهیم دانش ، دانش 

پژوهش حاضر  منظور به به  بخشیدن  از  ،  جامعیت  اطالعات  گردآوری  و  برای جستجو 

منابع اطالعاتی  ،  محدوديت زمانی اعمال نشد. هنگام جستجو  گونه هیچ،  اطالعاتی  هایپايگاه

بر   مؤثر عوامل  ،  مختلف  یها هياز نظرزيادی بازيابی شدند و سعی شد مقاالتی که با استفاده  

را   اشتراک دانش  پس از    درنهايتاند تحلیل و بررسی گردند.  قرار داده  موردمطالعهرفتار 

نظريه مشخصاستخراج  مرتبط  مقاالت  از  نظريه  ها  اين  که  به  شد  مربوط  از    يککدامها 

 در اين حوزه تحلیل گرديد.  هاآنهای علمی هستند و قابلیت کاربرد رشته

  تفسیر رفتار اشتراک دانش که چرا افراد تمايل دارند دانش و تجربیات شخصی  منظوربه

  بتوان درک  تا  هاسترشته  ساير  از  هايینظريه  واردکردن  به  خود را به اشتراک گذارند نیاز

  در  تواندمی  ايجاد کرد که  فردی  همچنین  و  سازمانی،  اقتصادی،  روانی  هایقابلیت  از  بیشتری

که از    هانظريهبگذارد. در ادامه به برخی از اين    تأثیردانش    گذاریاشتراکدر به    افراد  نیت

 
1. Sciencedirect 
2. Emerald 
3. Google Scholar 
4. Elearnica 
5. Magiran 
6. Noormags 
7. Civilica 
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مديريت اقتباس شده شناسی و  علم اطالعات و دانش ،  اقتصاد،  اجتماعی  شناسیروان  هایرشته

 شود: است اشاره می

 1975سال    در  2وسط آيزن و فیشبینتعمل منطقی    نظريه  (:TRA)  1منطقی   نظريه عمل

ذاری  گرا پايه  اين مفهومنگرش و رفتار«  ،  نیت،  در کتاب خود با عنوان »باور  هاآن مطرح شد.  

الگوی    .کردند يک  نظريه  شرح    شناسیرواناين  را  رفتار  قصد  داليل  که  است  اجتماعی 

تعیین قصد رفتار    منظوربهان  پژوهشگرگسترده توسط بسیاری از    طوربهدهد. اين نظريه  می

انجام رفتار که تحت  قرار می  مورداستفادهفردی در يک زمینه   فرد برای  گیرد. قصد يک 

رسد  به اين درک می  ای هست که فردنگرش مثبت و هنجارهای اجتماعی است درجه  تأثیر

کنند. اين نظريه بیانگر اين  می  تأيیدکه چگونه ديگران مشارکت او در يک رفتار خاص را  

دانش   اشتراک  رفتار  فردی  نیت  و  قصد  بر  اجتماعی  هنجارهای  و  نگرش  که    تأثیراست 

ديگران و  ،  موقعیتی برای پاسخگويی مطلوب يا نامطلوب به خود  عنوانبهگذارد. نگرش  می

 ديگران   از  افراد  توقع  و  تفکر  طرز  عنوانبه  اجتماعی  هنجار  کهدرحالیشود.  محیط تعريف می

عمل منطقی    نظريه   ازبرخی مطالعات با استفاده    . است  شده  تعريف  فردی  اقدامات   به   نسبت

گذاری دانش انجام شده است )عبدل کشف متغیرهای مختلف در رفتار به اشتراک منظور به

  ن ییتب   منظوربه  یاجتماع  شناسیروان   یبرا  TRA  ینظر  یالگو  (.2016،  نالرزاق و همکارا

انسان عملکرد  و  برا  اتخاذشده  یرفتار  پژوهشگران    یاگسترده  فی ط  یو    ازجملهاز 

قرار گرفته است. بر اساس اين    مورداستفاده  گر يو موارد د  ی ابيبازار،  تيريمد،  شناسیروان

نت،  روازاين دارند.  رفتار  در مقاصد    یمستقل   های ری تأث   ی نگرش و هنجار ذهن ،  نظريه   جهی سه 

( نگرش 3)  و  ی( فقط هنجار ذهن 2)،  ( فقط نگرش1از )  یاست: مقاصد تابع  پذيرامکان  یعلّ

 (. 2012، 3)تسائی و همکاران  باشندمی یو هنجار ذهن

( نظريه عمل منطقی را با افزودن عامل 1991آيزن )  (:TPB)  4شدهیزيربرنامهنظريه رفتار  

ی نظريه  در اصل بسط يافته  شدهیزيربرنامهنظريه رفتار    کنترل رفتاری محسوس بهبود بخشید.

 
1. Theory of Reasoned Action 
2. Ajzen & Fishbein 
3. Tsai et al. 
4. Theory of Planned Behavior 
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قصد و نیت فرد را برای انجام يک رفتار معین    شدهیزيربرنامهعمل منطقی است. نظريه رفتار  

 یرفتار عمد  کياشتراک دانش    ازآنجاکه(.  2016،  کند )عبدل الرزاق و همکارانتعريف می

  قصد  سه عامل بربر اساس اين نظريه  .  میمطالعه کن   TPBآن را با استفاده از    میتوانیم،  است

به رفتار1گذارد: )یم  ری تأث کنترل  (  3در مورد رفتار و )  یاجتماع   یهنجارها(  2)،  ( نگرش 

  ا ياست که فرد رفتار را مطلوب    یانگرش درجه،  که اشاره شد  طورهمان  رفتار درک شده.

عدم انجام    ايانجام    یبرا  شدهادراک  ی فشار اجتماع،  یهنجار ذهن  و  کند یم   یابينامطلوب ارز

است. کنترل   به    شدهادراکرفتار  رفتار  مهارتمربوط  فرصت ،  هاداشتن  و  الزم   یهامنابع 

عمل منطقی حاصل    از نظريهکه    شدهیزيربرنامهرفتار    از نظريهرفتار است.    کيانجام    یبرا

تفاوت اصلی  (. 2009، )گانگه اندمطالعه رفتار اشتراک دانش استفاده کرده یبرا، شده است

رفتار   نظريه  و  منطقی  عمل  نظريه  عامل    اساس   بر،  شدهیزيربرنامهبین  اضافه شدن سومین 

،  کنترل رفتاری درک شده  يعنی کنترل رفتاری درک شده است،  کننده قصد رفتاریتعیین 

درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت    وسیلهبهکه انگیزه يک فرد    دهدمینشان  

گیرد. اگر شخص اعتقادات قوی  تحت تأثیر قرار می،  وی در انجام يا عدم انجام يک رفتار

کنترل درک شده بااليی بر  ، کننده يک رفتار داشته باشدکنترلی درباره وجود عوامل تسهیل

درک  ،  کنترلی قوی نداشته باشد  برعکس اگر شخص اعتقادات .روی آن رفتار خواهد داشت

می رفتار  بروز  مانع  که  داشت  کنترل خواهد  از  میپايینی  اين درک  به  شود.  مربوط  تواند 

های متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد  بینی وقايع آينده و نگرشپیش ،  تجارب گذشته

عملکرد   یبررس   یبراها  چارچوب  نيترجانبههمهاز    یکي  شدهیزيربرنامهنظريه رفتار    باشد.

به   را    ت ی ن،  بر رفتار  شدهادراکو کنترل    یذهن  یهنجارها،  رفتار  کيانسان است. نگرش 

م پیشکل  که  است.  ش یدهد  رفتار    ر ی متغ  ن يچند  یحاو  شدهیزيربرنامهرفتار    هينظر  از 

  (. 2014،  1)لی و همکاران   بگذارند  ری رود بر قصد و سپس رفتار تأثیمشخص است که انتظار م

  دهنده اين هستندنشان  هانظريه  اين   از  ناشی   رفتاری  قصد  و  نگرش   مانند  مفاهیمی  طورکلیبه

.  کنند  استفاده  آن  از  يا  بگذارند  اشتراک  به  را خود  دانش   دارند  انگیزه  افراد  چرا  و  چگونه که

 
1. Li et al. 
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  که   دريافتند  انپژوهشگر،  دانش   اشتراک  رفتار  درک  برای  چارچوب  اين   از  استفاده  با

  دومین   هادانش دارند و نگرش  اشتراک  رفتاری  قصد  بر  را  تأثیر  بیشترين   ذهنی  هنجارهای

 (. 2008، 1بودند )االجمی  فرد قصد بر تأثیرگذار  مهم عامل

تمام    داردمی   انی ب  (1958)  3نظريه تبادل اجتماعی هومنز   (:SET)  2نظريه تبادل اجتماعی 

انسان  استفاده    یارتباطات  ي با  مقا  انيز-سود   یدرون   و  یذهن   ل ی تحل  کاز    یهانهيگز  سهيو 

در    شناختیروانو    یاقتصاد  هایيافتهاز    ی ق یتلف   هينظر  ن ي. ارد ی گیشکل م   ن يگزيمختلف جا

  ی هاانيکات مرتبط با سود و زابر ادر  هينظر  نياشناختی است.  قدرتمند جامعه  چهارچوب

  ی امؤلفه،  سهياز ارتباط متمرکز است. مقا  ت يرضا  یبرا  هاآن  ی روابط با افراد و کارکردها

نحوه قضاوت در مورد روابط فراهم    ی را برا  يیاست و استانداردها  ی تبادل اجتماع  م درمه

در   یو حت  هاگروهافراد و  ن یبوده و ب یو ذهن یردکاماًل ف ایمقايسه یآورد. استانداردهایم

پنهان به محاسبه    ايافراد به شکل آشکار و  .  متفاوت است،  افراد مختلف  یفرد برا  کيذهن  

روابط را به    ن ي اند و اخود انجام داده یفرد  ن یپردازند که در روابط بیميی هایگذارهيسرما

الگو سه  مقاد  یتقابل(  1نمايند:  یم  ادراک ،  تبادل  یشکل  آن  در  منابع  یبرابر  ريکه  ،  از 

از آن    ش ی ب  آمدهدستبهمنابع    که در آن  یتقابل-شی ب(  2شود؛  یم  افتيو در  یگذارهيسرما

گذاری شده بیش  تقابلی که در آن منابع سرمايه  – ( کم  3ی شده است  گذارهياست که سرما

منافع   نظريه    به دستاز  اين  است.  که  آمده  دارد  مفهوم عمده  تبادل    هایمؤلفهسه  معادله 

،  فرد دارند  یبرا  ی هستند که ارزش منف   یارتباط  یعناصر زندگ  هانهيشوند: هزیمحسوب م

طرف مقابل.    یمنف  یشود و رفتارهایکه فرد در رابطه متحمل م  یهمچون تالش و زحمت

د  از رابطه هستن   یعناصر  ها. پاداشباشندموارد مشابه    ايتالش و  ،  پول،  زمان  توانندمی  هاينههز

  یو همراه  یو همکار تيحما، رشيپذ چون حس یها مواردکه ارزش مثبت دارند. پاداش

يی  هاها از پاداشنهيرابطه خاص را با کسر کردن هز  کي  یکل   سود،  افراد ارزشمند  .هستند

 (.1397، یشهسوارانکنند ) که برايشان به همراه دارد محاسبه می

 
1. Alajmi 
2. Social Exchange Theory 
3. Homans 
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نمايد که  و فرض می  حداکثر مزايا را در نظر گرفتهنظريه تبادل اجتماعی  ،  ديگرعبارتبه 

ها و مزايا تعامل دارند. فرد در طی تبادل  افراد با ديگران بر مبنای ارزيابی شخصی از هزينه

است. اين    هايش هزينهمنابع با ديگران به دنبال به حداکثر رساندن مزايا و به حداقل رساندن  

افراد ممکن است در يک تعامل با انتظار جبران در آينده    چراکهمحسوس نیست    لزوماًمزايا  

  فرض   اين   با  مبادالت  همه  که  شودمی  تعريف  صورت  اين   به  بازگشت  شرکت کنند. نرخ

  نوبه به  را  هايیپاداش،  کنندمی  اعطا  را  ارزشمندی  منابع  يا  مزايا  که  افرادی  که  کنندمی  عمل

اين   .نمايندمی  دريافت  خود به  توجه  می  با  خاص  گیرنده  گفتتوان  مفهوم  اکثر  و    هاکه 

يکديگر  ها کنندهافتيدر با  چیزی  تبادل  می،  هنگام  کسب  و    کنندمزايايی  الرزاق  )عبدل 

فعالیت انسانی در اين نظريه    عنوانبهفرايند اشتراک دانش  ،  در حالت کلی  (.2016،  همکاران

  ی هادر گروه ای از مبادله است. دوم افراد  . نخست اشتراک دانش مجموعهشودچنین تبیین می

می ارزيابی  را  خود  منافع  در  واقعی  دانش  اشتراک  موفقیت  سوم  واقعی    هایگروهکنند. 

 (.1397، جبران آن است )علیزاده اقدم و همکاران درگرو

  ن یو همچن   اءی و اش  گري تعادل ساختار نظرات افراد را در مورد افراد د  هينظر :1نظريه تعادل 

در   2که توسط هايدر تعادل   هينظر  یمفهوم اصل  .کندیم  فیتوص هاآن  ن یب  شدهادراکرابطه  

شد    1958سال   ساختارها  ن يامطرح  که  ب  ی است  اش   ن یخاص  و  هستند  اءی افراد  ،  متعادل 

ساختارها  اندنامتوازنساختارها    ريسا  کهدرحالی ساختارها  معموالًمتعادل    یو  به    ی نسبت 

ترج  م  حی نامتوازن  م،  خاص  طوربهشوند.  یداده  ادعا  تعادل  ساختارها ینظريه  که    یکند 

  شودمیباعث    یاحساس منف  ن ي همراه است و ا  ی منف   ر ی تأث  و  کننده نامتوازن با احساس ناراحت

  یاکنند. نمونه  ینامتوازن خوددار  یمتوازن بروند و از ساختارها  یافراد به سمت ساختارها

شما    موردعالقهدوست شما از گروه راک    ن ي است که بهتر  یساختار متعادل وقت  کي  یبرا

دوست شما از    ن ي است که بهتر  یساختار نامتعادل وقت  کي   یراب  یابرد. نمونهیلذت م  زی ن

شود  یمورد اول باعث م،  تعادل  ه ي. طبق نظرديآین نمشاشما خوش  قهموردعال گروه راک  

باش   ی احساس خوب دوم    کهدرحالی،  دی داشته    کندیم  جاد يا  کنندهناراحتتنش    کيمورد 

 
1. Balance Theory 
2. Heider 
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اين 2007،  1)گارونسکی    فردی   بین   روابط  درک  برای  ایگسترده  چارچوب  در  نظريه  (. 

  دهند می  ترجیح  را  متعادل  روابط  افراد  .دارد  مدنظررا    افراد  هایاولويت  است و  مطرح شده

  يا  يک  هاآن  با  که  برقرار کنند  ارتباط  کسانی  با  متقابل باشد و  و تمايل دارند که روابطشان

يا  روازاين دارند.    مشترک  ويژگی   چند روابط    قطع   يا  افراد   نگرش  تغییر   با   در روابط خود 

،  دارد  ترديد  خود  دانش و تخصص   گذاشتن  اشتراک  به  در  که  فردی،  بنابراين ؛  هستند  روروبه

،  های مشترک داردويژگی  هاآنبا    که  افرادی  با  متعادل  رابطه  حفظ  برای  را  فشار  تواندمی

بايد بتواند جبران کند و  ،  ديگر  افراد   با  متعادل  رابطه  برقراری  منظور به،  درواقعکند.    احساس

  متعادل  رابطه   يک  جستجوی .  باشد  سهیم   گذارندمی  اشتراک  به   که دانش خود را   کسانی   با

  همکاری   برای  را  الزم  اعتماد  آن  تبعبه  و  کرد  خواهد  تسهیل  افراد  در  را  محکم  روابط  ايجاد

 (. 2008، نمايد )االجمیمی ايجاد  دانش  اشتراک و موفق

سه نوع ،  (2000)  3دسی و رايان  یخودمختارنظريه    طبق  (:SDT)  2ی خودمختار  هينظر

انگیزش بیرونی و انگیزش درونی. اين انواع از انگیزش را  ،  وجود دارد: بی انگیزشی  انگیزش 

انگیزشی حالتی  مرتب کرد. بی،  در يک پیوستار خودمختاری يا درک منبع علیت  توانمی

  (.کردهلی تحص ترک    آموزدانش ،  مثل)  ی رونی بفرد نه انگیزش درونی دارد نه  ،  که در آناست  

را بر اساس درجه خودمختاری از    هاآن  توان می که  وجود داردچهار نوع انگیزش بیرونی  

بیرونی   تنظیم  کرد:  متمايز  نیست(   اصاًل)يکديگر  درون،  خودمختار  شده  تنظیم  فکنی 

است(  یاتااندازه) خودپذير  ،  خودمختار  آمیخته    است(  خودمختار  عمدتاً)تنظیم  تنظیم  و 

است و به    خودمختاریاست(. انگیزش درونی بیانگر حمايت کامل فرد از    خودمختار   کاماًل)

،  آورندانگیزشی را برای عمل کردن به وجود می،  فرد  شناختیروانتمام مواردی که نیازهای  

مشخص کردن انواع انگیزش به اين دلیل اهمیت دارد که مقدار خودمختاری    .شودمربوط می

  تأثیردهند  و انجام می  کننداحساس می،  کنندآنچه افراد فکر می  بر،  در هر حالت انگیزشی

فرد   که  نظر  اين  از  بیرونی  انگیزش  نوع  چهار  اين  دارد.  اندازه  هاآنبسزايی  چه  تا  ای  را 

می  خودمختار  صورت به افراد  ،  کندتجربه  دارند.  زيادی  و    عمدتاًتفاوت  اطاعت  خاطر  به 
 

1. Gawronski 
2. Self-determination theory 
3. Deci & Ryan 
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شده تن    ی فکن درونبه تنظیم بیرونی و  ،  (اندشدهکنترل  ،  يعنی)بور هستند  ج که م  علت اين به

اين کار را دوست دارند  ، پردازنداما افرادی که به تنظیم خودپذير و آمیخته می، دهنددر می

می ترجیح  را  آن  )و  می  صورت به  هاآنيعنی  دهند  عمل  ريوکنندخودمختار  )مارشال   )  ،

بر رفتار هستند.   تأثیرگذار ی زش ی عوامل انگ، ه مقاصد( بر اين باور بود ک1991(. آيزن ) 1397

( در 2009گانگه )  اما؛  شودیم  شتری ب  احتمال انجام رفتار او،  تر باشدیشخص قو  تی هرچه ن 

 کيشرکت در    یبرا  زهی نوع انگ  و  ستی ن  گونهن يا  شهی هم   که  دی رسپژوهش خود به اين نتیجه  

 گذارد. یم ری بر عملکرد آن تأث  زی شرکت در آن ن   یافراد برا ليدال اياقدام خاص 

  زهی انگ   رفتار اشتراک دانش اشاره کرد.  بینیپیش توان به  یم  ليدال  ن ي با در نظر گرفتن ا

معنا به  دنبال  ،  مثالعنوانبه  .داوطلبانه است  صورتبه  ت ی فعال  کيشرکت در    یخودمختار 

( و دنبال کردن  درونی  شزیاست )انگ بخش  لذت  که آن  لی به دل  رمترقبهی غ  ت ی فعال  کيکردن  

تنظیم  شخص است )   یارزش  ستمی است و متناسب با س  ین مع  یدارا   شخصاً  نکهي ا  لی آن به دل

  فشار و کنترل   از  تواندمیکه    ت ی فعال  کيشرکت در    یشده به معناکنترل  زهی (. انگ آمیخته

شود  بیرونیمنابع   پاداش،  حاصل  تهد  یها مانند  و  شده  داده  )   ديوعده  مجازات  تنظیم  به 

  ز ی آمتی شخص منوط به انجام موفق  نفس اعتمادبهکه  یمانمانند ز، آن یمنابع درون اي( بیرونی

اشتراک    هایپژوهش   ( معتقد است2002)  1کابررا  (.شده  یفکندرونتنظیم  کار باشد )  کي

بهبود شهرت  ،  متقابلعمل  ،  يعنیبوده است    متمرکز  شدهکنترل  زهی بر انگ  شتری ب   تاکنوندانش 

  زه ی که انگ  ( ادعا دارد2009گانگه ) ،  باوجوداين   انجام کار درست و احساسات مثبت.،  شخص

  مانند عملکرد بهتر در؛  شودمیشده  کنترل زهی تر از انگمثبت ی رفتار  ج يخودمختار منجر به نتا

رفتار    احتماالً  ازآنجاکه  .به هدف  یاب ی اطالعات و دست   یجستجو،  و خالق  دهی چیپ  ی کارها

  شيتمرکز بر افزا،  شودیم  جادي ا  یاجتماع   ی به کمک و رفتارها  ه ی شب  یروش   ااشتراک دانش ب

اهم   زهی انگ از  صورت گرفته    هایپژوهش ،  درواقع .استبرخوردار    یاژهيو  ت ی خودمختار 

  ی هااستفاده از پاداش  اب  نمودن  در رفتار کمک  زهی انگ  جادي ا  ید که تالش بران دهینشان م

به هدف باعث کاهش    یابیدست  ی هازهی انگ   ؛ همچنین دهدیرا کاهش م  یرفتار  نی چن،  ملموس

 
1. Cabrera 
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 زهی به انگ   یخودمختار وقت   زهی انگ،  ن يشود. عالوه بر ایم  یسازمان  یدر رفتار شهروند  یرگی در

شده برتر  کنترل  زهی شود از انگیمنجر م   افت يداوطلب و رفتار باز  کنان عملکرد و حفظ کار 

که اهداف    ی( نسبت به افرادیرونی ب زهی دارند )مشابه انگ  یکه اهداف عملکرد  یافراد است.

خود تبادل اطالعات کنند.   ی ( کمتر احتمال دارد که با شرکادرونی   زهی تسلط دارند )مشابه انگ 

  ی جتماعبه تبادل ا و ردی مشارکت صورت گ می شود که تقس یباعث م زهی بر انگاهداف تسلط 

کند اما استفاده کارآمد یاشتراک را متوقف م   یاهداف عملکرد  کهدرحالی،  شباهت دارد

  ی گذاربه اشتراک  ليدر نظر گرفتن دال  ت ی اهم  رب  ها يافته  ن اي   .نمايدیم  ل ی از اطالعات را تسه

که    می فرض کن  می توان یم  . دارد  تأکیداشتراک    رفتار  کننده مهم دربینیپیش   عنوانبهدانش  

  انی ب   عنوانبهبه کار و  خود    اقی اشت  از روی  صرفاًخواهند دانش را  یمدرونی    زهی افراد با انگ

اشتراک بگذارند به  ا.  خودشان  اشتراک    احتماالً  ن ياگرچه  به  از دانش  اديزمیزان  منجر  ی 

هدر    زی را ن  گرانيتواند وقت دیم  یو حت  گرددنمی  آن  ن يدتری منجر به مف   لزوماً  اماخواهد شد  

کمک به    یبرا  شدهمی تنظ   های انگیزهکه افراد با  را بر اين نهاد    توان فرضیم  ن یدهد. همچن 

م،  در کار خود  گرانيد اشتراک  به  م  ا يگذارند  یدانش را  تا  یبه گروه خود کمک  کنند 

  شود.یکارآمدتر م یمنجر به رفتار اشتراک که در اصل    آورند  به دست را    ی اهداف ارزشمند

به    نفس عزت  تينشان دادن دانش خود و تقو  یممکن است برا  ی درون  یهازهی افراد با انگ

  ی برا  شدهگذاشتهصورت ممکن است اطالعات به اشتراک    ن ي در ا،  روی آورنداشتراک  

برا،  بنابراين ؛  نباشد  دی مف   گرانيد مردم  از طر  یوادار کردن  دانش  اشتراک گذاشتن    ق يبه 

که    منجر شود  موردنیاز  اشتراک  زی ناچ  زانی ممکن است به حداقل م  ديتهد  ايوعده پاداش  

انگ،  روازاين باشد.    ی ناکاف  رندهی گ  یبرا  امکان دارد دانش    یگذاربه اشتراک  یبرا   زهی نوع 

اشتراک    اطالعات  یو سودمند  ت ی فی ک   بربلکه  ،  اشتراک  زانی مبر    تنها نه  یقی عم   اثرات به 

خودمختاری    د.ارد  زی ن  شدهگذاشته پذیم   شنهادی پ  ن یهمچننظريه  که    زهی انگ  رشيکند 

بستگ   اي  شدهکنترل ارضا  یخودمختار  ،  استقالل  یبرا  شناختیروان  یاساس  یازهای ن  یبه 

 (. 2009، )گانگه و ارتباط دارد یستگ يشا
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 عنوان به   سیگنال ، پرهزينه   سیگنالینگ   تئوری  اساس بر  (:  CST)   1نهيپرهز   نگ ی گنال ی س  ه ي نظر 

 که  است  شده  تعريف(  دهنده سیگنال )  فرد   يک   توسط  دشده ی تول  فنوتیپی  يا   بیان ،  رفتار   يک 

درگ انسان   .است (  گیرنده )   دوم  فرد   رفتار   بر   تأثیرگذاری  آن  هدف  از   یعی وس  فی ط  ری ها 

شامل    نگ ی گنالی س   ی رفتارها ،  هستند   دهی( )عالمت   نگ ی گنالی س   ی رفتارها  از ،  ز ی چ همه انسان 

( و ره ی و غ  یکوب خال ،  بدن   تی وضع،  لباس   مثال عنوان به )   « بان بدن »ز   تبادل گفتار و زبان گرفته تا 

پرداختن به موضوعات   ی برا   اخیرًانظريه سیگنالینگ پرهزينه    است.   ی کالمر ی غ  ی رفتارها   ر ي سا 

 قرار گرفته است   مورداستفادهمتفاوت    حدی تا    ق ي با عال   افراد   ن ی ب  ی و همکار   ی هماهنگ،  ارتباط 

 یهمکار  ی برا  ی حی تواند توضی م نه يپرهز  نگ ی گنالی س (. 2007، 2ايمری - )مک نامارا و اسزنت

 اشتراک   پنهان از  زه ی انگ  ح ی توض  ی را ب   نه يپرهز   نگ ی گنال ی نظريه س  .باشد   افراد   ی و رفتار گروه

رشته   صورت به منابع   در  و   ی شناسست ي ز ،  یشناس مردم همچون    ی متنوع  ی ها سخاوتمندانه 

منابع  م ی دارد که رفتار تسه ی اظهار منظريه سیگنالینگ پرهزينه استفاده شده است.  شناسیروان 

ش عالمت   یا وه ی نشانگر  روش   ( سیگنالینگ )دهی  عالمت است.    یده از  بهترين  از  های يکی 

ديگر  رفتارهای  پرهزينه    .رقباست   ازجمله   ان کنترل  سیگنالینگ   یهادستورالعمل نظريه 

ارائه   ی سازمان  ساختارهای اشتراک سخاوتمندانه دانش ارزشمند در    ح ی توض   ی را برا  یروشنگر 

 هایهزينه در جمع با  ،  خود   یحفظ منافع شخص   جایبه که    ی افراد،  اين نظريه   بر اساس  دهد.ی م 

در قالب   بلندمدت را در    حضور خود   نهيهز   م ی رمستق ی غ   طور به ،  کنندی مشارکت م   توجهی قابل 

 .نمايند ی شناخت در جامعه جبران م  ا ي   یاعتبار اجتماع   ش يافزا 

  ی دانش نوع   یگذاربه اشتراک  به کار برد.  توان میاشتراک دانش    دهيمفهوم را در پد  ن يا 

.  استکار    طی در مح  اعتبار و قدر و منزلتبه    یابی دست   یبرا  ابزاریو    است  نهيپرهز  گنالی س

ناش  ی انحصار  يیدارا،  یدانش ضمن   ژهيوبه،  دانش    یگذارهياز سرما  ی و متفاوت است که 

  ی به اشتراک گذاشتن دانش ارزشمند نوع،  ن ي بنابرا؛  است  توجهیقابلافراد در وقت و تالش  

  احتماالً منجر به   روازاين ،  برتر پنهان شخص است   تیف یک  ی افشا  یبرا  نهيپرهز  نگیگنالی س

آن شخص    موقعیت برای  اخواهد شدبرتری  منظر  .  پرهزينهز  سیگنالینگ  مورد    نظريه  در 

 
1. Costly Signaling Theory 
2. McNamara & Szent-Imrey 
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به تسهیم   توانندمی، دارندو موقعیت  تی به وضع یاد يز اری بس ازی که ن  یافراد،  اشتراک دانش 

  از ی شود. نیم هاآن یاعتبار و شناخت اجتماع  ش يرفتار باعث افزا ن يا رايز روی آورنددانش 

به کسب    ليتما  ن ي. ارداشاره دا  گرانيد  ن یتحس  اياحترام    یشخص برا   زهی نگ ابه    تی به وضع

محرک  ی کي   تی موقع م   یاصل  یهااز  محسوب  انسان  نیرفتار  وضع  ازی شود.   کي،  تی به 

که  یمعن  یشخص  تی موقع است  اشتراکدار  به  افزايش  دانش باعث  .  شودمی  گذاری 

که چرا مردم منابع ارزشمند    اندعالقه نشان داده  بحث  ن ي مختلف به ا  یهانهیدر زمان  پژوهشگر

  ن یچن   یازا  در،  نهيپرهزبر اساس نظريه سیگنالینگ  ،  گذارندیبه اشتراک م  گرانيخود را با د

دانش منبع  خواهند شد.    درازمدت برخورداردر    شتری سود ب  شيافراد از افزا،  رفتار فداکارانه

،  منابع نامشهود که با دانش ،  نيبنابرا؛  است  ها سازمان  یافراد و هم برا  یهم برا  داريو منفعت پا

  یعامل اصل،  شوندیافراد ارائه م  شدهانباشتهدانش و تخصص    عی تجم   ايو    یدانش ضمن  ژهيوبه

ادعاه  کار هستند.  طی امن در مح  تی به وضع  یابی دست   یبرا به  به    ازی ن،  اين نظريه  یابا توجه 

  یاستخراج رفتار مطلوب اجتماع   یبرا  زه ی انگ  ن يتریو اساس  نيقدرتمندترتواند  یم  تی وضع

باشد دانش  اشتراک  ایم  ها سازمان،  ن ينابرا ب؛  مانند  با  ،  مناسب   ی کار  یهانهیزم  جاد يتوانند 

  کنان کار به    اين اطمینان را  ديبا  رانيمد  و  کنند  قيتشو  یرا به اشتراک دانش انتقاد  کنانکار

انجام    یانهيکه هز  ایگونهبهو ارزشمند است    صیتشخقابل  هاآن  یهاکه تالشبدهند   که 

 (. 2017، چائه و نام چويی،  پارک) رودیشود هدر نمیم

  است  یاهينظر(  1997،  ی تمرکز نظارتی )هیگینزنظريه  (:RFT)  1ی تمرکز نظارت  هينظر

همواره در جستجوی  ی ما  ی دنبال کردن اهداف توسط افراد. اگرچه همهدر ارتباط با نحوه

گیرد  ی تمرکز نظارتی فرض بر آن قرار میدر نظريه،  لذت و دوری از رنج و عذاب هستیم 

توان به شکلی متفاوت  نظارتی فعال است اين اهداف را می  - سیستم خود  آنچهکه متناسب با  

پايه بر  کرد.  نظريهبازنمايی  اين  خود ،  ی  سیستم  تمر  -دو  دارد:  وجود  بنیادين  کز  نظارتی 

به   پیشبردی  تمرکز  در  اجتنابی.  تمرکز  و  آرزوهايمان    یمثابهبه  اهدافمانپیشبردی  و  امید 

  مانبر عهدهاهداف حکم وظايف و تعهداتی که  ،  در تمرکز اجتنابی  که درحالینگريم.  می

 
1. Regulatory Focus Theory 
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در    اهدافشانتوانند افراد را برای دنبال کردن  هايی میچنین بازنمايی،  روازاين است را دارند.  

سیر تمرکز پیشبردی يا تمرکز اجتنابی قرار دهند تا در اين خصوص به ترتیب يا از ابزارهای  م

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  

  هاآنتوان  ت که چون هر دو سیستم نظارتی برای بقا از اهمیت بااليی برخوردار هستند میاس

بندی  سازی يا چارچوبمتغیرهای ثابت انسانی در نظر گرفت. در حقیقت با آماده ینوع بهرا 

کرد.  می  مسئله ايجاد  را  اجتنابی  يا  پیشبردی  تمرکز  نظارتی    وجودن يبااتوان  تمرکز  در 

ی افراد  ی پیشینهدهندهتوانند انعکاسهای فردی معتبری وجود دارد که میتفاوت  موردنظر

های پیشبردی يا اجتنابی باشند که در مسیر دستیابی به اهداف خود در دوران  به لحاظ موفقیت

 (. 2008، 1اند )مارکويتس و همکاران سب کردهک  ازآنپس کودکی و 

  ها سازماندر  اشتراک دانش    نهی که در زم   تنوعیم  مسائل  هب  یری چشمگو  فراوان    اتی ادب

با  ،  دانش دارند  مؤثرکه رهبران نقش مهمی در مديريت  باوجوداين   اما  اندپرداخته،  وجود دارد

تعجبک کمی،  مال  بررس  متون  ب  یبه  و    ن یرابطه  رهبر  دانش رفتار  . پردازدمی  اشتراک 

  ی افراد،  شودمی  قدرت درک   یو حت  تيمز،  تيمنبع اولو  عنوانبه  ی دانش شخص  ازآنجاکه

 زه ی بدون انگ  معموالً،  روبرو هستند  گرانينسبت به د  یشخص  ازی که با خطر از دست دادن امت 

  ی ابزار  عنوانبهبازخورد رهبر    نکهي . با توجه به استندی ن  گذاریاشتراکبه    ليما  ی فردیقو

  م ی مستق  طور به  یبازخورد  نی چن،  استکارمند    کيو رفتار    زهی انگ   بر  تأثیرگذاریدر    یاساس

،  گروه  ايدر محل کار    گذارد.یم  ری تأثکنند  را تنظیم میرفتار خود    روشی که کارکنانبر  

 موردنظربه اهداف    یاب ی در جهت دست   هاآنکنند تا رفتار  یبازخورد مکارکنان را    غالباًرهبران  

  مانند عالقه کارکنان ،  از بازخورد  یمتنوع   ی زشی انگ   تأثیرات ان  پژوهشگرحفظ شود.  ثبت و  

خارج از    ی و احساسات و رفتارها  ی عملکرد فرد،  شغلینگرش و عملکرد  ،  به وظايف شغلی

  ش زی است که در انگ   یعوامل  ترين مهماز    ی کي  یرهبر  ازآنجاکهکردند.    يیسانقش را شنا

رهبر بر رفتار    کيچگونه    نکه يا  یاز روند پنهان برا  یبردارپرده،  است  کنان دارای اهمیتکار

 
1. Markovits et al. 
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منطقی است  یزشی انگ  دگاهياز د،  گذاردیم  ری تأث  اشتراک دانش    یشواهد تجرب  .معقول و 

اشتراک دانش  مثبت بر    یروها ی ن  عنوانبه گر  گرا و معاملهتحول  یکه رهبر  ه استنشان داد

و رفتار    زهی انگ  حیتوض  یقدرتمند برا  یابزار  عنوان به  ی تمرکز نظارت  ه ينظر  که باکنند  یعمل م

 (.2014، گیرد )لی و همکاراناين مطالعات صورت می، یفرد

 در ادامه بیان شده است:  از اقتصاد شدهاقتباسنظريه 

 2امرسون  لهی وسبه(: اولین گام در نظريه وابستگی به منابع  RDT) 1منابع   به  وابستگی  نظريه

( پیشرفت نمود و تبديل به 1978)  3( برداشته شد و در ادامه توسط ففر و ساالنکیک 1962)

واحد    عنوانبهسازمان در محیط خود را  ،  نظريه وابستگی به منابعيک نظريه استوار گرديد.  

می  مورداستفاده  وتحلیلتجزيه عدم دهقرار  کاهش  روی  سازمان  تمرکز  بر  نظريه  اين  د. 

نابرابری  و  داخل شرکت  روابط  مديريت  و  قدرت  قطعیت  عناصر  می  تأکیدهای  اين  کند. 

منابع   وابستگی  نظريه  نظريه    به همکلیدی در داخل  مرتبط هستند. يک موضوع اصلی در 

مبادله    لهی وس بهطی  های محی جهت کاهش عدم اطمینان  هاسازمانوابستگی منابع اين است که  

نمود. خواهند  تالش  محیطشان  می  با  ادعا  منابع  وابستگی  يک  نظريه  مهم  هدف  که  کند 

  تأمین های ديگر برای  به سازمان  ازجملهسازمان به حداقل رساندن وابستگی آن به محیط و  

به سازمانی ديگر برای در دسترس    تأثیرگذاریهای  منابع کمیاب در محیط و برای يافتن راه

رسیدن    هاسازمانمنفعت  ،  با توجه به نظريه وابستگی منابع  یطورکلبه. لذا  استقرار دادن منابع  

هايی که کمبود منابع دارند مجبور خواهند  شرکت،  هاگرچ  .استبه ماکزيمم سطح استقالل  

را   منابع  اين  ديگران    لهی وس بهشد  با  روابط  دستايجاد  شرکتآور  به  به    عنوانبهها  ند. 

های مختلف برای کسب و نگهداشت  های میان سازمانی را با شدتی که همکاریهايسازمان

شود. نظريه وابستگی منابع دامنه متنوعی  دهند نگريسته میخارجی شکل می  موردنیازمنابع  

افزايش تعداد    مثالعنوانبه،  دهداز ابزارهای ممکن برای مديريت روابط خارجی را توسعه می

منفرد و يا تشکیل اتحاد با    کنندهتأمین کنندگان بالقوه برای کاهش وابستگی به يک  تامین 

 
1. Resource Dependency Theory 
2. Emerson 
3. Pfeffer & Salancik 
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 قديمی )برای افزايش وابستگی متقابل و غیره    مديرههیئتشرکای منتخب و يا تغییر اعضای  

 (. 1394، و همکاران

  . شود  درک  و  توصیف  منابع  به  بستگیوا  نظريه  طريق  از  تواندمی  نیز  دانش   اشتراک  رفتار

  افراد   که  کندمی  تأکید  سازمانی  هایشبکه  و  فردی  روابط  مورد   در  مطالعات صورت گرفته

منابع  .شوندمی  ظاهر  همکار  عنوانبه  منابع  به  نیاز  دلیل  به  هاسازمان  و به  وابستگی  ، نظريه 

  ها آن  با  احتماالً،  متکی هستند  بیرونی  منابع  به  که  هايیسازمان  که   دارد می  اظهار،  حالبااين 

  برای  افراد  انگیزه   و  مؤثر  عوامل  درک  برای  تواندمی  همچنین  نظريه  اين  . کنندمی  همکاری 

  دانش   جستجوی   برای  ديگران  به   فرد  اعتماد  .يابد  گسترش  خود   دانش   گذاشتن   اشتراک  به

  به  دانش   دهندگانارائه  آن  با   متعادل  رابطه   حفظ  درنتیجه  و  تعامل   برای   زيادی  فشار   تواندمی

 (.2008، آورد )االجمی وجود

 در ادامه بیان شده است:  شناسیاز علم اطالعات و دانش  شدهاقتباسنظريه 

: اين نظريه بر مبنای فرضیه ناهمگونی در وضعیت ( ASK)   1نظريه وضعیت ناهمگون دانش 

( ارائه شده است. اين 1982)   2ادی و بروکس ،  اطالعاتی توسط بلکین   وجوگرانجست دانش  

اطالع  رفتار  به  مربوط  مباحث  در  کاربرد  دارای  گلتاجینظريه  و  )پرتو  است  کاربران  ، يابی 

ک   (. 1390 است  اين  دانش  ناهمگون  وضعیت  نظريه  اساسی  يک فرض  از  اطالعاتی  نیاز  ه 

های اطالعاتی در ارتباط با يک موضوع يا ناهنجاری مشخص در وضعیت دانش کاربر نظام 

چیزی که برای حل آن   دقیقًاکاربر قادر نیست   طورکلی به شود و اينکه يک موقعیت ناشی می 

است و چگونگی برآوردن اين  موردنیاز اين فاصله بین آنچه  ناهنجاری نیاز دارد را تعیین کند. 

تواند افراد را به مشارکت بیشتر جهت ايجاد بینش نسبت به آنچه برای برآورده کردن نیازها می 

دانش دارند خود    ی نیازهای  کند ،  الزم  اشتراک   تسهیم   .تشويق  به  برای  تنها  نه  گذاری دانش 

 موردعالقهله يا موضوع  بینش درباره مسئ ايجاد  اطالعات بلکه برای جستجوی اطالعات بیشتر و  

 هدف   با  موقعیت  يک   مورد  در  را  خود   دانش   تواند می   يک فرد ،  بنابراين  ؛ شود انجام می   نیز 

 
1. Anomalous State of Knowledge Theory 
2. Belkin, Oddy & Brooks 
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 ممکن   او   ناهمگونی که   دانش   شکاف   تواند می   که   -   ديگری   ديدگاه   از   دانش   -   بیشتر   درک 

 . ( 2008،  بگذارد )االجمی  اشتراک به ،  شود را پر کند  روبرو  آن   با   است 

 در ادامه بیان شده است:   از مديريت شدهاقتباسنظريه 

از  جوسازمانی  :1جوسازمانی نظريه   است    خصوصیات   از  ایمجموعه  عبارت 

  اين   در  که  افرادی   توسط  غیرمستقیم   يا   مستقیم  طوربهکه    کار   محیط  در   یری گاندازهقابل

بگذارد    تأثیر  هاآن  رفتار  و  انگیزه  بر  شودمی  فرض   و  شده  درک  کنندمی  کار  و  زندگی  محیط

  با   جوسازمانی  دهدمی  نشان  که  دارد  وجود  تجربی  هاینظريه  و  شواهد  (.1992،  2)الشمايیر

  عملکردهای   به  منجر  پذيرانعطاف  و  آزاد   جوسازمانی   دارد. يک  مهمی  رابطه  عملکرد  و  رفتار 

  سازمانی   پیامدهای  و  متفاوت  رفتار  به  منجر  مختلف  جوهای  شود.می  سازمان  در  مؤثرتر

مورگانمی  متفاوت  و  )هیت  به  های پژوهش در  (.  1977،  3شود  دانش   مربوط  ،  اشتراک 

های اشتراک دانش شناخته  مؤلفه موفقیت استراتژی  ترين مهماولین و    عنوانبه  جوسازمانی

است توصیف    سازمان  يک  که  هايیويژگی  از  ای»مجموعه  عنوان به  جوسازمانی   .شده  را 

  با( ب)  کندمتمايز می هاسازمان  ديگر را از سازمان(  الف) اينکه و  شودمیتعريف  نمايد« می

  اثر  .گذاردمی  تأثیر  سازمان  در  افراد  رفتار  بر(  ج)  و  هستند  ماندگار  نسبتاً  زمان  گذشت

  اعضای  به  شده  ارائه  هایمحرک  تعريف  ازنظر  توانمی  را  فردی  رفتارهای  بر  جوسازمانی

  افراد  در انگیزه ايجاد برای  مهم عامل يک عنوانبه جوسازمانی، بنابراين ؛ کرد  ارزيابی فردی

الزم    جوسازمانی .شوددر نظر گرفته می همکاران با خود تخصص گذاشتن  اشتراک به برای

تیمی  درون  روابط  بر  مبتنی  اعتماد  با  افراد  دانش  اشتراک  رفتار  در  انگیزه  ايجاد  ،  برای 

 (.2008، شود )االجمیو انصاف مشخص میاستقالل ، نوآوری

که    انگیزشی مختلف  تسهیل نموده و عوامل   را  دانش   اشتراک   رفتار  مطالعه درک  اين 

تحت   رفتار  اين  انجام  برای  را  می  تأثیرافراد  نظريهقرار  تحلیل  با  رشتهدهند  از  های  هايی 

دانش ،  اقتصاد،  اجتماعی  شناسیروان و  اطالعات  و  علم  مطالعات  شناسی  در  که  مديريت 

های عمل منطقی  نظريه است. طبق داده قرار موردبررسی، اندمربوط به اين حوزه به کار رفته
 

1. Organizational Climate Theory 
2. Al-Shammari 
3. Hitt & Morgan 
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مشخص شد که نگرش و هنجارهای اجتماعی بر قصد و نیت فردی    شدهیزيربرنامهو رفتار  

دانش   اشتراک  اساس،  گذارندمی  تأثیررفتار  اجتماعی  بر  تبادل  دانش  ،  نظريه  اشتراک 

هاست و افراد در طی تبادل منابع با ديگران به دنبال به حداکثر رساندن  ای از مبادلهمجموعه

افراد تمايل دارند با اشخاصی    ازآنجاکه  دهدمیان  هستند. نظريه تعادل نش  مزايا و منافع خود 

دارند ارتباط برقرار نمايند اين موضوع باعث    هاآنهای يکسانی با  ها و ويژگیکه اولويت

،  شود. طبق نظريه خودمختاریايجاد اعتماد الزم برای تداوم همکاری و اشتراک دانش می

نه تنها    یقیعم  اثراتممکن است    گذارد ومی  تأثیرنوع انگیزش افراد بر رفتار اشتراک دانش  

داشته    زی ن  شدهگذاشتهبه اشتراک    اطالعات  یو سودمند  تیف یک  ه دربلک ،  اشتراک  زانی م  بر

  روازاين   داوطلبانه است  صورتبه  تی فعال  کيشرکت در    ی خودمختار به معنا  زهی انگد.  باش

نمايند. نظريه  به دلیل اشتیاق به اين کار تسهیم می  صرفاً دانش خود را  ،  افراد با انگیزش درونی

شیوه نشانگر  منابع  تسهیم  رفتار  که  دارد  اشاره  نکته  اين  به  پرهزينه  از  سیگنالینگ  ای 

اشتراکعالمت به  است.  )سیگنالینگ(  سیگنالینگ  دهی  نوعی  ارزشمند  دانش  گذاری 

ای دستیابی به اعتبار و قدر و  پرهزينه برای افشای کیفیت برتر پنهان شخص است و ابزاری بر

عواملی است که در انگیزه    ترينمهمرود. رهبری يکی از  منزلت در محیط کار به شمار می

نیروی   عنوانبهگر  گرا و معاملهنقشی پراهمیت دارد. رهبری تحول،  کارکنان در انجام کار

بامثبت در اشتراک دانش عمل می قدرتمند    یابزار  عنوانبه  یتمرکز نظارت  هينظر  کند که 

گیرد. نظريه وابستگی به منابع  اين مطالعات صورت می،  یو رفتار فرد   زهی انگ  حیتوض  یبرا

و   افراد  که  جنبه  اين  از  را  دانش  اشتراک  يکديگر   هاسازمانرفتار  با  منابع  به  نیاز  دلیل  به 

کند شکاف دانشی فرد  یان مینمايد. وضعیت ناهمگون دانش بکنند توصیف میهمکاری می

تواند افراد را به اشتراک  است و چگونگی برآوردن اين نیازها می  موردنیازو فاصله بین آنچه  

وادارد   اشتراک  چراکه دانش  به  برای  تنها  نه  دانش  بلکه  تسهیم  دانش    منظوربهگذاری 

موضوع   يا  مسئله  درباره  بینش  ايجاد  و  بیشتر  اطالعات  صورت  ن  موردعالقهجستجوی  یز 

همچنینمی   اشتراک  به   برای  افراد   در  انگیزه  ايجاد   برای  مهم  عاملی  جوسازمانی،  گیرد. 

الزم برای    جوسازمانی  .شوددر نظر گرفته می  همکاران  با  خود   دانش و تخصص   گذاشتن
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،  نوآوری،  ايجاد انگیزه در رفتار اشتراک دانش افراد با اعتماد مبتنی بر روابط درون تیمی

 شود.استقالل و انصاف مشخص می

  و   سازمان  عملکرد  در  مؤثری   نقش   دانش  اشتراک  رفتار،  با توجه به مباحث مطرح شده

  سازمان  اعضای  بین  در  دانش   اشتراک،  اين   بر  عالوه   .دارد  افراد  رضايتمندی  سطح   در  همچنین 

  در  اعضا بین  تربخش تيرضا روابط ايجاد باعث و نمايدمی تقويت و تسهیل را گروه پويايی

  و   دانش   اشتراک  رفتار ،  انگیزشی  عوامل بین   بازگشتی  چارچوب روابط.  شودمی  گروه  سطح

  انگیزشی   عوامل مختلف  بین   بازگشتی   روابط  درک  با  .است  شده  ارائه   1  شکل  در  عملکرد

  هاسازمانپی برد که چگونه    توانمی  دانش   اشتراک  پیامدهای  و  به رفتارها،  فردی  و  سازمانی

همچنین می نمايند.  سازگار  عملکرد  توسعه  با  را  دانش  اشتراک  فرايندهای    اين ،  توانند 

اشتراک دانش ياری  تشويق کارکنان به    ايجاد زمینه برای  در   را  سازمان  تواندمی  چارچوب

های خود  تالش  هاسازمانشود تا  تجاری سبب می  روابط  نیز  و  اجتماعی  روابط  درک.  دهد

هايی که موجب تسهیل انتقال و اشتراک  را در خصوص ايجاد و بهبود انواع مختلف روش

برای   اتخاذشده  هایاستراتژی  تواند برمی  چارچوب  اين   متمرکز نمايند.  است  یضمن دانش  

 نمايد. تقويت  را فردی و سازمانی عملکرد بتواند که ایگونهبهبگذارد  تأثیر دانش  اشتراک

 
 عملکرد   و   دانش   اشتراک   رفتار ،  انگیزشی   عوامل   بین   بازگشتی   روابط   ی چارچوب مفهوم   ک ی شمات   ش ی نما   . 1شکل  
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 گیرینتیجه
کارکنان از  حفظ  ،  های شغلی جديدتوسعه فرصت،  حفظ و تقويت مزايای رقابتی  منظوربه

افزايش  و  خدمت  خالقیتبهره  ترک  و  نوآوری  طريق  از  انسانی  سرمايه  توسعه  و  ،  وری 

در تبديل  ،  ری نظیبسازمان بايد با ايجاد فرهنگ اشتراک دانش و طراحی يک سیستم تشويقی  

برای دستیابی به موفقیت  ،  بنابراين ؛  دانش« تالش نمايد  دهندگانارائه»دارندگان دانش« به »

گذاری  ضروری است که مطالعات آتی تفسیر دقیقی از رفتار به اشتراک، تراک دانش اش در

ارائه ابعاد  دانش در  از  استفاده  با  فرد    شناختیرواندهندگان دانش  ارائه دهند. رفتار واقعی 

نسبت به اشتراک دانش نه تنها با نگرش و نیت هوشیارانه بلکه با هنجارهای ذهنی نیز تحت  

های  نه تنها بر انگیزه  احتماالًگیرد. اين بدان معنی است که قصد اشتراک دانش تأثیر قرار می

درک رابطه بین حداقل  ،  گذارد. تسهیم دانش نیز تأثیر می  ایشخصی بلکه بر نیروهای زمینه

هرچقدر کارکنان  ،  يکی مالک دانش و ديگری متقاضی دانش است. در اين راستا،  دو بخش 

دارند.   بیشتری  ارزش  دهند  قرار  اختیار سازمان  در  بیشتری  از  ،  روازاين دانش  بايد  سازمان 

برابر نمايد.   و   جوسازمانی مفهوم اشتراک دانش حمايت کند تا ارزش دانش خود را چند 

ی  عوامل سازمانی و مديريت ،  عالوه بر اين  انگیزه شخصی در اهداف اشتراک دانش تأثیر دارد.

اعتماد    ازجملهقرار دهند    تأثیراشتراک دانش فرد را تحت    توانندمیمحیطی(    مثالعنوانبه)

رفتاری.   اهداف  و  فردی  مانع  ،  درنتیجهبین  يا  و  ارتقاء  باعث  که  مختلفی  عوامل  شناخت 

های مهمی  گذاری دانش جنبهسطح فردی قصد به اشتراک  ازجمله،  شوداشتراک دانش می

  شناسی روان  های از نظريه،  دانش   گذاریاشتراک  به   های شیوه به  مربوط  عات مطال  دارد. بیشتر

  غیره  و  اجتماعی   تبادل  نظريه،  منطقی  اقدام  نظريه،  شدهیزيربرنامه  رفتار  نظريه  مانند  اجتماعی

شد  طورهمان.  نمايندمی  استفاده  دانش   اشتراک  رفتار   درک  برای اشاره    و   نگرش،  که 

  و   دانش   گذاشتن   اشتراک  به  برای  فرد  تمايل  هستند که در  اصلی  عوامل  ذهنی  هنجارهای

  وقتی   که  است  هايیهزينه  و   مزايا  نگران  فرد ،  اين  بر  دارند. عالوه   نقش   ديگران  با   خود  تجربه 

  دلیل   به  افراد   از  برخی.  است  شده  متحمل  خود اقدام نموده  دانش   اشتراک  برای  داوطلبانه

 ندارند.  خود   دانش   اشتراک  برای  تمايلی   کرده و  مقاومت  ديگران  به  اعتمادی امنیت و بی  عدم



141 

 ...  به رفتار  در مطالعات مربوط یکاربرد های یهبر نظر  ی مرور  

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

  دغدغه   ترين اصلی  عنوانبه  نیز  هازيرساخت  و  هافرهنگ،  تسهیالت،  وکارکسبچارچوب    در

ايجاد  ،  تسهیالت  تأمین   در  بايد  ارشد  مديران  .اندشده  اشتراک دانش شناخته  مؤثرعملکرد  

جدی    و مزايای آن توجه  دانش   اشتراک  خصوصدر    کارمندان  آموزش  و  تشويق،  اعتماد

 . نموده و از آن حمايت نمايند

 منابع 
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