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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the factors affecting the 

willingness to share knowledge in social networks. This research is applied 

research. The statistical population of the study consisted of postgraduate 

students of higher education institutes in Mashhad who were selected 

through the non-probability sampling method. Data were analyzed using 

descriptive and inferential statistical methods and structural equations 

"SEM" in Smart PLS software. According to the results, interactive factors, 

pleasure in helping others, trust, perceived usefulness, perceived ease of use, 

and adaptation have a positive and significant effect on attitude toward 

knowledge sharing, and organization of effort has a negative effect on 

attitude toward knowledge sharing. Knowledge automation does not affect 

attitudes toward knowledge sharing. Also, the influence of coworkers on the 

subjective norm of users has a significant positive effect on knowledge 

sharing. Knowledge automation factors, perceived ease of use, and 

accessibility of resources have a significant and positive effect on users' 

perceived behavioral control over knowledge sharing, as well as an attitude 

toward knowledge sharing, perceived behavioral control of knowledge 
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sharing tends to share knowledge in social networks and has no effect and 

subjective norms about knowledge sharing and has a positive and significant 

effect on the willingness to share knowledge in social networks. 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge sharing, Tendency to 

share knowledge, Social Networks. 
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 یاجتماع هایدانش در شبکه میبه تسه لیعوامل مؤثر بر تما

یيوسفرمضان
 یمجتمع آموزش عال ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ت،یریگروه مد ار،یاستاد

 رانیگناباد، گناباد، ا
 

زادهمحسنرجب
و اقتصاد، دانشگاه  یردانشکده علوم ادا ت،یریو مدرس مدعو، گروه مد اریاستاد

 رانیا-مشهد، مشهد یفردوس
 

یمهنازرئوفسالمت
مطهر،  انیخردگرا یموسسه آموزش عال ،یبازرگان تیریكارشناس ارشد مد

 رانیمشهد، ا
 

  چکیده
هاياجتماعیاست.اينتحقیقهدفازاينپژوهشبررسیعواملمؤثربرتمايلبهتسهیمدانشدرشبکه

تحقیق نوع آمارياتاز جامعه تحقیقکاربردياست. آموزشمؤسساتتکمیلیالتیتحصدانشجويان
هاانتخابگرديدند.دادهدردسترسغیراحتمالیازنوعگیرينمونهيباشدکهبهشیوهشهرمشهدمیعالی

Smart PLSافزارنرمدرSEMهايآمارتوصیفیواستنباطیومعادالتساختاريبااستفادهازروش
 نتايج مطابق که گرديد اعتماد،آمدهدستبهتحلیل ديگران، کمکبه لذتدر متقابل، روابط عوامل ،

برنگرشنسبتبهتسهیمدانشتأثیرمثبت،سهولتاستفادهدرکشدهوسازگاريشدهادراکسودمندي
أثیرمنفیدارد.خودکارايیدانشیبرومعناداريدارندوساماندهیتالشبرنگرشنسبتبهتسهیمدانشت

همچنینعاملنفوذهمکارانبرهنجارذهنیکاربراننسبتبه نگرشنسبتبهتسهیمدانشتأثیرندارند.
تسهیمدانشتأثیرمثبتومعناداريدارد.عواملخودکارايیدانشی،سهولتاستفادهدرکشده،قابلیت

شدهکاربراننسبتبهتسهیمدانشتأثیرمثبتومعناداريدارندودسترسیبهمنابعبرکنترلرفتاريدرک
همچنیننگرشنسبتبهتسهیمدانش،کنترلرفتاريدرکشدهنسبتبهتسهیمدانشبرتمايلبهتسهیم

هاياجتماعیتأثیرندارندوهنجارذهنینسبتبهتسهیمدانشبرتمايلبهتسهیمدانشدردانشدرشبکه
اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکه

.یاجتماع یها دانش، شبکه میبه تسه لیدانش، تما میدانش، تسه تیریمد :ها واژهکلید
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مقدمه

دانشسهیمشودوتهامحسوبمیدارايیارزشمنددرسازمانعنوانيکامروزهدانشبه

شوددانشکارآمدومؤثردرنظرگرفتهمیهايمديريتعنوانعنصريکلیديدربرنامهبه

(Riege, 2005.)شبکهاز سويی تويیترهاي )مانند غیررسمی اسکايپ1اجتماعی ،2،

اينستاگرام3تلگرام به4، ) راهی وعنوان اشتراک دستیابی، جهت کارآمد و مناسب

ايننوعشبکهافرادمعرفیشدهدانشبینتبادل مجراهاياطالعاند. يابیراهاياجتماعی،

جهت میدر گسترده متنوعو بهآموزش، میگونهسازند، افراد بدونصرفايکه توانند

ووقت جهت ووآمدرفتهزينه متخصصان با آموزشی، محیط در حضور براي

رشته وهايپژوهشگران باشند تعامل در مختلف دانش و راازیموردناطالعات خود

(.اينتغییرپارادايمدرنوع1334آورند)اصنافیوهمکاران،بهدستیآسانبهتروسريع

گذاريکسبدانشونحوهاشتراکهايدانش،شیوهاجتماعیبرنوعارتباطاتوروابط

دانشتأثیرگذاشتهاست.

یتوجهقابلتوانندتأثیرحاضرمیرحالهايیهستندکهدهاياجتماعیپديدهشبکه

لذتدر روابطمتقابل،  کمکبه بر سازگاريداشته و اعتماد اينهمانديگران، باشد.

نقششبکه استکه جايی اهمیتپیداهاي بهمیاجتماعی را آن و ازکند يکی عنوان

پديدهمهم  عصرپرتکرار هايترين مطرح )میحاضر  ,Lietsala & Sirkkunenکند

يابدشدنديگراندرآنافزايشمیاستکهباسهیم(.دانشتنهادارايیشناختهشده2008

(.1331کند)ابطحیوصلواتی،میرشدآنکمکوتسهیموتوزيعآنبه

گذاريدانشراهاياجتماعیبهدلیلاينکهچگونگیبهاشتراکعالوهبراين،شبکه

اينتسهیلمی دارندکهنحوهانجامکسبکنند، دريکدورهپتانسیلرا وکارسازمانرا

( دهند تغییر نامطمئن و پويا  & ,Gaál, Szabó, Obermayer-Kovácsاقتصادي

Csepregi, 2015; Zhang, Zhang, Luo, Wang, & Niu, 2019هاي(.همچنین،شبکه
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 ,Ahmedکنند)هیلمیگذاريمستمردانشرادردنیايمجازيتساجتماعیبهاشتراک

Ahmad, Ahmad, & Zakaria, 2019.)

شبکه اشتراکظهور به بر آن فزاينده تأثیر و اجتماعی درهاي دانش گذاري

است)سازمان جلبکرده خود به را متخصصان و محققان توجه  ,.Ahmed et alها،

شبکه2019 از استفاده دامنه و مقیاس سازمان(. در اجتماعی هاي در نظیرجنبهها هايی

( محققانیمانند  ,Bharadwaj, El Sawy, Pavlou, & Venkatramanاشتراکدانش،

(رابرآنداشتهاستتابرضرورتبازنگريدرHenfridsson & Lind, 2014(و)2013

هاتأکیدکنند.نقشفناورياطالعاتدرسازمان

دانشباافزايشتوجهوعالقهيگذاراشتراکهاياجتماعیبرايبهاستفادهازشبکه

محققان و میانمتخصصان سرعتبهدر است. جنبهحالنيبااتکامليافته برخیاز هاي،

ونیازاندگرفتهمحدوديقرارموردتوجهگذاريدانشهاياجتماعیبرايبهاشتراکشبکه

بررسیبیشتردارند به ؛ ايناستکهچگونهیکهمطرحمیسؤالبنابراين، هايشیوهشود

سازمانشبکه در روزانه کاري فرآيندهاي و دانش اشتراک بر اجتماعی تأثیرهاي ها

(.همچنین،مطالعاتنشاندادهاستکهبیشتردانشدرAhmed et al., 2019گذارد؟)می

اشتراکگذاشتهمیهاطیمح (Ipe, 2003شود)يغیررسمیبه انجامتحقیقات؛ بنابراين،

هاياجتماعیغیررسمیبرايچگونگیاستفادهاعضايسازمانازشبکهبیشتربرايدرک

(.Kwayu et al., 2021يدانشمهماست)گذاراشتراکبه

می بهمطالبفوق، توجه هاياجتماعیدرحالحاضرتوانبیانداشتکهشبکهبا

مینيتريقو بشمار دنیا در آنالين ارتباطاتبیرسانه برقراري امکان و درروند افراد ن

یمهیاشدهاست.لذانسبتبهاقبالروزافزونبهآسانبههااينشبکهلهیوسبهسرتاسرجهان

شبکه اين از استفاده و آننسخهخصوصبهها موبايلی ضرورتشناختعواملهاي ها،

شود.دراينراستا،هدفاحساسمیشدتبههاياجتماعیمؤثربرتسهیمدانشدرشبکه

؛هاياجتماعیاستبهتسهیمدانشدرشبکهليبرتماحاضربررسیعواملمؤثرپژوهش

پاسخدهدکهچهعواملیبرتمايلبهتسهیمسؤالکوشدبهاينبنابراين،اينپژوهشمی
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هاياجتماعیتأثیرگذاراست؟دانشدرشبکه

 پیشینه پژوهش

 ونيپرتکرارتر،يکیازجودونيبااتاکنونتعاريفمتعدديبرايدانشارائهشدهاست.

هابراند.آن(،ارائهکردهNonaka & Takeuchi, 1995اينتعاريفرا)نيترشدهرفتهيپذ

تعريفنمود.دريک"باورصادقموجه"عنوانتوانبهاينعقیدههستندکهدانشرامی

ابتیونوآورکندتارقهاکمکمیاقتصادمبتنیبردانش،مديريتدانشمؤثربهسازمان

ترين(.يکیازضروريYeh, Yeh, & Chen, 2012باشندوعملکردخوبیداشتهباشند)

اشتراکدانشKwayu et al., 2021فرآيندهايمديريتدانشاشتراکدانشاست) .)

می بهبود اثربخشیسازمانیرا نوآوريدرکارايیو برايخالقیتو مبنايیرا و بخشد

میوکارکسب )فراهم Sigala & Chalkiti, 2015کند را دانش اشتراک توانیم(.

دانشبه انتقال چندطرفدر يا دو طیآن که ارتباطتوصیفکرد فرآيندياز عنوان

(.Usoro, Sharratt, Tsui, & Shekhar, 2007)شوندیمدرگیر

استفادهازشبکهراحتبهامروزهدانش شود.یهاياجتماعیبهاشتراکگذاشتهمیبا

میشبکه بههاياجتماعیرا برنامهتوان گروهیاز اينترنتعنوان هايکاربرديمبتنیبر

وب نوآورانه ايدئولوژيکو مبانی بر مبتنی که  & Kaplanاست)2.2توصیفکرد

Haenlein, 2010وب استکهدرآنبرويژگیاصلیآنيعنی1.2توسعهوب2.2(.

ايننسلجديدتوسطکاربرتأکیدمیدشدهیتولمحتوايبنديوتبادلاجازهفرمول کند.

وبالگوبشاملانواعخدماتمانندويکی سايتها، هاياجتماعی)مانندهايشبکهها،

ازفیس استفاده امروزه، است. وخدماتمیزبانی)مانندفلیکرويوتیوب( بوکوتويیتر(

ويکیرسانه مانند اجتماعی سايتهاي و شبکههايها اجتماعی تصاعديطوربههاي

ترمداومدرزندگیروزمرهماهماهنگطوربهگسترشيافتهاست،جايیکهاينپیشرفت

)می اينبخشGhazali, Sulaiman, Zabidi, Omar, & Alias, 2016شود ادامه در .)

شود.تريبررسیطوردقیقهاياجتماعیبهشودمفاهیممرتبطباشبکهتالشمی
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 های اجتماعی. شبکه1

وبسايتشبکه نسلجديدياز اجتماعیمجازي، آنهاي در که هستند اينترنتی هاي

مشترکیبه محور اينترنتیحول میکاربران جمع يکديگر دور وصورتمجازي، شوند

(.اينقابلیتکهيکفرد1331دهند)قادرزادهونشاط،هايآنالينراتشکیلمیجماعت

-شودتااينشبکهامثالخوددرکشورهايديگرجهانارتباطبرقرارکندباعثمیبتواندبا

درآن مکانیتبديلشوندکه به ايدهها هايجديدمعرفیمیها قرارموردبحثشوندو

مهممی ولی آنگیرند؛ اشتراک وجه فضايترين يک در آنالين اجتماعات ايجاد ها

اجتماعیوطرفهاست.آنچهدراينپژوهشازشبکهصورتدمجازيوتبادلاطالعاتبه

شبکه است، اينموردنظر هستند، تويیتر اسکايپو و اينستاگرام و هاياجتماعیتلگرام

هايبربستراينترنتوکامپیوترمحبوبیتبیشتريدارندکههادرحالحاضرازشبکهشبکه

تلگرام،توانداستفادهآسان،سريع،درتريندلیلآنمیمهم دسترسباهزينهکمترباشد.

رساناستکهتمرکزشرارويسرعتانتقالپیاموامنیتگذاشتهاست.يکبرنامهپیام

توانیدعکس،ويدئو،اينبرنامهبسیارسادهواستفادهازآنرايگاناست.باتلگرامشمامی

ارسالکنید نوعفايلیرا هر بهمتنو ترگريدعبارت؛ پیامتلگرام ايمیلکیبیاز و کوتاه

هااستواينکهرساناست.بايداشارهکردکهتلگرامدرکشورايرانازپرطرفدارترينپیام

کنندرانبايدناديدهیازکاربراندرايرانازاينبرنامهاستفادهمیتوجهقابلبخشعمدهو

است ويدئو همرسانیعکسو اجتماعی شبکه اينستاگرام، بهگرفت. را امکان اين که

می خود عکسکاربران که شبکهدهد ديگر در را خود ويدئوهاي و ها اجتماعیهاي

برنامهاينستاگرامازآغازتاکنونتغییراتفراوانیداشته صورتاستوبههمرسانیکنند.

میلیون12شود.درحالحاضر،شبکهاجتماعیاينستاگرامبیشازیمیروزرسانبهپیوسته

بوکاينشبکهاجتماعیرابهبهايدلیلنیستکهفیسکاربردرسراسرجهانداردوبی

به کاربر ارتباطاتتلفنی يکشبکه اسکايپ، است. کرده خريداري دالر يکمیلیارد

نرم اين است. پیامکاربر شماافزار به شرکتمايکروسافتاستکه از محصولی رسان

بالودريافتپیامدهدعالوهبرارساامکانمی هايمتنی،مکالماتصوتیوتصويريرا
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است.استفادهقابلکیفیتباالبرقرارکنید.اسکايپازمرورگر،تلفنهمراه،تبلتورايانه

 سال در 2222تويیتر، وبه اجتماعی يکشبکه تويیتر شد. ايجاد دستجکدورسی

کاربرادهندهارائهسرويس به میمیکروبالگاستکه اجازه ن تا پیامحرف232دهد ،

بیشاز2222شود،ارسالکنند.اينمیکروبالگینگدرسالمتنیراکهتويیتنامیدهمی

میلیونکاربردارد.222

 گذاری دانش . اشتراک3

عاملکلیدياستاشتراک موفقیتسازمان، تسهیمدانشدر تواندمیچراکهگذارييا

هاهستند،وريازآنبهبهرهکهقادرهايیازسازمانهبخشتردانشبسببگسترشسريع

درحالحاضرتمرکزبسیاريازسازمان برايناستکهچگونهمیشود. تواننددانشها

عيتوزهاوجودداردرابینافراددرسازماندانشپنهانیکهدرسازمانآنخصوصبهخود

(.Ryu, 2003)کنند

تسهیمها،بهبودسازماندانشدرديراندراستفادهازمديريتيکیازاهدافاصلیم

ايجادمزيترقابتیاستمنظوربهدانشبینافراددرسازمانوهمچنینبینافرادوسازمان

)دانايی همکاران، و 1332فرد اينموضوعیاستکه بودهموردتوجه(. نیز پژوهشگران

تحقیقیاستکه اينموارد، يکیاز امیري)است. انجام1334توسطانتظاريو شده(،

ترتیبمجازيبهمتخصصاندرفضايدانشدهدکهرفتاراشتراکمینشاناستنتايج

شاخص درپژوهشیديگر،اهمیت: استخراجشدند. گروهیومحیطی، هايابعادفردي،

حسینی )توسط همکاران و 1334سرخوش نگرش اثر که داد نشان نتايج به(، نسبت

هنجارهايتسهیم دانش، کنترل تسهیمدرکرفتاريذهنی، قصد بر قصدشده دانشو

 تسهیم کنترل دانشو است.درکرفتاري معنادار دانشمثبتو تسهیم رفتار بر شده

و توسطکاظمی تحقیقی ) همچنین، نشان1333مطلق نتايج استو صورتپذيرفته ،)

هنجاربینکهدهدیم تبادل دانشهاي اشتراک و بین و وفرديبیناعتماددانش

دانشوبینمزيتدانشواشتراکاشتراکخودکارآمديبیندانشوهمچنیناشتراک

دانشاشتراکشدهودرکدانشودرنهايتبینسودمنديشدهواشتراکمرتبطدرک
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دهدکه(،نیزنشانمی1331درويشی) پورلیرابطهمعناداريوجوددارد.نتايجپژوهشع

درراستايهاياجتماعیبرايبرنامهشبکه ريزيهدفمندترغیباستادانبهتسهیمدانش،

درآموزش»آموزشعالی،مبنايمناسبیهستند.نتايجپژوهش هايتوسعهارتقاءشاخص

تعداديازدانشجويانوايبرايتولیددانشدرانجمنايمیانرشتهيمجازي:پنجرهفضا

صورتشد،نشاندادکهموارديازتولیددانشبه(،انجام1331معلمانکهتوسطمقدم)

زمانی اجتماعیاست، اعضايانفراديو هیچاشارهکه پاسخگروه اطالعاتيا هايايبه

است.دادهصورتانفراديرويکنندتولیددانشبهاعضايديگرگروهنمی

لینوهمکاران)ازسويی انگیزه2223ديگر، اجتماعیراهايشبکههاياعضاي(،

برايهمکاريدانشیکشف دادهطبقهسهکردند، نشان را گسترده عواملانگیزاننده اند:

کردندکهاعتماد(.آنانگزارشLin et al, 2009)یطیمحفنیوعواملشخصی،عوامل

به خودکارآمديتوجهقابلطور ی سودمندي را، دانش سازگاريدرکشدهتسهیم و

درک تحت را تأثیرشده آنمیقرار همه دهد، نوبهبهها مثبتبهخود رفتارطور ی

 دانشدر تمايلبهتسهیم»دهند.دراينتحقیقمیقرارتأثیرگذاريدانشراتحتاشتراک

اجتماعی هايشبکه متغیرهايمی سنجشقرار سیوعنوانمتغیروابستهموردبرربه« گیرد.

هايشخصیاست؛شوند،گروهاولکهشاملانگیزهيمیبنددستهگروه سه مستقلنیزدر

لذت اندعبارت روابطمتقابل، ساماندهی در از: - تالش،خودکارايی کمکبهديگران،

شاملعوامل که نیز دوم گروه عبارت دانشی. سودمنديفنیاست؛ از: ،شدهادراک اند

درک استفاده سهولت عوامل شامل که سوم گروه سازگاري. است؛محیطیشده،

منابع.درنهايت،درپژوهشحاضربهدسترسیهمکاران،قابلیتانداز:اعتماد،نفوذعبارت

مدلتحقیقهاياجتماعیازبرتمايلبهتسهیمدانشدرشبکهمؤثرمطالعهعواملمنظوربه

همکارانبرگ و شاين پژوهش از رفتار2212)1رفته تئوري مدل اساس بر که )

(.1(توسعهدادهشدهاست،استفادهشد)شکل1331)2آجزنشدهيزيربرنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shin 

2. Ajzen 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

انداز:هايتحقیقعبارتباتوجهبهمدلمفهومیپژوهشحاضر،پانزدهفرضیه

 روابط اول: رفرضیه نگرشمتقابل وي تسهیمهاي به نسبت درکاربران دانش

تأثیرمثبتومعناداريدارد. اجتماعیهايشبکه

 لذت دوم: کمکفرضیه نگرشدر روي ديگران بهبه نسبت کاربران هاي

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايدانشدرشبکهتسهیم

دانشدربراننسبتبهتسهیمکارهايفرضیهسوم:تالشبرايساماندهیروينگرش

اجتماعیتأثیرمنفیدارد.هايشبکه

خودکارآمدي تسهیمهايدانشیروينگرشفرضیهچهارم: دانشکاربراننسبتبه

هاياجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.درشبکه

خودکارآمديدانشیرويکنترل شدهکاربراننسبتبهدرکرفتاريفرضیهپنجم:

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايدانشدرشبکهیمتسه

دانشدرکاربراننسبتبهتسهیمهايشدهروينگرشادراکفرضیهششم:سودمندي
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اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکه

 سهولت هفتم: فرضیه استفاده نگرشدرک روي بههايشده نسبت کاربران

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکهدانشدرتسهیم

سهولت رويکنترلدرکاستفادهفرضیههشتم: نسبتبهدرکرفتاريشده شده

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايدانشدرشبکهتسهیم

نگرش روي سازگاري نهم: تسهیمهايفرضیه به نسبت درکاربران دانش

تأثیرمثبتومعناداريدارد.اجتماعیهايشبکه

نگرش روي اعتماد دهم: تسهیمهايفرضیه به نسبت شبکهکاربران در هايدانش

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.

رويهنجارذهنی همکاران نفوذ يازدهم: فرضیه تسهیم نسبتبه دانشدرکاربران

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکه

قابلیتفرض دوازدهم: منابعبهدسترسییه رفتاريدرکرويکنترل کاربرانشده

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايدانشدرشبکهنسبتبهتسهیم

تسهیم به نسبت نگرش سیزدهم: فرضیه تمايل روي دانش به درتسهیم دانش

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکه

تسهیمف هنجارذهنینسبتبه چهاردهم: رضیه تمايل دانشروي دانشدرتسهیمبه

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايشبکه

تسهیمبهدانشرويتمايلشدهنسبتبهتسهیمدرکرفتاريفرضیهپانزدهم:کنترل

اجتماعیتأثیرمثبتومعناداريدارد.هايدانشدرشبکه

  روش

هايکاربرديوبهلحاظروشگردآوريپژوهشحاضربهلحاظهدفازنوعپژوهش

تحلیلیاست.جامعهآماري-هايتوصیفیازنوعپیمايشی،جزءپژوهشازیموردنهايداده

تحصیالتتکمیلی میمؤسساتاينپژوهشدانشجويان مشهد شهر -آموزشعالیدر

مالیدردسترساستوحجمنمونهنیزبراساسگیريازنوعغیراحتباشند.روشنمونه
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نمونه روش تعداد کوکران جمع334گیري براي شد. تعیین دادهنفر الزمآوري هاي

فرضیهمنظوربه پرسشنامهآزمون از زمینهها در پیشین مطالعات در مورداستفاده هاي

گیري(،براياندازه2212پیشايندهايتسهیمدانشاستفادهشد.ازپرسشنامهاليووکبب)

 به تمايل وابسته شبکهتسهیممتغیر در اجتماعیدانش چريسهاي پرسشنامه از وو آ

دانش،هنجارهايتسهیمسنجشمتغیرهايمیانجینگرشنسبتبه(،براي1334هیگینس)

 کنترلذهنی درکرفتاريو به نسبت همچنینتسهیمشده است. شده استفاده دانش

پرسشنامه هاي )کنکنهالی همکاران 2221و آنگ ،)( همکاران تاد2224و و تیلور ،)

چیرس1331) )آ(، هیگینس )1334و همکاران و ملهترا چشال1333(، و ناهاپید و )

درکمکمتقابل،لذتشخصی)روابطهايمتغیرهايمستقلعواملانگیزه(،براي1333)

 به ساماندهی تديگران، خودکارايی الش، عوامل دانشی( )سودمندي شده،ادراکفنی

قابلیتادراکاستفادهسهولت نفوذهمکاران، شده،سازگاري(وعواملمحیطی)اعتماد،

هايمذکورمنابع(استفادهشدهاست.الزمبهذکراستکهسؤاالتپرسشنامهبهدسترسی

مخال»ايازگزينه1بررويطیفی موافق»تا«فکامالً بودند.همچنین،درپژوهش«کامالً

سازه از يک هر اينکه بررسی جهت نشانگرهايحاضر با حد چه تا پژوهش هاي

دارايهمسويیبودهجهتسنجشآنشدهانتخاب برخوردارندازها اندوازروايیالزم

ديآیبرم(،1)طورکهازجدولروشتحلیلعاملیتائیدياستفادهشدکهنتايجآنهمان

هايمربوطبهسنجشمتغیرها(رانشانداد.برايسنجشيتمامنشانگرها)گويهداریمعن

براي ازآلفايکرونباخانجامشد،ضريبآلفا استفاده ارزيابیپايايیبا همسانیدرونی،

گزارششدهاست.1/2همهمتغیرهاباالتراز

 کرونباخ . نتایج تحلیل عامل تأییدی و آلفای1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ tآماره  ضریب استاندارد نشانگرها

<-1q323/2 223/2 روابطمتقابل 

121/2 
<-2q322/2 221/2 روابطمتقابل 

<-3q43/2 421/2 روابطمتقابل 

<-4q231/2 423/2 روابطمتقابل 
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 ضریب آلفای کرونباخ tآماره  ضریب استاندارد نشانگرها

<-1q223/2 114/2 روابطمتقابل 

<-2q441/2 421/2 لذتدرکمکبهديگران 
113/2 

<-1q241/2 333/2 لذتدرکمکبهديگران 

<-3q223/3 3/2 ساماندهیتالش 

332/2 <- 3q333/2 211/2 ساماندهیتالش 

<-12q3*233 322/2 ساماندهیتالش 

<-11q233/3 331/2 خودکارايیدانشی 

121/2 

<-12q213/2 222/2 خودکارايیدانشی 

<-13q313/2 111/2 دهسودمنديادراکش 

<-14q12/2 431/2 سودمنديادراکشده 

<-11q143/2 423/2 سودمنديادراکشده 

<-12q224/2 422/2 سهولتاستفاده 

123/2 
<- 11q233/2 422/2 سهولتاستفاده 

<-13q432/2 333/2 سهولتاستفاده 

<-13q243/3 331/2 سهولتاستفاده 

<-22q133/2 114/2 سازگاري 

134/2 <-21q233/2 23/2 سازگاري 

<-22q1 322/2 سازگاري 

<-23q323/2 123/2 اعتماد 

111/2 <-24q332/2 124/2 اعتماد 

<-21q331/2 341/2 اعتماد 

<- 22q323/4 313/2 نفوذهمکاران 
113/2 

<-21q123/3 123/2 نفوذهمکاران 

<-23q113/2 433/2 قابلیتدسترسیبهمنابع 

111/2 

<-23q333/2 433/2 قابلیتدسترسیبهمنابع 

q30 <- 133/2 231/2 قابلیتدسترسیبهمنابع 

<-31q231/2 311/2 دسترسیبهمنابعتیقابل 

<-32q213/2 212/2 دسترسیبهمنابعتیقابل 

<-33q311/24 333/2 بهسويتسهیمدانشنگرش 
344/2 

<-34q113/22 311/2 یمدانشبهسويتسهنگرش 
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 ضریب آلفای کرونباخ tآماره  ضریب استاندارد نشانگرها

<-31q322/1 34/2 تسهیمدانشسويبهنگرش 

<-32q123/11 313/2 ذهنیتسهیمدانشهنجار 
313/2 

<-31q123/33 343/2 ذهنیتسهیمدانشهنجار 

<- 33q332/2 331/2 رفتاريدرکشدهکنترل 

141/2 <- 33q132/2 111/2 شدهرفتاريدرککنترل 

<-42q 11/1 423/2 شدهنترلرفتاريدرکک 

<- 41q213/2 223/2 بهتسهیمدانشليتما 

321/2 
<- 42q231/3 123/2 بهتسهیمدانشليتما 

<- 43q314/1 323/2 بهتسهیمدانشليتما 

<- 44q232/1 331/2 بهتسهیمدانشليتما 
 

دهد،بینمتغیرهارانشانمیهاياينپژوهشکهرابطهبرايآزمونمدلمفهومیوفرضیه

زمانطورهمسازيمعادالتساختارياستفادهشدهاستکهروابطبینمتغیرهارابهازمدل

کند.برايبرآوردمدلبهاينروشازحداقلمربعاتجزئیاستفادهشدهاست.ارزيابیمی

تحل از متغیرهاست بین رابطه از خاصی مدل آزمون هدف، که تحقیقاتی مدلدر یل

می استفاده فرضیاتمعادالتساختاري آزمون براي جامع يکرويکرد مدل اين شود.

روابطمتغیرهاي شدهمشاهدهدرباره مکنوناست)هومن، کمترينمربعات1331و در .)

شوندیمگیريازطريقيکرويهتکراريتخمینزدهبخشیپارامترهايساختاريواندازه

کند.بنابراينترکیبمی کمترينمربعاتمعمولیلهیوسبهانهراکهرگرسیونسادهوچندگ

.اينتکنیکارزيابیورزدیماجتنابشدهمشاهدهازهرگونهفرضهمتوزيعیمتغیرهاي

سازد.برايارزيابیهاينظريرافراهممیگیريسازهروايیوپايايیابزاراندازهزمانهم

اثراتمستقیموغیرمستقیمنیزهسازهيسنجشوساختاريباهامدل ايچندشاخصیبا

می قرار )مورداستفاده بررسیChoua & Chen, 2009گیرد براي پژوهش اين در .)

نرم ساختارياستفادهSmart PLS افزارفرضیاتپژوهشاز يکمدلمعادله است. شده

گیريدلاندازهشود.مگیريومدلساختاريتشکیلمییازدونوعمدلاندازهطورکلبه

تعريفشدهمشاهدهنحوهسنجشيکمتغیرپنهانرابااستفادهازدوياتعدادبیشتريمتغیر
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می و متغیرمجموعهدرواقعکند مجموعهشدهمشاهدههاياياز به ازترکوچکيرا ي

یکند.مدلساختاريروابطمیانمتغیرهايپنهاندرونیوبیرونمتغیرهاينهفتهمرتبطمی

می نشان فراهمرا را متغیرها اين میان شدتاثراتعلی ارزيابیجهتو امکان و دهد

نمايد مبنايمدل؛ محققتعريفمیهاياندازهبنابراينبر متغیرهايگیري، کندکهکدام

مدلشدهمشاهده پايه بر و هستند پنهان متغیرهاي کدام گیرنده ساختارياندازه هاي

کداممشخصمی درمتغیرشودکه هستند. وابسته متغیر برکدام هايمستقلدارايتأثیر

قبلازآزمونهرکدامبررسی بايدازمناسببودنوبرازشمطلوبهاهیفرضازالگوها،

 بررسیمنظوربهالگويساختارياطمینانحاصلنمود. به برازندگیآن و سنجشمدل

می هايبرازندگیمدلشاخص معیارپرداخته برايروشحداقلمربعاتشود. کلیکه

 نسبی، مطلق، شاخص چهار به معیار نامدارد.اين"Gof"جزئیدرنظرگرفتهشدهاست

 متغیرهاي بین روابط همان درواقع درونی شود.مدلتقسیممی بیرونی مدل و درونی مدل

 تحلیل و یعامل بارهاي برآورد درواقع بیرونی مدل و باشدمسیرمی ضرايب همان يا مکنون

 هستند. توصیفی هايشاخص دو هر مطلق و نسبی برازش هاينیکويیشاخص است. عاملی

باشدوهرچهاينباشند،مدلمناسبمی1/2يامساويباتربزرگ هاشاخص اين چنانچه

 عدد به نزديک1مقدار بیانگر باشد )ترمناسبتر جدول در است. مدل میزان2بودن ،)

-کهبیانگرمناسببودنمدلمی برازشبهتصويرکشیدهشدهاستهاينیکويیشاخص

باشد.

 . میزان شاخص نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری3جدول 

 "GOF"میزان شاخص نیکویی برازش 

 234/2 شاخصمطلق

 122/2 شاخصنسبی

 121/2 شاخصمدلبیرونی

 231/2 شاخصمدلدرونی
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 ها یافته

هايکاربراننسبتبهتسهیمبرايتأثیرروابطمتقابلبرنگرشtهمقدارقدرمطلقآمار-

دانشدرشبکه بیشتراستومقدارضريبمسیر32/1واز113/2هاياجتماعیبرابربا

هايکاربراننسبتبهتسهیمبنابراينروابطمتقابلبرنگرش؛ومثبتاست223/2برابربا

توانمثبتتأثیرداردوباافزايشروابطمتقابل،میصورتهاياجتماعیبهدانشدرشبکه

هاياجتماعیراافزايشداد.بهتسهیمدانشدرشبکهنسبتهايکاربراننگرش

- مطلقآماره قدر نگرشtمقدار ديگرانبر لذتدرکمکبه هايکاربرانبرايتأثیر

بیشتراستومقدار32/1واز112/2هاياجتماعیبرابربانسبتبهتسهیمدانشدرشبکه

هايبنابراينلذتدرکمکبهديگرانبرنگرش؛ومثبتاست222/2ضريبمسیربرابربا

شبکه دانشدر تسهیم به نسبت اجتکاربران بههاي باماعی و دارد تأثیر مثبت صورت

يکاربراننسبتبهتسهیمدانشدرهانگرشتوانافزايشلذتدرکمکبهديگران،می

هاياجتماعیراافزايشداد.شبکه

يتسهیمسوبههايکاربرانبرايتأثیرساماندهیتالشبرنگرشtمقدارقدرمطلقآماره-

هاياجتماعیبرابردانشدرشبکه بیشتراستومقدارضريبمسیر32/1واز212/2با

 با منفیاست-232/2برابر و نگرش؛ نسبتبهبنابراينساماندهیتالشبر هايکاربران

شبکه دانشدر بهتسهیم اجتماعی افزايشساماندهیهاي با و دارد تأثیر منفی صورت

هاياجتماعیراکاهشبکههايکاربراننسبتبهتسهیمدانشدرشتواننگرشتالش،می

داد.

- هايکاربراننسبتبهخودکارايیدانشیبرنگرشتأثیربرايtمقدارقدرمطلقآماره

شبکه در دانش تسهیم با برابر اجتماعی 223/2هاي از بنابراين32/1و است، کمتر

نگرش شبکهخودکارايیدانشیبر تسهیمدانشدر نسبتبه عیهاياجتماهايکاربران

تأثیرندارد.

- آماره مطلق قدر رفتاريدرکشدهtمقدار کنترل بر دانشی خودکارايی تأثیر براي

شبکه تسهیمدانشدر از کاربران با 333/2هاياجتماعیبرابر از استو32/1و بیشتر
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 با برابر ضريبمسیر مثبتاست212/2مقدار و کنترل؛ بر دانشی خودکارايی بنابراين

صورتمثبتتأثیرهاياجتماعیبهرکشدهکاربرانازتسهیمدانشدرشبکهرفتاريد

کنترلرفتاريدرکشدهکاربرانازتسهیمتوانیمداردوباافزايشخودکارايیدانشی،

هاياجتماعیراافزايشداد.دانشدرشبکه

يسوبهربرانهايکابرنگرششدهادراکبرايتأثیرسودمنديtمقدارقدرمطلقآماره-

بیشتراستومقدارضريب32/1واز122/2هاياجتماعیبرابرباتسهیمدانشدرشبکه

 با برابر بنابراينسودمندي221/2مسیر هايکاربرانبرنگرششدهادراکومثبتاست،

شبکه در دانش تسهیم به بهنسبت اجتماعی افزايشهاي با و دارد تأثیر مثبت صورت

میشدهراکادسودمندي نگرش، شبکهتوان تسهیمدانشدر نسبتبه هايهايکاربران

اجتماعیراافزايشداد.

- برنگرشtمقدارقدرمطلقآماره هايکاربرانبرايتأثیرسهولتاستفادهدرکشده

بیشتراستومقدار32/1واز321/2هاياجتماعیبرابربايتسهیمدانشدرشبکهسوبه

-بنابراينسهولتاستفادهدرکشدهبرنگرش؛ومثبتاست222/2برابرباضريبمسیر

صورتمثبتتأثیرداردوباهاياجتماعیبههايکاربراننسبتبهتسهیمدانشدرشبکه

هايکاربراننسبتبهتسهیمدانشدرتواننگرشافزايشسهولتاستفادهدرکشده،می

هاياجتماعیراافزايشداد.شبکه

برايتأثیرسهولتاستفادهدرکشدهبرکنترلرفتاريدرکtمقدارقدرمطلقآماره-

بیشتراستو32/1واز231/4هاياجتماعیبرابرباشدهکاربرانازتسهیمدانشدرشبکه

 با برابر مثبتاست113/2مقدارضريبمسیر و بر؛ درکشده بنابراينسهولتاستفاده

صورتمثبتهاياجتماعیبهدهکاربرانازتسهیمدانشدرشبکهکنترلرفتاريدرکش

می درکشده، افزايشسهولتاستفاده با و دارد رفتاريدرکشدهتأثیر کنترل توان

هاياجتماعیراافزايشداد.کاربرانازتسهیمدانشدرشبکه

يتسهیمدانشسوبههايکاربرانبرايتأثیرسازگاريبرنگرشtمقدارقدرمطلقآماره-

بیشتراستومقدارضريبمسیربرابربا32/1واز331/4هاياجتماعیبرابربادرشبکه
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بنابراينسازگاريبرنگرش434/2 مثبتاست، تسهیمدانشدرو هايکاربراننسبتبه

هايتواننگرشصورتمثبتتأثیرداردوباافزايشسازگاري،میهاياجتماعیبهشبکه

هاياجتماعیراافزايشداد.يتسهیمدانشدرشبکهسوبهبرانکار

يتسهیمدانشدرسوبههايکاربرانبرايتأثیراعتمادبرنگرشtمقدارقدرمطلقآماره-

شبکه با برابر اجتماعی 142/2هاي از با32/1و برابر ضريبمسیر مقدار استو بیشتر

مثبتاست132/2 و ب؛ اعتماد نگرشبنابراين دانشدرر تسهیم به نسبت کاربران هاي

بهشبکه اجتماعی میهاي افزايشاعتماد، با و دارد تأثیر مثبت نگرشصورت هايتوان

هاياجتماعیراافزايشداد.کاربراننسبتبهتسهیمدانشدرشبکه

یمدانشبرايتأثیرنفوذهمکاربرهنجارذهنیکاربرانازتسهtمقدارقدرمطلقآماره-

بیشتراستومقدارضريبمسیربرابربا32/1واز132/4هاياجتماعیبرابربادرشبکه

مثبتاست411/2 و دانشدر؛ تسهیم از کاربران ذهنی هنجار بر همکار نفوذ بنابراين

هاياجتماعیبهشبکه همکار، افزايشنفوذ با و دارد هنجارتوانیمصورتمثبتتأثیر

هاياجتماعیرابهبودداد.انازتسهیمدانشدرشبکهذهنیکاربر

برايتأثیرقابلیتدسترسیبهمنابعبرکنترلرفتاريدرکشدهtمقدارقدرمطلقآماره-

شبکه تسهیمدانشدر از کاربران با 213/2هاياجتماعیبرابر از استو32/1و بیشتر

بنابراينقابلیتدسترسیبهمنابعبرکنترل؛ومثبتاست133/2مقدارضريبمسیربرابربا

صورتمثبتتأثیرهاياجتماعیبهرفتاريدرکشدهکاربرانازتسهیمدانشدرشبکه

افزايشقابلیتدسترسیبهمنابع، کنترلرفتاريدرکشدهکاربرانازتوانیمداردوبا

هاياجتماعیرابهبودداد.تسهیمدانشدرشبکه

برايتأثیرنگرشنسبتبهتسهیمدانشبرتمايلبهتسهیمدانشtطلقآمارهمقدارقدرم-

يتسهیمسوبهکمتراست،بنابرايننگرش32/1واز233/2هاياجتماعیبرابربادرشبکه

هاياجتماعیتأثیرندارد.دانشبرتمايلبهتسهیمدانشدرشبکه

هنینسبتبهتسهیمدانشبرتمايلبهتسهیمبرايتأثیرهنجارذtمقدارقدرمطلقآماره-

دانشدرشبکه بیشتراستومقدارضريبمسیر32/1واز233/2هاياجتماعیبرابربا
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بنابراينهنجارذهنینسبتبهتسهیمدانشبرتمايلبهتسهیم؛ومثبتاست311/2برابربا

بهنسبتافزايشهنجارذهنیصورتمثبتتأثیرداردوباهاياجتماعیبهدانشدرشبکه

هاياجتماعیرابهبودداد.تمايلبهتسهیمدانشدرشبکهتوانیمتسهیمدانش،

برايتأثیرکنترلرفتاريدرکشدهنسبتبهتسهیمدانشبرtمقدارقدرمطلقآماره-

نابراينکمتراست،ب32/1واز232/2هاياجتماعیبرابرباتمايلبهتسهیمدانشدرشبکه

 رفتاريدرکشده شبکهسوبهکنترل دانشدر تسهیم به تمايل دانشبر تسهیم هايي

اجتماعیتأثیرندارد.

 گیری بحث و نتیجه

های تحقیق ارائه گردیده و  شود نتایج حاصل از آزمون فرضیه در این بخش، تالش می

ی راهگشاتواند  با مطالعات گذشته مقایسه شود. الزم به ذکر است که این مقایسه می

 کننده باشد. گذاری و تقویت عوامل تعیین مطالعه حاضر برای سیاست

 . عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به تسهیم دانش1

مدلهمان از که طور تأثیر چارچوبمفهومیتحقیق در 3هايمفهومیمشخصاست،

تسهیمدانشفرضیه اينقسمتدربعاملبرنگرشنسبتبه لذا بود. رگیرندهسازيشده

فرضیه 1هايشماره ،2 ،3 ،4 ،2 ،1 ،3 بهمی12و که روابطباشد اثر ترتیبمربوطبه

سودمندي دانشی، خودکارايی تالش، ساماندهی ديگران، به کمک لذت متقابل،

شده،سازگاريواعتمادبرنگرشنسبتبهتسهیمدانششده،سهولتاستفادهدرکدرک

آزمونفرضیمی پساز هباشد. مشخصشدکه خودکارآمديدانشیبرنیبنيازاها اثر ،

نگرشنسبتبهتسهیمدانشغیرمعناداربودهوتأثیرسايرعواملموردتأيیدقرارگرفت.

کنندياطورضمنیبهاينمعناستکهافراديکهبهتسهیمدانشاحساسنیازنمیاينامربه

فرآيندهايدانعبارتیحسمیبه در که خودکارآمديرسیدهکنند به تسهیمشی به اند،

شبکه در خود همتايان مطالعهدانشبا با مقايسه مقام در ندارند. اعتقادي هاياجتماعی

( همکاران 2212هانگو روابطذکرقابل(، عامل دو تأثیر مذکور مطالعه در استکه
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است. نبوده معنادار دانش تسهیم به نسبت نگرش بر ساماندهی و همچنین،متقابل

خودکارآمديدانشیکهدرمطالعهحاضرتأثیرآنبرنگرشنسبتبهتسهیمدانشتأيید

شودکه بايداشاره اينرابطه در است. بوده اينپژوهشگرانمعنادار اينمطالعه نشددر

ايمجازيبودهاست(،اعضايجوامعحرفه2212يمطالعههانگوهمکاران)آمارجامعه

میز ازنظر کهکه حاضر تحقیق آماري جامعه از مباحثدانشی در تبحر تخصصو ان

اندباالتراست.لذاچنداندورازذهننیستکهدرمطالعهمذکورعواملیدانشجويانبوده

دانشکم ساماندهیتالشبرايتسهیم و روابطمتقابل اهمیتمانند باشند. ،حالنيبااتر

مطالعاتاثرکلیعواملشخصیوعواملفنیبرتوانعنوانکردکهدرهردوياينمی

نگرشنسبتبهتسهیمدانشموردتأيیدقرارگرفتهاست.

الگويکهگرفتهانجام(،1334دربینمطالعاتداخلینیزتحقیقیتوسطانتظاريوامیري)

بررسیکردهاستويافتهايرانیدرفضايرفتارتسهیمدانشمتخصصان هايمجازيرا

راستاست.مطالعهمشابهديگريکهتوسطکاظمیينتحقیقنیزبانتايجپژوهشحاضرهما

( مطلق 1333و اثر نیز است شده انجام ،) بیناعتماد خودکارآمدي ودانشیفردي،

درک وسودمندي جهت ازنظر که است کرده تأيید و داده قرار موردبررسی را شده

ايسازگاربانتايجمطالعهحاضردرنظرگرفت.ننتیجهتوا،میهاآنمعنادارياثرگذاري

 . عوامل مؤثر بر هنجار ذهنی تسهیم دانش3

هايمفهومیپژوهشمشخصاست،تنهاعاملاثرگذاربرهنجارذهنیدرمدلکهچنانآن

به که بود همکاران نفوذ پاسختسهیمدانشمتغیر فرد هر تأثیرپذير ازمعنايمیزان دهنده

 است)فرضیهگروه ذهنی11مرجعمربوطه هنجار همکارانبر نفوذ تحقیقحاضر، در .)

شد.اينبدانمعناستکهمیزاننفوذيکهافرادديیتأتسهیمدانشاثرداشتواينفرضیه

تقويتمی دانشرا تسهیم هنجار دارند يکديگر همکارانبر هانگو مطالعه در کند.

برهنجارتسهیمدانشمعناداربودکهنشانازاينداردکه(،نیزاثرنفوذهمکاران2212)

گروه مهمنفوذ يکیاز همواره دانشهايمرجع تسهیم بسترساز و ترينعواملاثرگذار

است.
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 . عوامل مؤثر بر کنترل رفتاری درک شده تسهیم دانش2

فرضیه نتايجآزمون اينقسمت، در 1هايشماره ،3 ا12و شده بحثگذاشته ؛ستبه

به استفادهبنابراين، سهولت شخصی، عوامل دسته از دانشی خودکارآمدي اثر ترتیب

عواملفنیدرک دسته از عواملمحیطیموردشده دسته از منابع قابلیتدسترسیبه و

فرضیه نتايجآزمون است. گرفته قرار برآزمون اينعوامل سه هر تأثیر که داد نشان ها

دهدکههرچقدرلحاظآماريمعناداراست.ايننتايجنشانمیهشدهبکنترلرفتاريدرک

ادراکآن باشند، ازنظردانشیخودکارآمديبیشتريداشته ازافراد ازراحتیاستفاده ها

باشدشبکه مثبت اجتماعی حسهاي باشند، داشته بیشتري دسترسی دانشی منابع به و

اماايننتیجهبامطالعههانگو؛شخوددارندکنندکهکنترلبیشتريبررفتارتسهیمدانمی

برايکاربراندانشیحرفه2212همکاران) نیست. همسو شبکه(، از سهولتاستفاده اي،

کم مهماهمیتاجتماعی و است بوده عامل رفتاريترين کنترل بر اثرگذار عامل ترين

اينوعدسترسی،حرفهباشد.نتیجهاينکهبرايکاربرانشدهخودکارآمديدانشیمیدرک

به دسترسیبهاطالعاتعمومیودانشتخصصیموضوعیتنداشتهوهرچهيا عبارتی،

بیشتراحساسخودکارآمديدانشیداشتهباشند،احساسکنترلبیشتريبررفتارخودبراي

هابانظريهرفتارتسهیمدانشدارند.الزمبهذکراستکهنتايجحاصلازآزموناينفرضیه

بهريزيبرنامه سازگاراستو جستهشده بهره ايننظريه از مطالعاتیکه اندطورضمنیبا

(نیزهمسويیدارد.1334سرخوشوهمکاران،)مانندحسینی

 های اجتماعی . عوامل مؤثر بر تمایل به تسهیم دانش در شبکه0

تسهیمدانشوهاياثرنگرشنسبتبهتسهیمدانش،هنجارذهنیبراياينبخشفرضیه

هاياجتماعیموردآزمونقرارشدهبرتمايلبهتسهیمدانشدرشبکهکنترلرفتاريدرک

يافته است. رفتاريگرفته کنترل دانشو تسهیم نگرشمثبتنسبتبه که داد نشان ها

ذهنیدرک هنجار تنها استو دانشنداشته تسهیم به تمايل تأثیريبر هیچ تقريباً شده

د شبکهتسهیم در دانش تسهیم به افراد تمايل که است افزايشانش را اجتماعی هاي

(،مشخصاستکهدربینعوامل2212دهد.درمقايسهبامطالعههانگوهمکاران)می
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ترينضريبتأثیرمربوطبههنجارذهنیتسهیمدانشاست.درگانهموردبررسیضعیفسه

ترينعاملبرايافزايشتمايلبهمدانشمهممطالعهمذکورنگرشمثبتنسبتبهتسهی

دهدباشدونشانمیتسهیمدانشبودهاست.ازايننظر،نتايجايندومطالعهناسازگارمی

شبکه تمايلکاربرانمختلفبرايتسهیمدانشدر عواملکه هاياجتماعیتحتتأثیر

می برايکاربراندانشیحرفهمختلفیقرار تسهیمدانشاينگرشمثگیرد: بتنسبتبه

تربیشترتحتتأثیرهنجارهايکهکاربرانیباتخصصپايینترينعاملاستدرحالیمهم

(،1334گیرند.دربینمطالعاتداخلینیزتحقیقحسینیوهمکاران)گروهمرجعقرارمی

تسهیمنشان به نسبت نگرش معنادار و مثبت اثر دهنده هنجارهاي ودانش، ذهنی

نترلک تسهیمدرکرفتاري به تمايل بر بهشده است. نتیجهدانشبوده صرفاً مشابه، طور

تسهیمدانشدرشبکه تمايلبه ذهنیتسهیمدانشبر هنجار هاياجتماعیباآزموناثر

باشد.الزمبهذکراستکهتحقیقحسینیونتايجاينمطالعهسازگارومابقیناسازگارمی

کهاين،دربینکارکنانيکسازمانبافناوريپیشرفتهانجامشدهاست(1334همکاران)

هابرايجوامعآماريمختلفباسطوحدهندهايناستکهنتايجآزموناينفرضیهنیزنشان

مختلفتخصصمتفاوتاست.

 ی کاربردیها شنهادیپ. 5

توجهبهنتايج میآمدهدستبهبا ارائهيهاشنهادیپتواندراينپژوهش، کاربرديزيررا

تقويتمتغیرهايواسطه دررابطهبا هنجارذهنیکرد. اي)نگرشنسبتبهتسهیمدانش،

ترينعواملاثرگذارشاملسهولتشده(،مهموکنترلرفتاريدرکنسبتبهتسهیمدانش

است بوده همکاران نفوذ و سازگاري استفاده، تصمیم؛ و مديران به گیرندگانبنابراين

می آنپیشنهاد از دانش، تسهیم به افراد تشويق براي که شبکهشود اجتماعیدسته هاي

اهداففرديو استفادهکنندکهدارايبیشتريننرخسازگارياطالعاتیوکارکرديبا

گذاريدانشآسانباشد.همچنین،اشتراکهابرايمقاصدبهسازمانیبودهواستفادهازآن

دهندههنجارهايگروهینفوذهمکارانوباتوجهبهاينکهاينمتغیرشکلدررابطهبامتغیر

بهمسئولین ازروشپیشنهادمیربطيذتسهیمدانشاست، استفاده با هايیمانندشودکه
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هايآموزشیمرتبطوتشويقافرادبرايبهاشتراکگذاشتندانشخودبابرگزاريدوره

گرو نفوذ تقويت به نسبت نهادينهههمکاران، راستاي در کارکنان بر مرجع سازيهاي

ترينعاملتمايلعالوه،نتايجتحقیقنشاندادکهمهمفرهنگتسهیمدانشاقدامکنند.به

شبکه در دانش تسهیم به پیشنهادافراد بنابراين است، ذهنی هنجارهاي اجتماعی هاي

گروهمی که شکلشود مرجع دانهاي تسهیم هنجارهاي توجهدهنده کانون در نیز ش

تواندشاملخانوادهافرادنیزباشد،هايمرجعحتیمیاندرکارانامرباشد.اينگروهدست

سازمان کارکنان لذا،اما دارند. بیشتري تأثیرپذيري مديران مرجع گروه از احتماالً ها

ناندازهکههاياجتماعی،بايدبههمامسئولینبرايترغیبافرادبهتسهیمدانشدرشبکه

برنیازهايدانشیکارکنانتأکیددارندبرتوجیهآموزشیمديراننیزتمرکزداشتهباشند.
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 منابع
پیوندنو.،تهران:انتشارات«مديريتدانشدرسازمان»(،1331ابطحی،حسین؛صلواتی،عادل.)

حضورپژوهشگران(.»1334اصنافی،امیررضا؛سالمی،مريم؛سیاح،مهدي؛حسینیآهنگري،عابدين.)

درهايدانشگاه اهواز دولتیشهر و آزاد پزشکی، ماعیعلمیريسرچاجت هايشبکه علوم

«گیت سالششم،پزشکیعلوموتوسعهآموزشفصلنامهمرکزمطالعات، ، ،صص1شماره

14-21.

نجمه مرتجی، اردشیر؛ )انتظاري، 1334سادات. اشتراکالگوي»(، ،«اجتماعیدانشدرشبکهرفتار

.11شماره،وپنجستیب،دورهاجتماعیعلومفصلنامه

تسهیم رفتار بررسی» (،1334علیرضا.) پور،علی؛امین پیمان؛کیا، اخوان، مهدي؛یدس سرخوش،حسینی

دردانش فناوريپیشرفته يک کارکنان با  ،«شدهيزيربرنامه رفتار نظريه مبتنیبر سازمان

.32-21صص،4شماره چهارم،سال ،نوآوري مديريت فصلنامه

خائفدانايی حسن؛ فرد، احمد؛ )الهی، سیدمجتبی. 1332حسینی، تسهیم»(، ارتقاء دانشدرتأملیبر

شهروندي رفتار ترابري(پرتو و راه وزارتخانه )موردمطالعه: «سازمانی هايپژوهشمجله،
 .34-23صص،14چهارم،شماره،سالوبلوچستانسیستانعمومی،دانشگاهمديريت

صص،3،شماره11،دورهنامهعلوماجتماعیفصل،«باطاتاقناع،غايتارت(.»1333ساروخانی،باقر.)

33-111.

) پورعلی زهرا. 1331درويشی، مدل»(، تسهیمعوامل ارائه بر گروه مؤثر دانش آموزشیهاي

 دانشگاه )پیمايشی اسالمی تهرانپیرامونآزاد تحقیقات(واحد و علوم و ،«شمال

.1شمارهورهششم،،داطالعاتفناوريمديريتفصلنامه

( شادي. نشاط، امید؛ 1331قادرزاده، اجتماعیفیس»(، سرمايهشبکه «هاياجتماعیبوکو فصلنامه،
.111-222،صص22،سالششم،شمارهراهبرداجتماعیفرهنگی

 دانشدراشتراک اثرگذاربر عوامل بررسیتأثیر»(،1333سمانه.) مطلق، طیبه؛ مطلق، مهدي؛ کاظمی،

.23شماره سالهفتم،مديريتعمومی، هايپژوهش ،«ايرانی مجازي معجوا

( طیبه. سهرابی، علیرضا؛ 1331مقدم، تحلیل»(، کتابمحتواي هاي دوره ازنظردرسی ابتدايی

.133-111صص،21،شمارهدرسیمطالعاتبرنامهفصلنامه،«فرهنگیهايمؤلفه

،تهران:انتشارات«افزارلیزرلبیمعادالتساختاريباکاربردنرممدليا»(،1331هومن،حیدرعلی.)
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سمت.
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