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چکیده

تسهيم دانش بين كاركنان ،مؤلفهاي كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد پوياي كنوني و به ویژه در

سازمانهای با فناوری پیشرفته ميباشد .تسهیم دانش اثربخش میان کارکنان میتواند به طور قابل مالحظهای بر زمان،

هزینه و کیفیت فعالیتهای تحقیقوتوسعه در چنین سازمانهایی تاثیر بگذارد .پژوهش حاضر با هدف بررسي نحوه
شكلگيري رفتار تسهيم دانش در يك سازمان با فناوری پیشرفته مبتني بر نظريه رفتار برنامهريزيشده انجام شد .براي

اين منظور ضمن مرور ادبيات ،عوامل مؤثر بر رفتار تسهيم دانش استخراجو مدل مفهومي و فرضيههاي پژوهش طراحی
گردید .روش این پژوهش ،از نوع توصيفي ـ پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است .براي آزمون
فرضيهها ،از روش حداقل مجذورات جزئي ( )PLSاستفاده شد .نتايج تجزيه و تحليل  112داده گردآوري شده از جامعه

آماري ،اثر مثبت و معنادار نگرش نسبت به تسهيم دانش ،هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري دركشده بر قصد تسهيم

دانش را تایید نمود .عالوه بر اين ،نتايج پژوهش ،از اثر مثبت و معنادار قصد تسهيم دانش و كنترل رفتاري دركشده بر

رفتار تسهيم دانش حمايت کرد .در نهايت با توجه به يافتهها ،توصيههايي براي شاغالن حرفهاي حوزه مديريت دانش
به منظور ترغيب تسهيم دانش ميان كاركنان به همراه پيشنهادهايي براي محققان آتي جهت پوشش شكافهاي پژوهش

حاضر ارائه گردید.
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 -1مقدمه

دانش ،یک قابلیت کلیدﻱ و منبع حیاتی است که مﻲتواند در یک اقتصاد رقابتی و پویا ،مزیت رقابتی

پایدار براﻱ سازمانها ایجاد میکند ( .)Davenport & Prusak, 1998جهت دستیابﻲ به این قابلیت ،اتکا
بر سیستمهای کارمندیابی و آموزش برای سازمانها ضروری است اما تمرکز صرﻑ بر گزینش کارکنانی
که دانش ،مهارت ،توانمندیها و شایستگیهای خاصی دارند یا کمک به کارکنان برای کسب آنها کافی
نمیباشد .سازمانها باید توجه داشته باشند که چگونه دانش و خبرگی را از خبرگانی که آن را دارند به
کارکنان تازهواردﻱ که به دانستن آنها نیاز دارند ،انتقال دهند .عالوه بر این ،توانایی انتقال مﺆثر دانش و تسهیم
آن به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به رقابتپذیری سازمانی ،معرفی شده است .بنابراین صرﻑ داشتن
دانش در سازمان کافی نیست بلکه دانش باید قابل تبادل باشد تا امکان یادگیری از خبرگی دیگران ممکن شود
و نهایت ًا برای عملکرد مفید باشد (.)Cross & Sproull, 2004
تحقیقات نشان دادهاند که میزان تبادل دانش در سازمان با قابلیت نوآوری و سطوح باالتر از بهرهوری
رابطه مثبت دارد ( .)Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009بهعالوه ،محققان معتقدند سازمانهایی
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بهرهوری بیشتری دارند که بتوانند دانش را از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر منتقل نمایند
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( .)Hansen, 2002در واقع ،هنگامی که یک دانش جدید وارد بخشی از سازمان میشود و یا در آن خلق
میگردد ،باید به بخشهای دیگر نیز منتقل شود وگرنه تاثیر بسیار کمی بر سازمان خواهد داشت (& Liu

 .)Liu, 2008مطالعات قبلی تأکید نمودهاند که تسهیم دانش ،رابطه مثبت با کاهش هزینههای تولید ،تکمیل
سریعتر پروژههای توسعه محصول جدید ،عملکرد تیمی ،قابلیت نوآوری بنگاه و عملکرد بنگاه شامل
افزایش فروش و درآمد حاصل از محصوالت و خدمات جدید دارد ()Hansen, 2002()Cummings, 2004
( .)Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009از این رو مو و همکاران ( ،)Mu, et al., 2008با توجه به وجود
رابطه قوی میان تسهیم دانش در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی برای آن ،با بررسی مقاالت مختلف اعالم نمودند
که انتقال و تسهیم دانش یکی از حوزههای جذاب برای پژوهش در سالهای مختلف بوده است.
برخالﻑ وجود مطالعات فراوان پیرامون تسهیم دانش ،فاس و همکاران ( )Foss, et al., 2010با مروری
جامع بر پژوهشهای اخیر در این حوزه عنوان داشتند که ادبیات فعلی تسهیم دانش مملو از مفاهیم ،فرآیندها
و پدیدههایی است که در سطﺢ کالن (گروهی و سازمانی) تعریف شده و سطﺢ خرد (فردی) کمتر مورد
توجه قرار گرفته است؛ این در حالی است که موفقیت ابتکارات مدیریت دانش به شدت به تمایل و انگیزه
اعضای سازمان برای تسهیم دانش خود وابسته است ( .)Zhang & Ng, 2012بنابراین در پژوهش حاضر

تالش میشود با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده 1آجزن ( ،)Ajzen, 1991رفتار تسهیم دانش در
سطﺢ فردی در یک سازمان ایرانی با فناوری پیشرفته بررسی شود .مطالعات قبلﻲ این نظریه را به منظور

پیشبینی طیف وسیعی از رفتارها در روانشناسی اجتماعی به کار گرفتهاند .اخیرا ً این نظریه توسط محققان،
برای بررسی رفتار تسهیم دانش در زمینههای کاری مختلف نظیر بیمارستانها ( ،)Ryu, et al., 2003بانکها
( ،)Chatzoglou & Vraimaki, 2009صنعت نفت ( )Tohidinia & Mosakhani, 2010و صنعت ساختمان
( )Zhang & Ng, 2012به کار گرفته شده است .با وجود کاربرد گسترده نظریه رفتار برنامهریزی شده در
پژوهشهای خارجی پیرامون رفتار تسهیم دانش ،این نظریه در مطالعات داخلی کمتر مورد توجه بوده است.
بنابراین این پژوهش میتواند موجب توسعه ادبیات در حوزه تسهیم دانش از چند نگاه گردد:
 )1بیشتر پژوهشهای قبلی در سازمانهای آمریکایی ،اروپایی یا آسیای شرقی صورت گرفتهاند که
فرهنگهای ملی متفاوتی نسبت به کشور ایران دارند .بر اساس مطالعه هافستد ()Hofstede, 1997
فرهنگ ایرانی بر خالﻑ فرهنگ ﻏربی بیشتر گرایش به جمعگرایی دارد و کمتر فردگرا است .از این
رو شناسایی عوامل مﺆثر بر رفتار تسهیم دانش در سازمانی با چنین زمینه فرهنگی ،میتواند نتایﺞ
 )2مطالعات قبلی ،عمدت ًا در صنایعی ﻏیر از صنایع با فناوری پیشرفته انجام شدهاند (مانند صنعت
بانکداری ،نفت ،بیمارستان) .این در حالی است که اهمیت تسهیم دانش در سازمانهای با فناوری
پیشرفته نسبت به سازمانهای دیگر دوچندان میباشد .علت این امر ،آن است که بقای چنین
سازمانهایی منوﻁ به توسعه محصوالت و خدمات بر پایه دانش و فناوریهای روز دنیا میباشد.
تسهیم دانش اثربخش در سازمانهای با فناوری پیشرفته میتواند با رفع گلوگاههای دانشی از طریق
فراهم نمودن دانش مورد نیاز در زمان مناسب برای فرد نیازمند به آن دانش ،زمان انجام و هزینههای
فعالیتهای تحقیقوتوسعه را به شدت کاهش و نوآوری را در این سازمانها افرایش میدهد .بنابراین
با توجه به کمبود موجود در ادبیات و اهمیت موضوع تسهیم دانش در سازمانهای با فناوری پیشرفته،
ضرورت پژوهش در چنین سازمانهایی بسیار واضﺢ است.
 )3بیشتر مطالعات موجود (مانند ( ))2010 ,Ryu, et al., 2003()Tohidinia & Mosakhaniبه بررسﻲ
نقش عوامل مﺆثر بر قصد تسهیم دانش پرداخته و عوامل موثر بر شکلگیرﻱ رفتار واقعﻲ تسهیم
دانش را لحاظ ننمودهاند .این در حالی است که آگاهی از نحوه شکلگیری رفتار واقعی تسهیم دانش،
میتواند رهنمودهای مفیدی برای مدیرانی داشته باشد که به دنبال ارزیابی اثربخشی راهبردهای
مدیریت دانش خود هستند.

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

جالب و بدیعی را دربرداشته باشد.
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هدﻑ پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل موثر بر شکلگیری رفتار تسهیم دانش در یک سازمان ایرانی با
فناوری پیشرفته در سطﺢ فردی به کمک نظریه رفتار برنامهریزی شده میباشد.
در ادامه این مقاله ،ابتدا ،ادبیات حوزه عوامل موثر بر شکلگیری رفتار تسهیم دانش مرور و فرضیههاﻱ
پژوهش تبیین مﻲشوند .در بخش بعدی ،روش پژوهش بیان میگردد .سﭙﺲ ،یافتههای پژوهش ،تشریﺢ و
نتایﺞ آزمون فرضیهها بیان میشود .در ادامه ،پﺲ از بحﺚ در مورد یافتهها ،نتایﺞ به طور خالصه بیان میگردد.

 -2پیشینه پژوهش

داونﭙورت و پروساﻙ ( )Davenport & Prusak, 1998تعریفﻲ از دانش ارائه کردند که به طور گستردهای
در میان محققان پذیرفته شده است .آنها ،دانش را به عنوان ترکیب سیالی از تجربهها ،ارزشها ،اطالعات

زمینهای و بینش تخصصی که چارچوبی برای ارزیابی و کسب تجربهها و اطالعات جدید فراهم میآورد،
تعریف نمودند .به بیان دقیقتر ،دانش فردی را نمیتوان به طور مستقیم تسهیم نمود زیرا دانش در
ذهن انسان قرار دارد و نمیتوان آن را از فردی که آن را دارد جدا نمود ( .)Hendriks, 1999به منظور
انتقال دانش به دیگران ،فردی که دانش را دارد باید ابتدا از طریق کد کردن دانش به شکل صریﺢ (مانند
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سخنرانی ،مقاله و فرمولها) اقدام به بیرونیسازی 2دانش نماید تا در دسترس دیگران قرار گیرد .دانش

کنند که این کار با ارزش و مهم است ( .)Ryu, et al., 2003در نتیجه سازمانها باید از نحوه ترﻏیب
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کارکنان براﻱ مشارکت در تسهیم دانش آگاه باشند .به همین منظور ،رابرتسون ()Robertson, 2002

صریﺢ به شکل اطالعات است و ماهیتی عینی دارد و میتوان آن را در مخازن دانش (مانند پایگاه دادهها
و مستندات) ذخیره نمود یا بین افراد به گردش درآورد .از طرﻑ دیگر ،افرادی که به دنبال دانش هستند
برای درﻙ و جذب اطالعات دریافتشده باید اقدام به درونیسازی 3دانش کنند ( .)Hendriks, 1999این
فرآیند شامل اقدام به بازسازی مجدد دانش است که در آن دریافتکننده دانش ،دانش خود را از طریق
خالصه نمودن 4اطالعات ،ایجاد میکند .درونیسازی میتواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ مانند یادگیری
حین انجام کار 5یا تالش برای درﻙ اطالعات مبتنی بر پایگاه دانش قبلی خود .عمل تفکر که در ذهن
انسان رﺥ میدهد ،کلید تبدیل اطالعات به دانش میباشد (.)McDermott, 1999
توضیحات یادشده پیرامون فرآیند سادهسازیشده تسهیم دانش ،نشان میدهد که تسهیم دانش ممکن
است ارائهدهنده دانش را متحمل هزینههایی از قبیل زمان و تالش برای کد کردن دانش نماید
( .)Kankanhalli, et al., 2005افراد ،تمایل به تسهیم دانش خود نخواهند داشت مگر اینکه آنها فکر

پیشنهاد نمود که تسهیم دانش ،فعالیتﻲ انسانی است و شناخت انسانهایی که این کار را انجام میدهند،
اولین گام در توفیق حمایت از این فعالیت میباشد .تالشهایی از سوی محققان برای درﻙ انگیزههای
زیربنایی رفتار تسهیم دانش فردی از دیدگاههای مختلف صورت گرفته است .برخی از محققان رفتار
تسهیم دانش را به عنوان شکلی از تبادل اجتماعی تلقی نمودند ( .)Kankanhalli, et al., 2005آنها
متوجه شدند که کارکنان هزینههای بالقوه (مانند از دست دادن قدرت دانش و تالش برای کد کردن
دانش) و منافع (مانند پاداشهای سازمانی ،روابط متقابل 6و حﺲ با ارزش بودن) مرتبط با تسهیم دانش
را ارزیابی میکنند .اگر افراد فکر کنند که مزایای حاصل از تسهیم دانش از هزینههای ناشی از آن بیشتر
باشد ،با احتمال بیشتری در تسهیم دانش مشارکت خواهند نمود.
محققان ،اخیرا ً از نظریههای روانشناسی اجتماعی ،جهت درﻙ بهتر انگیزههای روانشناختی مربوﻁ به
رفتارهای تسهیم دانش فردی سود جستهاند .محققان بسیاری از نظریه اقدام عقالیﻲ 7که توسط آجزن
و فیشبین ( )Ajzen & Fishbein, 1980ارائه شده است ،برای بررسی رفتارهای تسهیم دانش استفاده
نمودهاند (مانند ( .))Bock, et al., 2005()Hassandoust, et al., 2011نظریه اقدام عقالیﻲ ،بیان میکند
نگرش 9نسبت به آن رفتار و هنجار ذهنی 10درباره آن رفتار دانست .یکی از پیش فرضیههای اصلی
نظریه یادشده ،این است که بخش اعظم اقدامات اجتماعی به صورت ارادی کنترل میگردند (& Ajzen

 .)Fishbein, 1980این ادعا ،بدین معناست که فردی با مقاصد ویژه خود ،قادر خواهد بود آزادانه در مورد
اقدام یا عدم اقدام به شیوهای ویژه تصمیمگیری کند .از این رو میتوان بیان کرد که نظریه اقدام عقالیﻲ
در زمینه مواجهه با رفتارهایی که انسانها بر روی آنها کنترل ارادی کامل ندارند ،با محدودیتهایی
روبهروست .وقتی محدودیتهای خارجی ویژهای بر رفتار وجود داشته باشند (مانند فقدان فرصتها و
منابع الزم) ،صرﻑ داشتن قصد براﻱ یک رفتار برای شکلگیرﻱ آن کافی نخواهد بود (.)Ajzen, 1991
بعدها ،آجزن ( )Ajzen, 1991نظریه خود را با افزودن مﺆلفه کنترل رفتاری درﻙشده 11به عنوان عامل
پیشبینﻲ کننده دیگری برای قصد و رفتار بسط داده و نظریه رفتار برنامهریزیشده را ارائه مینماید .این
نظریه ،بیان مﻲکند که قصد افراد جهت انجام یک رفتار از سه سازه 12تشکیل شده است :نگرش نسبت
به رفتار ،هنجار ذهنی درباره رفتار و کنترل رفتاری درﻙشده بر رفتار .بدین ترتیب عملکرد یک رفتار به
طور همزمان ،توسط قصد رفتاری و کنترل رفتاری درﻙشده تعیین مﻲگردد .کنترل رفتاری درﻙشده به
عنوان عامل تعیینکننده یا پیشبین قصد انجام یک رفتار و عملکرد حقیقی رفتار ،عمل میکند و نظریه

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

که رفتار افراد توسط قصد 8آنها براﻱ انجام رفتار مشخص میگردد که عامل انگیزشی آن را میتوان،
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رفتار برنامهریزیشده را قادر به تعیین رفتارهایی مﻲنماید که افراد فاقد کنترل ارادی کامل بر آنها هستند.
پژوهشهای گذشته ،نشانگر شواهد تجربی این امر هستند که برتری نظریه رفتار برنامهریزیشده بر
نظریه اقدام عقالیﻲ مربوﻁ به تشریﺢ قصد افراد برای تسهیم دانش است و مدل ارائه شده از سوﻱ این
نظریه براﻱ توضیﺢ رفتار ،برازش کلﻲ بهترﻱ را نشان مﻲدهد ( .)Ryu, et al., 2003از این رو ،نظریه
رفتار برنامهریزیشده به عنوان چهارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب شده است تا رفتارهای تسهیم
دانش افراد را مورد بررسی قرار دهد.
همانگونه که اشاره شد ،نظریه رفتار برنامهریزیشده ،سه عامل پیشبین مستقل را براﻱ قصد یک رفتار
پیشنهاد میکند :نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درﻙشده.
نگرش نسبت به یک رفتار ،عبارت است از ارزیابی یک فرد از میزان مطلوب یا ﻏیرمطلوب بودن یک
رفتار ( .)Ajzen, 1991نگرش ،یکی از عوامل مهم پیشبینیکننده قصد رفتاری در سازمان میباشد .چانگ
( )Chang, 1998دریافت که نگرش افراد ،نسبت به رفتار اخالقی ،تاثیر بسزایی بر قصد انجام رفتار
اخالقﻲ در آنها دارد .همﭽنین ،پژوهشهای قبلﻲ نشان دادهاند که نگرش نسبت به تسهیم دانش ،تاثیر
قابل مالحظهای بر قصد تسهیم دانش کارکنان در سازمانهای دولتی بزرگ دارد (.)Bock, et al., 2005
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بنابراین فرضیه زیر پیشنهاد مﻲشود:
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فرضیه اول ( :)H1نگرش افراد نسبت تسهیم دانش ،رابطه مثبتﻲ با قصد آنها براﻱ تسهیم دانش خود دارد.
آجزن ( ،)Ajzen, 1991هنجارهاﻱ ذهنی را فشار اجتماعی درﻙشده جهت انجام یا عدم انجام یک
رفتار تعریف نموده است .ارزیابی انتظارات از مراجع مهم مرتبط ،فشار اجتماعی درﻙشده را شکل
میدهند .سویبﻲ( )Sveiby, 2007چنین استدالل نمود که رفتارها ،نگرشها و جو ادراﻙ شده که از جمله
مشخصههای زندگی در محیط کار هستند ،بر رفتار کارکنان تاثیر میگذارند .این کارکنان به احتمال زیاد،
مطابق با هنجارهای حاکم بر محیط کار خود رفتار میکنند .مطالعات تجربی گذشته نشان دادهاند که
مقولهی هنجار ذهنی ،عامل پیشبین با اهمیتی براﻱ قصد تسهیم دانش است (مانند ()Ryu, et al., 2003
( .))Bock, et al., 2005()Hassandoust, et al., 2011بنابراین:
فرضیه دوم ( :)H2هنجارهاﻱ ذهنی افراد درباره تسهیم دانش رابطه مثبتﻲ با قصد آنها براﻱ تسهیم دانش
خود دارد.
نظریه رفتار برنامهریزیشده بیان میکند که کنترل رفتاری درﻙشده بر عملکرد افراد نسبت به یک رفتار و
نیز قصد آنها در اجرای آن تاثیر میگذارد .حتی اگر فردی دارای نگرش مطلوب و هنجارهاﻱ ذهنی مثبت

نسبت به تسهیم دانش باشد ،باز هم ممکن است به دلیل نبود فرصتها یا منابع الزم ،قصد چندانی برای
تسهیم دانش خود نداشته باشد .به عنوان مثال فانگ و چو ( ،)2006اثبات نمودند که محدودیتهای زمانی
ناشﻲ از حجم باالﻱ کار و پرمشﻐلگی ذاتی برخی مشاﻏل ،تمایل کارکنان برای تسهیم دانش را کاهش
میدهد ( .)Fong & Chu, 2006از این رو فرضیه سوم این گونه بیان میشود:
فرضیه سوم ( :)H3کنترل رفتارﻱ درﻙشده توسط افراد برای تسهیم دانش رابطه مثبتﻲ با قصد آنها براﻱ
تسهیم دانش خود دارد.
طبق نظریه رفتار برنامهریزیشده ،در شرایطی که افراد کنترل ارادی کاملی بر یک رفتار نداشته باشند ،عوامل
ﻏیرانگیزشی دیگری همﭽون وجود فرصتها ،منابع و ابزارهاﻱ الزم رفتار واقعﻲ آنها را تحت تاثیر قرار
خواهد داد ( .)Ajzen, 1991کنترل رفتاری درﻙشده از طریق ارزیابی فرد از این عوامل مشخص مﻲشود؛ به
بیان روشنتر ،کنترل رفتاری درﻙشده به درﻙ افراد از سادگی یا دشواری انجام رفتار مورد مورد نظر اشاره
دارد ( .)Ajzen, 1991اگر فردی اعتقاد راسخ داشته باشد که از منابع و فرصتهای کافی برخوردار است،
آنگاه محدودیتها و موانع کمتری را درﻙ میکند و بدین ترتیب کنترل درﻙشده بیشتری بر رفتار خود
روی رفتارهای تسهیم دانش هستند (مانند ( .))Chennamaneni, et al., 2012()Wu & Zhu, 2012از این
رو فرضیه چهارم اینگونه پیشنهاد مﻲشود:
فرضیه چهارم ( :)H4کنترل رفتارﻱ درﻙشده نسبت به تسهیم دانش رابطه مثبتﻲ با رفتارهاﻱ تسهیم دانش
افراد دارد.
قصد افراد براﻱ انجام یک رفتار ،سازهای با اهمیت در نظریه رفتار برنامهریزیشده میباشد .به اعتقاد آجزن
( ،)Ajzen, 1991قصد »نشاندهنده این است که افراد به چه میزان تمایل دارند که سخت تالش کنند و
برای انجام این تالشها چه میزان برنامهریزی میکنند تا رفتاری را به انجام برسانند« .بر اساس نظریه رفتار
برنامهریزیشده ،قصد انجام یک رفتار ،عامل تعیینکننده مهمی در عملکرد واقعی آن رفتار میباشد .مطالعات
گذشته در حوزه تسهیم دانش بطور تجربی تاییدکننده وجود ارتباﻁ معنادار و قوﻱ میان قصد تسهیم دانش و
رفتارهای تسهیم دانش میباشند (مانند ( .))Tohidinia & Mosakhani, 2010()Jeon, et al., 2011بنابراین
فرضیه پنجم پیشنهاد مﻲشود:
فرضیه پنجم ( :)H5قصد تسهیم دانش توسط افراد رابطه مثبتﻲ با رفتارهاﻱ تسهیم دانش آنها دارد.

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

خواهد داشت .عالوه بر این ،پژوهشهای قبلی نشاندهنده وجود اثرات مشهود کنترل رفتاری درﻙشده بر
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با توجه به فرضیههاﻱ یادشده ،مدل مفهومﻲ پژوهش شکل گرفت که در شکل ( )1نمایش داده شده است.
همانگونه که در این شکل مشاهده مﻲشود سه عامل نگرش نسبت به تسهیم دانش ،هنجارهاﻱ ذهنﻲ و
کنترل رفتارﻱ درﻙشده به عنوان عوامل پیشبینﻲ کننده قصد تسهیم دانش لحاظ شدهاند .عالوه بر این،
قصد تسهیم دانش و کنترل رفتارﻱ درﻙشده به عنوان عوامل پیشبینﻲ کننده رفتار تسهیم دانش در این مدل
در نظر گرفته شدهاند.
نگرش نسبت به
تسهيم دانش

H1

رفتار تسهيم دانش

H5

قصد تسهيم دانش

H4

H2

هنجارهاي ذهني

H3

كنترل رفتاري
درك شده
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شكل ( :)1مدل مفهومي پژوهش

در مطالعات قبلﻲ تایید شده است ،استخراﺝ گردید .براﻱ گویههاﻱ مربوﻁ به »نگرش نسبت به تسهیم
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دانش«» ،هنجارهاﻱ ذهنﻲ« و »قصد تسهیم دانش« از تحقیق بوﻙ و همکاران ( )Bock, et al., 2005استفاده

 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدﻑ ،جزء پژوهشهای کاربردﻱ مﻲباشد زیرا قصد دارد یکﻲ از نظریههاﻱ معتبر
در علوم روانشناسﻲ اجتماعﻲ (یعنﻲ نظریه رفتار برنامهریزﻱ شده) را در توصیف رفتار تسهیم دانش به
کار گیرد .عالوه بر این ،پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفﻲ  -پیمایشﻲ و از نوع همبستگﻲ است زیرا
به توصیف رفتار تسهیم دانش مبتنﻲ بر نظرات جامعه هدﻑ و ارتباﻁ میان عوامل تشکیلدهنده این رفتار
مﻲپردازد .قابل تعمیم نمودن نتایﺞ پژوهش ( )Kankanhalli, et al., 2005از دیگر مزایاﻱ روش پیمایشﻲ
و دلیل دیگر انتخاب این روش مﻲباشد .با توجه به گردآورﻱ اطالعات در یک بازه زمانﻲ محدود ،به لحاظ
زمانﻲ ،این مطالعه جزء پژوهشهای پیمایشﻲ مقطعﻲ 13مﻲباشد.
برای گردآورﻱ اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد .گویههاﻱ پرسشنامه از سنجههایﻲ که اعتبار آنها

شد .گویههاﻱ »رفتار تسهیم دانش« نیز از تحقیق اخوان و همکاران ( )Akhavan, et al., 2013استخراﺝ
گردید .براﻱ گویههاﻱ »کنترل رفتارﻱ درﻙشده« از تحقیق تیلور و تاد ( )Taylor & Todd, 1995استفاده
شد .به منظور اطمینان از روایﻲ صورﻱ 14ابزار سنجش ،گویههاﻱ پرسشنامه از نظر جملهبندﻱ ،محتوا ،مبهم
بودن و ﻏیره توسط چند تن از محققان در حوزه مدیریت دانش مورد بررسﻲ قرار گرفت و بازخوردهاﻱ
ایشان در پرسشنامه نهایﻲ لحاظ شد.
نمونهگیرﻱ به روش طبقهاﻱ و نمونهگیری در هر طبقه به صورت تصادفﻲ ساده انجام شد .با توجه به
اینکه حجم جامعه آمارﻱ محدود و به میزان  152نفر مﻲباشد ،با در نظر گرفتن مقدار نسبت صفت
متﻐیر  ،p=0.5خطاﻱ نمونهگیرﻱ به میزان  ξ=0.05و سطﺢ اطمینان  95درصد (یعنﻲ  ،)α=0.05حجم
نمونه آمارﻱ محاسبه و به تعداد  109نفر تخمین زده شد (آذر و مﺆمنی .)1387 ،با در نظر گرفتن احتمال
مخدوش بودن برخﻲ از پرسشنامههاﻱ جمعآورﻱ شده 120 ،پرسشنامه در میان جامعه آمارﻱ مورد
نظر توزیع گردید .در نهایت از این تعداد 112 ،پرسشنامه که به طور صحیﺢ تکمیل شده بود ،گردآورﻱ
شد و مبناﻱ تحلیلهاﻱ بیشتر قرار گرفت.
سازمان مورد مطالعه این پژوهش در حوزههای الکترونیک ،مخابرات و مکانیک و در زمینه تحقیق،

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

نرمافزار  PLS Graphنسخه  3و روش نمونهگیرﻱ مجدد خود راهانداز 17در این نرمافزار تجزیه و تحلیل شدند.
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طراحی و توسعه محصوالت با فناوری پیشرفته در حوزههای فعالیت میکند .کلیه کارشناسان و مدیران
این سازمان که در واحدهای تحقیقوتوسعه فعالیت دارند ،جامعه آمارﻱ پژوهش را تشکیل مﻲدهند.
اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول ( )1آمده است .با توجه به اینکه فعالیتهای
تحقیقوتوسعه در سازمان یادشده به شدت وابسته به دانش نهفته در ذهن و عمل کارکنان میباشد،
شناسایﻲ نحوه شکلگیرﻱ رفتار تسهیم دانش در کارکنان به منظور در دسترس قرار دادن دانش آنها
برای سایر کارکنان سازمان ارزشمند است.
براﻱ آزمون فرضیههاﻱ پژوهش و روابط میان سازهها ،از روش حداقل مجذورات جزئﻲ )PLS( 15استفاده
شد .دلیل انتخاب روش  ،PLSاین است که این روش در شرایطﻲ که حجم نمونه کم باشد ،براﻱ بررسﻲ
ارتباﻁ میان متﻐیرهاﻱ پنهان 16مناسب خواهد بود ( .)Chin, 1998به عالوه اینکه  ،PLSالزامﻲ براﻱ نرمال
بودن توزیع متﻐیرها ندارد و براﻱ مدلهاﻱ پیشبینﻲ بسیار پیﭽیده مناسب است ( .)Chin, 1998به منظور
آزمون فرضیهها و تعیین معنادارﻱ مسیرهاﻱ مدل پژوهش ،مدلهاﻱ اندازهگیرﻱ و ساختارﻱ به کمک

جدول ( :)1اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
معیار
جنسیت

سن

تحصیالت

تجربه کارﻱ
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جایگاه شﻐلﻲ

مرد
زن
30-20
40-30
50-40
بیش از  50سال
کارشناسی
کارشناسی
دکترﻱ
 3-1سال
 6-3سال
 10-6سال
بیش از  10سال
کارشناس
سرپرست
رئیﺲ دایره
مدیر

فراوانﻲ
81
30
32
57
22
1
35
66
9
14
26
20
50
53
27
22
8

نسبت
%73
%27
%28
%51
%20
%1
%31
%61
%8
%13
%24
%17
%46
%49
%24
%20
%7

این قسمت روایﻲ همگرایﻲ 20و افتراقﻲ 21نیز ارزیابﻲ مﻲشود .به منظور ارزیابﻲ روایﻲ همگرایﻲ ،پایایﻲ
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ترکیبﻲ 22و میانگین واریانﺲ استخراﺝ شده 23محاسبه شد .در مطالعاتﻲ که روش  PLSرا به کار بردهاند،

 -4تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
در این بخش ،براساس دیدگاه هیر و همکاران ( ،)Hair, et al., 1998مدلهاﻱ اندازهگیرﻱ 18و ساختارﻱ

19

پژوهش در یک فرآیند تجزیه و تحلیل دو مرحلهاﻱ بررسﻲ خواهند شد .سﭙﺲ اعتبار مدل پیشنهادی مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
 -1-4مدل اندازهگيري
پایایﻲ درونﻲ گویههاﻱ ابزارهاﻱ سنجش به کمک ضریب آلفاﻱ کرونباﺥ مورد بررسﻲ قرار گرفت.
همانگونه که در جدول ( )2مشاهده مﻲشود ،مقادیر این ضریب در طیف  0/725تا  0/849قرار دارد
که نشاندهنده باالتر بودن پایایﻲ ابزارهاﻱ سنجش پژوهش از سطﺢ قابل قبول  0/7مﻲباشد .عالوه بر
روایﻲ صورﻱ ابزارهاﻱ سنجش که در قسمت قبل بررسﻲ شد ،جهت اعتبارسنجﻲ مدل اندازهگیرﻱ ،در

حداقل مقدار پذیرش براﻱ پایایﻲ ترکیبﻲ  )Hair, et al., 1998( 0/7و براﻱ میانگین واریانﺲ استخراﺝ
شده  )Fornell & Larcker, 1981( 0/5توصیه شده است .در این پژوهش ،مقادیر پایایﻲ ترکیبﻲ از
 0/767تا  0/922و مقادیر میانگین واریانﺲ استخراﺝ شده از  0/574تا  0/864بود که هر دو بیشتر از
مقدار مورد پذیرش براﻱ روایﻲ همگرایﻲ مﻲباشند .به منظور ارزیابﻲ روایﻲ افتراقﻲ نیز ،جذر میانگین
واریانﺲ استخراﺝ شده هر سازه با همبستگﻲ آن با سایر سازهها مقایسه شد .همانگونه که در جدول
( )3مالحظه مﻲشود ،براﻱ هر سازه جذر میانگین واریانﺲ استخراﺝ شده ،بزرگتر از تمام ضرایب
جدول ( :)2پايايي و روايي همگرايي سازهها
سازهها

شاخصها

نگرش
• تسهیم دانش با همکاران برای من تجربهای لذتبخش است.
نسبت به • تسهیم دانش با همکاران برای من مفید است.
تسهیم دانش • تسهیم دانش با همکاران برای من ارزشمند است.

آلفاﻱ
کرونباﺥ

CR

AVE

بار
عاملﻲ

0/735

0/877 0/745 0/894
0/823
0/894

0/754

0/813 0/611 0/805

کنترل
رفتارﻱ
درﻙشده

• من زمان کافی برای تسهیم دانش با همکارانم دارم.
• من ابزارهای الزم برای تسهیم دانش با همکارانم را در اختیار
دارم.
• من توانایی تسهیم دانش با همکارانم را دارم.

0/725

• در آینده گزارشها ،دستورالعملها و روشهای اجرایی را بیشتر
با همکارانم به اشتراﻙ خواهم گذاشت.
• در آینده تجربهها و نحوه انجام کار خود را بیشتر با همکارانم به
قصد تسهیم
اشتراﻙ خواهم گذاشت.
دانش
• مهارتهایی که از طریق تحصیالت یا دورههای آموزشی کسب
نمودهام ،در آینده به شیوهای مﺆثرتر با همکارانم به اشتراﻙ
خواهم گذاشت.

0/840

• من دانش کاری و تجربههایم را با همکارانم به اشتراﻙ میگذارم.
رفتار تسهیم • من نتایﺞ فعالیتهای خود را با همکارانم به اشتراﻙ میگذارم.
دانش
• من ایدههای جدید مرتبط با شﻐلم را با همکارانم به اشتراﻙ
میگذارم.

0/849

0/842
0/671
0/621
0/862 0/574 0/767
0/685
0/814
0/918 0/852 0/914
0/905
0/866

0/932 0/864 0/922
0/941
0/882

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

هنجارهاﻱ
ذهنﻲ

• مافوﻕ من بر این باور است که من باید دانش خود را با همکارانم
به اشتراﻙ بگذارم.
• همکارانم بر این باورند که من باید دانش خود را با سایر کارکنان
به اشتراﻙ بگذارم.
• به طور کلی من تصمیمات مافوقم را میپذیرم و سعی در تحقق
آنها دارم.
• به طور کلی من به تصمیمات همکارانم احترام میگذارم و سعی
میکنم آنها را عملیاتی نمایم.
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جدول ( :)3همبستگي ميان سازهها و ارزيابي روايي افتراقي آنها
1

سازهها

2

4

3

 -1نگرش نسبت به تسهیم دانش

0/863

 -2هنجارهاﻱ ذهنﻲ

0/387

0/782

 -3کنترل رفتارﻱ درﻙشده

0/267

0/531

0/758

 -4قصد تسهیم دانش

0/486

0/452

0/414

0/923

 -5رفتار تسهیم دانش

0/506

0/518

0/436

0/658

5

0/930

* اعداد توپر روﻱ قطر ،جذر  AVEمﻲباشند.
** تمام ضریبهای فوﻕ در سطﺢ  p>0/01معنادار مﻲباشند.

همبستگﻲ سازه مﻲباشد که این موضوع تاییدکننده روایﻲ افتراقﻲ سازهها مﻲباشد.
 -2-4مدل ساختاري
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در این پژوهش از روش نمونهگیرﻱ مجدد خود راهانداز (با 500
نمونهگیرﻱ مجدد) براﻱ تعیین معنادارﻱ ضرایب مسیر و آزمون فرضیهها استفاده شده است .نتایﺞ مدل

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

معادالت ساختارﻱ در شکل ( )2نشان داده شده است .همانگونه که انتظار مﻲرفت ،نگرش نسبت به تسهیم
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دانش ،هنجارهاﻱ ذهنﻲ و کنترل رفتارﻱ درﻙشده به عنوان عوامل پیشبینﻲ کننده قصد تسهیم دانش ،اثر
مثبت و معنادار بر این سازه دارند .عالوه بر این ،اثر کنترل رفتارﻱ درﻙشده و قصد تسهیم بر رفتار تسهیم
دانش مثبت و معنادار است .بنابراین نتایﺞ ،از تمام  5فرضیه پیشنهاد شده حمایت مﻲکند .نتایﺞ آزمون
فرضیهها در جدول ( )4خالصه شده است.
در شکل ( )2ضرایب تبیین متﻐیرهاﻱ وابسته قصد تسهیم دانش ( )R2=0/425و رفتار تسهیم دانش
جدول ( :)4خالصه نتايج آزمون فرضيهها
فرضیهها
H1
H2
H3
H4
H5

مسیر
نگرش نسبت به تسهیم دانش >--قصد تسهیم دانش
هنجارهاﻱ ذهنﻲ  >--قصد تسهیم دانش

کنترل رفتارﻱ درﻙشده  >--قصد تسهیم دانش

کنترل رفتارﻱ درﻙشده  >--رفتار تسهیم دانش

قصد تسهیم دانش  >--رفتار تسهیم دانش

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

0/378

3/95

حمایت شد

0/281

3/41

حمایت شد

0/167

2/13

حمایت شد

0/234

2/75

حمایت شد

0/589

8/56

حمایت شد

نگرش نسبت به
KSI3

KSB1

KSB2
KSB3

0/866

0/932
0/941

KSI2

رفتار تسهيم دانش

0/882

**0/589

0/425

R2=0/587

KSI1

0/905
0/918

قصد تسهيم دانش

تسهيم دانش

0/877
0/823
0/894

**0/378
*0/281

=R2

هنجارهاي ذهني

0/813
0/842

ATK2
ATK3
SN1
SN2

0/671

0/621

SN3
SN4

*0/167
**0/234
كنترل رفتاري
درك شده

*p<0/05; **p<0/01

ATK1

0/862

0/685

0/814

PBC1

PBC2

PBC3

شكل ( :)2نتايج تحليل PLS

براساس متﻐیرهاﻱ پیشبین آن مﻲباشد که مقدار آن براﻱ قصد تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش به ترتیب
 %43و  %59است .طبق نظر بوﻙ و همکاران ( ،)2005مقادیر باالﻱ ضریب تبیین  ،%10براﻱ قدرت تبیین
قابل قبول مﻲباشد ( .)Bock, et al., 2005با این وجود ،مقادیر کمتر از  %70براﻱ ضرایب تبیین ،نشاندهنده
عدم قدرت تبیین باالﻱ عوامل پیشبین است.
 -3-4اعتبارسنجی مدل
طبق روش پیشنهادی تننهاوس و همکاران ( )Tenenhaus, et al., 2005کیفیت مدل اندازهگیری ،کیفیت
مدل ساختاری و اعتبار کلی مدل به ترتیب به کمک شاخصهای اشتراﻙ ،24افزونگی 25و نیکویی برازش

26

مورد ارزیابی واقع شدند .مقادیر این شاخصها در جدول ( )5گزارش شده است .شایان ذکر است که مقدار
 R2و افزونگی ،تنها برای متﻐیرهای درونزا قابل محاسبه هستند .در نهایت با توجه به میانگین شاخصهای
اشتراﻙ و  ،R2شاخص نیکویی برازش محاسبه میشود .مقادیر شاخصهای ارزیابی ،حاکی از سطﺢ قابل
قبول کیفیت مدل پیشنهادی و اعتبار کلی آن میباشد.

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

( )R2=0/589نیز نشان داده شده است .این ضریب ،نشاندهنده قدرت تبیین و توجیه یک متﻐیر وابسته
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جدول ( :)5شاخصهای ارزیابی اعتبار مدل
سازهها

اشتراﻙ

نگرش نسبت به تسهیم دانش

0/749

هنجارهاﻱ ذهنﻲ

0/551

کنترل رفتارﻱ درﻙشده

0/625

افزونگی

R2

قصد تسهیم دانش

0/804

0/320

0/425

رفتار تسهیم دانش

0/844

0/437

0/587

میانگین

0/704

0/379

0/506

GoF

0/597

 -5جمعبندی
 -1-5بحث پيرامون يافتههاي پژوهش
سرعت رو به رشد تولید دانش جدید ،موجب متخصص شدن افراد در یک حوزه یا زیرحوزه دانشی
ویژه میشود ( .)Berends, et al., 2006از این رو ،توسعه محصوالت و فناوریهای جدید در سازمانهای
دانشبنیان و به ویژه سازمانهای با فناوری پیشرفته ،نیازمند دانش از چند رشته متفاوت میباشد .به همین دلیل
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

تسهیم دانش در این مراکز ،اهمیت زیادی دارد و تسهیم دانش اثربخش و کارا بین کارکنان دانشی به مﺆلفهای

موضوع داللت بر این دارد که افزایش تمایالت و گرایشهاﻱ رفتارﻱ نسبت به تسهیم دانش مﻲتواند قصد
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کارکنان براﻱ تسهیم دانش را به شدت تحت تاثیر قرار دهند ( .)Wu & Zhu, 2012اثر معنادار هنجارهاﻱ

کلیدی در موفقیت آنها تبدیل شده است .در این پژوهش تالش شد تا عوامل مﺆثر بر شکلگیرﻱ رفتار تسهیم
دانش از دیدگاه یکﻲ از معتبرترین نظریههاﻱ پیشبینﻲ رفتار (یعنﻲ نظریه رفتارﻱ برنامهریزﻱ شده) و به کمک
تحلیل معادالت ساختارﻱ بررسﻲ شود.
نتایﺞ پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به تسهیم دانش ،هنجارهاﻱ ذهنﻲ و کنترل رفتارﻱ درﻙشده ،سه
عامل موثر در شکلگیرﻱ قصد تسهیم دانش در میان کارکنان سازمان مورد مطالعه مﻲباشند .این نتیجه ،همسو
با نتایﺞ مطالعات قبلﻲ در این حوزه است (مانند ( .))Chennamaneni, et al., 2012()Jeon, et al., 2011در
میان سه عامل پیشبینﻲ کننده قصد تسهیم دانش ،نگرش نسبت به تسهیم دانش بیشترین تاثیر را داشته ()0/378
و پﺲ از آن هنجارهاﻱ ذهنﻲ ( )0/281و کنترل رفتارﻱ درﻙشده ( )0/167در رتبههاﻱ بعدﻱ قرار گرفتند.
پژوهشهای قبلﻲ ،بیشتر بودن تاثیر نگرش نسبت به تسهیم دانش در مقایسه با سایر عوامل پیشبینﻲکننده،
قصد تسهیم دانش را تایید نمودهاند (مانند ( .))Chennamaneni, et al., 2012()So & Bolloju, 2005این

ذهنﻲ بر قصد تسهیم دانش نیز بیانگر این حقیقت است که در نظر کارکنان انتظارات مدیر و همکاران از تسهیم
دانش دارای اهمیت مﻲباشد .اگر فردﻱ فکر کند که مدیر و همکارانش براﻱ تسهیم دانش ارزش قائل هستند ،با
احتمال بیشترﻱ در اقدامات تسهیم دانش مشارکت خواهد نمود ( .)Chennamaneni, et al., 2012اثر معنادار
کنترل رفتارﻱ درﻙشده نیز نشان میدهد که افراد به هر میزان که فکر کنند زمان ،منابع و فرصت کافﻲ دارند،
بیشتر به مشارکت در تسهیم دانش ترﻏیب مﻲشوند.
عالوه بر این ،نتایﺞ اثر معنادار قصد تسهیم دانش ( )0/589و کنترل رفتارﻱ درﻙشده ( )0/234بر رفتار
تسهیم دانش را تایید نمود .مطالعات زیادﻱ گزارش نمودهاند که نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش منجر
به قصد شدید براﻱ تسهیم دانش مﻲشود (مانند ( .))Bock, et al., 2005()Huang, et al., 2008اثر معنادار
کنترل رفتارﻱ درﻙشده نیز نشان میدهد که رفتار تسهیم دانش خیلﻲ تحت کنترل اراده فرد نیست بلکه
بیشتر وابسته به فرصتها و منابع مورد نیاز براﻱ تسهیم دانش مﻲباشد (.)Chennamaneni, et al., 2012
با این وجود ،همانگونه که پیش از این اشاره شد ،نگرش نسبت به تسهیم دانش ،هنجارهاﻱ ذهنﻲ و کنترل رفتارﻱ
درﻙشده در مجموع ،تنها  %43از واریانﺲ سازه قصد تسهیم دانش را توجیه مﻲکنند که این میزان ،نشاندهنده
عدم قدرت تبیین باالﻱ این عوامل است .عالوه بر این ،قصد تسهیم دانش و کنترل رفتارﻱ درﻙشده در مجموع

این عوامل مﻲباشد .دلیل این امر مﻲتواند وجود عوامل موثر دیگرﻱ همﭽون اعتماد ،جو سازمانﻲ ،ویژگﻲهاﻱ
شخصیتﻲ ،نظام پاداش (( ))Bock, et al., 2005()Huang, et al., 2008()Cabrera & Cabrera, 2005و ﻏیره
باشد که در مدل پیشنهادﻱ این پژوهش لحاظ نشدهاند .بنابراین به منظور تقویت مبانﻲ نظرﻱ مدل پیشنهادﻱ و
افزایش قدرت تبیین آن مﻲتوان از ترکیب نظریه رفتارﻱ برنامهریزﻱ شده و نظریههایﻲ همﭽون نظریه مبادله
اجتماعﻲ )Cook & Rice, 2006( 27و نظریه سرمایه اجتماعﻲ )Nahapiet & Ghoshal, 1998( 28براﻱ پیشبینﻲ
رفتار تسهیم دانش افراد بهره برد.
 -2-5توصيههاي كاربردي
به منظور تشویق رفتار تسهیم دانش میان کارکنان در سازمانهای با فناوری پیشرفته ،نتایﺞ این پژوهش
دربردارنده توصیههاﻱ مفیدﻱ برای مدیران و شاﻏالن حرفهاﻱ مدیریت دانش در چنین سازمانهایی
مﻲباشد .نتایﺞ نشان داد که ایجاد و حفﻆ نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش منجر به رفتار واقعی تسهیم
دانش در کارکنان سازمان مورد مطالعه میشود .یکی از دالیل این امر به مشخصات جمعیتشناختی این
سازمان برمیگردد .همانگونه که در جدول ( )1اشاره شد ،سازمان بررسی شده دارای کارکنانی جوان
( %80کمتر از  40سال) و با سطﺢ تحصیالت باال ( %69فوﻕ لیسانﺲ و دکتری) میباشند .این مشخصات،

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

 %59از واریانﺲ سازه رفتار تسهیم دانش را تشریﺢ مﻲکنند که این میزان نیز نشاندهنده قدرت تبیین نسبت ًا پایین
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محیط پویایی را برای خلق دانش به وجود میآورد .بنابراین به مدیران سازمان یادشده توصیه میشود از
طریق مسیرهایی مانند برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پﺲ از اقدام ،فضایی آزاد و به
دور از ترس برای ابزار ایدهها و نظرات کارکنان جوان را فراهم کنند .همﭽنین مدیران سازمان میتوانند از
طریق استقرار سیستمهای جانشینپروری ،انتقال دانش از افراد با تجربه به افراد تازه کار را تسهیل نمایند.
پژوهشهای قبلﻲ توصیه نمودهاند که نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش مﻲتواند ناشﻲ از عواملﻲ
همﭽون پاداشهاﻱ سازمانﻲ ( ،)Huang, et al., 2008انتظار رفتار متقابل ( ،)Bock, et al., 2005حﺲ مفید
بودن دانش خود )Bock, et al., 2005( 29و لذت کمک کردن به دیگران ()Kankanhalli, et al., 2005
باشد .با وجود چنین عواملی ،مدیران سازمان یادشده مﻲتوانند اقدامات تسهیم دانش را در سیستم ارزیابﻲ
عملکرد و ترفیع سازمان لحاظ نمایند .آنها همﭽنین مﻲتوانند فرهنگ اجتماعﻲ مثبتﻲ را در سازمان اشاعه
دهند که تعامالت بین فردﻱ و روابط متقابل میان اعضاﻱ سازمان را تقویت مﻲنماید .همﭽنین مدیران
مﻲتوانند با ارائه بازخورهایﻲ از نتایﺞ مثبت ارائه دانش از سوﻱ افراد در پروژهها و محصوالت سازمان
و مقایسه آن با زمانﻲ که این دانش ارائه نمﻲشد ،حﺲ مفید بودن دانش کارکنان را در آنها تقویت کنند
(.)Husted & Michailova, 2002
این پژوهش نشان داد که هر اندازه هنجارهاﻱ ذهنﻲ نسبت به تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه قوﻱتر
باشد ،قصد تسهیم دانش نیز قوﻱتر خواهد بود .بنابراین مدیران سازمان یادشده ،باید هنجارهاﻱ تسهیم
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

دانش در سازمان را تقویت کنند .بدین منظور ،مدیران مﻲتوانند ضرورت و اهمیت تسهیم دانش را در

باشند .به عنوان مثال ،سازمانها مﻲتوانند از طریق ایجاد مسیرهای ارتباطﻲ مانند جلسات رو در رو و پاتوﻕ

76

دانش این فرصت را فراهم نمایند و در نتیجه به تقویت سرمایه اجتماعﻲ در سازمان کمک کنند .استقرار

خطمشﻲ و کتابﭽههاﻱ راهنماﻱ سازمان بیان نمایند و یا از خبرنامهها ،بروشورها و سایر نشریات سازمان
براﻱ اشاعه هنجارهاﻱ تسهیم دانش استفاده کنند .رفتار رهبران سازمان نیز معموال کارکنان را با انتظارات
هنجارﻱ از ایشان مواجه مﻲسازد .بنابراین رهبران سازمان مﻲتوانند از طریق الگو شدن براﻱ دیگران،
هنجارهاﻱ تسهیم دانش را در سازمان انتشار دهند .بدین منظور ،آنها باید به طور عملﻲ در فعالیتهاﻱ
تسهیم دانش مشارکت نمایند و دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهند (.)Cabrera & Cabrera, 2005
یافتهها ،شواهد روشنﻲ مبنﻲ بر نیاز به ارتقاﻱ کنترل رفتارﻱ درﻙشده در کارکنان توسط مدیران ارائه میکند
که یکﻲ از عوامل مﺆثر در قصد تسهیم دانش مﻲباشد .علت این امر میتواند ناشی از وجود بسترهای
ارتباطی مناسب میان کارکنان (از قبیل اینترانت داخلی ،سیستم ماشینی مکاتبات ،سیستم مدیریت الکترونیکی
اسناد و مالقاتهای رو در رو) در سازمان مورد مطالعه باشد .بنابراین به مدیران سازمانهاﻱ پژوهشی،
توصیه مﻲشود شرایطﻲ را فراهم کنند که کارکنان بتوانند به سهولت با دیگران تعامالت اجتماعﻲ داشته

چنین رسانههاﻱ ارتباطﻲ در سازمان امکان ،تسهیم دانش پنهان انباشته شده در ذهن افراد را تسهیل مﻲنماید.
عالوه بر این ،با توجه به اینکه بخش عمدهاﻱ از دانش در سازمانهای با فناوری پیشرفته در تجارب کسب
شده از پروژهها و رویههاﻱ عملیاتﻲ نهفته است ،در این مورد ،استفاده از شیوههاﻱ مربﻲگرﻱ براﻱ تسهیم
دانش میان کارکنان باتجربه و تازه کار پیشنهاد مﻲشود .بیان دانش نهفته در رویههاﻱ عملیاتﻲ در کالم،
معموال دشوار است ،بدین منظو،ر مدیران مﻲتوانند با حمایت از روابط استاد-شاگردﻱ میان افراد باتجربه و
تازهکار از انتقال دانش میان آنها اطمینان حاصل کنند .آموزش به شیوه استاد شاگردﻱ این امکان را ایجاد
مﻲکند که فرد تازهکار از طریق یادگیرﻱ در حین عمل ،کارها را تقلید و دانش آنها را کسب کند.
 -3-5پيشنهادهايي براي پژوهشهای آتي
این پژوهش نیز مشابه سایر پژوهشها با محدودیتهایﻲ مواجه بود .این محدودیتها ،فرصتهاﻱ آتﻲ
براﻱ پژوهش در حوزه تسهیم دانش را مشخص مﻲکنند .نظریه رفتار برنامهریزﻱشده ،داللت بر این دارد
که هر نگرش ،هنجار ذهنﻲ یا کنترل رفتارﻱ درﻙشده خود براساس مجموعهاﻱ از باورهاﻱ زیربنایﻲ
شکل مﻲگیرند .مدل پیشنهاد شده در این پژوهش ،تنها قدرت پیشبینﻲ نظریه رفتار برنامهریزﻱشده را در
نادیده مﻲگیرد .این مدل ،قادر به توضیﺢ باورهاﻱ ذهنﻲ مورد نیاز براﻱ ایجاد نگرش ،هنجار ذهنﻲ و کنترل
رفتارﻱ درﻙشده درباره رفتار تسهیم دانش و نتایﺞ ملموس توسعه این رفتارها در سازمان نمﻲباشد .این
موضوع مﻲتواند یکﻲ از علتهای پایین بودن قدرت تبیین متﻐیرهاﻱ وابسته توسط متﻐیرهاﻱ پیشبین در
مدل پیشنهادﻱ باشد .محققان مﻲتوانند این مدل را با لحاظ نمودن عوامل پیشبینﻲ کننده باورهاﻱ زیربنایﻲ
رفتار (مانند انگیزههاﻱ درونﻲ و بیرونﻲ) و نتایﺞ این رفتارها در عملکرد سازمان (مانند نوآورﻱ) کاملتر
کنند .همﭽنین در این پژوهش ،نقش عوامل جمعیتشناختی نظیر جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کار
در شکلگیری رفتار تسهیم دانش بررسی نشد ،به محققان پیشنهاد میشود نقش عوامل یادشده را نیز در
تحقیقات خود لحاظ نمایند .عالوه بر این ،در این پژوهش ،تنها یک سازمان با فناوری پیشرفته مورد بررسﻲ
قرار گرفت ،بنابراین به منظور قابل تعمیم شدن نتایﺞ ،توصیه مﻲشود این مدل در سازمانهاﻱ دانشبنیان
دیگر با مشخصات فرهنگﻲ مختلف نیز انجام شود .با توجه به محدودیتهاﻱ منابع ،این پژوهش به صورت
پیمایش مقطعﻲ در سازمان مورد مطالعه انجام شد که این امر قدرت استنباﻁ روابط علﻲ از نتایﺞ را محدود
مﻲسازد .پژوهشهای آتﻲ مﻲتوانند با گردآورﻱ دادهها در بازه زمانﻲ بلندمدت ،30روابط علﻲ میان سازههاﻱ
پیشنهادﻱ نظریه رفتار برنامهریزﻱ شده براﻱ رفتار تسهیم دانش در کارکنان را بررسﻲ کنند و به نتایﺞ قابل
استنادترﻱ دست یابند.

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

ارتباﻁ با رفتار تسهیم دانش برررسﻲ میکند و باورهاﻱ زیربنایﻲ این رفتارها یا نتایﺞ حاصل از آنها را
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