
  دانشكده مديريت دانشگاه تهران                                                                                               نشريه مديريت دولتي
  8، شماره 3دوره 

  1390زمستان 
  18 تا1از صفحه   

  
رويكرد سرمايه : دانشگاه صنعتي شريفتسهيم دانش در 

  اجتماعي
 
 2، طاهره اسالمي1محمدعلي سرلك

 
  

  چكيده
تسهيم و، سيكاز . سرمايه اجتماعي استعناصر بيني رفتار تسهيم دانش از روي  حاضر، پيش پژوهشاز  هدف

شاكله، محتوا و سرمايه اجتماعي بيانگر  ،ديگر از سويدانش به معناي ميل افراد به تبادل دانش با ديگران بوده و 
كه توان انتظار داشت  آيا مي :ين شرح استه ابمسأله . مضامين روابط متقابل ميان عناصر شبكه اجتماعي است

  قرار دهند؟  شان، دانش خود را در اختيار همكاران)جبردستور و نه برحسب ( به داليل اجتماعيبنا كاركنان 
جهت  ها پرسشنامه در ميان آنتوزيع نفري از كاركنان دانشگاه صنعتي شريف،  179 نمونه تصادفي نتخاببا ا

دو عنصر از كه نشان داد  پژوهشاختاري، نتايج س همعادل دلسازيمروش و استفاده از  هاي نگرشي دادهدريافت 
عنصر از وجه ، و يك )هاتسخير احساس(، يك عنصر از وجه فاعليت )اهميت به سازمان و پاداش(وجه ساختاري 

معنادار  بلندنظريتأثير نوع دوستي و  اما؛ تأثير معناداري را بر تسهيم دانش كاركنان دارند) ابراز شايستگي(اي رابطه
مربوط به رفتار تسهيم دانش را  هايدرصد از تغيير 27توانستند  پژوهشابعاد سرمايه اجتماعي در اين . نيست
  .آورده شد پژوهششنهادهايي نيز در قالب اجرايي و نظري در انتهاي ، پيبرآمدهنتايج طبق . بيني كنندپيش

  
  دانشگاه صنعتي شريفتسهيم دانش، سرمايه اجتماعي، اعتماد،  :كليدي هاي هواژ

  
  ، ايران دانشيار دانشگاه پيام نور -1
   ايران، كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه پيام نور -2

  18/10/1389: تاريخ دريافت مقاله
  08/07/1390: ش نهايي مقالهتاريخ پذير

  طاهره اسالمي: مسئولنويسنده 
Email: tahereh _slm@yahoo.com 



 1390، زمستان 8، شماره 3مديريت دولتي، دوره                                                                                                  2

  مقدمه 
تسهيم . ، بررسي رفتار تسهيم دانش از ديدگاه سرمايه اجتماعي استپژوهشهدف از اين 

دادن دانش خود در  معناي قرار عنوان يكي از مراحل چرخه مديريت دانش، به دانش به
دانش فردي به . نش ديگران در زمان نياز است، دستيابي به داطور طبيعي به اختيار ديگران و

وقوع . ه شودشتشود مگر با ساير اعضاي سازمان به اشتراك گذادانش سازماني تبديل نمي
ن دانش خود و نيز به شتبه تمايل مالكان دانش به در اختيار گذاطور مستقيم  به ،تسهيم دانش

   .ميل گيرندگان دانش به دريافت دانش مالكان بستگي دارد
 آن را توان مياجتماعي صورت گرفته و  شكل به اغلبتسهيم دانش، به ميلشود  گفته مي

) طرفين يا شركاي تسهيم دانش؛ ب) الف: متغيري، تابع روابط ميان موارد زير دانست
هاي نهادي مانند ممكانيس) ؛ و جكند احاطه ميساختار اجتماعي كه رفتارهاي فردي را 

دستورات و مواردي از اين قبيل كه ساختار منفعتي عامالن يا  فرهنگ، قوانين و مقررات،
از منبعي برآمده از اين ديدگاه، ميل به تسهيم دانش . كندو كنترل مي چيدمانبازيگران را 

با اين  .]31[شود ها سرمايه اجتماعي اطالق ميه آنروابط و ساختارهاي اجتماعي است كه ب
را  هاييداللتچه در عرصه ميداني، ايه اجتماعي سرم :اين است سؤالاكنون خردمايه، 

توان انتظار داشت مي آياعبارت ديگر، هبراي تبيين رفتار تسهيم دانش كاركنان دارد؟ ب
  قرار دهند؟ همكاران اليل اجتماعي، دانش خود را در اختيار ه دبكاركنان 

  ادبيات نظري 
  تسهيم دانش -1

است كه  مند نظام تخصصيهاي  ، اطالعات و نگرشها، ارزشها هاز تجرب اي آميختهدانش 
 .دهد دست ميهو اطالعات جديد ب ها هگيري از تجرب چارچوبي براي ارزشيابي و بهره

را  سو، دانش آشكاراز يك. دانش را به دو دسته ضمني و آشكار تقسيم كرد ]24[پوالني 
اده و س ،يك زبان رسمي بندي و ذخيره كرد و انتقال آن در توان به راحتي ضبط، طبقه مي

صورت پنهان در اقدامات روزمره و از سوي ديگر، دانش ضمني به. ]27][4[آسان است 
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مديريت  ]22[نو انوناكا و كبندي،  براساس اين دسته. ]21[هاي ذهني افراد ريشه دارد مدل
يند تسهيم، توزيع، خلق و درك دانش آسازي و بهبود فر روشي براي سادهدانش را 

 نشرآوري، جمع رامديريت دانش نيز  ]9[و پروساك داونپورت . كنند تعريف مي انيسازم
  . اند كردهتعريف  يمنابع دانش مدآو استفاده كار

قدرت  ،خودي خود هرسد دانش ب نظر مي گرچه بعضي معتقدند دانش قدرت است، ولي بها
ست كه با ديگران ا هادهد، آن قسمتي از دانش آن ندارد؛ بلكه چيزي كه به افراد قدرت مي

اگر دانشي را كه در ذهن افراد قرار دارد به طالي درون يك جعبه . ]18[كنند  تسهيم مي
كه شود كه آن را تسهيم كنند؛ مانند زماني تشبيه كنيم، ارزش آن دانش زماني مشخص مي

 .]1[ازد س كند و با نشان دادن طال، ارزش آن را نمايان مي دارنده طال، جعبه آن را باز مي
زعم مكدرموت ه ب. ]18][5[اند  ديگران تعريف كردهاز دانش  دادن و گرفتنتسهم دانش را 

كند، به اين معني است كه آن فرد،  گوييم فردي دانش خود را تسهيم مي ، وقتي مي]17[
موقيعت فرد مزبور  تقويتفرد ديگري را با استفاده از دانش، بينش و افكار خود در جهت 

آل اين است كه بايد  كند، ايده عالوه فردي كه دانش خود را تسهيم مي هب. كند ميراهنمايي 
هاي اطالعاتي فرد از هدف دانش تسهيم شده و كاربرد آن و همچنين از نيازها و شكاف

  . گيرنده دانش اطالع داشته باشد

  سرمايه اجتماعي -2
يا جبران  تالفيماد و هنجار به مثابه اطالعات، اعت ]35[وولكاك ديد سرمايه اجتماعي از 

اين  ]20[ناهاپيت و گوشال . شه دارندهاي اجتماعي يك فرد ري است كه در شبكه لطف
از شبكه  پديدارشوندهمفهوم را توسعه داده و آن را جمع منابع جاري و بالقوه موجود و 
عي سرمايه اجتما. اند روابطي كه تحت مالكيت فرد يا واحد اجتماعي است، تعريف كرده

بر . شودآن شبكه بسيج مي يواسطه  ههايي است كه ببنابراين هم شامل شبكه و هم دارايي
اي، پيوندهاي شبكه(ها عناصر سرمايه اجتماعي را در سه دسته ساختاري اين اساس، آن

و ) و تعهدات اعتماد، هويت، هنجارها(اي ، رابطه)جاييهبندي و سازماندهي قابل جاب پيكره
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بورن  لينا و ون. كنند سازي مي مفهوم) زبان و عالئم مشترك و حكايات مشترك(شناختي 
كننده خاصيت روابط اجتماعي تعريف  ها را منبع منعكسسرمايه اجتماعي سازمانهم  ]15[

-  هده و بشكنند كه از طريق ميزان سوگيري جمعي به هدف و اعتماد مشترك مشخص   مي
، سرمايه بنابراين. دشو مي منجر آفريني ارزش كنش جمعي موفق، بهتسهيل  يواسطه

را تسهيل ) الزمه كنش جمعي موفق(ميان اعضاي سازماني  هاي همراود چوناجتماعي 
  . نمايد، يك منبع سازماني ارزشمند است مي

  مفهوم سازي تسهيم دانش از ديدگاه سرمايه اجتماعي -3
ميان اعضاي شبكه استوار بوده و بر  روي تسهيم دانش، اكنون بر مذاكره و اعتماد ها همطالع

اين وجه از سياست و  ]32[واه و همكاران . پرتو ميفكند اجبارروابط مبتني بر قدرت و 
- تواند بهدانند كه در آنجا، تسهيم دانش ميقدرت در تسهيم دانش را يكي از شرايطي مي

، )ه عوامل اجبارين( سرمايه اجتماعي ،ها آن زعمهب. صورت داوطلبانه و ارادي روي دهد
دانش تحت مالكيت يك . ]32[ گر تسهيم دانش در شبكه سازمان است محرك و تسهيل
كه سرمايه اجتماعي وجود دارد، صورت كارا و آسان در جايي توان به عضو شبكه را مي

، به تسهيم دانش راهدو از گويند سرمايه اجتماعي مي ]16[ماكينو و اينكپن . ]8[تسهيم كرد 
سازماندهي  رتب، سرمايه اجتماعي يك مجموعه از اصول منظم و ماول. رساند كمك مي
گذاري دانش در زمان مشترك براي دسترس رمزعنوان مكانيسم هكند كه ب را خلق مي

دوم، . كند نمايند، عمل مي نوبه خود هويت سازماني را تقويت مي هگروهي از افراد كه ب
ين امر، احتمال همو گيرنده دانش را باال برده و  دهفرستنهاي سرمايه اجتماعي كارايي كنش

را كاهش  ههاي مبادل آور پايش و نيز هزينهيندهاي هزينهآطلبانه و ضرورت فر رفتار فرصت
  . دهد مي
سرمايه اجتماعي در هاي مختلف در ادبيات موضوعي،  سازي رغم وجود تعاريف و مفهوم به

اي،  رابطهساختاري،  وجهدر سه  ]32][20[گذشته  هاي هگيري از مطالع با الهام پژوهشاين 



  5                                                                       رويكرد سرمايه اجتماعي  : تسهيم دانش در دانشگاه صنعتي شريف

 تدوينشد كه در ادامه ضمن شرح عناصر هر يك، فرضيه مربوطه   مفهوم فاعليتو 
  . شود مي

درون و  هاي توانند به تعامل جه بر عوامل جوي سازمان كه مياين و: وجه ساختاري -3-1
مهمترين صور اين . اشاره دارد ،يا عوامل موجد پيوند ميان افرادميان شبكه كمك كنند، 

خورد، عبارتند از  نيز به چشم مي ]36[يون و آلين  ]32[وجه كه در مدل واه و همكاران 
 به دادن اهميت ]31[كروف  زعم ون هب. سازمان و دريافت مشوق و پاداش  به  دادن اهميت

همدردي فعال،  سازمان، يك هنجار اجتماعي در روابط و نهادهاي انساني است كه اعتماد،
دسترسي به كمك، مدارا و ارفاق در قضاوت و داوري و درجه مشترك بودن اين عناصر 

فرد گويد كه  ميكروف  دادن به ديگري، ون در زمينه اهميت. گيرد در جامعه را در بر مي
ممكن است دانش ارزشمند و حمايتي ) نظير همكار يا مدير ارشد در سازمان(دهنده  اهميت
اين نوع . ر انجام وظيفه يا يكپارچه كردن فرد با سازمان و شبكه و غيره فراهم كندخاطرا به

و نگران كاركنان  ]30[دهي  از حمايت، سازمان را موجوديتي با بيشترين ميزان اهميت
، ميل ردوجود دادر آن دهي اندكي  برعكس، در جو سازماني كه اهميت. كند توصيف مي

دادن، يك ارزش مشترك در فرهنگ سازمان  ته و اهميترساني وجود داش اندكي به كمك
هاي اجتماعي سازمان ارزش قائل  در اينجا بايد گفت، اگر فردي براي شبكه. ]32[ نيست

ها بداند، به احتمال زياد به تسهيم دانش خود گرايش شده و خود را غمخوار و دلسوز آن
  :شودفرض مي بنابراين،. كند پيدا مي
  .سازمان، بر رفتار تسهيم دانش در ميان كاركنان تأثير مثبتي دارد  به  دادن  اهميت) 1فرضيه 
 جستجويفرد براي  هها، محور انگيز ها و مشوق گويند پاداش مي ]28][4[ پژوهشگرانبرخي 

مبادله نظريه همچنين، . است راهبرديهاي  هاي ارتباطي يا پيمان منابع از طريق حلقه
، نظريهاين  طبق. ]34[ كند را تبيين ميها بر عملكرد مشوق انواعچرايي تأثير اجتماعي، 

در تحريك رفتار طور مشترك،  ، بهكنترليكارهاي راهمطلوبيت پيامد، محتواي اطالعات و 
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 ]10[ همكاراندر فضاي تسهيم دانش، داونپورت و . ]4[ نقش دارند ،مربوط به فعاليت
احتمال  ]32[به زعم اُريلي و پوندي  .گويند دانش در مشاغل و ذات افراد محصور است مي

هايي كه افراد از تسهيم  سمت ديگران راهي كنند، با پاداشه اطالعات را ب ،اينكه بازيگران
دانش را تسهيم گويند فرد زماني  مي ها نگاهاين . دانش انتظار دارند، رابطه مثبتي دارد

   بنابراين،. رسميت يابدش، اعطاي پادا يواسطه هه تالش وي از سوي سازمان بكند ك مي
  .پاداش بر رفتار تسهيم دانش در ميان كاركنان تأثير مثبتي داردنظام ) 2فرضيه 

 نوعكه  هاي مشترك ذهني ميان افراد تمركز دارد بر ارزش اين وجه: فاعليتوجه  -3-2
- بهپسند،  جامعه هايمحركدوستي يا  نوع. از عناصر آن هستند ها دوستي و تسخير احساس

اين . شوند كار گرفته مي هبكمك به ديگران و رفع نيازهاي آنان براي توصيف عموم طور 
. رسد انجام ميبه صورت ارادي و داوطلبانه و بدون هيچ توقع پاداش بيروني رفتارها به

مرگل و . ]7[وظايفشان انجام دادن دوستي عبارت است از كمك به همكاران در  نوع
بر تواند عالوههيم دانش تحت الشعاع بستر اجتماعي بوده و ميدريافتند تس ]19[همكاران 

پسند يك فرد  داليل جامعه. يابددوستي نيز بروز  فردي نظير نوع عللداليل سازماني، به 
ممكن است اهميت خاصي را براي تبيين علت اينكه برخي از افراد، منابع موجود در 

صورت پسند به داليل جامعه. داشته باشدكنند،  سرمايه اجتماعي را دنبال مي هاي تعامل
داشتن،  دليل سازگاري فردي يا دوست اجتماعي بودن و ميل افراد براي رابطه با ديگران به

تعريف شده و فرد ممكن است آزادانه براي كمك به ديگري در راستاي اين سازگاري 
  :توان فرض كردبر اساس مي. ]32[ فردي، دانش خود را رها سازد

  .نوع دوستي، بر رفتار تسهيم دانش در ميان كاركنان تأثير مثبتي دارد) 3فرضيه 
، به فعاليت كنترل اطالعات در جهت تسخير نظرات ديگران براي رسيدن ها تسخير احساس

خودنمايي يا . خودنمايي و خودشيريني: به اهداف فردي يا جمعي است كه دو جلوه دارد
از طرفي، . مهر و محبت ديگران انجام مي شود براي ترس و وحشت ديگران يا براي كسب

است كه فرد براي دستيابي به مزايا و منافع، در مقابل مدير خود  شكل ه اينخودشيريني ب
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اين رفتارها موردپسند  گرچهدهد كه در نظر مدير مطلوب است؛ ا كارهايي را انجام مي
ست براي اينكه احساسات گويند افراد ممكن ا مي ]33[وانگ و نوئي . رفتار نباشد عامل

براي مثال، فرد ممكن است . روي بياورندخود ديگران را تسخير كنند، به تسهيم دانش 
از لحاظ رفتاري، . براي خودشيريني يا رياكاري، دانش خود را در اختيار ديگران بگذارد

است كه شخص اعطاكننده  باوركند، بر اين  فردي كه دانش شخص ديگري را دريافت مي
كه  رسان و فداكار است، در حالي دوست، كمك ش يك انسان خوب، با مالحظه، نوعدان

توان گفت برخي افراد  بنابراين، مي. وي از نيت رفتاري فرد براي اعطاي دانش خبر ندارد
روي دانش خود به تسهيم ديگران را به سمت خود متمايل سازند، هاي  براي اينكه احساس

  :شودض مياز اينجا فر. ]32[ آورند مي
  .، بر رفتار تسهيم دانش در ميان كاركنان تأثير مثبتي داردها تسخير احساس) 4فرضيه 

تمركز دارد كه ابراز افراد محتواي پيوندهاي اي سرمايه اجتماعي بر  وجه رابطه -3-3
برخي . شوند شايستگي و بلندنظري از عناصر اين وجه سرمايه اجتماعي محسوب مي

شود، بر  ف كاري كه بدان مهارت يا شايستگي گفته مييوان انجام وظااند تگفته ]26][6[
. گيرد ها در سازمان در مراوده است، شكل مياساس اعتماد ميان همكاراني كه فرد با آن

اين است كه توانايي، اعتماد به شخص خاصي در انجام موفق  گفته شدهفرض ادعاي  پيش
يه ه تسهيم دانش، اين شايستگي به توانايي ارااز ديدگا. كند يك وظيفه خاص را تحميل مي

و  درك تأثير توانايي جهت. ]32[ به گروه كاري اشاره دارد معتمداطالعات ارزشمند و 
  :توان فرض كردمي طور ميداني،به تسهيم دانشبر  شايستگي

  .تسهيم دانش رابطه مثبتي داردرفتار ميل افراد به بروز شايستگي، با ) 5فرضيه 
ارزش بوده و بيانگر آزادي بيان، پرهيز از خودخواهي و  ي، نوعحزبي تعصبي ي يا بيبلندنظر

وسيله زمينه  اين هصورت ارادي و داوطلبانه است؛ تا ب و انتقال دانش بهگرفتن خودبيني و نيز 
تسوولد و زعم به. هاي جديد يا جرح و تعديل دانش و ايده قبلي فراهم آيد براي خلق ايده

را يكپارچه ساخته و تجانس و اعتمادي به بار  محفابلندنگري، اعضاي يك  ]29[همكاران 
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از ديدگاه تسهيم دانش، برخي از افراد . اي پذيرفته شود تازه هاي ها و اقدام آورد كه ايده مي
ها، تسهيم آزادانه از نظر آن. هاي شخصيتي، ترسي از تسهيم دانش ندارند ويژگي طبق

 بين كه به هتبرخالف برخي افراد كو. شان، بلكه به نفع سازمان استتنها به نفع خود دانش نه
برحذر از تسهيم دانش ... چون ترس از كاهش امنيت شغلي، رقيب شدن ديگران، و  عللي

 ييكاري، بازگو دنبال تسهيم آزادانه دانش خود، پرهيز از محافظه افراد بلندنظر بههستند، 
يي براي توسعه ها ديگران، يافتن راهخود و آموزي  خود و ديگران براي عبرت هاي اشتباه

  : شودفرض مياز اينجا . ]32[ هستند هامانند اينو  دانش خود و ديگران
  .ويژگي بلندنظري بر رفتار تسهيم دانش در ميان كاركنان تأثير مثبتي دارد) 6فرضيه 

  روش پژوهش 
 شاخه همبستگياز وصيفي ت -، تحليليو از نظر اجرا كاربردي ،از نظر هدف پژوهشاين 
جزء متغيرهاي  سرمايه اجتماعي عناصر: شود مشاهده ميدو نوع متغير  پژوهشدر اين . است

فرض بر اين است كه . ندشد عنوان متغير وابسته در نظر گرفته همستقل و رفتار تسهيم دانش ب
ي آزمون برا. هر يك از عناصر سرمايه اجتماعي بر روي رفتار تسهيم دانش تأثير دارند

 ساده صورت تصادفيهنفري از كاركنان دانشگاه صنعتي شريف ب 179ها، نمونه فرضيه
   .ه استدشانتخاب 
 هاي ههاي مربوط به مطالعشاخص از درون مقياس 27هاي موردنياز، گردآوري داده جهت

هر يك گزينه براي  4كه از اين ميان،  دشانتخاب  ]32][25][20[ پژوهشمتغيرهاي گذشته 
گزينه  3، بلندنظري؛ ها تسخير احساس، به سازمان دادن ميتاهتسهيم دانش، از متغيرهاي 

روش كار . درنظر گرفته شد پسند رفتار جامعهبراي گزينه  6؛ و پاداش و مشوقمتغير براي 
ها به صورت فيزيكي در اختيار افراد قرار داده شد تا آن پژوهشصورت بود كه ابزار  ه اينب
كامالً = 5كامالً مخالف و = 1(تايي با مقياس ليكرت و طيف پنجاظهاري، صورت خودبه

ها در وضع جاري دانشگاه صنعتي شريف مشخص  ، نگرش خود را نسبت به گزينه)موافق
خوداظهاري (صورت مقطعي و از يك منبع ه ب موردنيازهاي  با توجه به اينكه داده .كنند
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انحراف ناشي از روش «تال به بها م اينكه آيا دادهز آگاهي امنظور ، بهگردآوري شدند) افراد
ميزان تبيين  ،نتايج نشان داد. انجام شده استهستند يا خير، تحليل عاملي  ]37[ »مشترك

تفاوت فاحشي با ميزان خوشبختانه هاي مربوطه خود، واريانس هر متغير توسط شاخص
 تبيين واريانس در حالت تأييديميزان مثال،  براي. ديگر ندارد تبيين واريانس متغيرهاي

، 9/11صورت  بهدر حالت اكتشافي ؛ و 2/4، و 9/4، 4/5، 7/5، 1/7 ،4/10، 2/12صورت  هب
  . است 6/8، و 7/8، 8/8، 04/9، 07/9 ،56/9

  هاتجزيه و تحليل داده
نسخه (افزار ليزرل ها، از تكنيك مدلسازي معادله ساختاري تحت نرمبراي تحليل فرضيه

ساختاري بهتر  هاستفاده از مدل معادل ]3[اندرسون و گربينگ  پيشنهادبه . ستفاده شدا) 53/8
تحليل عاملي مشتمل بر (گيري مدل اندازه: مرتبط انجام شود امااست طي دو مرحله جدا 

عنوان روش ورود داده، انتخاب  هبا انتخاب ماتريس كوواريانس ب. و مدل ساختاري) تأييدي
، ]12[ 6/0انتخاب حداقل بار عاملي در عنوان روش برآورد،  هب روش حداكثر همانندي

عاملي استاندارد كمتر از  پنج شاخص داراي بارنشان داد اوليه نتايج تحليل عاملي تأييدي 
آماره كاي مربع نه تنها معنادار است، بلكه هم نسبت كاي مربع به همچنين، . هستند 6/0

نيز بيشتر از مقدار  RMSEAرفي مقدار شاخص بوده و از ط 2تر از درجه آزادي بزرگ
. قبول نبودندهاي برازش مدل نيز چندان مطلوب و قابل ساير شاخص. است 06/0حداكثر 
 گيري حذف شدهگزينه از مدل اندازه، براي بهبود برازش مدل، الزم بود اين پنجدرمجموع

  . دشواجرا  SEMمدل  و مجدد] 3[
غير از (تمامي بارهاي عاملي تقريباً  ، نخستم نشان داداجراي مدل ليزرل در مرتبه دو

از مقدار حداقلي تر بزرگ) پذيرفته شد تسامحاز روي كه  دوستي عنصر نوعاي از  گزينه
، با اينكه معناداري آماره سرانجام. همگي داراي مقادير معنادار هستند درثانيبوده و  6/0

به درجه آزادي ) 18/226(نسبت كاي مربع  اما ،و معنادار بود 05/0كاي مربع كمتر از 
 06/0نيز كمتر از مقدار حداكثري ) 034/0( RMSEA، و از طرفي، مقدار 2كمتر از ) 188(
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. شودتأييد مي هاشاخصهمگراي براساس مقادير بارهاي عاملي و معناداري، روايي . بود
 هاآنتمامي  ،فاي كرونباخ نشان دادلتغير اصلي در قالب روش آممحاسبه پايايي هر 

تسهيم ( 86/0به ) اهميت به سازمان( 702/0بوده، و از  7/0تر از مقدار حداقلي بزرگ
  . رسدمي) دانش

طبق . پرداخت ساختاريمدل توان به تحليل سنجي، اكنون مي پس از رعايت الزامات روان
و ابراز  ها اداش، تسخير احساساهميت به سازمان، پ(چهار متغير مستقل ، 2و 1هاينمودار

دوستي و نوع اما؛ هستند) تسهيم دانش(داراي تأثير معنادار بر روي متغير وابسته ) شايستگي
گذشته انتظار  هاي پژوهشاز طوركه  آن. بلندنظري تأثير معناداري بر تسهيم دانش نداشتند

مثبت بر رفتار تسهيم داراي تأثير ) مورد دو جز(رفت، تمامي عناصر سرمايه اجتماعي مي
متغيرهاي شته و تعلق دا ها در اين ميان، بيشترين تأثير معنادار به تسخير احساس. دانش بودند
خالصه نتايج . بيني كنند تسهيم دانش را پيش واريانس درصد 27توانند مستقل مي

  . آورده شده است 1 نيز در جدول پژوهشهاي  فرضيه

 
  شده استاندارد تدر حال مدل برآوردي .1 نمودار
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 معناداري مدل برآورديمقادير  .2نمودار

  پژوهشهاي خالصه نتايج فرضيه. 1 جدول
  نتيجه   آلفا  معناداري  ضريب  معيار .ا ميانگين  

  درصد 95پذيرش با اطمينان   702/0  28/2  24/0  62/0  98/3  اهميت به سازمان
  درصد 95 پذيرش با اطمينان  730/0  2  83/0 19/0  32/3  پاداش و مشوق
  رد فرضيه  781/0  29/1  69/0 12/0  94/3  نوع دوستي

  درصد 99پذيرش با اطمينان   8/0  41/3  91/0 33/0  28/3  تسخير احساسات
  درصد 95پذيرش با اطمينان   705/0  06/2  66/0 20/0  76/3  ابراز شايستگي
  رد فرضيه  709/0  -2/0  -87/0 02/0  91/2  بلندنظري

  . است؛ 86/0و  98/2 ،768/0 نگين و انحراف معيار متغير تسهيم دانش به ترتيب برابر باميا اخ،بكرون آلفاي: توجه
  هاگيري و پيشنهادنتيجه

با . ، تبيين رفتار تسهيم دانش كاركنان از ديدگاه سرمايه اجتماعي بودپژوهشهدف از اين 
ت معناداري رابطه مثبكه نشان داد  نتايجسازي سرمايه اجتماعي در قالب شش عنصر،  مفهوم

يعني، اگر فردي . ميان اهميت دادن به سازمان و نيت براي رفتار تسهيم دانش وجود دارد
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آن را مهم تلقي كند، و از سوي ديگر، سازمان را  مرگ و زندگيبه سازمان اهميت داده، و 
در زمينه اهميت دادن به . حامي و پشتيبان خود بداند، به رفتار تسهيم دانش روي مي آورد

نظير همكار يا مدير ارشد در (فرد اهميت دهنده  گويند ميكروف و همكاران  گري، وندي
خاطر انجام وظيفه يا يكپارچه كردن ممكن است دانش ارزشمند و حمايتي را به) سازمان

اين نوع از حمايت، سازمان را موجوديتي با . فرد با سازمان و شبكه و غيره فراهم كند
برعكس، در . ]32[كند توصيف مي افرادو نگران  ]31][30[ بيشترين ميزان اهميت دهي

و در  رسانيميل اندكي به كمكشوند، كه افراد اهميت اندكي براي سازمان قائل ميجايي
داشته و اهميت دادن، يك ارزش مشترك در فرهنگ سازمان وجود  اينجا، تسهيم دانش

در گفت كه نيت كاركنان چنين  پژوهشنتايج برآمده از  طبقتوان در مجموع، مي. نيست
اهميت تواند ناشي از دانش و تخصص كاري خود، مي سهيمت يك محيط دانشگاهي براي

  . دانشگاه، و نيز ارزش قائل شدن براي آن باشدها به دادن آن
اعطاي پاداش و مشوق بر رفتار تسهيم دانـش   كه بيانگرآن استدر مورد فرضيه دوم، نتايج 

اگر مكانيسم انگيزشي رسمي براي تسهيم دانش وجود داشـته و كاركنـان   . تأثير مثبتي دارد
تسهيم دانش را نهفته در فرهنگ رسمي سازمان بدانند و باور داشته باشـند كـه در صـورت    

گيرد، آنگاه به رفتـار تسـهيم دانـش    تسهيم دانش، به آنان پاداش مادي و غير مادي تعلق مي
تواند فتار تسهيم دانش در برنامه ارزيابي عملكرد ميبراي مثال، گنجاندن ر. آورندروي مي

البته، بايد توجـه داشـت   . يك مكانيسم انگيزشي در جهت پرورش رفتار تسهيم دانش باشد
رود، سـنگيني  نوع دانش و تخصصي كه قصـد تشـريك آن مـي   بايد بر  موردنظركه پاداش 

  . كند
و تسهيم دانش  يدوست نوعمتعدد در زمينه رابطه ميان رفتار  هايپژوهشوجود  با
در تبيين اين . رابطه معناداري ميان اين دو متغير مشاهده نشد پژوهش، در اين ]36][32][19[

مشوق رسمي  سازوكارهاي، افراد پژوهش ه ظاهراً در بستر انتخابينتيجه، بايد گفت ك
ترجيح ، افراد يعبارت به. دهند دوستانه ترجيح مي هاي انسانتسهيم دانش را به محرك

ست كه دانش خود را در اختيار ديگران قرار دهند، اين كار از دريچه قرار ادهند اگر  مي
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بنابراين، هرچند . صورت گيرد) ميل و طينت دروني و شخصيطبق نه (رسمي و قانوني آن 
هاي انسان دوستانه باشند، ممكن است افراد مايل به تسهيم دانش با ديگران از روي خصلت

كار مبتني بر سازوكارهاي دهند كه اينها ترجيح ميمشخص شد آن پژوهشاما در اين 
 هايتبسا اگر از طريق نيسازماني مانند اعطاي پاداش و مشوق باشد؛ با اين توجيه كه چه

هاي رسمي خيرخواهانه و انسان دوستانه به تسهيم دانش روي بياورند، سازمان از مكانيسم
  . نظر كندتشويقي صرف

متغير تسخير  ه است؛دشنيز مشخص  پژوهشدر اين  ،]32[اه و همكاران و هماند
شود چرا افراد به رفتارهاي  سؤالشايد . بر تسهيم دانش دارد ي، تأثير معنادار مثبتها احساس

دوستانه و خيرخواهانه گرايش نداشته، ولي ميل به تسخير احساسات ديگران از طريق نوع
شايد فرد دارنده دانش فرض را بر اين  ،بايد گفت نتيجهن در تبيين اي. تسهيم دانش دارند

از . بگذارد كه دستيابي به سازوكار تشويقي سازمان دشوار بوده و همواره فراهم نيست
تواند در  در اختيار ديگران بگذارد، مي ها طرفي، اگر دانش خود را بر اساس تسخير احساس

كه در سازوكار تشويقي  وبي برسد، در حاليتمامي زوايا از فرد گيرنده دانش به عوايد مطل
  . كند سازماني دست پيدا مي -رسمي صرفاً به پيامدهاي مادي و غيرمادي شغلي

اگر  ،توان چنين اظهار كرد در مورد رابطه مثبت ابراز شايستگي با رفتار تسهيم دانش مي
دادن توانمندي  شانخاصي بوده و بخواهند در ازاي ن يها توانمنديها و  مهارتافراد داراي 

در اينجا، هدف . آورندخود، اعتماد ديگران را جلب كنند، آنگاه به تسهيم دانش روي مي
كشي در آينده نيست؛  ديگران از ديدگاه منفي يا بهره هاي از تسهيم دانش، تسخير احساس

ون نقطه ها را همچتوانند آنهاي خود به ديگران و اينكه ديگران مي دادن توانايي بلكه نشان
  . اتكا تصور كنند، استقابل

از نظر . ، ترسي از تسهيم دانش ندارندخود هاي شخصيتيويژگي طيقبرخي افراد ، سرانجام
برخالف . ها، تسهيم آزادانه دانش نه تنها به نفع خودشان، بلكه به نفع سازمان استآن

رقيب شدن و ي، بين كه به داليلي چون ترس از كاهش امنيت شغل هتبرخي از افراد كو
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كنند، افراد بلندنظر به دنبال تسهيم آزادانه دانش خود، ديگران، از تسهيم دانش اجتناب مي
خود و آموزي  خود و ديگران براي عبرت هاي اشتباه ييكاري، بازگو پرهيز از محافظه
گفته رغم برهان به. هستند غيرههايي براي توسعه دانش خود و ديگران، و  ديگران، يافتن راه

نشان داد رابطه معناداري ميان متغير بلندنظري و تسهيم دانش وجود  پژوهش نتايج، شده
، جو آزادانه و پژوهشدر تبيين اين نتيجه بايد گفت احتماالً در بستر انتخابي براي . ندارد

انديشي،  از طرفي، احتماالً فقدان جلسات هم. صريحي كه بتوان اظهارنظر كرد، وجود ندارد
 بسترا در ه كاري و پرهيز از بازگويي اشتباهه آزاد و دوستانه و وجود روحيه محافظهمباحث

هرچند، عدم معناداري . حاضر، از داليل عدم معناداري اين رابطه باشند پژوهشانتخابي 
گيري، ابزار نادرست و ناقص  تواند به داليلي چون خطاي نمونه روابط ميان متغيرها بعضاً مي

  . يا شانس نيز باشد اندازه گيري و
از منظر . اردداجرايي  مسئوالنقابل توجهي براي  ن، مضاميپژوهشدستاوردهاي اين 
به اهداف  نيلهاي سودجويانه يا  برخي افراد ممكن است بر اساس نيت كاربردي، نخست،

فرد ممكن است در حضور مدير  مثالً. صرفاً شخصي به رفتار تسهيم دانش روي بياورند
طبق دوم، . تخاب كانديداي ترفيع شغلي را برعهده دارد، به تسهيم دانش بپردازدخود كه ان

مبادله اجتماعي، افراد زماني به سازمان اهميت مي دهند كه حمايت سازمان از خود  نظريه
هاي مختلفي از قبيل برخي افراد مايلند تا با استفاده از راهسوم، . را ادراك كرده باشند
. نوعي به خود انگيزه دهندهاي خود را بروز داده و بهديگران، توانايي تسهيم دانش در ميان

تواند  هاي نيازمند تسهيم دانش مي ها در عرصهشناسايي اين قبيل افراد و قرار دادن آن
چهارم، . سازمان نمايد يكمك شاياني به انگيزه اين افراد، سودمندي ديگران و موفقيت كل

انگيزشي مادي و  سازوكارهاينيات نوع دوستانه، طبق  جايه دهند ب افراد ترجيح مي
لحاظ رفتار تسهيم دانش در فرم ارزيابي عملكرد، تشويق . به تسهيم دانش بپردازند غيرمادي

تواند از مي و مواردي از اين قبيل و تمجيد از تسهيم كننده دانش در جلسه رسمي، و ترفيع
ز ظاهراً برخي اپنجم، . يان كاركنان باشدجمله راهكارهاي رسمي ترغيب تسهيم دانش در م
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. انديشي صحبت كنند خود را ابراز كرده يا در جلسات هم هايتوانند آزادانه نظرافراد نمي
 ها كاري و يا پرهيز از بررسي و موشكافي اشتباه رو، الزم است فكري به حال محافظهاز اين
شكال اين ا. پسند ندارند رهاي جامعهافراد براي تسهيم دانش، ميلي به رفتادر نهايت، . شود

دوستي و رفتار  پاداش رسمي يا فقدان فرهنگ نوع نظامتر بودن  تواند به برجستهامر مي
دوستانه تسهيم  نوع هايمحركبنابراين، بهتر است با گنجاندن . شهروندي سازماني بازگردد

، اين مشكل )مي ماديهاي رسدر كنار مشوق(هاي ارزيابي عملكرد كاركنان دانش در فرم
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