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Abstract: This study aimed to identify the motivational factors affecting
the willingness of employees to share knowledge and examine intrinsic
and extrinsic motivational factors and influences on attitudes toward
knowledge sharing and explicit and implicit knowledge sharing intention.
Planned behavior pattern is used as a theoretical framework. This
research was conducted in two phases. First, factors were identified
according to the literature review and exploratory interviews. Then the
impact of each factor was evaluated in terms of structural equation
modeling. This is an empirical research and the research method
is descriptive survey. Data was collected using a questionnaire and
interview. The study was on the staff working in administrative units of
Tehran Municipality and the number of staff at the time of study was
2230. Cluster sampling method and sample size based on population
and using Cochran formula of 328 people determined that 35 persons
were not held accountable. To determine the reliability of questionnaires,
Cronbach’s alpha coefficient was calculated to 0.824 which was found
at a high level. Data was analyzed by SPSS and LISREL software.
Finally, the proposed pattern was confirmed. The results showed that
the intrinsic and extrinsic motivational factors influence on the attitude
of employees and the attitude influence on tacit and explicit knowledge
sharing intention. Also, extrinsic motivational factors influence on
tacit knowledge sharing intention and intrinsic motivational factors
influence on explicit knowledge sharing intention. Extrinsic motivational
factors influence on explicit knowledge sharing intention and intrinsic
motivational factors influence on tacit knowledge sharing intention by
the attitude and tacit knowledge sharing intention influence on explicit
knowledge sharing intention.
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چكيــده :پژوهــش حاضــر بــه شناســایی عوامــل انگیزشــی مؤثــر بــر تمایــل کارکنان
بــه تســهیم دانــش پرداختــه و تأثیــر عوامــل انگیزشــی درونــی و بیرونــی بــر نگــرش
نســبت بــه تســهیم دانــش و تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح و ضمنــی را مــورد
بررســی قــرار میدهــد .همچنیــن ،از معتبرتریــن الگوهــای پیشبینــی رفتــار بــه نــام
مــدل رفتــار برنامهریزیشــده بهعنــوان چارچــوب نظــری اســتفاده میگــردد.
بدینمنظــور ،تحقیــق در دو مرحلــه انجــام میگیــرد .ابتــدا ،بــا توجــه بــه ادبیــات
موضــوع و مصاحبــة اکتشــافی ،عوامــل شناســایی و در مرحلــة بعــد تأثیــر هــر یــک
از عوامــل در قالــب مــدل معــادالت ســاختاری بررســی میگــردد .پژوهــش از
لحــاظ هــدف ،کاربــردی ،از لحــاظ روش ،توصیفی -پیمایشــی و ابــزار جمعآوری
اطالعــات ،مصاحبــه و پرسشــنامه اســت .جامعــة آمــاری تحقیــق ،کارکنــان شــاغل
در واحدهــای ســتادی «شــهرداری تهــران» هســتند کــه تعــداد آنهــا در زمــان
انجــام تحقیــق 2230 ،نفــر بــود .روش نمونهگیــری ،خوشــهای اســت و حجــم
نمونــه بــر اســاس جامعــه و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم «کوکــران» 328
نفــر تعییــن گردیــد .بــرای تعییــن پایایــی پرسشــنامهها ضریــب آلفــای «کرونبــاخ»
برابــر  0/824محاســبه گردیــد کــه حاکــی از پایایــی در ســطح مطلــوب میباشــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای  SPSSو  LISRELانجــام شــده
اســت .در نهایــت ،الگــوی ارائهشــده تأييــد گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه عوامــل
انگیزشــی بیرونــی و درونــی بــر نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش تأثیــر داشــته و
نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح و ضمنــی در
بیــن کارکنــان «شــهرداری تهــران» تأثیــر دارد .همچنیــن ،عوامــل انگيزشــي بیرونــی
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بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش ضمنــی و عوامــل انگيزشــي درونــی بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح
تأثیــر دارد .عوامــل انگيزشــي بیرونــی بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح و عوامــل انگيزشــي درونــی بــر
تمایــل بــه تســهیم دانــش ضمنــی از طریــق نگــرش تأثیــر دارنــد و در نهایــت ،تمایــل بــه تســهیم دانــش
ضمنــی بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح در «شــهرداری تهــران» تأثیــر دارد
كليدواژهها :انگیزش درونی و بیرونی ،نگرش ،تمایل به تسهیم ،دانش ضمنی ،دانش صریح
 .1مقدمه

بهاشــتراکگذاری دانــش در ســازمانهای دانشمحــور بســیار بااهمیــت بــوده و از ایــن

رو ،عنصــر ضــروری مدیریــت دانــش محســوب میشــود .هــر ســازمان بــر اســتفادة مؤثــر از مخــزن
دانــش خــود ،بهویــژه بــر کارکنــان آگاه بــه دانــش ســازمانی متکــی اســت و بــههمیــن دلیــل،
بهاشــتراکگذاری دانــش از منظــر ســازمانی رفتــاری پســندیده اســت (.)Stenius et al. 2016

ِ
پیــش روی ســازمانهای امــروزی ،افزایــش بهاشــتراکگذاری
یکــی از چالشهــای مهــم
دانــش در ســازمان اســت (.)Davenport and Prusak 1998; Widen-Wulff and Ginman 2004
بهاشــتراکگذاری دانــش فعالیتهایــی جهــت کمــک بــه افــراد بــرای کار بــا یکدیگــر ،تســهیل

تبــادل دانــش آنهــا ،افزایــش ظرفیــت یادگیــری ســازمانی و افزایــش توانایــی رســیدن بــه اهــداف

فــردی و ســازمانی تعریــف شــده اســت ( .)Dyer and Nobeoka 2000برخــی محققــان معتقدنــد کــه
ارزش ســازمانی دانــش کارکنــان ،در اثــر بهاشتراکگذاشــتن آن افزایــش مییابــد (van Baalen,
Bloemhor-Ruwaard and van Heck 2005; Chou and Tsai 2004; Mei, Lee and Al-Hawamdeh

 .)2004; Styhre 2002در صورتــی کــه کارکنــان مایــل بــه تســهیم دانــش بــا همــکاران باشــند،

ســازمان میتوانــد نســبت بــه مدیریــت مؤثــر منابــع دانــش اقــدام کنــد .بنابرایــن ،تعییــن عواملــی
کــه ســبب ترویــج و یــا مانــع تمایــل کارکنــان بــه شــرکت در بهاشــتراکگذاری دانــش هســتند،

مهــم اســت (.)Lin 2007

محققانــی چــون «لــی و چــوی»« ،مافــت ،مـکآدام و پاکینســون» و «جونــز ،کالیــن ،و رایــان»
ترویــج فرهنــگ اشــتراک دانــش را نهتنهــا مســتقیماً بــا ترکیــب دانــش در راهبــرد کســبوکار
ســازمان ،بلکــه بــا تغییــر نگــرش و رفتــار کارکنــان جهــت افزایــش تمایــل بــه اشــتراکگذاری
دانــش امکانپذیــر میداننــد

(;Lee and Choi 2003; Moffett, McAdam and Parkinson 2003

 .)Jones, Cline and Ryan 2006نظــرات شــخصی و بینــش کارکنــان از طریــق فعالیتهــای

روزانــه و تعامــات انســانی ،بــرای مثــال ،بــا بهاشــتراکگذاری دانــش رســمی و غیررســمی شــکل
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میگیــرد ( .)Smith 2005بــا توجــه بــه عــدم امــکان کنتــرل و اجبــار بــه تســهیم دانــش ،ســازمانها

بایــد راههایــی بــرای تشــویق کارکنــان بــه شــرکت در بهاشتراکگذاشــتن دانــش بــا همــکاران
خــود بیابنــد ( .)Lin 2007بــا توجــه بــه نظریــة انتظــار ،نتایــج مثبــت مرتبــط بــا یــک عمــل ،زمانــی
کــه افــراد تمایــل بیشــتری بــه انجــام آن دارنــد ،تصــور میشــود (.)Vroom 1964

تئــوری رفتــار برنامهریزیشــده «فیشــبین و آیــزن» ثابــت میکنــد کــه بــاور و نگرشهــای

فــردی اکثــر رفتارهــای افــراد را تصریــح میکنــد ( .)Fishbein and Ajzen 1975ایــن تئــوری در
پیشبینــی طیــف گســتردهای از رفتارهــا و بهطــوری گســترده بــرای پیشبینــی و توضیــح نیــات

رفتــاری و رفتــار واقعــی در روانشناســی اجتماعــی میتوانــد مفیــد واقــع شــود ( .)Lin 2007بــا
ترکیــب دیدگاههــای انگیزشــی و تئــوری رفتــار برنامهریزیشــده بــه بررســی نقــش محرکهــای
بیرونــی و درونــی در تمایــل بــه تســهیم دانــش میپردازیــم.
.2بيان مسئله

بهاشــتراکگذاری دانــش در موفقیــت ســازمانها در محیــط رقابتــی امــروزی بســیار مهــم

اســت ( .)Grant 1996تشــویق مؤثــر کارکنــان بــه تســهیم دانــش مفیدشــان در سراســر ســازمان ســبب

حفــظ و افزایــش مزیتهــای رقابتــی ســازمان میشــود

(Barney 1991; Grant 1996; Liu and

 .)Phillips 2011كاركنــان تــا انگيــزة كافــي نداشــته باشــند ،قــادر بــه خلــق و توليــد دانــش نيســتند،
زيــرا تعهــدي در ايــن زمينــه بــراي خــود احســاس نميكننــد .همچنيــن ،انگيــزة كاركنــان نقشــي
بســيار مهــم در تســهیم دانــش ضمني و آشــكار ايفــا مـيكنـــد .نظامهاي پـــاداش بايســـتي از فرهنگ

تســهيم دانــش پشــتيباني كننــد .بــراي بهبــود ايــن فراینــد ،مهــم اســت بــه كاركناني پــاداش داده شــود

كــه تجربــة خــود را عرضــه مـ ـيكنند و اطمينــان حاصــل شــود كــه كاركنــان ،مزايــاي مديريــت
دانــش را درك كردهانــد (شــجاعی .)5 ،1389

بــا توجــه بــه اينكــه در «شــهرداری تهــران» اهميــت و ضــرورت پيـــادهسازي مديريــت دانــش

بــ ه دالیلــی از جملــه بازنشســتگي خبــرگان ،لــزوم مستندســازی پروژههــای عمرانــی و اســتفاده
از آنهــا در پروژههــای آتــی بــه چشــم میخــورد« ،شــهرداری تهــران» در صــدد پيادهســازي

مديريــت دانــش در ســازمان خــود اســت .در ايــن زمينــه انتظــار م ـيرود کــه ايــن ســازمان قبــل از
اقــدام بــه پيادهســازي مديريــت دانــش و توجــه ِصــرف بــه نرمافزارهــاي مديريــت دانــش ،اقدامــات

و تحقيقــات مقدماتــي در ايــن زمينــه را انجــام دهــد تــا مديريــت دانــش در ايــن ســازمان بهطــور

واقعــي و كاربــردي و نــه ظاهــري پيــاده شــود .در نتيجــه ،يكــي از مطالعــات مقدماتــي كــه در
1095
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ايــن زمينــه الزم اســت بــه آن پرداختــه شــود ،بررســي عوامــل مؤثــر انگيزشــي در پيادهســازي
مديريــت دانــش و بررســی نقــش ایــن عوامــل در تســهیم دانــش ضمنــی و صریــح در «شــهرداری

تهــران» اســت .بــا شــناخت تأثيــر ايــن عوامــل زمينــة پيادهســازي مديريــت دانــش در «شــهرداری»

فراهــم میشــود و يكــي از موانــع اصلــي موفقيــت مديريــت دانــش برطــرف میگــردد .بــا توجــه بــه
اهميــت انگيــزش در موفقيــت مديريــت دانــش و همچنيــن ،تــاش «شــهرداری تهــران» در اســتقرار

مديريــت دانــش ،هــدف کلــي از انجــام ايــن تحقيــق ،شناســایی ،تعییــن ،و ســنجش عوامــل مؤثــر
انگيزشــي بیرونــی و عوامــل انگيزشــي درونــی تســهیم دانــش در «شــهرداری تهــران» اســت.

 .3مبانی نظری و پیشینة تحقیق
 .1- 3مدیریت دانش

تعاريــف ارائهشــده از مديريــت دانــش بســيار متفــاوت اســت .برخــي از تعاريــف بــر فراینــد

مديريــت دانــش تمركــز دارنــد و برخــي ديگــر بــر هــدف مديريــت دانــش تمركــز ميكننــد
(عزيــزي و همــکاران « .) 101 ،1389اُدل و گريســون» بيــان كردهانــد كــه «مديريــت دانــش
نگرشهــای قاعدهمنــدی را بــراي يافتــن ،درك ،و اســتفاده از دانــش بــراي خلــق ارزش بــهكار
ميگيــرد» (« .)O’Dell and Grayson 1998ونــدر اســپك و اســپيجكروت» مديريــت دانــش را بــه
ايــن شــكل تعريــف ميكننــد« :كنتــرل صريــح بــر دانــش درون ســازمان كــه هــدف آن رســيدن بــه
اهــداف ســازمان اســت» (« .)Van der Spek and Spijkervet 1997پتــراش» بــاور دارد كــه «مديريــت
دانــش ،اكتســاب دانـ ِ
ـش درســت بــراي افــراد درســت در زمــان درســت اســت كــه آنهــا را قــادر

كنــد بهتريــن تصميمهــا را اتخــاذ كننــد» (.)Petrash 1996

از نظــر «ادواردز و کولیــر» يكــي از نگرشهــاي قابــل بررســي در مديريــت دانــش نگــرش

فراینــدي بــه آن اســت« :درنظرگرفتــن فرایندهايــي كــه در مديريــت دانــش ســهيم هســتند و

فعاليتهايــي كــه مديريــت دانــش را ميســازند» (« .)Edwards and Collier 2003ويــگ » فراینــدی

چهــار مرحلــهاي بــراي تمركــز بــر مديريــت دانــش پيشــنهاد كــرد )1( :خلــق و منبعيابــي)2( ،
تلفيــق و تغييــر شــكل )3( ،توزيــع ،و ( )4پيادهســازي و شــناخت ارزشهــا (« .)Wiig 1993ونــدر
اســپك و اســپيجكروت» نيــز چهــار فعاليــت مختلــف را پيشــنهادكردهانــد .آنهــا بهطــور خــاص

بــر مديريــت دانــش تمركــز داشــتهاند )1( :خلــق (توســعه) دانــش جديــد )2( ،محفوظداشــتن

دانــش موجــود و دانــش جديــد )3( ،توزيــع دانــش ،و ( )4تركيــب دانــش موجــود (Van der Spek

1096

ارائة الگویی برای سنجش عوامل انگیزشی درونی و بیرونی مؤثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش | حاجیان و سردار

Spijkervet 1997

.)and

در ایــن پژوهــش نگــرش بــه مدیریــت دانــش فراینــدی بــوده و تعریــف «ونــدر اســپك و

اسـ�پيجكروت» از آن مـ�د نظـ�ر قـ�رار گرفتـ�ه اسـ�ت.

 .1-1-3تسهیم دانش بهعنوان فرایند کلیدی مدیریت دانش

تســهیم دانــش را دادن و گرفتــن دانــش از ديگــران تعريــف كردهانــد .بهزعــم «مكدرمــوت»،

وقتــي ميگوييــم فــردي دانــش خــود را تســهيم ميكنــد ،بــه ايــن معنــي اســت كــه آن فــرد ،فــرد

ديگــري را بــا اســتفاده از دانــش ،بينــش و افــكار خــود در جهــت تقويــت موقعيــت فــرد مزبــور
راهنمايــي ميكنــد ( McDermott 1999نقــل در ســرلک و اســامی  .)3 ،1390افــزون بــر ایــن،

فــردي كــه دانــش خــود را تســهيم ميكنــد ،ايــدهآل ايــن اســت كــه بايــد از هــدف دانــش
تسهيمشــده و كاربــرد آن و همچنيــن ،از نيازهــا و شــكافهاي اطالعاتــي فــرد گيرنــدة دانــش
اطــاع داشــته باشــد (ســرلک و اســامی .)3 ،1390

تسهيم دانش بهعنوان فعـــاليتي پيچيـــده و ارزشآفـــرين ،بنيـــان و پايـة بســـياري از فعاليتهاي

راهبــردی مـــديريت دانشــي در سازمانهاســت .بـــه عقيـــدة (وانــگ و نــو  2010نقــل در تقـيزاده و

ضيائــي حاجــي پيرلــو  60 ،1392و  ،)61كســب موفقيــت در فعاليتهــاي مديريــت دانشــي رابطــة
مســتقيمي بــا موفقيــت در تســهيم دانــش دارد )« .(Wang & Noe 2010اســكايرم» ،)2002( 1از ســوي

ديگــر ،بــر ایــن عقیــده اســت که دســتيابي بـــه يـــك سيســـتم تســـهيم دانــ ِ
ـش كارآمــد و بهدنبــال آن
مديريــت دانــش مؤثــر در يــك ســازمان ميتوانــد بقــاء و پيشــرفت آن را تضميــن نمايــد (اســکایرم

 2002نقــل در تقـيزاده و ضيائــي حاجــي پيرلــو  60 ،1392و .)61

«آیــزن» ،معتقــد اســت نگــرش افــراد نســبت بــه تســهیم دانــش یــک بــاور و اعتقــاد رفتــاری

اســت بــا دیــدگاه مثبــت یــا منفــی دربــارة رفتــار عملکــردی (آیــزن  2002نقــل در رضــازاده ،1390

.)57

داشــتن نگــرش مثبــت نســبت بــه تســهیم دانــش از جانــب افــراد میتوانــد باعــث ایجــاد

فرصتهــاي جدیــد و خلــق نــوآوري در فضــاي سازمانشــده و موفقیــت بیشــتري بــراي افــراد
و ســازمان فراهــم آورد .از طرفــی ،اگــر دانــش نهفتــه در ذهــن افــراد نتوانــد بهطــوری مؤثــر بــا

دیگــران تســهیم شــود ،بهتدریــج در ذهــن فــرد کمرنــگ شــده و کارایــی خــود را از دســت
میدهــد (پــور و مرتضــوی  48 ،1392و .)49

1. Skyrme
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 .2-1-3تمایل به تسهیم دانش صریح و ضمنی

«ون هیپــل» مفهــوم چســبندگی اطالعــات 1را بهعنــوان برآمــد (هزینــه) افزایشــی مــورد

نیــاز بــرای انتقــال یــک واحــد داده از اطالعــات بــه یــک منبــع مشــخص بــه شــکل قابــل اســتفاده

توســط جســتوجوگر معیــن تعریــف نمــوده اســت ( .)Von Hippel 1994دانــش ضمنــی طبیعتــاً

چســبندهتر از دانــش صریــح اســت .بــر ایــن اســاس ،طبیعــی اســت کــه کارکنــان تمایــل خــود را
بــرای بهاشتراکگذاشــتن دانــش مطابــق بــا چســبندگی دانــش مــورد نظــر تنظیــم مینماینــد و در
ازای آن خواســتار مزایــای بیرونــی و درونــی متناســب باشــند .افــزون بــر ایــن ،برخــی از محققــان

معتقدنــد کــه دانــش صریــح و ضمنــی از لحــاظ اقتصــادی دارای ارزشهــای متفاوتــی اســت .بــرای
دانــش صریــح ،بهدلیــل ســهولت انتقــال آن بــه دیگــران ،بهــای نســبتاً کمتــری در نظــر گرفتــه شــده
اســت .در مقابــل ،دانــش ضمنــی دارای ارزش بیشــتری اســت ،زیــرا بــه تمــاس مســتقیم و مالحظــات

رفتــاری کارکنــان بســتگی داشــته و بــه روشهــای پیچیــدة کســب دانــش از کارمنــدان دیگــر ارتباط
پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،بهاشتراکگذاشــتن دانــش ضمنــی بســیار مشــکلتر از دانــش صریــح

اســت و ایــن عامــل اســت کــه باعــث بهــای زیــاد بهاشــتراکگذاری دانــش ضمنــی میشــود
(.)Hau et al. 2013

 .3-1-3نقش انگیزش در تسهیم دانش

انگیــزش بهعنــوان عامــل تعیینکننــدة اصلــی رفتــار عمومــی ،نــوع رفتــار در زمینــة پذیــرش

فنــاوری اطالعــات و رفتــار مربــوط بــه حــوزة کار شناســایی شــده اســت و نشــانههایی مبنــی بــر
اینکــه انگیــزش عنصــر اولیــة انتقــال دانــش اســت ،وجــود دارد .دو طبقــة گســترده از انگیــزش-

بیرونــی و درونــی -تعریفشــده و در زمینههــا و مطالعــات مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .انگیــزش بیرونــی بــر مالکهــای هدفمحــور ،ماننــد پــاداش و یــا منافــع بهدســتآمده

هنــگام انجــام فعالیــت متمرکــز اســت .در حالــی کــه انگیــزش درونــی لــذت و رضایــت ذاتــی
بهدســتآمده از یــک فعالیــت خــاص را نشــان میدهــد .انگیــزة بیرونــی و درونــی بــا هــم ،بــر

نیــت فــردی در مــورد یــک فعالیــت و همچنیــن ،بــر رفتارهــای واقعــی خودشــان اثــر میگــذارد

(2007

.)Lin

1. information stickiness
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 .2-3نظریة رفتار برنامهريزيشده

تئــوری رفتــار برنامهریزیشــده یــک تئــوری شــناختی اجتماعــی اســت کــه بهمنظــور درک

ی شــده و شــکل توســعهیافتة تئــوری عمــل
و پیشبینــی انجــام یــا عــدم انجــام رفتــار انســان طراح ـ 

منطقــی اســت .تئــوری عمــل منطقــی یکــی از متداولتریــن مدلهــای پیشبینــی رفتــار فــرد اســت
کــه بــا اســتفاده از متغیرهــای مختلــف ،رفتارهــای افــراد را در شــرایط خــاص پیشبینــی میکنــد.

بــر اســاس تئــوری عمــل منطقــی ،رفتــار هــر فــرد ناشــی از قصــد یــا نیــت اوســت و قصــد نیــز تابعــی

از نگــرش و هنجارهــای ذهنــی افــراد میباشــد .تئــوری عمــل منطقــی بــرای رفتارهایــی کــه تحــت
کنتــرل ارادی فــرد اســت ،موفقتریــن کاربــرد را دارد .اگــر رفتارهــا کام ـ ً
ا تحــت کنتــرل ارادی

فــرد نباشــد ،حتــی زمانــی کــه فــرد شــدیدا ً تحــت تأثیــر نگــرش و هنجارهــای ذهن ـیاش اســت،
ممکــن اســت رفتــار مــورد نظــر را بهدلیــل دخالــت شــرایط محیطــی انجــام ندهــد (علیپــور درویشــی

و دولتآبــادی .)37 ،1391

داشــتن نگــرش مثبــت نســبت بــه تســهیم دانــش از جانــب افــراد میتوانــد باعــث ایجــاد

فرصتهــاي جدیــد و خلــق نــوآوري در فضــاي ســازمان شــده و موفقیــت بیشــتري بــراي افــراد
و ســازمان فراهــم آورد .از طرفــی ،اگــر دانــش نهفتــه در ذهــن افــراد نتوانــد بهطــوری مؤثــر بــا

دیگــران تســهیم شــود بهتدریــج در ذهــن فــرد کمرنگشــده و کارایــی خــود را از دســت میدهــد
( .)Montes, Moreno and Fernandes 2004در واقــع ،نگــرش ،تعیینکننــدة نیــت رفتــاري اســت

کــه آن نیــز بهنوبــة خــود تعیینکننــدة رفتــار اســت .مطالعــات تجربــی بســیاري تأثیــر قابــل توجــه
نگــرش را روي قصــد و نیــت تأییــد کردهانــد ( .)Bock et al. 2005محققانــی چــون «جــان» و
همــکاران نشــان دادهانــد کــه در نگــرش مثبــت افــراد نســبت بــه تســهیم دانــش احتمــال بیشــتري

وجــود دارد کــه آنهــا دانــش خــود را بــا دیگــران تســهیم کننــد (« .)Jeon et el. 2011ســو» و
همــکاران نیــز بیــان داشــتهاند کــه نگــرش منفــی افــراد تمایــل بــه کاهــش تســهیم دانــش را بــه
همــراه دارد (.)Hsu et al. 2007

 .3-3انگیزش

انگیــزش یــک فراینــد زنجیــرهای اســت کــه بــا احســاس نیــاز یــا احســاس کمبــود و محرومیت

شــروع میشــود؛ ســپس ،خواســت را بهدنبــال م ـیآورد و موجــب تنــش و کنــش بهســوی هدفــی

میشــود کــه محصــول آن ،رفتــار نيــل بــه هــدف اســت .توالــی ایــن فراینــد ممکــن اســت منجــر
بــه ارضــای نیــاز شــود .بنابرایــن ،انگیزههــا موجــب تشــویق و تحریــک فــرد بــه انجــام یــک کار
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یــا رفتــار میشــود ،در حالــی کــه انگیــزش یــک خواســت کلــی را منعکــس مینمایــد .در تمــام
تحقیقــات ،انگیــزش هنــوز بهمنزلــة تنبيــه و تشــویق بــوده و بهعنــوان انگیــزهای بســیار قــوی مطــرح

میباشــد و در ایــن رابطــه پــول بهعنــوان ابــزاری بــرای اعطــای پــاداش مطــرح بــوده ،امــا تنهــا

عامــل انگیزشــي نیســت (ســیدجوادین .)456 ،1386

«رابینــز» ،انگیــزش بهعنــوان فراینــدی تلقــی میشــود کــه شــدت ،جهتگیــری و تــداوم

تــاش افــراد در نیــل بــه هدفــی را مــورد محاســبه قــرار میدهــد .بــه بیــان دیگــر ،انگیــزش یــک

حالــت درونــی اســت کــه موجــب تولیــد انــرژی ،تعییــن جهــت و شــدت در یــک رفتــار بــرای

رســیدن بــه یــک نیــاز میشــود .ایــن مفهــوم روانشــناختی اغلــب ریشــههای درونــی و بیرونــی
دارد .بنابرایــن ،موفقیــت یــک ســازمان در گــر ِو عملکــرد مطلــوب رفتــار ســازمانی تکتــک
اعضــای ســازمان اســت و عملکــرد پاییــن و ضعیــف نیــز ناشــی از ســوء رفتــار و کــمکاری کارکنــان

میباشــد و بــرای درک تفــاوت عملکــرد در افــراد بایــد انگیزههــای آنهــا را بررســی کــرد (رابینــز

 1384نقــل در شــکیبایی ثابــت .)16 ،1392
 .1-3-3انگیزش درونی

انگیــزش درونــی یــک نیــروی طبیعــی اســت کــه رفتــار را در غیــاب پاداشهــا و فشــارهای

بیرونــی نیرومنــد میکنــد (الهــی  36 ،1392و  .)37انگیــزش درونــی موجــب ارضــاي بيواســطة
نيازهــاي فــرد ميشــود .ايــن انگيزههــا ذاتــاً ارزشــمند هســتند و میتواننــد تالشهــاي فــرد را
در جهــت تحقــق يــك هــدف شــخصي و يــا در راســتاي پاســخگويي بــه يــك اجبــار فــردي و

اجتماعــي (ناشــی از هویــت فــرد) جهــت دهنــد (حبيبــي بدرآبــادي و محمديمقــدم  4 ،1390و .)5
محققانــی همچــون ) ،Vallerand (1992مؤلفــة یکپارچــة انگیــزش درونــی Deci and Ryan

) (1985را بــه ســه زیرمؤلفــه تحــت عناویــن زیــر تقســیم کردهانــد .عوامــل انگیزشــی درونــی

پژوهــش نیــز بــر همیــن اســاس در الگــو طبقهبنــدی شــدهاند.

 .1انگیــزة درونــی بــرای شــناخت :1ایــن نــوع انگیــزة درونــی بــه چندیــن ســاختار نظیــر جسـتوجو

و کاوش ،کنجــکاوی ،اهــداف آموزشــی و یادگیــری و فهــم مربــوط اســت .بنابرایــن ،میتــوان
آن را بهعنــوان اجــرای فعالیــت بــرای لــذت و رضایــت توصیــف کــرد کــه شــخص آن را هنــگام

آمــوزش ،کاوش و تــاش بــرای فهــم چیزهــای جدیــد تجربــه میکنــد.

1. intrinsic motivation to know
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 .2انگیــزة درونــی بــرای دســتاورد :1در نــوع دوم انگیــزة درونــی افــراد بهمنظــور کســب احساســات

شایســتگی و ایجــاد کمــاالت منحصربهفــرد ،بهطــور متقابــل بــر محیــط تأثیــر میگذارنــد.
بنابرایــن ،انگیــزة کمــال را میتــوان چنیــن توصیــف نمــود :مشغولشــدن در یــک فعالیــت بــرای
تجربــة لــذت و رضایــت وقتــی کــه شــخص میکوشــد بــه نتیجـهای برســد یــا کاری را تمــام کنــد.

 .3انگیــزة درونــی بــرای تجربــة تحریــک :2ایــن انگیــزة درونــی زمانــی روی میدهــد کــه شــخص
مشــغول فعالیتــی بــرای تجربــة احساســات تحریککننــدة ناشــی از انجــام فعالیــت اســت .مطالعــه و
تحقیــق بــر احســاس پویــا و همهجانبــة جریــان (فعالیــت) ،احساســات هیجــان در انگیــزش درونــی،
تجربیــات تحریــک ذوقــی و تجربیــات حداکثــر معــرف ایــن نــوع انگیــزة درونــی اســت (شــریفیفر

 34 ،1380و .)35

 .2-3-3انگیزش بیرونی

انگیــزش بیرونــی از مشــوقها و پیامدهــای محیطــی حاصــل میشــود .در ایــن حالــت

انگیــزش منشــأ خــود را از رویدادهــای موجــود در محیــط کســب میکنــد .پــس ،انگیــزش بیرونــی

نوعــی دلیــل محیطــی بــرای شــروعکردن یــا ادام ـهدادن یــک فعالیــت اســت .ایــن نــوع انگیــزش
وســیلهای اســت بــرای هــدف .وســیله ،رفتــار اســت و هــدف پیامــد (الهــی .)37 ،1392

عوامــل انگیزشــی بیرونــی بــر اســاس ملمــوس و یــا ناملموسبودنشــان در الگــو طبقهبنــدی

میشــوند .پــاداش ملمــوس ،پاداشــی مؤثــر اســت کــه بــرای فــرد ،مشــهود و ملمــوس و بهطــور
کلــی نمایــان باشــد ،امــا پــاداش ناملمــوس مشــهود نیســت.

بــا مــروری بــر ادبیــات موضــوع ،بررســی مدلهــای انگیزشــی محققــان پیشــین و همچنیــن،

مصاحبــه بــا خبــرگان ،عوامــل انگیزشــی بیرونــی و درونــی مــورد نیــاز اســتخراج گردیــده و بــر

اســاس طبقهبندیهــای ذکــر شــده در مــدل پیشــنهادی زیــر معرفــی میگردنــد:

2. intrinsic motivation to experience stimulation

1. intrinsic motivation toward accomplishments
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جدول  .1عوامل انگیزشی درونی استخراجشده از ادبیات موضوع و پژوهشگران مربوطه
عوامل انگیزشی درونی
نام عامل انگیزشی

پژوهشگر

احساس موفقيت و شايستگي

(قربانی (Gabriela and Silvia 2014; 1389

نياز به احترام

(قربانی )1389

(قربانی 1389؛ )Jeon et al. 2011

احساس تعلق

احساس مسئوليت

خودکارآمدی دانش

(قربانی )1389

)(Lin 2007; Welschen 2014

لذتبردن از کمک به دیگران (نوع دوستی)

اعتماد بهنفس

;Tan and Ramayah 2014) Jeon et al. 2011; (Lin 2007

()Cruz et al. 2009

فرصتی برای یادگیری و خالقیت

()Gabriela and Silvia 2014

رنجش خاطر بهدلیل عدم تسهیم

()Gabriela and Silvia 2014

تعهد

()Tan and Ramayah 2014

استقالل و خودمختاری

صداقت

رضایت

)Gabriela and Silvia 2014; Cruz et al. 2009؛ حبيبي بدرآبادي )1390

()Cruz et al. 2009
()Hau et al. 2013

جدول  .2عوامل انگیزشی درونی استخراجشده از ادبیات موضوع و پژوهشگران مربوطه
عوامل انگیزشی بیرونی
نام عامل انگیزشی

پژوهشگر

پاداش سازمانی

)(Lin 2007; Tan and Ramayah 2014

قدرت و شهرت

فرصتهای آموزشی

(قربانی )1389

شرايط و امكانات بهتر کاری

(قربانی )1389

تحسین عمومی

)(Welschen 2014

منافع متقابل

نیکنامی

پیشرفت (ارتقاء شغلی)

امنیت شغلی

قدردانی

اجتناب از مجازات

بازخورد

1102

(قربانی (Tan and Ramayah 2014; Welschen 2014; 1389

)(Jeon et al. 2011; Welschen 2014; Lin 2007

)(Jeon et al. 2011; Gabriela and Silvia 2014
)(Cruz et al. 2009
)(Jeon et al. 2011
)(Cruz et al. 2009; Welschen 2014; Gabriela and Silvia 2014
)(Jiacheng et al. 2010
)(Welschen 2014
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عامــل انگیــزة دانشــی کــه در دســتة عوامــل انگیزشــی بیرونــی قــرار میگیــرد و احســاس

غنیترشــدن دانــش در اثــر بهاشــتراکگذاری را کــه از عوامــل انگیزشــی درونــی اســت ،در

مصاحبههــای اکتشــافی اســتخراج گردیــده و بــه عواملــی کــه از ادبیــات موضــوع بـ ه دســت آمــده

بودنــد ،اضافــه گردیــد.

 .4مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق

بــا مــروری بــر ادبیــات موضــوع و همچنیــن ،مصاحبــه بــا خبــرگان ،عوامــل انگیزشــی بیرونــی

و درونــی مــورد نیــاز اســتخراج گردیدنــد .بــر پایــة دســتهبندی صورتگرفتــه توســط «والرنــد»،
عوامــل انگیزشــی درونــی بــه زیرمؤلفههایــی بــا نامهــای انگیــزة درونــی بــرای شــناخت ،دســتاورد

و تجربــة تحریــک تقســیمبندی شــده و عوامــل انگیــزش بیرونــی نیــز بــر پایــة ملمــوس و یــا
ناملموسبودنشــان در دو گــروه قــرار گرفتنــد.

نمودار  .1الگوی پیشنهادی پژوهش -برگرفته از مدل پیشنهادی ) Hau et al. (2013و )Lin (2007

با توجه به الگوی پیشنهادی ،فرضيههاي پژوهش حاضر عبارت از موارد زیر است:

عوامــل انگيزشــي بیرونــی بــر نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش در «شــهرداری تهــران» تأثیــر
دارد.
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عوامــل انگيزشــي بیرونــی بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش ضمنــی در «شــهرداری تهــران» تأثیــر
دارد.

عوامــل انگيزشــي بیرونــی از طریــق نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش بــر تمایــل بــه تســهیم
دانــش صریــح در «شــهرداری تهــران» تأثیــر دارد.

عوامــل انگيزشــي درونــی بــر نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش در «شــهرداری تهــران» تأثیــر
دارد.

عوامــل انگيزشــي درونــی از طریــق نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش بــر تســهیم دانــش ضمنــی
در «شــهرداری تهــران» تأثیــر دارد.

عوامل انگيزشي درونی بر تسهیم دانش صریح در «شهرداری تهران» تأثیر دارد.

نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش ضمنــی در«شــهرداری تهــران»
تأثیــر دارد.

نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح در «شــهرداری تهــران»
تأثیــر دارد.

تمایــل بــه تســهیم دانــش ضمنــی بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح در «شــهرداری تهــران»
تأثیــر دارد.

 .5روش پژوهش

تحقیــق حاضــر در دو مرحلــه انجــام گردیــد .در مرحلــة اول ،عوامــل انگیزشــی بــر مبنــای

ادبیــات موضــوع اســتخراج گردیــد .ســپس ،فرمــی تهیــه و در بیــن تعــدادی از خبــرگان و

کارشناســان حــوزة مدیریــت دانــش «شــهرداری تهــران» توزیــع و جمــعآوری گردیــد .پــس از

مصاحبــة اکتشــافی صورتگرفتــه ،عوامــل زیــر اســتخراج و بــه عوامــل مســتخرج از مطالعــات
اضافــه گردیــد:

انگیــزش بیرونــی :انگیــزة دانشــی (منظــور از ایــن نــوع انگیــزه ،پیامدهــای محیطــی در زمینــة دانــش

اســت کــه فــرد در راســتای تســهیم دانــش کســب میکنــد .در جهــت تســهیم دانــش ،غیــر از
انگیزههــای مــادی ،تشــویقهای کالمــی و  ...انگیزههــای مرتبــط بــه ایــن حــوزه نیــز میتوانــد

تأثیرگــذار باشــد).

انگیزش درونی :احساس غنیترشدن دانش (ارتقاء دانش) در اثر بهاشتراکگذاری آن.
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بــرای ارزیابــی روایــی محتوایــی در مــورد میــزان هماهنگــی محتــوای ابــزار اندازهگیــری

و هــدف پژوهــش از نظــر متخصصــان اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور ،دو روش کیفــی و کمــی

درنظــر گرفتــه شــد .در بررســی کیفــی محتــوا از متخصصــان درخواســت شــد تــا بازخــورد الزم را
در ارتبــاط بــا ابــزار ارائــه دهنــد کــه بــر اســاس آن مــوارد اصــاح شــدند.

بــرای بررســی روایــی محتوایــی بــهشــکل ک ّمــی ،از ضریــب نســبی روایــی محتــوا ()cvr

1

اســتفاده نمودیــم .بــرای تعییــن  cvrاز متخصصــان درخواســت شــد تــا هــر آیتــم را بــر اســاس

ســه قســمت «ضــروری اســت»« ،مفیــد اســت ،ولــی ضرورتــی نــدارد» و «ضرورتــی نــدارد» بررســی
نماینــد .ســپس ،پاس ـخها مطابــق فرمــول زیــر محاســبه گردیــد:
N
2

nE 
N
2

cvr 
N

nE 

پرسشنامه را 2
 10(cvrنفر)
میکنند
 :Nتعداد افراد متخصصی که روایی
N
بررسی 

95

2

nE 

N

cvr
2 


 0.8
ضروری Nرا انتخاب کردهاند ( 9نفر)
گزینة
 :nEتعداد افراد متخصصی که 5
2
N
2  9  5  0.8
N
5
2

nE 

cvr 

چون مقدار cvrبرابر  0/8و از  0/6بیشتر است ( )0.8=cvrروایی پرسشنامه تأیید شد.

در مرحلــة دوم ،جهــت تأییــد مــدل ارائهشــده ،از جامعــة آمـ ِ
ـاری تحقیــق ،شــامل کارکنــان

شــاغل در واحدهــای ســتادی «شــهرداری تهــران» و بــا تحصیــات بــاالی دیپلــم بــه تعــداد 2230

نفــر اســتفاده گردیــد .روش نمونهگیــری بهدلیــل داشــتن شــانس یکســان جهــت انتخــاب ،تصادفــی

ســاده و حجــم نمونــه بــر اســاس جامعــه و بــا اســتفاده از فرمــول تعییــن حجــم «کوکــران»  328نفــر
تعییــن گردید.گــردآوري دادههــا از طريــق پرسشــنامه صــورت گرفــت .ايــن پرسشــنامه بــر اســاس

یــك مــدل تئوريــك بــا پنــج متغيــر انگيــزش بیرونــی و درونــي ،نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش،
تمایــل نســبت بــه تســهیم دانــش صریــح و تمایــل نســبت بــه تســهیم دانــش ضمنــی در نظــر گرفتــه

شــد کــه متغيرهــای انگيــزش بیرونــی و درونــی هــر یــک شــامل چندیــن شــاخص اصلــي و هــر

شــاخص شــامل يــك يــا چنــد گويــه بــود .همچنیــن ،بــرای متغیرهــای نگــرش نســبت بــه تســهیم
1. content validity ratio
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دانــش ،تمایــل نســبت بــه تســهیم دانــش صریــح و تمایــل نســبت بــه تســهیم دانــش ضمنــی چندیــن
گویــه طراحــی گردیــد .بــراي پاســخها از مقيــاس «ليكــرت» پنجگزينــهاي بهــره گرفتــه شــد و

نظــرات کارکنــان «شــهرداری تهــران» جم ـعآوري گرديــد.

جهــت ســنجش انگيزههــاي درونــي بــر نگــرش نســبت بــه تســهیم دانــش ،تمایــل بــه تســهیم

دانــش صریــح و ضمنــی از عوامــل احســاس موفقیــت و شایســتگی ،احســاس تعلــق ،نیــاز بــه احتــرام،
احســاس مســئولیت ،خودکارآمــدی دانــش ،نوعدوســتی ،اعتمادبهنفــس ،تمایــل بــه غنیترشــدن

دانــش ،فرصتــی جهــت یادگیــری و خالقیــت ،اســتقالل و خودمختــاری ،رنجــش خاطــر بهدلیــل

عــدم تســهیم دانــش ،صداقــت ،تعهــد و رضایــت اســتفاده شــد .همچنیــن ،جهــت ســنجش

انگيزههــاي بیرونــي بــر متغیرهــای مــورد نظــر عوامــل پــاداش ســازمانی ،فرصتهــای آموزشــی،

بازخــورد ،منافــع متقابــل ،شــرایط و امکانــات بهتــر کاری ،پیشــرفت ،امنیــت شــغلی ،مجــازات،

انگیــزة دانشــی ،نیکنامــی ،قدردانــی ،تحســین عمومــی و قــدرت و شــهرت مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت.

پــس از مطالعــات صورتگرفتــه ،بهمنظــور تعییــن پایایــی پرسشــنامة تحقیــق ،ابتــدا 30

پرسشــنامه بیــن اعضــای نمونــة آمــاری توزیــع شــد و بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،spss21ضرایــب

تکتــک متغیرهــا و کل پرسشــنامه محاســبه گردیــد .بــا توجــه بــه نتایجــی کــه در جــدول  3درج

گردیــده ،همــة ضرایــب بیــش از  0/7و ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» پرسشــنامه برابــر  0/824بــود کــه
نشــاندهندة پایایــی مطلــوب پرسشــنامه اســت.

جدول  .3محاسبة آلفای کرونباخ جهت تعیین پايايي پرسشنامه
متغیر

مقدار آلفاي كرونباخ

نتیجهگیری

انگیزش درونی

0/798

قابل قبول

انگیزش بیرونی

0/761

قابل قبول

نگرش نسبت به تسهیم دانش

0/713

قابل قبول

تمایل به تسهیم دانش صریح

0/706

قابل قبول

تمایل به تسهیم دانش ضمنی

0/719

قابل قبول

کل پرسشنامه

0/824

قابل قبول

در ایــن پژوهــش ،جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــای آمــاری و بررســی ســؤاالت تحقیــق

و متناســب بــا نــوع متغیرهــای پژوهــش ،از آمــار توصیفــی بــرای بررســی ویژگیهــای
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جمعیتشــناختی ،در بخــش آمــار اســتنباطی از آزمــون «کلموگــروف -اســمرینوف» جهــت
بررســی نرمالبــودن دادههــا ،تحلیــل عامــل اکتشــافی بــا کمــک نرمافــزار  SPSS21و معــادالت

ســاختاری جهــت تشــخیص تأثیــر یــا عــدم تأثیــر متغیرهــا بــا کمــک نرمافــزار  Lisrel9.1مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.

 .6تجزیه و تحلیل دادهها

از میــان افــرادی کــه پرسشــنامهها را پاســخ دادهانــد 57/7 ،درصــد مــرد و  42/3درصــد

زن بودنــد .وضعیــت اســتخدامی  33/4درصــد از پاســخدهندگان رســمی 12/6 ،درصــد پیمانــی،

 48/1درصــد قــرارداد کار معیــن و  5/8درصــد شــرکتی بــود .همچنیــن ،پســت ســازمانی 61/1

درصــد از پاســخدهندگان بــه پرسشــنامه کارمنــد 31/1 ،درصــد کارشــناس مســئول 3/1 ،درصــد
رئیــس اداره 4/4 ،درصــد مدیــر اداره و  0/3درصــد معــاون بــود .میــزان تحصیــات  9/2درصــد از

پاس ـخدهندگان بــه پرسشــنامه فــوق دیپلــم 61/4 ،درصــد کارشناســی و  29/4درصــد کارشناســی
ارشــد و باالتــر از آن بــوده اســت.

جدول  .4نتایج آزمون فرضیات
فرضیه

نوع تأثیر

عوامل انگيزشي بیرونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش در
شهرداری تهران تأثیر دارد.

مستقیم و
معنادار

عوامل انگيزشي بیرونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح در
شهرداری تهران تأثیر غیرمستقیم دارد.

مستقیم و
معنادار

عوامل انگيزشي بیرونی بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی در
شهرداری تهران تأثیر دارد.

عوامل انگيزشي درونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش در
شهرداری تهران تأثیر دارد.

مستقیم و
معنادار

مستقیم و
معنادار

عوامل انگيزشي درونی بر تسهیم دانش ضمنی در شهرداری
تهران تأثیر غیرمستقیم دارد.

مستقیم و
معنادار

نگرش نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی
در شهرداری تهران تأثیر دارد.

مستقیم و
معنادار

عوامل انگيزشي درونی بر تسهیم دانش صریح در شهرداری
تهران تأثیر دارد.

مستقیم و
معنادار

ضرایب
استاندارد

t-value

نتیجة آزمون

0/20

11/31

0/54

4/50

تأیید
فرضیه

16/79

تأیید
فرضیه

0/ 26

3/04

0/ 39

6/20

تأیید
فرضیه

0/0 7
0/ 68
0/ 27

تأیید
فرضیه

تأیید
فرضیه

تأیید
فرضیه

تأیید
فرضیه

1107

تابستان  | 1396دورة  | 32شمارة 4

نوع تأثیر

فرضیه

نگرش نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش صریح
در شهرداری تهران تأثیر دارد.
تمایل به تسهیم دانش ضمنی بر تمایل به تسهیم دانش صریح
در شهرداری تهران تأثیر دارد.

مستقیم و
معنادار
مستقیم و
معنادار

ضرایب
استاندارد

t-value

0/ 35

4/14

0/ 79

18/83

نتیجة آزمون

تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه

بــا توجــه بــه جــدول آزمــون فرضیــات ،تمــام فرضیــات تأییــد شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه

عوامــل انگیزشــی بیرونــی و درونــی بــر نگــرش و تمایــل بــه تســهیم دانــش صریــح و ضمنــی تأثیــر

دارنــد.

جدول  .5خالصة نتایج تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای الگو
متغیرها

اثر مستقیم

عوامل انگيزشي بیرونی و نگرش نسبت به تسهیم دانش

0/20

عوامل انگيزشي بیرونی و تمایل به تسهیم دانش ضمنی

0/54

عوامل انگيزشي بیرونی و تمایل به تسهیم دانش صریح
عوامل انگيزشي درونی و نگرش نسبت به تسهیم دانش

0/0 7
0/ 68

عوامل انگيزشي درونی و تسهیم دانش ضمنی
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اثر
غیرمستقیم

0/ 27

عوامل انگيزشي درونی و تسهیم دانش صریح

0/ 26

نگرش نسبت به تسهیم دانش و تمایل به تسهیم دانش ضمنی

0/ 39

نگرش نسبت به تسهیم دانش و تمایل به تسهیم دانش صریح

0/ 35

تمایل به تسهیم دانش ضمنی و تمایل به تسهیم دانش صریح

0/ 79
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ﻧﻤﻮدار  .2ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺿﺮاﻳﺐ
اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻧﻤﻮدار  .2ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪل
اﺳﺘﺎﻧﺪارداولیه با ضرایب استاندارد
ساختاری
معادالت
مدل
ﻣﻌﺎدﻻتمحاسبة
نمودار .2

معادالتt-value
اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎرة
ﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﻤﻮدار  .3ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪل
اولیه با آمارة t-value
ساختاری
ﺳﺎﺧﺘﺎريمدل
محاسبة
.3
نمودار
t-value
ﺳﺎﺧﺘﺎري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎرة
ﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﻤﻮدار  .3ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺪل
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 .1-6رتبهبندی عوامل انگیزشی درونی و بیرونی

نتایــج رتبهبنــدی عوامــل درونــی و بیرونــی بــا اســتفاده از آزمــون «فریدمــن» بهصــورت زیــر

اســت:

جدول  .6رتبهبندی عوامل درونی و بیرونی در آزمون «فریدمن»
شاخصها

میانگین رتبه

اولویت شاخص

انگیزش درونی برای دانستن

4/17

رتبة 1

انگیزش درونی برای تجربة تحریک

3/46

رتبة 2

انگیزش درونی برای دستاورد

2/96

رتبة 3

عوامل انگیزشی ناملموس

2/48

رتبة 4

عوامل انگیزشی ملموس

1/94

رتبة 5

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ،از ميــان عوامــل درونــی و بیرونــی ،متغیــر انگیــزش درونــی بــرای

دانســتن در رتبــة اول ،انگیــزش درونــی بــرای تجربــة تحریــک در رتبــة دوم ،انگیــزش درونــی بــرای

دســتاورد در رتبــة ســوم ،عوامــل انگیــزش ناملمــوس در رتبــة چهــارم و عوامــل انگیــزش ملمــوس
در رتبــة پنجــم قــرار گرفتهانــد.

جدول  .7رتبهبندی عوامل درونی در آزمون «فریدمن»
شاخصها

میانگین رتبه

اولویت شاخص

انگیزش درونی برای دانستن

2/50

رتبة 1

انگیزش درونی برای تجربة تحریک

1/90

رتبة 2

انگیزش درونی برای دستاورد

1/59

رتبة 3

جدول  .8رتبهبندی عوامل بیرونی در آزمون «فریدمن»
شاخصها

میانگین رتبه

اولویت شاخص

عوامل انگیزشی ناملموس

1/57

رتبة 1

عوامل انگیزشی ملموس

1/43

رتبة 2

 .7نتیجهگیری و پیشنهادات

دانــش بــراي فــردي كــه آن را در اختيــار دارد ،تنهــا مجموعـهاي از اطالعــات نيســت ،بلكـــه
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كااليــي بـاارزش اســت كــه موقعيــت فــرد در رقابتهـــاي شـــغلي را تحـــت تـــأثير قـــرار ميدهــد.
هميــن امــر فــرد را وا مــيدارد تــا بهمنظــور حفــظ جايــگاه و قــدرت شــغلي خــود از ورود بــه

بــازار دانــش و تســهيم آن بــا ســـايرين اجتنـــاب کنــد .بنابرایــن ،تشـــويق كاركنــان بــه حضــور در

بــازار دانــش و عرضــة دانــش خـــود بـــه ســـايرين ،بـــه يكـــي از دشــواريهاي مديــران دانــش بــدل

شــده اســت .غلبــه بــر ايــن دشــواري مســتلزم شـــناخت مديــران از نيروهــاي محــرك دانــش اســت.
تحقيقــات متعــددي بــراي شناســايي عوامــل انگيزشــي تأثيرگــذار بــر رونــق بــازار دانــش انجــام

گرفتــه اســت .هرچنــد پژوهشــگرانی همچــون
)،Jeon, Kim and Koh (2011

)Tan and Ramayah (2014) ،Hau et al. (2013

و ) Cruz, Perez and Cantero (2009در تحقیقــات انجامشــده

در خصــوص ميــزان كارايــي پاداشهــاي مالــي و غيرمالــي در انگيــزش دانشــگران بــراي حضــور
در بازارهــاي دانــش ســازمان بــه نتيجـــة واحــدي دســت نيافتهانــد ،ليكــن در مجمــوع تركيبــي از
پاداشهــاي درونــي و بيرونــي در اکثــر ســازمانها میتوانــد مؤثــر واقــع شــود .بـــراي جهـتدهـــي

مناســب بــه ايــن پاداشهــا ،ســازمان دانشــي بايــد ميــزان حمايــت عملـــي خـــود از كاركنـــان دانشــي
را بــا اســتفاده از معيارهــاي دانشــي در ارزيابــي عملكــرد كاركنــان نشــان دهــد.

ش دانـــش بـ ـهدليل
بايــد توجــه داشــت كــه گاه تالشهــاي ســازمان بــراي توســعه و گســـتر 

بيتوجهــي بــه مســئلة ايجــاد انگيــزش در دريافتكننـــدگان دانـــش بينتيجــه ميمانــد.گاه
بيرونقــي بــازار دانـ ِ
ـش ســازمان ريشــه در عــدم تمايــل يادگيرنــدگان بــه يادگيــري دارد .بنابرايــن،

بهمنظــور حصــول اطمينــان از شكلگيـــري جريـــان مســـتمر دانــش در ســازمان از يكســو بايــد

انگيــزه و تمايل صاحبان دانـــش بـــه تســـهيم آن و از ســوي ديگــر ،تمايل و انگيــزة دريافتكنندگان

بــراي يادگيــري مــورد توجــه قــرار گيــرد (حبیبــی بدرآبــادی و محمدیمقــدم  33 ،1390و .)34

بــا توجــه بــه مقادیــر  t-valueموجــود ،تمــام فرضیــات مــورد تأییــد قــرار گرفتنــد .در ادامــه،

بــه ارائــة پیشــنهادهایی مبتنــی بــر یافتههــای تحقیــق و مقایســه میــان یافتههــای پژوهــش بــا ســایر

تحقیقــات پرداختــه میشــود.

فرضیة اول :تأثیرگذاری عوامل انگیزشی بیرونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش.

تقدیــر از فعالیتهــای تســهیم دانــش کارکنــان بــا لحاظنمــودن آن بهعنــوان معیــاری از
ارزیابــی عملکــرد کارکنــان دانشــی و ایجــاد ارتبــاط ِ عملکــر ِد کارکنــان در زمینــة تســهیم دانــش بــا

ش آنــان و پرداخــت پــاداش نقــدی بهطــور ســنجیده ،منطقــی و قطعــی
میــزان و نــرخ افزایــش پــادا 

تأثیــرات مثبتــی خواهــد داشــت.

ایــن نتیجــه بــا نتایــج محققــان دیگــری همچــون «جابــری ،ســلیمی ،و خزائــی پــول» (،)1391
1111

تابستان  | 1396دورة  | 32شمارة 4

)Kim and Koh (2011)، Jiacheng, Liu, Calabrese A. Frnacesco (2010

همراستاســت.

 Jeon,و

)Lin (2007

فرضیة دوم :تأثیرگذاری عوامل انگیزشی بیرونی بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی.

نتیجــة ایــن فرضیــه بــا نتیجــة پژوهــش ) Tan and Ramayah (2014همراستاســت ،ولــی بــا

نتایــج پژوهــش ) Hau et al. (2013همراســتا نیســت.

در ایــن زمینــه چــاپ کتابچههایــی حــاوی تجربیــات و مهارتهــای فــرد بــا درج نــام او

میتوانــد از طریــق احســاس خودارزشــمندی و ماندگارشــدن نــام او در ســازمان فــرد را بــه تســهیم

دانــش تشــویق نمایــد.

فرضیــة ســوم :تأثیرگــذاری عوامــل انگیزشــی بیرونــی از طریــق نگــرش بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش
صر یح .

نتیجــة ایــن فرضیــه بــا نتیجــة پژوهشهــای «شــجاعی» (،)1389

) al. (2011همراستاســت.

) Hau et al. (2013و Hung et

انعــکاس صرفهجوییهــا و بهرههــای حاصــل از تســهیم دانــش فــرد در ســازمان میتوانــد

مشــوق خوبــی جهــت تســهیم دانــش باشــد.

در ایــن زمینــه مدیــر واحــد ســازمانی میتوانــد بــا دادن اطمینــان خاطــر از لحــاظ امنیــت

شــغلی بــه کارکنــان و ایجــاد جــوی ســالم ،نگــرش مثبتــی نســبت بــه تســهیم دانــش فراهــم آورد.
فرضیة چهارم :تأثیرگذاری عوامل انگیزشی درونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش.

نتیجــة ایــن فرضیــه بــا نتیجــة پژوهشهــای «جابــری ،ســلیمی ،و خزائــی پــول» (Tan ،)1391

) and Ramayah (2014)، Jeon, Kim and Koh (2011و )Lin (2007همراستاســت.

در ایــن زمینــه ،درنظــر گرفتــن پاداشهــای غیرمــادی از جملــه تقدیــر و تشــویق لفظــی یــا

کتبــی ،بهصــورت انفــرادی یــا در بیــن ســایر همــکاران ،ایجــاد حــس اعتمادبهنفــس و توانمنــد
نشــاندادن شــخص از لحــاظ میــزان تأثیــر دانــش وی بــر همــکاران و احتــرام بــه وی در مقابــل انجــام
امــور دانشــی میتوانــد مفیــد واقــع شــود.

فرضیــة پنجــم :تأثیرگــذاری عوامــل انگیزشــی درونــی از طریــق نگــرش بــر تمایــل بــه تســهیم دانــش
ضمنی .

ایــن نتیجــه بــا نتایــج محققــان دیگــری همچــون «جابــری ،ســلیمی ،و خزائــی پــول» ( )1391و

) Hau et al. (2013همراستاســت.
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اســتفاده از حــس همدلــی و نوعدوســتی بیــن کارکنــان بــا توجــه بــه عنصــر فرهنگیایرانــی ،بــرای
افزایــش میــل آنــان نســبت بــه اشــتراک دانــش و ایجــاد حســی خوشــایند در بیــن یکدیگــر توصیــه
میگــردد.
فرضیة ششم :تأثیرگذاری عوامل انگیزشی درونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح.

نتیجــة ایــن فرضیــه بــا نتیجــة پژوهشهــای «قربانــی» ( )1389و Cruz, Perez, and Cantero

) (2009همراستاســت.

پیشــنهاد میشــود بــه فراینــد کارمندیابــی و رعایــت اصــول اســتخدام از ســوی مدیــران منابــع

انســانی توجــه ویــژه شــود تــا افــرادی کــه ایــن عوامــل در آنهــا نقــش پررنگتــری دارد (بــرای

مثــال ،تعهــد ،احســاس مســئولیت و نوعدوســتی) جــذب ســازمان شــوند.

ترکیبــی از محرکهــای بیرونــی و درونــی میتوانــد در جهــت برانگیختــن فــرد در بــه

اشــتراکگذاری دانــش مفیــد و مؤثــر واقــع شــود.

فرضیة هفتم :تأثیرگذاری نگرش بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی

ایــن نتیجــه بــا نتایــج محققــان دیگــری همچــون «غالمــی» ( )1392و Jeon, Kim and Koh

) (2011همراستاســت.

در ایــن زمینــه بایــد نقــش تســهیم دانــش در اســتراتژیهای آموزشــی «شــهرداری» بــرای

کارکنانــش روشــن باشــد.

فرضیة هشتم :تأثیرگذاری نگرش بر تمایل به تسهیم دانش صریح.

ایــن نتیجــه بــا نتایــج محققــان دیگــری همچــون «ابــزری ،شــائمی برزکــی ،و عباســی» ()1389

و ) Jeon, Kim and Koh (2011همراستاســت.

عضویــت در کمیتــة مدیریــت دانــش و داشــتن پس ـتهای دانشــی در ایــن کمیتــه میتوانــد

محــرک خوبــی جهــت تســهیم دانــش باشــد.

فرضیة نهم :تأثیرگذاری تمایل به تسهیم دانش صریح بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی.
نتیجة این فرضیة با نتیجة پژوهش ) Hau et al. (2013همراستاست.

اســتفاده از عوامــل انگیزشــی بیرونــی در جهــت ارضــاء نیازهــای درونــی کارکنــان اســت.

در واقــع ،ســازمان میتوانــد از عوامــل انگیزشــی بیرونــی بهعنــوان ابــزاری در جهــت بــرآوردن
نیازهــای درونــی افــراد اســتفاده نمایــد .بــرای مثــال ،پاداشهــای کالمــی ،ماننــد تحســین یــا

بازخــورد از مهمتریــن محرکهــای بیرونــی هســتند .دریافــت بازخــورد ،تحســین و بهرســمیت
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شناختهشــدن میتوانــد باعــث تجربــة حــس شایســتگی در افــراد شــده و اعتمادبهنفــس آنهــا را

بــاال ببــرد.

ترکیبــی از محرکهــای بیرونــی و درونــی میتوانــد در جهــت برانگیختــن فــرد در بــه

اشــتراکگذاری دانــش مفیــد و مؤثــر واقــع شــود.
فهرست منابع

ابــزری ،مهــدی ،علــی شــائمی برزکــی ،و رســول عباســی .1389 .بررســی رفتــار تســهیم دانــش در بیــن کارکنــان بانــک
کشــاورزی شــهر شــیراز بــا اســتفاه از مــدل رفتــار برنامهریزیشــده .اولیــن همایــش ملــی مدیریــت .انجمــن علمــی
مدیریــت ،دانشــگاه شــیراز.

الهــی ،آمینــه .1392 .بررســی مقایســهای ســامت روانــی دانشآمــوزان دارای انگیــزش درونــی و بیرونــی مــدارس
راهنمایــی دخترانــه شهرســتان مهابــاد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تبریــز.

پــور ،ســمیرا ،و ســعید مرتضــوی .1392 .تبییــن عوامــل مؤثــر بــر نگــرش و رفتــار مبتنــی بــر تســهیم دانــش (مــورد
مطالعــه :پرســتاران بیمارســتان  17شــهریور) .فصلنامــه مطالعــات رفتــار ســازمانی .ســال دوم .شــماره ( 3پیاپــی :)6

.45-73

جابــری ،اکبــر ،مهــدی ســلیمی ،و جــواد خزائــی پــول .1392 .بررســي تأثيــر انگيزشهــاي درونــي و بيرونــي بــر تســهيم

دانــش كاركنــان در ســازمانهاي ورزشــي (مطالعــة مــوردي كارمنــدان ادارات تربيــت بدنــي اســتان اصفهــان).
مدیریــت ورزشــی .55-75 :14

حبیبــی بدرآبــادی ،محبوبــه ،و یوســف محمدیمقــدم .1390 .مــدل نظــری تبییــن برنامههــای انگیزشــی در ســازمانهای
دانشمحــور .فصلنامــه توســعه .21-36 :)22( 6

رضــازاده ،فاطمــه .1390 .ارائــه مــدل بررســی عوامــل مؤثــر (فــردی ،تکنولوژیکــی و ســازمانی) بــر روی تســهیم دانــش
ســازمانی بــا تأکیــد بــر نقــش واســطهای عوامــل انگیزشــی در شــرکت شــهرکهای صنعتــی فــارس .پایاننامــه

کارشناســی ارشــد .دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه پیــام نــور مرکــز شــیراز.

ســرلک ،محمدعلــی ،و طاهــره اســامی .1390 .تســهیم دانــش در دانشــگاه صنعتــی شــریف :رویکــرد ســرمایه اجتماعی.
نشــریه مدیریت دولتــی دوره  .3شــماره .1-18 :8

سيدجوادين ،سيد رضا .1386 .تئوریهای مديريت .تهران :نگاه دانش.
شــجاعی ،مرضیــه .1389 .بررســي عوامــل مؤثــر انگيزشــي در پيادهســازي مديريــت دانــش در شــركت گاز اســتان
اصفهــان (مطالعــة مــوردي :شــهر اصفهــان) .ســومین کنفرانــس ملــی مدیریــت دانــش 19 .و  20بهمــن .مرکــز

همایشهــای بینالمللــی رازی تهــران.

شــریفیفر ،فریــده .1380 .ارتبــاط انگیــزش درونــی ،بیرونــی و احســاس خودســودمندی و اجــرای کشــتی .پایاننامــه
کارشناســی ارشــد .دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تهــران مرکــزی.
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 شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل انگیزشــی مؤثــر بــر تســهیم دانــش بیــن کارکنــان.1392 . معصومــه،شــکیبایی ثابــت
.) شــعب بانــک ملــی شــهر رشــت:) (مطالعــة مــوردیMCDM( دانشــی بــا رویکــرد تصمیمگیــری چندمعیــاره
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 بررســی و مقایســة ابعــاد.1389 . و ســید ســجاد حســینی، علــی زارع میرکآبــاد، مهــدی اســدنژاد، شــهريار،عزيــزي
.99-116 :)4( 2  نشــريه مديريــت فنــاوری اطالعــات.مدیریــت دانــش بیــن ســازمانهای دولتــی و خصوصــی

 ارائــه مــدل عوامــل مؤثــر بــر قصــد تســهیم دانــش پزشــکان بــر.1391 . و رقیــه دولتآبــادی، زهــرا،علیپــور درویشــی
اســاس تئــوری رفتــار برنامهریزیشــده در بیمارســتانهای آموزشــی تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی
.35-44 :)43( 4 . ســال یازدهــم. فصلنامــه بیمارســتان.ایــران

 ســازمان بنــادر و: (مــورد مطالعــه. شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر تســهیم دانــش.1392 . زهــرا،غالمــی
. واحــد قزویــن، دانشــگاه آزاد اســامی. پایاننامــه کارشناســی ارشــد.)دریانــوردی تهــران
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الناز حاجیان

 دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــتة مدیریــت،1366 متولــد ســال

 گرایــش مدیریــت دانــش از دانشــگاه آزاد اســامی،فنــاوری اطالعــات
.واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت

یادگیــری ســازمانی و حوزههــای مدیریــت دانــش از جملــه عالیــق پژوهشــی

.وی اســت

سهیال سردار

 دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مدیریــت،1349 متولــد ســال

 ایشــان.صنعتــی از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات اســت
هماکنــون اســتادیار دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال گــروه

.مدیریــت صنعتــی و مدیریــت فنــاوری اطالعــات اســت

 مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و مدیریــت دانــش،برنامهریــزی منابــع ســازمان

.از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت
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