
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی -فصلنامۀ علمی
 1393 بهارتم ، شم، شمارة هسال سو

 
 
 

ها براي ي اجتماعی معلمان بر تمایل آنتأثیر انگیزش فردي و سرمایه
 گذاري دانش ضمنی و آشکاراشتراك

 

 1علی یاسینی
 2*اردشیر شیري

 چکیده
گذاري دانش کارکنان به راكي اشتي بهبود و توسعهامروزه به دلیل اهمیت دانش در دنیاي رقابتی، شناخت نحوه

ي اجتماعی معلمان یک امر حیاتی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزش فردي و سرمایه
ها براي به اشتراك گذاشتن دانش ضمنی و آشکار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، بر تمایل آن

از نوع همبستگی و به طور خاص از نوع الگویابی علّی است. ها، توصیفی کاربردي و از حیث گردآوري داده
-ي آمار را تمامی معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر ایالم تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونهجامعه

معلم به عنوان نمونه انتخاب و  225) تعداد 1970اي و به کمک جدول کرجسی و مورگان (گیري تصادفی طبقه
ها آوري دادهپرسشنامه به صورت کامل عودت داده شد. جهت جمع 180گرفتند که در نهایت  العه قرارمورد مط

ي انگیزش )، پرسشنامه2005گذاري دانش بوك و همکاران (ي استاندارد تمایل کارکنان به اشتراكاز سه پرسشنامه
) استفاده شد. 2008او و چان (ي اجتماعی معلمان چسرمایه ي)، و پرسشنامه2005فردي واسکو و فرج (
آزمون شد و نتایج  SMART-PLSافزار یک الگوي علی با استفاده از نرم ها در قالباطالعات حاصل از آن

صورت معناداري تبیین گذاري دانش ضمنی و صریح را بهنشان داد که الگوي پیشنهادي واریانس تمایل به اشتراك
گذاري دانش ضمنی هاي سازمانی بر تمایل معلمان براي اشتراك پاداشکند. نتایج همچنین نشان داد که  می

گذاري دانش آشکار داراي تأثیر مثبت است. در نهایت ها براي اشتراكو بر تمایل آن کارکنان داراي تأثیر منفی
در بهبود ي اجتماعی گانه همکاري و ارتباط متقابل، لذت و رضایت، و سرمایهنتایج نشان داد که متغیرهاي سه

عالوه تأثیر این عوامل بر قصد گذاري دانش آشکار و ضمنی، تأثیر معناداري دارند. به تمایل معلمان جهت اشتراك
 گذاري دانش ضمنی، نسبت به دانش آشکار، بیشتر است.  به اشتراك

 
 دانش ضمنی، دانش صریح، اقدام معقول، انگیزش فردي، سرمایه اجتماعی. کلیدي: واژگان
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 مقدمه
ها به یک گذاري دانش براي موفقیت سازمان در محیط شدیداً رقابتی امروز، به اشتراك

. در این راستا تشویق کارکنان )2013، 1امر حیاتی مبدل شده است (هو، کیم، لی، و کیم
ي خود مزایایی مانند نوبهگذاري دانش مفید در سطوح مختلف سازمان به براي اشتراك

؛ لیو و 3،1996؛ گرانت2،1991هاي رقابتی سازمان (بارنی افزایش و پایداري مزیت
لیایو، فی، ( )، بهبود عملکرد سازمان و بهبود قابلیت جذب و نوآوري4،2011فیلیپس
وري گروهی و سازمانی (چوي،  ) و سطح باالي بهره2011: لیو و فیلیپس، 2007، 5چن

 ) را به همراه دارد.2010، 6لی و لیو
ي ضمنی و آشکار توان به دو دسته گذاشته شده در بین کارکنان را می  دانش به اشتراك

. این )2009، 8؛ ریچا و وایزبزگ2004، 7تقسیم کرد (داناراج، لیلز، استیف، تیحانی
گذاري دانش در مطالعات گذشته  هاي اشتراكبندي داللت بر آن دارد که توانمنديدسته
) 2011: لیو و فیلیپس،2007؛ لیایو، فی، چن، 2005، 10، واسکو و فرج9،2007(لین

گذاري دانش ضمنی یا صریح داشته باشد.  ممکن است آثار متفاوتی بر تمایل به اشتراك
ه بررسی تأثیر پیشایندهاي اصلی تشریک دانش ضمنی و بنابراین، هدف این مطالع

 صریح کارکنان در قالب یک الگوي علّی است.
ي فردي و  صریح به دو دسته و گذاري دانش ضمنیپیشایندهاي اصلی به اشتراك

مندي و  هاي درونی مانند بهرهشوند. در گروه عوامل فردي، انگیزشاجتماعی تقسیم می
؛ 2011، 11؛ هونگ، دورسیکووا، الي و لین2012نی تنگ و راجا، چنامان(برداري بهره

؛ کاکانهالی، تاف، 2011، 12، هونگ، الي و چانگ2005، واسکو و فرج، 2007لین، 
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هاي بیرونی مانند پاداش سازمانی و همکاري و انگیزش )2007؛ لین، 2005، 1وي
؛ فیض 2007؛ لین، 2012چنامانن و همکاران،  ؛2005متقابل (بوك، زود و کیم و لی، 

مقدم،  محمدي بدرآبادي و ؛ حبیبی1392؛ جابري، سلیمی، و خزائی پول، 1394آبادي، 
 تشریک دانش است.براي منشأ بروز تمایل کارکنان  )1390

گذاري دانش شامل تعامالت  که اشتراك ي عوامل اجتماعی، از آنجایی در رابطه با دسته
گونه تعامالت  و این )2007؛ لین، 2008، 2انچاو و چ(اجتماعی بین کارکنان است 

ي اجتماعی معلم )، سرمایه1998، 3تحت تأثیر روابط بین افراد است (ناهاپیت و گوشال
گذاشتن  ها براي به اشتراكدهی قصد آن عنوان یک عامل مؤثر اجتماعی در شکل معلم به

ی و ؛ ه2008؛ چاو و چان، 2011شده است (چانگ و چوانگ،  دانش خود شناخته 
امینی،  و ؛ منوریان1394؛ ابراهیمی، 1394؛ شکاري و رضایی، 2009، 4کیااو و وي

1390( . 
ترین پیشایندهاي تشریک دانش، اند که یکی از مهمطور مشابه دریافتهاکثر مطالعات به

، 2011، 5؛ ژانگ2009؛ یانگ و فارن، 2008چان، و ي اجتماعی است (چاو سرمایه
؛ استیهر، 2009بارت،  و هوفدن؛ وان2010مینگ،  ؛ پاول2011و چوانگ،  چانگ
ي اجتماعی در فضا و اند که سرمایهطور یکسان نشان دادهالذکر به). مطالعات فوق2008

 شود. جوي همکارانه منجر به تمایل افراد به تشریک دانش می
؛ 1394عالوه بر مطالعات خارج، در داخل ایران نیز مطالعات مشابهی (ابراهیمی، 

) انجام شده است. تمامی مطالعات یاد 1390؛ منوریان و امینی، 1394شکاري و رضایی، 
ي اجتماعی (ارتباط اجتماعی، هاي سرمایهاند که مؤلفهشده به طور مشابه اذعان داشته

اعتماد، شناخت و آگاهی، روابط متقابل، زبان مشترك) بر تشریک دانش تأثیر معناداري 
 دارند. 
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اند، اما طالعات فوق عوامل مختلفی را در ایجاد تسهیم دانش شناسایی کردهاگرچه م
طور دقیق بررسی تسهیم دانش در دو سطح ضمنی و آشکار به تأثیر هر یک از عوامل بر

اندرکاران نشده است. بنابراین فقدان ادبیات پژوهش و نپرداختن پژوهشگران و دست
اي تسهیم دانش در دو سطح ضمنی و یسهي مقاامر آموزش (کشورمان) به مطالعه

ي اول پژوهش را شکاف دانشی و توان مسئلهي مهمی است. بنابراین میآشکار مسئله
بر  ي تسهیم دانش در بین معلمان عنوان کرد.بینشی در خصوص مدیریت دانش و شیوه
سازي ادبیات مدیریت دانش و شود تا با غنیاین اساس در پژوهش حاضر تالش می

 طور خاص تسهیم دانش، خأل دانشی موجود در ادبیات این قلمرو تقلیل یابد.هب
ي تأثیر متغیرهاي فردي و عالوه بر وجود شکاف دانشی و بینشی در خصوص نحوه

ها و تالش در جهت ي پژوهشتوان عدم توسعهساختاري بر تمایل به تسهیم دانش، می
بین عوامل فردي و سازمانی و تمایل به ي علّی (مستقیم یا غیرمستقیم) یافتن رابطه

ي پژوهش قلمداد نمود. هرچند که ادبیات مربوط تسهیم دانش را بخشی دیگر از مسئله
دهد گردد و مرور ادبیات این دوره نشان میها قبل بازمیبه نقش تسهیم دانش، به سال

لکرد فردي و اي بر عمتوانند اثر قابل مالحظهکه رفتار و تمایل به تسهیم دانش می
هاي مختلف مدرسه ـ مراتب توسط جنبهها بهسازمانی داشته باشند، اما تأثیر آن

ي اجتماعی) و انگیزش افراد براي ي ارتباط و اعتماد میان معلم (سرمایهمخصوصاً شیوه
 شود. اشتراك دانش تعدیل می

رسی در نهایت می توان اذعان داشت؛ اگر چه تاکنون رویکرد مشخصی براي بر
ي اجتماعی در مدارس ارائه نشده است، با این حال به لحاظ نظري و چارچوب سرمایه
-اي معلمان با تمرکز بر برونهاي متعددي در خصوص اجتماع حرفهتجربی، پژوهش

ي ها بر نقش و اهمیت سرمایهدادهاي مرتبط با معلمان انجام شده که همگی آن
اي معلمان از سازي اجتماع حرفهه بر مفهومهاي گذشتاجتماعی داللت دارند. پژوهش

). از بعد رفتاري، معلمان در 2003، 1اند (آریازادو بعد هنجاري و رفتاري توجه داشته
طور شوند و بهمدارس با مباحث فکورانه در خصوص تدریس و یادگیري درگیر می
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ا تسهیم ها تجارب همدیگر رکنند. آنمنظم آموزش و تدریس یکدیگر را مشاهده می
صورت نموده، و در مسائل آموزشی تشریک مساعی دارند. در بعد هنجاري، معلمان به

ها و آموزان تمرکز دارند، و با همدیگر ارزشجمعی بر آموزش و یادگیري دانشدسته
). بنابراین وجود یک 2011، 1نمایند (مینکلراهداف اجتماع یادگیرنده را تدوین می

تواند به عنوان یک منبع اجتماعی براي مدارس قلمداد س، میاي در مداراجتماع حرفه
-توان چگونگی تأثیر کار معلمان بر بهبود آموزش و موفقیت دانششود، که در آن می

تواند رویکرد جدیدي را ي حاضر میآموزان را مورد بررسی قرار داد. بنابراین مطالعه
تم آموزش و پرورش فراهم گذاران سیساندرکاران و سیاستفراروي محققان، دست

 آورد. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با اهداف زیر انجام شده است:
گذاري دانش  ي اجتماعی و ابعاد آن بر تمایل معلمان براي اشتراك) تعیین تأثیر سرمایه1

 ضمنی یا صریح
دانش ضمنی  گذاري ) تعیین تأثیر انگیزش فردي و ابعاد آن بر تمایل معلمان براي اشتراك2

 یا صریح
-ها به ضمنی بر تمایل آنگذاري دانش  ) تعیین تأثیر تمایل معلمان به اشتراك3

 گذاري دانش صریح  اشتراك
 

 ي تجربیمبانی نظري و بررسی پیشینه
ي اجتماعی معلم هاي فردي (درونی و بیرونی) و سرمایهدر پژوهش حاضر انگیزش

فرض با اند؛ و این پیشگذاري دانش فرض شده عنوان پیشایندهاي اصلی اشتراك به
ي تجربی ارائه شده است. از سوي دیگر در سیستم توجه به مبانی نظري و پیشینه

آموزش و پرورش ایران، سنجش تأثیر این متغیرها بر تسهیم دانش در قالب یک الگوي 
و انگیزش  اجتماعی، ي سرمایهي کنش عقالنی، نظریههم مبتنی بر سه نظریهعلّی، آن

هاي  عنوان پایه هاي فوق به فردي تاکنون انجام نشده است. بنابراین در این مطالعه، نظریه
-ي تجربی، نظریهاند. در این بخش به بررسی پیشینهنظري الگوي پژوهش لحاظ شده

 شود. ها و الگوي مفروض پژوهش پرداخته میهاي پشتیبان و تدوین فرضیه
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 ي اقدام معقولنظریه
هاي نظري در علم اقتصاد،  ترین چارچوب ي اقدام معقول یکی از مهمهنظری

ي فرض انتخاب شناسی و نیز سیاست است. بر اساس این نظریه و بر پایه جامعه
دهد که منافع این امر از  گذاري دانش توسط کارکنان زمانی رخ می عقالنی افراد، اشتراك

گذاري  یدگاه، خواست کارکنان براي اشتراكهاي مرتبط با آن فراتر رود. از این د هزینه
فایده، ـ گذاري دانش است. از دیدگاه هزینه هاي اشتراك دانش، قالبی از منافع و هزینه

گذاري دانش آشکار در مقایسه با دانش ضمنی، مستلزم تضاد و تعارض کمتري  اشتراك
-فان(نده است از سوي کارکنان است (چسبندگی کمتر)؛ زیرا دانش آشکار کمتر چسب

دانش ضمنی به عنوان محرکی ) 2000). در مدل حلزونی دانش نوناکا (1994، 1هیپل
را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل  ؤثرينقش م ،مهم در فرایند خالقیت و نوآوري

ن امکمل یکدیگرند این بد آشکاردانش ضمنی و  .کندموفقیت در سازمان ایفا می
ها در سازمان هر دوي آن شتنگذا به اشتراك ،ش جدیدمعناست که براي ایجاد دان

تواند به دانش دانش ضمنی میدانش، گذاري اشتراك يدر چرخه و ضروري است
) تأثیر 2004در این خصوص دهاناراج، الیلز، استینسما، و تیهانی ( .تبدیل گردد آشکار

نشان دادند. از  گذاري دانش صریح را گذاري دانش ضمنی بر اشتراك معنادار اشتراك
رقابتی در درون سازمان مجهز مزیت  ها را به یک دیدگاه کارکنان، دانش ضمنی آن
گذاشتن دانش  ). قصد کارمند براي به اشتراك2009خواهد کرد (ریچا و وایزبرگ، 

گذارد. این امر ممکن  شود؛ گویی یک منبع ارزشمند را به اشتراك می گونه ادراك می این
گذاري دانش صریح تبدیل شود. بنابراین، در این  یشان براي اشتراكقصد ا است به 

گذاري دانش ضمنی، تأثیر مثبتی بر  رود که قصد کارکنان براي اشتراك مطالعه، انتظار می
 گذاري دانش آشکار داشته باشد. قصد آنان براي اشتراك 

 ي سرمایه اجتماعینظریه
ي اجتماعی دارد (هو، کیم، لی، نگی با سرمایهتسهیم دانش در بین کارکنان ارتباط تنگات

که تعامالت اجتماعی نزدیک و دوستانه است،  هنگامی ). بر این اساس2013و کیم، 

                                                      
1. Von Hippel 
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بگذارند. در این مطالعه،  کارکنان تمایل دارند که دانش عمیق و وسیع خود را به اشتراك 
اعتماد اجتماعی ، )ي اجتماعی شامل روابط اجتماعی (بعد ساختاريسه بعد سرمایه

دهی قصد عنوان عوامل اصلی شکلبه )اي) و اهداف مشترك (بعد شناحتی (بعد رابطه
ي مطالعات پیشین در زمینه اند.شدهگرفته گذاري دانش در  نظر کارکنان براي اشتراك

- عنوان یک عامل برجسته در تسهیل اشتراك اجتماعی را بهي مدیریت دانش، سرمایه
؛ 2005؛ اینکپن و تسانگ، 2009 اند (مانند هی و همکاران،مشخص کرده گذاري دانش

). عالوه بر مطالعات خارج از کشور، در 2011؛ وي و همکاران، 2005واسکو و فرج، 
امینی  و )، منوریان1394)، ابراهیمی (1394داخل نیز نتایج مطالعات شکاري و رضایی (

؛ پور ایرانقعلی ه،زادحسن)، 1393یار (ي)، مهد1393)، نادري، ظهیري، مذهبی (1390(
، امیرخانی، درویش)، 1389)، اسالمی (1386( فراحی و ناطق الوانی،)، 1393( زندیان
 پور درویشعلی)، 1391)، جعفرزاده کرمانی (1394( ابریشمی)، 1388( بخشنیک

ي مناسبی براي تسهیم دانش کنندهبینیي اجتماعی پیشاند که سرمایه) نشان داده1390(
نیاز مهم براي  ان یک پیشعنو ي اجتماعی بهاست. بنابراین، در این پژوهش، سرمایه

 شود.  گذاري دانش در نظر گرفته می قصد کارکنان براي اشتراك
عنوان ي اجتماعی را بهي مدیریت دانش، سرمایهاگرچه مطالعات اخیر در حوزه

اند، اما این تصدیق گذاري دانش سازمانی قلمداد کردهگر کلیدي تولید و اشتراكتسهیل
هم در بافت مدارس ایران صورت نگرفته است. شی و آنهاي آموزتاکنون در سیستم

 عنوان یکی از اهداف پژوهش برگزیده است.ي حاضر این مهم را بهمطالعه
طور اثربخش در مدرسه ظاهر سازد که بهي اجتماعی، معلمان را قادر میسرمایه

در طور خاص در تغییرات ایجاد شده شوند و این اثربخشی نیز در رفتارشان و به
). معلمان همانند 2003شود (آریازا،  آموزان دیده میموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان دارند. در این نقش، والدین، نقش مؤثري در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
اي، ، ابزاري قدرتمند براي ایجاد روابط سرمایه»نمایندگان والدین«عنوان معلمان به

ي خود رشد تگی فراخانوادگی محسوب شده که به نوبهموفقیت تحصیلی، و وابس
ها، متأثر از شوند. تمامی این رفتارها و نقشآموزان را موجب میشخصیتی دانش
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-ي یادگیري میها بر انگیزههاي اثرگذار آنشناختی معلمان و ویژگیهاي روانویژگی

-ي اجتماعی معلم میهشناختی و اثرگذار معلمان را سرمایهاي روانباشند. این ویژگی

 ). 1989، 1(سودرلند، لی، ترپ ـ دوکز نامند
ي تدریس و گذاري معلم در حوزهاجتماعی معلم، اشاره دارد به سرمایه يسرمایه

گذاري معلم در آموزش به نحوي که یادگیري اثربخش اتفاق بیفتند. در واقع سرمایه
نه و توجه به مسائل آموزشی هر ي تمرکز وي بر تعامالت روزابافت مدرسه، به درجه

آموزان، آموزشی دانشیک از دانش آموزان، تالش و کوشش وي براي حل مسائل
آموزان براي یادگیري بهتر، ایجاد فضاي باز و صمیمی در مدرسه و برانگیختن دانش

 ). 2013(مینکلر،  هاي عاطفی معلمان، اشاره داردسایر ویژگی
ي اجتماعی کارکنان بر تسهیم دانش، مطالعات یر سرمایهي تأثکه دربارهرغم اینعلی

هاي آموزشی، تحقیق در خصوص مختلفی انجام شده است، اما در اکثر پژوهش
آموز شروع شده است. اما ي اجتماعی دانشي اجتماعی، با تمرکز بر سرمایهسرمایه
ند (هوانگ و اي اجتماعی معلمان تمرکز داشتههاي جدیدتر، بیشتر بر سرمایهپژوهش

ي ي اجتماعی، سرمایه). پژوهش حاضر نیز از میان انواع سرمایه2011دنیسون، 
 اجتماعی معلم را مورد بررسی قرار داده است.

 هاي فرديي انگیزشنظریه
پاداش سازمانی، همکاري متقابل، و انگیزش «ي انگیزش فردي بر سه عنصر در نظریه

گونه ادراك  شود. اگر کارکنان اینتأکید می» ل)درونی (لذت و رضایت / همکاري متقاب
ها را ارضاء گذاري دانش، نیازهاي آن مادي حاصل از اشتراك هاي نمایند که پاداش

گردند (کاکانهالی و  هاي سازمانی، پاداش بیرونی محسوب می خواهند کرد، این پاداش
عنوان  ازمانی بههاي س طور کلی پاداش). به2،2000؛ اوسترلو و فري2005همکاران، 

اند و براي انجام رفتارهاي کاري مختلف شناخته شدهعامل مؤثر در تشویق کارکنان 
کنند، بیشتر  گذاري دانش ادراك می هاي بیرونی بیشتري براي اشتراك کارکنانی که پاداش
؛ هونگ و همکاران، 2006گذاري دانش هستند (کابررا و همکاران، مایل به اشتراك

                                                      
1. Sutherland, Lee & Trapp - Dukes 
2. Osterloh & Frey 
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ي بیشتري براي به  کنند، انگیزه که کارکنان پاداش اقتصادي دریافت می امی). هنگ2011
 کنند.  گذاشتن دانش احساس می اشتراك 

گذاري دانش، با ادراك درست و دقیق همکاري متقابل، به سهولت  همچنین اشتراك
طور ) به2005و واسکو و فرج ( )2007). لین (2011چوآنگ، وچانگ(گردد میسر می
- اند که روابط دوجانبه براي تبادل دانش، قصد کارکنان براي اشتراكنشان داده یکسان

ي مبتنی بر تبادل ي یک رابطهدهد. همکاري متقابل بر پایه گذاري دانش را افزایش می
نیاز اصلی براي تشویق کارکنان  عنوان یک پیش همواره به و گیرددانش صورت می

ه و اشاره قرار گرفته است. در این خصوص، گذاري دانش مورد توج جهت اشتراك
گذاري  است که دریافت متقابل دانش، تمایل براي به اشتراكاذعان داشته  )1999ویس (

دانش را افزایش خواهد داد. از آنجا که دانش ضمنی حاصل انتقال تجارب و دانش و 
از تجارب  ها و نمادهاي ناشیمهارت فرد به دیگري است و دانش آشکار حاصل نشانه

تواند و مهارت فرد است، پس همکاري بیش از آنکه بر دانش آشکار تأثیر بگذارد، می
 عنوان یک عامل اي بر دانش ضمنی داشته باشد. همکاري متقابل بهاثر قابل مالحظه

توانند انتظار داشته  دارد که کارکنان می گذاري دانش، داللت بر این اثرگذار بر اشتراك
گذاري دانش توسط آنان در فرایند تبادل متقابل دانش، ارزشمند و  شتراكباشند که ا

ي ریچارو وایز ي دانش، منطبق با گفته). در این رابطه مبادله2001مفید باشد (شولتز،
هاي  شود که دانش ضمنی و صریح داراي ارزش گونه ادراك می ) این2010برگ (

- تر است زیرا اکتساب و اشتراك قیمتاند. دانش ضمنی نسبتاً گران اقتصادي متفاوت
 ).1994فون هیسپل، (گذاري آن آسان نیست 

شود که موجب انجام یک  از سوي دیگر، انگیزش درونی به انگیزشی اطالق می
انجام خود فعالیت  فرایندقصد منافع غیرمادي مانند لذت و رضایت حاصل از  فعالیت به

). در مطالعات 2003 رتر، بیگلیو، استیرس،؛ پو2002بارتول و سر یو استاو، ( گردد می
عنوان یک عامل  اند، انگیزش بههاي غیرآموزشی انجام شدهپیشین که اکثراً در محیط

که چه نوع دانشی شده است. اما انواع دانش و این گذاري دانش معرفی مهم در اشتراك
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) 1998( 1پذیرد، در آن مشخص نشده است. تیسن، آدیسون، دپرزبیشتر تأثیر می
کند که  اي القاء می هاي درونی حاصل از کار، به کارکنان حرفه استدالل کردند که پاداش

)، کارکنانی 2006دانش خود را به اشتراك بگذارند. طبق اظهارات کاربرا و همکاران (
کنند، بیشتر تمایل گذاري دانش دریافت می هاي درونی بیشتري براي اشتراك که پاداش

هاي فردي گذاري دانش دارند. عالوه بر تأیید تأثیر انگیزه فعالیت اشتراك به مشارکت در
هاي (درونی یا بیرونی) بر تسهیم دانش در مطالعات خارج، در داخل نیز نتایج پژوهش

 فرد،نوشین )، نعمتی انارکی،1394(ابراهیمی  )،1394( آباديفیض)، 1393(یار مهدي

و  اخوان)، 1392، جابري، سلیمی، و خزائی پول ()1392اباذري ( الحوائجی،باب
)، 1394( بریشمی)، ا1390مقدم ( محمدي بدرآبادي و )، حبیبی1393( سرخوش حسینی

هاي فردي بر تسهیم دانش است. با ) دال بر تأیید تأثیر انگیزه1391جعفرزاده کرمانی (
 باشد:هاي پشتیبان، الگوي مفهومی تحقیق به شرح زیر میتوجه به نظریه

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

هاي پژوهش مبتنی بر الگوي مفروض، مبانی تجربی به در ادامه براي تدوین فرضیه
 در دو بخش داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته شده است. 1شرح جدول 

 
 

                                                      
1. Tissen, Andriesson, & Deprez 
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 ي داخلی و خارجی در مورد ارتباط بین متغیرهاي پژوهش. پیشینه1جدول 
  عات خارجمطال مطالعات داخل

)، 1394)؛ ابراهیمی (1394شکاري و رضایی (
)، نادري، ظهیري، 1390امینی ( و منوریان

 ه،زادحسن)، 1393یار ()، مهدي1393مذهبی (
 و ناطق الوانی،)، 1393( زندیان؛ علیپور ایرانق

، درویش)، 1389)، اسالمی (1386( فراحی
)، 1394( ابریشمی)، 1388( بخشنیک، امیرخانی

 علیپور درویش)، 1391جعفرزاده کرمانی (
)1390( 

)، 2005کپن و تسانگ ()، این2011چان و چوآنگ (
)، پنول، کراوس، 2011)، هلی (2009یانگ و فارن (

)، هونگ، 2005)، زود و کیم و لی (2009و فرانک (
 )2011دورسیکووا، الي و لین (

تأثیر سرمایه 
اجتماعی بر 
 تسهیم دانش

-ابراهیمی)،1394(آباديفیض)،1393(یارمهدي
-باب فرد، نوشین انارکی، )، نعمتی1394(

)، جابري، سلیمی، و 1392اباذري ( الحوائجی،
 سرخوش حسینیو  اخوان)، 1392خزائی پول (

مقدم  محمدي بدرآبادي و )، حبیبی1393(
)، جعفرزاده کرمانی 1394( بریشمی)، ا1390(
)1391( 

)، بوك، زمود، کیم، و لی 2000استرلوه و فري (
)؛ واسکو و فرج 2011)؛ هوانگ و همکاران (2005(
هو، چو )، ورا مونوز، 2001استنمارك ( )،2005(
)، هونگ و 2005وي ( )، کاکانهالی، تاف،2006(

)، 2012)، چناماننی تنگ و راجا (2011( همکاران
)، هونگ، 2007)، لین (2012هونگ و همکاران (

)، 2005). زود و کیم و لی (2011الي و چانگ (
)،چنامانن و 2011هونگ، دورسیکووا، الي و لین (

 )2012ن (همکارا

تأثیر انگیزش 
فردي (درونی / 

بیرونی) بر 
 تسهیم دانش

و  اخوان)، 1392جابري، سلیمی، و خزائی پول (
 بدرآبادي و )، حبیبی1393( سرخوش حسینی
)، 1393یار ()، مهدي1390مقدم ( محمدي
)، 1393( زندیان؛ علیپور ایرانق ه،زادحسن
 )1386( فراحی و ناطق الوانی،

رولی و المبرت  )، سبا،2000)، اسکات (2007لین (
؛ 2000انگ،اسپرپنکل و ی )، بونر، هستی،2013(

کواك و جااو  )،2005کاکانهالی و همکاران (
)، 2001) سورینوف (1998گریسون (و)؛ اودل2005(

 )2006کابررا،کولینزو سالگادو (

تأثیر پاداش 
سازمانی بر 
 تسهیم دانش

ي داخلی در این خصوص هیچگونه مطالعه
 صورت نگرفته است.

)، 2006)، سینتیا و سیج (2000)، اسکات (2007لین (
)، 2006)، ورایکونز و همکاران (2009کیم و هان (

)، کابررا،کولینزو سالگادو 2000واسکو و فرج (
)2006( 

تأثیر لذت و 
رضایت بر 
 تسهیم دانش

یار )، مهدي1393نادري، ظهیري، مذهبی (
)1393( 

)، دایر 2000)، اسکات (2007)، لین (2001اسمیت (
-و الی )، کاکانه2001)، هال (2000و نوبیوکا (
)، واسکو و فرج 2001)، شولتز (2005همکاران (

)، چناماننی، تنگ و 2005)، بوك و همکاران (2005(
 )2000)؛ نوناکا و تویاماو کمونو (2012راجا (

تأثیر همکاري 
متقابل بر تسهیم 

 دانش

 بخشنیک، امیرخانی، درویش)، 1389اسالمی (
)، جعفرزاده کرمانی 1394( ابریشمی)، 1388(
 ).1390( علیپور درویش)، 1391(

)، زود و کیم و لی 2011هوانگ، داویسون و جو (
 )2011)، هونگ، دورسیکووا، الي و لین (2005(

تأثیر اعتماد و 
روابط بین 

فردي بر تسهیم 
 دانش

 )1393کوثري (
)، ریچاو و 2000)، نوناکا (2009ریچاو و وایزبرگ (

 )2000)، استرلوه و فري (2010وایزبرگ (

ثیر دانش تأ
ضمنی بر دانش 

 آشکار

 هاي زیر مطرح شده است:با توجه به مبانی نظري و تجربی پژوهش، فرضیه
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گذاري دانش آشکار  گذاري دانش ضمنی، بر تمایل براي اشتراكي اول: تمایل براي اشتراكفرضیه
 تأثیر معناداري دارد.

گذاري دو نوع دانش ضمنی و  اكهاي سازمانی بر قصد کارکنان براي اشتر ي دوم: پاداشفرضیه
 آشکار تأثیر معناداري دارد.

گذاري دو نوع دانش ضمنی و آشکار  ي سوم: همکاري متقابل بر قصد کارکنان براي اشتراكفرضیه
 تأثیر معناداري دارد.

گذاري دو نوع دانش ضمنی و آشکار  ي چهارم: لذت و رضایت بر قصد کارکنان براي اشتراكفرضیه
 داري دارد.تأثیر معنا
گذاري دو نوع دانش ضمنی و آشکار تأثیر  ي اجتماعی بر قصد اشتراكي پنجم: سرمایهفرضیه

 معناداري دارد.
 شناسی تحقیق روش

ها، توصیفی و ي گردآوري دادهلحاظ هدف، کاربردي و از نظر شیوهپژوهش حاضر به
ها استفاده ري دادهي پیمایش براي گردآوباشد. همچنین از شیوهاز نوع هبستگی می
ي آماري را تمامی معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر ایالم تشکیل شده است. جامعه

اي و به کمک جدول کرجسی و گیري تصادفی طبقهاند که با استفاده از نمونهداده
عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند نفر به 225) تعداد 1970مورگان (

درصد به صورت کامل عودت داده شد.  80پرسشنامه با نرخ پاسه  180نهایت که در 
 5ها، پذیري باالي دادهمنظور کنترل متغیرهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي و تعمیمبه

مدرسه از  63ي شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر ایالم تقسیم و تعداد محدوده
 باشد.می 2به شرح جدول  گیريي نمونهها لیست شد. شیوهبین آن

 . تعداد نمونه نهایی پژوهش به تفکیک جنسیت و مدارس شهر ایالم2جدول 

 تعداد نمونه زن تعداد نمونه مرد مدارس منتخب تعداد مدارس ها خوشه
 تعداد معلمان تعداد معلمان دخترانه پسرانه دخترانه پسرانه

 25 20 5 4 8 7 شمال شهر
 15 20 3 4 5 6 شرق شهر
 12 19 3 4 6 7 مرکز شهر
 18 24 4 5 7 8 غرب شهر
 11 16 2 3 4 5 جنوب شهر

 180 37 63 جمع    
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ها ي استاندارد که قبالً روایی و پایایی آنها از سه پرسشنامهآوري دادهجهت جمع
گذاري دانش، از تأیید شده بود، استفاده شد. جهت سنجش تمایل کارکنان به اشتراك

بعد  2) استفاده شد. ابزار مذکور داراي 2005استاندارد بوك و همکاران ( يپرسشنامه
باشد. در گذاري دانش ضمنی (با سه گویه) و آشکار (با سه گویه) میتمایل به اشتراك

ي بوك و همکاران، ابزار فوق از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود که به مطالعه
و نوع دانش ضمنی و آشکار گزارش شد. براي د 81/0و  88/0ترتیب دو ضریب 
) ابزار مذکور مورد استفاده قرار گرفت 2013ي هو، کیم، لی، و کیم (همچنین در مطالعه
دست آمد. همچنین روایی با استفاده به  91/0و  84/0ترتیب پایایی و براي هر مؤلفه به

سب و ساختار آن هاي پرسشنامه منااز روایی سازه و روایی محتوا سنجیده شد و گویه
ي حاضر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي دو عاملی گزارش شد. در مطالعه

به دست آمد. همچنین  78/0و براي دانش آشکار ضریب  87/0دانش ضمنی ضریب 
 روایی ابراز فوق با استفاده از روایی محتوایی تأیید شد.

 قی از دو مطالعه هستند،بعد که تلفی 3گویه و  9جهت سنجش انگیزش فردي از 
بعد لذت و رضایت برگرفته از کار  3استفاده شده است. به منظور سنجش متغیر فوق از 

گویه، همکاري متقابل برگرفته از کار واسکو و فرج  3) با 2005واسکو و فرج (
) با 2005هاي سازمانی برگرفته از مقیاس بوك و همکاران (گویه، و پاداش 3) با 2005(
) ضریب آلفاي کرونباخ براي 2005ه استفاده شد. در پژوهش واسکو و فرج (گوی 3

براي دو بعد لذت و رضایت، و  83/0و  78/0محاسبه پایایی استفاده شد و ضریب 
ي ي بوك و همکاران براي مؤلفهدست آمد. همچنین در مطالعه همکاري متقابل به

ه است. به طور مشابه در گزارش شد 85/0پاداش سازمانی ضریب آلفاي کرونباخ 
کار گرفته شد و تمامی ي فوق بهگانههاي سه) مؤلفه2013ي کیم و همکاران (مطالعه
ي حاضر برخوردار بودند. در مطالعه 80/0ها از ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از مؤلفه

ي همکاري ضریب آلفاي ، مؤلفه82/0لذت و رضایت ضریب آلفاي  يبراي مؤلفه
 به دست آمد. 82/0ي پاداش سازمانی ضریب آلفاي مؤلفه ، و77/0
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) مورد 2008ي چو و چان (ي اجتماعی معلمان با استفاده از پرسشنامهسرمایه
گویه)، اعتماد  3بعد روابط اجتماعی (با  3سنجش قرار گرفت. ابزار فوق داراي 

ي چو و چان هباشد. در مطالعگویه) می 3گویه) و اهداف مشترك (با  3اجتماعی (با 
هاي روابط اجتماعی، اعتماد براي مؤلفه 78/0، و 76/0، 89/0ضریب آلفاي کرونباخ 

) نیز ضریب 2013اجتماعی و اهداف مشترك گزارش شد. در کار کیم و همکاران (
ي حاضر براي هر سه مؤلفه گزارش شده است. در مطالعه 80/0آلفاي کرونباخ باالتر از 

 به دست آمد. 84/0و  80/0، 84/0به ترتیب ضرایب پایایی  مقیاسبراي هر سه خرده
کامالً «اي لیکرت تدوین شده و از درجه 5هاي فوق بر اساس طیف پرسشنامه

اند. پایایی ابزارها با استفاده از آلفاي کرونباخ و ترسیم شده» کامالً موافق«تا » ناموفق
ها نیز با استفاده از روایی ی آندلیل غیربومی بودن ابزارها، روایپایایی مرکب و به

ي باشند، جهت محاسبهها ساختارمند میمحتوایی تأیید شد. از آنجایی که پرسشنامه
(شاخص روایی  CVI(ضریب نسبی روایی محتوایی) و  CVRروایی نیز از دو ضریب 

محتوا) استفاده شده است. عالوه بر روش فوق، از روایی تشخیصی به روش تعیین 
) استفاده شد که نتایج آن بر حسب AVEنگین واریانس استخراج شده (شاخص میا

 آمده است. 3هاي پژوهش در جدول مؤلفه
 . نتایج پایایی و روایی متغیرهاي پژوهش3جدول 

 متغیرهاي پژوهش

ضریب میانگین 
 واریانس

استخراج شده 
)AVE( 

شاخص روایی 
 محتوا
CVI 

ضریب نسبی 
 محتواییروایی

CVR 

 ضریب پایایی
) CRمرکب (

PC>0.6 

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

انگیزش 
 فردي

 82/0 82/0 71/0 64/0 81/0 پاداش سازمانی

 77/0 77/0 69/0 66/0 79/0 همکاري متقابل

 78/0 78/0 66/0 73/0 78/0 لذت و رضایت

سرمایه 
 اجتماعی

 84/0 81/0 73/0 73/0 81/0 اعتماداجتماعی

 80/0 78/0 64/0 79/0 79/0 روابط اجتماعی
 84/0 81/0 78/0 63/0 84/0 اهداف مشترك

اشتراك 
 دانش

 87/0 86/0 72/0 68/0 87/0 دانش ضمنی
 78/0 79/0 70/0 68/0 76/0 دانش آشکار
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باشد. می 70/0دست آمده براي متغیرهاي مطرح شده، باالتر از میزان پایایی به
. مدل پژوهش با استفاده از حداقل بنابراین تمامی ابعاد از پایایی مناسبی برخوردارند

و تحلیل   ها، تجزیه هاي نرمال بودن داده ) و بر اساس نتایج آزمونPLSمربعات جزئی (
هاي کلموگروف ـ اسمیرنوف و  ها، آزمونمنظور بررسی نرمال بودن توزیع داده شد. به

باشد. نرمال میها  داده  ها نشان داد که توزیعکار گرفته شد و یافتهشاپیرو ـ ویلک به
ها  ي غیرنرمال بودن آنمنظور نمایش و ارائه  ها به گونه داده در تحلیل این PLSافزار  نرم

ها  بوت استرپ، حداقل محدودیت گیري مجدد از طریق مفید است، زیرا به دلیل نمونه
 ).2009کند (مارکولیدیس چن و ساوندرس،  هاي نمونه اعمال می را بر توزیع

 نتایج پژوهش
 شناختینتایج توصیفی متغیرهاي جمعیت

 باشد.می 4شناختی به شرح هاي توصیفی در خصوص متغیرهاي جمعیتیافته
 شناختی. آمار توصیفی متغیرهاي جمعیت4جدول 

شاخص ها 
 درصد فراوانی بنديدسته متغیرهاي جمعیت شناختی

 جنسیت
 22/66 149 مرد
 77/33 76 زن

 44/12 28 مجرد وضعیت تأهل
 55/87 197 متأهل

 سطح تحصیالت
 66/14 33 کاردانی
 33/57 129 لیسانس
 28 63 ارشد

 ي خدمتسابقه

 33/17 39 سال 3کمتر از 
 33/37 84 سال 5الی  3
 11/27 61 سال 10الی  6

> 10 41 22/18 

 سن

 16 36 سال 30 الی 25
 33/33 75 سال 35الی  31

 55/31 71 سال 40الی  36
 11/19 43 سال 40از باالتر 

درصد دیگر را  77/33درصد پاسخگویان را مرد و  22/66دهد که نشان می 4جدول 
اند. بیشتر افراد مورد درصد افراد متأهل و مابقی مجرد بوده 55/87زن تشکیل دادند. 

ي ها داراي سابقه) بوده و اکثر آن33/57مطالعه داراي سطح تحصیالت لیسانس (
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الی  31باشند. بیشتر افراد مورد مطالعه در طیف سنی ) می33/37سال ( 5الی  3خدمت 
 ) بودند.33/33سال ( 35

 نتایج توصیفی متغیرهاي پژوهش
گزارش شده است.  4هاي توصیفی براي تمامی متغیرهاي پژوهش در جدول شاخص

ي هاعد پاداشبدهد در بین ابعاد انگیزش فردي، نشان می 5همانطور که جدول 
) پایینX=3.38با میانگین (همکاري متقابل ) و بعد X=3.71( باالترین میانگینسازمانی 

ي براي ابعاد سرمایه باشد.آخر می يداشته و در رتبهفوق ترین میانگین را در بین ابعاد 
روابط اجتماعی بعد و  )X=3.46(اجتماعی، بعد اعتماد اجتماعی داراي باالترین میانگین 

اند. در نهایت میانگین را به خود اختصاص داده ترین میانگین) پایینX=3.35( با میانگین
  تمایل به اشتراك دانش براي دانش آشکار بیشتر از دانش ضمنی است.

 هاي توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهش. شاخص5جدول 

 متغیرهاي اندازه گیري
هاي شاخص

 توصیفی
 ماتریس همبستگی

M SD 12 3456 7 8 

 
ش
ژوه

ي پ
رها

متغی
 

انگیزش 
 فردي

پاداش 
 سازمانی

71/3 687/0     

همکاري 
 متقابل

38/3 721/0    

لذت و 
 رضایت

43/3 884/0    

سرمایه 
اجتماعی 
 معلم

اعتماد 
 اجتماعی

46/3 683/0    

روابط 
 اجتماعی

35/3 865/0 2   

اهداف 
 مشترك

41/3 610/0  1   

اشتراك 
 دانش

  1 0.23 0.28 0.28 0.21 0.39 0.44 680/0 49/3 دانش ضمنی

 1 0.25 0.28 0.41 0.27 0.41 0.27 0.33 641/0 56/3 دانش آشکار

 

-) که مؤلفه5دهد (جدول می ماتریس همبستگی میان تمام متغیرها اصلی تحقیق نشان

-ي اجتماعی معلمان میهاي سرمایههاي انگیزش فردي داراي همبستگی مثبت با مؤلفه
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و اهداف مشترك  )r=0.409، روابط اجتماعی ()r=0.47باشند (مثالً با اعتماد اجتماعی (
)r=0.61( انگیزش فردي با تسهیم دانش ضمنی برابر با (). همچنین ارتباط بینr=0.68 و (

-توان گفت که انگیزش فردي به) است. بنابراین میr=0.64تسهیم دانش آشکار برابر با (

ها زاي پژوهش ارتباط دارد. این همبستگیطور مثبت و معناداري با متغیرهاي درون
هاي نشانگر ارتباط و انسجام درونی میان متغیرهاي پژوهش است. جهت آزمون فرضیه

 استفاده شده است. PLSوض از روش آماري پژوهش و برازش الگوي مفر
 گیريالگوي اندازه

درونی باالیی صریح همبستگی و گذاري دانش ضمنی  قصد اشتراك 5بر اساس جدول 
سوگیري «ي باشد. نهایتاً، براي رفع مسئلهها می نشانگر روابط علّی قوي آن دارند که

رشی، در این مطالعه، هاي پیمایشی مبتنی بر خودگزادر پژوهش» روش مشترك
نشان  6شده در جدول  ارزیابی شد. نتایج ارائه  نشانگرهاي هشت سازه  واریانس

 885/0هاي پژوهش، برابر با ي نشانگرهاي سازهکنندهدهد که متوسط واریانس تبیین می
است. نرخ  003/0باشد، در حالی که متوسط واریانس روش مشترك، برابر با می

است. با در نظر گرفتن  39/0به  1واریانس روش مشترك برابر  واریانس اصلی به
رسد که واریانس  ي کوچک و معنادار نبودن واریانس روش مشترك، به نظر نمیاندازه

 روش مشترك براي این مطالعه یک تهدید جدي محسوب شود.
 . تحلیل سوگیري روش مشترك6جدول 

R2
R1 دوران عاملی روش مشترك 2

 سازه آیتم قعیدوران عاملی وا 2

001/0 034/0- 885/0 94/10 X1 946/0 895/0 034/0 001/0 پاداش سازمانی X2 
002/0 045/0- 958/0 979/0 X3 914/0 835/0 045/0 002/0 همکاري متقابل X4 
001/0 034/0- 960/0 980/0 X5 

 X6 974/0 949/0 001/0 000/0 لذت و رضایت
001/0 033/0 852/0 923/0 X7 
010/0 099/0 642/0 801/0 Y1 

-007/0 000/0 اعتماد اجتماعی  893/0 945/0 Y2 
010/0 098/0- 835/0 914/0 Y3 
002/0 043/0- 978/0 989/0 Y4 

029/1 059/1 -083/0 007/0 روابط اجتماعی  Y5 
017/0 130/0- 664/0 815/0 Y6 
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002/0 041/0- 908/0 953/0 Y7 
 Y8 957/0 916/0 -015/0 000/0 اهداف مشترك

003/0 056/0 785/0 886/0 Y9 
002/0 039/0 850/0 922/0 Z1 

 Z2 984/0 968/0 -035/0 001/0 دانش ضمنی
000/0 004/0- 924/0 961/0 Z3 
003/0 050/0- 994/0 997/0 Z4 دانش آشکار 
003/0 050/0 834/0 913/0 Z5 
003/0 000/0 885/0 939/0 M میانگین 

 

 لگوي ساختاريا
شده است که بر اساس  نشان داده  2نتایج آزمون الگوي معادالت ساختاري در الگوي 

هاي پژوهش ذکر شده و هاي پژوهش را نیز بررسی نمود. ابتدا فرضیهتوان فرضیهآن می
 هاي ذکر شده است.در نهایت نتایج هر یک به تفکیک و به ترتیب فرضیه

-گذاري دانش ضمنی بر تمایل براي  اشتراكاشتراكي اول: تمایل براي فرضیه* 

گذاري  دهد که قصد اشتراك . نتایج نشان میگذاري دانش آشکار تأثیر معناداري دارد 
گذاري  بر قصد  اشتراك )β= 0.67; t= 30.79(ضمنی داراي تأثیر مثبت و معنادار دانش

-می 95/0طمینان ي او فاصله 05/0دانش صریح است. بر این اساس در سطح خطاي 
ضمنی با توان توانسته است بر قصد گذاري دانش  توان اذعان داشت که متغیر اشتراك

 گذاري دانش صریح تأثیر بگذارد.   اشتراك
گذاري دو نوع دانش ضمنی و آشکار  ي فردي بر قصد اشتراكي دوم: انگیزهفرضیه* 

 تأثیر معناداري دارد.
گذاري دو نوع دانش  کارکنان براي اشتراكهاي سازمانی بر قصد  الف) پاداش

 ضمنی و آشکار تأثیر معناداري دارد.
گذاري دو نوع دانش ضمنی  ب) همکاري متقابل بر قصد کارکنان براي اشتراك

 و آشکار تأثیر معناداري دارد.
گذاري دو نوع دانش ضمنی و  ج) لذت و رضایت بر قصد کارکنان براي اشتراك

 دارد.آشکار تأثیر معناداري 
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گذاري دانش ضمنی و آشکار، خرده ابعاد در خصوص تأثیر انگیزش فردي بر اشتراك
انگیزش فردي آزمون شدند. نتایج نشان داد که پاداش سازمانی داراي تأثیر منفی و 

)، و داراي تأثیر مثبت و β=-0.10; t=7.52گذاري دانش ضمنی ( معنادار بر قصد به اشتراك
گذاري دانش صریح است. عالوه بر این، تأثیر  ) بر قصد اشتراكβ= -0.03; t=2.56معنادار (

ضمنی، در مقایسه با تأثیر مثبت گذاري دانش  اشتراكهاي سازمانی بر قصد  منفی پاداش
گذاري دانش صریح داراي مقادیر بزرگی است. بر این اساس  ها بر قصد اشتراك آناندك 
ی بر هر دو نوع دانش ضمنی و آشکار تأثیر هاي سازمانتوان اذعان داشت که پاداشمی

 ي تأثیر آن بر دانش ضمنی بیشتر است.معناداري دارد، اما درجه
گذاري دانش در دو سطح ضمنی در خصوص تأثیر همکاري متقابل بر تمایل به اشتراك

گذاري طور معناداري، هم با قصد اشتراكو آشکار نتایج نشان داد که همکاري متقابل به
 ;β=0.12(گذاري دانش آشکار  و هم با قصد اشتراك )β= 0.19; t=5.77(ضمنی دانش 

t=5.24( گذاري دانش ضمنی  ارتباط دارد. تأثیر مثبت همکاري متقابل بر قصد اشتراك
)β=0.19(  در مقایسه با دانش آشکار)β=0.12( توان گفت بیشتر است. بر این اساس می

ش ضمنی و آشکار تأثیر معناداري دارند، اما درجه هاي سازمانی بر هر دو نوع دانپاداش
 تر است.ها بر دانش ضمنی بیشتر و قويتأثیر آن

گذاري دانش ضمنی و در خصوص تأثیر متغیر لذت و رضایت بر تمایل به اشتراك
آشکار، نتایج نشان داد که متغیر لذت و رضایت داراي تأثیر معناداري بر قصد 

گذاري دانش آشکار  و قصد اشتراك )β=0.37; t=13.95(گذاري دانش ضمنی  اشتراك
)β=0.07; t=3.05( توان اذعان داشت که تأثیر مثبت لذت و رضایت بر قصد دارد. و می

 بیشتر است. )β=0.07در مقایسه با دانش آشکار ( )β=0.037(گذاري دانش ضمنی  اشتراك
وع دانش ضمنی و گذاري دو ن ي اجتماعی بر قصد اشتراكسرمایه ي سوم:فرضیه* 

قصد بر اجتماعی ي در رابطه با تأثیر سرمایه آشکار تأثیر معناداري دارد.
ي اجتماعی دهد که سرمایه نشان می آشکار نتایجو ضمنی نوع دانش دو گذاري  اشتراك
 )β= 0.33; t=12.71( گذاري دانش ضمنیمثبت و معنادار، هم بر قصد اشتراك تأثیر داراي

 مثبت همچنین، تأثیر است.) β= 0.09; t=5.52( گذاري دانش آشکار قصد اشتراكو هم بر 
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 دانش در مقایسه با )β=0.33( گذاري دانش ضمنی اشتراك ي اجتماعی بر قصدسرمایه
است که بر اساس نوع دوم ي سازه اجتماعی یکي است. سرمایهبیشتر ) β=0.09(صریح 
) و β=0.39; t=115.24)، اعتماد اجتماعی (β=0.34; t=116.19اجتماعی ( روابطهاي  سازه

 گرفته است. ) شکل β= 0.36; t=125.17اهداف مشترك اجتماعی (
 

 
 

 . الگوي ساختاري پژوهش2الگوي 
 

 74/0توان اذعان داشت که الگوي مفروض پژوهش توانسته است در نهایت می
تبیین معنادار نماید. الزم به ذکر  واریانس دانش ضمنی را 59/0واریانس دانش آشکار و 

است که در تبیین واریانس دانش آشکار، مقدار نمره کل تمایل به اشتراك دانش ضمنی 
 هم تأثیرگذار بوده است.
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 بحث در مورد نتایج
ها مورد بحث قرار  شده و پیامد آن ي نتایج این پژوهش ارائه در این قسمت، خالصه

 گیرد. می
 خالصه نتایج پژوهش

گذاري دانش هاي سازمانی بر قصد کارکنان براي اشتراك نتایج نشان داد که تأثیر پاداش
گذاري دانش صریح، مثبت  که تأثیر آن بر قصد اشتراك ضمنی منفی است. در حالی 

صورت تجربی مشخص نمود که  ي حاضر بهگزارش شده است. عالوه بر این، مطالعه
گذاري  ) بر قصد به اشتراكβ=0.03بسیار اندك ( هاي سازمانی داراي تأثیر مثبت پاداش

) بر قصد به β=-0.10تر ( دانش صریح دارند، اما داراي تأثیر منفی بسیار قوي
که همکاري متقابل، لذت و رضایت و  گذاري دانش ضمنی هستند. در حالی  اشتراك
ریح گذاري دانش ضمنی و ص ي اجتماعی داراي تأثیر مثبت بر قصد به اشتراكسرمایه

ها بر این دو نوع دانش، به طور آشکار متفاوت است؛ به این  هستند؛ اما سطح تأثیرآن
گذاري دانش ضمنی، در مقایسه با دانش  ها بر قصد به اشتراك معنی که تأثیر مثبت آن

گذاري دانش ضمنی  صریح، بیشتر است. تأثیر مثبت همکاري متقابل بر قصد به اشتراك
)β=0.19 (گذاري دانش صریحر قصد به اشتراكاز تأثیر آن ب )β=0.12(  است و لذت و

) β=0.37( گذاري دانش ضمنی تري بر قصد به اشتراك رضایت نیز تأثیر مثبت بسیار قوي
طور  ي اجتماعی بهدارد. در نهایت، سرمایه )β=0.07(در مقایسه با تأثیر بر دانش صریح 

در ) β=0.33(گذاري دانش ضمنی  تري بر قصد به اشتراك معناداري تأثیر مثبت بزرگ
 دارد.) β=0.09(مقایسه با تأثیر بر قصد به اشتراك گذراي دانش صریح 

 ها تبیین یافته
-هاي سازمانی بر تشریک دانش ممکن است باعث به تعیین سطوح متفاوت تأثیر پاداش

ي وجود آمدن یک دیدگاه نظري جدید براي رفع نتایج ناسازگار مطالعات گذشته درباره
هاي سازمانی باشد. گروه اول مطالعات گذشته از تأثیر مثبت و معنادار (بونر  تأثیر پاداش

؛ ادل و گریسون، 2005؛ دوك و جایو، 2005همکاران، و ؛ کاکانهالی 2000و همکاران، 
بوك و کیم، (اند ) و گروه دوم از تأثیر منفی حمایت کرده2001؛ سوینوف، 1998
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)، در حالی که گروه سوم اذعان 2011؛ هائو و کیم، 2005؛ بوك و همکاران، 2002
؛ 2007؛ لین، 2011همکاران، و  اند که هیچ تأثیر معناداري وجود ندارد (هونگداشته

صورت تجربی نشان داد که نتایج ناسازگار  ي حاضر به ). مطالعه2012 سبا و همکاران،
ها میان تشریک  اشد که آنشده ب مطالعات پیشین ممکن است از این واقعیت حاصل 

دیگر، تمایز دقیق نوع دانش ممکن   بیان اند. به  دانش ضمنی و آشکار تمایز قائل نشده
ي تأثیر عوامل مختلف بر تشریک اي درك ما را از نحوهصورت قابل مالحظه به است 

حاضر ي تر کند. عالوه بر این، مطالعه هاي سازمانی)، عمیق دانش سازمانی (مانند پاداش
گذاري دانش ضمنی بسیار اندك و  نشان داد که تأثیر پاداش سازمانی بر قصد به اشتراك

چنین تفاوتی در  است.   گذاري دانش آشکار بسیار قوي تأثیر مثبت آن بر قصد به اشتراك
هاي سازمانی، ممکن است ریشه در نقش و هدف ذاتی  جهت و سطوح تأثیر پاداش

هاي سازمانی ممکن است نقشی بارز و معنادار  باشد. پاداشهاي سازمانی داشته  پاداش
گذاري دانش ضمنی  )، اما اشتراك1958در تأمین سازگاري موقت ایفا کنند (کلمن، 

هاي سازمانی  تمایل مستمر و پایدار کارکنان است؛ بنابراین، پاداشو  ماهیتاً مستلزم قصد
-آشکار ـ و نه دانش ضمنی ـ می گذاري دانش داراي تأثیري مثبت بر قصد به اشتراك

یابد  هاي بیرونی کاهش می پاداش نهایی  باشد. با افزایش میزان منافع بیرونی، مطلوبیت
گذاري دانش توسط  تواند محرك به اشتراك میسازمانی  هاي ). یعنی پاداش1967(بالو، 

هنده دکارکنان باشد، اما ممکن است نتوان اثبات کرد که یک محرك اساسی و سوق
-به ممکن است تأثیر مثبت اندکی بر قصد سازمانی براي آن است. در نتیجه، پاداش 

سازمانی تر تأثیر منفی پاداش  گذاري دانش آشکار داشته باشد. سطوح بسیار قوياشتراك
ماهیت  دلیل پدید آید کهاین به  ممکن است ضمنیگذاري دانش بر قصد به اشتراك

گذاري  سازمانی در تقابل با طبیعت و ماهیت خودجوش اشتراكهاي  واقعی پاداش
دانش ضمنی است که در آن قصد کارکنان غالباً بر اساس اعتماد و روابط بین همکاران 

تر همکاري متقابل، لذت و رضایت  ). آثار مثبت قوي2002بوك و کیم، (گیرد  شکل می
آشکار،  منی در مقایسه با دانشض گذاري دانش ي اجتماعی بر قصد به اشتراكو سرمایه

دانش، بسته به دانش گذاري  اشتراك مشروط قصد بهو تنها فهم ما را از ماهیت وابسته  نه
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کند، بلکه پیامدهاي مفیدي را به اندیشمندان مدیریت دانش  می تر مورد اشتراك عمیق
 دهد.  می پیشنهاد

 پیشنهادهاي پژوهش
هاي آن بر تمایل به تشریک دانش تأثیر دي و مؤلفه* نتایج نشان داد که انگیزش فر

 توان پیشنهادهاي اجرایی زیرا را ارائه نمود:معناداري دارد. در این خصوص می
توانند ي متقابل دانش در میان کارکنانشان میالف) مدارس از طریق ترویج مبادله

سازي  ین کار با فعالشده در میان کارکنان خود را تقویت کنند. ا همکاري متقابل ادراك 
 پذیرد.  می سطح فردي انجام کارکرد پرسش و پاسخ سیستم مدیریت دانش در

گذاري دانش معلمان  ي ناشی از اشتراكشده رضایت ادراكو  توانند لذت ج) مدارس می
هاي مختلف گذاري دانش با مأموریت ي اشتراكرا از طریق پیوند ابتکار عمل در زمینه

هاي اجتماعی افزایش دهند. در این  سازمان و فعالیت مسئولیت اجتماعیي در زمینه
رضایت خواهد و  نفستري از عزت یکسان و بزرگ شرایط، تبادل دانش منجر به سطح

 داشت. 
ي هاي داراي عملکرد ویژه و برتر در زمینه توانند معلمان یا گروه د) مدارس همچنین می
هاي مدیریت دانش  دانش را از طریق برگزاري جشنوارهگذراي مشارکت در امر اشتراك

-ها را به دیگران در قالب دورههاي مؤثر آني سازمان، شناسایی کنند و شیوهدر گستره

 هاي آموزشی، تعلیم دهند.
گذاري ها براي اشتراكي اجتماعی معلمان بر تمایل آن* نتایج نشان داد که سرمایه
 توان پیشنهاد نمود که:ر این خصوص میدانش تأثیر معناداري دارد. د

الف) واحدهاي مدیریت دانش یا مدیریت منابع انسانی مستقر در سیستم آموزش و 
ي انسانی سازمان را از طریق تشخیص نقاط ضعف روابط توانند سرمایه پرورش می

اجتماعی پراکنده در درون سازمان تقویت کرده و رشد بخشند. این امر از طریق تحلیل 
همکاران در میان کارکنان سازمان با استفاده از  ي اجتماعی و تقویت روابط بینبکهش

پذیر  هاي عملی امکان شاگردي یا انجمن فعالیتـهاي استاد هایی نظیر برنامهابتکارعمل
 است.
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