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چکيده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بين انگيزش کارکنان با اشتراك دانش با توجه به نقش تعدیلگری سرمایه
اجتماعی انجام گردیده است .دراین مطالعه ابعاد انگيزش کارکنان(پاداش سازمانی ،مقابله به مثل و لذت) از طریق نقش تعدیل
کنندگی سرمایه اجتماعی با اشتراك دانش مورد سنجش و پژوهش قرار گرفته است.
روش :تحقيق حاضر از نظر هدف،کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطالعات ،تویيیی از نو تویيیی-تحليلی است .جامعه
آماری تحقيق ،شامل 131کارمند می باشد که  111نیر با روش نمونه گيری تصادفی با قاعده +11روش حداقل مربعات جزئی
انتخاب گردید .به منظور بررسی سواالت مطرح شده در مطالعه حاضر ،از یک پرسشنامه استاندارد هائو و همکاران (،)2113
استیاده گردید و پس از تعيين پایایی از ضریب آلیای کرونباخ (  ) 1/11و روایی آن به روش تحليل عاملی تائيدی ،از نرم افراز
 SMART PLSبرای تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغييرها استیاده شد.
يافته ها :انگيزش کارکنان و ابعاد آن (پاداش سازمانی ،مقابله به مثل و لذت) با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد.
همچنين متغير سرمایه اجتماعی در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش نقش تعدیلگری ندارد.
نتيجه گيري :مدیران سازمان امور مالياتی بر روی افزایش انگيزش کارکنان بيشترتمرکز نمایند؛ زیرا افزایش انگيزش کارکنان
در سازمان عالوه بر اینکه موجب بهبود عملکرد کارکنان سازمان شده و سطح رضایتشان را از کارشان افزایش میدهد ،با توجه
به نتایج این تحقيق روحيه اشتراك دانش را نيز در سازمان بهبود ميدهد که همين امر موجبات بهبود عملکرد سازمانی را
فراهم می آورد.
كليد واژه :انگيزش کارکنان ،اشتراك دانش و سرمایه اجتماعی
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The relationship between employee motivation and knowledge sharing with regard to the
role of social capital moderator
(Case Study: Tax Affairs Organization Bojnoord)
horeyeh azimzadeh1 roghayeh hasanzadeh2 davod haghkhah3

Abstract
Objective: This study aimed to investigate the relationship between employee motivation and knowledge
sharing with regard to the role of social capital moderator carried Ast.drayn study of employee motivation
(organizational rewards, reciprocity and fun) through the moderating role of social capital and knowledge
sharing
is
assessed
and
investigated.
Methods: This study of objective, functional and in terms of collecting information, descriptions of descriptiveanalytic. The study population included 100 people ..karknan that the sample was selected using random
sampling. In order to investigate the questions raised in this study, a standard questionnaire Hao and colleagues
(2013), was used and then determine the reliability of Cronbach's alpha (0/81) and its validity using confirmatory
factor analysis, the software PLS SMART variables were used to determine the direct and indirect effects.
Results: employee motivation and its dimensions (organizational rewards, reciprocity and joy) is a positive and
significant relationship with knowledge management. As well as social capital variables in the relationship
between employee motivation and knowledge sharing is not the role of moderator.
the organization is also making improvements that provide improved organizational performance.
Conclusion:
Tax
on
employee
motivation
managers
increase
their
focus;
Because the increase in staff motivation within the organization as well as improve the performance of their staff
and increase their satisfaction level. According to the results, the spirit of knowledge sharing in the organization,
thus improving organizational performance improvement that provides.
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مقدمه-1
 کارکنان نيز به،امروزه همان طوری که سازمان ها بر به کارگيری سرمایه انسانی در مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز دارند
 در حال. ابزارهای رقابتی پيشين و سنتی چندان کارساز نيستند، بنابراین.دنبال انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند
.حاضر ابزارهای سنتی برای ارتقاء در سازمان همچون انحصار اطالعات و ممانعت از موفقيت همکاران غير قابل قبول است
 به کارکنان گیته می.بسياری از سازمان ها برای به کنترل درآوردن دانش همکاران خود تکنولوژی جدیدی را به کار می گيرند
 متاسیانه. ابزارهای پشتيبان تصميم و ابزارهای گروهی استیاده کنند، پایگاه داده یا مخزن های دانش،شود که از اینترنت
 در هر سازمان نوعاً افرادی هستند،)1991(  به زعم مارتينی.کارکنان الزاماً دستورات مدیریتی این چنينی را رعایت نمیکنند
که میخواهند دانش را تسهيم و اشاعه دهند و افرادی هم هستند که ترجيح میدهند دانش خود را به عنوان یک دارایی
.خصویی نگهداری نمایند
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تسهيم دانش به عنوان یک نيروی مثبت در ایجاد سازمان های نوآور شناخته شده است .اما عواملی که تسهيم دانش را در بين
کارکنان تقویت و تشویق می کنند ،باید تعيين گردد .از طرفی انگيزش در همه سازمان ها ،یکی از عوامل مهم در پيشبرد
اهداف سازمان تلقی می شود .الزم به ذکر است که انگيزش کارکنان بر بهرهوری و عملکرد سازمان ،رضایت شغلی افراد ،نحوه
سرپرستی مدیریت ،نحوه انجام وظایف و  ...تاثير می گذارد .در نتيجه به منظور افزایش کارایی هر چه بيشتر باید عوامل ایجاد
انگيزش را در کارکنان شناخت و سپس برای ارضای این نيازها در جهت افزایش کارایی همت گماشت .منابع انسانی در سازمان
ها عامل کليدی می باشند .از این رو انگيزش نيروی انسانی در تحقق هدف های سازمان حائز اهميت است .مدیران سازمان ها
با احاطه بر نحوه انگيزش کارکنان و انگيزه های آنان می توانند در تحقق اهداف سازمان گام بردارند .یکی از اهداف سازمانی،
واداشتن افراد برای به اشتراك گذاشتن آنچه که می دانند ،است .چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آورده اند در
اختيار دیگران قرار دهند در حالی که این دانش یکی از عوامل کليدی مزیت فردی آنها در سازمان تلقی می شود؟ از طرفی
سرمایه اجتماعی نيز بر تمایل به اشتراك دانش تاثير گذار است .سرمایه اجتماعی در کنار سایر منابع ،مکملی است که تحت
کنترل افراد و سازمان ها است و منبع مهمی برای افراد و سازمان ها به شمار می رود .بسياری از مطالعات به اثرات سرمایه
اجتماعی در سطح یک شرکت یا ینعت بر عملکرد پرداخته اند .اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به انگيزش کارکنان و
اشتراك دانش مرتبط کرده اند .مطالعات پيشين نشان می دهد که اشتراك دانش در سطح کالن و خرد ،بين افراد و سازمان ها
بستگی به افرادی دارد که این اشتراك و انتقال را تسهيل و تسریع می کنند .چنانچه سازمانی بتواند هر چه بيشتر تعامالت
اثربخش را ميان کارکنان خود در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد ،بيشتر می تواند نسبت به اثربخشی مبادالت
اطالعاتی ميان افراد خویش و در نتيجه اشتراك دانش سازمانی اطمينان حایل کند .از این رو در این تحقيق تالش بر این
نکته مهم استوار بوده است که بتوان ،تأثير انگيزش کارکنان را بر اشتراك دانش در سازمان با تعدیل گری متغير سرمایه
اجتماعی بررسی کرد.
-2مباني نظري تحقيق
-1-2انگيزش
فرآیند ایجاد انگيزش در کارکنان جزء مهارت های انسانی مدیر است .یکی از مهمترین و پيچيده ترین مشکالت مدیران در
محيط سازمان ،چگونگی برخورد با کارکنان و ایجاد انگيزه در آنها می باشد .انگيزش پدیده ای بسيار پيچيده است که بر عوامل
متعددی در سازمان اثر می گذارد و از آنها تأثير می پذیرد .انگيزش ،یکی از عوامل موفقيت حرفه ای است .الزم به ذکر است
که انگيزش کارکنان بر بهره وری عملکرد سازمان ،رضایت شغلی افراد ،نحوه سرپرستی مدیریت ،نحوه انجام وظایف تأثير می
گذارد در نتيجه به منظور افزایش کارایی هر چه بيشتر باید انگيزاننده را در او شناخت و پس برای ارضای این نيازها در جهت
افزایش کارایی همت گماشت(طيبی و همکاران.)81 ،1392 ،
واژه انگيزش درایطالح به معنای پویایی و حرکت است و از نظر سازمانی ،انگيزه عبارت است از فرایندهای درونی که رفتار را
تحریک کرده و آن را به سوی راه هایی که سازمان به عنوان یک مجموعه از آن سود می برد ،هدایت می کند و از دید فردی،
انگيزه هر گونه عاملی است که فرد را برای رسيدن به هدفی خاص از درون به فعاليت وا می دارد .رابينز انگيزش را تمایل به
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انجام کار است و در گرو توانایی فرد ،تا بدان وسيله نوعی نياز تأمين شود ،تعریف می کند(رابينز .)1391 ،کمپبل و پریچارد :که
هر دو از نظریه پردازان بنام در انگيزش هستند ،عقيده دارند که انگيزش به مجموعه روابط متغير مستقل یا غيرمستقلی که
راستا ،وسعت و پایداری را تبيين می نمایند مربوط است .با این شرط که تأثيرات ،استعداد ،مهارت و درك وظيیه مورد نظر و
همچنين محدودیت هایی که بر محيط حاکم هستند ،ثابت نگه داشته شوند(قاسم و همکاران .)66 ،1391 ،پنتریچ و شانک:
انگيزش مبين آن است که هر فرد استعدادهای خود را یرف رسيدن به چه هدف هایی خواهد کرد(پنتریچ و همکاران،1316 ،
 .)163انگيزه زمانی به وجود می آید که در کارکنان احساس امنيت و ثبات شغلی ،مشارکت و نقش مؤثر در سازمان و همچنين
شادابی و نشاط وجود داشته باشد .از مسائل مهم در تشویق و ترغيب کارکنان به ارائه کار بهتر و ایجاد انگيزه در آنان شيوه
ترفيع شغلی و سازمانی است ،که اغلب بر پایه ارشد بودن است .کارکنان اگر احساس کنند که مهم هستند نه تنها در سازمان
بلکه در زندگی هم موفق عمل خواهند کرد .از دیگر عوامل موثر بر انگيزه آموزش ،محرك های مادی ،سالمتی و نشاط ،انتخاب
یحيح و بجای کارکنان و شغل مناسب براساس دانش ،مهارت ،تجربه ،عالقه و خصویيات و توان فردی در انجام یک وظيیه
معين می باشد .در هر سازمانی به کارکنان سه نو فریت داده می شود :پرداخت ،ارتقاء ،کار چالش بر انگيزه .این سه فریت
تأثير شگرفی در انگيزش و رضایت شغلی کارکنان دارد .از آنجایی که اشتراك دانش تأثير بسزایی در تشویق کارکنان و ایجاد
انگيزه در بين آن ها دارد ،ضروری است در بخش بعد به میهموم اشتراك دانش پرداخته شود.
-2-2اشتراك دانش
مدیریت دانش ،به معنای کسب و ذخيره سازی تخصص و هوش جمعی در سازمان و استیاده از آن در جهت ترویج و گسترش
نوآوری از طریق یادگيری مداوم سازمانی است(مسو و همکاران .)228 ،2111 ،در تعریف دیگری آمده است که مدیریت دانش
عبارت است از فرایندی که شامل فعاليت های خلق دانش از طریق کشف و کسب دانش با ارزش از منابع بيرونی ،انتخاب دانش
مورد نياز از منابع درونی ،تغيير حالت و وضعيت منابع دانش و قرار دادن دانش .بر طبق این تعریف هدف ایلی برون داده های
سازمانی است(هلساپلن و همکاران.)611 ،2112 ،
تسهيم دانش عبارتست از یک مجموعه رفتارهایی است که تبادل اطالعات یا کمک به دیگران را منجر می شود .ادراك تسهيم
دانش عبارتست از یک نيروی قطعی و مثبت در ایجاد نوآوری سازمان ها(کوننلی و همکاران .)311 ،2112 ،دانش ،دانش می
آفریند .همان فرآیندهایی که به کارگرفته می شود تا دانش خلق ،منتقل و به کار گرفته شود ،خود منتج به دانش جدیدی می
شود( .رادینگ .)118 ،1313 ،یاهيا و گوه ( ،)2112پی بردند که تسهيم و توزیع دانش به طور مثبتی با مدیریت دانش
همبستگی دارد .تسهيم غيررسمی دانش در سازمان ها می تواند ،خيلی موثر باشد( .اسچيلينگو.)211 ،2118 ،تسهيم دانش
هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگيری از دیگران در توسعه شایستگی های جدید باشد .در این مطالعه سه
عامل پاداش سازمانی ،مقابله به مثل و لذت به عنوان عوامل مؤثر بر انگيزه اشتراك دانش در نظر گرفته شده است .کلووی و
بارلينگ ( ،)1999تویيف کردند که برای این که کارکنان دانش خود را تسهيم کنند ،باید برای انجام آن پاداش بگيرند .تسهيم
دانش توسط یک حس قوی از مقابله به مثل (روابط متقابل بين کارکنان) تسهيل می شود(چانگ و همکاران.)11 ،2111 ،
هنگامی که یک کارمند دانش با ارزش خود را به دیگران ارائه می کند ،گيرندگان این دانش مرهون وی می شوند و در یدد

www.SID.ir

Archive of SID

جبران کار او برمی آیند .چنين روابط متقابلی کارکنان را به تسهيم دانش خود تشویق می کند(هائو و همکاران.)318 ،2113 ،
مقابله به مثل ریشه در دادن و گرفتن متقابل دانش دارد .این دادن و گرفتن دانش ،تسهيم دانش را افزایش می دهد .بنابراین
مقابله به مثل به عنوان یک عامل مؤثر برای تسهيم دانش به حساب می آید(اسکولتز.)681 ،2111 ،احساس لذت از تسهيم
دانش ،تأثير بسزایی در تشویق کارکنان و ایجاد انگيزه در بين آن ها برای انجام تسهيم دانش دارد(لين.)139 ،2118 ،
-3-2سرمايه اجتماعي
میهوم سرمایه اجتماعی در اوایل قرن بيستم برای اولين بار توسط هانی فان برای نشان دادن حسن نيت ،رفاقت و دوستی ،ابراز
همدردی و دلسوزی منبعث شده از مبادالت و معاشرت های اجتماعی معرفی شد (خورشيدو همکاران .)22 ،1319 ،سيلورمن
( ،)1931نيز در مقاله خود با عنوان جوهر ایلی اقتصادها به سرمایه اجتماعی اشاره کرده است(یادقی شاهدانی و همکاران،
 .)111 ،1319بوردیو اولين فردی بود که سرمایه اجتماعی را وارد اقتصاد نمود .بعد از او افرادی همچون مایکل فالی و باب
ادواردز به بسط این میهوم پرداختند(یمدی .)1311 ،ناهایپت و قوشال ،سرمایه اجتماعی را به عنوان مجمو منابع و ارزشی
که در داخل شبکه ای از روابط فردی و سازمانی موجود است و از آن نشأت می گيرد ،تعریف می کنند(ناهایپت و همکاران،
 .)211 ،1991بارت سرمایه اجتماعی را یک شبکه ساختارگونه تعریف می کند که متاثر از اندازه شبکه ،تراکم و سلسله مراتب
شبکه می باشد که هرچه اندازه شبکه وسيع تر و تراکم سلسله مراتب کم تر باشد ،ميزان سرمایه اجتماعی بيشتر است( .بارت،
 .)323 ،1998سرمایه اجتماعی ویژگی های معينی دارد که آن را از کاالهای خصویی ،تقسيم پذیر و انتقال پذیر که در نظریه
اقتصادی نئوکالسيک بحث شده است ،متمایز می سازد .یکی از این ویژگيها که لوری ( ،)1918درباره آن بحث کرده ،انتقال
ناپذیری عملی آن است .اگرچه این سرمایه ،منبعی است که ارزش استیاده دارد ،به آسانی مبادله نمی شود .ییت کيیی
ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که ،سرمایه اجتماعی ،دارایی شخصی هيچ یک از افرادی نيست که از آن
سود می برند .این امر سبب می شود تا با خروج افراد از سازمان این سرمایه از شرکت خارج نشود در حالی که سایر سرمایه ها
همچون سرمایه انسانی دچار زیان می شوند(الوانی و همکاران.)121 ،1312 ،
ناهایپت و قوشال ،بيان می کنند که سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی ،نه تنها یک منبع حياتی است بلکه تنها عاملی است
که می تواند فراهم کننده مزیت های سازمانی پایدار و استوار باشد .در این مطالعه سه عامل روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
اهداف اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده است .روابط اجتماعی به پيوندها و روابط موجود
در اجتما شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در جامعه اشاره می کند (شار پور .)1318 ،بعد ارتباطی به انوا روابط
فردی می پردازد که افراد در طول تعامالت خود ایجاد می کنند(ناهایپت و همکاران .)1991 ،ناهایپت و قوشال ،بيان می کنند
که گروه هایی که در بين اعضای آن سطح سرمایه ارتباطی باالست ،منعطف تر هستند و قادر هستند بهتر با محيط در حال
تغيير منطبق شوند و عملکرد بهتری دارند(همان منبع).
اعتماد یکی از جنبه های کليدی سرمایه ارتباطی و یا به قولی مهم ترین شاخص است(اینکپن و همکاران.)129 ،2111 ،
فرانسيس فوکویاما اعتماد را به عنوان انتظاری که در یک جامعه از رفتار مقرراتی ،مسئوالنه و هميارانهی بخشی از اعضای دیگر
جامعه که بر هنجارهای مشترك عام مبتنی است ،تعریف می کند (فوکویاما .)221 ،1389 ،اعتماد اجتماعی مهم ترین متغير
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تشکيل دهنده سرمایه اجتماعی است و در طول زمان و به تدریج از طریق تعامل افراد با یکدیگر به وجود می آید و پس از به
وجود آمدن ،به خير عامه تبدیل می شود .اعتماد اجتماعی سطوح باال تری از پذیرش کارهای داوطلبانه را ترویج می کند و
هزینه مبادالت را کاهش می دهد و بدین طریق همکاری را روان می سازد(الوانی .)11 ،1311 ،چنانچه ماموریت و سياستهای
سازمانی در راستای انتظارات و ارزشهای جامعه تعریف گردد و به نيازهای فردی و شخصی نيز در حد مقبوليت و مشروعيت
توجه شود .هدفهای بعدی برای فرد ،دستيابی به هدفهای اجتماعی است .توجه به نيازهای اجتماعی و نيازهای برتر از آنجا
نشأت می گيرد که انسان ضمن اینکه از نيروی تعقل برخوردار است ،موجودی اجتماعی است و در کنار یک گروه کوچک یا
بزرگ در مجموعه بزرگتر به نام اجتما زندگی می کند .این اجتماعی دارای حرمت و احترام زیادی است ،به طوری که همه
افرادی که در این اجتما زندگی می کنند باید رفتار و کردار خود را با مصـالح جامعه هماهنـگ سازنـد.
-4-2پيشينه تحقيق
تحقيقات متعددی ،رابطه بين انگيزش کارکنان با اشتراك دانش را مورد تائيد قرار داده اند .در همين راستا ،شيرالی و همکاران
( ،)1391رابطه دو متغيير را تائيد نمودند و بيان کردند که مدیریت دانش و مؤلیه های آن (بعد ترکيب ،بعد اجتماعی سازی و
بعد درونی سازی) با انگيزش شغلی رابطه مثبت دارند .و همينطور مه نگار و همکاران ( ،)1391رابطه دو متغيير را تائيد نمودند
و بيان کردند که بين مدیریت دانش و انگيزش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد ،در این راستا ميتوان به نقش تاثيرگذار
مدیریت دانش در افزایش انگيزش شغلی در بين کارکنان سازمان اشاره کرد.
پژوهش های متعددی نيز به بررسی ارتباط ميان انگيزش و اشتراك دانش پرداخته اند.
نوری زاده ( ،)1319در مطالعه خود به دنبال این است که مشخص کند که سرمایه اجتماعی و اجزای آن چه تاثيری در امر
اشتراك دانش دارند .هائو و همکاران ( ،)2113در مطالعه خود به بررسی تاثيرات سرمایه اجتماعی و انگيزش کارکنان بر
اشتراك دانش می پردازد .نتایج این تحقيق نشان می دهد که ابعاد مقابله به مثل و لذت در انگيزش کارکنان به همراه سرمایه
اجتماعی تاثير معناداری بر تمایل اشتراك دانش ضمنی و یریح دارد .چانگ و چوانگ ( ،)2111در مطالعات خود با بررسی
انگيزش و سرمایه اجتماعی و تاثيرات آن بر اشتراك دانش می پردازد .نتایج این تحقيق نشان می دهد که ابعاد هویت و مقابله
به مثل در انگيزش و همچنين اهداف مشترك در سرمایه اجتماعی تاثير معناداری بر اشتراك دانش دارد .ميگولز و همکاران
( ،)2111در تحقيق خود به این نتيجه رسيده اند که مقوله هایی چون اعتماد و همکاری بين افراد و یا سازمان های عمومی،
در نوآوری هایی تکنولوژیکی و به عبارتی دانش آفرینی و تسهيم دانش ،تاثير به سزایی دارند .درواقع ،نتایج یافته های ایشان
نشان داد که سرمایه اجتماعی همبستگی مثبتی با دانش آفرینی و نوآوری دارد و تاثير سرمایه اجتماعی در به اشتراك گذاری
دانش اساسی است.
همان طور که گذشت ،تحقيقات داخلی و خارجی انجام گرفته پيرامون انگيزش کارکنان ،اشتراك دانش و سرمایه اجتماعی
حاکی از رابطه انگيزش کارکنان با اشتراك دانش و مدیریت دانش و انگيزش شغلی  ،سرمایه اجتماعی و اشتراك دانش است ،از
این رو مدل میهومی این مطالعه که برگرفته از هائو و همکاران )2113( ،می باشد ،ارائه می گردد.
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شکل  :1چارچوب نظری تحقيق( اقتباس از هائو و همکاران)2113 ،
بر مبنای مدل باال فرضيات تحقيق ،به شرح زیر مطرح می گردد:
فرضيه فرعی  :1بين پاداش سازمانی و اشتراك دانش رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی :2بين مقابله به مثل و اشتراك دانش رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی :3بين لذت و اشتراك دانش رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعی :2روابط اجتماعی رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك دانش را تعدیل می کند.
فرضيه فرعی :1اعتماد اجتماعی رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك دانش را تعدیل می کند.
فرضيه فرعی  :6اهداف اجتماعی رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك دانش را تعدیل می کند.
فرضيه ایلی  :1بين انگيزش کارکنان و اشتراك دانش رابطه وجود دارد.
فرضيه ایلی :2سرمایه اجتماعی رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك دانش را تعدیل می کند.
-3روش تحقيق
روش مطالعه حاضر بر حسب هدف ،کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطالعات ،تویيیی از نو تویيیی -تحليلی می باشد.
جامعه آماری تحقيق کليه کارکنان سازمان امور مالياتی شهر بجنورد می باشد .الزم به ذکر است که سازمان موردنظرشامل
131کارمند بود که  111نیر با روش نمونه گيری تصادفی با فرمول کوکران انتخاب گردید .در این تحقيق ،برای آزمون
متغيرهای تحقيق ،از یک پرسشنامه استاندارد هائو و همکاران ( ،)2113استیاده گردید .الزم به ذکر است که پرسشنامه ،نگرش
افراد را بر اساس مقياس پنج تایی ليکرت (خيلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خيلی زیاد) مورد بررسی قرار داده است.
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به منظور بررسی روایی یوری ،پرسشنامه های تحقيق ،توسط اساتيد مدیریت مورد بررسی و ارزشيابی قرار گرفته است.تا
ميزان انطباق آن ها با هنجارهای اجتماعی و اهداف پژوهش مورد ارزیابی قرار گيرد .همچنين برای بررسی روایی محتوایی،
ضمن استیاده از ادبيات موضو مطرح شده در زمينه های متغييرهای تحقيق به منظور تعدیل پرسش نامه ها ،از نرم افزار
 spssنيز بم نظور تحليل عاملی تایيدی ،استیاده شده است .که با توجه به مقادیر بارهای عاملی این پژوهش ،روایی پرسشنامه
مذکور در حد قابل قبول و مناسب است.
قابليت اعتماد این پرسش نامه ها ،به کمک ضریب آلیای کرونباخ از طریق نرم افزار  spssارزیابی شده که ميزان آن ( )1/11
می با شد .همچنين به منظور تجزیه و تحليل داده ها ،از نرم افراز  SMART PLSاستیاده گردیده است بطوریکه برای
بررسی فرضيههای تحقيق ،آزمونهای بارهای عرضی ،آزمون چن ،ضریب ترکيبی (دیلون -گلدشتاین) ،متوسط واریانس
استخراج شده ( ،)AVEالگوریتم پی ال اس و بوت استارپ استیاده میگردد.
-4يافته هاي تحقيق
-1-4سيماي آزمودني ها
جدول شماره ( ) 1اطالعات مرتبط با ویژگی های جمعيت شناختی به تصویر کشيده است .همانطور که مالحظه می گردد بيش
از  88درید مشارکت کنندگان را مردان تشکيل می دهد .همچنين قریب به  21درید آن ها از مدرك تحصيلی کارشناسی
برخوردارند .بعالوه  22دید از آن ها دارای  1الی  11سال سابقه خدمت می باشند که نزدیک به  21درید آن ها در دامنه
سنی  31الی  21سال قرار دارند.

سن
کمتر از  31سال

 1تا  1سال
19/11

کاردانی
8/21

بين  31تا  31سال

 1تا  11سال
22/61

کارشناسی
11/16

بين  31تا  21سال

 11تا  11سال
22/31

کارشناسی ارشد
31/11

11/11

28/66

21/29
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تحصيالت

جنس
مرد
88/66

زن
22/32
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بيشتر از  21سال
12/88

بيشتر از  11سال
13/13

دکتری
6/39

-2-4يافته هاي تحقيق
در این بخش با استیاده از الگوریتمهای پی ال اس و همچنين بوت استارپ به بررسی فرضيهها میپردازیم .سه مدل به یورت
زیر رسم و تجزیه و تحليل م گردد.
 مدل یک :بررسی تاثير متغيرهای انگيزش بر اشتراك گذاری دانش.
 مدل دو :بررسی تاثير نقش تعدیگری متغيرهای سرمایه اجتماعی (اهداف اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و روابط
اجتماعی)
 مدل سه :ب ررسی تاثيرمتغيرها و فرضيه های ایلی تحقيق شامل تاثير انگيزش کارکنان بر اشتراك گذاری دانش و
همينطور بررسی تاثير نقش تعدیلگری سرمایه اجتماعی
نتایج آزمون فرضيهها درشکل های زیر نشان داده شده است.

شکل ( )2آماره  tمدل یک
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شکل ( )3آماره  tبين متغيرهای مدل دوم

شکل ( )2آماره  tبين متغيرهای مدل سوم
نکته مهم در ارتباط با جدول ذیل این است که روابطی که در آن مقدار  pکمتر از  1011باشد تایيد میشوند و روابطی که
مقدار pآنها بيشتر از  1011باشد مورد تایيد واقع نمیشوند
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جدول شماره( )2خالیه نتایج آزمون
فرضيه

متغيرها

مدل اول

مدل دوم

مدل سوم

ایلی یک

انگيزش کارکنان←اشتراك گذاری دانش

-

***.04.0

***.0433

فرعی 1

مقابله به مثل ←اشتراك گذاری دانش

***.0412

-

-

فرعی 2

پاداش سازمانی ←اشتراك گذاری دانش

*.01.2

-

-

فرعی 3

لذت ←اشتراك گذاری دانش

**.02.3

-

-

نقش تعديل گري سرمايه اجتماعي در ارتباط بين ....
ایلی 2

انگيزش کارکنان←اشتراك گذاری دانش

-

-

-.01.2

نقش تعديل گري اهداف اجتماعي در ارتباط بين ....
فرعی 2

انگيزش کارکنان←اشتراك گذاری دانش

-

.0...

-

نقش تعديل گري اعتماد اجتماعي در ارتباط بين ....
فرعی 1

انگيزش کارکنان←اشتراك گذاری دانش

-

.0..0

-

نقش تعديل گري ارتباط اجتماعي در ارتباط بين ....
فرعی 6

انگيزش کارکنان←اشتراك گذاری دانش

-

-.0.01

* P < 0.05
** P < 0.01
*** P < 0.001

-.نتيجه گيري
این پژوهش به منظور رابطه بين انگيزش کارکنان با اشتراك دانش با توجه به نقش تعدیلگری سرمایه اجتماعی با اقتباس از
مدل اقتباس از هائو و همکاران ) 2113( ،انجام گردیده است .در این راستا ادبيات موضو و تحقيقات داخلی و خارجی مرتبط
مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی رابطه بين مقابله به مثل با اشتراك گذاری دانش ،مشخص گردید که بين این دو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بر این اساس میتوان این گونه عنوان کرد که افزایش ميزان مقابله به مثل در ميان کارکنان سازمان موجب افزایش اشتراك
گذاری دانش ميان آنها میشود .تسهيم دانش توسط یک حس قوی از مقابله به مثل (روابط متقابل بين کارکنان) تسهيل می-
شود .هنگامی که یک کارمند دانش با ارزش خود را به دیگران ارائه می کند ،گيرندگان این دانش مرهون وی میشوند و در
یدد جبران کار او برمی آیند .چنين روابط متقابلی کارکنان را به تسهيم دانش خود تشویق میکند .مقابله به مثل ،ریشه در
دادن و گرفتن متقابل دانش دارد .این دادن و گرفتن دانش ،تسهيم دانش را افزایش میدهد؛ بنابراین مقابله به مثل به عنوان
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یک عامل مؤثر برای تسهيم دانش به حساب میآید .با توجه به نتایج حایل از این تحقيق تاثير مثبت مقابله به مثل بر اشتراك
گذاری دانش اثبات شد .این یافته با مطالعات ،چناماننی و همکارنش ( ،)2112با یک بخش از نتایج تحقيق هائو و همکارانش
( )2113و بارتول و اسریواستاوا ( )2112هماهنگی و تطابق دارد.
در بررسی رابطه بين پاداش سازمانی و اشتراك دانش ،مشخص گردید که بين این دو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بر
این اساس میتوان این گونه عنوان کرد که افزایش ميزان پاداش سازمانی به کارکنان سازمان موجب افزایش اشتراك گذاری
دانش ميان آنها میشود .منظور از پاداش سازمانی مزایا و منافعی است که سازمان برای کارکنانی که دانش خود را به اشتراك
می گذارند ،در نظر میگيرد با توجه به نتایج حایل از این تحقيق تاثير مثبت پاداش سازمانی بر اشتراك گذاری دانش اثبات
شد .این یافته با مطالعات ،تحقيقات هائو و همکارانش ( )2113و چوی و همکارانش ( )2111تطابق و همخوانی دارد.
در بررسی رابطه بين لذت با اشتراك گذاری دانش ،مشخص گردید که بين این دو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بر این
اساس میتوان این گونه عنوان کرد که افزایش ميزان لذت موجب افزایش اشتراك گذاری دانش میشوند .احساس لذت از
تسهيم دانش تأثير بسزایی در تشویق کارکنان و ایجاد انگيزه در بين آنها برای انجام تسهيم دانش دارد .با توجه به نتایج
حایل از این تحقيق تاثير مثبت لذت بر اشتراك گذاری دانش اثبات شد .این یافته با مطالعات ،حقيق هائو و همکارانش
( )2113و وی و همکاارانش ( )2111هماهنگی و تطابق دارد.
در بررسی رابطه بين انگيزش کارکنان با اشتراك گذاری دانش ،مشخص گردید که بين این دو رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .انگيزش نقش مهمی در درك نگرش اعضای سازمان نسبت به اشترك دانش اییا می کند .فرض بر این است که افراد
تجارب ادراکی مشابهی را در سازمان به اشتراك می گذارند ،که ارزیابی آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد و پاسخ موثر به
وضعيت را شکل خواهد داد .همچنين ،شواهد تجربی نشان می دهد که انگيزش افرد سازمان ،ارتباط مثبتی با نگرش آنها دارد ،
بدان معنی که هر چه درك افرد از انگيزش مثبت تر باشد ،نگرش جمعی پرانرژی تر است؛ بنابراین ،ما نشان می دهيم که اگر
انگيزش در سازمان وجود داشته باشد ،نگرش مثبت نسبت به اشتراك دانش را می توان انتظار داشت .بنابراین میتوان در
تیسير نتيجه این آزمون این گونه بيان کرد که انگيزش یک محرك ضروری برای تسهيم دانش است و این امر به کلی درك
شده است .در واقع انتظار می رود که انگيزش ،افراد را به سمت اشتراك دانش هدایت کند .این یافته با نتایج حایل از
تحقيقات هائو و همکارانش ( ،)2113هوانگ و همکارانش ( )2111و کيم و هان ( )2119تطابق و همخوانی دارد.
فرضيه فرعی چهارم این تحقيق به بررسی نقش تعدیل گری اهداف اجتماعی در ارتباط بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری
دانش میپردازد .نتایج و خروجیهای حایل از نرم افزار در این تحقيق نقش تعدیل گری اهداف اجتماعی در ارتباط بين
انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش را رد میکنند .بر این اساس میتوان این گونه عنوان کرد که این متغير نقش
تعدیلگری در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش ندارد .منظور از اهداف اجتماعی ،اهداف و ارزش های
مشترکی است که برای تمامی ا عضای شبکه فراهم است و مقدمه فعاليت بهينه آنان در نظام اجتماعی را فراهم می نماید ،اما با
توجه به بررسی هایی که در این تحقيق انجام شد ،شواهدی برای اثبات نقش تعدیل گری این متغير در رابطه بين انگيزش
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کارکنان و اشتراك گذاری دانش یافت نشد .این یافته با نتایج حایل از تحقيقات هائو و همکارانش ( )2113و رایان و دسی
( )2111تطابق و همخانی دارد.
فرضيه فرعی پنجم این تحقيق به بررسی نقش تعدیل گری اعتماد اجتماعی در ارتباط بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری
دانش میپردازد .نتایج و خروجیهای حایل از نرم افزار در این تحقيق نقش تعدیل گری اهداف اجتماعی در ارتباط بين
انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش را رد میکنند .بر این اساس میتوان این گونه عنوان کرد که این متغير نقش
تعدیلگری در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش ندارد .اعتماد اجتماعی ،مهمترین متغير تشکيل دهنده
سرمایه اجتماعی است و در طول زمان و به تدریج از طریق تعامل افراد با یکدیگر به وجود میآید و پس از به وجود آمدن ،به
خير عامه تبدیل می شود .این نو اعتماد در سطحی وسيعتر از اعتماد بين شخصی ،از شبکههای موجود در امور اجتماعی،
مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود .هنجارهای مؤثر بر ارتباط های متقابل ،در شبکه های درهم تنيده و متراکم
مبادالت اجتماعی به وجود می آیند ،به ویژه آن دسته از روابط اجتماعی که به یورت افقی در پهنۀ گروهبندیهای گوناگون
اجتماعی سازمان یافته است .اعتماد اجتماعی سطوح باالتری از پذیرش کارهای داوطلبانه را ترویج میکند و هزینه مبادالت را
کاهش میدهد و بدین طریق همکاری را روان میسازد .با توجه به بررسی هایی که در این تحقيق انجام شد ،شواهدی برای
اثبات نقش تعدیل گری این متغير در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش یافت نشد .این یافته با نتایج حایل
از تحقيقات هائو و همکارانش ( )2113و کابررا و همکارانش ( )2119تطابق و همخوانی دارد .بر این اساس میتوان گیت اعتماد
اجتماعی دارای نقش تعدیلگری در رابطه ميان انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش نمیباشد.
فرضيه فرعی ششم این تحقيق به بررسی نقش تعدیل گری ارت باط اجتماعی در ارتباط بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری
دانش میپردازد .نتایج و خروجیهای حایل از نرم افزار در این تحقيق نقش تعدیل گری ارتباط اجتماعی را در ارتباط بين
انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش رد میکنند .بر این اساس میتوان این گونه عنوان کرد که این متغير نقش تعدیلگری
در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش ندارد .ارتباط اجتماعی ،به پيوندها و روابط موجود در اجتما شامل
وسعت و شدت ارتباطات موجود در جامعه اشاره میکند .بعد ارتباطی به انوا روابط فردی میپردازد که افراد در طول تعامالت
خود ایجاد میکنند .این بعد ناظر بر متغيرهایی است که بدون وجود آنها کنشگران اجتماعی با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار
نمی کنند .در واقع این متغير شرط الزمی بر برقراری کنش اجتماعی و در نتيجه کسب سرمایه اجتماعی برای کنشگر است .در
حالی که بعد ساختاری به این امر تمرکز د ارد که آیا کارکنان در یک سازمان ایال به هم متصل هستند یا خير ،بعد ارتباطی بر
ماهيت و کيیيت این ارتباطات متمرکز است .در واقع بعد ساختاری زیرساخت برقراری ارتباط را فراهم میآورد و سرمایه
ارتباطی بر روی این زیرساخت ،ارتباط را بوسيله تعامالت شخصی و دوستانه و ...برقرار میسازد .با توجه به بررسیهایی که در
این تحقيق انجام شد ،شواهدی برای اثبات نقش تعدیل گری این متغير در رابطه بين انگيزش کارکنان و اشتراك گذاری دانش
یافت نشد .این یافته با نتایج حایل از تحقيقات هائو و همکارانش ( ،)2113ليائو و همکارانش ( )2118و اینکپن و همکارانش
( )2111تطابق و همخوانی دارد.
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-0پيشنهادات تحقيق
 )1با توجه به جدید بودن تحقيق در زمينه انگيزههای درونی و بيرونی پيشنهاد میگردد که ابعاد مختلف روانشناختی
انگيزههای درونی و بيرونی بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد.
 )2رابطه انگيزش و اشتراك دانش دریچه جدیدی را بر روی محققين و پژوهشگران داخل کشور ایجاد کرده است که از
آن برای بهبود انگيزش کارکنان سازمان به منظور اشتراك گذاری دانش از سوی آنها استیاده میکنند .این تحقيق
نيز با ایجاد یک دریچه جدید در این زمينه توانسته است تا منبعی در این زمينه ارائه دهد.
 )3با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پيشنهاد میشود مدیران بر روی افزایش انگيزش کارکنان تمرکز نمایند؛ زیرا افزایش
انگيزش کارکنان در سازمان عالوه بر اینکه موجب بهبود عملکرد کارکنان سازمان شده و سطح رضایتشان را از
کارشان افزایش میدهد ،با توجه به نتایج این تحقيق روحيه اشتراك دانش را نيز در سازمان بهبود میدهد که همين
امر موجبات بهبود عملکرد سازمانی را فراهم می آورد.
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