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چکیده
هدف این مقاله ،طراحی یک ابزار جامع ،دقي و قابلاعتماد برای سنج

رفتار تسهيم دان

کارکنان است .برای این منظور پس از بررسی متمرکز متون مرتب  ،شاخوهایی برای سنج
رفتار تسهيم دان

در سازمانها استیراج شد .تجزیهوتحليل دادهها در دو مرحله صورت گرفت؛

از تحليل عاملی اکتشافی ( )EFAبرای شناسایی ابعاد و طبقهبندی شاخوها استفاده شد و درنهایت
برای بررسی روایی مدل اندازهگيری ،تحليل عاملی تأیيدی ( )CFAمورد استفاده قرار گرفت .این
آزمونها با استفاده از دادههای جمعآوریشده از کارکنان شرکتهای دان بنيان مستقر در پارک
علم و فناوری خراسان انجام شده است .نتيجه تجزیهوتحليلها با استفاده از نرمافزارهای آماری
 SPSSوAMO

 ،یک ابزار اندازهگيری جامع و قابلاعتماد برای سنج

رفتار تسهيم دان

با

 00شاخو و  7مؤلفه شد .از این ابزار پيشنهادی برای نظام ارزیابی و گزارشدهی عملکرد و
همچنين نظام جبران خدمات در سازمانهای میتلف میتوان استفاده کرد.
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مقدمه
در سالهای اخير ،سازمانها و شرکتهای میتلف ،پيوستن به روند دان
مفاهيم جدیدی همچون کار دانشی ،کارکنان دانشی ،مدیریت دان

را آباز کردهاند و

و سازمانهای دانشی خبر از

شدتیافتن این روند میدهند .پيتر دراکر با بهکارگيری این وا گان خبر از ایجاد نوع جدیادی از
سازمانها میدهد که در آنها بهجای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکميت دارد .براساس ایان نظریاه،
امروزه جوامع و سازمانهایی میتوانند انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشند کاه از دانا

بيشاتری

برخوردار باشند (ملکینيا و بجانی)1311 ،؛ راکه در این دوره شرکتها براساس دانا

خاود باا

یکدیگر رقابت میکنند .اما این دان

و تجربههایی که کارکنان طی سالهاای متماادی در نتيجاه

شکستها ،موفقيتها و آزمون و خطاهای متعدد بهدسات آوردهاناد ،باهصاورت دانا

پنهاان در

سازمان وجود دارد (قالوناد و بزرگای .)1393 ،بناابراین ،ایان گفتاه گارتين )1999( 1کاه "دانا
قدرت است" در محي های امروزی باید به "اشتراک دان
محي های پویای امروز سازمان ها ،دانا

قدرت است" تبادیل شاود؛ یعنای در

تنهاا زماانی قادرت اسات کاه بتواناد باهمنظاور افازای

عملکرد سازمانی و فردی در دسترس قرار گرفته ،آموخته شود و بهاشاتراک گذاشاته شاود .بادون
تسهيم دان

نمیتوان به گونه ای مؤیر دان

سازمانی را مدیریت کارد و ساازمان کامکام برتاری

رقابتی خود را از دست خواهد داد .با این توضيحات پس تسهيم دان
تسهيم دان

تنها یک هدف نيست ،بلکه

هام هادف و هام وسايله اسات و باه ایربیشای تاالشهاای ساازمانی منجار مایشاود.

بهعبارتدیگر ،برآیند تسهيم دان  ،خل دان
است .بهاین ترتي  ،تسهيم دان

جدید و نوآوری و درنتيجه بهبود عملکرد ساازمان

بين افراد و واحدها در یک سازمان باید تبدیل به یک رفتار حياتی

شود.
تسهيم دان

باهعناوان رفتااری پيچياده و ارزشآفارین ،بنياان و پایاه بساياری از فعالياتهاای

راهبردی مدیریت دانشی در سازمانهاست و آن هم بهدليل منافع بالقوه زیادی است که برای افاراد
و سازمانها به همراه دارد .اگر یک سازمان بیواهد رفتارهای تسهيم دانا  0را تشاوی کناد ،بایاد
رفتار بهاشتراکگذاشتن دان

بهطور صریح ،بهعنوان بیشی از حوزه عملکرد فرد شاناخته شاود و
1. Gurteen
2. Knowledge sharing behavior
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باید به شيوه های ارزیابی عملکرد مرتب شود .بهعبارتی ،نظام ارزیابی عملکرد و نظام پااداش بایاد
مرتب با این قضيه و در راستای تشوی افراد به این رفتار باشاد .دربياراینصاورت ،کارمنادان هام
فقاا تمرکااز خااود را روی عملکردهااای قاباالاناادازهگيااری ماایگذارنااد تااا عملکردهااای
بيرقابلاندازهگيری م ل تسهيم دان
رفتارهای تسهيم دان

و تجربه با دیگران .با مطالعه تحقيقاتی کاه تااکنون در زميناه

انجام شده است ،دو موضوع قابال بحار اسات :اول اینکاه بساياری از ایان

مطالعات بدون تعریفکردن رفتار تسهيم دان

و روش اندازهگيری آن اقدام به شناساایی عاواملی

کردند که باعر می شود در افراد این انگيره ایجاد شود که به سمت رفتارهای تسهيم دان

بروناد،

مانند تأیير فضاای اعتمااد ساازمان ،حمایاتهاای مادیریتی ،فرهناگ ساازمانی ،زیرسااختهاا و...
(برایم ال :اخوان و حسينی سرخوش1394،؛ رضایی دولتآبادی و همکاران1390،؛ لين 0557 ،1؛
نگ و وانگ 0511،0؛ والسانيا و همکاران .)0510 ،3اما قبل از همۀ اینهاا مادیر اول بایاد بتواناد
این رفتار را شناسایی و ارزیابی کند .ازطرفی ،آن دسته از مطالعاتی هم که اقدام باه ارائاه شااخو
برای اندازهگيری این رفتار کردهاند ،فق به جنبهای از محتویات بهاشتراکگذاشته توجه داشتهاند
و تالش اندکی برای ایجاد یک مقياس و مدل اندازهگيری جامع ،دقي و قابلاعتماد برای سانج
رفتار تسهيم دان

شده است .برایم ال ،بعضی از مطالعات ،رفتار تسهيم دان

را فق یک فرایناد

"درخواست" و "پاسخ" تعریف میکنند و بنابراین ،شاخو و معيار اندازهگيری فق ایان خواهاد
بود « شما بهطور متوس

ند درصد از درخواستهای همکاران خود را پاسخ میدهيد؟» و یا « آیا

به درخواست های شما در مورد حل یک مسئله کاری توس همکاران شما پاسخ داده شده است؟»
(تسایی .)0550،4بعضی از مطالعات از جنبههای داوطلبانه یا اجباریبودن به بررسی و انادازهگياری
این رفتار پرداختند (تنگ و سانگ .)0511 ،0تعدادی از مطالعات برای سنج

این رفتار معيارشاان

این بود که « آیا شما بهترین روش های انجام کار را به اطالع همکاران خود میرسانيد» و یاا « آیاا
شما اشتباهات شیصی خود حين کار را به اطاالع همکااران خاود مایرساانيد؟» باهعباارتی معياار
1. Lin
2. Chang and Chuang
3. Valsania et al
4. Tsai
5. Teng & Song
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اندازهگيری فق دان

ضمنی است (مورا و همکاران ) 0513 ،1و دساته دیگاری از مطالعاات ایان

رفتار را از جنبه رسمیبودن یا بيررسمیبودن اندازهگيری کردهاند که اشاره به وجود یا عدم وجود
در سازمانها و تمایل بهاشتراکگذاری دان

سازوکارهای رسمی و میازن دان

از یکی از ایان

دو روش دارد ( نگ ،هو و ال .)0559 ،0ازاینرو ،باتوجه به اهميت مسئله و نبود یاک مادل جاامع
ارزیابی این تحقي بنا دارد تا با مطالعه مبانی نظری مطالعات صورتگرفتاه در زميناه رفتاار تساهيم
دان

همچنين مورد توجه قراردادن بسترها و شيوه های اشتراک دانا  ،ابعااد و مؤلفاههاای رفتاار
را شناسایی و نتایج آن را در قال

تسهيم دان

کمک آن بتوان رفتار تسهيم دان

الگوی ابعاد رفتار تسهيم دان

ارائه نمایاد کاه باه

در یک سازمان و صنعت را اندازهگيری کرد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اندازه گيری رفتار تسهيم دان

هنوز جز حوزه های جدیدی است که هيچ روش انادازهگياری

قطعی برای آن وجود ندارد .ازطرفی ،میدانيم یک مقياس ،زمانی میتواند ساختار را انادازهگياری
کند که ماهيت آن ساختار به وضوح تعریاف شاود و بادون یاک تعریاف خاوخ سااختار ،نوشاتن
موضوعات آن هم دشوار میشاود (یای .) 67 :0559،3مارور متاون مرباوط باه تساهيم دانا
می دهد که تعریفی جامع و مشیو برای رفتار تسهيم دان

نشاان

وجود ندارد و بسياری از پووهشگران

از نقطهنظر خود به تعریف این مقوله پرداختهاند کاه باه اختصاار باه برخای از ایان تعااریف اشااره
میشود:
تسهيم دان
میشود فردی دان
دان  ،بين

4

توس مک درمت ( )157 :1999بدینصورت تشریح شده است که :وقتی گفتاه
خود را تسهيم میکند ،به این معناست که آن فرد ،فرد دیگری را با استفاده از

و افکار خود راهنمایی میکند تا او را کمک کند که موقعيت خود را بهتر کند .ازنظر

لی ) 304 :0551( 0تسهيم دان

یعنی انتقال یا انتشار دان

از یک فرد ،گروه و سازمان به دیگاری.
1. Mura et al.
2. Cheng, Ho & Lau
3. Yi
4. McDermott
5. Lee
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رایو و همکاران  )113 :0553( 1تسهيم دان

را رفتار انتشار دان

به دیگر اعضای سازمان میدانند .تسهيم دانا

بهدستآمده بهوسايله یاک نفار

در تعریاف هلمساتادتر )11 :0553( 0ناوعی تعامال

داوطلبانه است بين بازیگران انساانی در اار وخ نهادهاای مشاترک ازجملاه قاانون ،هنجارهاای
اخالقی ،نظم های رفتاری ،آداخ و رسوم و ...که موضوع تعامالت دان

است .طب گفته هاوف و

وان ونين )14 :0554( 3تسهيم دان  ،فرایندی است که در آن افراد بهطور متقابل دان

و تجربيات

خود را با یکدیگر مبادله کرده (اهادا دانا ) و درنهایات باهصاورت مشاترک دانا

جدیادی را

بهوجود میآورند (جذخ دان ) .تعریف یی )61 :0559( 4یکی از کاملتارین تعااریف اسات کاه
رفتار تسهيم دان

را مجموعهای از رفتارهای فردی میداند که شامل بهاشتراکگذاشاتن دانا

و

تیصو مربوط به کار با دیگر اعضای درون سازمان میباشد و میتواند به ایربیشی نهایی سازمان
کمک کند .طبا تعریاف تياه و یاناک 0در ساال  0511رفتاار تساهيم دانا

درجاهای اسات کاه

کارکنان ،دانشی را که بهدست آوردهاند ،به اشتراک میگذارند .برایناساس ،رفتار تساهيم دانا
کارکنان در این پووه

به این صورت تعریف میشود " :رفتاار تساهيم دانا

باه مجموعاهای از

رفتارهای رسمی و بيررسمی اشاره دارد که کارکنان برای تبدیل دان  ،تجرباههاا و مهاارتهاای
شغلی خود به دارایی سازمان انجام میدهند ".
در راستای این تعااریف میتلاف ،معيارهاای شناساایی و انادازهگياری ایان رفتاار هام از نظار
صاح نظران میتلف ،متفاوت است و هر پووهشاگری باه جنباهای از ایان رفتاار اشااره مایکناد،
برایم ال ،داونسورت و پروساک  )1991( 6معتقد بودند که بهاشتراکگذاشتن دان
می افتد که یک فر د برای حل مشکل خود درخواست استفاده از دان
است ،تسهيم دان

زماانی اتفاا

دیگاران کناد .اگار ناين

با عمل "درخواست" شروع میشود و با عمل "انجام /پاساخ" (یعنای موافقات

برای ارائه آنچه درخواست شده است) به پایان میرسد (تسایی .)110 :0550 ،در این حالت رفتاار
تسهيم دان

شاامل رخاه "درخواسات" و "پاساخ" مایشاود .اماا آیاا "درخواسات"" ،پاساخ"
1. Ryua & Hob and Han
2. Helmstadter
3. Hooff and van Weenen
4. Yi
5. Teh & Yong
6. Davenport & Prusak
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می تواند پيچيدگی رفتارهای تسهيم دان

در یک سازمان را تبيين کند؟

ازطرفی ،برخای از محققاان معتقدناد کاه هار زماان کاه ماا باه طاور داوطلباناه بادون دریافات
درخواست اوليه ،دان

را به دیگران ارائه دهيم اشاتراکگاذاری دانا

سانگ .)150 :0511،هانس و آویتال )6 :0550( 1رفتار تسهيم دان
به صورت داوطلبانه دان
اشتراکگذاری دان

اتفاا مایافتاد (تناگ و

را رفتااری مایدانناد کاه فارد

و تجربيات منحصربهفرد خود را در دسترس دیگر افراد قرار دهاد؛ یعنای
نشاندهنده یک عمل ارادی است .این در حالی است که لی و همکااران

0

( )3 :0554معتقدند نوع دیگری از اشتراکگذاری دان  ،اشتراکگذاری اجباری و الزامی اسات.
این نوع از اشتراکگذاری بهعنوان بیشی از کار یاک فارد از او انتظاار مایرود و جازو عملکارد
کاری او محسوخ میشود.
نگ ،هو و ال ( )310 :0559اشتراکگذاری دان
مانند پورتالهای سازمانی یا میازن دان
افاراد بااه اشااعه و توزیااع دانا

رسمی را ازطری نظامهای مدیریت دان

ميسر میدانند .در این شيوه رفتار تسهيم دان

در سيساتم ماادیریت دانا

یعنای آیاا

مایپردازنااد یااا خيار .امااا گروهاای از

پووهشگران معتقدند اشتراکگذاری دان  ،رفتارهای بيررسمیای اسات کاه از طریا مکالماات
بيررسمی و تعامالت شیصی بين همکاران رخ میدهد .ایان تعاامالت ممکان اسات کاه ازطریا
سمينارهای بيررسمی ،مالقات های بدون برنامه ،گفتگوهای هرهبه هره هنگاام نوشايدن اای و
قهااوه ،پساات الکترونيااک و گفتگااوی دونفااره صااورت پااذیرد ( کينااگ0551 ،3؛ گااائو0554 ،4؛
ایدری 0550 ،0نقل در جعفرزاده کرمانی.)056 :1391 ،
مورا و همکااران ( )009 :0513در مقالاه خاود ،اشاتراکگاذاری بهتارین شايوه انجاام کاار و
بهاشتراکگذاری اشتباهات شیصی را رفتار های میتلفی دانستند که به بهترین نحوه ،رفتار تساهيم
دان

را تبيين میکند.
اوليویرا و همکاران )133 :0510( 6از دو مقياس برای اندازهگيری رفتار اشتراک دان

استفاده

1. Hansen & Avital
2. Lee et al.
3. King
4. Gao
5. Chaudhry
6. Oliveira et al
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کردند .1 :باتوجه به دان

آشکار و پنهان (صریح و ضمنی) که دانا

صاریح مایتواناد در اساناد

ساختار یافته و ذخيره شود و عموماً با فناوری ساده یا پيشارفته منتقال مایشاود درحاالیکاه دانا
ضمنی ازطری تجربه ،مهارتها و تیصو بهدست میآید و ساختار آن دشوار است و معماوالً در
رواب اجتماعی ازطری تمااس مساتقيم و مشااهده رفتارهاا منتقال مای شاود .0 .باتوجاهباه ساطح
درگيری و مشارکت افراد در اشتراک دان .
عالوه بر موارد ذکرشده ،گروهی از پووهشگران هم به نوع دیگری از اشاتراکگاذاری دانا
اشاره میکنند که شامل اشتراکگذاری فعال و منفعل است .اشتراکگذاری فعال شامل بحرها و
مااذاکرات مااوردی بااا گااروههااای میتلااف ،جلسااات گاازارشدهاای بااه ماادیران و یااا شاارکت در
مصاحبه هاست .در اشتراک گذاری منفعل تعامل با کاربر نهایی مطرح نيست و هدف از ایان شايوه
اشتراک گذاری ،اشاعه دانا

و یاا تغييار ساطح آگااهی میاطا

ماوردنظر اسات .در ایان شايوه

اطالعات ازطری ایميل و به طور منظم و به شکل انتشار مقاله در مجله ،ارائاه در سامينار در مجاامع
حرفه ای و یا ارائه نتایج پووهشی روی وخگاهها دراختيار گروه گستردهای از افراد قارار مایگيارد
(نجات و همکاران.)175 :0551 ،1
بهاینترتي  ،همانطورکه پيشينه پووه

نشان مایدهاد تقریبااً تماامی ایان مطالعاات فقا باه

جنبهای از محتویات به اشتراکگذاشته ( بهعنوانم ال؛ بهاشتراکگذاری دان

ضمنی و صریح یاا

بهاشتراکگذاری بهترین شيوه انجام کاار یاا  )...توجاه داشاتهاناد ،درحاالیکاه ،ایان رفتاار بسايار
پيچيدهتر و گستردهتر از این طبقهبنادیهاای سااده اسات؛ .یعنای باا وجاود حجام زیااد مطالعاات
صورتگرفته در زمينه رفتارهای بهاشتراکگذاری دان  ،هنوز یک مقياس جامع و قابلاعتماد که
تمامی این تعاریف و طبقهبندیهاا را شاامل شاود ،وجاود نادارد .بناابراین ایان مطالعاه ساعی دارد
باتوجهبه همه سنجههای مطرح شده در مبانی نظری و ابزارهاای گونااگونی کاه در مطالعاات قبلای
برای اندازه گيری این رفتار استفاده شده بود؛ ابزاری کامل برای اندازهگيری این رفتار در سازمانها
و کمک به مدیران جهت شناسایی اینگونه رفتارها در کارکنان خود طراحی کند.
جدول ( )1فهرستی از شاخو های رفتار تسهيم دان

را کاه از ماتن ادبياات موضاوع و مباانی

نظری استیراج شده است ،نشان میدهد.
1. Nedjat et al
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جدول  .7شاخصهای استخراجشده
منابع

شاخصها
آماده و ارائهکردن دستورالعمل ،رویهها ،روشها و مدلهای کاری به اعضای سازمان

لی ()0551
بوک و همکاران ()0550

1

بوک و همکاران ()0550

بهاشتراکگذاری گزارشهای کاری و اسناد رسمی

یی ()0559
لی ()0551

بهاشتراکگذاری تجربهها یا دان

بوک و همکاران ()0550

فنی با دیگر اعضای سازمان

یی ()0559
اخوان و همکاران ()0513

بهاشتراکگذاری دان

0

لی ()0551

کس وکار

بوک و همکاران ()0550
اسکات ()0550

بحر و گفتگو با همکار در محور فعاليتهای کاری و نتایج آنها بعد از اتمام کار

3

یی ()0559
اخوان و همکاران ()0513

ایجاد یک سيستم مشیو در سازمان برای یبت و ضب دان

اسکات ()0550

کارکنان

مشارکت در جلسات طوفان مغزی
صرف زمان در گفتگوی شیصی بيررسمی (بهعنوانم ال ،بحر در راهرو ،پي

یی ()0559
از ناهار،

ازطری تلفن) با دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان

مورا و همکاران ()0513
یی ()0559

انتقال اطالعات به همکاران در مورد بهترین روشهای انجام کار

مورا و همکاران ()0513

انتقال تجربيات از اشتباهات شیصی

مورا و همکاران ()0513

گفتگوی راحت ،آزاد و بیدبدبه کارکنان در مورد اشتباهات گذشته خود بهمنظور جلوگيری
از تکرار آنها برای دیگران
معلومکردن شکست و اشتباهات گذشته در سازمان بهمنظور جلوگيری از تکرار آن
دریافت اطالعات از افراد همتیصو سایر شرکتها

مورا و همکاران ()0513
یی ()0559
هووف و ویينن ()0554
هووف و ویينن ()0554

کمک به همکاران در صورت درخواست

مورا و همکاران ()0513
اخوان و همکاران ()0513

1. Bock et al.
2. Akhavan et al.
3. SCOTT E.
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جدول  .7شاخصهای استخراجشده
شاخصها

اشتراکگذاری دان

منابع

بهعنوان یک روش کار روزمره معمول و پيوسته در سازمان

هووف و ویينن ()0554
سرانکو و بونتيس ()0516

آمادگی افراد متیصو برای کمککردن به همکاران در زمينه تیصصی

سرانکو و بونتيس ()0516

شناخت اهل فن و اینکه ه کسانی گونگی انجام یک کار بیصوص را میدانند

بوک و همکاران ()0550

منتقلکردن دان

فراگرفتهشده از دورۀتحصيالت دانشگاهی و همچنين دورههای تیصصی
آموزشی

گردهماییهای سازمانی و تبادل اطالعات برای تعالی و موفقيت سازمان
دیدار با اعضای گروه کاری بهمنظور خل راهحلهای نوآورانه برای مشکالتی که در کار
رخ میدهد

1

لی ()0551
بوک و همکاران ()0550
بوک و همکاران ()0550
یی ()0559
یی ()0559

مشارکت در تيمهای کاری و انجام کار بهصورت گروهی

اخوان و همکاران ()0513

مشارکت در انجمنها با همکاران بهمنظور تشیيو مسائل و تالش برای حل آنها

اخوان و همکاران ()0513

مشارکت در بحرهای مربوط به موضوعات سازمانی

اخوان و همکاران ()0513

مشارکت در کنفرانسها یا کنگرههایی که داخل سازمان برگزار میشود

اخوان و همکاران ()0513

بهاشتراکگذاری ایدههای جدید کاری

یی ()0559
اخوان و همکاران ()0513

برگزاری جلسه ای برای جذخ دان

و تجربه افراد متیصو تازهوارد به شرکت

کشف زوایای جدید از یک موضوع در ایر ایدههای به اشتراک گذاشتهشده توس اعضای
گروه
یبت و مستندسازی دان
یبت و مستندسازی دان

کارکنان در فرمهای کابذی

حرفهای کارکنان در پایگاههای داده و میازن دان

بهاشتراکگذاری داستانهای موفقيتها و شکستهای خود در مورد موضوعات خاص در
جلسات

زاراگا و بونا ه ()0553

0

زاراگا و بونا ه ()0553
اخوان و همکاران ()0513
یی ()0559
اخوان و همکاران ()0513
لی ()0551
یی ()0559

مشارکت در مصاحبه و جلسهای که برای انتقال نظرات و تجربه ها برگزار میشود .زمانیکه
فردی قصد ترک سازمان یا بازنشستگی دارد
جابهجایی بين دو یا ند شغل و یا بين واحدها ( رخ
درک کامل یک موضوع به جهت انتقال آن

شغلی)

اخوان و همکاران ()0513
اخوان و همکاران ()0513
واسکو و فرج ()0555

3

1. Serenko and Bontis
2. Zarraga and Bonache
3. Wasko and Faraj
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جدول  .7شاخصهای استخراجشده
منابع

شاخصها

پشتيبانی از توسعه شیصی اعضای جدید گروه یا سازمان

یی ()0559

پشتيبانی از همکاران کمتجربه بهصورت برنامهریزیشده

یی ()0559

برقراری رواب مربيگری بلندمدت با کارکنان تازهوارد

یی ()0559

پرسيدن سؤاالت خوخ که کمک میکند به آشکارکردن افکار دیگران
برای هر کارمند در سازمان مهم است که آنچه را انجام میدهد دیگران هم بدانند
ارزش دان

در بهرهمندی دیگران از آن است

یی ()0559
توحيدی نيا و موسی خوانی ()0559
توحيدی نيا و موسی خوانی ()0559

پيشنهاد راههای حل مسائل در جلسات گروهی

یی ()0559

ارایه در سمينارها و ورکشاپ ها

یی ()0559

بيان تجربهها و دان های سازمانی برای دیگران در قال داستانهای جذاخ
آموزش مهارتها ،تجربهها و عقاید به افراد کمتجربه برای کمک به آنها جهت قبول
مسئوليت
درميانگذاشتن مهارتهای خود با همکاران با هدف آموزش گونگی انجام یک کار
بهصورت عملی و واقعی

اخوان و همکاران ()0513
اخوان و همکاران ()0513
اخوان و همکاران ()0513

ت آنالین با دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان

یی ()0559

کمک به همکاران از طری پست الکترونيک

یی ()0559
لی ()0551

انتشار مقاالت در مجالت و روزنامه ها

یی ()0559

دیگران را بهروز نگهداشتن ازطری تابلوهای بحر آنالین در مورد اطالعات مهم سازمان
انتظار متقابل همکاران از یکدیگر در بهاشتراکگذاری دان
با هدف تقویت رواب بين اعضا

بوک و همکاران ()0550

بهبود فرایندهای کس وکار طی تبادل دان

بوک و همکاران ()0550
بوک و همکاران ()0550

گسترش محدوده ارتباطی

توحيدینيا و موسیخوانی ()0559

آگاهییافتن از مهارتها و تواناییهای بالقوه خود هنگام بهاشتراکگذاری
با توضيح دان

یی ()0559
اخوان و همکاران ()0513

اشتراکگذاری دان

و دیدگاهها برای دیگران درک بهتر و بيشتری از دان
(توليد دان

1

جدید)

بهدست میآید

توحيدینيا و موسیخوانی ()0559
توحيدینيا و موسیخوانی ()0559

1. Tohidinia and Mosakhani
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پس از تهيه فهرست دقي شاخو های رفتار تسهيم دان

از متن ادبيات موضوع و مبانی نظری

(جدول  )1متوجه شدیم که برخی از شاخوها که توس پووهشگران میتلاف ارائاه شاده اسات،
درحقيقت به یک مفهوم اشاره میکنند و یا اینکه برخی از شاخوها را میتوان براسااس شاباهت
آنها در یک گروه طبقهبندی کرد و عنوان جدیدی به آنها داد؛ برای م ال ،شاخوهای « آماوزش
مهارتها ،تجربهها و عقاید به افراد کمتجربه برای کمک به آنها جهت قبول مسئوليت»« ،پشاتيبانی
از همکاران کمتجربه بهصورت برنامهریزیشده»« ،برقراری رواب مربيگری بلندمدت باا کارکناان
و تجربه افاراد متیصاو تاازهوارد باه شارکت»

تازهوارد» و «برگزاری جلسه ای برای جذخ دان

همگی تحت یک عنوان " تمایل به برقراری رواب مربيگاری بلنادمادت باا کارکناان تاازهوارد و
کمتجربه" مطرح شادند و یاا شااخوهاای «کماک باه همکااران ازطریا پسات الکترونياک» و
«دیگران را بهروز نگه داشتن ازطری تابلوهای بحر آنالین در مورد اطالعات مهم سازمان» که باه
یک موضوع اشاره میکنناد ،باا ایان عناوان " کماک باه همکااران ازطریا پسات الکترونياک و
شاابکههااای اجتماااعی" جاازو شاااخوهااای نهااایی آورده شاادند .همچنااين دو شاااخو « آماااده و
ارائااهکااردن دسااتورالعمل ،رویااههااا ،روشهااا و ماادلهااای کاااری بااه اعضااای سااازمان» و
«بهاشتراکگذاری گزارشهای کاری و اسناد رسامی» تجمياع و تحات عناوان " ارائاه مساتندات،
اسناد رسمی کاری ،دستورالعملها و رویههای کاری به همکاران" در شااخوهاای نهاایی لحاا
شدند و یا شاخوهای «انتقال تجربيات از اشتباهات شیصی»« ،گفتگوی راحت ،آزاد و بیدبدبه
کارکنان در ماورد اشاتباهات گذشاته خاود باه منظاور جلاوگيری از تکارار آنهاا بارای دیگاران»،
«معلااومکااردن شکساات و اشااتباهات گذشااته در سااازمان بااهمنظااور جلااوگيری از تکاارار آن»،
«بهاشتراکگذاری داستانهای موفقياتهاا و شکساتهاای خاود در ماورد موضاوعات خااص در
جلسات تيمی» و «بيان تجربهها و دان های سازمانی برای دیگاران در قالا

داساتانهاای جاذاخ»

به دليل همسوشانی که داشتند تحت یک عنوان "بهاشتراکگذاری داوطلبانه یا رسامی داساتانهاا و
تجربيات موف و شکستها و اشتباهات خاود باا ساایر همکااران" در شااخوهاای نهاایی مطارح
شدند .درنهایت  00شاخو برای رفتار تسهيم دان
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جدول  .2شاخصهای نهایی
 .1مشارکت در جلسات طوفان مغزی ،ميزگردها و گردهمایی تحليل و بحر موضاوعات ساازمانی و اظهاارنظر در
آنها
 .0مشارکت و سینرانی در کنفرانسها و همای های داخل یا کنگرههایی که داخال ساازمان برگازار مایشاود و
سینرانی در آنها
 .3مشارکت فعال در سيستمهای مشارکت موجود در سازمان نظير نظام پيشنهادها
 .4پيشنهادکردن راهحلهای حل مسائل در جلسات تيمی
 .0بهاشتراکگذاری گزارشهای کاری در قال

فایل الکترونيکی یا اپی

 .6ارائه مستندات ،اسناد رسمی کاری ،دستورالعملها و رویههای کاری به همکاران
 .7بهاشتراکگذاشتن تجربهها یا دان

فنی با همکاران

 .1بهاشتراکگذاری داوطلبانه یا رسمی داستانها و تجربيات موف و شکستها و اشتباهات خود با سایر همکاران
 .9انتقال شفاهی اطالعات به همکاران در مورد فعاليتهای کاری و نتایج آنها بعد از اتمام کار
 .15صرف زمان در گفتوگو شیصی بيررسمی (بهعنوانم ال بحر در راهرو ،پي

از ناهاار ،از طریا تلفان) باا

دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان
 .11ت آنالین با دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان
 .10کمک به همکاران ازطری پست الکترونيک و شبکههای اجتماعی
 .13انتشار مقاالت در مجالت و روزنامههای داخل و خارج از سازمان
 .14یبت و مستندسازی دان

خود در برگههای کابذی برای استفاده سایرین

 .10یبت و مستندسازی دان

حرفهای خود در پایگاههای داده و میازن دان

 .16مشارکت در مصاحبه و جلسهای که برای انتقال نظرات و تجربهها برگزار میشود .زمانی که فردی قصد ترک
سازمان یا بازنشستگی دارد.
 .17انتشار کت تأليفی مبتنیبر تجربيات سازمانی بهصورت سازمانی و شیصی
 .11تمایل به برقراری رواب مربيگری بلندمدت با کارکنان تازهوارد و کمتجربه
 .19اعالم آمادگی برای تدریس در دورههای آموزشی سازمان
 .05مشارکت در تيمهای کاری و انجام کار بهصورت گروهی
 .01کمک به همکاران در مورد بهترین روشهای انجام کار در صورت درخواست
 .00عدم هراس از دادن اطالعات به دیگران و اجتناخ از میفیکاری اطالعات
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روششناسی پژوهش
این پووه

از نظر ماهيت ،جزء پووه های اکتشافی شمرده میشود و در زمره پووه هاای

کمی قرار دارد .بهاین ترتي  ،پس از مشیوشدن فهرست نهایی شاخوها باهمنظاور یاافتن ابعااد
رفتار تسهيم دان

باتوجهبه اینکه ار وخ ازپي

تعيينشدهای نبود ،از تحليل عاملی اکتشاافی و

نرمافزار  ssssاستفاده شده است .تحليل عااملی اکتشاافی ساعی در کشاف و شناساایی متغيرهاای
اساسی یا عوامل و تلیيو آنها بهمنظور تبيين الگوی همبستگی بين متغيرهای مشاهده شاده دارد و
عالوه بر اینکه ارزش تجسمی و پيشنهادی دارد ،میتواند ساختارساز ،مدلساز یا فرضايهسااز باشاد
(سرمد و همکاران .)016 :1310 ،در مرحله بعد پس از طراحی ابزار جدید ،از تحليل عاملی تأیيدی
و به کمک نرمافزار آموس 1برای تأیيد اعتبار ابزار پيشنهادی استفاده میشود.
جامعه آماری تحقي را کليه کارکنان شرکتهای دان بنيان مستقر در پاارک علام و فنااوری
خراسان (که تعداد آنها حدود  955نفر میباشند) ،تشکيل میدهند .از این تعداد و باتوجهبه جدول
مورگان تعداد  069نفر بهعنوان نموناه بارای تحليال عااملی اکتشاافی انتیااخ شادند کاه باا روش
نمونهگيری تصادفی پرسشنامهها توزیاع و تعاداد  059پرسشانامه برگشات داده شاد (مقادار 58650
ضری

بارتلت کفایت نمونهگيری را تأیياد مایکناد) .الزم باه ذکار اسات ،بارای بررسای روایای

محتوایی پرسشنامه و بهمنظور رفع نواقو و ابهامات موجود از جنباه شاکلی و نگارشای از نظارات
هشت نفر از افراد صاح نظر در این حوزه استفاده شد و همچنين آلفای کرونباخ  5811پایایی این
پرسشنامه را تأیيد میکند .در مرحله دوم تحقي پس از ساختن ابازار بارای اعتبارسانجی آن تعاداد
 110پرسشنامه مجدداً بين کارکنان شرکتهای دان بنياان توزیاع و  130پرسشانامه برگشات داده
شد.

یافتههای پژوهش
نتایج آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی
نتایج آزمونهای تحليال عااملی اکتشاافی (تجزیاهوتحليال مؤلفاههاای اصالی و واریمااکس)،
1. AMOS
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کرویت بارتلت ،کيسر ا مير ا اولکين و تحليل واریانس کاه مبناای آماادهساازی و طراحای سانجه
رفتار تسهيم دان

است ،در جدولهای ( )3و ( )4مشاهده میشود .جدول (،)3کفایت دادهها برای

تحليل عاملی اکتشافی را نشان میدهاد کاه مشاتمل بار شااخو آزماون  KMOو مقادار شااخو
آزمون کرویت بارتلت است .اندازۀ شاخو آزمون  KMOبيشتر از  5/0بهدست آمد ،لذا میتاوان
تحليل واریانس درون داده ها را اجرا کرد .شاخو آزمون کرویت بارتلت نيز در سطح اطمينان 99
درصد قابل قبول و معنادار است .همچنين مقدار دترمينان ماتریس ضری

همبستگی نيز بزرگتر از

صفر بهدست آمده است.
جدول  .3نتایج آزمونهای کرویت بارتلت ،کیسر ا میر ا اولکین
شاخص آزمون

1/217

KMO

آزمون کرویت بارتلت

مقدار خی دو

630/654

در آزادی

031

شاخو

5/555

پس از ندین بار اجرای تحليل عاملی و استیراج عاملهای متعدد ازطری

رخ های متنوع

سرانجام باتوجهبه .1 :درصد تبيين واریانس و ارزش ویوه عاملها (جدول  )4و  .0نمودار شاي دار
(شکل  7 ،)1عامل شناسایی شد که در جدول ( ،)0نتيجه نهاایی تحليال عااملی اکتشاافی ،مشااهده
میشود
جدول  .4ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عاملهای چهارگانه
عامل

واریانس مقادیر ویژه

درصد واریانس

(واریانس کل)

مجموع درصد
واریانس

1

08371

058111

158111

0

08361

98760

358073

3

08343

78641

318001

4

08165

78117

468531

0

08543

78010

03830

6

18709

68990

658310

7

18710

68790

678111
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شکل  .7نمودار شیبدار

جدول ( )4مبين این واقعيت است که پاس از هشاتمين تکارار مااتریس دورانیافتاه ( ارخ
یافته) 67/111 ،درصد رفتار تسهيم دان  ،توس عوامل بيستودوگاناه مساتیرج از مباانی نظاری
پووه

و در قال

هفت مؤلفه جدید تبيين میشود .مقادار باهدساتآماده هام در تحليال عااملی

اکتشافی و هم ازلحا آماری بسيار مطلوخ است .درنتيجه میتوان ابزار سنج

رفتار تسهيم دان

را به کمک هفت مؤلفه جدید طراحی کارد؛ باهنحاویکاه هار یاک از ایان مؤلفاههاای هفتگاناه،
دربرگيرنده یک یا ند عامل از عوامل بيستودوگانه قبلی باشد .گفتنی است کاه در ایان مرحلاه
پس از دستهبندی مؤلفههای هفتگانه جدید (به انضمام عوامال بيساتودوگاناه زیرمجموعاه آنهاا)
هفت مؤلفه نوظهور باتوجهبه ادبيات و ازطریا مشاورت باا اسااتيد صااح نظار در ایان حاوزه و
تعدادی از مدیران شرکتهای موردبررسی نامگذاری شدند (جدول  .)0درواقع یکی از جنبههاای
نوآوری این پووه

و سهم محققان در توليد دان  ،عالوهبر شناسایی شاخوهای  00گانه ،ارائه

ابعاد هفتگانه رفتار تسهيم دان

بوده است.
43

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)27پاییز 7337

جدول  .7نتیجه نهایی تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس
عاملها

سؤالها
7

2

3

سؤال 1

58747

سؤال 0

58410

سؤال3

58137

سؤال4

58065

4

7

2

سؤال0

58130

سؤال6

58745

سؤال7

58100

سؤال1

58794

سؤال9

58699

سؤال15

58795

7

سؤال11

58734

سؤال10

58175

سؤال13

58791

سؤال14

58097

سؤال10

58739
58000

سؤال16

58710

سؤال17
سؤال11

58637

سؤال19

58750

سؤال 05

58701

سؤال01

58755

سؤال00

58470
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جدول  .2ابزار پیشنهادی سنجش رفتار تسهیم دانش
سنجهها

ابعاد

 تمایل به برقراری رواب مربيگری بلندمدت با کارکنان تازهوارد و کمتجربهاشتراکگذاری
سخاوتمندانه

 اعالم آمادگی برای تدریس در دورههای آموزشی سازمان مشارکت در تيمهای کاری و انجام کار به صورت گروهیکمک به همکاران در مورد بهترین روشهای انجام کار در صورت درخواست عدم هراس از دادن اطالعات به دیگران و اجتناخ از میفیکاری اطالعات -انتشار مقاالت در مجالت و روزنامههای داخل و خارج از سازمان

اشتراکگذاری
اجباری

 -یبت و مستندسازی دان

خود در برگههای کابذی درجهت استفاده سایرین

 -یبت و مستندسازی دان

حرفهای خود در پایگاههای داده و میازن دان

 -انتشار کت

تأليفی مبتنیبر تجربيات سازمانی به صورت سازمانی و شیصی

 مشارکت در جلسات طوفان فکری ،ميزگردها و گردهماییهای تحليل و بحر در مورد موضوعاتسازمانی و اظهارنظر در آنها
 -مشارکت و سینرانی در کنفرانسها ،همای های داخلی و یا کنگرههایی که داخل سازمان برگزار

رفتار تسهیم دانش

اشتراکگذاری
مکانیزه

میشود
 مشارکت فعال در نظامهای مشارکت موجود در سازمان نظير نظام پيشنهادها پيشنهاد راهحلهای حل مسائل در جلسات تيمی مشارکت در مصاحبه و جلسهای که برای انتقال نظرات و تجربهها برگزار میشود .زمانیکاه فاردیقصد ترک سازمان یا بازنشستگی دارد.
 -بهاشتراکگذاشتن تجربهها یا دان

اشتراکگذاری
مکتوب

فنی با همکاران

 بهاشتراکگذاری داوطلبانه یا رسمی داستانها و تجربيات موف و شکساتهاا و اشاتباهات خاود بااسایر همکاران
 -انتقال شفاهی اطالعات به همکاران در مورد فعاليتهای کاری و نتایج آنها بعد از اتمام کار

اشتراکگذاری
جمعی

اشتراکگذاری
تجربهها
اشتراکگذاری
غیررسمی

 صرف زمان در گفتگوی شیصی بيررسمی (بهعنوانم ال بحر در راهرو ،پيتلفن) با دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان

 -بهاشتراکگذاری گزارشهای کاری در قال

فایل الکترونيکی یا اپی

 ارائه مستندات ،اسناد رسمی کاری ،دستورالعملها و رویههای کاری به همکاران ت آنالین با دیگران برای کمک به آنها در مورد مشکالت مربوط به کارشان -کمک به همکاران از طری پست الکترونيک و شبکههای اجتماعی
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بهاینترتي  ،در مرحله اول تجزیهوتحليل ،ابعاد (شاخوها) و عوامل مدل انادازهگياری رفتاار
تسهيم دان

شناسایی شدند .این ابعاد شناساییشده به وسيله تحليل عاملی اکتشافی بهعنوان فرضيه

برای مرحله دوم تجزیهوتحليل ،یعنی تحليل عاملی تأیيدی عمل میکند تا اعتبار کل ابزار را ماورد
آزمون قرار دهيم.
نتایج آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی
در جدول ( )6ماتریس همبستگی ابعاد درنظرگرفتهشده برای تساهيم دانا

ارائاه شاده اسات.

نتایج این جدول نشان میدهد بين همه ابعاد همبستگی م بات و معنااداری در ساطح اطميناان 5/99
وجود دارد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها
متغیرها
 .1اشااتراکگااذاری
سیاوتمندانه
 .0اشتراکگذاری
اجباری
 .3اشتراکگذاری
مکانيزه
 .4اشتراکگذاری
مکتوخ
 .0اشتراکگذاری
جمعی
 .6اشتراکگذاری
تجربهها
 .7اشتراکگذاری
بيررسمی

7

2

3

4

7

2

7

.736

-

-

-

-

-

-

**.006

58759

-

-

-

-

-

58016

58699

**

**

58710

-

-

-

-

**58067

**58461

**58605

58171

-

-

-

**58417

**58394

**58434

**58411

58749

-

-

**58445

**58015

**58451

**58479

**58066

58764

-

**58301

**58460

**58451

**58330

**58019

**58090

توضيح جدول باال* :همبستگی [یک دنباله] در سطح معناداری p< 5850؛
* مقادیر ارائهشده در قطر اصلی ماتریس ،جذر  AVEمیباشد.
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3
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در تحليل عاملی تأیيدی پي فار

اساسای محقا آن اسات کاه هار عااملی باا زیرمجموعاه

خاصی از متغيرها ارتباط دارد .حداقل شرط الزم برای تحليل عاملی این است که محق در ماورد
تعداد عاملهاای مادل ،قبال از انجاام تحليال پاي فار
فر

معينای دارد .باهطاورکلی بارای آزماون

های مربوط به مدلهای اندازهگيری فق باید از روش تحليل عاملی تأیيادی اساتفاده شاود.

این مهم ،با استفاده از فن تحليل عاملی تأیيدی و نارمافازار آماوس و در دو مرحلاه انجاام شاد ،در
مرحله اول معناداری بار عاملی گویه های مربوط به ابعاد تسهيم دان

مورد بررسی قرار گرفات در

گام دوم معناداری بار عاملی هفت بعد مطرحشده بهعنوان ابعااد تساهيم دانا

ماورد بررسای قارار

گرفت.
در تحليل عاملی تأیيدی درواقع اعتبار سازه مدل مورد بررسی قرار میگيرد که بارای سانج
آن از دو اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی استفاده میشود .جهت بررسی روایی همگرای تحقيا از
معيار  AVEاستفاده شد .این شاخو نشاان دهناده ميازان واریانسای اسات کاه یاک ساازه (متغيار
مکنون) از نشانگرهای

بهدست میآورد .برای این معيار فارنال و الکار )1911( 1مقاادیر بيشاتر از

 5/0را پيشنهاد میکنند؛ راکه این مقدار تضمين میکند حداقل  05درصاد واریاانس یاک ساازه
توس نشانگرهای

تعریف میشود .همانگونهکه ،در جدول  1نشان داده شده است همه متغيرهاا

دارای مقادیر باالتر از  5/05میباشند.
اعتبار افتراقی نشان میدهد که آیا یک سازه از سازههای دیگر مدل متفاوت مایباشاد یاا خيار
(فارنل و الکر .)1911 ،برای محاسبه روایی افتراقی باید ریشه دوم  AVEمحاسبه شود .این مقادار
میباید از مقدار همبستگی سایر سازهها بيشتر باشد .در جدول ( )6مقاادیر محاسابهشاده نشاان داده
شده است .مقادیر قطر اصلی در جدول ،نشاندهنده ریشه دوم  AVEو سایر مقادیر نيز نشاندهنده
همبستگی بين سازهها است .مالحظه میشود که تمامی سازهها با شرای موردنظر مطابقت دارناد و
بنابراین میتوان بيان کرد که سازهها از اعتباار افتراقای برخوردارناد .نتاایج تحليال عااملی تأیيادی
بههمراه دو شاخو  AVEو  CRو همچنين آلفاای کرونبااخ متغيرهاا در جادول ( ،)1ارائاه شاده
است و شکل ( )0نيز ساختار عاملی تأیيدی این ساازه را باههماراه بارهاای عااملی نشاان مایدهاد.
عالوهبراین ،شاخوهای برازش مدل در جدول ( )7نشاندهنده برازش مناس

مدل میباشد.
1. Fornel & Lacker
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جدول  .7شاخصهای برازش مدل
شاخص
برازندگی

χ²

df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMR

368414

111

58113

58150

58955

58919

58574

جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAمرتبه اول
سازه

item

Factor
loading

Q18

58610

Q19

58606

08615

Q20

58704

68303

Q21

58101

68101

Q22

58700

68330

Q13

58711

اشتراکگذاری

Q14

58757

08137

اجباری

Q15

58735

08997

Q17

58619

08714

Q1

58754

Q2

58605

08696

Q3

58705

68077

Q4

58701

68015

Q16

58740

68411

اشتراکگذاری

Q7

58107

مکتوخ

Q8

58100

اشتراکگذاری

Q9

58113

جمعی

Q10

58616

اشتراکگذاری

Q5

58710

تجربهها

Q6

58159

اشتراکگذاری

Q11

58795

بيررسمی

Q12

58791

ابعاد

اشتراکگذاری
سیاوتمندانه

رفتار تسهيم
دان

اشتراکگذاری
مکانيزه

41

T- value

18341
08010
48101
08705

AVE

58043

58053

58010

CR

58763

58775

58709

Cronbach
’s α

58104

58791

58136

58771

58757

58733

58060

58751

58106

58014

58701

58713

58635

58713

58773
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شکل  .2مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول

باتوجهبه اینکه در مدل رفتار تسهيم دان  7مؤلفه درنظر گرفتاه شاده اسات ،لاذا مادل تحليال
عاملی مرحله دوم نياز جهات بررسای معنااداری هریاک از مؤلفاههاا ماورد بررسای قارار گرفات.
باتوجهبه نتایج حاصله ،همه معنادار شدند ( همگی برابر با )5/551؛ بنابراین ،مایتاوان گفات مادل
رفتار تسهيم دان

از اعتبار و روایی الزم برخوردار است .شایان ذکر اسات در ایان مرحلاه نياز دو

شاخو  AVEو  CRنيز محاسبه شد که مقدار بهدستآمده برای هر دو شاخو بهترتي
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و قابلقبول هستند .همچنين شاخوهای برازش مدل تحليال عااملی مرتباه

 5/001است که مناس

دوم در جدول ( )9نشاندهنده برازش مناس

این مدل نيز میباشد.

جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص
برازندگی

χ²

df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMR

358044

14

58914

58109

58951

58919

58501

جدول  .71نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAمرتبه دوم
ابعاد

Construct

اشتراکگذاری
سیاوتمندانه

رفتار تسهيم
دان

Tvalue

Factor
loading

58710

اشتراکگذاری اجباری

58741

68070

اشتراکگذاری مکانيزه

58100

78367

اشتراکگذاری مکتوخ

58731

68491

اشتراکگذاری جمعی

58001

48931

اشتراکگذاری تجربهها

58059

48014

58006

48660

اشتراکگذاری
بيررسمی

AVE

CR

آلفای کرونباخ

58050

58701

58140

نتیجهگیری و پیشنهادها
بهاشتراکگذاری دان

یکی از مهمترین رفتارهای مشاارکتی کارکناان بارای تقویات دانا

است که به عملکرد باالی سازمان منجر میشود (رامسرساد .)0551 ،بنابراین ،اگر مدیران اعتقاد پيدا
کنند که تسهيم دان

برای هر دو سطح فرد و سازمان مفيد است و بیواهند برای تشوی کارکناان

به این رفتارها به آنها پااداش دهناد ،اول الزم اسات ایان رفتاار را شناساایی و انادازهگياری کنناد.
ازطرفی ،اندازهگيری رفتار تساهيم دانا

هناوز جازو حاوزههاای جدیادی اسات کاه هايچ روش

اندازه گيری قطعی برای آن وجود ندارد و مرور تمامی مطالعات صورتگرفتاه در ایان حاوزه ایان
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خأل را تأیيد میکند که یک ابزار جامع ،دقي و قابلاعتماد برای سنج
بهاینترتي

ایان رفتاار وجاود نادارد.

هدف اصلی این مقاله توسعه و اعتبارسنجی یک مقياس جدید برای رفتار تسهيم دان

بود .برای این منظور با استفاده از مبانی نظری و همچنين ابزارهایی که تااکنون بارای سانج

ایان

رفتار پيشنهاد شده بود 00،شاخو نهایی استیراج شد .تجزیهوتحليل دادهها در دو مرحله صاورت
گرفت؛ ابتدا از رویکرد اکتشافی برای شناساایی ابعااد و طبقاهبنادی شااخوهاا اساتفاده شاد کاه
درنهایت تحليل عاملی اکتشافی یک طبقهبندی هفتتایی را پيشنهاد کرد؛ در مرحله دوم اعتبار این
مدل هفت عاملی مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار ابزار مورد تأیيد قرار گرفت.
بهاین ترتي  ،با ابزار پيشنهادشده در این مقاله مدیران میتوانند به پای
اشتراک دان

مداوم وضعيت موجود

کارکنان خود بسردازناد و باا آگااهی از ساطح اشاتراکگاذاری ،ميازان ایربیشای

برنامههای خود را برای ارتقای این رفتار مورد ارزیابی قرار دهند و حاال باتوجهباه شارای ساازمان
خود میتوانند یا امکان شارکتکاردن کارکناان خاود را در سامينارها یاا کارگااههاای آموزشای
بهعنوان مدرس یاا فراگيار تساهيل کنناد یاا باا برگازاری مهماانیهاای علمای بيررسامی ،تشاکيل
انجمنهای خبرگی 1و تشکيل جلسات حل مسئله (مشکلگشایی گروهی) باه ایجااد فضاایی بارای
بروز این رفتار کمک کنند .ازطرفی ،این مقاله ابزاری کاربردی در اختيار مدیران منابع انسانی قرار
میدهد تا با اضافهکردن معيارهای اندازهگيری این رفتاار در نظاام ارزیاابی عملکارد ،ضامن ارتقاا
رفتار تسهيم دان

بين کارکنان ،درنهایت عملکرد سازمانی را بهبود ببیشند.

در ميان ابعاد رفتار تسهيم دان  ،اولينبعد یعنی رفتار سیاوتمندانه در اشاتراکگاذاری دانا
بهتنهایی  05/111درصد از کل واریانس رفتار تسهيم دان
یافته پووه
دان

را باهخاود اختصااص داده اسات .ایان

به این معناست که اشتراکگذاری سیاوتمندانه بهعنوان مهمترین بعاد رفتاار تساهيم

بين کارکنان شرکتهاای دانا بنياان مایباشاد و بياانگر ایان اسات کاه علایربام وجاود

سازوکارهای اجباری برای رفتار تسهيم دان

در خيلی از شرکتهاا و درنظرگارفتن مشاو هاایی

برای انجام این رفتار ،در مورد کارکنان دانشی و سازمانهای دان بنيان این مورد کمرنگ است و
کارکنان از روی عالقه مایل به تسهيم دان

خود با همکاران و کمک به آنهاا هساتند؛ راکاه در
)1. Communities of Practice (CoP

77

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)27پاییز 7337

این نوع سازمانها کارکنان میدانناد سازمانشاان در صاورتی رشاد خواهاد کارد کاه دانا
کارکنان در کنار هم منجر به نتيجه خواهد شد و سیاوتمندانه این دان

را دراختيار یکدیگر قارار

میدهند .همچنين باتوجهبه ماهيت این نوع سازمانها و اعتقاد آنها به اینکه دان
در دسترس است ،این احساس که کارکنان میتوانند با انحصاریکردن دان
دست آوردن وجود ندارد و میدانند قادرت دانا
بنابراین ،ابایی از اشتراکگذاری دان

هماه

همواره برای همه
برای خود قدرت باه

آنهاا در اشاتراکگاذاری مشایو مایشاود.

خود ندارند .با این توضيحات ،یکی از ماواردی کاه حتمااً

در تحقيقات آتی باید به آن پرداخته شود این است که اهميت هر یک از این رفتارها در جواماع و
صنایع میتلف بررسی و علتیابی شود.
این مطالعه همچنين ندین امکان دیگر را برای تحقيقات آینده ارائه میدهد؛ مانند تحقيا در
مورد اعتبارسنجی و مطالعات همبستگی بيشتر با مقياس تعيينشده .فرایند اعتبارسنجی اوليه در ایان
مطالعه از این مقياس و ابزار پشتيبانی میکند ،گام بعدی میتواند بررسی اعتبار مقياس در مقایسه با
برخی متغيرهای خارجی و رواب خاصی باشدکه از لحا نظری توجيه شدهاند (برایم اال ،رابطاه
بين رفتار تسهيم دان

و متغيرهای دیگری م ل پااداش ،اعتمااد ،تعهاد ،رفتاار شاهروند ساازمانی و

حتی عملکرد).
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