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 چکيده
 های عمومیبررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانههدف مقاله حاضر  هدف:

و تبیین مدل  اطالعات ش فناوریپذیر و اجتماعی تبادل هایبر اساس تلفیقی از مدل استان فارس
 است. بینی رفتار آنهاپیش

ز اجهت تعیین روایی ها پرسشنامه است. ابزار گردآوری داده وپژوهش از نوع کاربردی  روش روش:
، ژوهشپ آماریجامعه افزار لیزرل استفاده شد. ها از نرمتجزیه و تحلیل داده به منظور وروایی محتوایی 

گیری که با استفاده از روش نمونه باشندمیهای عمومی استان فارس کتابداران شاغل در کتابخانه
 اند.نمونه انتخاب شده نفر به عنوان 180 ،ایطبقه-تصادفی
اکثر متغیرهای مدل تلفیقی تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطالعات بر  نتایج نشان داد که :هايافته

 و تناسب ای مختلفهای آموزشی و مشاورهبرنامه .و دارای رابطه علی بودند تسهیم دانش موثرند
فناوری بیشتر استفاده شود و عملکرد  نوع یک تا آوردشغل این فرصت را به وجود می -فناوری

تفکر ذهنی مثبت در ذهن  ایجاد وو سازمان  کتابدارانمیان  متقابلاعتماد  وجود .بهبود یابد کتابداران
های استفاده از سیستم تسهیم دانش و پیچیدگی هافعالیتذهنیت آنها نسبت به  بهبود موجب کتابداران

 شود.می
 ترین چالش مدیریتمهمو  ترین کارکرداهمیت تسهیم دانش به عنوان اساسیبا توجه به  گيري:نتيجه

  گردد.امری ضروری قلمداد می آن بینیپیشلی مدل عِعوامل مؤثر و ارائه  ،دانش

، مدل تبادل اجتماعی، مدل پذیرش فناوری، عمومی، تسهیم دانش، مدیریت دانش کتابخانهها: كليدواژه

  .استان فارس
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 مقدمه
-ها، دانش افراد ميترين منبع در سازماناي است که با ارزشمديريت دانش مبتني بر ايده

ها بر اساس منابع انساني مديريت ها در طي سالجديد نيست زيرا که سازمان باشد. هر چند اين ايده
تصادي هاي دانشگاهي و اقاما در چند سال اخير پيشرفت قابل توجهي داشته و در برنامه ،اندشده

بسياري از کشورها نقش کليدي را ايفا کرده است. در کشور ما، هم در سطح دانشگاهي و هم در 

المللي در کشور و هاي بينسطح ملي توجه خاصي را به خود جلب کرده است. برگزاري کنفرانس
نقش حساس و قابل توجه آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي نيز مشهود است. چنانکه برنامه 

فالح نژاد، ، ابراهيميسيما)خوش باشدمي "اقتصاد مبتني بر دانش"چهارم توسعه اقتصادي کشور 
  (.4831الجيمي، 

هاي صنعتي، اقتصادي، و دانشگاهي مديريت دانش مبحثي جذاب براي بسياري از حوزه

ر موجود در اذهان پا به عرصه ظهور گذاشت و د "دانش"است. مديريت دانش با شعار مديريت 
ترين موضوعات مديريتي مبدل شد. در ترين و جذابعرض کمتر از چند دهه، به يکي از جالب

پايان مورد توجه بسياري از همين راستا و با ورود به قرن بيست و يکم دانش نيز به عنوان منبعي بي
 موفقيت در واقع رسد.گيري و کنترل آن ضروري به نظر ميجوامع قرار گرفته، و لزوم بهره

اي به اين موضوع وابسته است که چگونه به طور مؤثر دانش را بين ها به طور فزآيندهسازمان
آنچه در نهايت دانش را ارزشمند جلوه .ندنآوري، ذخيره و بازيابي ککارکنان سطوح مختلف جمع

گيري به منظور تصميم آنرا درک کنند، استفاده از  دهد اهميت آنها امکان ميو به سازمان داده
ر عصري که دانش عامل تعيين هستند. د بهتر و بهبود عملکردهايي است که بر پايه دانش استوار

هاي درون ترين وظيفه جوامع و سازمانقدرت و ثروت جامعه است، مديريت دانش به مهم کننده

و  هامؤثر براي اصالح و بهبود فعاليت هايي که به طورسازمان اًآنها تبديل شده است، مخصوص
 کنند.عملکرد خود تالش مي

جويي از دانش هاي نوين بهرهها در يافتن راهمديريت دانش را کمک به سازمان 4مالهورتا
مديريت  2(. همچنين رادينگ4838زاده، آورد )حسنعيني و ذهني افراد سازمان به حساب مي

شيوه شناسايي، در اختيار گرفتن، سازماندهي و پردازش اطالعات جهت خلق دانش "دانش را 
گيرد تا براي خلق دانش بيشتر داند که پس از آنکه توزيع شد در دسترس ديگران قرار ميمي

                                                           
1. Malhutra 

2. Rading 
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ه (. رادينگ نيز به اهميت و فرجام مديريت دانش ک4831القريشي، کرماني ،)ابزري "استفاده شود

 گذارد.همان اشتراک دانش است، صحه مي

اي نيازمند مدل و قالبي رسانيسازي مديريت دانش در هر سازمان يا مرکز اطالعبه منظور پياده
مند کرد. تاکنون انواع مدل از مديريت دانش ارائه شده ها را نظاماست که بتوان تمام اين فعاليت

هايي با ترکيبات متفاوت د اما داراي مراحل يا واژهاست که اکثر آنها تا حدودي مشابه يکديگرن

، نيومن و 5، وگمن1، روگلس8، ويگ2، هيکس4اوچيهايي همچون نانوکا و تاکههستند. مدل
ها به چشم اي که در اکثر اين مدلو غيره. مرحله يا واژه 3من، بک7، بکوويتز و ويليامز6کونارد

هاي مديريت که به نوعي قلب و مرکز ثقل فعاليتخورد تسهيم دانش يا اشتراک دانش است 
اي در ايجاد بسترهاي الزم و مناسب ها به منزله مقدمهباشد. بقيه مراحل در انواع مدلدانش مي

 شوند. جهت اشتراک دانش تلقي مي

دانش بهترين روشي است که  تسهيمگيرد، ک فعاليت مبتني بر دانش انجام ميهنگامي که ي 
توانند در مورد کاربرد دانش و در نهايت مزيت رقابتي با هم همکاري از طريق آن کارمندان مي

دهد تا منابع دانشي را ها اين امکان را به سازمان ميدانش بين کارمندان و درون گروه تسهيمکنند. 
تسهيم دانش به عنوان يک  (.2242، 9نوونگ، ) گذاري کنندکشف و سپس روي آنها سرمايه

باشد. لذا هاي مديريت دانش ميآفرين، بنياد و پايه بسياري از استراتژيفعاليت پيچيده ولي ارزش
براي تسهيم  ضروري است تا با شناخت عوامل مؤثر بر مديريت دانش در جهت ايجاد زمينه مناسب

 دانش اقدام شود.
رساني بوده که با توجه ها و مراکز اطالعکتابخانه هاي نيارمند مديريت دانش،يکي از سازمان

باشیند. از  رساني، به دنبال جذب کاربران و ارائه اطالعات با کيفيت میي شدن دنياي اطالعبه رقابتي

بیه دنبیال آن اسیت تیا نحیوه       شود که هر سیازمان اي مهم محسوب مياين رو مديريت دانش مقوله
هاي فردي و گروهي ي فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاچگونگي تبديل اطالعات و دانسته

                                                           
1. Nonaka & Takeuchi 
2. Hicks 
3. Wiig 
6. Ruggles 
5. Weggeman 
4. Newman & Conard 
7. Bukowitz & Willams 
8.  Beckman 
9 . Wang and Noe 
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اي به فرهنگ کتابخانه مديريت دانش خون تازه (2222) 4تبيين و روشن نمايد. به زعم شان هونگ

ها به ناچار با موضوع بديعي به نیام میديريت دانیش    کند و در قرن بيست ويکم، کتابخانهتزريق مي
ر وي مییديريت منییابع انسییاني هسییته مییديريت دانییش در    مواجییه خواهنیید شیید. همچنییين از نظیی  

 هاست.کتابخانه
از اهميیت وااليیي برخیوردار    رسیاني  ها و مراکیز اطیالع  کتابخانهدر دانش  و اشتراک تسهيم

بردن سیطح  باالبه نسبت رسانان ران و اطالعاپذير است که کتابداين مهم در صورتي امکان است و
نيز اشاره شد، يکي از راهکارهاي مؤثر بیراي   طور که قبالًهماندانش تخصصي خود اقدام نمايند. 

دانیش يکیي از تیدابير میؤثر  و      تسیهيم دانش است.  تسهيمافزايش سطح دانش تخصصي کارکنان 
کارآمد است که مديران کارآمد از آن براي رسيدن به سیطح مطلیوبي از دانیش در نیزد کارکنیان      

هیا ايین اسیت کیه     ت و سیازمان اسسی ؤهیاي پیيش روي م  امروزه يکي از چالشخود بهره مي برند. 

ينیدهاي حیل مسی،له، ارتقیاي     آهاي فکري افراد جهت رويیارويي بیا فر  از ظرفيت توانندچگونه مي
دانش، بهبود يافتن مهارت فني و افزايش کيفيت در انجام وظايف استفاده کنند. بیه ايین دليیل کیه     

قدرتمند، اهرمي با نفوذ و يیا بیه عنیوان ضیمانتي     اغلب افراد دانش شخصي خود را به عنوان منبعي 
، 2)گیو  کننید  تسیهيم را بیا ديگیران    پندارند. و تمیايلي ندارنید کیه آن   جهت استمرار شغل خود مي

ترين علت عدم موفقيت سيستم مديريت دانش در تسهيم دانش، عیدم اطیالع میديران    مهم .(2222
عوامل مؤثر بر تسهيم دانش است. معرفي اين عوامل به عنیوان يیک نقطیه شیروع، در واقیع       درباره

هیا  اندرکاران فعاليت میديريت دانیش سیازمان   عامل کمکي براي آن دسته از مديران عالي و دست
هاي موجود سازمان خود در راستاي استقرار مديريت دانش مند به مميزي فعاليتباشد که عالقهمي
  (.2229، 8ون، )جن دباشنمي

تیر نسیبت بیه    هايي که جامعه هدف بسيار عامهاي عمومي به عنوان يکي از کتابخانهکتابخانه
مهیم در   يین ها دارد، جهت خدمات بهتر به کاربران نياز به کتابداران باتجربه دارد و اساير کتابخانه

صورتي قابل تحقق است که بتوان از تجربه و دانش کتابداران باتجربه استفاد بهينه صیورت گيیرد    
تواند باعث تقويت هاي مديريت دانش و تسهيم دانش آنها با ساير کتابداران ميليکن اعمال فعاليت

ها ضروري اسیت.  انهاين مهم شود. بنابراين دانستن عوامل موثر بر تسهيم دانش براي مديران کتابخ

                                                           
1 . Shanhong 
4 . Goh 

8 . Jen and Wen 
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هاي عمومي از اين رو پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين کتابداران کتابخانه

بیادل  هیاي ت میدل تلفيقیي از  همچنين به منظور سنجش تسهيم دانیش از  استان فارس پرداخته است. 
ريیزي شیده( و   نامیه )ت،یوري رفتیار بر   دو مدل پذيرش فناوري اطالعات ،(2221 )کومينز، اجتماعي

بيني جويي شد. بنابراين هدف کلي پژوهش حاضر پيشبهرهشغل  -مدل ادغام شده تناسب فناوري
هاي عمومي استان فارس در قالب يک مدل علي بر عوامل موثر بر تسهيم دانش کتابداران کتابخانه

 مدنظر قرار گرفت: باشد. در اين راستا اهداف فرعي ذيل به شرح ذيلگفته ميهاي پيشاساس مدل
بررسي رابطه بين متغير تناسب فناوري شغل با متغيرهاي سهولت ادراک شده، سودمندي  .4

 ادراک شده، نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش. 
بررسي رابطه بين متغير اعتماد با سهولت ادراک شده، سودمندي ادراک شده، نگرش به  .2

 تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش.

بررسي رابطه بين متغير هنجار ذهني با سهولت ادراک شده، سودمندي ادراک شده، نگرش  .8
 به تسهيم دانش، قصد تسهيم دانش و ادراک از کنترل رفتاري.  

بررسي رابطه بين متغير سهولت ادراک شده با سودمندي ادراک شده، نگرش به تسهيم دانش  .1
 و قصد تسهيم دانش.

 مندي ادراک شده با نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش.  بررسي رابطه بين متغير سود .5
بررسي رابطه بين متغير ادراک از کنترل رفتاري با نگرش به تسهيم دانش، قصد تسهيم دانش  .6

 و رفتار تسهيم دانش.
 بررسي رابطه بين متغير نگرش به تسهيم دانش با قصد تسهيم دانش. .7
 با رفتار تسهيم دانش.بررسي رابطه بين متغير قصد تسهيم دانش  .3

 

 هاي ذيل مورد توجه قرار گرفت:همچنين به منظور سنجش اهداف فوق، فرضيه
متغير تناسب فناوري شغل بر متغيرهاي سهولت ادراک شده، سودمندي ادراک شده، نگرش  .4

 به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش اثر مستقيم دارد. 

ادراک شده، نگرش به تسهيم دانش و قصد متغير اعتماد بر سهولت ادراک شده، سودمندي  .2
 تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.

متغير هنجار ذهني بر سهولت ادراک شده، سودمندي ادراک شده، نگرش به تسهيم دانش،  .8
 قصد تسهيم دانش و ادراک از کنترل رفتاري اثر مستقيم دارد.
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نش و قصد تسهيم متغير سهولت ادراک شده بر سودمندي ادراک شده، نگرش به تسهيم دا .1

 دانش اثر مستقيم دارد.
 متغير سودمندي ادراک شده بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش اثر مستقيم دارد. .5
متغير ادراک از کنترل رفتاري بر نگرش به تسهيم دانش، قصد تسهيم دانش و رفتار تسهيم  .6

 دانش اثر مستقيم دارد.

 دانش اثر مستقيم دارد. متغير نگرش به تسهيم دانش بر قصد تسهيم .7
 متغير قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش اثر مستقيم دارد. .3

 

 پيشينه پژوهش
در تسهيم دانش مخصوصاً هاي اخير مطالعات زيادي  در مورد مديريت دانش و در سال

صورت ها و... ها، کتابخانههايي از جمله آموزش و پرورش، صنعت، بانکداري، دانشگاهبافت
هايي که تناسب بيشتري با متغيرهاي مورد بررسي پژوهش . بدين منظور به پژوهشگرفته است

 شود.حاضر دارد، اشاره مي
( در پژوهشي به سنجش ادارک فرهنگ تسهيم دانش و رابطه آن با 4833رهنورد و صدر )

نشان داد که تعهد هاي پژوهش هاي دولتي استان قزوين پرداختند. يافتهعوامل سازماني در سازمان
مديريت به تسهيم دانش، وجود تکنولوژي مناسب براي تسهيم دانش، اعتماد، اندازه سازمان، 

فضاي تعامل اجتماعي، ساختار پاداش و تفاوت در موقعيت ارتباط رابطه معناداري با ادارک 
 ذارفروگ، محمدي و شعبانيهاي دولتي استان قزوين دارد. فرهنگ تسهيم دانش در دستگاه

سازي مديريت دانش با بندي عوامل موثر بر پياده( در پژوهشي به شناسايي، بررسي و رتبه4894)
هاي دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرداختند. در کتابخانه 4سيستاپ استفاده از تکنيک

داراي هفت سازي مديريت دانش، مدل بکوويتز و ويليامز بود. اين مدل مدل مورد استفاده در پياده

متغير يافتن، بکارگيري، يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد/نگهداري، و حذف دانش است. نتايج 
هاي سازي مديريت دانش در کتابخانهتمام متغيرهاي اين مدل در پيادهاين پژوهش نشان داد که 

بقيه متغيرها دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز موثرند و به جز متغير يادگيري و حذف دانش، 
بندي متغيرهاي مدل بکوويتز و ويليامز نشان در وضعيت مناسبي نيز قرار دارند. همچنين نتايج رتبه

سازي مديريت ترين نقش و حذف دانش، کمترين نقش را در پيادهداد که متغير تسهيم دانش بيش

                                                           
1 . TOPSIS 
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( در 4892) آباديريفرضايي شو  ، تاجدارانهمچين رفوآکند. دانش از ديدگاه کتابداران ايفا مي

تحقيقي به وضعيت بررسي وضعيت عناصر بنيادي اشتراک دانش در صنعت بيمه پرداختند. جامعه 
اي ايران در شهر هاي بيمه فعال در بازار بيمهپژوهش حاضر مديران عالي دفاتر مرکزي شرکت

مورد بود که در  63تهران بودند. متغيرهاي دخيل در اشتراک دانش با روش دلفي و تاييد نخبگان 
گذاري دانش، هاي نيروي انساني، نگرش و حمايت مديران، راهبرد به اشتراک)ويژگي مولفه 3

راهبرد سازماني، هاي سازماني و ارزيابي، ساختار و روابط سازماني، فرهنگ و جو سازماني، پاداش
مورد بررسي، به طور کلي هاي از ميان مولفه ( قرار گرفت.و کاربرد فناوري اطالعاتي و ارتباطي

گذاري دانش، مولفه تعهد به سازمان، اعتقاد به افزايش موفقيت سازمان از طريق اشتراک
کارآموزي کارکنان تازه استخدام شده در کنار کارکنان، ارتباط باز ميان مديران و کارکنان، 

 يت را نشان دادند.ترين وضعاعتماد متقابل کارکنان به يکديگر و استفاده از اينترانت، ضعيف

و  قصد تسهيم دانش بين متغيرهاي نگرش، بطهابه بررسي ر (2229) 4ژيکون و فونگ فاي
که نگرش نسبت  دهدپژوهش آنها نشان ميپرداختند. نتايج در ميان مهندسان معماري ذهني  هنجار

ش قصد تسهيم ذهني بر نگر به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد و هنجار
عوامل مؤثر بر تسهيم دانش ضمن بررسي  (2242) 2چن و هانگ دانش اثر معنادار و مثبت دارد.

خودکارآمدي  هاي شهرت،چارچوبي با متغير ،اياعضا و ارتقاء اجتماعي در جوامع مجازي حرفه
با ( 2244) 8يانگ و الي د.دنارتقا جامعه طراحي کر ادراک قابليت، تسهيم دانش، اعتماد، دانش،

تسهيم  قصد متغيرهاي نگرش، به بررسيپديا کييدرک رفتار تسهيم دانش در ومطالعه بر روي 
ادراکي  ادراکي دروني و خود خود کيفييت اطالعات، سيستم کيفيت، رفتار تسهيم دانش، دانش،

قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش اثر دهد که نشان مي. نتايج اين پژوهش اندپرداختهخارجي 

 تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد.به معنادار و مثبت دارد و نگرش نسبت 
 ندنمومدلي طراحي  تسهيم دانش در پرسنل فناوري اطالعات ضمن مطالعه (4224) 1ته و يونگ

احساس  رفتار تسهيم دانش، ذهني، هنجار قصد تسهيم دانش، که شامل متغيرهاي نگرش،
قصد تسهيم اند که دست يافتهنتايج اين و رفتار سازماني شهروندان بوده و به  ارزشمندي نفس

                                                           
1 . Zhikun and Fungfai 
4 . Chen and Hung 
3 . Yang and Lai 
0 . Teh and Yong 
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ذهني بر  دانش بر رفتار تسهيم دانش، نگرش نسبت به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش و هنجار

 .نگرش قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد
( با سه سازه TAM) 2( در پژوهشي به بررسي ترکيب مدل پذيرش فناوري4422) 4القتاني

اعتماد، اعتبار و خطر که باالترين عوامل در پذيرش فناوري دارند، در بخش دولت و اقتصاد 
الکترونيک عربستان سعودي پرداخت. نتايج نشان داد که هر سه سازه مورد بررسي نقشي اساسي 

( و TAM( با تلفيق دو مدل پذيرش فناوري )2242و همکاران ) 8ين در مدل پذيرش فناوري دارند.
سيم ( به بررسي درک نيت و قصد کاربران در استفاده از فناوري بيTTF) 1شغل -تناسب فناوري

ها پرداختند. نتايج نشان داد که هر دو مدل بر درک و قصد کاربران تاثير مثبتي دارد. در سازمان
شده تاثير معناداري بر نيت رفتار کاربران براي هم سهولت ادراکشده و هم سودمندي ادارک

شده نيز تاثير  معناداري بر سودمندي سيم دارد. همچنين سهولت ادراکگيري از فناوري بيبهره

-شده و سودمندي ادراکهاي فناوري نيز بر سهولت ادارکشده دارد. تاثير معنادار ويژگيادارک

 -پايان ارتباط معناداري بين دو مدل پذيرش فناوري و تناسب فناوريشده نيز مشاهده شد و در 
ها سيم در سازمانشغل نيز مشاهده شد. به طور کلي نيت و قصد کاربران در اقتباس از فناوري بي

شده کاربران از هاي شغل و فناوري همانند سهولت ادارکمستقيماً توسط تناسب بين ويژگي

 گردد. يسودمندي و استفاده تعيين م
هاي صورت گرفته داخلي بر تسهيم همانطور که از بررسي متون مشخص شد اکثر پژوهش

هاي خارجي اند. همچنين در پژوهشدانش، شناسايي عوامل موثر بر آن و سنجش آن پرداخته
ها هاي استفاده شده در اين تحقيق استفاده شده است که در بافت کتابخانهبعضاً از برخي مدل

کند اخذ هاي متمايز ميمشاهده نشد. آن چيزي که پژوهش حاضر را از ساير پژوهشپژوهشي 

هاي تبادل اجتماعي و مدل پذيرش فناوري و سنجش آن و تبيين متغيرهاي تسهيم دانش از مدل
 هاي عمومي است. مدلي علي از آنها در بافت کتابخانه

 

  

                                                           
4 . Al-Gahtani 

2 . Technology Acceptance Model 

8 . Yen 

1 . Task-Technology Model 
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 روش پژوهش
هاي موجود و که به تصويرسازي واقعيتاز منظر هدف، کاربردي و ازآنجا پژوهش حاضر

تشريح و تبيين داليل و چرايي و ابعاد تسهيم دانش در ميان جامعه آماري خود پرداخته، در زمره 

گيرد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کتابداران شاغل در پژوهش توصيفي پيمايشي قرار مي
نفر(. به  852باشد )هاي عمومي استان فارس ميع اداره کل نهاد کتابخانههاي عمومي تابکتابخانه

ها صورت گرفت و نفر از آزمودني 82اي مقدماتي بين منظور تعيين حجم نمونه، ابتدا مطالعه
نفر به  432گيري کوکران، تعداد واريانس جامعه محاسبه گرديد. سپس از طريق فرمول نمونه

گيري تصادفي گيري از جامعه از روش نمونهيد. همچنين براي نمونهعنوان نمونه انتخاب گرد
 جويي شد. اي متناسب با حجم بهرهطبقه

و دو ، (2221)کومنيز،  ياجتماع تبادل نظريهاز به منظور تعيين عوامل موثر بر تسهيم دانش 
شده تناسب مدل ادغام ،ريزي شدهت،وري رفتار برنامهمدل در پذيرش فناوري اطالعات با عناوين 

بين، متغيرها در اين پژوهش به سه دسته متغيرهاي پيشاستفاده شده است. پذيرش  -فناوري شغل

متغير مالک در اين پژوهش بکارگيري تسهيم دانش در رفتار . شونداي تقسيم ميمالک و واسطه
اعتماد، تناسب  ند از:ين عبارتبمتغيرهاي پيش. است کتابداران)رفتار مطلوب، استفاده واقعي( 

، شدهاي عبارتند از: سهولت استفاده ادراکمتغيرهاي واسطهشغل و هنجار ذهني  و  -فناوري
 ت،ورياز  قصد استفاده.و  شدهکنترل رفتاري ادراک، نگرش، هنجار ذهني، شدهسودمندي ادراک

قصد استفاده و ، شدهکنترل رفتاري ادراک ، متغيرهاي نگرش، هنجار ذهني شدهريزيرفتار برنامه
شده و غل متغيرهاي سهولت استفاده ادراکش -نظريه مدل تناسب فناوري و از  رفتار واقعي

 و از ت،وري تبادل اجتماعي متغير اعتماد گرفته شده است. سودمندي ادراک شده
ساخته است که بر اساس متغيرهاي موثر بر تسهيم دانش محقق پرسشنامه، هاابزار گردآوري داده

به  محتوايي پرسشنامه توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت وشکل گرفته است. روايي صوري 
به روش آلفاي توزيع و ها نفر از آزمودني  82منظور تعيين پايايي ثبات دروني، پرسشنامه بين 

 . محاسبه شد 94/2تا  78/2هاي مختلف از متغيرکرونباخ بررسي شد که ضرايب آن براي 
هاي ابتدا شاخص افزار ليزرل استفاده شده است.ها از نرممچنين براي تجزيه و تحليل دادهه

آمار توصيفي، ماتريس همبستگي متغيرها، ضرايب اثر مستقيم و مقايسه جفتي آنها، ضرايب اثر غير 

ضرايب دانش بررسي شده و سپس با توجه به  تسهيمر مستقيم و کل متغيرها بر يکديگر و بر رفتا
هاي پژوهش و تأييد يا رد آنها پرداخته و در نهايت مدل تحليل گزارش شده، به بررسي فرضيه
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ها بدون در نظر شود. ضمناً تحليل يافتههاي برازندگي آورده ميمسير برازش شده به همراه مشخصه

دانش، مدل تسهيمبراي فهم بهتر روش تحليل مسير فرايند  گرفتن متغير جنسيت انجام شده است.
 جهت بحث و بررسي ارائه شده است. 4مفهومي در شکل 

 
 : مدل مفهومی تحقیق 1شکل 

 هاي پژوهشيافته

هاي پارامتريک مستلزم اطيمنان از هاي پژوهش، استفاده از آزمونقبل از تجزيه و تحليل فرضيه

وصيفي متغيرهاي پژوهش براي هاي مربوط به آمار تشاخص 4 در جدولهاست  لذا در بودن دادهنرمال

 شده است.  ارائههاي مورد بررسي شامل ميانگين، انحراف استاندارد، کجي و کشيدگي نمونه

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول

 كشيدگی كجی انحراف استاندارد ميانگين متغيير

 - 22/0 26/0 83/4 10/33 شغلتناسب فناوری 

 - 61/0 19/0 11/5 88/43 اعتماد

 19/0 84/0 43/4 26/19 هنجار ذهنی

 - 59/0 15/0 49/3 43/35 سهولت ادراک شده

 - 49/0 - 13/0 10/6 43/44 سودمندی ادراک شده

 10/1 42/0 40/3 12/16 کنترل رفتاری ادراک شده

 00/1 91/0 34/2 43/16 دانش تسهیمنگرش به 

 41/0 18/1 83/3 32/19 دانش تسهیمقصد 

 36/0 16/0 33/3 41/43 دانش تسهیمرفتار 



 13                       هابينی رفتار آندانش كتابداران وارائه مدل پيشبررسی عوامل مؤثر بر تسهيم

 

با توجه به مقادير بدست آمده کجي و کشيدگي براي متغيرهاي پژوهش، توزيع تمامي متغيرها نرمال 

هاي و آزمون هاي پژوهش از روش تحليل مسيرتوان جهت تجزيه و نحليل يافتهاست، بنابراين مي

هاي علي با توجه به اين امر که ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و تحليل مدل کرد.استفاده  پارامتريک

  ارائه شده است: 2 ولي مورد بررسي در اين پژوهش در جداست، ماتريس همبستگي متغيرها

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 8 4 0 0 1 1 2 0 متغيرها

        1 تناسب فناوری شغل

       1 09/0* اعتماد

      1 21/0** 16/0** هنجار ذهنی

     1 33/0** 42/0** 13/0** سهولت ادراک شده

    1 44/0** 28/0** 34/0** 16/0** سودمندی ادراک شده

   1 02/0 03/0 24/0** 04/0 05/0 ادراک از کنترل رفتاری

  1 21/0** 44/0** 38/0** 22/0** 22/0** 19/0** دانش تسهیمنگرش به 

 1 59/0** 20/0** 31/0** 33/0** 21/0** 18/0** 16/0** دانش تسهیمقصد 

، باالترين ضريب همبستگي در ميان متغيرهاي اين پژوهش مربیوط  باال جدول اطالعات ا توجه بهب

 تیرين ضیريب  ( و پیايين 59/2دانش ) تسهيم( و قصد 11/2) به رابطه بين نگرش به سودمندي ادراک شده

همبستگي به دست آمده نيز مربوط به رابطه بين کنترل رفتیاري ادراک شیده و سیودمندي ادراک شیده     

 ( است.  22/2)

در اين پژوهش براي بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي تناسب فناوري شغل، اعتمیاد، هنجیار ذهنیي،    

دانیش و قصید    تسهيماز کنترل رفتاري، نگرش به سهولت ادراک شده، سودمندي ادراک شده، ادراک 

 بیر  (4)شیکل   يک مدل فرضي ي عموميهاکتابخانهدانش در  تسهيمدانش بر يکديگر و بر رفتار  تسهيم

بيانگر روابیط علیي ميیان متغيرهیاي      پژوهشهاي است. فرضيهينة نظري و تجربي طراحي شده اساس پيش

هیا در قالیب میدل اوليیه صیورت      است. در اين پژوهش بررسیي همزمیان فرضیيه    فرضي موجود در مدل

گيرد. براي ارزيابي مدل فرضیي ايین پیژوهش، ابتیدا بیا اسیتفاده از روش بيشیينه احتمیال بیه بیرآورد           مي

پردازيم. پارامترهاي برآورد شده شامل ضرايب اثر مستقيم و مقايسه جفتي آنها، ضرايب اثیر  پارامترها مي
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اي حیاوي  باشد که براي هیر کیدام از ايین پارامترهیا جیدول جداگانیه      تقيم و ضرايب اثر کلي ميغير مس

 داري ايین پارامترهیا ارائیه شیده اسیت     مربوط بیه آزمیون معنیي    tضرايب برآورد استاندارد شده و ارزش 

 .  (8)جدول 

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم:  3جدول

 Sig T متغيرها متغير
براي   Tمقدار 

 مقايسه پارامترها

 

 تناسب فناوري

 بر شغل

 11/4 30/2 09/0* سهولت ادراک شده

 35/3 33/1 03/0 سودمندی ادراک شده

 31/0 44/2 09/0* نگرش به تسهیم دانش

 21/0 86/0 03/0 قصد تسهیم دانش

 

 اعتماد

 16/2 20/9 36/0** سهولت ادراک شده

 63/0 06/4 13/0** سودمندی ادراک شده

 93/1 03/0 00/0 نگرش به تسهیم دانش

 83/1 - 02/0 00/0 قصد تسهیم دانش

 

 هنجار ذهنی
 53/3 26/3 28/0** سهولت ادراک شده

 69/0 83/2 12/0** سودمندی ادراک شده

 23/0 64/5 24/0** کنترل رفتاری ادراک شده

 3/0 - 16/0 - 02/0 نگرش به تسهیم دانش

 سهولت

 شدهادارک

 00/1 84/6 31/0** سودمندی ادراک شده

 04/1 91/4 23/0** نگرش به تسهیم دانش

 36/0 32/2 10/0* قصد تسهیم دانش

 سودمندي 

 شدهادراک

 00/3 52/3 32/0** نگرش به تسهیم دانش

 96/2 66/0 03/0 قصد تسهیم دانش

 كنترل رفتاري

 شدهادراک

 08/1 12/5 20/0** نگرش به تسهیم دانش

 63/0 11/2 08/0* قصد تسهیم دانش

 99/0 12/9 36/0** رفتار تسهیم دانش

 99/4 30/12 51/0** قصد تسهیم دانش نگرش به تسهيم دانش

 06/1 93/5 25/0** رفتار تسهیم دانش قصد تسهيم دانش
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تسهيم دانیش  سپس با استفاده از ضرايب استاندارد شده به مقايسه اثرات متغيرها بر يکديگر و رفتار 

گيیرد و در نهايیت میدل تحليیل     هاي پژوهش مورد بررسي قیرار میي  پرداخته و تأييد يا عدم تأييد فرضيه

 شود.  هاي برازندگي آورده ميمسير برازش شده به همراه مشخصه

( و نگیرش بیه   sig=.0.0، تناسب فناوري شغل بر سیهولت ادراک شیده )  8بنابر اطالعات جدول 

دار و در نتيجیه اثیر مسیتقيم    معنیي  25/2در سطح شده با توجه به مقدار مشاهده( sig=2.29) تسهيم دانش

با توجه بیه  ( sig=.0.0( و قصد تسهيم دانش )sig=.0.0دو متغير سودمندي ادراک شده  ) و دردارد. 

دار نبوده و در نتيجه تناسیب فنیاوري شیغل بیر ايین دو متغيیر اثیر        معني 25/2در سطح شده مقدار مشاهده

فرضيه اول اين پژوهش در رابطه با اثر مستقيم تناسب فنیاوري شیغل بیر سیهولت     بنابراين  مستقيمي ندارد.

و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر سیودمندي ادراک شیده    تأييدادراک شده و نگرش به تسهيم دانش 

 گردد.و قصد تسهيم دانش تأييد نمي

( با توجیه  sig=.0.0شده )( و سودمندي ادارکsig=.000بر سهولت ادراک شده ) متغير اعتماد

دار و در نتيجه اثر مستقيم دارد. و در دو متغيیر تسیهيم دانیش و    معني 25/2شده در سطح به مقدار مشاهده

ر نبیوده و در نتيجیه   دامعني 25/2شده در سطح ( با توجه به مقدار مشاهده..sig=.0قصد تسهيم دانش )

فرضیيه دوم ايین پیژوهش در    تسهيم و قصد تسهيم دانش اثر مستقيمي نیدارد. بنیابراين   اعتماد بر دو متغير 

رابطه با اثر مستقيم اعتماد بر سهولت ادراک شده و سودمندي ادراک شده تأييد و در رابطه با اثر مستقيم 

 گردد.اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تاييد نمي

و  (sig=.0.2شیده ) سیودمندي ادارک (، sig=..20سهولت ادراک شده )متغير هنجار ذهني بر 

دار و در نتيجیه  معنیي  25/2شده در سطح با توجه به مقدار مشاهده (sig=.020ادراک از کنترل رفتاري )

( بیا توجیه بیه مقیدار     sig=.0.2اثر مسیتقيم دارد. و در دو متغيیر تسیهيم دانیش و قصید تسیهيم دانیش )       

بیر دو متغيیر تسیهيم و قصید تسیهيم       هنجیار ذهنیي  ر نبوده و در نتيجه دامعني 25/2 شده در سطحمشاهده

فرضيه سوم اين پژوهش در رابطه با اثر مستقيم هنجار ذهني بر سیهولت   دانش اثر مستقيمي ندارد. بنابراين

متغيیر   سودمندي ادراک شده و ادراک از کنترل رفتاري تأييد و در رابطه با اثر مستقيم ايین  ،ادراک شده

 .گرددمين بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تأييد
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( و sig=.020(، تسیهيم دانیش )  .sig=.00شده بر سودمندي ادراک شده )متغير سهولت ادارک

دار و در نتيجیه اثیر   معنیي  25/2شیده در سیطح   ( با توجه به مقیدار مشیاهده  .sig=.0قصد تسهيم دانش )

 مبني بر تأثير مستقيم سهولت ادارک شده بیر نگیرش بیه   فرضيه چهارم اين پژوهش  مستقيم دارد. بنابراين

 گردد.  تأييد ميتسهيم دانش و قصد تسهيم دانش شده، سودمندي ادراک

شده در سیطح  ( با توجه به مقدار مشاهدهsig=.002شده بر تسهيم دانش )متغير سودمندي ادارک

( بیا توجیه بیه مقیدار     sig=.0.0رد. و در قصید تسیهيم دانیش )   دار و در نتيجه اثیر مسیتقيم دا  معني 25/2

شده بر متغير قصد تسیهيم دانیش   دار نبوده و در نتيجه سودمندي ادارکمعني 25/2شده در سطح مشاهده

فرضيه پنجم اين پژوهش در رابطه با اثیر مسیتقيم سیودمندي ادراک شیده بیر      اثر مستقيمي ندارد. بنابراين 

 گردد.أييد و در رابطه اثر مستقيم اين متغير بر قصد تسهيم دانش تأييد نمينگرش به تسهيم دانش ت

(، قصیید تسییهيم دانییش  sig=.02متغيییر ادراک کنتییرل رفتییاري بییر نگییرش بییه تسییهيم دانییش )   

(sig=.0.0( و رفتار تسهيم دانش )sig=.000با توجه به مقدار مشاهده ) دار و معني 25/2شده در سطح

مبني بر اثر مسیتقيم کنتیرل رفتیاري بیر رفتیار      بنابراين فرضيه ششم اين پژوهش در نتيجه اثر مستقيم دارد. 

 گردد.  تأييد ميتسهيم دانش 

شیده در  ( با توجه به مقدار مشیاهده ..sig=.0متغير نگرش به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش )

تسهيم دانش بیر قصید دانیش اثیر مسیتقيم دارد.      رد. بنابراين دار و در نتيجه اثر مستقيم دامعني 25/2سطح 

 گیردد. تأييد میي اثر مستقيم تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش مبني بر فرضيه هفتم پژوهش  نتيجه اين که

شیده در  ( با توجه به مقیدار مشیاهده  .sig=.02و در انتها متغير قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش )

بنابراين قصد تسهيم دانیش بیر رفتیار تسیهيم دانیش اثیر       دار و در نتيجه اثر مستقيم دارد. معني 25/2سطح 

-تأييید میي   مبني بر اثر مستقيم تسهيم دانش بر رفتیار تسیهيم دانیش    فرضيه هشتم پژوهش مستقيم دارد. و

)مقیادير   نمودارهیاي مسیير میدل بیرازش شیده همیراه بیا پارامترهیاي بیرآورد شیده          با اين تفاسیير   گردد.

 ارائه شده است.  2در شکل  استاندارد(
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 های عمومیبینی رفتار تسهیم د کتابداران کتابخانهنمودار مسیر مدل پیش: 2شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
( بیا دو میدل پیذيرش    2221 )کیومينز،  پژوهش حاضر از تلفيیق نظريیه تبیادل اجتمیاعي    مدل 

اسیتفاده  شیغل   -ريزي شده( و مدل ادغام شده تناسب فناوري)ت،وري رفتار برنامه فناوري اطالعات

شیکل  هیا  با توجه به تلفيیق ايین میدل   هاي آن ايت فرضيهمدل اصلي تحقيق و در نه، که ه استشد

همچنين در ارتباط  است.21/2ميزان واريانس تبيين شده رفتار تسهيم دانش نيز برابر با  گرفته است.

تسهيم دانش و کنترل  قصدشده از مدل تلفيقي مربوط به واريانس تبيينو کمترين با تعيين بيشترين 

 است.  26/2و  83/2رفتاري ادراک شده و به ترتيب برابر با 

شده اثر مستقيم تناسب فناوري شغل بر سهولت ادراکنتايج فرضيه اول پژوهش نشان داد که 

شیده و قصید   متغير بر سودمندي ادراکو در رابطه با اثر مستقيم اين  تأييدو نگرش به تسهيم دانش 

هیا و اطالعیات و   دادهدسترسي فیوري بیه حجیم وسیيعي از      ،فناوري سوادنشد. تسهيم دانش تأييد 

-میي  تسهيلرا  هاتشريک مساعي از راه دور در کار گروهي هم در داخل واحدها و هم بين واحد
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زمیان الزم بیراي تجربیه و    سيستم تسهيم دانش را آسان کیرده،  از فناوري استفاده و يادگيري  .کند

در  .مربوط به يافتن و دسترسي به انیواع ارزشیمند دانیش کیم شیده اسیت       يهاهزينه ،کسب و کار

داشیتن  آيید.  نتيجه احساسات و ديد مثبتي در کارکنان نسبت به سيسیتم تسیهيم دانیش بوجیود میي     

هاي جديد و خلیق  تواند باعث ايجاد فرصتافراد ميبه تسهيم دانش از جانب  نگرشي مثبت نسبت

 وري در فضاي سازمان شده و موفقيت بيشتري را براي سازمان و افراد در موقعيیت پاسیخگويي  آنو

زمان و افیراد در چنیين میوقعيتي    سیا . کنید ميهاي جديد فراهم به تغييرات محيطي و توسعه ظرفيت

ترين عامل مؤثر در که مهم در مواقع لزوم داشته باشندتوانند شرايط اجرايي و عملکرد بهتري را مي

 باشید در افراد از طريق آمیوزش میي   و انگيزه، بروز روحيه بالفعل قوه بهبالاز  حرکت نگرش مثبت

ايین   افیزايش بیه منظیور    هیا سازمان باشد.جاد چنين جوي براي کارکنان ميها متضمن ايکه سازمان

را بهبیود  ارائه دهند تا عملکرد کارکنیان   اي مختلفهاي آموزشي و مشاورهبرنامه توانندنگرش مي

 -تناسیب فنیاوري  شود. طراحي  کارکنان برحسب توانايي و نوع فعاليتها بايد اين آموزش .بخشدب

 .آورد، يک فناوري بيشتر استفاده شود و عملکرد کاربر بهبود يابدشغل اين فرصت را به وجود مي

همسو با نتیايج   ادارک شدهدر ارتباط با تاثير فناوري بر سهولت ه در اين پژوهشست آمدنتيجه بد

 باشد.مي (2242ين و همکاران )

اثر مستقيم اعتماد بر سیهولت ادراک شیده و سیودمندي    نتايج فرضيه دوم پژوهش نشان داد که 

ادراک شده تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تاييید  

انگيزه و تالش و کوشش بيشتري در جهیت  شان اعتماد تام داشته باشند، کارکناني که به سازماننشد. 

هیاي اسیتفاده   زمان يادگيري و پيچيیدگي  و فردي دارند که باعث کاهشمشارکت در دانش سازماني 

کيفيت کاري، عملکرد شغلي، اثر بخشي شیغلي و سیرعت انجیام     شود واز سيستم تسهيم دانش مي

تر، زيیادتر، جديیدتر و بیا    شود که کارکنان اطالعات شغلي دقيقيابد و باعث ميوظايف بهبود مي

صورتي که کارکنان به يکديگر اعتماد نداشته باشند، منجر به سوء  تري را بدست آورند. درکيفيت

دهید.  ارزش خیود را از دسیت میي    ،استفاده از دانش شده و سودمندي و سهولت استفاده از دانیش 

پردازنید.  هرچه اعتماد کمتري ميان کارکنان و سازمان وجود داشته باشد، کمتر به تسهيم دانش مي

مهم در افزايش سطح عملکرد گروهي است. نتيجه بدست آمیده در   به طور کلي اعتماد يک عامل

باشید و بیا   ( میي 2244القتاني ) همسو با نتايج  در ارتباط با تاثير اعتماد بر تسهيم دانش اين پژوهش

 باشد.متضاد مي (4833رهنورد و صدر )نتايج 
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ده، سیودمندي  اثیر مسیتقيم هنجیار ذهنیي بیر سیهولت ادراک شی       نتايج فرضيه سوم نشان داد که 

ادراک شده و ادراک از کنترل رفتاري تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش 

هنجار ذهني مثبت دليل مهمي جهت انجام يک فعاليت است. چنانچه و قصد تسهيم دانش تأييد نشد. 

کارکنان با يکديگر در تعامل مثبت شوند و گذاشته مي تسهيمبه افراد  ند که دانشنفکر ک کارکنان

شان برانگيخته شده و قوه تخيل آنان بيدار شده کنند و کنجکاويهستند گذشت زمان را حس نمي

 باعیث اين کنجکاوي و احساس رضايت از افزايش اطالعات و يادگيري هنگام تعامل بیا يکیديگر   

اشیند و تمیامي تیالش خیود را     بمقاصید سیازمان    سياست وکردن شود که کارکنان در پي دنبالمي

گيرنید. در  با عقايديشان مخالف باشد را بکار میي  چنانچهحتي  درجهت پذيرش تصميمات سازمان

  حقيقت بايد و اجباري در تسهيم دانش بين کارکنان و سازمان وجود نخواهد داشت.

کارها شود فعاليت و در ذهن کارکنان ايجاد شود، باعث مي زماني که يک تفکر ذهني مثبت

هیاي  ه باشیند، زمیان يیادگيري و پيچيیدگي    براي کارکنان آسان شده و به تالش کمتري نياز داشیت 

کيفيیت کیاري، عملکیرد     شیود و ش برايشان با اين ذهنيت تسیهيل میي  استفاده از سيستم تسهيم دان

ود کیه کارکنیان   شی يابید و باعیث میي   م وظیايف بهبیود میي   شغلي، اثر بخشي شغلي و سرعت انجیا 

تري را بدست آورند و در حقيقت احساسیات و ديید مثبتیي در    تر و با کيفيتت شغلي دقيقاطالعا

آيد. چون کارکنان معتقدنید کیه اسیتفاده از ايین     کارکنان نسبت به سيستم تسهيم دانش بوجود مي

بهبیود   هیا، کیاهش هزينیه  کنید و منجیر بیه    میي کم  را زمان الزم براي تجربه و کسب و کارسيستم 

و در نهايیت کیاهش    کاهش زمیان توسیعه محصیوالت جديید     ائه خدمات به مشتريان،ار عملکرد،

. بدين طريیق  شودمي  ها مربوط به يافتن و دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمانهزينه

گذار در تأثيررفتار کارکنان و آنچه در ذهن آنهاست مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يک عامل 

جا که تسهيم دانش شخصي اسیت و  اما از آن شود.آميز مديريت دانش محسوب مياجراي موفقيت

آماده کردن افراد براي تسهيم دانش دشوار است، افراد ممکین اسیت هميشیه بیه تسیهيم دانیش بیا        

-هنجارهاي ذهني کارکنان توجه ويژهبه  است تا . بنابراين سازمان موظفديگران برانگيخته نشوند

بايد اين نکته را هم بپیذيريم کیه    اًها و تفکرات جمعي به وجود آيند، طبعهنيتذاي داشته باشد تا 

ها خواهد اهد شد که منجر به موفقيت سازمانباعث نوآوري خو ها،در کنار هم قرار گرفتن ذهنيت

همسو بیا  در ارتباط با اثر هنجار ذهني بر قصد تسهيم دانش شد. نتيجه بدست آمده در اين پژوهش 

 باشد.مي( ن2244( و ته و يونگ )2229ون و فون فاي )ژيکنتايج 
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تیأثير مسیتقيم سیهولت ادارک شیده بیر نگیرش بیه سیودمندي         نتايج فرضيه چهارم نشان داد که 

وقتي کارکنان باور داشته باشیند  گردد. بنابراين شده، تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تأييد ميادراک

هاي زيادي و پيچيدگي زياد، صرف زمان طوالني نيازمند تالشکه استفاده از سيستم تسهيم دانش 

يابد و فرد به اين ، برداشت فرد در مورد سودمندي و مفيد بودن استفاده از سيستم افزايش مينيست

-دهید، میي  خشي او را افیزايش میي  باور که استفاده از سيستم عملکرد شغلي، کيفيت کاري و اثر ب

کارکنان نسبت به تسهيم دانش مثبت خواهد بود. به طیوري کیه    رسد. در حقيقت احساسات و ديد

گذر زمان را احساس نخواهند نمود و حتي مشوقي براي ديگران در جهت مشارکت نمودن در اين 

هزينیه و صیرفه    اهشدانش با ديگیران، کی   تسهيمسيستم خواهند بود. لذت بخش و ارزشمند بودن 

دنبال خواهد تر را به تر و با کيفيتتر، جديدات دقيقاطالعبه جويي در وقت و زمان در جهت نيل 

يابید. ايین   تسهيم دانش در کارکنان افیزايش میي  . بنابراين تمايل و قصد به استفاده از سيستم داشت

منفعت نيز استدالل کرد. هرچه استفاده از سيسیتم   -توان با استفاده از تحليل هزينه رابطه علي را مي

ن باور ذهني خواهد فرد به اي کمتري نياز داشته باشد)هزينه کم، بدون هزينه(تسهيم دانش به تالش 

در ارتبیاط   نتيجه بدست آمده در اين پژوهش کند.اش بيشتر بهبود پيدا ميرسيد که عملکرد شغلي

و القتیاني   (2242يین و همکیاران )   نتیايج  بیا  شیده  شده بر سودمندي ادراکبا تاثير سهولت ادراک

 باشد.ميهمسو  (2244)

اثر مستقيم سودمندي ادراک شیده بیر نگیرش بیه تسیهيم دانیش       نتايج فرضيه پنجم نشان داد که 

کارکنیان آگیاه بیه    گیردد. بنیابراين   تأييد و در رابطه اثر مستقيم اين متغير بر قصد تسهيم دانش تأييد نمي

ايین سيسیتم در   سودمندي ادراک شده از سيستم تسهيم دانش با ديد بهتیري در جهیت اسیتفاده از    

تیر جديیدتر و بیا    مورد کيفيت کاري، عملکرد شیغلي، اثیر بخشیي و دسترسیي بیه اطالعیات دقيیق       

تر دارند. منطقي است که هر چه کارکنان باور داشیته باشیند کیه اسیتفاده از سيسیتم تسیهيم       کيفيت

جیام  بخشد و اثر بخشیي شیغلي و سیرعت ان   دانش، کيفيت کاري و عملکرد شغلي آنها را بهبود مي

و در  در آنها ايجیاد شیده،  تري نسبت به تسهيم دانش نگرش مثبت ،دهدوظايف آنها را افزايش مي

تا در  ، ديگران را نيز تشويق خواهند کردرنددانش شرکت دا تسهيمنتيجه عالوه بر اين که خود در 

افیراد  سازمان موظف است دانش ايجاد شده توسیط  در اين ميان . فرايند تسهيم دانش شرکت کنند

ها بايد . بنابراين سازمانو آن را به عنوان بخشي از شبکه دانش سازمان متبلور سازد هرا تقويت کرد

د که اين سيستم آموزشي مزايايي زيادي داشته که در نهايت منجر به بهبود نکارکنانش را توجيه کن
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هیاي  پیژوهش  ايجبا نتی عملکرد و افزايش بهره وري خواهد شد.نتيجه بدست آمده در اين پژوهش 

 .شودقبلي در يک راستا قلمداد نمي

و تسیهيم   اثر مستقيم تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانیش  نتايج فرضيه ششم و هفتم نشان داد که 

تمايل کارکنان به تسهيم دانش از عوامل ضروري  بنابراين گردد.تأييد ميدانش بر رفتار تسهيم دانش 

رود و به ميزان ميل و رغبت هر فرد بیراي ورود بیه ايین    ميو انگيزشي جهت تسهيم دانش به شمار 

رفتار، نيت رفتاري و تصميم خودآگاهانیه اسیت. در    وابسته است. در حقيقت علت بالفصلسيستم 

گذارند مفيد و مؤثر واقع شود، تمايیل خواهنید   مي تسهيمصورتي که کارکنان بدانند دانشي که به 

قصید اسیتفاده   بگذارند. در حقيقیت   تسهيمست ديگران به داشت که دانش خود را در قبال درخوا

از يک سيسیتم   در رفتاربيني استفاده اثربخشي آن در پيش کننده، تعيينسيستم تسهيم دانش افراد از

-شود و تعيیين رفتار مطلوب ميقصد رفتاري منجر به استفاده واقعي يا  کارکنان است.بر مبناي نياز 

دو اي به ها اين است که توجه ويژه. وظيفه سازمانبسيار مهم و ضروري استفاده واقعي است کننده

که چگونه بايد آنها را براي تسیهيم دانشیي کیه     داشته باشندرفتاري کارکنان  مس،له بالقوه نگرشي/

و  میود توان بر مقاومت در مقابل تسهيم دانش در سیازمان غلبیه ن  دارند آماده نمود و نيز چگونه مي

هیاي فیردي و   دي و سازماني را به دانش و مهیارت هاي فريل اطالعات و دانستهنحوه چگونگي تبد

دانیش را   نباشید،  اگر افراد از انگيیزه شخصیي قیوي برخیوردار    به کارکنان آموزش دهند.  گروهي

تسهيم نخواهند کرد و اغلب بدون نگراني از اينکه به خاطر تسیهيم دانیش چیه چيیزي را از دسیت      

تبادل اطالعات در  هاکاري را انجام نخواهد داد. رفتارچنين  واهند داد و يا بدست خواهند آورد،خ

ي و مثبت در ايجیاد نیوآوري   تسهيم دانش يک نيروي قطع و يا کمک به ديگران را منجر مي شود

تیابعي از  تواند هاي آنان نيست و ميتابعي از نگرش اً. در ضمن رفتار کارکنان صرفها استسازمان

هیاي آموزشیي موجیب ايجیاد احسیاس و      گذرانیدن دوره  اًمحيط کاري پيرامون آنها باشد و صیرف 

ها بتواند با ايجیاد جیو اجتمیاعي مثبیت تیو م بیا پیذيرش،        شود بلکه اگر اين دورهنگرش مثبت نمي

بیا  شود. نتيجه بدست آمده در ايین پیژوهش   احساس اعتماد را در آنان تقويت نمايد، اثر بخش مي

 باشد.همسو مي (2244( و ته و يونگ )2244هاي يانگ و الي )پژوهش نتايج
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 پيشنهادات
شود، با اين اميد پيشنهاداتي ارائه مي هاي عمومي،کتابخانهبا توجه به شناخت وضعيت موجود در 

در خصوص متغيرهاي مورد بررسي  هاکتابخانهکه بکارگيري اين موارد باعث بهبود وضعيت فعلي 

 گردد.

دانش به منظور ارتقاي سطح تمايل کارکنان و قصد تسهيم براي تقويت ميل به تسهيم 

، کتابخانههاي خود با ديگر اعضاي درون و برون تسهيم دانش تجربيات و مهارت در هاکتابخانه

 شود:پيشنهادات زير ارائه مي

نمودن فناوري با شغل  و متناسب الزممين امکانات أت در مناسب و بستر فراهم کردن زمينه -

 تسهيم دانش. استمرار  تسهيل و رفع نيازهاي ضروري جهت کارکنان

 توجيه کارکنان درباره مزاياي زيادي استفاده از سيستم تسهيم دانش. -

 هاي متناسب و الزم در جهت تسهيل استفاده از سيستم تسهيم دانش.آموزش -

 . ميان کارکنانتقويت دانش ايجاد شده در  -

هاي بيدارکییردن وجدان فردي و تقويت حس خود ارزيابي، فرهنگ سازي و رشد آگاهي -

 کارکنان در جهت کنترل رفتاري ادراک شده. 

 استفاده از مشوق هاي مادي و غير مادي )اعتماد و ...( براي افزايش اشتراک دانش. -

ان نسبت به ارزش و اهميت به اشتراک گذاري دانش در افزايش آگاهي کارکنان و مدير -

 رشد فردي و سازماني.

استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن مثل اينترنت و اينترانت جهت سهولت کارکنان در انجام  -

 هاي دانش محور و تسهيم دانش.فعاليت

 متناسب بودن دوره هاي آموزشي در ارتباط با توسعه تسهيم دانش.  -

 نان در کارکنان که با تسهيم اطالعاتشان موقعيت شغلي شان تضعيف نمي شود.ايجاد اطمي -

فناوري  فعاليت تسهيم دانش)منابع انساني، مالي، از زيرساختهاي مناسب براي پشتيباني ايجاد -

 ..(.و . اطالعات و ارتباطات

 ايجاد پست مدير يا کارشناس مديريت دانش. -



 03                       هابينی رفتار آندانش كتابداران وارائه مدل پيشبررسی عوامل مؤثر بر تسهيم

 

افراد خالق و مبتکر و ارائه برنامه هاي تشويقي  ترويج فرهنگ خالقيت و نوآوري با تشويق -

 به منظور اين که کارکنان دائماً توانايي هاي خود را ارتقا دهند.
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