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چکيده
هدف :هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان کتابداران کتابخانههای عمومی
استان فارس بر اساس تلفیقی از مدلهای تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطالعات و تبیین مدل
پیشبینی رفتار آنها است.
روش :روش پژوهش از نوع کاربردی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .جهت تعیین روایی از
روایی محتوایی و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار لیزرل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش،
کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی استان فارس میباشند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی-طبقهای 180 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.
يافتهها :نتایج نشان داد که اکثر متغیرهای مدل تلفیقی تبادل اجتماعی و پذیرش فناوری اطالعات بر
تسهیم دانش موثرند و دارای رابطه علی بودند .برنامههای آموزشی و مشاورهای مختلف و تناسب
فناوری -شغل این فرصت را به وجود میآورد تا یک نوع فناوری بیشتر استفاده شود و عملکرد
کتابداران بهبود یابد .وجود اعتماد متقابل میان کتابداران و سازمان و ایجاد تفکر ذهنی مثبت در ذهن
کتابداران موجب بهبود ذهنیت آنها نسبت به فعالیتها و پیچیدگیهای استفاده از سیستم تسهیم دانش
میشود.
نتيجهگيري :با توجه به اهمیت تسهیم دانش به عنوان اساسیترین کارکرد و مهمترین چالش مدیریت
دانش ،ارائه عوامل مؤثر و مدل عِلی پیشبینی آن امری ضروری قلمداد میگردد.
كليدواژهها :کتابخانه عمومی ،تسهیم دانش ،مدیریت دانش ،مدل تبادل اجتماعی ،مدل پذیرش فناوری،
استان فارس.

 . 1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی و مربی دانشگاه پیام نور biranvand@pnu.ac.ir
 . 2استاد گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان shabania@edu.ui.ac.ir
 . 3دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه اصفهان
morteza_mohamadi46@yahoo.com
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مقدمه
مديريت دانش مبتني بر ايدهاي است که با ارزشترين منبع در سازمانها ،دانش افراد مي-
باشد .هر چند اين ايده جديد نيست زيرا که سازمانها در طي سالها بر اساس منابع انساني مديريت
شدهاند ،اما در چند سال اخير پيشرفت قابل توجهي داشته و در برنامههاي دانشگاهي و اقتصادي
بسياري از کشورها نقش کليدي را ايفا کرده است .در کشور ما ،هم در سطح دانشگاهي و هم در
سطح ملي توجه خاصي را به خود جلب کرده است .برگزاري کنفرانسهاي بينالمللي در کشور و
نقش حساس و قابل توجه آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي نيز مشهود است .چنانکه برنامه
چهارم توسعه اقتصادي کشور "اقتصاد مبتني بر دانش" ميباشد (خوشسيما ،ابراهيمينژاد ،فالح
الجيمي.)4831 ،
مديريت دانش مبحثي جذاب براي بسياري از حوزههاي صنعتي ،اقتصادي ،و دانشگاهي
است .مديريت دانش با شعار مديريت "دانش" موجود در اذهان پا به عرصه ظهور گذاشت و در
عرض کمتر از چند دهه ،به يکي از جالبترين و جذابترين موضوعات مديريتي مبدل شد .در
همين راستا و با ورود به قرن بيست و يکم دانش نيز به عنوان منبعي بيپايان مورد توجه بسياري از
جوامع قرار گرفته ،و لزوم بهرهگيري و کنترل آن ضروري به نظر ميرسد .در واقع موفقيت
سازمانها به طور فزآينده اي به اين موضوع وابسته است که چگونه به طور مؤثر دانش را بين
کارکنان سطوح مختلف جمعآوري ،ذخيره و بازيابي کنند.آنچه در نهايت دانش را ارزشمند جلوه
داده و به سازمانها امکان ميدهد اهميت آن را درک کنند ،استفاده از آن به منظور تصميمگيري
بهتر و بهبود عملکردهايي است که بر پايه دانش استوار هستند .در عصري که دانش عامل تعيين
کننده قدرت و ثروت جامعه است ،مديريت دانش به مهمترين وظيفه جوامع و سازمانهاي درون
آنها تبديل شده است ،مخصوصاً سازمانهايي که به طور مؤثر براي اصالح و بهبود فعاليتها و
عملکرد خود تالش ميکنند.
مالهورتا 4مديريت دانش را کمک به سازمانها در يافتن راههاي نوين بهرهجويي از دانش
عيني و ذهني افراد سازمان به حساب ميآورد (حسنزاده .)4838 ،همچنين رادينگ 2مديريت
دانش را " شيوه شناسايي ،در اختيار گرفتن ،سازماندهي و پردازش اطالعات جهت خلق دانش
ميداند که پس از آنکه توزيع شد در دسترس ديگران قرار ميگيرد تا براي خلق دانش بيشتر
1. Malhutra
2. Rading
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استفاده شود" (ابزري ،کرمانيالقريشي .)4831 ،رادينگ نيز به اهميت و فرجام مديريت دانش که
همان اشتراک دانش است ،صحه ميگذارد.
به منظور پيادهسازي مديريت دانش در هر سازمان يا مرکز اطالعرسانياي نيازمند مدل و قالبي
است که بتوان تمام اين فعاليتها را نظاممند کرد .تاکنون انواع مدل از مديريت دانش ارائه شده
است که اکثر آنها تا حدودي مشابه يکديگرند اما داراي مراحل يا واژههايي با ترکيبات متفاوت
هستند .مدلهايي همچون نانوکا و تاکهاوچي ،4هيکس ،2ويگ ،8روگلس ،1وگمن ،5نيومن و
کونارد ،6بکوويتز و ويليامز ،7بکمن 3و غيره .مرحله يا واژهاي که در اکثر اين مدلها به چشم
خورد تسهيم دانش يا اشتراک دانش است که به نوعي قلب و مرکز ثقل فعاليتهاي مديريت
دانش ميباشد .بقيه مراحل در انواع مدلها به منزله مقدمهاي در ايجاد بسترهاي الزم و مناسب
جهت اشتراک دانش تلقي ميشوند.
هنگامي که يک فعاليت مبتني بر دانش انجام ميگيرد ،تسهيم دانش بهترين روشي است که
از طريق آن کارمندان مي توانند در مورد کاربرد دانش و در نهايت مزيت رقابتي با هم همکاري
کنند .تسهيم دانش بين کارمندان و درون گروهها اين امکان را به سازمان ميدهد تا منابع دانشي را
کشف و سپس روي آنها سرمايهگذاري کنند (ونگ ،نو .)2242 ،9تسهيم دانش به عنوان يک
فعاليت پيچيده ولي ارزشآفرين ،بنياد و پايه بسياري از استراتژيهاي مديريت دانش ميباشد .لذا
ضروري است تا با شناخت عوامل مؤثر بر مديريت دانش در جهت ايجاد زمينه مناسب براي تسهيم
دانش اقدام شود.
يکي از سازمانهاي نيارمند مديريت دانش ،کتابخانهها و مراکز اطالعرساني بوده که با توجه
به رقابتيشدن دنياي اطالعرساني ،به دنبال جذب کاربران و ارائه اطالعات با کيفيت میيباشیند .از
اين رو مديريت دانش مقولهاي مهم محسوب ميشود که هر سیازمان بیه دنبیال آن اسیت تیا نحیوه
چگونگي تبديل اطالعات و دانستههاي فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاي فردي و گروهي

1. Nonaka & Takeuchi
2. Hicks
3. Wiig
6. Ruggles
5. Weggeman
4. Newman & Conard
7. Bukowitz & Willams
8. Beckman
9 . Wang and Noe

04

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال نهم ،شماره  ،0بهار 0130

تبيين و روشن نمايد .به زعم شان هونگ )2222( 4مديريت دانش خون تازهاي به فرهنگ کتابخانه
تزريق ميکند و در قرن بيست ويکم ،کتابخانه ها به ناچار با موضوع بديعي به نیام میديريت دانیش
مواجییه خواهنیید شیید .همچنییين از نظییر وي مییديريت منییابع انسییاني هسییته مییديريت دانییش در
کتابخانههاست.
تسهيم و اشتراک دانش در کتابخانهها و مراکیز اطیالعرسیاني از اهميیت وااليیي برخیوردار
است و اين مهم در صورتي امکانپذير است که کتابداران و اطالعرسانان نسبت به باالبردن سیطح
دانش تخصصي خود اقدام نمايند .همانطور که قبالً نيز اشاره شد ،يکي از راهکارهاي مؤثر بیراي
افزايش سطح دانش تخصصي کارکنان تسهيم دانش است .تسیهيم دانیش يکیي از تیدابير میؤثر و
کارآمد است که مديران کارآمد از آن براي رسيدن به سیطح مطلیوبي از دانیش در نیزد کارکنیان
خود بهره مي برند .امروزه يکي از چالشهیاي پیيش روي مؤسسیات و سیازمانهیا ايین اسیت کیه
چگونه ميتوانند از ظرفيتهاي فکري افراد جهت رويیارويي بیا فرآينیدهاي حیل مسی،له ،ارتقیاي
دانش ،بهبود يافتن مهارت فني و افزايش کيفيت در انجام وظايف استفاده کنند .بیه ايین دليیل کیه
اغلب افراد دانش شخصي خود را به عنوان منبعي قدرتمند ،اهرمي با نفوذ و يیا بیه عنیوان ضیمانتي
جهت استمرار شغل خود ميپندارند .و تمیايلي ندارنید کیه آن را بیا ديگیران تسیهيم کننید (گیو،2
 .)2222مهم ترين علت عدم موفقيت سيستم مديريت دانش در تسهيم دانش ،عیدم اطیالع میديران
درباره عوامل مؤثر بر تسهيم دانش است .معرفي اين عوامل به عنیوان يیک نقطیه شیروع ،در واقیع
عامل کمکي براي آن دسته از مديران عالي و دستاندرکاران فعاليت میديريت دانیش سیازمانهیا
ميباشد که عالقهمند به مميزي فعاليتهاي موجود سازمان خود در راستاي استقرار مديريت دانش
ميباشند (جن ،ون.)2229 ،8
کتابخانههاي عمومي به عنوان يکي از کتابخانههايي که جامعه هدف بسيار عامتیر نسیبت بیه
ساير کتابخانه ها دارد ،جهت خدمات بهتر به کاربران نياز به کتابداران باتجربه دارد و ايین مهیم در
صورتي قابل تحقق است که بتوان از تجربه و دانش کتابداران باتجربه استفاد بهينه صیورت گيیرد
ليکن اعمال فعاليتهاي مديريت دانش و تسهيم دانش آنها با ساير کتابداران ميتواند باعث تقويت
اين مهم شود .بنابراين دانستن عوامل موثر بر تسهيم دانش براي مديران کتابخانهها ضروري اسیت.
1 . Shanhong
4 . Goh
8 . Jen and Wen
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از اين رو پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين کتابداران کتابخانههاي عمومي
استان فارس پرداخته است .همچنين به منظور سنجش تسهيم دانیش از تلفيقیي از میدلهیاي تبیادل
اجتماعي (کومينز ،)2221 ،دو مدل پذيرش فناوري اطالعات (ت،یوري رفتیار برنامیهريیزي شیده) و
مدل ادغام شده تناسب فناوري -شغل بهرهجويي شد .بنابراين هدف کلي پژوهش حاضر پيشبيني
عوامل موثر بر تسهيم دانش کتابداران کتابخانههاي عمومي استان فارس در قالب يک مدل علي بر
اساس مدلهاي پيشگفته ميباشد .در اين راستا اهداف فرعي ذيل به شرح ذيل مدنظر قرار گرفت:
 .4بررسي رابطه بين متغير تناسب فناوري شغل با متغيرهاي سهولت ادراک شده ،سودمندي
ادراک شده ،نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش.
 .2بررسي رابطه بين متغير اعتماد با سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،نگرش به
تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش.
 .8بررسي رابطه بين متغير هنجار ذهني با سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،نگرش
به تسهيم دانش ،قصد تسهيم دانش و ادراک از کنترل رفتاري.
 .1بررسي رابطه بين متغير سهولت ادراک شده با سودمندي ادراک شده ،نگرش به تسهيم دانش
و قصد تسهيم دانش.
 .5بررسي رابطه بين متغير سودمندي ادراک شده با نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش.
 .6بررسي رابطه بين متغير ادراک از کنترل رفتاري با نگرش به تسهيم دانش ،قصد تسهيم دانش
و رفتار تسهيم دانش.
 .7بررسي رابطه بين متغير نگرش به تسهيم دانش با قصد تسهيم دانش.
 .3بررسي رابطه بين متغير قصد تسهيم دانش با رفتار تسهيم دانش.
همچنين به منظور سنجش اهداف فوق ،فرضيههاي ذيل مورد توجه قرار گرفت:
 .4متغير تناسب فناوري شغل بر متغيرهاي سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،نگرش
به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.
 .2متغير اعتماد بر سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،نگرش به تسهيم دانش و قصد
تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.
 .8متغير هنجار ذهني بر سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،نگرش به تسهيم دانش،
قصد تسهيم دانش و ادراک از کنترل رفتاري اثر مستقيم دارد.
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 .1متغير سهولت ادراک شده بر سودمندي ادراک شده ،نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم
دانش اثر مستقيم دارد.
 .5متغير سودمندي ادراک شده بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.
 .6متغير ادراک از کنترل رفتاري بر نگرش به تسهيم دانش ،قصد تسهيم دانش و رفتار تسهيم
دانش اثر مستقيم دارد.
 .7متغير نگرش به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.
 .3متغير قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش اثر مستقيم دارد.

پيشينه پژوهش
در سالهاي اخير مطالعات زيادي در مورد مديريت دانش و مخصوصاً تسهيم دانش در
بافتهايي از جمله آموزش و پرورش ،صنعت ،بانکداري ،دانشگاهها ،کتابخانهها و ...صورت
گرفته است .بدين منظور به پژوهشهايي که تناسب بيشتري با متغيرهاي مورد بررسي پژوهش
حاضر دارد ،اشاره ميشود.
رهنورد و صدر ( ) 4833در پژوهشي به سنجش ادارک فرهنگ تسهيم دانش و رابطه آن با
عوامل سازماني در سازمانهاي دولتي استان قزوين پرداختند .يافتههاي پژوهش نشان داد که تعهد
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
فرهنگ تسهيم دانش در دستگاههاي دولتي استان قزوين دارد .شعباني ،محمدي و فروگذار
( )4894در پژوهشي به شناسايي ،بررسي و رتبهبندي عوامل موثر بر پيادهسازي مديريت دانش با
استفاده از تکنيک تاپسيس 4در کتابخانههاي دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرداختند.
مدل مورد استفاده در پيادهسازي مديريت دانش ،مدل بکوويتز و ويليامز بود .اين مدل داراي هفت
متغير يافتن ،بکارگيري ،يادگيري ،تسهيم ،ارزيابي ،ايجاد/نگهداري ،و حذف دانش است .نتايج
اين پژوهش نشان داد که تمام متغيرهاي اين مدل در پيادهسازي مديريت دانش در کتابخانههاي
دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز موثرند و به جز متغير يادگيري و حذف دانش ،بقيه متغيرها
در وضعيت مناسبي نيز قرار دارند .همچنين نتايج رتبهبندي متغيرهاي مدل بکوويتز و ويليامز نشان
داد که متغير تسهيم دانش بيشترين نقش و حذف دانش ،کمترين نقش را در پيادهسازي مديريت
1 . TOPSIS
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دانش از ديدگاه کتابداران ايفا ميکند .همچين رفوآ ،تاجداران و رضايي شريفآبادي ( )4892در
تحقيقي به وضعيت بررسي وضعيت عناصر بنيادي اشتراک دانش در صنعت بيمه پرداختند .جامعه
پژوهش حاضر مديران عالي دفاتر مرکزي شرکتهاي بيمه فعال در بازار بيمهاي ايران در شهر
تهران بودند .متغيرهاي دخيل در اشتراک دانش با روش دلفي و تاييد نخبگان  63مورد بود که در
 3مولفه (ويژگي هاي نيروي انساني ،نگرش و حمايت مديران ،راهبرد به اشتراکگذاري دانش،
ساختار و روابط سازماني ،فرهنگ و جو سازماني ،پاداشهاي سازماني و ارزيابي ،راهبرد سازماني،
و کاربرد فناوري اطالعاتي و ارتباطي) قرار گرفت .از ميان مولفههاي مورد بررسي ،به طور کلي
مولفه تعهد به سازمان ،اعتقاد به افزايش موفقيت سازمان از طريق اشتراکگذاري دانش،
کارآموزي کارکنان تازه استخدام شده در کنار کارکنان ،ارتباط باز ميان مديران و کارکنان،
اعتماد متقابل کارکنان به يکديگر و استفاده از اينترانت ،ضعيفترين وضعيت را نشان دادند.
ژيکون و فونگ فاي )2229( 4به بررسي رابطه بين متغيرهاي نگرش ،قصد تسهيم دانش و
هنجار ذهني در ميان مهندسان معماري پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد که نگرش نسبت
به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد و هنجار ذهني بر نگرش قصد تسهيم
دانش اثر معنادار و مثبت دارد .چن و هانگ )2242( 2ضمن بررسي عوامل مؤثر بر تسهيم دانش
اعضا و ارتقاء اجتماعي در جوامع مجازي حرفهاي ،چارچوبي با متغيرهاي شهرت ،خودکارآمدي
دانش ،اعتماد ،ادراک قابليت ،تسهيم دانش ،ارتقا جامعه طراحي کردند .يانگ و الي )2244( 8با
مطالعه بر روي درک رفتار تسهيم دانش در ويکيپديا به بررسي متغيرهاي نگرش ،قصد تسهيم
دانش ،رفتار تسهيم دانش ،سيستم کيفيت ،کيفييت اطالعات ،خود ادراکي دروني و خود ادراکي
خارجي پرداختهاند .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش اثر
معنادار و مثبت دارد و نگرش نسبت به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد.
ته و يونگ )2244( 1ضمن مطالعه تسهيم دانش در پرسنل فناوري اطالعات مدلي طراحي نموند
که شامل متغيرهاي نگرش ،قصد تسهيم دانش ،هنجار ذهني ،رفتار تسهيم دانش ،احساس
ارزشمندي نفس و رفتار سازماني شهروندان بوده و به اين نتايج دست يافتهاند که قصد تسهيم

1 . Zhikun and Fungfai
4 . Chen and Hung
3 . Yang and Lai
0 . Teh and Yong
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دانش بر رفتار تسهيم دانش ،نگرش نسبت به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش و هنجار ذهني بر
نگرش قصد تسهيم دانش اثر معنادار و مثبت دارد.
القتاني )2244( 4در پژوهشي به بررسي ترکيب مدل پذيرش فناوري )TAM( 2با سه سازه
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
در مدل پذيرش فناوري دارند .ين 8و همکاران ( )2242با تلفيق دو مدل پذيرش فناوري ( )TAMو
تناسب فناوري -شغل ) TTF( 1به بررسي درک نيت و قصد کاربران در استفاده از فناوري بيسيم
در سازمان ها پرداختند .نتايج نشان داد که هر دو مدل بر درک و قصد کاربران تاثير مثبتي دارد.
هم سودمندي ادارکشده و هم سهولت ادراکشده تاثير معناداري بر نيت رفتار کاربران براي
بهرهگيري از فناوري بيسيم دارد .همچنين سهولت ادراکشده نيز تاثير معناداري بر سودمندي
ادارکشده دارد .تاثير معنادار ويژگيهاي فناوري نيز بر سهولت ادارکشده و سودمندي ادراک-
شده نيز مشاهده شد و در پايان ارتباط معناداري بين دو مدل پذيرش فناوري و تناسب فناوري-
شغل نيز مشاهده شد .به طور کلي نيت و قصد کاربران در اقتباس از فناوري بيسيم در سازمانها
مستقيماً توسط تناسب بين ويژگيهاي شغل و فناوري همانند سهولت ادارکشده کاربران از
سودمندي و استفاده تعيين ميگردد.
همانطور که از بررسي متون مشخص شد اکثر پژوهشهاي صورت گرفته داخلي بر تسهيم
دانش ،شناسايي عوامل موثر بر آن و سنجش آن پرداختهاند .همچنين در پژوهشهاي خارجي
بعضاً از برخي مدل هاي استفاده شده در اين تحقيق استفاده شده است که در بافت کتابخانهها
پژوهشي مشاهده نشد .آن چيزي که پژوهش حاضر را از ساير پژوهشهاي متمايز ميکند اخذ
متغيرهاي تسهيم دانش از مدلهاي تبادل اجتماعي و مدل پذيرش فناوري و سنجش آن و تبيين
مدلي علي از آنها در بافت کتابخانههاي عمومي است.

4 . Al-Gahtani
2 . Technology Acceptance Model
8 . Yen
1 . Task-Technology Model
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردي و ازآنجاکه به تصويرسازي واقعيتهاي موجود و
تشريح و تبيين داليل و چرايي و ابعاد تسهيم دانش در ميان جامعه آماري خود پرداخته ،در زمره
پژوهش توصيفي پيمايشي قرار ميگيرد .جامعه آماري پژوهش شامل کليه کتابداران شاغل در
کتابخانههاي عمومي تابع اداره کل نهاد کتابخانههاي عمومي استان فارس ميباشد ( 852نفر) .به
منظور تعيين حجم نمونه ،ابتدا مطالعهاي مقدماتي بين  82نفر از آزمودنيها صورت گرفت و
واريانس جامعه محاسبه گرديد .سپس از طريق فرمول نمونهگيري کوکران ،تعداد  432نفر به
عنوان نمونه انتخاب گرديد .همچنين براي نمونهگيري از جامعه از روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي متناسب با حجم بهرهجويي شد.
به منظور تعيين عوامل موثر بر تسهيم دانش از نظريه تبادل اجتماعي (کومنيز ،)2221 ،و دو
مدل در پذيرش فناوري اطالعات با عناوين ت،وري رفتار برنامهريزي شده ،مدل ادغامشده تناسب
فناوري شغل -پذيرش استفاده شده است .متغيرها در اين پژوهش به سه دسته متغيرهاي پيشبين،
مالک و واسطهاي تقسيم ميشوند .متغير مالک در اين پژوهش بکارگيري تسهيم دانش در رفتار
(رفتار مطلوب ،استفاده واقعي) کتابداران است .متغيرهاي پيشبين عبارتند از :اعتماد ،تناسب
فناوري -شغل و هنجار ذهني و متغيرهاي واسطهاي عبارتند از :سهولت استفاده ادراکشده،
سودمندي ادراکشده ،نگرش ،هنجار ذهني ،کنترل رفتاري ادراکشده و قصد استفاده .از ت،وري
رفتار برنامهريزيشده متغيرهاي نگرش ،هنجار ذهني ،کنترل رفتاري ادراک شده ،قصد استفاده و
رفتار واقعي و از نظريه مدل تناسب فناوري  -شغل متغيرهاي سهولت استفاده ادراکشده و
سودمندي ادراک شده و از ت،وري تبادل اجتماعي متغير اعتماد گرفته شده است.
ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه محققساخته است که بر اساس متغيرهاي موثر بر تسهيم دانش
شکل گرفته است .روايي صوري محتوايي پرسشنامه توسط متخصصين مورد تاييد قرار گرفت و به
منظور تعيين پايايي ثبات دروني ،پرسشنامه بين  82نفر از آزمودنيها توزيع و به روش آلفاي
کرونباخ بررسي شد که ضرايب آن براي متغيرهاي مختلف از  2/78تا  2/94محاسبه شد.
همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار ليزرل استفاده شده است .ابتدا شاخصهاي
آمار توصيفي ،ماتريس همبستگي متغيرها ،ضرايب اثر مستقيم و مقايسه جفتي آنها ،ضرايب اثر غير
مستقيم و کل متغيرها بر يکديگر و بر رفتار تسهيم دانش بررسي شده و سپس با توجه به ضرايب
گزارش شده ،به بررسي فرضيه هاي پژوهش و تأييد يا رد آنها پرداخته و در نهايت مدل تحليل
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مسير برازش شده به همراه مشخصههاي برازندگي آورده ميشود .ضمناً تحليل يافتهها بدون در نظر
گرفتن متغير جنسيت انجام شده است .براي فهم بهتر روش تحليل مسير فرايند تسهيمدانش ،مدل
مفهومي در شکل  4جهت بحث و بررسي ارائه شده است.

شکل  : 1مدل مفهومی تحقیق

يافتههاي پژوهش
قبل از تجزيه و تحليل فرضيههاي پژوهش ،استفاده از آزمونهاي پارامتريک مستلزم اطيمنان از
نرمالبودن دادههاست لذا در در جدول  4شاخصهاي مربوط به آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش براي
نمونههاي مورد بررسي شامل ميانگين ،انحراف استاندارد ،کجي و کشيدگي ارائه شده است.
جدول :1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ميانگين

انحراف استاندارد

كجی

كشيدگی

متغيير

تناسب فناوری شغل

33/10

4/83

0/26

- 0/22

اعتماد

43/88

5/11

0/19

- 0/61

هنجار ذهنی

19/26

4/43

0/84

0/19

سهولت ادراک شده

35/43

3/49

0/15

- 0/59

سودمندی ادراک شده

44/43

6/10

- 0/13

- 0/49

کنترل رفتاری ادراک شده

16/12

3/40

0/42

1/10

نگرش به تسهیم دانش

16/43

2/34

0/91

1/00

قصد تسهیم دانش

19/32

3/83

1/18

0/41

رفتار تسهیم دانش

43/41

3/33

0/16

0/36
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با توجه به مقادير بدست آمده کجي و کشيدگي براي متغيرهاي پژوهش ،توزيع تمامي متغيرها نرمال
است ،بنابراين ميتوان جهت تجزيه و نحليل يافتههاي پژوهش از روش تحليل مسير و آزمونهاي
پارامتريک استفاده کرد .با توجه به اين امر که ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و تحليل مدلهاي علي
است ،ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش در جدول  2ارائه شده است:
جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغيرها
تناسب فناوری شغل

0

2

1

1

1

اعتماد

*0/09

هنجار ذهنی

**0/21** 0/16

سهولت ادراک شده

**0/33** 0/42** 0/13

سودمندی ادراک شده

**0/44** 0/28** 0/34** 0/16

ادراک از کنترل رفتاری

0

0

4

8

0/05

1

0/04

1

**0/24

1
0/03

1
0/02

1

نگرش به تسهیم دانش

**0/21** 0/44** 0/38** 0/22** 0/22** 0/19

قصد تسهیم دانش

**0/59** 0/20** 0/31** 0/33** 0/21** 0/18** 0/16

1
1

با توجه به اطالعات جدول باال ،باالترين ضريب همبستگي در ميان متغيرهاي اين پژوهش مربیوط
به رابطه بين نگرش به سودمندي ادراک شده ( )2/11و قصد تسهيم دانش ( )2/59و پیايينتیرين ضیريب
همبستگي به دست آمده نيز مربوط به رابطه بين کنترل رفتیاري ادراک شیده و سیودمندي ادراک شیده
( )2/22است.
در اين پژوهش براي بررسي اثرات مستقيم متغيرهاي تناسب فناوري شغل ،اعتمیاد ،هنجیار ذهنیي،
سهولت ادراک شده ،سودمندي ادراک شده ،ادراک از کنترل رفتاري ،نگرش به تسهيم دانیش و قصید
تسهيم دانش بر يکديگر و بر رفتار تسهيم دانش در کتابخانههاي عمومي يک مدل فرضي (شیکل  )4بیر
اساس پيشينة نظري و تجربي طراحي شده است .فرضيههاي پژوهش بيانگر روابیط علیي ميیان متغيرهیاي
موجود در مدل فرضي است .در اين پژوهش بررسیي همزمیان فرضیيههیا در قالیب میدل اوليیه صیورت
مي گيرد .براي ارزيابي مدل فرضیي ايین پیژوهش ،ابتیدا بیا اسیتفاده از روش بيشیينه احتمیال بیه بیرآورد
پارامترها ميپردازيم .پارامترهاي برآورد شده شامل ضرايب اثر مستقيم و مقايسه جفتي آنها ،ضرايب اثیر
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غير مستقيم و ضرايب اثر کلي ميباشد که براي هیر کیدام از ايین پارامترهیا جیدول جداگانیهاي حیاوي
ضرايب برآورد استاندارد شده و ارزش  tمربوط بیه آزمیون معنیيداري ايین پارامترهیا ارائیه شیده اسیت
(جدول .)8
جدول :3برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
متغير

متغيرها

مقدار  Tبراي

Sig

T

سهولت ادراک شده

*0/09

2/30

4/11

تناسب فناوري

سودمندی ادراک شده

0/03

1/33

3/35

بر شغل

نگرش به تسهیم دانش

*0/09

2/44

0/31

قصد تسهیم دانش

0/03

0/86

0/21

اعتماد

هنجار ذهنی

سهولت ادراک شده

**

مقايسه پارامترها

0/36

9/20

2/16

سودمندی ادراک شده

**0/13

4/06

0/63

نگرش به تسهیم دانش

0/00

0/03

1/93

قصد تسهیم دانش

0/00

- 0/02

1/83

سهولت ادراک شده

**

0/28

3/26

3/53

سودمندی ادراک شده

**0/12

2/83

0/69

کنترل رفتاری ادراک شده

**0/24

5/64

0/23

نگرش به تسهیم دانش

- 0/02

- 0/16

0/3

**

سهولت

سودمندی ادراک شده

0/31

6/84

1/00

ادارکشده

نگرش به تسهیم دانش

**0/23

4/91

1/04

قصد تسهیم دانش

*0/10

2/32

0/36

سودمندي

نگرش به تسهیم دانش

**0/32

3/52

3/00

ادراکشده

قصد تسهیم دانش
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سپس با استفاده از ضرايب استاندارد شده به مقايسه اثرات متغيرها بر يکديگر و رفتار تسهيم دانیش
پرداخته و تأييد يا عدم تأييد فرضيههاي پژوهش مورد بررسي قیرار میيگيیرد و در نهايیت میدل تحليیل
مسير برازش شده به همراه مشخصههاي برازندگي آورده ميشود.
بنابر اطالعات جدول  ،8تناسب فناوري شغل بر سیهولت ادراک شیده ( )sig=.0.0و نگیرش بیه
تسهيم دانش ( )sig=2.29با توجه به مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معنیيدار و در نتيجیه اثیر مسیتقيم
دارد .و در دو متغير سودمندي ادراک شده ( )sig=.0.0و قصد تسهيم دانش ( )sig=.0.0با توجه بیه
مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معني دار نبوده و در نتيجه تناسیب فنیاوري شیغل بیر ايین دو متغيیر اثیر
مستقيمي ندارد .بنابراين فرضيه اول اين پژوهش در رابطه با اثر مستقيم تناسب فنیاوري شیغل بیر سیهولت
ادراک شده و نگرش به تسهيم دانش تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر سیودمندي ادراک شیده
و قصد تسهيم دانش تأييد نميگردد.
متغير اعتماد بر سهولت ادراک شده ( )sig=.000و سودمندي ادارکشده ( )sig=.0.0با توجیه
به مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معنيدار و در نتيجه اثر مستقيم دارد .و در دو متغيیر تسیهيم دانیش و
قصد تسهيم دانش ( )sig=.0..با توجه به مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معنيدار نبیوده و در نتيجیه
اعتماد بر دو متغير تسهيم و قصد تسهيم دانش اثر مستقيمي نیدارد .بنیابراين فرضیيه دوم ايین پیژوهش در
رابطه با اثر مستقيم اعتماد بر سهولت ادراک شده و سودمندي ادراک شده تأييد و در رابطه با اثر مستقيم
اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تاييد نميگردد.
متغير هنجار ذهني بر سهولت ادراک شده ( ،)sig=..20سیودمندي ادارکشیده ( )sig=.0.2و
ادراک از کنترل رفتاري ( )sig=.020با توجه به مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معنیيدار و در نتيجیه
اثر مسیتقيم دارد .و در دو متغيیر تسیهيم دانیش و قصید تسیهيم دانیش ( )sig=.0.2بیا توجیه بیه مقیدار
مشاهدهشده در سطح  2/25معنيدار نبوده و در نتيجه هنجیار ذهنیي بیر دو متغيیر تسیهيم و قصید تسیهيم
دانش اثر مستقيمي ندارد .بنابراين فرضيه سوم اين پژوهش در رابطه با اثر مستقيم هنجار ذهني بر سیهولت
ادراک شده ،سودمندي ادراک شده و ادراک از کنترل رفتاري تأييد و در رابطه با اثر مستقيم ايین متغيیر
بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تأييد نميگردد.
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متغير سهولت ادارکشده بر سودمندي ادراک شده ( ،)sig=.00.تسیهيم دانیش ( )sig=.020و
قصد تسهيم دانش ( )sig=.0.با توجه به مقیدار مشیاهدهشیده در سیطح  2/25معنیيدار و در نتيجیه اثیر
مستقيم دارد .بنابراين فرضيه چهارم اين پژوهش مبني بر تأثير مستقيم سهولت ادارک شده بیر نگیرش بیه
سودمندي ادراکشده ،تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تأييد ميگردد.
متغير سودمندي ادارکشده بر تسهيم دانش ( )sig=.002با توجه به مقدار مشاهدهشده در سیطح
 2/25معنيدار و در نتيجه اثیر مسیتقيم دارد .و در قصید تسیهيم دانیش ( )sig=.0.0بیا توجیه بیه مقیدار
مشاهدهشده در سطح  2/25معنيدار نبوده و در نتيجه سودمندي ادارکشده بر متغير قصد تسیهيم دانیش
اثر مستقيمي ندارد .بنابراين فرضيه پنجم اين پژوهش در رابطه با اثیر مسیتقيم سیودمندي ادراک شیده بیر
نگرش به تسهيم دانش تأييد و در رابطه اثر مستقيم اين متغير بر قصد تسهيم دانش تأييد نميگردد.
متغيییر ادراک کنتییرل رفتییاري بییر نگییرش بییه تسییهيم دانییش ( ،)sig=.02قصیید تسییهيم دانییش
( )sig=.0.0و رفتار تسهيم دانش ( )sig=.000با توجه به مقدار مشاهدهشده در سطح  2/25معنيدار و
در نتيجه اثر مستقيم دارد .بنابراين فرضيه ششم اين پژوهش مبني بر اثر مسیتقيم کنتیرل رفتیاري بیر رفتیار
تسهيم دانش تأييد ميگردد.
متغير نگرش به تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش ( )sig=.0..با توجه به مقدار مشیاهدهشیده در
سطح  2/25معنيدار و در نتيجه اثر مستقيم دارد .بنابراين تسهيم دانش بیر قصید دانیش اثیر مسیتقيم دارد.
نتيجه اين که فرضيه هفتم پژوهش مبني بر اثر مستقيم تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانش تأييد میيگیردد.
و در انتها متغير قصد تسهيم دانش بر رفتار تسهيم دانش ( )sig=.02.با توجه به مقیدار مشیاهدهشیده در
سطح  2/25معنيدار و در نتيجه اثر مستقيم دارد .بنابراين قصد تسهيم دانیش بیر رفتیار تسیهيم دانیش اثیر
مستقيم دارد .و فرضيه هشتم پژوهش مبني بر اثر مستقيم تسهيم دانش بر رفتیار تسیهيم دانیش تأييید میي-
گردد .با اين تفاسیير نمودارهیاي مسیير میدل بیرازش شیده همیراه بیا پارامترهیاي بیرآورد شیده (مقیادير
استاندارد) در شکل  2ارائه شده است.

بررسی عوامل مؤثر بر تسهيمدانش كتابداران وارائه مدل پيشبينی رفتار آنها

01

شکل  :2نمودار مسیر مدل پیشبینی رفتار تسهیم د کتابداران کتابخانههای عمومی

بحث و نتيجهگيري
مدل پژوهش حاضر از تلفيیق نظريیه تبیادل اجتمیاعي (کیومينز )2221 ،بیا دو میدل پیذيرش
فناوري اطالعات (ت،وري رفتار برنامهريزي شده) و مدل ادغام شده تناسب فناوري -شیغل اسیتفاده
شده است ،که مدل اصلي تحقيق و در نهايت فرضيههاي آن با توجه به تلفيیق ايین میدلهیا شیکل
گرفته است .ميزان واريانس تبيين شده رفتار تسهيم دانش نيز برابر با 2/21است .همچنين در ارتباط
با تعيين بيشترين و کمترين واريانس تبيينشده از مدل تلفيقي مربوط به قصد تسهيم دانش و کنترل
رفتاري ادراک شده و به ترتيب برابر با  2/83و  2/26است.
نتايج فرضيه اول پژوهش نشان داد که اثر مستقيم تناسب فناوري شغل بر سهولت ادراکشده
و نگرش به تسهيم دانش تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر سودمندي ادراکشیده و قصید
تسهيم دانش تأييد نشد .سواد فناوري ،دسترسي فیوري بیه حجیم وسیيعي از دادههیا و اطالعیات و
تشريک مساعي از راه دور در کار گروهي هم در داخل واحدها و هم بين واحدها را تسهيل میي-
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کند .استفاده و يادگيري از فناوري سيستم تسهيم دانش را آسان کیرده ،زمیان الزم بیراي تجربیه و
کسب و کار ،هزينههاي مربوط به يافتن و دسترسي به انیواع ارزشیمند دانیش کیم شیده اسیت .در
نتيجه احساسات و ديد مثبتي در کارکنان نسبت به سيسیتم تسیهيم دانیش بوجیود میيآيید .داشیتن
نگرشي مثبت نسبت به تسهيم دانش از جانب افراد ميتواند باعث ايجاد فرصتهاي جديد و خلیق
نوآ وري در فضاي سازمان شده و موفقيت بيشتري را براي سازمان و افراد در موقعيیت پاسیخگويي
به تغييرات محيطي و توسعه ظرفيتهاي جديد فراهم ميکنید .سیازمان و افیراد در چنیين میوقعيتي
ميتوانند شرايط اجرايي و عملکرد بهتري را در مواقع لزوم داشته باشند که مهمترين عامل مؤثر در
حرکت نگرش مثبت از بالقوه به بالفعل ،بروز روحيه و انگيزه در افراد از طريق آمیوزش میيباشید
که سازمانها متضمن ايجاد چنين جوي براي کارکنان ميباشد .سازمانهیا بیه منظیور افیزايش ايین
نگرش ميتوانند برنامههاي آموزشي و مشاورهاي مختلف ارائه دهند تا عملکرد کارکنیان را بهبیود
ببخشد .اين آموزشها بايد برحسب توانايي و نوع فعاليت کارکنان طراحي شود .تناسیب فنیاوري-
شغل اين فرصت را به وجود ميآورد ،يک فناوري بيشتر استفاده شود و عملکرد کاربر بهبود يابد.
نتيجه بدست آمده در اين پژوهش در ارتباط با تاثير فناوري بر سهولتادارک شده همسو با نتیايج
ين و همکاران ( )2242ميباشد.
نتايج فرضيه دوم پژوهش نشان داد که اثر مستقيم اعتماد بر سیهولت ادراک شیده و سیودمندي
ادراک شده تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تاييید
نشد .کارکناني که به سازمانشان اعتماد تام داشته باشند ،انگيزه و تالش و کوشش بيشتري در جهیت
مشارکت در دانش سازماني و فردي دارند که باعث کاهش زمان يادگيري و پيچيیدگيهیاي اسیتفاده
از سيستم تسهيم دانش ميشود و کيفيت کاري ،عملکرد شغلي ،اثر بخشي شیغلي و سیرعت انجیام
وظايف بهبود مييابد و باعث ميشود که کارکنان اطالعات شغلي دقيقتر ،زيیادتر ،جديیدتر و بیا
کيفيتتري را بدست آورند .در صورتي که کارکنان به يکديگر اعتماد نداشته باشند ،منجر به سوء
استفاده از دانش شده و سودمندي و سهولت استفاده از دانیش ،ارزش خیود را از دسیت میيدهید.
هرچه اعتماد کمتري ميان کارکنان و سازمان وجود داشته باشد ،کمتر به تسهيم دانش ميپردازنید.
به طور کلي اعتماد يک عامل مهم در افزايش سطح عملکرد گروهي است .نتيجه بدست آمیده در
اين پژوهش در ارتباط با تاثير اعتماد بر تسهيم دانش همسو با نتايج القتاني ( )2244میيباشید و بیا
نتايج رهنورد و صدر ( )4833متضاد ميباشد.
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نتايج فرضيه سوم نشان داد که اثیر مسیتقيم هنجیار ذهنیي بیر سیهولت ادراک شیده ،سیودمندي
ادراک شده و ادراک از کنترل رفتاري تأييد و در رابطه با اثر مستقيم اين متغير بر نگرش به تسهيم دانش
و قصد تسهيم دانش تأييد نشد .هنجار ذهني مثبت دليل مهمي جهت انجام يک فعاليت است .چنانچه
کارکنان فکر کنند که دانش افراد به تسهيم گذاشته ميشوند و کارکنان با يکديگر در تعامل مثبت
هستند گذشت زمان را حس نميکنند و کنجکاويشان برانگيخته شده و قوه تخيل آنان بيدار شده
اين کنجکاوي و احساس رضايت از افزايش اطالعات و يادگيري هنگام تعامل بیا يکیديگر باعیث
ميشود که کارکنان در پي دنبالکردن سياست و مقاصید سیازمان باشیند و تمیامي تیالش خیود را
درجهت پذيرش تصميمات سازمان حتي چنانچه با عقايديشان مخالف باشد را بکار میيگيرنید .در
حقيقت بايد و اجباري در تسهيم دانش بين کارکنان و سازمان وجود نخواهد داشت.
زماني که يک تفکر ذهني مثبت در ذهن کارکنان ايجاد شود ،باعث ميشود فعاليت و کارها
براي کارکنان آسان شده و به تالش کمتري نياز داشیته باشیند ،زمیان يیادگيري و پيچيیدگيهیاي
استفاده از سيستم تسهيم دانش برايشان با اين ذهنيت تسیهيل میيشیود و کيفيیت کیاري ،عملکیرد
شغلي ،اثر بخشي شغلي و سرعت انجیام وظیايف بهبیود میييابید و باعیث میيشیود کیه کارکنیان
اطالعات شغلي دقيقتر و با کيفيت تري را بدست آورند و در حقيقت احساسیات و ديید مثبتیي در
کارکنان نسبت به سيستم تسهيم دانش بوجود ميآيد .چون کارکنان معتقدنید کیه اسیتفاده از ايین
سيستم زمان الزم براي تجربه و کسب و کار را کم میيکنید و منجیر بیه کیاهش هزينیههیا ،بهبیود
عملکرد ،ارائه خدمات به مشتريان ،کاهش زمیان توسیعه محصیوالت جديید و در نهايیت کیاهش
هزينه ها مربوط به يافتن و دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان ميشود .بدين طريیق
رفتار کارکنان و آنچه در ذهن آنهاست مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يک عامل تأثيرگذار در
اجراي موفقيتآميز مديريت دانش محسوب ميشود .اما از آنجا که تسهيم دانش شخصي اسیت و
آماده کردن افراد براي تسهيم دانش دشوار است ،افراد ممکین اسیت هميشیه بیه تسیهيم دانیش بیا
ديگران برانگيخته نشوند .بنابراين سازمان موظف است تا به هنجارهاي ذهني کارکنان توجه ويژه-
اي داشته باشد تا ذهنيتها و تفکرات جمعي به وجود آيند ،طبعاً بايد اين نکته را هم بپیذيريم کیه
در کنار هم قرار گرفتن ذهنيتها ،باعث نوآوري خواهد شد که منجر به موفقيت سازمانها خواهد
شد .نتيجه بدست آمده در اين پژوهش در ارتباط با اثر هنجار ذهني بر قصد تسهيم دانش همسو بیا
نتايج ژيکون و فون فاي ( )2229و ته و يونگ ( )2244نميباشد.
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نتايج فرضيه چهارم نشان داد که تیأثير مسیتقيم سیهولت ادارک شیده بیر نگیرش بیه سیودمندي
ادراکشده ،تسهيم دانش و قصد تسهيم دانش تأييد ميگردد .بنابراين وقتي کارکنان باور داشته باشیند
که استفاده از سيستم تسهيم دانش نيازمند تالش زياد ،صرف زمان طوالني و پيچيدگيهاي زيادي
نيست  ،برداشت فرد در مورد سودمندي و مفيد بودن استفاده از سيستم افزايش مييابد و فرد به اين
باور که استفاده از سيستم عملکرد شغلي ،کيفيت کاري و اثر بخشي او را افیزايش میيدهید ،میي-
رسد .در حقيقت احساسات و ديد کارکنان نسبت به تسهيم دانش مثبت خواهد بود .به طیوري کیه
گذر زمان را احساس نخواهند نمود و حتي مشوقي براي ديگران در جهت مشارکت نمودن در اين
سيستم خواهند بود .لذت بخش و ارزشمند بودن تسهيم دانش با ديگیران ،کیاهش هزينیه و صیرفه
جويي در وقت و زمان در جهت نيل به اطالعات دقيقتر ،جديدتر و با کيفيتتر را به دنبال خواهد
داشت .بنابراين تمايل و قصد به استفاده از سيستم تسهيم دانش در کارکنان افیزايش میييابید .ايین
رابطه علي را ميتوان با استفاده از تحليل هزينه  -منفعت نيز استدالل کرد .هرچه استفاده از سيسیتم
تسهيم دانش به تالش کمتري نياز داشته باشد(هزينه کم ،بدون هزينه) فرد به اين باور ذهني خواهد
رسيد که عملکرد شغلياش بيشتر بهبود پيدا ميکند .نتيجه بدست آمده در اين پژوهش در ارتبیاط
با تاثير سهولت ادراکشده بر سودمندي ادراکشیده بیا نتیايج يین و همکیاران ( )2242و القتیاني
( )2244همسو ميباشد.
نتايج فرضيه پنجم نشان داد که اثر مستقيم سودمندي ادراک شیده بیر نگیرش بیه تسیهيم دانیش
تأييد و در رابطه اثر مستقيم اين متغير بر قصد تسهيم دانش تأييد نميگیردد .بنیابراين کارکنیان آگیاه بیه
سودمندي ادراک شده از سيستم تسهيم دانش با ديد بهتیري در جهیت اسیتفاده از ايین سيسیتم در
مورد کيفيت کاري ،عملکرد شیغلي ،اثیر بخشیي و دسترسیي بیه اطالعیات دقيیقتیر جديیدتر و بیا
کيفيت تر دارند .منطقي است که هر چه کارکنان باور داشیته باشیند کیه اسیتفاده از سيسیتم تسیهيم
دانش ،کيفيت کاري و عملکرد شغلي آنها را بهبود ميبخشد و اثر بخشیي شیغلي و سیرعت انجیام
وظايف آنها را افزايش ميدهد ،نگرش مثبتتري نسبت به تسهيم دانش در آنها ايجیاد شیده ،و در
نتيجه عالوه بر اين که خود در تسهيم دانش شرکت دارند ،ديگران را نيز تشويق خواهند کرد تا در
فرايند تسهيم دانش شرکت کنند .در اين ميان سازمان موظف است دانش ايجاد شده توسیط افیراد
را تقويت کرده و آن را به عنوان بخشي از شبکه دانش سازمان متبلور سازد .بنابراين سازمانها بايد
کارکنانش را توجيه کنن د که اين سيستم آموزشي مزايايي زيادي داشته که در نهايت منجر به بهبود

بررسی عوامل مؤثر بر تسهيمدانش كتابداران وارائه مدل پيشبينی رفتار آنها

04

عملکرد و افزايش بهره وري خواهد شد.نتيجه بدست آمده در اين پژوهش با نتیايج پیژوهشهیاي
قبلي در يک راستا قلمداد نميشود.
نتايج فرضيه ششم و هفتم نشان داد که اثر مستقيم تسهيم دانش بر قصد تسهيم دانیش و تسیهيم
دانش بر رفتار تسهيم دانش تأييد ميگردد .بنابراين تمايل کارکنان به تسهيم دانش از عوامل ضروري
و انگيزشي جهت تسهيم دانش به شمار ميرود و به ميزان ميل و رغبت هر فرد بیراي ورود بیه ايین
سيستم وابسته است .در حقيقت علت بالفصل رفتار ،نيت رفتاري و تصميم خودآگاهانیه اسیت .در
صورتي که کارکنان بدانند دانشي که به تسهيم ميگذارند مفيد و مؤثر واقع شود ،تمايیل خواهنید
داشت که دانش خود را در قبال درخواست ديگران به تسهيم بگذارند .در حقيقیت قصید اسیتفاده
افراد از سيستم تسهيم دانش ،تعيينکننده اثربخشي آن در پيشبيني استفاده در رفتار از يک سيسیتم
بر مبناي نياز کارکنان است .قصد رفتاري منجر به استفاده واقعي يا رفتار مطلوب ميشود و تعيیين-
کننده بسيار مهم و ضروري استفاده واقعي است .وظيفه سازمانها اين است که توجه ويژهاي به دو
مس،له بالقوه نگرشي /رفتاري کارکنان داشته باشند که چگونه بايد آنها را براي تسیهيم دانشیي کیه
دارند آماده نمود و نيز چگونه ميتوان بر مقاومت در مقابل تسهيم دانش در سیازمان غلبیه نمیود و
نحوه چگونگي تبديل اطالعات و دانستههاي فردي و سازماني را به دانش و مهیارتهیاي فیردي و
گروهي به کارکنان آموزش دهند .اگر افراد از انگيیزه شخصیي قیوي برخیوردار نباشید ،دانیش را
تسهيم نخواهند کرد و اغلب بدون نگراني از اينکه به خاطر تسیهيم دانیش چیه چيیزي را از دسیت
خواهند داد و يا بدست خواهند آورد ،چنين کاري را انجام نخواهد داد .رفتارها در تبادل اطالعات
يا کمک به ديگران را منجر مي شود و تسهيم دانش يک نيروي قطعي و مثبت در ايجیاد نیوآوري
سازمانها است .در ضمن رفتار کارکنان صرفاً تابعي از نگرشهاي آنان نيست و ميتواند تیابعي از
محيط کاري پيرامون آنها باشد و صیرفاً گذرانیدن دورههیاي آموزشیي موجیب ايجیاد احسیاس و
نگرش مثبت نميشود بلکه اگر اين دوره ها بتواند با ايجیاد جیو اجتمیاعي مثبیت تیو م بیا پیذيرش،
احساس اعتماد را در آنان تقويت نمايد ،اثر بخش ميشود .نتيجه بدست آمده در ايین پیژوهش بیا
نتايج پژوهشهاي يانگ و الي ( )2244و ته و يونگ ( )2244همسو ميباشد.
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پيشنهادات
با توجه به شناخت وضعيت موجود در کتابخانههاي عمومي ،پيشنهاداتي ارائه ميشود ،با اين اميد
که بکارگيري اين موارد باعث بهبود وضعيت فعلي کتابخانهها در خصوص متغيرهاي مورد بررسي
گردد.
براي تقويت ميل به تسهيم و قصد تسهيم دانش به منظور ارتقاي سطح تمايل کارکنان
کتابخانهها در تسهيم دانش تجربيات و مهارتهاي خود با ديگر اعضاي درون و برون کتابخانه،
پيشنهادات زير ارائه ميشود:
-

فراهم کردن زمينه و بستر مناسب در تأمين امکانات الزم و متناسب نمودن فناوري با شغل
کارکنان و رفع نيازهاي ضروري جهت تسهيل استمرار تسهيم دانش.

-

توجيه کارکنان درباره مزاياي زيادي استفاده از سيستم تسهيم دانش.

-

آموزشهاي متناسب و الزم در جهت تسهيل استفاده از سيستم تسهيم دانش.

-

تقويت دانش ايجاد شده در ميان کارکنان.

-

بيدارکییردن وجدان فردي و تقويت حس خود ارزيابي ،فرهنگ سازي و رشد آگاهيهاي
کارکنان در جهت کنترل رفتاري ادراک شده.

-

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

-

افزايش آگاهي کارکنان و مديران نسبت به ارزش و اهميت به اشتراک گذاري دانش در
رشد فردي و سازماني.

-

استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن مثل اينترنت و اينترانت جهت سهولت کارکنان در انجام
فعاليتهاي دانش محور و تسهيم دانش.

-

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

-

ايجاد اطمينان در کارکنان که با تسهيم اطالعاتشان موقعيت شغلي شان تضعيف نمي شود.

-

ايجاد زيرساختهاي مناسب براي پشتيباني از فعاليت تسهيم دانش(منابع انساني ،مالي ،فناوري
اطالعات و ارتباطات و .)...

-

ايجاد پست مدير يا کارشناس مديريت دانش.
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ترويج فرهنگ خالقيت و نوآوري با تشويق افراد خالق و مبتکر و ارائه برنامه هاي تشويقي
به منظور اين که کارکنان دائماً توانايي هاي خود را ارتقا دهند.
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