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هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر انگیزه کارکردی و 

ی های اجتماعاز طریق شبکه سازمانی دانش جویانه بر تسهیملذت

در شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران است. روش 

ها، پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده

توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان 

نفر  515تعداد شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران به

ای و حجم نمونه نیز براساس فرمول گیری، طبقهاست. روش نمونه

ها، از آوری دادهن شد. برای جمعنفر تعیی 220کوکران برابر با 

نامه با استفاده از نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشپرسش

وسیله آلفای چنین پایایی آن بهنظر خبرگان سازمانی و هم

های منظور تجزیه و تحلیل دادهتایید رسید. بهکرونباخ به

رهای افزاکه ازجمله نرم Smart PLSافزار گردآوری شده از نرم

دست نسل دوم معادالت ساختاری است، استفاده شد. نتایج به

از این است که برای تسهیم دانش بیرونی و درونی از آمده حاکی

های اجتماعی سازمانی، داشتن انگیزه کارکردی و طریق شبکه

منظور تسهیم دانش درونی چنین بهجویانه نیاز است. هملذت

 ح است.   دانش، انگیزه کارکردگرایانه مطر

نش، کارکردی تسهیم داجویانه، انگیزهلذت انگیزهکلمات کلیدی: 

 .های اجتماعی سازمانیشبکه

The purpose of this study is to determine the effect 

of utilitarian and hedonic motivation on 

organizational knowledge sharing through social 

networks in the Southwest Water and Sewage 

Company of Tehran Province. This is an applied 

research method from the objective point of view 

and a descriptive survey from the point of view of 

the data collection method. The statistical population 

of the research is the managers and employees of the 

Southwest Water and Sewage Company of Tehran 

Province with 515 people. Sampling method, class 

and sample size are determined by the Cochran 

formula 220. A standard questionnaire is used to 

collect data. Validity of the questionnaire is 

confirmed by the opinion of the organization's 

experts and its reliability by Cronbach's alpha. In 

order to analyze the collected data, Smart PLS 

software, which is a second-generation software for 

structural equations, has been used. The results 

indicated that utilitarian and hedonic motivation is 

needed to share external and internal knowledge 

through organizational social networks. Also, to 

share the internal knowledge of knowledge, 

functional motivation is proposed. 

Keywords: Enterprise social network systems, 

Hedonic motivations, Knowledge sharing, 

Utilitarian motivations.
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مقدمه-1

امروزه فضای آنالین و اینترنت امکان برقراری ارتباط سریع بین  

ها مهیا کرده است. های مختلف را در جامعه و شرکتبخش

از ساعات کاری  نسانی در هر سازمانی وقت زیادیانیروی  بنابراین

s etBrione ) دنارگذمی 1های اجتماعی سازمانیخود را در شبکه

al., 2011.) ها این موضوع موید اهمیت فضای آنالین در شرکت

ی است که نیازمند تعامل با عناصر محیطی یهاویژه شرکتبه

جتماعی سازمانی این امکان را به های اند. استفاده از شبکههست

های رقابتی مهم ازجمله کاهش که بتواند اهرم دهدها میشرکت

عبارتی سازد. بهبهبود ارتباطات را ممکن و  هابرای شرکتهزینه 

دهند ها میهای اجتماعی سازمانی این امکان را به شرکتشبکه

که زمینه الزم برای حفظ تعامل با مشتریان و روابط کارکنان را 

این تمایز وجه اصلی مدیریت سنتی  (.Dunn, 2010)د نایجاد نمای

های اجتماعی سازمانی است. و مدیریت به سبک استفاده از شبکه

ها این دسترسی را های اجتماعی سازمانی به شرکتشبکه

د که با استفاده از حفظ و برقراری ارتباط و تداوم ارتباط ندهمی

سازند که  به دانش او را ممکنینه تسهیل دستیابی زم ،با مشتری

 نمایداین امر زمینه را برای بهبود و تقویت نوآوری مهیا می

(Panahi et al., 2016; Majchrzak et al., 2013) از سوی دیگر .

توانند زمینه را های اجتماعی سازمانی هستند که میاین شبکه

ها و اطالعات ها به حجم عظیمی از دادهبرای دسترسی شرکت

ر نیز عامل مهم برای تقویت که این امد ننمایبازاری مهیا 

های مختلف بازار را مهیا خواهد کرد. رسانی برای بخشخدمات

 امکان الزم را های اجتماعی سازمانیهای شبکهبنابراین سیستم

دهند که بیش از پیش موانع ارتباطی در ها میدر اختیار سازمان

ند و جریان دانشی تحت عنوان تسهیم رسازمان را از میان بردا

عنوان به . تسهیم دانش به(Engler et al., 2015)دانش مهیا نماید 

جهت بهبود سطح ر کل سازمان درگذاری دانش داشتراک

های پیشرو در های نیروی انسانی است. شرکتها و آگاهیمهارت

فاده از استاند با های اجتماعی سازمانی توانستهگیری از شبکهبهره

 های کسب وفضای آنالین ارتباطات بین نیروی انسانی و خبره

د و از این ارتباط درجهت نکاری و رهبران سازمانی را ایجاد نمای

انسانی خود استفاده های نیرویها و دانستهافزایش سطح مهارت

کارگیری دانش و تسهیم . به(Denga and Chib, 2015) نمایند

اجتماعی سازمانی موضوعی بسیار جذاب برای های دانش در شبکه

. اما تسهیم دانش در (Grant, 2016) مدیران سازمانی خواهد بود

بر اعتماد است. ی سازمانی نیازمند روابط مبتنیهای اجتماعشبکه

دالیل مختلفی از جمله عدم این ترتیب که نیروی انسانی بهبه

وارد متعدد دیگری فقدان امنیت شغلی و نبود انگیزه و م اعتماد،

ا هعالقه کافی به تسهیم دانش خود ندارد. بنابراین تقویت انگیزه

چنین های کارکردی و همویژه انگیزهدر بین نیروی انسانی به

جهت بهبود ابزاری باشد که مدیران از آن در تواندجویانه میلذت

های اجتماعی استفاده نمایند. در مطالعات تسهیم دانش در شبکه

پیشین تمرکز پژوهشگران بر برداشتن موانع تسهیم دانش در 

 . (Chu, 2015) های اجتماعی بوده استشبکه

رگشای مناسبی درجهت بهبود تواند کادانش و تسهیم آن می

عبارتی تسهیم دانش این د. بهشوان عرجودهی به اربابخدمات

رای ب دهد که نیروی انسانی با سطح توانمندی باالتریامکان را می

و سازمان  کردهرجوعان استفاده تقویت کیفیت خدمات به ارباب

 تر نماید. اما در اینرا در دستیابی به اهداف سازمانی خود موفق

توجهی رو هستند و آن بیبین مدیران با یک چالش کلیدی روبه

های تسهیم دانش طیف وسیعی از نیروی انسانی در فعالیت

که . در صورتیاستسازمانی  های اجتماعیهای شبکهسیستم

گیزه چه از بعد کارکردی و چه مدیران تالشی در زمینه ایجاد ان

نخواهند توانست تسهیم دانش و جریان  ،جویانه نداشته باشندلذت

های اجتماعی سازمانی های شبکهدانشی مناسب را در سیستم

های باعث افت شاخص تواندله میئشک این مسبدونمهیا نمایند. 

فی عملکرد باشد. سئوال اصلی این پژوهش نیز این است که کی

 از طریقجویانه بر تسهیم دانش های کارکردی و لذتآیا انگیزه

های اجتماعی سازمانی تاثیرگذار است؟ های شبکهسیستم

مبانی نظری -2

کلیدی برای بهبود  یک سرمایه منزلهها دانش بهامروزه در سازمان 

عبارتی شود. بهدرون و برون سازمانی شناخته میعملکرد در حوزه 

یی را برای سازمان ایجاد نماید هاتواند پتانسیلمدیریت دانش می

ند. دلیل این کارزش را برای مشتری تسهیل فرآیند خلق که 

 ،م این موضوع دارد که مدیریت دانشسازی ریشه در فهظرفیت

 ;Grant,1996) شودیک سرمایه استراتژیک برای سازمان تلقی می

Van den Hooff and Huysman, 2009)ها زمانی می. سازمان-

ه فرهنگ خلق دانش، توانند این ظرفیت را در خود ایجاد نمایند ک

خوبی ، کاربردی کردن دانش و درنهایت ذخیره دانش را بهتسهیم

دیریت دانش استفاده کند ه و از آن درجهت بهبود مکرددرک 

(Ipe, 2003) ابزارهای مناسب در زمینه تسهیم دانش . یکی از

ها است. در های اجتماعی در سازمانهای شبکهاستفاده از سیستم

جویانه را برای های لذتد انگیزهنکه مدیران سازمان بتوانصورتی

دنبال  ه بهی انسانی کهاد بسیاری از نیرونتسهیم دانش مهیا نمای

در سازمان هستند شدن اقدامات خود تربرجسته دریافت پاداش یا

های اجتماعی حمایت خواهند کرد از تسهیم دانش در شبکه

(2018 d,Aboelmage)ها توجه. از سوی دیگر نوعی دیگر از انگیزه 

. نگاه کارکردی به این موضوع توجه دارد استکارکردی به موضوع 

عنوان یک وظیفه خطیر برای منابع انسانی که انجام فعالیت به

های ها و تیمسازمانیابی نقش مهمی در دست تواندو می است
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کاری را به اهداف کسب و کاری مهیا نماید. بنابراین توجه به 

تواند موانع تسهیم دانش درون و برون ها است که میانگیزه

های نیروی سازمانی را از میان بردارد و باعث افزایش مهارت

سازمان را وری و در نتیجه تقویت و بهبود بهره شدهانسانی 

 داشته باشد. درپی

 های کارکردیانگیزه -2-1

منابع انسانی در سازمان برای بهبود عملکرد سازمان و همکاران 

عبارتی نیروی انسانی باشند. بهدنبال تسهیم دانش تواند بهخود می

-کند تا مشکالت و چالشتواند و تالش میاست که میدر سازمان 

ها هنگامی برطرف نماید. در سازمانهای موجود در سازمان را 

کرد که ی را در بین نیروی انسانی ایجاد اتوان چنین انگیزهمی

عبارتی نیروی شود. بهمطلوب برای کارکنان فراهم ری کامحیط

-سازمان احساس نماید که اعتماد کافی در بین بخشانسانی در 

 های سازمان وجود داردهای مختلف و اقدامات کلیه بخش

(Carpenter, 2008) این انگیزه در غالب رفتارهای شهروندی .

بندی شود. این نوع تواند در سازمان دستهنیروی انسانی می

گیرد که سازمان در اسرع رفتارها عموما با این هدف صورت می

د. در این رویکرد محیطی پاسخ دههای وقت بتواند به چالش

مشکالت سازمانی  تسهیم دانش کامال با برنامه بوده و براساس

های بنابراین این نوع تسهیم دانش بسیار مبتنی بر خالء است.

که بل ،های شخصی نخواهد بودو مبتنی بر انگیزه هسازمانی بود

. استمبتنی بر نیازهای سازمانی 

 جویانه انگیزه لذت -2-2

از شامل سرگرمی، هیجانات، لذت ناشی  جویانهانگیزه لذت 

های انسانی که ارزش تسهیم دانش است. نیرو تجربه تسهیم دانش

اصل ح حپی شادی و تفریکنند بیشتر درجویانه را دنبال میلذت

جویانه بیانگر الگوی تجربی درونی از آن هستند. انگیزه لذت

 .(Blackwell, 2013)است پژوهش مربوطه به رفتار نیروی انسانی 
نیروی انسانی  جویانه اشاره به لذت و خوشی دارد کهانگیزه لذت

ند. کهای اجتماعی دریافت میتوام با تسهیم دانش از طریق شبکه

توجهی با توجه دیگر معنای ارزش تسهیم دانش تغییر قابلازسوی

های سنتی بر این منوال وجود است، دیدگاه به تغییر زمان داشته

معنای نوع نگرش نسبت به خود است. داشت که انگیزه اساساً به

طور سنتی، به .طور برجسته از سازمان ایجاد شده بودهاین درک ب

های ملموس انگیزه لذتی برای نیروی انسانی از طریق ویژگی

اما امروزه ارزش یا لذت تسهیم  .آمدوجود میتسهیم دانش به

ت دانند و برای آن اهمیدانش را در خود فرآیند تسهیم نمی

هیم دانش از خود تس ترهای مهمچندانی قایل نیستند. بلکه ویژگی

هایی چون دانند. ویژگیو حل مشکالت سازمانی را مهم می

متذکر  Huston (2000)که در این زمینه  استنمایی مدنظر خود

مشکالت سازمانی  منتج از تسهیم دانش و ،شد که تحریک شدن

چون لذت، هیجان، سرگرمی، تنوع، هایی همنیست، بلکه ویژگی

لذت تسهیم دانش احساس خوشایندی شگفتی نیز وجود دارد. 

آورد دست میهاست که یک نفر در فرایند تسهیم دانش ب

تواند در افراد متفاوت (. تسهیم دانش می1392ته، )پیراس

توانند لذت، این حاالت می .وجود بیاوردهای متفاوتی را بهحالت

 د که بر تصمیمات تسهیم دانشنخوشحالی، اضطراب، ترس باش

طور کلی میتوان نیروی انسانی را با توجه خواهند بود. بهتأثیرگذار 

شان از فرایند تسهیم به دو دسته تقسیم نمود: نیروی به ترجیحات

یروی انسانی خواهان سودمندی خوشی و نانسانی خواهان لذت/

تر و از تسهیم دانش که براساس سودمندی معقولناشی 

تر است. غیرهیجانی

 های اجتماعیشبکهتسهیم دانش در  -2-3

های مدیریت دانش به ایجاد، سیستم شدکه بیان طورهمان

نگهداری، انتقال و استفاده از دانش سازمانی، کمک نموده و 

 کارکنان در سرتاسر سازمان بینچنین همکاری و تعامالت ماهم

ها به صورت متداول این سیستمنمایند. بهرا تسهیل و تقویت می

راحتی مدون و صریح موجود و دانشی که بهمستندسازی دانش 

های کارکنان چه در رویه و دستورالعملشود، مانند آنمستند می

 (Ponis et al., 2009) دنمایدهد، کمک میرخ می

های ها شروع به دخیل نمودن ویژگیبا این حال، سازمان

جهت ی در زیرساخت مدیریت دانش خود درهای اجتماعشبکه

ش اند. داندهکراکتساب دانش ضمنی، اجتماعی و شخصی پرسنل، 

دلیل ریشه داشتن در عمل، تجربه و زمینه خاص، ضمنی به

عنوان مثال . به(Kallio, 2014) دشوسختی مدون و مستند میبه

توان اشاره کرد. دانش اجتماعی نحوه ارتباط با مشتری خاص میبه

شده و شامل هنجارهای اجتماعی  وسیله اقدامات گروهی ایجادبه

ولی دانش شخصی حاصل بینش فردی پس از اتمام پروژه  .است

داده که کارکنانی که اغلب در تعامالت انتقال تحقیقات نشانت. اس

دانش نقش داشته، موثرتر بوده و این مبین اهمیت نقش 

 Sigala and) رسمی در فرایند مدیریت دانش استهای غیرشبکه

Chalkiti, 2015)های اجتماعی در سازی شبکه. ادغام و یکپارچه

ن کارکنان را افزایش داده های مدیریت دانش، تعامالت بیسیستم

نتیجه ارتباطات و همکاری موثرتر اعتماد بیشتر و در بهو منجر

در  هاییها از چنین ابزاریاری از سازماند. بسشوها میمابین آن

سایت اندازی وبراه، نظیر زیرساخت مدیریت دانش خود

یا اینترنت و کمک به کارکنان  دسترسی از طریق اینترانتقابل

ها در جهت ایجاد، نگهداری و بازیابی مستندات و دانشدر

 .(Wang, 2016) دکننهای مختلف، استفاده میفرمت

های اجتماعی عنوان یک ابزار در رسانههای اجتماعی بهشبکه

د باعث ایجاد ارتباط بین طیف وسیعی از افراد و کارکنان نتوانمی
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شوند. در این بین برای ایجاد یک ارتباط توام با همکاری در 

های از طرف دهای اجتماعی، افراد منتظر دریافت بازخورشبکه

با صداقت بیشتری در بین  دچه میزان بازخور. هرمقابل هستند

د ماکنند و این اعتتماد میافراد باشد، افراد به یکدیگر بیشتر اع

 ,Hemsley and Mason) شدباعث افزایش ارائه دانش خواهد 

 های اجتماعی این تواناییتوان گفت که شبکه. بنابراین می(2012

عنوان به .را دارند که بر فرآیندهای مدیریت دانش اثرگذار باشند

 های جمعی توسط کارکنان و دریافت دانشمثال استفاده از رسانه

د میزان جذب دانش را در سازمان نتوانجدید از سوی کارکنان می

 صورتی که نگرش. از سوی دیگر همین کارکنان دردنگسترش ده

مثبتی نسبت به همکاران خود داشته باشند و به سازمان خود 

این دانش جدید را وارد سازمان کرده و آن  ،اعتماد داشته باشند

تواند تسهیم دهند که میهای اجتماعی ترویج میرا در شبکه

سوی دیگر با ذخیره کردن از  .دانش را در سازمان گسترده نماید

این دانش جدید در سازمان، پایگاه دانشی سازمان تقویت خواهد 

(Wagner and Bolloju, 2015; Sigala and Chalkiti, 2015) شد

 پیشینه پژوهش -2-4

(2018) Aboelmaged  تسهیم در پژوهشی به بررسی نقش

وری های اجتماعی بر بهرههای شبکهدانش از طریق سیستم

های انگیزه پرداخت. نتایج موید نیروی انسانی با توجه به محرک

تواند جویانه میهای کارکردی و لذتاین بوده که تقویت انگیزه

سطح تسهیم دانش درونی و بیرونی را تقویت نماید. بهبود تسهیم 

ی ورتواند بهرهو چه در سطح درونی میدانش چه در سطح بیرونی 

در پژوهشی  Chen and Kuo (2017)نیروی انسانی را بهبود دهد. 

ای هدنبال شناسایی موانع نوآوری از طریق جذب دانش از شبکهبه

شناسایی موانع مهم  ،اجتماعی بودند. در این پژوهش هدف اصلی

ی هاو کاربردی در این زمینه یعنی تسهیل جذب دانش از شبکه

های موجود در جذب دانش عبارتی مدیریت ریسکاجتماعی و به

این ریسک مهم و کلیدی در  4معیار در غالب  27بوده است. 

های های کاربردی، ریسکریسک. پژوهش شناسایی شده بودند

های مرتبط با اعتماد و امنیت ریسک فیزیکی، ریسک های ارزشی،

عنوان مانع در زمینه اند که بهها بودهترین این ریسکاز جمله مهم

ها های اجتماعی در بین شرکتتسهیم و جذب دانش از شبکه

در تحقیقی به بررسی نقش  (2015) پروین و همکاران .اندبوده

سازمانی وری های اجتماعی بر بهرهکارکرد تسهیم دانش شبکه

سازمان  6کمی بود در بین صورت پرداختند. در این پژوهش که به

صورت گرفت. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که استفاده از 

رسانی، ایجاد تسهیم های اجتماعی موجب بهبود خدمتشبکه

وری سازمانی دانش باالتر در بین نیروی انسانی سازمان و بهره

عنوان به پژوهشی تحت iChalkit and Sigala (2015) شود.می

وری کارکنان های اجتماعی و بهرهمدیریت دانش، شبکه

آمده گویای این بود که دستتند. در این پژوهش نتایج بهپرداخ

های جمعی سطح اشاعۀ دانش و همچنین استفاده از شبکه

( 1396)رضوانی و همکاران  نماید.وری سازمانی را تقویت میبهره

های اجتماعی بر نقش تسهیم دانش از طریق شبکهبه بررسی 

دهنده نقش تسهیم رد سازمانی پرداختند. نتایج نشانبهبود عملک

های اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانی بود. دانش از طریق شبکه

های به بررسی نقش تسهیم دانش در شبکه (1395)یونسی 

هیم بین تس . نتایج نشان داداجتماعی در توسعه سازمانی پرداخت

وری کارکنان رابطه انش در فضای مجازی و افزایش بهرهد

 یمتسه معناداری وجود دارد. بین تخصص کارکنان بنیاد شهید و

سازی و تسهیم فرهنگهای دانش در فضای مجازی و بین ویژگی

صیاف  .دانش در فضای مجازی رابطه معناداری وجود داشت

های اجتماعی در شبکهشناسی استفاده از ( به آسیب1395)

نشان داد که  تحقیقاین تسهیم دانش در سازمان پرداخت. 

کارکنانی که اغلب در معامالت انتقال دانش نقش داشته، موثرتر 

های غیررسمی در فرایند بوده و این مبین اهمیت نقش شبکه

های ها در استفاده از شبکهحال سازمانبا این مدیریت دانش است.

د.هایی مواجه شونتسهیم دانش ممکن است با چالشاجتماعی در 

چارچوب نظری پژوهش -3

این دلیل از سوی کارگیری مدیریت دانش بهتقویت و بهبود به

تواند پیامدهای مثبتی برای ها مورد تاکید است که میسازمان

ترین آن تقویت نوآوری از جمله مهم .ها داشته باشدسازمان

سازی مدیریت دانش همواره برای پیاده یسازمانی است. از سوی

های مبتنی بر فناوری اطالعات این توصیه شده است که از مکانیزم

های اجتماعی شبکه. (k,Par and Kwahk 2016) استفاده شود

ند مدیریت دانش و توانی است که مییترین سازکارهایکی از مهم

د. تسهیم دانش یا جریان نویژه تسهیم دانش را سرعت بخشبه

د تا نیروی انسانی بهتر و توانمندتر در شوموجب میدانشی 

Jeon )های سازمانی فعالیت داشته باشند راستای انجام فعالیت

2011 h,Ko and)های مهم در . تسهیم دانش امروزه یکی از چالش

دالیل مختلف . بسیاری از کارکنان بهاستبین مدیران سازمانی 

برای تسهیم دانش و انتقال دانش کاربردی خود در سازمان تالشی 

کنند که امکان دارد با زیرا احساس می .دهنداز خود نشان نمی

خطر بیندازند. نبود تسهیم دانش این کار امنیت شغلی خود را به

-تواند یک خالء مهم در بحث بهرهو جریان دانشی در سازمان می

ی نیروی انسانی زمانی تحقق پیدا وروری نیروی انسانی باشد. بهره

دست آورده خود نیروی انسانی بتواند در دانش به کند کهمی

ریان دانش موجود در سازمان بدون شک ج .تغییراتی ایجاد نماید

های اجتماعی تسریع پیدا کرده، این واسطه همین شبکهکه به

ی ادهد که دانش موجود در سازمان تغییرات عمدهامکان را می
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 Huang et al., 2005)ماید و نوآوری در سازمان ایجاد شود ن

Kwan, 2004;) . 

البته در این راه موانعی نیز موجود است که با شناسایی و 

وری توان نقش مهمی در تقویت بهرهها میبرطرف نمودن آن

آورد. موضوع نخست توجه به انگیزه نیروی وجودانسانی بهنیروی 

مدیران ایجاد یک سیستم انگیزشی در بین انسانی است. حمایت 

در زمینه بهبود تواند یک موضوع کاربردی نیروی انسانی می

 ;Davenport, 2001) های اجتماعی باشدتسهیم دانش در شبکه

Dass and Peineks, 2000; Moffett et al., 2003)وجود  . امروزه

 فرهنگ سازمانی مناسب و مثبت در زمینه تسهیم دانش بسیار

شود. در سازمانی که فرهنگ سازمانی بتواند تسهیم احساس می

-ها میعنوان یک ارزش یا باور ترسیم نماید شرکتدانش را به

توانند از این ابزار در جهت بهبود و تقویت تسهیم دانش استفاده 

گرا در سازمان امکان بهبود انگیزه فرهنگ ارزشبه عبارتی  .دننک

نماید که زمینه ساز انسانی ایجاد میکارکردی را در بین نیروی 

 Wilison and) سازدبهبود و تقویت تسهیم دانش را مهیا می

e,1999Assi t et al., 2003;Moffet.)  

بنابراین توجه و تقویت انگیزه چه در غالب کارکردی و چه در 

تواند نگرش را نسبت جویانه در بین نیروی انسانی میغالب لذت

 های اجتماعی ایجاد نمایددانش در شبکهبه پدیده تسهیم 

(Khalifa and Liu, 2003)های رقابتی که در محیط هایی. شرکت

در حال فعالیت هستند بدون شک نیاز باالتری به تسهیم دانش 

همین دلیل، چون شدت ند. بهدارعملکرد سازمانی  برای بهبود

رقابت باالتر است نیروی انسانی عالقه باالتری به توجه به موضوع 

. (Huang et al., 2005)دهد تسهیم دانش از خود نشان می

توان بیان داشت که تقویت و بهبود تسهیم دانش در بنابراین می

روی وری نیتواند پیامد مثبتی همانند بهرههای اجتماعی میشبکه

مدل مفهومی تحقیق را نشان  1پی داشته باشد. شکل را در انسانی

  دهد.می

قیتحق یمفهوم انیب -1شکل  

 هایبا توجه به چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق  فرضیه

( انگیزه کارکردی بر تسهیم 1: دشوتحقیق به شرح زیر مطرح می

های اجتماعی سازمانی تاثیرگذار دانش درونی از طریق شبکه

تسهیم دانش بیرونی از طریق ( انگیزه کارکردی بر 2؛ است

( انگیزه 3؛ های اجتماعی سازمانی تاثیرگذار استشبکه

های اجتماعی جویانه بر تسهیم دانش درونی از طریق شبکهلذت

جویانه بر تسهیم دانش ( انگیزه لذت4؛ سازمانی تاثیرگذار است

های اجتماعی سازمانی تاثیرگذار است.بیرونی از طریق شبکه

تحقیقروش  -4

بردی و از نظر شیوه گردآوری روش پژوهش از منظر هدف کار

. جامعه آماری تحقیق مدیران و استها توصیفی پیمایشی داده

تعداد استان تهران بهغربی نان شرکت آب و فاضالب جنوبکارک

ای و حجم نمونه نیز گیری طبقهاست. روش نمونهنفر  515

نفر تعیین شده است. برای  220 اساس فرمول کوکران برابر بابر

نامه استاندارد استفاده شده است. ها از پرسشآوری دادهجمع

روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان سازمانی و همچنین 

منظور تایید رسیده است. بهوسیله آلفای کرونباخ بهپایایی آن به

و  SPSSنرم افزارهای های گردآوری شده از تجزیه و تحلیل داده

Smart PLS .نامه و ساختار پرسش 1جدول  استفاده شده است

 دهد. منابع آن را نشان می

تجزیه و تحلیل -5

ساختاری با  معادالت مدل از پژوهش فرضیات آزمون منظوربه

که به قبل از این .است شده استفاده رویکرد حداقل مربعات جزئی

بودن مدل در سه  بتفسیر مدل پرداخته شود ابتدا باید مناس

تایید یری، مدل ساختاری و مدل کلی مورد گبخش مدل اندازه

ید واقع بااصل از آن اعتماد کرد. در واقع شود تا بتوان به نتایج ح

همین منظور در بخش مدل د. بهشوپایایی و اعتبار مدل اثبات 

اندازه گیری از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی 

 آورده شده است. 2در جدول همگرا استفاده شده که نتایج 

گویای این است که روایی و  2دست آمده در جدول نتایج به

گیری در حد مطلوبی قرار دارد. زیرا میزان بار پایایی مدل اندازه

از سوی  .تر نبوده استپایین 4/0از میزان  برای هر سئوالعاملی 

، پایایی 7/0دیگر در مورد آلفای کرونباخ ابعاد همگی باالی 

گزارش شده است که  5/0و روایی همگرا باالی  6/0ترکیبی باالی 

انگیزه کارکردی

جویانهانگیزه لذت های تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکه

اجتماعی سازمانی

های تسهیم دانش درونی از طریق شبکه

اجتماعی سازمانی
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ید پس از تای. استگیری گویای تایید روایی و پایایی مدل اندازه

اید به قابلیت اتکای مدل گیری بمناسب بودن مدل اندازه

 CV. Comو  CV. Redکه از دو شاخص ردساختاری اشاره ک

 نشان داده شده است: 3برای این منظور استفاده و در جدول 

نامهساختار پرسش -1جدول 

ضریب آلفای کرونباخمنبع هاشاخصتعداد سئواالت متغیرهای پژوهش

انگیزه درونی
(3الی  1گویه ) 3 

دستیابی به شایستگی

Kim and Han (2011) 952/0  دریافت پاداش

افزایش انگیزه

(7الی  4گویه ) 4 انگیزه بیرونی

سرگرمی  

Chang et al. (2014) 864/0  تجربه خوشایند

لذت بردن

(16الی  14گویه ) 3 تسهیم دانش درونی

اشتراک گذاری دانش با همکاران

Kuegler et al. (2015)

899/0 اشتراک گذاشتن دانش با مدیران

اشتراک گذاشتن دانش با زیردستان

(19الی  17گویه ) 3 تسهیم دانش بیرونی

اشتراک گذاشتن دانش با مشتریان

854/0 اهاشتراک گذاشتن دانش با تامین کننده

گذاشتن دانش با شرکای خارجیاشتراک 

روایی و پایایی مدل اندازه گیری -2جدول 

روایی همگرا  متغیرها بار عاملی آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

658/0  انگیزه کارکردی 845/0الی  755/0 761/0 852/0

719/0  جویانهانگیزه لذت 899/0الی  743/0 87/0 91/0

769/0  تسهیم دانش درونی 0893/0الی  853/0 851/0 909/0

812/0  تسهیم دانش بیرونی 95/0الی  878/0 89/0 931/0

برازش مدل ساختاری  -3جدول 

هاسازه  2R( CV.Red CV.Com( نییتع بیضر 

187/0جویانهانگیزه لذت  719/0  719/0  

156/0انگیزه کارکردی  659/0  659/0  

197/0دانش بیرونی تسهیم  161/0  788/0  

125/0تسهیم دانش درونی  092/0  737/0  

های کلی مدل اشاره شده است. در مدلدر ادامه به برازش 

شود استفاده می GOFمبتنی بر حداقل مربعات جزئی از شاخص 

این شاخص طبق فرمول برای مدل  .باشد 3/0که باید بیشتر از 

دهنده مناسب بودن نشان کهصورت زیر محاسبه شده حاضر به

 .مدل کلی است

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = 0.324 
 استاندارد و معناداری ساس نتایج حاصل در دو حالتهمین ا بر

مدل نهایی تحقیق را در حالت  2شکل . آورده شده است

دل را در حالت ضرایب مسیر متغیرهای م 3شکل و داری معنی

   د.ندهاستاندارد نشان می

شود در حالت مشاهده می 3 و 2 هایشکلطور که در همان

 96/1 باالتر از T هآمارشده گزارش  میزان آمار ،داریضرایب معنی

چنین در مدل حداقل . هماستدهنده تایید فرض که نشان است

زارش شده، ضرایب مسیر اعداد گمربعات جزئی در حالت 

نتیجه آزمون  4. جدول استها بر یکدیگر دهنده تاثیر متغیرنشان

 دهد.تحقیق را نشان میهای فرضیه

حداقل مربعات جزئی  دست آمده از مدلبا توجه به نتایج به

های کارکردی بر تسهیم که انگیزهداشت طور بیان توان اینمی

های اجتماعی سازمانی اثرگذار است دانش درونی ازطریق شبکه

(t = 2.377, β = 0.339). تسهیم بر جویانه نیز چنین انگیزه لذتهم

های اجتماعی سازمانی اثرگذار است از طریق شبکه دانش درونی

(t = 2.678, β = 0.32).  دست آمدههنتایج ببراساس از سوی دیگر، 

بیرونی از طریق کارکردی بر تسهیم دانش های تاثیر انگیزه

چنین هم .(t = 0.077, β = 0.008) های اجتماعی ثابت نشدشبکه

ای هجویانه بر تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای لذتانگیزه

.(t = 3.402, β = 0.451)اجتماعی سازمانی اثرگذار است 
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داریحالت ضرایب معنیمدل حداقل مربعات جزئی در  -2شکل 

مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب مسیر -3شکل 

خالصه نتایج پژوهش -4جدول 

فرضیه
متغیر

نتیجه تی آماره (β)ضریب مسیر 
وابستهمستقل

 تایید 377/2 339/0 اجتماعی سازمانیهای تسهیم دانش درونی از طریق شبکه کارکردیانگیزهای  1

عدم تایید 077/0 008/0 های اجتماعی سازمانیتسهیم دانش بیرونی از طریق شبکه انگیزهای کارکردی 2

 تایید 678/2 32/0 های اجتماعی سازمانیتسهیم دانش درونی از طریق شبکه جویانهانگیزهای لذت 3

 تایید 402/3 451/0 های اجتماعی سازمانیبیرونی از طریق شبکهتسهیم دانش  جویانهانگیزهای لذت 4

گیری نتیجه -6

عیین تاثیر انگیزه کارکردی و هدف از انجام این پژوهش ت

ی های اجتماعاز طریق شبکه سازمانی دانش جویانه بر تسهیملذت

که انگیزه دست آمده حاکی از این است سازمانی بود. نتایج به

ای هجویانه بر تسهیم دانش بیرونی و درونی از طریق شبکهلذت
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چنین نتایج تحقیق نشان داد اجتماعی سازمانی اثرگذار است. هم

های کارکردی بر تسهیم دانش درونی از طریق که انگیزه

 = t = 2.377, β)های اجتماعی سازمانی اثرگذار است شبکه

حس درونی است که در  انگیزه کارکردی نوعی از. در واقع (0.339

د دانآن فرد، مشارکت در یک موضوع را کامال عقالیی و مفید می

. این انگیزه در نمایدرا برحسب وظیفه خود تصور میو انجام آن

توان این انتظار را داشت که نیروی که در افراد باشد میصورتی

راستای بهبود عملکرد همکاران با استفاده انسانی تالش کند تا در 

های اجتماعی در راستای توسعه تسهیم دانش در سازمان از شبکه

چنین نتایج نشان داد که های باالتری از خود نشان دهد. همتالش

های جویانه نیز تسهیم دانش درونی از طریق شبکهانگیزه لذت

 . (t = 2.678, β = 0.32)اجتماعی سازمانی اثرگذار است 

جویانه نیروی انسانی، سرگرمی، هیجانات و لذت در انگیزه لذت

ی انسانی که داند. نیرورا عامل مهمی در زمینه تسهیم دانش می

کنند بیشتر در پی جویانه را دنبال میارزش تسهیم دانش لذت

ستند و تسهیم دانش نیروی انسانی شادی و تفریح حاصل از آن ه

خرید توصیف  هدف برای تجربهتصادفی و بیمری عنوان ارا به

های کارکردی گذاری انگیزهدست آمده عدم تاثیرهنتایج ب کنند.می

های اجتماعی سازمانی را بر تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکه

. این موضوع موید این (t = 0.077, β = 0.008) نشان می دهد

برای بهبود  تواند زمینه راهای کارکردی نمیکه انگیزهاست 

های اجتماعی مهیا نماید. طریق شبکه تسهیم دانش بیرونی از

جویانه بر تسهیم دانش بیرونی از طریق های لذتچنین انگیزههم

 = t = 3.402, β) های اجتماعی سازمانی اثرگذار استشبکه

0.451).

کنند تعامل بهتری با این نوع تسهیم دانش، افراد سعی میدر 

تامین در بیرون سازمان داشته و از این ابزار  اجزای زنجیره

د نتواندرجهت بهبود کسب دانش و انتقال آن به سازمان می

د. بدون شک تسهیم دانش از منابع برون سازمانی ناستفاده نمای

ساز تقویت برای سازمان است تا بتواند زمینهموضوع بسیار ضروری 

ق درونی از طری . تسهیم دانشدشوو توسعه عملکرد کسب و کارها 

وری نیروی انسانی تاثیرگذار های اجتماعی سازمانی بر بهرهشبکه

جهت تسهیم دانش از طریق از آن .(t = 3.92, β = 0.353)است 

تواند زمینه ساز های اجتماعی بسیار مطلوب است که میشبکه

این موضوع شود که تسهیم دانش با سرعت باالتری در سازمان 

اتفاق بیفتد و این تسهیم دانش در لحظه بتواند مشکل نیروی 

ساز بهبود دانش کاری نیروی و زمینه کردهانسانی را برطرف 

وری نیروی تواند بهرهشک میاین موضوع بدون. دشوانسانی 

د. انسانی را بهبود ده

 شود:در ادامه چند پیشنهاد کاربردی به شرح زیر ارائه می

های اساس فعالیتساالری در سازمان برنظام شایستهسازی پیاده -

های اجتماعی و میزان فعالیت این افراد در کارکنان در شبکه

 ؛زمینه تسهیم دانش

ایجاد جو سازمانی سازنده و مبتنی بر اعتماد و روابط دوطرفه  -

ا یرز تامین امنیت شغلی و اعتماد در بین نیروی انسانی. منظوربه

چه افراد به همکاران و مدیران خود اعتماد داشته باشند تسهیم هر

 ؛دانش بهتر انجام می شود

ر زمینه تسهیم دانش همکاری تقدیر و تشکر از افرادی که د -

منظور ایجاد حس اند و بهبود جایگاه این افراد در سازمان، بهداشته

ذت در انتقال تجارب در بین افراد دیگر و تشویق آنان به تسهیم ل

   ؛دانش

واگذاری اختیارکافی به نیروی انسانی فعال در سازمان در زمینه  -

منظور برقراری ارتباط و کسب دانش با اجزای زنجیره تامین، به

 .های اجتماعیجذب و تسهیم دانش در شبکه

نوشتپی -7

1- Enterprise social Network (ESN) 

مراجع -8

بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در " ،(1392) .،، عپیراسته

اثربخشی سازمان یادگیرنده )مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و 

.22-5(، 38)13، مدیریت فردا ،"صنعت ایران(

های اجتماعی شناسی استفاده از شبکهآسیب"(، 1395ل.، ) ،صیاف

های دومین همایش ملی پژوهش ،"دانش در سازماندر تسهیم 
ه جامع علمی ، دانشگاکاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

 . 7-1، تهران، کاربردی

بررسی نقش "(، 1396زاده، ا.، )رضوانی، م.، محمدیون، ر.، و ناصری

های اجتماعی بر بهبود عملکرد تسهیم دانش از طریق شبکه

، دانشگاه المللی مدیریت در عصر دانشهمایش بین ،"سازمانی

 .  محل8-1تهران 

های دانش در شبکهبررسی نقش تسهیم "(، 1395یونسی، ا.، )

های دومین همایش ملی پژوهش ،"اجتماعی در توسعه سازمانی
-1 ،، قمنوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
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