Journal of Water and Wastewater
Science and Engineering (JWWSE)
Vol. 4, No. 3, PP. 4-12, Autumn 2019
DOI: 10.22112/jwwse.2019.159393.1124

نشریه علمی
علوم و مهندسی آب و فاضالب
1398  پاییز،12-4  صفحات،3  شماره،سال چهارم

Research Paper

Impact of Utilitarian and Hedonic
Motivation on Sharing Organizational
Knowledge (Case study: Southwest Water
and Wastewater Company of Tehran
Province)
Shahla
Sohrabi1*
and
Mohammadreza
Shamsaeifar2
1- Assistant Professor, Department of Management,
Shahryar branch, Islamic Azad University, Shahryar,
Iran.
2- M.A., Department of Management, Shahryar
Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran.
*
Corresponding
author,
Email:
modiran77@gmail.com
Received: 04/12/2018
Revised: 23/08/2019
Accepted: 24/08/2019

مقاله پژوهشی

تاثیر انگیزه کارکردی و لذتجویانه بر تسهیم دانش
 شرکت آب و فاضالب جنوب:سازمانی (مطالعه موردی
)غربی استان تهران
2شمسائیفر

* و محمدرضا1شهال سهرابی
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهریار، گروه مدیریت، استادیار-1
 ایران،شهریار
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، گروه مدیریت، کارشناس ارشد-2
 ایران، شهریار،شهریار
modiran77@gmail.com : ایمیل،* نویسنده مسئول
1397/09/13 :تاریخ دریافت
1398/06/01 :تاریخ اصالح
1398/06/02 :تاریخ پذیرش

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.

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر انگیزه کارکردی و
لذتجویانه بر تسهیم دانش سازمانی از طریق شبکههای اجتماعی
 روش.در شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران است
، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها،پژوهش از منظر هدف
 مدیران و کارکنان، جامعه آماری تحقیق.توصیفی پیمایشی است
 نفر515 شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران بهتعداد
 طبقهای و حجم نمونه نیز براساس فرمول، روش نمونهگیری.است
 از، برای جمعآوری دادهها. نفر تعیین شد220 کوکران برابر با
 روایی پرسشنامه با استفاده از.پرسشنامه استاندارد استفاده شد
نظر خبرگان سازمانی و همچنین پایایی آن بهوسیله آلفای
 بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای.کرونباخ بهتایید رسید
 که ازجمله نرمافزارهایSmart PLS گردآوری شده از نرمافزار
 نتایج بهدست. استفاده شد،نسل دوم معادالت ساختاری است
آمده حاکی از این است که برای تسهیم دانش بیرونی و درونی از
 داشتن انگیزه کارکردی و،طریق شبکههای اجتماعی سازمانی
 همچنین بهمنظور تسهیم دانش درونی.لذتجویانه نیاز است
. انگیزه کارکردگرایانه مطرح است،دانش
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، انگیزهکارکردی تسهیم دانش، انگیزه لذتجویانه:کلمات کلیدی
.شبکههای اجتماعی سازمانی

لذتجویانه میتواند ابزاری باشد که مدیران از آن درجهت بهبود
تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی استفاده نمایند .در مطالعات
پیشین تمرکز پژوهشگران بر برداشتن موانع تسهیم دانش در
شبکههای اجتماعی بوده است (.)Chu, 2015
دانش و تسهیم آن میتواند کارگشای مناسبی درجهت بهبود
خدماتدهی به اربابرجوعان شود .بهعبارتی تسهیم دانش این
امکان را میدهد که نیروی انسانی با سطح توانمندی باالتری برای
تقویت کیفیت خدمات به اربابرجوعان استفاده کرده و سازمان
را در دستیابی به اهداف سازمانی خود موفقتر نماید .اما در این
بین مدیران با یک چالش کلیدی روبهرو هستند و آن بیتوجهی
طیف وسیعی از نیروی انسانی در فعالیتهای تسهیم دانش
سیستمهای شبکههای اجتماعی سازمانی است .در صورتیکه
مدیران تالشی در زمینه ایجاد انگیزه چه از بعد کارکردی و چه
لذتجویانه نداشته باشند ،نخواهند توانست تسهیم دانش و جریان
دانشی مناسب را در سیستمهای شبکههای اجتماعی سازمانی
مهیا نمایند .بدونشک این مسئله میتواند باعث افت شاخصهای
کی فی عملکرد باشد .سئوال اصلی این پژوهش نیز این است که
آیا انگیزههای کارکردی و لذتجویانه بر تسهیم دانش از طریق
سیستمهای شبکههای اجتماعی سازمانی تاثیرگذار است؟

-1مقدمه
امروزه فضای آنالین و اینترنت امکان برقراری ارتباط سریع بین
بخشهای مختلف را در جامعه و شرکتها مهیا کرده است.
بنابراین نیروی انسانی در هر سازمانی وقت زیادی از ساعات کاری
خود را در شبکههای اجتماعی سازمانی 1میگذراند ( Briones et
 .)al., 2011این موضوع موید اهمیت فضای آنالین در شرکتها
بهویژه شرکتهایی است که نیازمند تعامل با عناصر محیطی
هستند .استفاده از شبکههای اجتماعی سازمانی این امکان را به
شرکتها میدهد که بتواند اهرمهای رقابتی مهم ازجمله کاهش
هزینه برای شرکتها و بهبود ارتباطات را ممکن سازد .بهعبارتی
شبکههای اجتماعی سازمانی این امکان را به شرکتها میدهند
که زمینه الزم برای حفظ تعامل با مشتریان و روابط کارکنان را
ایجاد نمایند ( .)Dunn, 2010این تمایز وجه اصلی مدیریت سنتی
و مدیریت به سبک استفاده از شبکههای اجتماعی سازمانی است.
شبکههای اجتماعی سازمانی به شرکتها این دسترسی را
میدهند که با استفاده از حفظ و برقراری ارتباط و تداوم ارتباط
با مشتری ،زمینه تسهیل دستیابی به دانش او را ممکن سازند که
این امر زمینه را برای بهبود و تقویت نوآوری مهیا مینماید
( .)Panahi et al., 2016; Majchrzak et al., 2013از سوی دیگر
این شبکههای اجتماعی سازمانی هستند که میتوانند زمینه را
برای دسترسی شرکتها به حجم عظیمی از دادهها و اطالعات
بازاری مهیا نمایند که این امر نیز عامل مهم برای تقویت
خدماترسانی برای بخشهای مختلف بازار را مهیا خواهد کرد.
بنابراین سیستمهای شبکههای اجتماعی سازمانی امکان الزم را
در اختیار سازمانها میدهند که بیش از پیش موانع ارتباطی در
سازمان را از میان بردارند و جریان دانشی تحت عنوان تسهیم
دانش مهیا نماید ( .)Engler et al., 2015تسهیم دانش بهعنوان به
اشتراکگذاری دانش در کل سازمان درجهت بهبود سطح
مهارتها و آگاهیهای نیروی انسانی است .شرکتهای پیشرو در
بهرهگیری از شبکههای اجتماعی سازمانی توانستهاند با استفاده از
فضای آنالین ارتباطات بین نیروی انسانی و خبرههای کسب و
کاری و رهبران سازمانی را ایجاد نمایند و از این ارتباط درجهت
افزایش سطح مهارتها و دانستههای نیرویانسانی خود استفاده
نمایند ( .)Denga and Chib, 2015بهکارگیری دانش و تسهیم
دانش در شبکههای اجتماعی سازمانی موضوعی بسیار جذاب برای
مدیران سازمانی خواهد بود ( .)Grant, 2016اما تسهیم دانش در
شبکههای اجتماعی سازمانی نیازمند روابط مبتنیبر اعتماد است.
بهاین ترتیب که نیروی انسانی بهدالیل مختلفی از جمله عدم
اعتماد ،فقدان امنیت شغلی و نبود انگیزه و موارد متعدد دیگری
عالقه کافی به تسهیم دانش خود ندارد .بنابراین تقویت انگیزهها
در بین نیروی انسانی بهویژه انگیزههای کارکردی و همچنین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مبانی نظری
امروزه در سازمانها دانش بهمنزله یک سرمایه کلیدی برای بهبود
عملکرد در حوزه درون و برون سازمانی شناخته میشود .بهعبارتی
مدیریت دانش میتواند پتانسیلهایی را برای سازمان ایجاد نماید
که فرآیند خلق ارزش را برای مشتری تسهیل کند .دلیل این
ظرفیتسازی ریشه در فهم این موضوع دارد که مدیریت دانش،
یک سرمایه استراتژیک برای سازمان تلقی میشود ( ;Grant,1996
 .)Van den Hooff and Huysman, 2009سازمانها زمانی می-
توانند این ظرفیت را در خود ایجاد نمایند که فرهنگ خلق دانش،
تسهیم ،کاربردی کردن دانش و درنهایت ذخیره دانش را بهخوبی
درک کرده و از آن درجهت بهبود مدیریت دانش استفاده کند
( .)Ipe, 2003یکی از ابزارهای مناسب در زمینه تسهیم دانش
استفاده از سیستمهای شبکههای اجتماعی در سازمانها است .در
صورتیکه مدیران سازمان بتوانند انگیزههای لذتجویانه را برای
تسهیم دانش مهیا نمایند بسیاری از نیروهای انسانی که به دنبال
دریافت پاداش یا برجستهترشدن اقدامات خود در سازمان هستند
از تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی حمایت خواهند کرد
( .)Aboelmaged, 2018از سوی دیگر نوعی دیگر از انگیزهها توجه
کارکردی به موضوع است .نگاه کارکردی به این موضوع توجه دارد
که انجام فعالیت بهعنوان یک وظیفه خطیر برای منابع انسانی
است و میتواند نقش مهمی در دستیابی سازمانها و تیمهای
5
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شد که تحریک شدن ،منتج از تسهیم دانش و مشکالت سازمانی
نیست ،بلکه ویژگیهایی همچون لذت ،هیجان ،سرگرمی ،تنوع،
شگفتی نیز وجود دارد .لذت تسهیم دانش احساس خوشایندی
است که یک نفر در فرایند تسهیم دانش بهدست میآورد
(پیراسته .)1392 ،تسهیم دانش میتواند در افراد متفاوت
حالتهای متفاوتی را بهوجود بیاورد .این حاالت میتوانند لذت،
خوشحالی ،اضطراب ،ترس باشند که بر تصمیمات تسهیم دانش
تأثیرگذار خواهند بود .بهطور کلی میتوان نیروی انسانی را با توجه
به ترجیحاتشان از فرایند تسهیم به دو دسته تقسیم نمود :نیروی
انسانی خواهان لذت/خوشی و نیروی انسانی خواهان سودمندی
ناشی از تسهیم دانش که براساس سودمندی معقولتر و
غیرهیجانیتر است.

کاری را به اهداف کسب و کاری مهیا نماید .بنابراین توجه به
انگیزهها است که میتواند موانع تسهیم دانش درون و برون
سازمانی را از میان بردارد و باعث افزایش مهارتهای نیروی
انسانی شده و در نتیجه تقویت و بهبود بهرهوری سازمان را
درپیداشته باشد.
 -1-2انگیزههای کارکردی
منابع انسانی در سازمان برای بهبود عملکرد سازمان و همکاران
خود میتواند بهدنبال تسهیم دانش باشند .بهعبارتی نیروی انسانی
در سازمان است که میتواند و تالش میکند تا مشکالت و چالش-
های موجود در سازمان را برطرف نماید .در سازمانها هنگامی
میتوان چنین انگیزهای را در بین نیروی انسانی ایجاد کرد که
محیطکاری مطلوب برای کارکنان فراهم شود .بهعبارتی نیروی
انسانی در سازمان احساس نماید که اعتماد کافی در بین بخش-
های مختلف و اقدامات کلیه بخشهای سازمان وجود دارد
( .)Carpenter, 2008این انگیزه در غالب رفتارهای شهروندی
نیروی انسانی میتواند در سازمان دستهبندی شود .این نوع
رفتارها عموما با این هدف صورت میگیرد که سازمان در اسرع
وقت بتواند به چالشهای محیطی پاسخ دهد .در این رویکرد
تسهیم دانش کامال با برنامه بوده و براساس مشکالت سازمانی
است .بنابراین این نوع تسهیم دانش بسیار مبتنی بر خالءهای
سازمانی بوده و مبتنی بر انگیزههای شخصی نخواهد بود ،بلکه
مبتنی بر نیازهای سازمانی است.

 -3-2تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی
همانطورکه بیان شد سیستمهای مدیریت دانش به ایجاد،
نگهداری ،انتقال و استفاده از دانش سازمانی ،کمک نموده و
همچنین همکاری و تعامالت مابین کارکنان در سرتاسر سازمان
را تسهیل و تقویت مینمایند .بهصورت متداول این سیستمها به
مستندسازی دانش صریح موجود و دانشی که بهراحتی مدون و
مستند میشود ،مانند آنچه در رویه و دستورالعملهای کارکنان
رخ میدهد ،کمک مینماید ()Ponis et al., 2009
با این حال ،سازمانها شروع به دخیل نمودن ویژگیهای
شبکههای اجتماعی در زیرساخت مدیریت دانش خود درجهت
اکتساب دانش ضمنی ،اجتماعی و شخصی پرسنل ،کردهاند .دانش
ضمنی بهدلیل ریشه داشتن در عمل ،تجربه و زمینه خاص،
بهسختی مدون و مستند میشود ( .)Kallio, 2014بهعنوان مثال
بهنحوه ارتباط با مشتری خاص میتوان اشاره کرد .دانش اجتماعی
بهوسیله اقدامات گروهی ایجاد شده و شامل هنجارهای اجتماعی
است .ولی دانش شخصی حاصل بینش فردی پس از اتمام پروژه
است .تحقیقات نشانداده که کارکنانی که اغلب در تعامالت انتقال
دانش نقش داشته ،موثرتر بوده و این مبین اهمیت نقش
شبکههای غیررسمی در فرایند مدیریت دانش است ( Sigala and
 .)Chalkiti, 2015ادغام و یکپارچهسازی شبکههای اجتماعی در
سیستمهای مدیریت دانش ،تعامالت بین کارکنان را افزایش داده
و منجربه اعتماد بیشتر و درنتیجه ارتباطات و همکاری موثرتر
مابین آنها میشود .بسیاری از سازمانها از چنین ابزارهایی در
زیرساخت مدیریت دانش خود ،نظیر راهاندازی وبسایت
قابلدسترسی از طریق اینترانت یا اینترنت و کمک به کارکنان
درجهت ایجاد ،نگهداری و بازیابی مستندات و دانشها در
فرمتهای مختلف ،استفاده میکنند (.)Wang, 2016
شبکههای اجتماعی بهعنوان یک ابزار در رسانههای اجتماعی
میتوانند باعث ایجاد ارتباط بین طیف وسیعی از افراد و کارکنان

 -2-2انگیزه لذتجویانه
انگیزه لذتجویانه شامل سرگرمی ،هیجانات ،لذت ناشی از
تجربه تسهیم دانش است .نیروهای انسانی که ارزش تسهیم دانش
لذتجویانه را دنبال میکنند بیشتر درپی شادی و تفریح حاصل
از آن هستند .انگیزه لذتجویانه بیانگر الگوی تجربی درونی
پژوهش مربوطه به رفتار نیروی انسانی است (.)Blackwell, 2013
انگیزه لذتجویانه اشاره به لذت و خوشی دارد که نیروی انسانی
توام با تسهیم دانش از طریق شبکههای اجتماعی دریافت میکند.
ازسویدیگر معنای ارزش تسهیم دانش تغییر قابلتوجهی با توجه
به تغییر زمان داشته است ،دیدگاههای سنتی بر این منوال وجود
داشت که انگیزه اساساً بهمعنای نوع نگرش نسبت به خود است.
این درک بهطور برجسته از سازمان ایجاد شده بود .بهطور سنتی،
انگیزه لذتی برای نیروی انسانی از طریق ویژگیهای ملموس
تسهیم دانش بهوجود میآمد .اما امروزه ارزش یا لذت تسهیم
دانش را در خود فرآیند تسهیم نمیدانند و برای آن اهمیت
چندانی قایل نیستند .بلکه ویژگیهای مهمتر از خود تسهیم دانش
و حل مشکالت سازمانی را مهم میدانند .ویژگیهایی چون
خودنمایی مدنظر است که در این زمینه ) Huston (2000متذکر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پرداختند .در این پژوهش نتایج بهدستآمده گویای این بود که
استفاده از شبکههای جمعی سطح اشاعۀ دانش و همچنین
بهرهوری سازمانی را تقویت مینماید .رضوانی و همکاران ()1396
به بررسی نقش تسهیم دانش از طریق شبکههای اجتماعی بر
بهبود عملکرد سازمانی پرداختند .نتایج نشاندهنده نقش تسهیم
دانش از طریق شبکههای اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانی بود.
یونسی ( )1395به بررسی نقش تسهیم دانش در شبکههای
اجتماعی در توسعه سازمانی پرداخت .نتایج نشان داد بین تسهیم
دانش در فضای مجازی و افزایش بهرهوری کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد .بین تخصص کارکنان بنیاد شهید و تسهیم
دانش در فضای مجازی و بین ویژگیهای فرهنگسازی و تسهیم
دانش در فضای مجازی رابطه معناداری وجود داشت .صیاف
( )1395به آسیبشناسی استفاده از شبکههای اجتماعی در
تسهیم دانش در سازمان پرداخت .این تحقیق نشان داد که
کارکنانی که اغلب در معامالت انتقال دانش نقش داشته ،موثرتر
بوده و این مبین اهمیت نقش شبکههای غیررسمی در فرایند
مدیریت دانش است .با اینحال سازمانها در استفاده از شبکههای
اجتماعی در تسهیم دانش ممکن است با چالشهایی مواجه شوند.

شوند .در این بین برای ایجاد یک ارتباط توام با همکاری در
شبکههای اجتماعی ،افراد منتظر دریافت بازخورد از طرفهای
مقابل هستند .هرچه میزان بازخورد با صداقت بیشتری در بین
افراد باشد ،افراد به یکدیگر بیشتر اعتماد میکنند و این اعتماد
باعث افزایش ارائه دانش خواهد شد ( Hemsley and Mason,
 .)2012بنابراین میتوان گفت که شبکههای اجتماعی این توانایی
را دارند که بر فرآیندهای مدیریت دانش اثرگذار باشند .بهعنوان
مثال استفاده از رسانههای جمعی توسط کارکنان و دریافت دانش
جدید از سوی کارکنان میتوانند میزان جذب دانش را در سازمان
گسترش دهند .از سوی دیگر همین کارکنان درصورتی که نگرش
مثبتی نسبت به همکاران خود داشته باشند و به سازمان خود
اعتماد داشته باشند ،این دانش جدید را وارد سازمان کرده و آن
را در شبکههای اجتماعی ترویج میدهند که میتواند تسهیم
دانش را در سازمان گسترده نماید .از سوی دیگر با ذخیره کردن
این دانش جدید در سازمان ،پایگاه دانشی سازمان تقویت خواهد
شد ()Wagner and Bolloju, 2015; Sigala and Chalkiti, 2015
 -4-2پیشینه پژوهش
) Aboelmaged (2018در پژوهشی به بررسی نقش تسهیم
دانش از طریق سیستمهای شبکههای اجتماعی بر بهرهوری
نیروی انسانی با توجه به محرکهای انگیزه پرداخت .نتایج موید
این بوده که تقویت انگیزههای کارکردی و لذتجویانه میتواند
سطح تسهیم دانش درونی و بیرونی را تقویت نماید .بهبود تسهیم
دانش چه در سطح بیرونی و چه در سطح درونی میتواند بهرهوری
نیروی انسانی را بهبود دهد Chen and Kuo (2017) .در پژوهشی
بهدنبال شناسایی موانع نوآوری از طریق جذب دانش از شبکههای
اجتماعی بودند .در این پژوهش هدف اصلی ،شناسایی موانع مهم
و کاربردی در این زمینه یعنی تسهیل جذب دانش از شبکههای
اجتماعی و بهعبارتی مدیریت ریسکهای موجود در جذب دانش
بوده است 27 .معیار در غالب  4ریسک مهم و کلیدی در این
پژوهش شناسایی شده بودند .ریسکهای کاربردی ،ریسکهای
فیزیکی ،ریسک های ارزشی ،ریسکهای مرتبط با اعتماد و امنیت
از جمله مهمترین این ریسکها بودهاند که بهعنوان مانع در زمینه
تسهیم و جذب دانش از شبکههای اجتماعی در بین شرکتها
بودهاند .پروین و همکاران ( )2015در تحقیقی به بررسی نقش
کارکرد تسهیم دانش شبکههای اجتماعی بر بهرهوری سازمانی
پرداختند .در این پژوهش که بهصورت کمی بود در بین  6سازمان
صورت گرفت .نتایج این تحقیق نیز نشان داد که استفاده از
شبکههای اجتماعی موجب بهبود خدمترسانی ،ایجاد تسهیم
دانش باالتر در بین نیروی انسانی سازمان و بهرهوری سازمانی
میشود Sigala and Chalkiti (2015) .به پژوهشی تحتعنوان
مدیریت دانش ،شبکههای اجتماعی و بهرهوری کارکنان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تقویت و بهبود بهکارگیری مدیریت دانش بهاین دلیل از سوی
سازمانها مورد تاکید است که میتواند پیامدهای مثبتی برای
سازمانها داشته باشد .از جمله مهمترین آن تقویت نوآوری
سازمانی است .از سویی برای پیادهسازی مدیریت دانش همواره
این توصیه شده است که از مکانیزمهای مبتنی بر فناوری اطالعات
استفاده شود ( .)Kwahk and Park, 2016شبکههای اجتماعی
یکی از مهمترین سازکارهایی است که میتوانند مدیریت دانش و
بهویژه تسهیم دانش را سرعت بخشند .تسهیم دانش یا جریان
دانشی موجب میشود تا نیروی انسانی بهتر و توانمندتر در
راستای انجام فعالیتهای سازمانی فعالیت داشته باشند ( Jeon
 .)and Koh, 2011تسهیم دانش امروزه یکی از چالشهای مهم در
بین مدیران سازمانی است .بسیاری از کارکنان بهدالیل مختلف
تالشی برای تسهیم دانش و انتقال دانش کاربردی خود در سازمان
از خود نشان نمیدهند .زیرا احساس میکنند که امکان دارد با
این کار امنیت شغلی خود را بهخطر بیندازند .نبود تسهیم دانش
و جریان دانشی در سازمان میتواند یک خالء مهم در بحث بهره-
وری نیروی انسانی باشد .بهرهوری نیروی انسانی زمانی تحقق پیدا
میکند که نیروی انسانی بتواند در دانش بهدست آورده خود
تغییراتی ایجاد نماید .بدون شک جریان دانش موجود در سازمان
که بهواسطه همین شبکههای اجتماعی تسریع پیدا کرده ،این
امکان را میدهد که دانش موجود در سازمان تغییرات عمدهای
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بهبود و تقویت تسهیم دانش را مهیا میسازد

نماید و نوآوری در سازمان ایجاد شود
;.)Kwan, 2004
البته در این راه موانعی نیز موجود است که با شناسایی و
برطرف نمودن آنها میتوان نقش مهمی در تقویت بهرهوری
نیروی انسانی بهوجودآورد .موضوع نخست توجه به انگیزه نیروی
انسانی است .حمایت مدیران ایجاد یک سیستم انگیزشی در بین
نیروی انسانی میتواند یک موضوع کاربردی در زمینه بهبود
تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی باشد ( ;Davenport, 2001
 .)Dass and Peineks, 2000; Moffett et al., 2003امروزه وجود
فرهنگ سازمانی مناسب و مثبت در زمینه تسهیم دانش بسیار
احساس میشود .در سازمانی که فرهنگ سازمانی بتواند تسهیم
دانش را بهعنوان یک ارزش یا باور ترسیم نماید شرکتها می-
توانند از این ابزار در جهت بهبود و تقویت تسهیم دانش استفاده
کنند .به عبارتی فرهنگ ارزشگرا در سازمان امکان بهبود انگیزه
کارکردی را در بین نیروی انسانی ایجاد مینماید که زمینه ساز
(Huang et al., 2005

( Wilison and

.)Moffett et al., 2003; Assie,1999

بنابراین توجه و تقویت انگیزه چه در غالب کارکردی و چه در
غالب لذتجویانه در بین نیروی انسانی میتواند نگرش را نسبت
به پدیده تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی ایجاد نماید
( .)Khalifa and Liu, 2003شرکتهایی که در محیطهای رقابتی
در حال فعالیت هستند بدون شک نیاز باالتری به تسهیم دانش
برای بهبود عملکرد سازمانی دارند .بههمین دلیل ،چون شدت
رقابت باالتر است نیروی انسانی عالقه باالتری به توجه به موضوع
تسهیم دانش از خود نشان میدهد (.)Huang et al., 2005
بنابراین میتوان بیان داشت که تقویت و بهبود تسهیم دانش در
شبکههای اجتماعی میتواند پیامد مثبتی همانند بهرهوری نیروی
انسانی را درپی داشته باشد .شکل  1مدل مفهومی تحقیق را نشان
میدهد.

تسهیم دانش درونی از طریق شبکههای
اجتماعی سازمانی

انگیزه کارکردی

تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای

جویانهانگیزه لذت

اجتماعی سازمانی
شکل  -1بیان مفهومی تحقیق

تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از نرم افزارهای  SPSSو

با توجه به چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق فرضیههای
تحقیق به شرح زیر مطرح میشود )1 :انگیزه کارکردی بر تسهیم
دانش درونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی تاثیرگذار
است؛  )2انگیزه کارکردی بر تسهیم دانش بیرونی از طریق
شبکههای اجتماعی سازمانی تاثیرگذار است؛  )3انگیزه
لذتجویانه بر تسهیم دانش درونی از طریق شبکههای اجتماعی
سازمانی تاثیرگذار است؛  )4انگیزه لذتجویانه بر تسهیم دانش
بیرونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی تاثیرگذار است.

 Smart PLSاستفاده شده است .جدول  1ساختار پرسشنامه و
منابع آن را نشان میدهد.
 -5تجزیه و تحلیل
بهمنظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .قبل از اینکه به
تفسیر مدل پرداخته شود ابتدا باید مناسب بودن مدل در سه
بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی مورد تایید
واقع شود تا بتوان به نتایج حاصل از آن اعتماد کرد .در واقع باید
پایایی و اعتبار مدل اثبات شود .بههمین منظور در بخش مدل
اندازه گیری از شاخص های آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی
همگرا استفاده شده که نتایج در جدول  2آورده شده است.
نتایج بهدست آمده در جدول  2گویای این است که روایی و
پایایی مدل اندازهگیری در حد مطلوبی قرار دارد .زیرا میزان بار
عاملی برای هر سئوال از میزان  0/4پایینتر نبوده است .از سوی
دیگر در مورد آلفای کرونباخ ابعاد همگی باالی  ،0/7پایایی
ترکیبی باالی  0/6و روایی همگرا باالی  0/5گزارش شده است که

 -4روش تحقیق
روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
دادهها توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق مدیران و
کارکنان شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران بهتعداد
 515نفر است .روش نمونهگیری طبقهای و حجم نمونه نیز
براساس فرمول کوکران برابر با  220نفر تعیین شده است .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان سازمانی و همچنین
پایایی آن بهوسیله آلفای کرونباخ بهتایید رسیده است .بهمنظور
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 CV. Redو CV. Com

ساختاری اشاره کرد که از دو شاخص
برای این منظور استفاده و در جدول  3نشان داده شده است:

گویای تایید روایی و پایایی مدل اندازهگیری است .پس از تایید
مناسب بودن مدل اندازهگیری باید به قابلیت اتکای مدل

جدول  -1ساختار پرسشنامه
متغیرهای پژوهش

شاخصها

تعداد سئواالت

منبع

دستیابی به شایستگی

 3گویه ( 1الی )3

انگیزه درونی

ضریب آلفای کرونباخ

دریافت پاداش

)Kim and Han (2011

0/952

افزایش انگیزه
سرگرمی
تجربه خوشایند

انگیزه بیرونی

 4گویه ( 4الی )7

تسهیم دانش درونی

 3گویه ( 14الی )16

تسهیم دانش بیرونی

 3گویه ( 17الی )19

)Chang et al. (2014

0/864

لذت بردن
اشتراک گذاری دانش با همکاران
اشتراک گذاشتن دانش با مدیران
اشتراک گذاشتن دانش با زیردستان
اشتراک گذاشتن دانش با مشتریان

0/899
)Kuegler et al. (2015
0/854

اشتراک گذاشتن دانش با تامین کنندهها
اشتراک گذاشتن دانش با شرکای خارجی
جدول  -2روایی و پایایی مدل اندازه گیری

متغیرها

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

انگیزه کارکردی

 0/755الی 0/845

0/761

0/852

0/658

انگیزه لذتجویانه

 0/743الی 0/899

0/87

0/91

0/719

تسهیم دانش درونی

 0/853الی 0/0893

0/851

0/909

0/769

تسهیم دانش بیرونی

 0/878الی 0/95

0/89

0/931

0/812

جدول  -3برازش مدل ساختاری
سازهها

ضریب تعیین )(R2

CV.Red

CV.Com

انگیزه لذتجویانه

0/187

0/719

0/719

انگیزه کارکردی

0/156

0/659

0/659

تسهیم دانش بیرونی

0/197

0/161

0/788

تسهیم دانش درونی

0/125

0/092

0/737

مربعات جزئی در حالت ضرایب مسیر اعداد گزارش شده،
نشاندهنده تاثیر متغیرها بر یکدیگر است .جدول  4نتیجه آزمون
فرضیههای تحقیق را نشان میدهد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از مدل حداقل مربعات جزئی
میتوان اینطور بیان داشت که انگیزههای کارکردی بر تسهیم
دانش درونی ازطریق شبکههای اجتماعی سازمانی اثرگذار است
( .)t = 2.377, β = 0.339همچنین انگیزه لذتجویانه نیز بر تسهیم
دانش درونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی اثرگذار است
( .)t = 2.678, β = 0.32از سوی دیگر براساس نتایج بهدست آمده،
تاثیر انگیزههای کارکردی بر تسهیم دانش بیرونی از طریق
شبکههای اجتماعی ثابت نشد ( .)t = 0.077, β = 0.008همچنین
انگیزههای لذتجویانه بر تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای
اجتماعی سازمانی اثرگذار است (.)t = 3.402, β = 0.451

در ادامه به برازش کلی مدل اشاره شده است .در مدلهای
مبتنی بر حداقل مربعات جزئی از شاخص  GOFاستفاده میشود
که باید بیشتر از  0/3باشد .این شاخص طبق فرمول برای مدل
حاضر بهصورت زیر محاسبه شده که نشاندهنده مناسب بودن
مدل کلی است.
GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2 = 0.324

بر همین اساس نتایج حاصل در دو حالت استاندارد و معناداری
آورده شده است .شکل  2مدل نهایی تحقیق را در حالت
معنیداری و شکل  3ضرایب مسیر متغیرهای مدل را در حالت
استاندارد نشان میدهند.
همانطور که در شکلهای  2و  3مشاهده میشود در حالت
ضرایب معنیداری ،میزان آمار گزارش شده آماره  Tباالتر از 1/96
است که نشاندهنده تایید فرض است .همچنین در مدل حداقل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب معنیداری

شکل  -3مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب مسیر
جدول  -4خالصه نتایج پژوهش
متغیر

فرضیه

ضریب مسیر ()β

آماره تی

نتیجه

2/377

تایید
عدم تایید

مستقل

وابسته

1

انگیزهای کارکردی

تسهیم دانش درونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی

0/339

2

انگیزهای کارکردی

تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی

0/008

0/077

3

انگیزهای لذتجویانه

تسهیم دانش درونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی

0/32

2/678

تایید

4

انگیزهای لذتجویانه

تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی

0/451

3/402

تایید

لذتجویانه بر تسهیم دانش سازمانی از طریق شبکههای اجتماعی
سازمانی بود .نتایج بهدست آمده حاکی از این است که انگیزه
لذت جویانه بر تسهیم دانش بیرونی و درونی از طریق شبکههای

 -6نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر انگیزه کارکردی و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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زمینه تسهیم دانش؛
 ایجاد جو سازمانی سازنده و مبتنی بر اعتماد و روابط دوطرفهبهمنظور تامین امنیت شغلی و اعتماد در بین نیروی انسانی .زیرا
هر چه افراد به همکاران و مدیران خود اعتماد داشته باشند تسهیم
دانش بهتر انجام می شود؛
 تقدیر و تشکر از افرادی که در زمینه تسهیم دانش همکاریداشتهاند و بهبود جایگاه این افراد در سازمان ،بهمنظور ایجاد حس
لذت در انتقال تجارب در بین افراد دیگر و تشویق آنان به تسهیم
دانش؛
 واگذاری اختیارکافی به نیروی انسانی فعال در سازمان در زمینهبرقراری ارتباط و کسب دانش با اجزای زنجیره تامین ،بهمنظور
جذب و تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی.

اجتماعی سازمانی اثرگذار است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد
که انگیزههای کارکردی بر تسهیم دانش درونی از طریق
شبکههای اجتماعی سازمانی اثرگذار است ( = t = 2.377, β
 .)0.339در واقع انگیزه کارکردی نوعی از حس درونی است که در
آن فرد ،مشارکت در یک موضوع را کامال عقالیی و مفید میداند
و انجام آنرا برحسب وظیفه خود تصور مینماید .این انگیزه در
صورتیکه در افراد باشد میتوان این انتظار را داشت که نیروی
انسانی تالش کند تا در راستای بهبود عملکرد همکاران با استفاده
از شبکههای اجتماعی در راستای توسعه تسهیم دانش در سازمان
تالشهای باالتری از خود نشان دهد .همچنین نتایج نشان داد که
انگیزه لذتجویانه نیز تسهیم دانش درونی از طریق شبکههای
اجتماعی سازمانی اثرگذار است (.)t = 2.678, β = 0.32
در انگیزه لذتجویانه نیروی انسانی ،سرگرمی ،هیجانات و لذت
را عامل مهمی در زمینه تسهیم دانش میداند .نیروی انسانی که
ارزش تسهیم دانش لذتجویانه را دنبال میکنند بیشتر در پی
شادی و تفریح حاصل از آن هستند و تسهیم دانش نیروی انسانی
را بهعنوان امری تصادفی و بیهدف برای تجربه خرید توصیف
میکنند .نتایج بهدست آمده عدم تاثیرگذاری انگیزههای کارکردی
بر تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای اجتماعی سازمانی را
نشان می دهد ( .)t = 0.077, β = 0.008این موضوع موید این
است که انگیزههای کارکردی نمیتواند زمینه را برای بهبود
تسهیم دانش بیرونی از طریق شبکههای اجتماعی مهیا نماید.
همچنین انگیزههای لذتجویانه بر تسهیم دانش بیرونی از طریق
شبکههای اجتماعی سازمانی اثرگذار است ( = t = 3.402, β

 -7پینوشت
)1- Enterprise social Network (ESN

 -8مراجع
پیراسته ،ع" ،)1392( ،.بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در
اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و
صنعت ایران)" ،مدیریت فردا.22-5 ،)38(13 ،
صیاف ،ل" ،)1395( ،.آسیبشناسی استفاده از شبکههای اجتماعی
در تسهیم دانش در سازمان" ،دومین همایش ملی پژوهشهای
کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری ،دانشگاه جامع علمی
کاربردی ،تهران.7-1 ،
رضوانی ،م ،.محمدیون ،ر ،.و ناصریزاده ،ا" ،)1396( ،.بررسی نقش
تسهیم دانش از طریق شبکههای اجتماعی بر بهبود عملکرد
سازمانی" ،همایش بینالمللی مدیریت در عصر دانش ،دانشگاه
تهران  .8-1محل
یونسی ،ا" ،)1395( ،.بررسی نقش تسهیم دانش در شبکههای
اجتماعی در توسعه سازمانی" ،دومین همایش ملی پژوهشهای
نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران ،قم-1 ،
.13

.)0.451

در این نوع تسهیم دانش ،افراد سعی میکنند تعامل بهتری با
اجزای زنجیره تامین در بیرون سازمان داشته و از این ابزار
درجهت بهبود کسب دانش و انتقال آن به سازمان میتوانند
استفاده نمایند .بدون شک تسهیم دانش از منابع برون سازمانی
موضوع بسیار ضروری برای سازمان است تا بتواند زمینهساز تقویت
و توسعه عملکرد کسب و کارها شود .تسهیم دانش درونی از طریق
شبکههای اجتماعی سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیرگذار
است ( .)t = 3.92, β = 0.353از آنجهت تسهیم دانش از طریق
شبکههای اجتماعی بسیار مطلوب است که میتواند زمینه ساز
این موضوع شود که تسهیم دانش با سرعت باالتری در سازمان
اتفاق بیفتد و این تسهیم دانش در لحظه بتواند مشکل نیروی
انسانی را برطرف کرده و زمینهساز بهبود دانش کاری نیروی
انسانی شود .این موضوع بدونشک میتواند بهرهوری نیروی
انسانی را بهبود دهد.
در ادامه چند پیشنهاد کاربردی به شرح زیر ارائه میشود:
 پیادهسازی نظام شایستهساالری در سازمان براساس فعالیتهایکارکنان در شبکههای اجتماعی و میزان فعالیت این افراد در
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