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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطة بین کیفیت التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان با
در نظر گرفتن نقش واسطهگری نگرش به تسهیم دانش است.
روش :این پژوهش با روش پیمایشی بین دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز انجام شده است که با
روش نمونهگیری طبقهای نســبی انتخاب شدند .جامعة آماری پژوهش شامل دانشجویان دورة دکتری
دانشــگاه شــیراز بود که از بین آنها با اســتفاده از روش نمونهگیری  250نفر انتخاب و در نهایت 214
پرسشنامه تحلیل شــدند .ابزار مورد اســتفاده برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای التزام دانشجویان
شافلی و باکر ( ،)2006نگرش به تسهیم دانش بوک و همکاران ( )2005و تسهیم دانش وندنهوف و
رايدر ( )2004بود .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر بهوسیلة مدل معادالت ساختاری
استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین التزام و نگرش و سرانجام بروز
و ظهور رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز وجود دارد.
واژههای کلیدی :التزام دانشــجویان ،تسهیم دانش ،رفتار دانشجویان دکتری ،محیطهای دانشگاهی ،نگرش
به تسهیم دانش.

 .1استادیار بخش مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه شیراز
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
 .3دانشجوی دکتری مطالعات برنامة درسی دانشگاه شیراز
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مقدمه

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،نقش مهمی در ارتقای سطح تسهیم دانش در بین دانشجویان ایفا
میکنند و برای ارتقای ســطح آن در تالش هستند .این موضوع زمانی اهمیت مییابد که دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،توسعة نظام تسهیم دانش در سطوح مختلف دانشگاه را با نظام تولید دانش در
این محیط دانشــی پیوند زنند .امروزه ثابت شده است که تسهیم فعاالنه و داوطلبانة دانش مؤلفة اساسی
در یادگیری اثربخش و معنادار در ســطح دانشــگاه است و شــاید به رشد فردی دانشجویان منجر شود
(چانگ 1و همکاران .)2 :2013 ،در واقع تسهيم دانش تسهيل کنندة يادگيري در محیطهای دانشگاهی
اســت (کیم .)10 :2011 ،2از اینرو تســهیم دانش نه تنها فواید فردی ،بلکه فواید سازمانی نیز دارد و به
اثربخشــی سازمانی منجر میشود؛ بهعبارت دیگر برآیند تسهیم دانش ،خلق دانش جدید و نوآوری و
در نتیجه بهبود عملکرد ســازمان است (ســهیل و داوود .)126 :2009 ،3پس ایجاد فرصتهای تسهیم
دانش در بین ارکان دانشگاه و بهویژه دانشجویان مقطع دکتری که رسالت مهمی در ارتقای سطح علم
و دانش دارند ،برای ارتقای نظام تولید دانش در دانشــگاهها پرفایده است .براین اساس موضوع تسهیم
دانش در محیطهای دانشــگاهی و مدیریت این فرآیند حیاتی" ،دغدغهای در حال ظهور است " (رامایا
و همکاران  .)131 :2013در ادبیات مدیریت دانش ،تســهیم دانش به انحای مختلف مفهومسازی شده
است .برای مثال ،یکی از صاحبنظران این مفهوم را چنین بازنمایی میکند :تسهيم دانش رفتاري است
که طي آن فردي بهطور داوطلبانه با فرد ديگر رابطه برقرار میکند و زمینة دستيابي به دانش يا تجربهاي
منحصر بهفرد را فراهم ميآورد (هانسن و آویتا .)4 :2005 ،4تسهیم دانش ،بیشتر بعد موضوعی تعاملی،
ارتباطی و اجتماعی دارد تا فنی (گوری .)107 :2008 ،5در این زمینه عوامل مؤثر بر این فرآیند ،طیف
وسیعی از عوامل فردی ،سازمانی و فناورانه را در بر میگیرد .پژوهشهای اخیر نشان داده است که در
پژوهشهاي حوزة مطالعاتي تسهيم دانش ،عوامل فردي و روانشناختي بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند
(بهنک .)4 :2010 ،6یکی از عوامل فردی ،نگرش افراد به تســهیم دانش اســت .فول وود 7و همکاران
( )131 :2013معتقدند که در دانشــگاهها تسهیم دانش بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی چندان اتفاق
نمیافتد ،زیرا فرهنگ دانشــی اغلب آنها ماهیتاً فردگراســت و هر کس دانش را نزد خود نگه میدارد
و این موضوع بیشــتر تحت تأثیر نگرش و باور دانشــجویان نسبت به تسهیم دانش است .پس این مسئله
شــاید یکی از چالشهای بزرگ دانشگاهها در مدیریت دانش باشد .پژوهشگران مختلف معتقدند که
نگرشهای مثبت یا منفی افراد بر رفتار تسهیم دانش آنان نقش دارد (تانوس 8و همکاران133 :2013 ،؛
صبا و همکاران1 :2012 ،9؛ چن و همکاران106 :2012 ،10؛ هوف 11و همکاران148 :2012 ،؛ بهنک،12
1 :2010؛ یانگ345 :2008 ،13؛ بوک 14و همکاران87 :2005 ،؛ بوک و کيم .)14 :2002 ،15عالوه بر
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نگرش ،رفتار تسهیم دانش دانشجویان تحت تأثیر التزام آنان به کار و فعالیتهای علمی و اجتماعی هم
هســت .اروین )24 :2010( 16معتقد است که التزام دانشــجویان به معنای میزان زمان و انرژی است که
دانشجویان به فعالیتهای آموزشی اختصاص میدهند .التزام نشاندهندة تمایل دانشجویان به انجام دادن
فعالیتهای آموزشی مانند پیروی از دستورات استاد در کالس ،مشارکت با دانشجویان در فعالیتهای
آموزشی و  ...است .در واقع التزام دانشجویان نشاندهندة کیفیت تالش و مشارکت آنان در فعالیتهای
یادگیری است (روپایانا .)6 :2010 ،17پژوهشگران بر این باورند که التزام دانشجویان هم به نتایج مثبت
برای دانشــگاه و افزایش بهرهوری آن کمک میکند و هم شــاید نتایج سودمند فردی داشته باشد و به
19
افزایش یادگیری و رشد فردی و تحصیلی دانشجویان منجر شود (کاح 18و همکاران40 :2007 ،؛ تاچ
و همکاران .)142 :2013 ،همچنین پژوهشگران مختلف اذعان کردهاند که التزام دانشجویان شاید نقش
تعیینکنندهای در تمایل آنها به تسهیم دانش داشته باشد (موسبی1 :2012 ،20؛ سامبروک 21و همکاران،

 :35 :2014؛ سالن.)1 :2009 ،22
بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده در ارتباط با فرآیند تسهیم دانش ،میتوان اذعان کرد که این
پدیدة ســازمانی بهعنوان عامل اساسی در رشد و پیشرفت فردی و سازمانی ،تحت تأثیر عوامل فردی و
روانشناختی مختلفی از جمله نگرش افراد به تسهیم دانش است .در واقع نگرش مثبت زمینهساز بروز و
ظهور رفتار تسهیم دانش خواهد بود .البته این امر نیازمند آن است که کیفیت تالش و فعالیت دانشجویان
و میزان انرژی که برای انجام دادن کار صرف میکنند ،یعنی سطح التزام آنها به فعالیتهای آموزشی
و اجتماعی باال باشــد .نکتة شایان ذکر این است که با بررسی پژوهشهای انجام شده ،مشاهده شد که
تاکنون پژوهشی به بررسی رابطة بین التزام دانشجویان با تسهیم دانش آنان با نقش واسطهگری نگرش
آنها به تســهیم دانش نپرداخته است .حال آنکه تبیین رابطة التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش و اثر
آن بر شــکلگیری این رفتار به روشــن شــدن افقهای نو در مطالعات آموزش عالی منجر میشود .در
پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم .در این مقاله ابتدا پیشینههای پژوهشی دربارة
این موضوع بررسی میشود و سپس بر اساس آن ،مدل مفهومی پژوهش ارائه و در ادامه به بررسی رابطة
بین متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.

پیشینة پژوهش
التزام دانشجویان

ســازة مفهومی التزام 23نخستین بار توسط کان ( )1990در ادبیات مدیریت مطرح شد .وی التزام فردی
را کنترل اعضای ســازمان بر نقشهای کاریشــان میدانســت .بهنظر وی در حالت التزام ،افراد بهطور
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جسمی ،شناختی و هیجانی خودشان را در کار درگیر میکنند (نیسی و همکاران .)24 :1390 ،در واقع
التزام به میزانی از انرژی که یک فرد برای کار خود صرف میکند و بهعالوه میزان اثربخشی و کارایی
کســب شــده در کار اشــاره میکند (تاچ و همکاران .)143 :2013 ،در رابطه با دانشجویان نیز التزام،
بیانکنندة میزانی از انرژی است که دانشجو برای انجام دادن کاری صرف میکند و میزان سرمایههای
روانشناختی و جسمی که به انجام کاری اختصاص میدهند (روپایانا .)6 :2010 ،24بنابراین التزام شاید
جنبة شناختی ،هیجانی و رفتاری داشته باشد (الوسن.)3 :2011 ،25
ساعی و همکاران ( )71 :1391اشاره دارند که برخی از صاحبنظران جذب ،پایبندی و داشتن توان
و بنیه را سه بعد التزام میدانند و این ابعاد مکمل یکدیگرند .جذب ،به تمرکز و غرق شدن در کار اشاره
دارد .پایبندی نیز به معنای درگیری شدید روحی فرد با کار خود یا بهعبارتی وابستگی و همانندسازی
فرد با کار اســت و در نهایت داشتن توان و بنیه نیز به داشتن سطح باالیی از انرژی و خاصیت ارتجاعی
بودن ذهن در هنگام کار اشاره میکند .التزام دانشجویان یا کیفیت تالش دانشجو ،در فعالیتهای علمی
و اجتماعی در دانشگاه طی دهههای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشهای حوزة آموزش عالی بوده
اســت .برخی از پژوهشــگران معتقدند که التزام دانشجویان شــاید تحت تأثیر روابط استاد و دانشجو،
کیفیت مشارکت درکارها در بین دانشجویان ،یادگیری فعال ،افزایش بازخورد ،زمان انجام فعالیتها،
انتظارهای باال ،احترام به میزان مختلف تواناییها و استعدادهای دانشجویان و شیوههای یادگیری آنان،
کیفیت خدمات و سیاستهای دانشگاه باشد (شاپینگ150 :2010 ،؛ اروین.)61 - 49 :2010 ،
التزام شــاید به نتایج ســودمندی برای دانشجویان و دانشگاه منجر شــود .در واقع التزام دانشجویان
در فعالیتهای هدفمند آموزشــی ،عامل کلیدی در یادگیری دانشجویان ،کسب موفقیت ،رضایت از
تحصیل ،بقا در دانشــگاه و دیگر نتایج مطلوب در آموزش عالی است .بهگونهای که امروزه دانشگاهها
منابع مالی و انسانی زیادی را صرف ایجاد محیطی میکنند که التزام دانشجویان را بیشتر کند و به موفقیت
آنها در دانشگاه منجر شود (شاپینگ .)150 :2010 ،بهعالوه التزام دانشجویان ،به نتایجی میانجامد که به
دانشجویان در زندگی موفق در محیط آینده نیز کمک میکند که شامل توانایی تفکر و عمل به شیوة
مستقل ،خالقانه و مشارکتی است .در مقابل نبود التزام در دانشجویان سبب ترک تحصیل یا عدم ادامة
تحصیل در مقاطع باالتر و تکمیلی میشود (الوسن.)2011 ،

نگرش به تسهیم دانش

نگرش به تسهیم دانش 26را میتوان مجموعهای از عقاید یا رفتارهایی دانست که به گسترش یادگیری
در میان افراد مختلف یا در یک ســازمان واحد منجر میشود .در مفهومسازی فرآیند تسهیم دانش در
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محیطهای دانشــگاهی ،رفتار دانشجویان و آنچه در ذهن آنهاســت ،مورد توجه قرار میگیرد (کیم و
جو .)285 :2008 ،27در نظریة کنش عقالیی تسهيم دانش ،نیز رفتار فرد از طريق تمايل فرد به انجام دادن
آن رفتار پيش بيني ميشود .بهطور مثال تسهيم واقعي دانش از طريق تمايل فرد به تسهيم دانش پيشبيني
و برآورد میشود .تمايل فرد از طريق نگرشها و اعتقادات ذهني شکل ميگيرد .پژوهشگران متعددي
از اين نظریه برای مفهومســازي تسهيم دانش در محيطهاي دانشگاهي استفاده کردهاند (بوک و کيم،
 .)15 :2002بهطور خالصه میتوان اشــاره کرد که داشتن نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش از جانب
افراد موجب ایجاد فرصتهای جدید و خلق نوآوری در فضای ســازمان میشــود و موفقیت بیشتری
را برای ســازمان و افراد در موقعیت پاسخگویی به تغییرات محیطی و توسعة ظرفیتهای جدید فراهم
میکند .با عنایت به وجود شــواهد تجربی از اثر نگرش به تســهیم دانش در کیفیت رفتار تسهیم دانش
در مطالعات سازمانی ،طرح موضوع و مفهومسازی آن در بسترآموزش عالی و در این میان دانشجویان
تحصیالت تکمیلی (دکتری) ،موضوع جذابی است.

تسهیم دانش

تســهیم دانش 28یکی از فرآیندهای حیاتی مدیریت دانش است و در چرخة حیات دانش ،فرآیند مهمی
بهشــمار میرود و جایگاه ویژهای در مدیریت دانش دارد (هولس اپل و جوشی593 :2004 ،29؛ بوثیلر و
شیریر 2002 ،30و موگوتز .)5 :2009 ،31تسهیم دانش تنها یک هدف نیست؛ بلکه تسهیم دانش ،هم هدف
و هم وســیله است و به اثربخشی تالشهای سازمانی منجر میشود؛ بهعبارت دیگر برآیند تسهیم دانش،
خلق دانش جدید و نوآوری و در نتیجه بهبود عملکرد ســازمان اســت (ســهیل و داوود)127 :2009 ،32
بســیاری از پژوهشگران بر اساس دیدگاه خود ،تســهیم دانش را مفهومسازی کردهاند (چنامانی.)2006 ،
فورد ( )2004طی پژوهشی اظهار کرد مطالعاتی که بر روی مقاالت و پژوهشهای (بوک و کیم2002،؛
مک دیموت و اودل2001 ،33؛ واســکو و فرج )2000 ،34انجام داده اســت ،نشــان میدهد تسهیم دانش
بهوضوح تعریف نشــده است .اما برخی صاحبنظران نیز تســهیم دانش را تعریف کردهاند .بهطور مثال
آیپ )2003( 35معتقد است "بهطور اساسی تسهیم دانش ،فعالیت اعطای دانش در دسترس به دیگران در
درون سازمان است"(آیپ .)32:2003 ،مک نيل )299 :2003( 36تسهيم دانش را اينگونه تعريف ميکند":
افرادي که تجربه و مقاصد مشــترک را با هم در ميان ميگذارند ،به تبادل ايدهها و اطالعات با همديگر
ميپردازند" .به اعتقاد برخی از صاحبنظران حوزة مطالعاتی تسهیم دانش ،در این فرآیند ،افراد به تبادل
دانش خویش (عینی و ذهنی) با یکدیگر پرداخته و دانش جدیدی تولید میکنند .این فرآیند شــامل دو
مرحلة "ارائة دانش" و "دریافت دانش" است (ون دن هوف و دی رایدر.)148 :2004 ،37
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برخی از نویســندگان و پژوهشــگران در مفهومسازی تســهیم دانش ،واژههای جریانهای دانش،
تبــادل دانــش و انتقال دانش را به جای همدیگــر بهکار بردهاند .بهطور مثال الــوی و لیدنر ( )2001در
مفهومســازی تســهیم دانش به واژة انتقال دانش روی آوردهاند و آن را فرآیند نشــر دانش در درون یا
برون ســازمان میدانند .گاپتا و گوین دراجان ( )2000از واژة جریان دانش بهره گرفتهاند و داونپورت
و پروســاک ( )1998به واژة تبادل دانش 38برای توصیف فرآیند تسهیم دانش متوسل شدهاند و تسهیم
دانش را فرآیندی توصیف میکنند که مستلزم تبادل دانش بین افراد و گروههاست (چنامانی.)2006 ،39
یکی از اهداف اصلی پژوهشهای تســهیم دانش ،بررســی و شناســایی روشهایی است که سازمانها
بتوانند از دانش فردی اعضا خود بهمنظور بهرهمندی از این دانش ،در کل ســازمان بهره گیرند (لی 40و
همکاران .)50 :2006 ،رســالت این حوزة پژوهشی در محیطهای دانشگاهی احصای پاسخهای جدید
به پرســشهایی چون ،چگونه دانش در محیطهای دانشــگاهی تسهیم میشــود؟ یا اینکه فرآیندهای

ت علمی و دانشجویان یا بین سایر ارکان دانشگاه کدامند؟ در
تســهیلگر تسهیم دانش بین اعضای هیأ 
این پژوهش برای اندازهگیری رفتار تسهیم دانش از نگاه ون دن هوف و رایدر ( )2004استفاده شده که
دارای دو مؤلفة ارائه و دریافت دانش است.
پژوهشــگران مختلــف دربارة هر یــک از ابعــاد متغیرهای التزام دانشــجویان ،نگرش نســبت به
تســهیم دانش و تســهیم دانش مطالعاتی انجام دادهاند .آنها نشــان دادهاند که بین التــزام افراد به انجام
دادن فعالیتهای آموزشــی و اجتماعی و تمایل آنها به تســهیم دانش رابطة مثبتی وجود دارد (گالچ،
جوهانسون و ریسانن232 :2013 ،41؛ موسبی1 :2012 ،؛ مرگر ،الزر ،و چارف5 :2012 ،42؛ سامبروک
و همکاران35 :2011 ،؛ ســان1 :2009 ،؛ ســبرا ،کولینز و سالگادو .)245 :2006 ،43همچنین بین التزام
و نگرش آنها به امور مختلف نیز ارتباط معناداری مشاهده میشود (دالن ،حسن و اتان464 :2012 ،44؛
کوهــن 45و همــکاران859 :2011 ،؛ جزف ،نیومن و هالن1 :2010 ،46؛ بارکاتســاس ،کاســیماتیس و
گیاالماس562 :2009 ،47؛ ســینگ ،گرانویل و دیکا .)323 :2002 ،بهعالوه بین نگرش افراد نســبت به
تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش آنان نیز چنین رابطهای مشاهده میشود (تانوس 48و همکاران:2013 ،
133؛ صبا و همکاران372 :2012 ،49؛ چن و همکاران106 :2012 ،50؛ هوف 51و همکاران148 :2012 ،؛
بهنک1 :2010 ،52؛ یانگ345 :2008 ،53؛ بوک 54و همکاران87 :2005 ،؛ بوک و کيم.)14 :2002 ،55
این پژوهشها در قالب جدول  1ارائه میشــود .شــایان ذکر است نگرش به تسهیم دانش بهعنوان یک
متغیر میانجی همواره مورد توجه صاحبنظران مدیریت دانش در تبیین رفتار تسهیم دانش بوده است .چرا
که داشــتن نگرش مثبت نسبت به تســهیم دانش از جانب افراد موجب ایجاد فرصتهای جدید و خلق
نوآوری در فضای ســازمان میشود و موفقیت بیشتری را برای سازمان و افراد در موقعیت پاسخگویی
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به تغییرات محیطی و توســعة ظرفیتهای جدید فراهم میکند .با عنایت به وجود شواهد تجربی از اثر
نگرش به تسهیم دانش در کیفیت رفتار تسهیم دانش در مطالعات سازمانی ،طرح متغیر نگرش بهعنوان
متغیری میانجی در بســترآموزش عالی و در این میان دانشــجویان تحصیالت تکمیلی (دکتری) شــاید
موضوع جذابی باشد.
جدول  .1مطالعات تجربی برآمده از پیشینة پژوهش
نویسنده و سال

متغیرهای پژوهش

موسبی ()2012

التزام و تسهیم دانش

سامبروک ،آنالوی و دلوریت
()2011

التزام و تسهیم دانش

سالن ()2009

التزام و تسهیم دانش

مرگر ،الزر ،و چارف ()2012

التزام و تسهیم دانش

سبرا ،کولینز و سالگادو
()2006
گالچ ،جوهانسون و ریسانن
()2013

التزام و تسهیم دانش
التزام و تسهیم دانش

فول وود ،راولی و دلبریدج
()2013

نگرش و تسهیم دانش

تانوس ،تتا و پاویت ()2013

نگرش و تسهیم دانش

صبا و همکاران ()2012

نگرش و تسهیم دانش

چن و همکاران ()2012

نگرش و تسهیم دانش

هوف ،الکساندر و استوجان
()2012

نگرش و تسهیم دانش

بهنک ()2010

نگرش و تسهیم دانش

نتیجه
التزام شغلی در کارکنان با اعمال رهبری شایسته و بهبود
شرایط محیطی مانند ایجاد احساس ارزشمندی ،ایجاد
شرایط یادگیری و نظارت به تسهیم دانش و موفقیت سازمان
منجر میشود.
ایجاد التزام در دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق ایجاد
اعتماد به ارتقای تسهیم دانش در بین آنها منجر میشود.
که شخصیت ،سیاستهای سازمان و التزام کارکنان
پیشبینی کنندة رفتار تسهیم دانش افراد در سازمان هستند.
ویژگیهای فردی ،ارتباطی و اطالعات در التزام برای
تسهیم دانش افراد نقش دارد.
عوامل روانشناختی و سازمانی در التزام افراد به تسهیم
دانش مؤثر هستند.
التزام افراد تأثیر معناداری در تمایل آنان به تسهیم دانش
دارد.
نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش به تسهیم بیشتر دانش
منجر میشود .زیرا دانشجویان معتقدند از این راه میتوانند
ارتباطات و تعامالتشان را با همکالسیهای خود بیشتر کنند
و موجب پیشرفت آنان نیز شود.
نگرشهای افراد نسبت به تسهیم دانش با تسهیم دانش آنان
ارتباط مثیت و معناداری دارد.
رابط معناداری بین نگرش به تسهیم دانش و تمایل به تسهیم
وجود دارد
اگرچه نگرش عامل کلیدی در تمایل به تسهیم دانش است؛
خود کارآمدی نظامهای مدیریت دانش ،اثر معناداری بر
تسهیم دانش دارد.
نگرش افراد تحت تأثیر انگیزههای آنها در تسهیم دانش
نقش دارد.
بین نگرش و هدف از تسهیم دانش با میزان تسهیم دانش
کارکنان در سازمان رابطهای قوی وجود دارد.
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ادامهی جدول  .1مطالعات تجربی برآمده از پیشینة پژوهش
نویسنده و سال

متغیرهای پژوهش

شين و همکاران ()2008

نگرش و تسهیم دانش

یانگ ()2008

نگرش و تسهیم دانش

بوک و همکاران ()2005

نگرش و تسهیم دانش

بوک و کيم ()2002

نتیجه
رابطة مثبت قوي معناداري بين نگرش به تسهيم دانش و
گرايش به تسهيم دانش در بين اعضاي هيأت علمي وجود
دارد.
که نگرش افراد دربارة تسهیم دانش و یادگیری بر تسهیم
دانش آنان تأثیر مثبتی دارد.

نگرش نسبت به هنجارهای سازمانی و ج ّو سازمانی بر تمایل
افراد به تسهیم دانش اثر معناداری دارد.

رفتار تسهيم دانش فردي بهطور معناداري با تمايل رفتاري به
نگرش و تسهیم دانش
تسهيم دانش رابطه دارد.

جزف ،نیومن و هالن ()2010

التزام و نگرش

دالن ،حسن و اتان ()2012

التزام و نگرش

بارکاتساس ،کاسیماتیس و
گیاالماس ()2009

التزام و نگرش

سینگ ،گرانویل و دیکا
()2002

التزام و نگرش

کوهن و همکاران ()2011

التزام و نگرش

دریافتند که بین التزام شغلی و نگرشهای شغلی آنان ارتباط
معناداری وجود دارد.
دریافتند که بین نگرش دانشجویان نسبت به آموزشهای
الکترونیکی و التزام آنان در یادگیریهای آنالین رابطة
معناداری وجود دارد.

بین التزام دانشآموزان ،نگرش آنها به یادگیری ریاضی
بهوسیلة فناوری و موفقیت آنها در درس ریاضی رابطة مثبت
و معناداری وجود دارد.
التزام تحصیلی ،نگرش و انگیزش افراد بر موفقیت تحصیلی
دانش آموزان در درس علوم و ریاضی تأثیر دارند.
نگرش افراد ،عوامل محیطی و عوامل انگیزشی با سطح و
ماهیت التزام در رابطه هستند.

با توجه به پیشینة پژوهشی مطرح شده در بخشهای قبلی مقاله ،مدل مفهومی پژوهش در شکل 1
مشاهده میشود .این مدل روابط میان سه متغیر التزام دانشجویان ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم
دانش را در بر میگیرد.
رفتار تسهیم دانش
 .1ارائة دانش
 .2دریافت دانش

التزام دانشجویان
نگرش به تسهیم دانش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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 .1توان و بنیه داشتن
 .2پایبندی
 .3جذب
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اهداف و سؤاالت اساسي پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعة رابطة بين التزام دانشــجویان و رفتار تســهيم دانش با توجه به متغير
ميانجي نگرش به تسهيم دانش است.
پرســش اصلی پژوهش این اســت که آیا بین کیفیت التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش رابطة
معناداری وجود دارد؟ مبتنی بر این سؤال اصلی ،سه فرضیة اصلی شناسایی میشود که در ادامه ارائه و
به آزمون آن اقدام شد.
•رابطة معناداری بین کیفیت التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان وجود دارد؛
•بین کیفیت التزام ،نگرش به تســهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری بر اساس متغیر
جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؛
• بین کیفیت التزام ،نگرش به تســهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری بر اساس متغیر
حوزة تخصصی تفاوت معناداری وجود دارد؛
•نگرش به تسهیم دانش نقش میانجیگری را در رابطة بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش ایفا میکند.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر شــیوة گردآوری و تحلیل اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل
معادالت ســاختاری است .در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادالت ساختاری ( »)SEMبرای
آزمون فرضیهها استفاده شده است ،در میان پژوهشهای همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی
یا کواریانس» محسوب میشود .جامعة آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجويان دانشگاه شیراز مشغول
تحصیل در مقطع دکتری در سال تحصيلي  1392 - 1391است (که تعداد آنها  750نفر بود) .بهمنظور
انتخاب نمونة مناسب ابتدا با توجه به گستردگي رشتههاي تحصيلي ،آنها را به چهار دستة كلي علوم پایه،
علوم انســاني ،فني و مهندسي و کشاورزی و دامپزشکی تقسيم کردیم و سپس متناسب با گستردگي و
توزيع دانشجويان بر اساس دو متغير جنسيت و رشته 214 ،نفر از آنها براي شركت در پژوهش انتخاب
شدند .توزيع نمونة آماري تحقيق در جدول 2آمده است.
جدول  .2توزيع نمونة آماري تحقيق به تفكيك رشته و جنسیت
جنسیت
رشته
علوم پايه
علوم انساني
فني و مهندسي
کشاورزی و دامپزشکی

فراوانی
20
24
15
27

دختر

درصد
0/33
0/27
0/17
0/31

فراونی
35
23
36
34

پسر

درصد
0/27
0/18
0/28
0/26

فراوانی
55
47
51
61

جمع

درصد
0/26
0/22
0/24
0/28
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بهمنظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي تجزيه و تحليل از پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.
پرسشنامة پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلي به شرح زير بود:
مقیاس التزام دانشــجویان :اين مقياس شامل 17عبارت از نوع طیف لیکرت ( =1کام ً
ال مخالفم=2 ،
مخالفم =3 ،نظری ندارم 4 ،موافقم =5 ،کام ً
ال موافقم) بود كه با قصد سنجش التزام دانشجویان تهيه شده
56
است .سؤاالت این بخش ،از پژوهش شافلی و باکر ( )2006اقتباس شده است.
مقياس نگرش به تسهيم دانش :اين مقياس شامل  5عبارت از نوع طیف لیکرت ( =1کام ً
ال مخالفم،
 =2مخالفم =3 ،نظری ندارم =4 ،موافقم =5 ،کام ً
ال موافقم) بود كه به قصد ســنجش نگرش به تســهيم
دانش تهيه شده است .سؤاالت این بخش ،از پژوهش بوک و همکاران )2005( 57استفاده شده است.
مقياس رفتار تسهيم دانش :اين مقياس مشتمل بر دو بعد ارائة دانش و دريافت آن و شامل  7عبارت
ال مخالفم =2 ،مخالفم =3 ،نظــری ندارم =4 ،موافقم =5 ،کام ً
از نــوع طیف لیکرت ( =1کام ً
ال موافقم)
بود كه با قصد ســنجش رفتار تسهيم دانش با اقتباس از پژوهش وندنهوف و رايدر ( )2004تهيه شده
اســت .همچنين گويههاي پرسشنامه بر پاية طيف  5درجهاي ليكرت ،از بسيار كم ( )1تا بسيار زياد ()5
تنظيم شده بود.
براي بررســي روايي محتوايي سنجهها ،بعد از تهيه ،از طريق رايانامه به  10نفر از استادان مديريت،
صاحبنظران و متخصصان موضوع مديريت دانش ارسال شد .پس از دريافت بازخورد از اين خبرگان،
اصالحات پيشــنهادي اعمال و پرسشــنامههاي نهايي تدوين شد .در مرحلة بعد الزم بود تا پايايي سنجه
ارزيابي شود .در اين پژوهش بهمنظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است.
بهاين منظور ابتدا يك نمونة اوليه شامل  30پرسشنامه ،مطالعة آزمایشی شد و سپس با استفاده از دادههاي
بهدست آمده از اين پرسشنامهها و به كمك نرم افزار آماري  SPSSميزان ضرايب پایایی با روش آلفاي
كرونباخ براي اين ابزار در ابعاد التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش بهترتیب 0/84 ،0/89
و  0/81محاسبه شد.
بــرای تعیین روایی پرسشــنامه در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار عاملی ســؤاالت پرسشــنامه
بررســی شــد .اعتبار محتوای این پرسشــنامه از طریق مطالعة کتابها و مقــاالت مربوط به تحقیق و
تعییــن اطالعات الزم در این تحقیق ،مطالعة پرسشــنامههای مقــاالت و تحقیقها و تعیین نقاط قوت
و ضعف آنها تأیید شــده اســت .در اعتبار عاملی این پژوهش ،در مرحلة انتخاب و چرخش عاملها،
چرخــش عاملها بهصــورت متعامد صورت گرفته و در تحقیق ســؤاالتی که بــرای ابعاد گوناگون
اســتفاده شده است ،با استفاده از تحلیل عامل تأییدی ،عوامل مربوط به هر کدام بهدست آمده است.
نتایج آزمون مناســب بودن تعداد نمونه برای تحلیل عامل ( )KMOبرای هر گروه ســؤاالت محاسبه
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شــده است .میزان  KMOکه برای انجام تحلیل عاملی آزمون مناسبی است ،برای سؤاالت مربوط به
این تحقیق بهدست آمده است .برای پرسشنامة تحقیق حاضر ماتریس چرخشیافته با استفاده از روش
واریماکس حاصل شــده که برای تفسیر و شناســایی عاملها به کار رفته است .نتایج آزمون کفایت
نمونهبرداری نیز در جدول  3میآید.
جدول  . 3آزمون  KMOو بارتلت در زمینة شاخصهای پرسشنامه
شاخص کفایت نمونهبرداری ()KMO
آزمون بارتلت

0/81

مقدار آزمون

4/82

سطح معناداری

0/0001

بر اساس نتایج جدول فوق شاخص  KMOنشاندهندة عدد  0/81است .این عدد نشان میدهد که
تجزیه و تحلیل عاملها بسیار مفید خواهد بود.

یافتههای پژوهش

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطة بین التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش بین دانشجویان
دکتری بوده است که رابطة متغیرهای پژوهش در شکل  ،1در مدلی مفهومی ارائه شد .در این زمینه متغیرهای
مذکور در قالب مدلسازی معادالت ساختاری با نرم افزار  Lisrel 8.54تحلیل شدند .قبل از بررسی مدل نهایی
پژوهش ،الزم است سؤاالت پژوهش آزمون و بررسی شوند .این سؤاالت به شرح زیر است:
سؤال اول :آیا رابطة معناداری بین التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان 
وجود دارد؟
به منظور پاســخ به این ســؤال از آزمون همبســتگی پیرسون استفاده شد .بر اســاس نتایج جدول  4بین
اکثــر متغیرهــای پژوهش رابطة مثبــت و معناداری وجــود دارد ( .)P < 0/01این در حالی اســت که
بیــن ارائة دانش و پایبندی و همچنین بین ارائة دانش و جذب ،چنین رابطهای مشــاهده نشــد .چنانکه
در ایــن ماتریس مشــاهده میشــود نگرش به تســهیم دانش و دریافــت دانش با همــة متغیرها رابطة
معنــاداری دارنــد .در این میان باالترین رابطه مربــوط به رابطة بین نگرش به تســهیم دانش و دریافت
دانش ( )0/62است.
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جدول  . 4ماتریس ضرایب همبستگی بین همة متغیرهای پژوهش
1

2

**0/57

1

**0/49

**0/61

1
2
3
4
5
6

1

**0/34

0/14

4

3

1

0/12

0/35

0/26

0/18

0/21

0/29

0/26

0/27

**

**

5

1
0/62

**

**

6

**

1

**
**

**

0/34

**

1

P < 0/01

**

نكته =1:توان =2 ،پایبندی =3 ،جذب =4 ،ارائة دانش =5 ،دریافت دانش =6 ،نگرش به تسهیم دانش
ســؤال دوم :آیا بین التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری بر
اساس متغیر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟
با توجه به نتایج جدول  5در بین ابعاد کیفیت التزام دانشجویان زن و مرد ،تنها در بعد جذب است
که بر اســاس مقدار  Tبهدســت آمده در درجة آزادی  212بین میانگین آنها تفاوت معناداری در سطح

 0/006وجود دارد .این در حالی اســت که در این بعد بیشــترین میانگین متعلق به مردان اســت .یعنی
دانشــجویان دختر از تمرکز بیشتری در فعالیتهای دانشجویی بهنســبت دانشجویان پسر برخوردارند.
بهعالوه نتایج نشان میدهد که بین نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دختر و پسر
تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
جدول  . 5تفاوت بین کیفیت التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان زن و مرد
متغیرها
توان

التزام

پایبندی
جذب
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جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

Df

زن

87

21/54

3/84

مرد

127

21/14

3/94

212

زن

87

19/63

3/47

مرد

127

18/71

3/24

زن

87

22/76

3/74

مرد

127

21/25

3/97

212
212

T

sig

0/73

0/46

1/91

0/06

2/79

0/006
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ادامهی جدول  . 5تفاوت بین کیفیت التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان زن و مرد
متغیرها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

نگرش به تسهیم
دانش

زن

127

87

2/88

مرد

87

127

3/13

زن

87

9/92

2/41

مرد

127

10/23

2/79

زن

87

15/29

2/3

مرد

127

15/52

3/32

رفتار
تسهیم
دانش

ارائة
دانش
دریافت
دانش

Df

T

sig

212

1/23

0/21

212

0/75

0/45

212

0/61

0/53

ســؤال سوم :آیا بین کیفیت التزام ،نگرش به تســهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دانشجویان 

دکتری بر اساس متغیر حوزة تخصصی تفاوت معناداری وجود دارد؟
بر اساس نتایج موجود در جدول  6بین دانشجویان دکتری رشتههای تخصصی مختلف (علوم انسانی،
فنی مهندسی ،علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی) در کیفیت التزام آنها و نگرش به تسهیم دانش تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود .این در حالی است که در بعد ارائة دانش از متغیر رفتار تسهیم دانش ،بر اساس
 Fبهدست آمده در درجة آزادی  3تفاوت معناداری بین کیفیت ارائة دانش دانشجویان رشتههای مختلف
در سطح  0/02وجود دارد .در این بین بیشترین میانگین متعلق به دانشجویان رشتة کشاورزی و دامپزشکی
و کمترین میانگین متعلق به دانشجویان فنی مهندسی است .شایان ذکر است که در بعد دریافت دانش ،در
متغیر رفتار تسهیم دانش بین دانشجویان رشتههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدولن .6تفاوت بین کیفیت التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم 
دانش دانشجویان گروههای تحصیلی گوناگون
رشتة تخصصی
متغیرها
علوم انسانی
فنی مهندسی
توان
علوم پایه
کشاورزی و دامپزشکی
التزام
علوم انسانی
فنی مهندسی
پایبندی
علوم پایه
کشاورزی و دامپزشکی

تعداد
48
46
45
55
48
46
45
55

میانگین
21
21/13
21/91
21/01
18/38
19/29
19/5
18/96

انحراف استاندارد
3/78
3/25
4/08
4/36
3/55
3/18
3/37
3/33

Df

f

sig

3

0/71

0/18

3

1/03

0/54
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ادامهی جدول  .6تفاوت بین کیفیت التزام ،نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم
دانش دانشجویان گروههای تحصیلی گوناگون
متغیرها
التزام
جذب

نگرش به تسهیم
دانش

رفتار
تسهیم
دانش

ارائة
دانش

رشتة تخصصی
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه
کشاورزی و دامپزشکی
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه
کشاورزی و دامپزشکی
علوم انسانی
فنی مهندسی
علوم پایه

کشاورزی و دامپزشکی
علوم انسانی
دریافت
فنی مهندسی
دانش
علوم پایه
کشاورزی و دامپزشکی

تعداد
48
46
45
55
48
46
45
55
48
46
45
55
48
46
45
55

میانگین
21/59
21/58
22/11
22/03
22/91
22/2
23/38
22/46
9/86
9/33
10/12
11/02
14/84
15/49
15/88
15/2

انحراف استاندارد
3/94
3/55
4/28
3/98
2/88
2/41
2/74
3/83
2/77
2/28
2/4
2/87
2/95
2/07
2/35
4/03

Df

f

sig

3

0/27

0/38

3

1/63

0/84

3

3/19

0/02

3

1/16

0/32

نتایج حاصل از معادالت ساختاری یا تحلیل مسیر و برازش مدل ساختاری

برای بررسی سؤال اصلی پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد .هدف از این تحلیل ،بررسی روابط
بین متغیرهای اصلی پژوهش است .مدل ساختاری که در شکل  2آمده است ،تأثیر عوامل کیفیت التزام
دانشجویان را بر نگرش به تسهیم دانش و تأثیر این نگرش و التزام را بر رفتار تسهیم دانش نشان میدهد.
نگرش به تسهیم
التزام

تسهیم دانش

شکل  :2مدل ساختاری با مؤلفههای اصلی با مقادیر t- value
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بــا توجه به شــکل  ،2کیفیــت التزام تأثیــر معنــاداری ( )t - value =4/99بر نگرش به تســهیم
دانــش دانشــجویان دکتــری دارد .بهعالوه نگــرش به تســهیم دانش نیــز تأثیر مثبــت و معناداری
( )t - value =3/91بــر رفتار تســهیم دانــش دارد .همچنین کیفیــت التزام دانشــجویان نیز بر رفتار
تســهیم دانــش تأثیــر مثبــت و معنــاداری ( )t - value =2/7دارد .با توجه به شــکل  3نیز که نتایج
حاصــل از پژوهش را نشــان میدهــد ،روابط معنــاداری بین متغیرهــای پژوهش وجــود دارد .در
جدول  7نتایج برازش مدل آمده اســت .شــایان ذکر است که شــاخصهای برازش مدل پژوهش با
شــاخصهای برازش مورد اتفاق صاحبنظران در مدلســازی ســاختاری (هوپر و همکاران)2008 ،
مقایســه شده اســت .چنانکه در جدول  7مشخص است ،نســبت کای دو به درجة آزادی کمتر از 3
اســت .شــاخص  RMSEAنیز کمتر از  0/08است و سه شــاخص NFI ،GFI ،و  CFIنیز مقادیری
باالتــر از  0/9را بهخود اختصاص داده اســت .همگی این شــاخصها در کل برازش مناســب مدل
را نشان میدهند.

شکل  .3مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری
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جدول  .7شاخصهای برازش مدل ساختاری برازش مدل
NFI

CFI

GFI

RMSEA

X2

0/95

0/97

0/95

0/075

52/6

درجة آزادی
24

بهطور خالصه با توجه به ضرایب معناداری مدل ســاختاری ،نتایج فرضیات پژوهش را میتوان به
شرح جدول  8ارائه کرد.
جدول .8نتایج آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه

مسیر فرض شده

2

اثر نگرش به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش

3

اثر التزام دانشجویان بر نگرش به تسهیم دانش

اثر التزام دانشجویان بر نگرش به تسهیم دانش

1

P < 0/01

**

معناداری مسیر
0/42

**

0/39

**

0/24

*

نتیجه

تأیید شد
تأیید شد
تأیید شد

P < 0/05

*

شــایان ذکر است بهمنظور بررســی فرضیة چهارم پژوهش مبنی بر اینکه نگرش بهتسهیم در رابطة بین
التزام و رفتار تسهیم دانش نقش میانجی ایفا میکند ،ضرایب رگرسیون در مسیرهای اول و سوم مقایسه
شــد .نتایج مقایسه نشان داد که ضریب رگرسیون التزام دانشجویان از مسیر اول ( )0/30به سوم ()0/24
کاهش یافته اســت .بنابراین نگرش به تسهیم دانش در رابطه بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش
نقش واسطهای نسبی ایفا کرده است.

بحث و نتیجهگیری

در این مقاله درصدد بودیم تا با تبیین نقش کیفیت التزام دانشــجویان در بروز رفتار تسهیم دانش ،سهم
اندکی در در ترســیم افقهای جدیدی در ادبیات مدیریت دانش در مؤسســات آموزش عالی داشــته
باشیم .پژوهش در ابتدا با هدف آزمون تجربی مدلی آغاز شد که در آن التزام دانشجویان به فعالیتهای
دانشــگاهی از طریق نگرش به تسهیم دانش بهظهور و بلوغ رفتار تسهیم دانش آنان میانجامد .بررسی
تجربی تبیین رابطة التزام دانشــجویان و رفتار تســهیم دانش با نقش واسطهگری نگرش آنها و اثر آن بر
شــکلگیری این رفتار ،کمتر مورد توجه محققان آموزش عالی قرار گرفته اســت .پس مبتنی بر مدل
مفهومی پژوهش چهار فرضیة اصلی مطرح و به آزمون گذاشته شد.
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یافتههای مدل معادالت ساختاری نشان داد که کیفیت التزام بر نگرش به تسهیم دانش دانشجویان
دکتری تأثیر معناداری دارد .این یافته یعنی هر چه میزان انرژی دانشجویان برای انجام دادن کارها و
فعالیتهای علمی و پژوهشی بیشتر باشد ،میزان اثربخشی و کارایی کسب شده در کار بیشتر میشود
(تاچ و همکاران )143 :2013 ،و این امر شــاید با لحاظ کردن جنبههای شــناختی ،هیجانی و رفتاری
(الوسن ،)3 :2011 ،نگرش دانشجویان را نسبت به تسهیم دانش تغییر دهد .در واقع وقتی دانشجویان
در کار خود متمرکز و غرق میشــوند و درگیری شــدید روحی با آن پیدا و ســطح باالیی از انرژی
ذهنی و جسمی را برای کار خود صرف میکنند (ساعی و همکاران )74 :1391 ،در مییابند که اگر
دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارند ،این به اشتراکگذاری دانش موجب ایجاد فرصتهای
جدید برای دانشــجویان میشــود .در این زمینه به اشــتراکگذاری دانش با دیگران ،پاسخگویی به
اقتضائات محیطی و توســعة ظرفیتهای جدید را به همراه داشــته باشــد و با صرف انرژی کمتری،

موفقیت بیشــتری برای دانشــجویان به ارمغان آورد .از اینرو نگرش مثبتی نسبت به تسهیم دانش در
آنان ایجاد میشــود .این یافته با یافتههای پژوهشــی دالن ،حســن و اتان ()2012؛ کوهن و همکاران
()2011؛ جــزف ،نیومن و هالن ()2010؛ بارکاتســاس ،کاســیماتیس و گیاالماس ( )2009ســینگ؛
گرانویل و دیکا ( )2002همراستا است .دالن ،حسن و اتان ( )464 :2012اذعان کردند که بین نگرش
دانشــجویان نسبت به آموزشهای الکترونیکی و التزام آنان در یادگیریهای آنالین رابطة معناداری
وجود دارد .همچنین بارکاتســاس و همکاران ( )562 :2009در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که
بین التزام دانشآموزان ،نگرش آنها به یادگیری ریاضی بهوســیلة فنــاوری و موفقیت آنها در درس
ریاضــی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .کوهن و همــکاران ( )859 :2011نیز بر این باورند که
نگرش افراد ،عوامل محیطی و عوامل انگیزشــی با سطح و ماهیت التزام آنان در رابطه هستند .بهطور
خالصه در ارتباط با نقش التزام در شــکلگیری نگرش به تسهیم دانش ،میتوان عنوان کرد که یافتة
تجربی مطالعة کنونی بهخوبی مؤید نظر پژوهشگران فوق است.
از دیگر یافتههای این پژوهش ،تأثیر التزام بر رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری است .یافتههای
تحقیق بیانگر این نکته هستند که التزام نیز بر رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری اثر معناداری دارد.
دلیل احتمالی یافتة مذکور این اســت که وقتی دانشجویان بهطور جسمی ،شناختی و هیجانی خودشان
را در کار درگیر میکنند (التزام) (نیســی و همکاران ،)24 :1390 ،با توجه به حجم فعالیتهای علمی
و پژوهشــی دانشجویان دکتری و گســترده بودن دامنة علم در رشــتههای مختلف ،به این واقعیت پی
میبرنــد که بهتنهایی نمیتوانند در همة زمینهها تســلط یابند و فعالیت کننــد .پس اگر با افراد دیگر به
تبادل دانش (عینی و ذهنی) بپردازند نه تنها در زمان خود صرفهجویی کردهاند ،بلکه هر یک از طرفین
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میتوانند دانش خود را توســعه دهند و حتی دانش جدیدی تولید کنند و در فعالیتهای خود موفقتر
گام بردارند .بنابراین تمایل آنها به تســهیم دانش یعنی "ارائة دانش" و "دریافت دانش" بیشــتر میشــود
(وندنهوف و دی رایدر )156 :2004 ،و رفتار تســهیم دانش در آنان شــکل گرفته و بهعنوان یک نیاز
در محیطهای دانشگاهی درونی میشود .این یافته با پژوهشهای گالچ ،جوهانسون و ریسانن ()2013؛
موســبی ()2012؛ مرگر ،الزر ،و چارف ()2012؛ سامبروک و همکاران ()2011؛ سالن ()2009؛ سبرا،
کولینز و سالگادو ( )2006همسو است .از نظر سالنو ( )2009التزام و رفتار تسهیم دانش رابطة معناداری
دارند و بر این باور اســت که شــخصیت ،سیاستهای ســازمان و التزام کارکنان پیشبینی کنندة رفتار
تسهیم دانش افراد در سازمان هستند .موسبی ( )1 :2012نیز در رابطة بین دو متغیر التزام و تسهیم دانش
در مطالعهای سازمانی بر این نکته تأکید دارد که التزام شغلی در کارکنان شاید با اعمال رهبری شایسته
و بهبود شرایط محیطی مانند ایجاد احساس ارزشمندی ،ایجاد شرایط یادگیری و نظارت به تسهیم دانش
و موفقیت سازمان منجر میشود .البته در این میان یافتة مطالعة سبرا و همکاران ( )245 :2006نشان داد
که عوامل روانشــناختی و ســازمانی در التزام افراد به تسهیم دانش مؤثرند و نقش حیاتی ایفا میکنند.
یافتة تجربی کنونی نیز بهخوبی مؤید ادبیات موجود سازمانی در زمینه نقش التزام در شکلگیری رفتار
تسهیم دانش است.
پژوهش کنونی نشــان داد که نگرش به تســهیم دانش نیز بر رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری
اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین در بررسی فرضیة چهارم پژوهش مبنی بر اینکه نگرش به تسهیم در
رابطة بین التزام و رفتار تسهیم دانش نقش میانجی ایفا میکند ،نشان داده شد که در این مطالعه نگرش
به تسهیم دانش در رابطة بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش نقش واسطهای نسبی ایفا کرده است.
ایــن یافته با نتایج پژوهشهای تانــوس و همکاران2013 ،؛ صبا و همــکاران2012 ،؛ چن و همکاران،
2012؛ هوف و همکاران2012 ،؛ بهنک2010،؛ یانگ2008 ،؛ بوک و همکاران2005 ،؛ بوک و کيم،
 2002همسو است .دلیل احتمالی این یافته نیز شاید این باشد که دانشجویان در مییابند که تسهیم دانش
به گسترش یادگیری در میان آنان منجر میشود (کیم و جو .)287 :2008 ،در واقع وقتی آنها از مزایای
تســهیم دانش مطلع میشــوند .این امر نگرش آنها را به تســهیم دانش مثبت میکند و در نتیجه تمایل
آنها به تسهیم دانش بیشتر میشــود .همانگونه که فول وود و همکاران ( )123 :2013بیان کردهاند در
دانشگاهها تسهیم دانش بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر تحت تأثیر نگرش و باور دانشجویان
نسبت به تسهیم دانش است.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر فقدان تفاوت معنادار بین نگرش به تســهیم دانش و رفتار تسهیم
دانش دانشــجویان زن و مرد اســت .تنها تفاوت معنادار در بعد جذب از ابعاد فرعی التزام دانشــجویان
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است که در این بعد زنان از میانگین بیشتری برخوردارند .بهعالوه در بین دانشجویان دکتری رشتههای
تخصصی مختلف (علوم انســانی ،فنی مهندسی ،علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی) در کیفیت التزام
آنها و نگرش به تســهیم دانش تفاوت معناداری مشاهده نمیشــود .این در حالی است که در بعد ارائة
دانش از متغیر رفتار تســهیم دانش تفاوت معناداری بین دانشــجویان رشتههای مختلف وجود دارد که
در آن بیشترین میانگین متعلق به دانشجویان رشتة کشاورزی و دامپزشکی و کمترین میانگین متعلق به
دانشجویان فنی مهندسی است .شایان ذکر است که در بعد دریافت دانش متغیر رفتار تسهیم دانش ،بین
دانشجویان رشتههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد .شاید دلیل احتمالی یافته این باشد که این
متغیرها هر یک بهتنهایی تحت تأثیر عوامل فردی و زمینهای باشد که در این پژوهش بررسی نشده است
و بررسی این عوامل ،البته شاید موضوعی برای پژوهشهای آتی باشد.
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