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اشتراک دانش يكی از عناصر اصلی مديريت دانش بوده كه نقش پراهميتی را در محيط
دانشگاهی برای توليد و خلق دانش جديد و مزيتهای رقابتی بازی میكند .اعتماد اجتماعی
مكانيسم تسهيلگری و واسطهای دراشتراک دانش را دارد .بنابراين ،هدف پژوهش حاضر،
مطالعه جامعه شناختی بیاعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی
میباشد .روش اين پژوهش از نوع توصيفی-پيمايشی بوده و جامعه آماری كليه دانشجويان
تحصيالت تكميلی دانشگاه تبريز كه با استفاده از فرمول كوكران و شيوه نمونه گيری
طبقهای متناسب  650نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامههای استاندارد اشتراک دانش و اعتماد اجتماعی بوده كه با استفاده از نرم افزار
 Spssنسخه  22تجزيه و تحليل شده است .يافتهها نشان میدهد كه اعتماد اجتماعی
همبستگی مثبت و معنی داری با اشتراک دانش دارد .نتايج آزمون همبستگی نشان میدهد
كه مولفههای اعتماد اجتماعی با همه ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارند.
نتايج آزمون  tنشان میدهد كه اشتراک دانش برحسب جنسيت تفاوت معنی داری ندارد.
نتايج حاصل از رگرسيون حاكی از اين است كه مولفههای تمايل به همكاری ،اعتماد
نهادی ،صداقت و سن  39درصد از واريانس اشتراک دانش را تبيين میكند و بعد تمايل به
همكاری با ضريب بتای  0/33بيشترين نقش را دارد .بنابراين ،برای افزايش دادن ميزان
اشتراک دانش در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی بايستی به عوامل تاثيرگذار بر اعتماد
اجتماعی در دانشگاه توجه جدی بشود.
واژگان کلیدي :اشتراک دانش ،اعتماد اجتماعی ،اعتماد نهادی ،دانشجويان تحصيالت
تكميلی .
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1دانشيار و عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه تبريز؛ پست الكترونيكیAghdam1351@yahoo.com :
 2استاد و عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز؛ پست الكترونيكیm_abbaszadeh@tabrizu.ac.ir :
 . 3دانشيار و عضو هيات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز؛ پست الكترونيكیaghayarih@yahoo.com :

 4دانشجوی دكتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبريز؛ پست الكترونيكی:
Davood.qasemzade@gmail.com
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بیان مساله
جامعه شناسان علم بر اهميت ارتباطات به عنوان سازوكار اصلی تكوين و توليد علم تاكيد كرده اند و
پيشرفت علم را بازتابی از نظام ارتباطی آن میدانند .ارتباطات علمی در درون سازمانهای آموزشی و
پژوهشی و نيز فراتر از مرزهای اين نهادها همواره يكی از عوامل تاثيرگذار بر توليد و گسترش دانش بوده
است .اين ارتباطات زمينه ايجاد انسجام و هماهنگی در جامعه علمی ،تعامل ديدگاهها ،تركيب ايدهها و
ايجاد نظريههای جديد ،گسترش رويكردهای بين رشتهای و ايجاد رشتههای جديد دانش ،برقراری روابط
بين نهادی در علم و كاربرد نتايج علم در صنعت و فناوری و سرانجام تحول ساختاری نهاد علم و بازسازی
مستمر نظامهای اساسی دانش را فراهم میآورند (قائم پور .)122:1393،در اقتصاد معاصر ،دانش يک منبع
استراتژيكی است و مديريت موثر اين منبع ،يكی از چالشهای مهمی است كه سازمانها با آن مواجه
هستند .اشتراک دانش بين دانشجويان ،دپارتمانها و اعضای هيات علمی برای انتقال دانش فردی و
گروهی به دانش سازمانی الزم و ضروری است كه به سمت مديريت دانش موثر پيش میرود (اسالم و
همكاران .)59:2011 ،1دانش ،محور بسياری از اقتصادهای معاصر بوده و مديريت آن برای موفقيت
سازمانها خيلی حياتی میباشد .دانش اطالعاتی است كه چيزی يا كسی را تغيير میدهد هم به واسطه
مبنايی برای كنشها يا بواسطه ايجاد صالحيت فردی متفاوت يا كنش موثر موجب اين تغيير میشود
(ناچيموتو .)369:2007 ،2امروزه ،رقابت سازمانی در رابطه با منابع ناملموس مانند دانش و فرآيندهای انتقال
آن مطرح میشود .دانش ،مفهوم ،مهارت ،تجربه و پندارهای است كه چارچوبی را برای خلق ،ارزيابی و
استفاده از اطالعات فراهم میسازد .فرآيند مبادله و توليد دانش ممكن است آشكار و پنهان باشد (نويمی
پور و چاربند.)731:2016،3
اشتراک دانش جزء الينفک مديريت دانش است كه به عنوان«تامين كننده اطالعات كار و چگونگی
فهم يک فرد ،برای اينكه بتواند برای حل مساله با ديگران تشريک مساعی داشته باشد و ايدههای جديدی
را بسط دهد يا سياستها و شيوه هايی را طراحی كنند» .چو و آلوارنجا 4چهار طبقه بزرگ از شرايط
ايجادكننده اشتراک دانش را مشخص میسازند .ويژگیهای اجتماعی و رفتاری (نظير اعتماد
متقابل،جستجوی دقيق ،گفتگوی آزاد) ،ويژگیهای شناختی و معرفتی (مانند دانش عمومی ،ارزشها و
اهداف مشترک) ،ساختار سازمانی (نظير تقسيم بندی قدرت ،سبکهای رهبری) و تامين سيستمهای
اطالعاتی (نظير اينترنت ،اينترانت) (زاهدی و همكاران .)996:2016،5با اينكه ،اشتراک دانش مزايای
زيادی را بوجود میآورد ،همچنان يكی از مسايل و چالشهای اصلی برای سازمانها است .موفقيت در
پياده سازی اشتراک دانش بستگی به تمايل و اشتياق فردی به اشتراک گذاری دارد .رفتارهای اشتراک
دانش میتواند از طريق تحريک افراد درگير در اين رفتارها ارتقاء يابد ( باک و همكاران .)92:2005 ،از
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Islam et al
2 Naachimuthu
3 Navimipour and Charband
4 Choo &Alvarenga
5 Zahedi and et al
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سوی ديگر ،اشتراک و انتقال دانش عوامل مهمی هستند كه فرآيندهای نوآوری و مزيتهای رقابتی را
تحت تاثير قرار میدهد (واجهاال و وسيتيک .)90:2013 ،1كالين كوپمن )2013( 2با بازخوانی تبارشناسی
فوكو استدالل میكند كه يک تبارشناسی مناسب بيش از يک موضوع نياز دارد .خلق و توليد موضوع
مديريت دانش مرتبط با كارگر دانش میباشد كه در متون نظری اقتصاد دانش توصيف میشود .اشتراک
گذاری موجد اشتراک ،توزيع و ديجيتالی كردن میشود و از سوی ديگر با افزايش اقتصاد دانش ،كارگر
دانش توانايی استخراج آن برای ارزشی است كه به عنوان كاالی كمياب نشان داده میشود (رويستر،3
 .) 7:2013اشتراک دانش برآن است كه كار مفيدی را برای دانش انجام دهد و بهبود آن در دو بعد صورت
میگيرد :بعد نخست مديريت دانش موجود كه دربرگيرنده توسعه ذخيره كنندگان دانش (مستندات ،مقاالت
و گزارشات) و تاليف دانش میباشد .و بعد ديگر مديريت فعاليتهای دانش محوربه عبارتی اكتساب دانش،
خلق ،توزيع ،ارتباط ،اشتراک و كاربرد آن میباشد (ناسورا و حسن .)165:2008،4در واقع ،يكی از متغيرهايی
كه اشتراک دانش را محيط دانشگاهی تحت تاثير قرار میدهد ،اعتماد اجتماعی است .اعتماد بواسطه
رويدادهای مطلوب گذشته توسعه میيابد كه به سمت توقعات و انتظارات مثبت نسبت به فعاليتهای آينده
پيش میرود .زمانی كه اعتماد به وجود میآيد ،فضای اشتراک دانش شكل میگيرد كه تمايل اعضاء به
مشاركت در تعامالت اشتراک دانش همكاری جويانه را افزايش میدهد (ياين و همكاران.)4:2015،5
اشتراک دانش به صورت گسترده در زندگی روزمره وجود دارد و براساس اعتماد متقابل تداوم میيابد.
اگرچه ،زمانی كه اطالعات و دانش به عنوان يک دارايی ارزشمند تلقی میشود و پنهان كردن و نگهداشت
اطالعات هم مورد توجه خواهد بود (چن و كو .)3:2017،6بلو )1964( 7تاكيد میكند كه اعتماد عنصر
كليدی در يک رابطه اجتماعی است .هرچه اعتماد بين افراد بيشتر باشد ،روابط اجتماعی بين آنها قوی تر و
بيشتر خواهد بود .اعتماد برای تعامالت اجتماعی و فرآيندهای تعامل متقابل ضروری است و نقش مهمی را
در فرآيندهای اشتراک دانش بازی میكند (پای .)108:2006،8پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين سواالت
هست كه رابطه ابعاد اعتماد اجتماعی و اشتراک دانش چگونه است؟ و ميزان اشتراک دانش در بين
دانشجويان تحصيالت تكميلی تا چه حدی است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
در زيست جهان معاصر ،متناسب و متناطر با پيشرفت فناوری و تكنولوژی در سايه سار جهانی شدن،
ديدگاههای فرهنگی و اجتماعی هم در معرض تغيير و تحوالت اساسی قرار گرفته است .اين تحوالت،
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Vajjhala & Vucetic
2 Colin Koopman
3 Royster
4 Nassuora and Hasan
5 Yeon et al
6 Chen and Kuo
7 Blau
8 Pai
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زمينههای زيادی را دربرگرفته است كه عرصه علم و دانش هم از اين امر مستثنا نيست .به نظر میرسد
كه در دنيای پررقابت امروز ،دانش و بهره گيری از آن يک مزيت رقابتی است و رقابت موثر در اجتماع
دانش محور بيشتر نيازمند به اشتراک گذاری دانش در حوزههای دانش ضمنی و آشكار میباشد .دانش به
تنهايی چيزی نيست ،ولی وقتی كه به اشتراک گذاشته میشود ،ارزش خود را پيدا میكند .اشتراک دانش
ابتدا در سازمانهای بازرگانی و تجاری به منظور تشويق كارفرمايان برای به اشتراک گذاشتن دانششان در
جهت عملكرد گروهی و مزايای رقابتی مطرح شد .به همان اندازه ،اشتراک دانش در سازمانهای غير
تجاری مانند نهادهای علمی و دانشگاهی هم اهميت زيادی دارد (مالسی و آينين .)2015 ،1نونوكا و تاكه
چی ( )1995معتقدند كه يادگيری فردی ،شالوده و بنای اصلی يادگيری سازمانی تلقی میشود؛ «دانش تنها
به وسيله افراد خلق می شود ،يک سازمان خود به تنهايی و بدون افراد قادر به خلق دانش نيست.
دانش آفرينی سازمانی ،فرآيندی است كه در طی آن سازمان ،دانش خلق شده به وسيله افراد را بسط و
توسعه میدهد و آن را در سطح گروهی از طريق ديالوگ ،مباحثه و تشريک تجربه متبلور میسازد».
محققان اصوالً روی اين نكته اتفاق نظر دارند كه يادگيری فردی پيش درآمدی بر يادگيری سطوح باالتر
است .دانش گروهی ،جمع صرف دانش فردی نيست ،بلكه دانش افراد بايستی از طريق هماهنگ نمودن
تعامالت و فناوریهای اطالعات تشريک و تسهيم گردد .اين سطح از يادگيری سازمانی ،مستلزم تبديل
يادگيری فردی و گروهی در يک چارچوب سيستماتيک از سرمايه سازمان میباشد (نوناكو و تاكه چی،
 .)1995چنانچه امروزه ،در قالب رويكرد جديدی به نام مديريت دانش پديدار شده است.
بسياری از سازمانها منافع حاصل از مديريت دانش را تشخيص دادهاند .بابكاک 2گزارش میدهد كه
در كمپانیهای ورشكسته حداقل  31/5بيليون دالر هرسال در نتيجه فقدان اشتراک دانش از بين میرود.
مطالعات مختلف ،داليل شكست مديريت دانش را در عدم توجه به اينكه چگونه زمينه سازمانی و بين
فردی و به همان اندازه خصوصيات فردی ،اشتراک دانش را تحت تاثير قرار میدهد ،میدانند (جامری و
علی .)290:2015،3از اين رو ،امروزه در كشورهای مختلف ،مديران مشتاق به ايجاد سيستمهای مديريت
دانش در سازمانها میباشند .يكی از مولفههای اصلی مديريت دانش ،اشتراک دانش بين افراد و همچنين
بين افراد و سازمان به منظور ايجاد مزيت رقابتی میباشد (اسكندری و ولوی .)60:1396،براساس قانون
برنامه پنج ساله پنجم تسعه جمهوری اسالمی ايران ( )1394-1390طبق مواد فصل دوم يعنی علم و
فناوری ،ماده  20و تبصرههای مربوط به آن بر نقش كليدی آموزش و پرورش ،آموزش حرفهای و آموزش
عالی در رسيدن به يک جامعه دانش محور تاكيده شده است (فرج پهلو و همكاران.)20:1395،
اشتراک دانش اهميت خود را از نقشی كه در بهبود كارآيی هر سازمان و دانشگاه و مزايای رقابتیای
كه به آن میبخشد ،به دست میآورد و عنصر محوری در مديريت موفق دانش میباشد .اشتراک دانش،
يكی از ويژگیهای فرهنگ دانش سالم هست كه در شيوه هايی كه سازمان عمل میكند ،تعبيه شده
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Mallasi & Ainin
2 Babcock
3 Jumeri and Ali
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است و از اين حيث كه به توسعه مهارت ها ،قابليت ها ،ايجاد ارزش افزوده و حمايت از مزيت رقابتی به
سازمان كمک میكند ،حائز اهميت بسياری است (حسين قلی زاده .)1389:63 ،اشتراک دانش موثر بين
اعضای يک سازمان يا مركز علمی منجر به كاهش هزينهها در توليد دانش و تضمين انتشار بهترين
روشهای كاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشكالت خود مینمايد .اشتراک
دانش از آن جهت كه میتواند موجب گسترش سريع دانش به بخشهای قابل كاربرد ،دارای اهميت
میباشد .در واقع ،اشتراک گذاری دانش سبب اشتراک گذاشتن ايدهها میشود و ايدهها زمانی بيشترين
تاثير را به همراه دارند كه به جای اين كه در تنها در اختيار تعداد كمی قرار گيرند ،به طور گسترده در همه
جا مورد استفاده باشند (اسكندری و ولوی .)60:1396،آنچه از مرور متون و منابع برمیآيد اين است كه
بازدارندههای مختلفی در رابطه با اشتراک دانش مطرح هست ،يكی از مهم ترين آنها بیاعتمادی است كه
در بين پژوهشگران حوزههای مختلف به داليل گوناگونی نظير كپی برداری ،سرقت علمی و عدم رعايت
امانت داری وجود دارد .با توجه به اينكه به نظر میرسد اشتراک دانش در بين دانشجويان تحصيالت
تكميلی در سطح پايينی قرار دارد .لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه بیاعتمادی اجتماعی در اشتراک به
مثابه يک مساله اجتماعی در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی دانشگاه تبريز میباشد.

مبانی نظري
دانش براساس تجربيات ،ارزشها ،اطالعات مبتنی بر متن ،يا بينشهای بینظير كارشناسی ساختار میيابد.
دانش در مستندات ذخيره شده در سيستم و كارهای معمول روزانه ،فرآيندها ،اعمال و هنجارها قابل
دسترس میباشد (لی .)2001،1دانش به عنوان يكی از مهم ترين منابع برای توليد مزيتهای رقابتی
میباشد .استفاده موثر از دانش میتواند به سازمانها كمک كند تا عملكرد بهينه را بدست آورد و
استراتژیهای موفق در دنيای جهانی شده را ايجاد كند .برای رسيدن به اين نوع از موفقيت كاركنان در
سازمانهای مختلف و دانشجويان و اعضای هيات علمی در دانشگاهها بايستی با همديگر همكاری كنند و
بواسطه اشتراک دانش بويژه يكديگر را حمايت كنند (كويی .)380:2017 ،اشتراک دانش به عنوان فرآيند
مبادله دانش نظير مهارتها ،تجربيات و فهم بين پژوهشگران ،سياستگذاران و تامينكنندگان خدمات
تعريف میشود .اشتراک گذاری دانش تضمين میكند كه عمل و استراتژی مبتنی بر شواهد میباشد .كانلی
و كيلوی )2003( 2استدالل میكنند كه اشتراک دانش مجموعهای از رفتار است كه مبادله اطالعات و
كمک به ديگران را دربرمیگيرد .اين مفهوم دربرگيرنده عنصری از عمل متقابل میباشد ،تسهيم اطالعات
میتواند يک طرفه و غيردرخواست شده باشد (اوسمان و همكاران .)905:2015،3وانگ ( )2004به اشتراک
دانش به عنوان عمل سخاوتمندانه و اخالقی از «اهداء» اشاره میكند كه در محيطهای كاری و مراكز
آموزشی يک مساله است (باويک و همكاران .)2:2017،يانگ و چن ( )2007اشتراک دانش را به سه سطح
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lee
2 Connelly and Kelloway
3 Osman etal
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تقسيم میكنند :سطح سازمانی ،فردی و دانشی (چن و همكاران .)6:2017،اشتراک دانش زمانی رخ
میدهد كه فرد دانش خود را به اعضای ديگر در سازمانها و دانشگاهها منتقل میكند .رفتار اشتراک دانش
به عنوان تبادل رفتار بين يک شركت كننده و جستجو كننده و دربرگيرنده نظارت و اكتساب دانش تعريف
میشود (كانگ و همكاران.)176:2017 ،1
مرور ادبيات نظری جامعه شناسی علم حكايت از سه الگوی توليد در اجتماعات علمی دارد .نخستين
شيوه مبتنی بر الگوی رابرت مرتن هست كه علم را فعاليتی مستقل از سايرنهادهای اجتماعی میداند .در
اين الگو ،ساختار هنجاری نهاد علم حاصل عملكرد فعاليتهای مستقل دانشمندان بوده و معيارهای رفتار
در اين نهاد را تشكيل میدهد .با ورود جوامع به عصر فراصنعتی شيوه دوم توليد دانش توسط مايكل
گيبونز ،2هلگانووتنی 3و همكاران در سال  1994ارائه شد كه معتقد بودند الگوی جهانی در شيوههای توليد
علم يک چرخش كلی داشته است از توليد دانش برمبنای علم يا رشته بنيادی براساس مدلهای خطی به
سمت شيوه توليد دانشی كه به طور اجتماعی توزيع شده و لزوماً خطی نيست .جامع ترين بحث و مدل
نظری درباره شيوه سوم توليد دانش توسط الياس كارايانيس و ديويد كمپل 4در كتاب « توليد ،توزيع و
كاربرد دانش در شبكههای نوآوری و خوشههای دانش» ارائه شد .اين شيوه از طريق بههم پيوستن چندين
تفكر و انديشه كه قصد دارند بين نظريه و سيستمها ،دانش و نوآوری ارتباط برقرار كنند ،شكل میگيرد
(تقی زاده كرمان و همكاران.)165:1394،
به اعتقاد پارسونز ،چهار هنجار اساسی دانش علمی عبارت است از اعتبار تجربی ،صراحت منطقی،
استحكام منطقی و عموميت اصول .زمانی كه پارسونز از نقش حرفهای دانشمندان بحث میكند ،وی اين
موضوع را در رابطه با ويژگیهای اصلی و بنيادی مانند جهانی بودن و بیطرفی عاطفی تحليل میكند .وی
همچنين از دو هنجاری صحبت میكند كه دانشمند را مترادف با محقق نشان میدهد يعنی « سعی و
كوشش علمی» و پذيرش «اعتبار يافتههای علمی» ارائه شده .به اعتقاد پارسونز در دانش علمی ،چهار
هنجار اساسی برای اهل علم الزام آورند .كار عالم بايد از لحاظ تجربی معتبر باشد ،وضوح و صراحت
منطقی داشته باشد ،دارای ثبات و واجد كليت باشد (محسنی.)76:1393،
نظريه رفتار برنامه ريزی شده اجزن 5چارچوبی را برای مطالعه نيات رفتاری دانشگاهيان و رفتار واقعی
اشتراک دانش به وجود میآورد .به نظر اجزن )1985( 6رفتار انسان بواسيله سه نوع از باورهای برجسته
پيش بينی میشود :باورهای رفتاری نسبت به نتايج احتمالی يا ويژگیهای رفتاری ،باورهای هنجاری
نسبت به انتظارات هنجاری ديگران ،و باورهای كنترلی نسبت به حضور عواملی كه كارآيی رفتار را تسهيل
يا باز میدارد .در كل ،باورهای رفتاری ،نگرش مطلوب و نامطلوب نسبت به رفتار بوجود میآورد ،باورهای
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Kang et al
2 Gibbons
3 Helganowotny
4 Elias Carayannis & David Vampbell
5 Ajzen
6 Ajzen
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هنجاری منجر به فشار اجتماعی درک شده يا هنجارهای ذهنی میشود و باورهای كنترلی ،كنترل رفتاری
درک شده را افزايش میدهد (االمی اسكاييک و اوسمان .)165:2015،1در شكل زير فرآيند تاثيرگذاری
نظريه رفتار برنامه ريزی شده بر اشتراک دانش را نشان میدهد.
نگرش به اشتراک دانش

تصميم به اشتراک

راک دانش

هنجارهای ذهنی
نسبت به اشتراک
دانش

كنترل رفتار درک شده
نسبت به اشتراک دانش
شکل  :1تئوري رفتار برنامه ریزي شده

اعتماد بر رفتارهای مبادله اجتماعی بين مردم تاثير دارد .يو و تسانگ )2008( 2در پژوهش هايی به
اين نتيجه رسيدند كه اعتماد ارتباط افراد به فضای سايبری و تمايل آنها به اشتراک دانش مرتبط میباشد.
اعتماد تاثير بزرگی بر رفتارهای مشاركتكنندگان در اجتماع واقعی است كه دانش را به اشتراک میگذارند.
آنها استدالل میكنند كه رفتارهای اشتراک دانش كه مبتنی بر اعتماد باشد میتواند تمايل اعضاء را برای
تامين منابع خصوصی به ديگران و برای شكل دادن به رفتارهای مبادله بهبود ببخشد .اعتماد اجتماعی به
عنوان متغيری كليدی در تاثيرگذاری بر اشتراک دانش عمل میكند .زمانی كه افراد به همديگر اعتماد
میكنند ،آنها نسبت به اطالعات يا منابع فردی اقدام كنند .اعتماد اجتماعی مهم است برای اينكه فضای
ضروری برای نگهداشت مبادله اجتماعی در اجتماعات واقعی را به وجود میآورد.اعتماد ،زندگی اجتماعی
قابل پيش بينی را به وجود میآورد ،آگاهی اجتماعی را ايجاد كرده و آن را برای كاركردن افراد با همديگر
تسهيل و ميسر میسازد (جين يانگ.)174:2013 ،3
از نظريات قابل كاربرد در حوزه اشتراک دانش ،نظريه مبادله اجتماعی است كه هزينه -فايده درک
شده را به همان اندازهی تاثيرات اعتماد و عدالت اجتماعی در اشتراک دانش مورد تاكيد قرار میدهد.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Alami Skaik and Othman
2 WU and Tsang
3 Jinyang,
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پژوهشهای زيادی نياز هست تا مكانيسمهای بالقوه تاثير اعتماد بر تشريک دانش را مورد بررسی و
مطالعه قرار دهد .در حالی كه قابليت اعتماد منبع انتقال دانش را در بين بخشها تقويت میكند ،درک
مورد اعتماد واقع شدن توسط گيرنده دانش هم انگيزه او برای تشريک دانش با اين فرد را تحت تاثير قرار
میدهد .اعتماد مشروط و غيرمشروط هم روابط مختلفی با تشريک دانش دارد .مطالعات مختلف ،رويكرد
مبادله اجتماعی تعميم يافته و تئوری معماهای اجتماعی را بررسی كردند تا فهم ما را نسبت به شرايطی كه
در آن اشتراک دانش رخ میدهد را باال ببرند .ايده ها ،تجربيات ،و دانش تسهيم شده در سيستم مديريت
دانش به عنوان كاالهای عمومی در نظر گرفته میشوند كه در دسترس همه اعضای سيستم هست و
ارزش آنها با استفاده كردن كاهش نمی يابد .بخاطر اينكه دسترسی به دانش (كاالی عمومی) در دسترس
همه كاركنان هست ،آنها تحريک می شوند تا از آن سواری مجانی بگيرند؛ يعنی به دست آوردن سود از
ايدهها و دانش تشريک شده بواسطه ديگران بدون كمک به سيستم مديريت دانش .رويكرد مبادله
اجتماعی تعميم يافته برای بررسی توسعه ديناميک اعتماد در زمانیكه مرتبط با تشريک دانش هست،
سودمند میباشد .مبادله اجتماعی تعميم يافته درباره دانش همچنين بين كاركنان در تيم هايی كه دانش را
از تيمهای ديگر دريافت میكنند ممكن است رخ دهد كه بواسطه اشتراک دانش با تيمهای ديگر جبران
میشود (وانگ و نئو .)122:2010،1پژوهشگران تئوری مبادله اجتماعی را برای آزمون اينكه چگونه اعتماد
و عدالت –دو عنصر اصلی روابط بين فردی -با اشتراک دانش مرتبط میباشد .آزمون اعتماد وعدالت مهم
است برای اينكه اشتراک دانش دربرگيرنده تامين و تهيه دانش به افراد ياگروه ديگر نظير گروه يا اجتماع
همراه با انتظاراتی برای عمل متقابل میباشد .آبرامز ،2كراس ،3ليسير 4و لوين )2003( 5در يک مطالعه با
روش كيفی ده رفتار مرتبط با ارتقای اعتماد بين فردی را در بستر اشتراک دانش مشخص كرده اند .آنها
استدالل میكنند كه نفوذ و تاثير اين عوامل اعتماد ساز نظير مشاركت در ارتباط همكاری جويانه) بستگی
به ويژگیهای سازمان دارد .پژوهشها نشان میدهد كه تاثير و شناخت مبتنی بر اعتماد همبستگی مثبتی
بر اشتراک دانش در سطوح گروه دارد (وانگ و نئو.)121:2010،6
نظريه سرمايه اجتماعی تبيين میكند كه چگونه تغييرات در ارتباط با افراد در يک سيستم اجتماعی
كنش ،همكاری ،همياری و مبادله منابع را تسهيل میكند .جيمز كلمن در فرآيند سرمايه اجتماعی اينگونه
توضيح میدهد :اگر فرد  Aچيزی را برای فرد  Bانجام دهد و به فرد  Bاعتماد كند به اميد اينكه در
آينده آن را جبران كند ،اين امر انتظاراتی را در فرد  Aو تعهداتی را در طرف  Bبه وجود میآورد .اين
تعهدات به عنوان اعتباری است كه توسط  Aبرای عملكرد  Bقلمداد میشود ...مگر اينكه تعيين محل
اعتماد غيرعاقالنه باشد و اينها بدهیهای بدی خواهند بود كه پرداخت نخواهند شد.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Wang & Noe
2 Abrams
3 Cross
4 lesser
5 Levin
6 Wang & Noe
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كلمن ( )1988استدالل میكند كه به منظور ساخت سرمايه اجتماعی در سيستمهای اجتماعی ،دو
عنصر حياتی میباشد :كنش و اعتماد بين افراد .برای هر كنشی كه رخ میدهد ،يک تصميم اعتماد ساخته
میشود ،اينكه كنش تاييد و تصديق میكند كه اعتماد تضمين میكند يا مطرح میكند كه اعتماد به وجود
نيامده است .در يک سيستم اجتماعی نظير گروه ،اعتماد به عنوان يک عامل كليدی در كاهش
ريسک،پيچيدگی ،و نااطمينانی بوده و فضای مثبتی از همكاری در بين افراد سيستم به وجود میآورد .نقش
اعتماد در سازمان به وسيله دو مدل نشان داده میشود .يک مدل مسلط اعتماد را به عنوان دارا بودن تاثير
مستقيم روی نتايج تيم توصيف میكند .مدل دوم اعتماد را به عنوان دارا بودن تاثير تعديلكننده بر نتايج
گروه توصيف میكند .دريكس و فيرين )2001( 1پژوهشهايی را يافتند كه مدل اول يعنی اعتماد به عنوان
تاثير اصلی) نتايج ناسازگار ،و غير محكم بويژه زمانی كه اعتماد به گونهای طرح میشود كه تاثيرات مثبت
بر رفتارهای محيط كار و نتايج عملكرد میگذارد .از سوی ديگر ،پژوهشهايی كه مدل دوم را در نظر
میگيرند (اعتماد به عنوان تعديل گر) نشان میدهند كه اعتماد يک شرايط ضروری برای نتايج بهتر تيم
فراهم میسازد و يافتههای سازگاری را آشكار میسازد (آلشارو و همكاران.)6:2016 ،2
با مرور ادبيات نظری میتوان استنباط كرد كه اعتماد يكی از متغيرهای تاثيرگذار در اشتراک دانش
است و پژوهشگران زيادی بر اين عقيده اند كه افراد زمانی كه اعتماد در بين آنها باشد ،با اشتياق كامل
دانش را باديگران مبادله میكنند .روزندال ( )2009استدالل میكند كه يكی از عواملی كه در سازمانها و
مراكز آموزش عالی بر اشتراک دانش تاثير میگذارد ،شرايط اجتماعی و اعتماد در بين اعضای گروه همراه
با حمايت قوی مديريت میباشد .آبرامز و همكاران )2003( 3بر اين باور بودند كه اعتماد بين فردی
میتواند مبنای خوبی برای يادگيری و انتقال دانش بوجود بياورد (مالسی و آينين .)3:2015 ،4ماكينو و
اينكپن استدالل میكنند كه سرمايه اجتماعی به دو روش ،به اشتراک دانش كمک میكند نخست ،سرمايه
اجتماعی يک مجموعه از اصول منظم و مرتب سازماندهی را خلق میكند كه به عنوان مكانيسم
رمزگذاری دانش در زمان مشترک برای دسترسی گروهی از افراد كه به نوبه خود هويت سازمانی را تقويت
مینمايند ،عمل میكند .دوم ،سرمايه اجتماعی كارآيی كنشهای فرستنده و گيرنده دانش را باال برده و
همين امر احتمال رفتار فرصت طلبانه و ضرورت فرآيندهای هزينه آور پايش و هزينههای مبادله را كاهش
میدهد (سرلک و اسالمی.)4:1390 ،
پژوهشهای قبلی نشان میدهند كه عوامل اجتماعی ممكن است جريان مهارتهای علمی را ارتقا
دهند يا بازدارند .انديشمندانی كه دارای پيوند اجتماعی قوی هستند بيشتر تمايل دارند تا همكاری كنند و
كسانی كه چنين ارتباطی ندارند يا كسانی كه دشمنی دارند از جريان دانش و فنون علمی جلوگيری
6
میكنند .راجزر )1982( 5دوستی و صميميت و اهداف فردی را يک انگيزه قوی برای مبادله میداند.كارتر
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Dirks and Ferrin
2 Alsharo et al
3 Abrams
4 Mallasi & Ainin
5 Rogers
6Carter
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( )1989مبادله دانش و معلومات را-مبادله دانش تكنولوژيكی -به مثابه مبادله پاياپای میدانست .وی
استدالل میكند كه تفسيرهای اجتماعی و اقتصادی متضاد هم نيستند بلكه با هم سازگار هستند .در واقع،
ارزش گذاری (ارزشگذاری هزينهها و منافع تامين دانش) توسط شركت كنندگان منجر به رفتار مشابهی
میشود .روابط مبادله دائمی به عنوان منافع و فهم متقابل (انتظارات رفتاری) شكل میگيرد .كارتر به
روشنی به عناصر اعتبار و اهميت نقشی كه آن در انتقال دانش تكنولوژيكی بازی میكند ،اشاره دارد .بارنی
و هانسن ( )1994استدالل میكنند كه توانايی مبتنی بر مكانيسمهای حكمرانی اجتماعی در مبادلههای
مختلف به ساختار شبكه روابطی بستگی دارد كه مبادله در آن تعبيه شده است (اينساين.)29:2009،1

مروري بر پیشینه تجربی پژوهش
مالسی و آينين ( )2015در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهای غيرمادی نظير لذت كمک به
ديگران ،خودكارآمدی ،اعتماد بين فردی تاثير مثبت و معنی داری بر اشتراک دانش دارد .عالوه براين،
دينداری نقش ميانجی در ارتباط بين متغيرهای مادی و رفتار اشتراک دانش دارد (مالسی و آينين.)2015 ،
بوث ( )2012در مطالعهای كيفی به اين نتيجه رسيدند كه اشتراک دانش و اعتماد پرورش داده میشود
و بواسطه اهداف روشن و هويت مشترک ،گزينههای متعدد و تعديلكننده قابل اعتماد به همان اندازه
مدلسازی و تقويت رفتار متناسب آنالين حفظ میشود (بوث.)2012 ،2
مک نيش و سينگ مان ( )2010در پژوهشی با عنوان اشتراک دانش و اعتماد در سازمانها به اين
نتيجه رسيدند كه اعتماد يكی از پيشبين كننده های متعدد اشتراک دانش بوده و نقش تعيين كنندهای
در تبيين تسهيم دانش دارد (مک نيش و سينگ مان .)2010 ،3لوين و كراس ( )2004در پژوهشی به
اين نتيجه رسيدند كه اعتماد تاثير مثبت و مستقيمی بر انتقال دانش به ويژه دانش ضمنی دارد (لوين و
كراس.)2004 ،
يانگ و فارن ( )2009در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد عاطفی ،قصد و نيت به
اشتراکگذاری دانش ضمنی را بيشتر از ساير ابعاد اعتماد تحريک میكند (يانگ و فارن.)2009 ،4
آغاز و نگين تاجی ( )1392در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد درون سازمانی بر رفتارهای
تسهيم دانش درون واحدی و ميان واحدی تاثير مثبتی دارد و شدت اين رابطه درباره تسهيم دانش ميان
واحدی بيشتر است .در خبرگزاری ايسنا ،افراد چندان تمايل ندارند دانش خود را با اعضای شايستهتر واحد
خود تسهيم كنند ،اما از اينكه دانش خود را در اختيار اعضای ساير واحدها بگذارند چندان هراسی ندارند
(آغاز و نگين تاجی.)1392 ،
الوانی و همكاران ( )1390در پژوهشی با عنوان رابطه اعتماد و تسهيم دانش در معاونت آموزش ناجا و
مراكز تابعه با روش اسنادی و پيمايشی به اين نتيجه رسيدند كه معاونت ناجا با افزايش سطح اعتماد
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 ensign

2 Booth
3 Neish and Singh Mann
4 Yang and Farn
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كاركنان ،مشاركت آنها را درتصميمگيریها و توزيع دانش خود جلب كرده است .و در جهت رسيدن به
اهداف سازمانی خود موفق بوده است .همچنين سطح اعتماد در ابعاد هفتگانه آن در معاونت ناجا از وضعيت
مطلوبی برخوردار است (الوانی و همكاران.)1390 ،
رهنورد و صدر ( )1388در پژوهشی با عنوان رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با عوامل
سازمانی در دستگاههای دولتی كه با روش همبستگی انجام داده اند به اين نتيجه رسيدند كه تعهد مديريت
به تسهيم دانش ،وجود تكنولوژی مناسب ،اعتماد ،اندازه سازمان ،فضای تعامل اجتماعی ،ساختار پاداش و
تفاوت در موقعيت ارتباط رابطه مثبت و معنی داری با ادراک فرهنگ تسهيم انش در دستگاههای دولتی
استان قزوين دارند (رهنورد و صدر.)1388 ،

مدل  :1مدل تحلیلی پژوهش

فرضیههاي تحقیق
بين اعتماد اج تماعی و ابعاد آن و اشتراک دانش در بين دانشجويان تحصيالت تحصيالت تكميلی دانشگاه
تبريز رابطه وجود دارد.
ميزان اشتراک دانش بر حسب جنسيت دانشجويان تحصيالت تكميلی تغيير میكند.
ميزان اشتراک دانش برحسب طبقه اجتماعی دانشجويان تحصيالت تكميلی تغيير میكند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش پيمايش انجام گرفته است .جامعه آماری شامل كليه دانشجويان تحصيالت تكميلی
دانشگاه تبريز در سالتحصيلی  96-95میباشد كه تعداد آنها  5589نفر بوده و با استفاده از فرمول
كوكران و شيوه نمونه گيری طبقهای متناسب  650نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .واحد تحليل
در اين پژوهش فرد میباشد .برای تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  Spssاستفاده شده است .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه اعتماداجتماعی و اشتراک دانش آجزن استفاده شد .برای اندازهگيری
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متغيرهای مستقل و وابسته جهت حصول اعتبار ،با انجام پيش آزمون 1با استفاده از اعتبار صوری 2و آلفای
كرونباخ اصالح نهايی گويهها انجام گرفت .بر اساس نتايج ارزيابی نهايی متخصصان گويهها دارای اعتبار
كافی بوده و همچنين نتايج تحليل پايايی3با استفاده از آلفای كرونباخ ،به تفكيک متغيرها برآورد شده
است .ضرايب پايايی برای اعتماد اجتماعی ( )0/776و متغير وابسته پژوهش  0/812است .اين امر حاكی
از آن است كه گويههای انتخابشده برای اندازهگيری متغيرهای تحقيق مناسب بودهاند .برای تجزيه و
تحليل دادهها از نرم افزار  Spssنسخه  22استفاده شده است.

تعاریف مفهومیو عملیاتی
اشتراک دانش :فرآيندی است كه در آن دانش افراد به شكلی تبديل میشود كه توسط ديگران درک
شده و به كار گرفته شود .همچنين اشتراک دانش به عملی اشاره دارد كه با دانش به ديگران كمک شود،
با ديگران برای حل مشكالت همكاری كند ،ايدههای جديد را بسط دهد و فرآيند را كامل كند ( Gaal and
 .)et al, 2015:187برای سنجش اين مفهوم از پرسشنامه اشتراک دانش آجزن كه دربرگيرنده  22گويه و
 5بعد تسهيم دانش و تجربه ،قصد تسهيم دانش و تجربه ،نگرش به تسهيم دانش و تجربه ،كنترل رفتاری
در تسهيم و هنجار ذهنی در تسهيم دانش و تجربه میباشد ،استفاده شده است.
اعتماد اجتماعی :اعتماد را میتوان داشتن ديد مثبت و حسن ظن درباره افراد جامعه دانست كه
تسهيل گر روابط اجتماعی باشد .در اين رابطه اجتماعی دو عنصر اساسی وجود دارد :الف)اعتماد كننده ،ب)
اعتماد شونده .در اين ميان اعتماد شوند ممكن است فرد ،گروه يا سازمان باشد ،در اين تعامل اجتماعی
طرفين انتظار دارند منافع شان برآورده شود (عباس زاده .)1383 ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
اعتماداجتماعی كه دارای مولفههای صراحت ،صداقت ،اطمينان ،تمايل به همكاری و اعتماد نهادی
میباشد ،استفاده شد.

یافتههاي پژوهش
در پژوهش حاضر ،نزديک به  40درصد را دانشجويان دختر و  47درصد را دانشجويان پسر تشكيل
میدهند .براساس وضعيت تاهل  65درصد از دانشجويان تحصيالت تكميلی مجرد و  14درصد متاهل
هستند و تقريبا  20درصد هم به اين سوال پاسخی ندادند .پاسخگويان پژوهش حاضر به لحاظ مقطع
تحصيلی حدود  48درصد كارشناسی ارشد و  33درصد دكترا بودند كه در جدول ( )1مشخص است.

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Pre-Test
2 Face Validity
3 Reliability
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جدول  .1یافتههاي توصیفی پاسخگویان شرکت کننده در پژوهش
متغیرهاي توصیفی

استاندارد

انحراف

جنسيت
وضعيت مقطع
تاهل تحصيلی

متغیر اصلی

تعداد

درصد

میانگین

دختر

اشتراک دانش

255

39/23

84/59

10/65

پسر

اشتراک دانش

309

47/53

83/85

11/58

مجرد

اشتراک دانش

432

14/46

83/89

11/43

متاهل

اشتراک دانش

94

65/07

84/47

10/08

كارشناسی ارشد

اشتراک دانش

311

47/84

82/97

11/29

دكترا

اشتراک دانش

215

33/07

85/48

10/91

برای آزمون رابطه بين سن و اشتراک دانش و ابعاد آن از آزمون rپيرسون استفاده شده كه نتايج آن
نشان میدهد سن با اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارد .ضريب همبستگی به دست آمده
 0/117میباشد كه درسطح ضعيف میباشد .يعنی با باالرفتن سن دانشجويان ميزان اشتراک دانش آنها نيز
افزايش میباشد.
 نتايج آزمون همبستگی حاكی از اين است كه سن با ابعاد اشتراک دانش يعنی تسهيم دانش وتجربه و نگرش به تسهيم دانش و تجربه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 براساس آزمون ضريب همبستگی پيرسون نشان میدهد كه بين معدل و اشتراک دانش و همچنينبا ابعاد تسهيم دانش و تجربه ،قصد و كنترل رفتاری در تسهيم دانش و تجربه رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون ضریب همبستگی روابط بین اشتراک دانش  ،سن و معدل
متغیرها
سن
معدل

اشتراک
دانش
0/*117
0/*099

تسهیم

قصد تسهیم

نگرش به

کنترل رفتاري

هنجارذهنی در

دانش و

دانش و

تسهیم

در تسهیم

تسهیم دانش و

تجربه
0/*144
0/*164

تجربه

دانش
0/*085
-0/041

دانش و تجربه
0/075
0/*090

تجربه
0/049
0/052

0/043
0/*104

برای سنجش همبستگی بين متغير اعتماد اجتماعی با ابعاد (صداقت ،اطمينان ،تمايل به همكاری،
صراحت و اعتماد نهادی) و متغير اشتراک دانش از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد ،نتايج نشان داد كه:
 همبستگی بين بعد صراحت با اشتراک دانش و ابعاد آن در سطح  0/99معنی دار بوده و شدتهمبستگی هم متوسط و جهت همبستگی از نوع مستقيم میباشد.
 نتايج نشان میدهد كه بعد اطمينان با هيچ يک از ابعاد اشتراک دانش همبستگی مثبت و معنیداریندارد.
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 همبستگی بين تمايل به همكاری با مولفههای تشكيل دهنده اشتراک دانش رابطه مثبت و معنیداریرا نشان میدهد .شدت همبستگی متوسط به باال بوده و نوع رابطه هم مستقيم میباشد .يعنی با باال رفتن
تمايل به همكاری در دانشجويان تحصيالت تكميلی ميزان اشتراک دانش در بين آنها زياد میشود.
 نتايج نشان میدهد كه بعد صراحت با اطمينان  0/99با ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنیداریدارد .شدت همبستگی هم متوسط و از نوع رابطه مستقيم میباشد.
 نتايج نشان میدهد كه متغير اعتماد نهادی با همه ابعاد اشتراک دانش به غير از نگرش به تسهيمدانش و تجربه رابطه مثبت و معنی داری دارد.
 در كل ،همبستگی بين متغير اعتماد اجتماعی و اشتراک دانش با اطمينان  0/99معنی دار میباشد.متغير اعتماد اجتماعی با همه ابعاد اشتراک دانش هم همبستگی مثبت و معنی داری دارد .ضريب
همبستگی به دست آمده  0/544نشان میدهد كه شدت همبستگی دو متغير در سطح باال و نوع رابطه آنها
به صورت مستقيم میباشد .بدين معنی كه با افزايش ميزان اعتماد اجتماعی در بين دانشجويان ،ميزان
اشتراک دانش نيز افزايش میيابد ،برعكس اعتماد اجتماعی پايين با كاهش اشتراک گذاری دانش در بين
دانشجويان تحصيالت تكميلی همراه خواهد بود.
جدول  .3نتایج رابطه بین اعتماد اجتماعی و اشتراک دانش و ابعاد آن
متغیرها
صداقت
اطمينان
تمايل به
همكاری
صراحت
اعتماد نهادی
اعتماد
اجتماعی

تسهیم دانش

قصد تسهیم

نگرش به تسهیم

کنترل رفتاري

هنجار ذهنی

و تجربه

دانش و تجربه

دانش و تجربه

در تسهیم

در تسهیم

0/**305
0/068

0/**228
0/*113

0/**430
0/030

0/**246
0/054

0/**412
**0/143

0/**332

**0/208

**0/489

0/**404

0/**292

**0/273
0/**267

**0/176
0/**237

0/**229
0/068

0/**309
0/**197

0/**248
0/**358

0/**544

0/**762

0/**653

0/**715

0/**639

** :معنی داری در سطح 0/01

* :معنی داری در سطح 0/05

در جدول ( )3آمارههای ميانگين نمرات اشتراک دانش در بين دو گروه زن و مرد را نشان میدهد.
ميانگين نمرات اشتراک دانش برای دانشجويان دختر  84/59و برای دانشجويان پسر  83/85میباشد .بنابراين
میتوان نتيجه گرفت كه ميزان اشتراک دانش در بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنیداری ندارد.
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جدول .4نتایج آزمون تفاوت میانگین اشتراک دانش بر اساس جنسیت در بین دانشجویان
متغیر
اشتراک دانش

گروه ها
دختر
پسر

تعداد
255
309

میانگین
84/59
83/85

انحراف معیار
10/65
11/58

آماره t

مقدار احتمال

0/777

0/251

طبقه اجتماعی به عنوان يک متغير رتبه ای چند حالته و اشتراک دانش در سطح فاصله ای می باشد.
جدول  3نتايج آزمون آنوا براساس طبقه اجتماعی پاسخگويان را نشان میدهد .ميانگين نمرات اشتراک
دانش برحسب طبقه اجتماعی با توجه به سطح معنی داری ( )sig=0/499و مقدار آماره  fبرابر با 0/873
نشان میدهد كه ميزان اشتراک دانش برحسب طبقه اجتماعی تفاوت معنی داری ندارد.
جدول  .5جدول ضرایب فرضیه طبقه اجتماعی و اشتراک دانش
ميان گروهی
درون گروهی
كل

مجموع مربعات
550/031
66895/70
67445/73

درجه آزادي
5
531
536

میانگین مربعات
110/006
125/981

آماره F

0/873

معنی داري
0/499

برای انجام تحليل رگرسيون چندگانه كه از روش گام به گام استفاده شده است ،ضريب تعيين برابر با
 0/395و ضريب تعيين تعديل شده برابر با  0/390میباشد كه بيانگر اين مطلب است كه  39درصد از
واريانس اشتراک دانش توسط مولفههای اعتماد اجتماعی تبيين میشود .مقدار آماره دوربين واتسون
( )1/97نشان دهنده مستقل بودن باقيماندهها از يكديگر هست .همچنين پيش فرض مربوط به خطی
بودن متغيرها از طريق آزمون آناليزواريانس آزمون میشود كه سطح معنی داری كمتر از  0/05نشان
دهنده داشتن رابطه خطی میباشد .نتايج نشان میدهد كه بعد تمايل به همكاری با ضريب بتای  0/33به
شكل بارزی بيشترين نقش را در تبيين اشتراک دانش در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی دارد.يعنی با
كنترل ساير متغيرها ،به ازای يک واحد تغيير در بعد تمايل به همكاری ،ميزان اشتراک دانش 0/33واحد
تغيير می كند.
جدول .6آمارههاي تحلیل رگرسیون چندگانه و خالصه مدل رگرسیونی برازش شده
ضريب همبستگی چندگانه
0/62
ضريب تعيين
0/395
ضريب تبيين شده تصحيح شده
0/390
اشتباه معيار
8/84
آزمون دوربين واتسون
1/97
p= 0/000
مقدار
= 78/34كميت F
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جدول .7ضرایب بتاي متغیرهاي مربوط به مدل رگرسیونی اشتراک دانش
متغیرها
تمايل به
همكاری
اعتماد نهادی
صداقت
سن

B

خطاي

سطح

ضریب

عامل تورم

معنیداري

تحمل

واریانس

0/766

1/30

0/963
0/758
0/994

1/03
1/31
1

Beta

t

0/877

0/105

0/339

8/35

0/000

0/546
1/22
0/556

0/080
0/189
0/130

0/247
0/265
0/153

6/82
6/49
4/28

0/000
0/000
0/000

معیار

بحث و نتیجه گیري
هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعهشناختی مولفههای اعتناد اجتماعی در تبيين اشتراک دانش در بين
دانشجويان تحصيالت تكميلی میباشد .نتايج آزمون همبستگی نشان میدهد كه اعتماد اجتماعی
همبستگی مثبت و معنی داری با اشتراک دانش دارد كه با يافتههای پژوهش مالسی و آينين (،)2015
بوث ( ،)2012مک نيش و سينگ مان ( ،)2010لوين و كراس ( ،)2004آغاز و نگين تاجی ( )1392و
رهنورد و صدر ( )1388همسو میباشد .در تبيين اين يافته میتوان گفت كه اعتماد اجتماعی نقش تعيين-
كنندهای در اشتراک گذاری دانش دارد ،به عبارت ديگر ،در صورتی كه فضای اعتماد در بين دانشجويان به
وجود بيايد ،ميزان اشتراک گذاری دانش هم افزايش میيابد .نتايج آزمون همبستگی همچنين نشان می-
دهد كه مولفههای اعتماد اجتماعی از قبيل صداقت ،صراحت ،اطمينان ،تمايل به همكاری و اعتماد نهادی
با تک تک ابعاد اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی داری دارد .به نظر میرسد كه اعتماد اجتماعی كارآيی
و اثربخشی كنشهای فرستنده و گيرنده دانش را بهبود بخشيده و هزينههای فرآيند اشتراک دانش را
پايين میآورد و كنشگران تسهيم دانش را به عامل توانايی تبديل میكند كه میتوانند دانش و اطالعات
جديدی توليد كنند و آن را به ديگران انتقال دهند و از اينكه اطالعات آنها مفيد فايده ديگران قرار میگيرد
احساس رضايت میكنند .نظريه مبادله اجتماعی هم مويد اين يافته میباشد بدين معنی كه كه قابليت
اعتماد منبع انتقال دانش را تقويت كرده و انگيزه توليد كننده دانش را برای اشتراک گذاری باال برده و
موجبات خلق دانش جديد را دامن خواهد زد.
نتايج آزمون  tنشان میدهد كه ميزان اشتراک دانش برحسب جنسيت تفاوت معنی داری ندارد .اين
يافته با نتايج پژوهش شاری و همكاران ( )2014همسو میباشد .واقعيت امر اين است كه اشتراک دانش
به عنوان يک موضوع مهم و بنيادی برای همه دانشجويان و پژوهشگران اعم از زن و مرد مطرح میباشد
و طبيعی هم هست كه تفاوت معناداری به لحاظ اشتراک دانش در بين دانشجويان وجود نداشته باشد.
يكی از يافتههای پژوهش حاضر اين است كه اشتراک دانش بر حسب طبقه اجتماعی دانشجويان
تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد .به نظر میرسد كه اشتراک دانش بيشتر به عوامل فردی يعنی
توانايی ها ،قابليتها و اعتماد به نفس و عوامل اجتماعی نظير فرهنگ جمع گرايی و عوامل تكنولوژيكی
يعنی دسترسی به امكانات اطالعات و ارتباطات بستگی داشته باشد تا تعلق داشتن به يک طبقه اجتماعی
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خاص .در پژوهش حاضر تفاوت معنی داری در ميزان اشتراک دانش دانشجويان تحصيالت تكميلی
برحسب طبقه اجتماعی مشاهده نشد.
نتايج حاصل از رگرسيون حاكی از اين است كه ابعاد تمايل به همكاری ،اعتماد نهادی و صداقت
نزديک به  40درصد از واريانس اشتراک دانش را در بين دانشجويان تحصيالت تكميلی تبيين میكند .اين
موضوع نشان میدهد كه يكی از متغيرهايی كه میتواند در ارتباط با اشتراک گذاری دانش در بعد آشكار و
پنهان بازدارنده باشد ،بی اعتمادی اجتماعی است .بدين معنا كه در صورتی كه در بين دانشجويان و
پژوهشگران حوزههای مختلفی نشانی از صداقت ،تمايل به همكاری و اعتماد وجود نداشته باشد ،امر
اشتراک دانش هم نزديک به غيرممكن خواهد بود.
واقعيت اين است كه شفافيت در سيستم علمی و نهاد های آموزشی بسترهای الزم برای
سياستگذاری و برنامه ريزی در جهت اشتراک دانش را فراهم میسازد .از محدويتهای پژوهش حاضر
می توان به طوالنی بودن پرسشنامههای متغيرهای تحقيق اشاره كرد كه در مواردی خارج از حوصله
پاسخگويان بود .دانشگاه در سطح مديريتی می تواند با ارزشگذاری و ارج نهادن به استادان و
دانشجويانی كه در خلق و توليد دانش جديد و انتقال آن به سايرين گامهای موثری برمی دارند،
بسترهای اعتماد به نظام دانشگاهی را در آنا ن بوجود آورد و از طريق يک سيستم امتيازدهی نظامند در
جهت بازتوليد اعتماد اجتماعی حركت كند.
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