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Abstract: The purpose of this study was to
investigate the mediating role of self-efficacy
in the relationship between students'
engagement and their knowledge sharing
behavior. The research method was
descriptive-correlation based on structural
equation model. The statistical population was
1752 students in Tabriz Medical University of
whom 317 (149 males and 168 females) were
selected by stratified random sampling. Data
were collected using standard questionnaires of
engagement by Schaufeli et al. (2006); selfefficacy by Shereret et al. (1982) and
knowledge sharing behavior by Bock et al.
(2005). Validity of the instrument was also
confirmed by content validity and construct
validity. The results showed that the correlation
coefficient between engagement variable with
self-efficacy and knowledge-sharing were
positive and significant. The rate of this
correlation ranges between 0.21 and 0.33. Also,
students' engagement with coefficient 0.18 had
a direct, positive and significant effect on selfefficacy. Moreover, self-efficacy had a direct,
positive and significant effect on knowledge
sharing with a coefficient of 0.24. As a result,
the mediating role of students' self-efficacy in
the relationship between engagement and
knowledge sharing in the conceptual model of
research was confirmed
Keywords :Self-efficiency,
Knowledgesharing behavior, Students' engagement, Tabriz
Medical University.
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 پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش میانجي:چکیده
خودکارآمدی در رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم
- روش پژوهش توصیفي.دانش آنان اجرا شده است
 جامعه.همبستگي مبتني بر مدل معادالت ساختاری بود
آماری پژوهش شامل همه دانشجویان علوم پزشکي
 نفر بود1752  به تعداد1394-1393 دانشگاه تبریز در سال
 نفر149(  نفر317 ،که به شیوه نمونهگیری تصادفي طبقهای
 برای گردآوری. نفر خانم) از آنان انتخاب شدند168 آقا و
1
دادهها از پرسشنامههای استاندارد التزام شوفلي و همکاران
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. مثبت و معنيدار هستند،خودکارآمدی و تسهیم دانش
 همچنین. است0/33  تا0/21 شدت این همبستگي از مقدار
 مثبت، دارای اثر مستقیم0/18 التزام دانشجویان با ضریب
 همچنین.و معنيدار بر خودکارآمدی دیده شد
 مثبت و معنيدار بر تسهیم،خودکارآمدی دارای اثر مستقیم
 درنتیجه نقش میانجي. دیده شد0/24 دانش با ضریب
خودکارآمدی دانشجویان در رابطه بین التزام و تسهیم دانش
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مقدمه
در عصر دانش و تکنولوژی ،موضوع دانش به جریاني مستمر و دائمي تبدیل شده است.
سازمانها برای رقابتپذیری و نوآوری و دستیابي به موفقیت به دانش اندوخته شده در
میان افراد نیازمندند (سینایي و همکاران .)1396 ،تسهیم دانش 1حوزه پژوهشي نویني
است که به پژوهشگران در مفهومسازی به اشتراکگذاری انواع دانش در سازمانها
کمک کرده است .دیرینه کوتاه اندیشهپردازی در ارتباط با عوامل مؤثر بر تسهیم دانش
در ضعف شکلگیری مفاهیم شناخت و معرفتي این قلمرو پژوهشي نوین در آموزش
عالي ،بيتأثیر نبوده است .فارغ از این آسیب ،یکي از هدفهای اصلي پژوهشهای
تسهیم دانش ،بررسي و شناسایي روشهایي است که سازمانها بتوانند از دانش فردی
کارکنان خود به منظور بهره مندی از این دانش ،در کل سازمان بهره گیرند (لي و
همکاران .)2006 ،2با بررسي و تحلیل دانش و اهمیت ویژگيهای آن در حیطه عملکرد
سازمانها ميتوان دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای ادامه حیات
سازمانها به ضرورتي انکارناپذیرتبدیل شده است .بهویژه اگر روند تغییر و تحوالت
دانش در جامعه معاصر بهدقت ارزیابي شود این نتیجه مهم حاصل ميشود که جامعه
فراصنعتي امروز جامعهای اطالعاتي است که در آن بهتدریج فناوریهای نیروافزا جای
خود را به فناوریهای دانشافزا ميدهند و درمحیط پویا و پیچیده امروزی برای
سازمانها ضروری است که بهطور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد ،اعتباربخشي
و کاربرد در محصوالت و خدمات خود به کار گیرند .بنابراین ،مدیریت سازمانها باید
با تکیه بر دانایي برتر امکان تصمیمگیریهای معقولتر در موضوعات مهم و بهبود
عملکردهای مبتني بر دانش را پیدا کنند .از اینرو ،مدیریت دانش مقولهای مهمتر از
خود دانش محسوب ميشود که در سازمانها به دنبال آن است تا چگونگي تبدیل
اطالعات و دانستههای فردی و سازماني را به دانش و مهارتهای فردی و گروهي
تبیین و روشن کند .بنابراین ،سازمانها باید محیطي برای اشتراک ،انتقال ،تقابل دانش
در میان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت معنيدار کردن تعامالت خود آموزش
دهند (کوچکيسیاهخالهسر و همکاران.)1391 ،
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امروزه عمدهترین سرمایه سازمانها ،دانشي است که به آن دسترسي دارند.
سازمانهایي موفق هستند که بتوانند مفیدترین ،معتبرترین و بهروزترین دانش بشری را
در حوزه کسب و کار خود در اختیار گیرند و از آن به نحو احسن استفاده کنند .در این
میان ،تسهیم دانش بهعنوان فعالیتي پیچیده اما ارزشآفرین ،پایه و اساس بسیاری از
راهبردهای سازماني است .سازمانهای موفق دریافتهاند که مفهوم مدیریت دانش برای
تبدیل دانش کارکنان (سرمایه انساني) به دارایي مشترک سازمان (سرمایه فکری
ساختاری) مهمترین سرمایه آنها تلقي ميشود (منصوری و همکاران .)1390 ،دانش منبع
قفل شده در ذهن انسان است بنابراین تسهیم دانش از طریق تعامل و ارتباطات بین افراد
صورت ميپذیرد .چراکه اگر دانشي تولید شود اما تسهیم نشود راکد ميماند و مانع از
حرکت چرخه مدیریت دانش ميشود (شائمي برزکي و همکاران .)1397 ،تسهیم دانش
فرایندی است که در آن افراد دانششان (ضمني و صریح) را مبادله ،با هم دانش جدید
را ایجاد ميکنند .دانش یکي از منابع نامحدود ،تمام نشدني و ارزشمند برای سازمانهایي
است که به بقا در محیط رقابتي مياندیشند و با استفاده از آن ميتوان به مزیتهای
رقابتي دست یافت و یکي از شیوههای اندازهگیری مدیریت دانش ،توسط میزان تسهیم
دانش است ( فیروزی و فیضي .)1396 ،امروزه یکي از چالشهای پیش روی مؤسسات
و سازمانها این است که چگونه ميتوانند از ظرفیتهای فکری افراد برای رویارویي
با فرایندهای حل مسئله ،ارتقای دانش ،بهبود مهارت فردی و افزایش کیفیت در انجام
وظایف استفاده کنند به این دلیل است که اغلب افراد دانش شخصي خود را منبعي
قدرتمند و اهرمي بانفوذ یا بهعنوان ضمانتي برای استمرار شغل خود ميپندارند ،تمایلي
ندارند که آن را با دیگران تسهیم کنند (گو.)2012 ،1
یکي از بخشها و مؤسساتي که اجرای تسهیم دانش در آن بسیار حائز اهمیت است،
آموزش عالي است .در این بین دانشجویان ،یکي از مهمترین بخشها و حوزه های یک
مؤسسه آموزشي را تشکیل ميدهند ،زیرا آنها در تولید ،خلق و تغییر دانش بین افراد
نقش مؤثری ایفا ميکنند .لذا این نیاز احساس ميشود که مفهوم تسهیم دانش و همکاری
بین دانشجویان ،هر چه بیشتر در مؤسسات آموزش عالي مطرح شود؛ چراکه تمایل این
افراد به سمت تسهیم دانش و شناسایي عواملي که ميتوانند در این امر تأثیرگذار باشند،
مستقیماً در ایجاد ظرفیتهای جدید و تغییر هدفها در حوزه دانش تأثیرگذار است.
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رفتار تسهیم دانش دانشجویان ميتواند تحت تأثیر التزام آنان به کار و فعالیتهای علمي
و اجتماعي نیز باشد (اروین .)2010 ،1التزام دانشجویان به معني میزان زمان و انرژی
است که دانشجویان به فعالیتهای آموزشي اختصاص ميدهند .التزام نشاندهنده تمایل
دانشجویان به انجام فعالیت های آموزشي مانند پیروی از دستورات استاد در کالس،
مشارکت با دانشجویان در فعالیتهای آموزشي و  ...است .درواقع التزام دانشجویان
نشاندهنده کیفیت تالش و مشارکت آنان در فعالیتهای یادگیری است (روپایانا،2
 .)2010پژوهشگران بر این باورند که التزام دانشجویان هم ميتواند به نتایج مثبت برای
دانشگاه و افزایش بهرهوری آن کمک کند و هم ميتواند نتایج سودمند فردی داشته
باشد و به افزایش یادگیری و رشد فردی و تحصیلي دانشجویان منجر شود (کود و
همکاران2007 ،3؛ توح و همکاران.)2013 ،4
همچنین از دیدگاه پژوهشگران مختلف ،التزام دانشجویان ميتواند نقش
تعیینکنندهای در تمایل آنها به تسهیم دانش داشته باشد (موسبي2012 ،5؛ آنالویي و
همکاران2014 ،6؛ سوالنو.)2009 ،7
بررسي پژوهشهای اخیر نشان داده است که در حوزه مطالعاتي تسهیم دانش ،عوامل
فردی و روانشناختي بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .عوامل فردی و روانشناختي
عبارتاند از :اعتماد ،رابطه متقابل افراد ،توانایيهای شناختي افراد ،متغیرهای
جمعیت شناختي افراد ،انگیزش ،گرایش به تسهیم دانش ،مالکیت دانش ،خودکارآمدی
(وانگ .)2010 ،8یکي از عوامل فردی مهم خودکارآمدی افراد است .خودکارآمدی،
جزء اصلي نظریه شناختي -اجتماعي است که به باورها یا قضاوتهای فرد در خصوص
توانایيهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد (چانگ-کین و همکاران،9
 .)2005باور انسان درباره توانایيهای خود در انجام آنها بر چگونگي عملکرد او مؤثر
است .افرادی که باورهای قوی به توانایيهای خود دارند نسبت به افرادی که به توانایي
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خود تردید دارند ،تالش بیشتری از خود نشان ميدهند و درنتیجه دانش خود را با
دیگران بهتر به اشتراک ميگذارند (جعفری.)1396 ،
مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش ،نبود فرهنگ تسهیم دانش است (فرخ
و شاهطالبي .)1397 ،در محیطهای دانشگاهي ،به اشتراکگذاری دانش ميتواند مهمترین
فرایند مدیریت دانش تلقي شود زیرا بخش عمدهای از جامعه آن با دانش و فرایند
اشتراک آن سروکار دارند .تسهیم دانش مؤثر در این محیط ،تضمینکننده تحقق بخشیدن
و توسعه قابلیتهای افراد مجموعه است .با اینکه تسهیم دانش در دانشگاه فواید بسیار
زیادی را ميتواند ایجاد کند ،اما بهعنوان یکي از مسائل و چالشهای بنیادین مدیریت
دانش در محیطهای سازماني مانند دانشگاه است و دانشجویان در فرایند تسهیم دانش
در دانشگاه نقش ویژهای دارند .رفتار تسهیم دانش دانشجویان ميتواند معلول
پیششرطها و عوامل خاصي باشد (کفاشان کاخکي و همکاران .)1395 ،به دانشجویان
آموزش و سمینارهای کمتری در رابطه با اشتراک دانش ارائه شده است تا اهمیت عملي
آن را دریابند .دانشجویان به دلیل ناآگاهي و بياعتمادی به دیگران تمایلي به اشتراک
دانش ندارند (نیثارالحق و هاک .)2018 ،1در دانشــگاهها تسهیم دانش بین دانشجویان
چندان اتفاق نميافتد ،زیرا فرهنگ دانشــي اغلب آنها ماهیتاً فردنگر اســت و هر کس
دانش را نزد خود نگه ميدارد و این موضوع بیشــتر تحت تأثیر نگرش و باور
دانشــجویان نسبت به تسهیم دانش است .پس این مسئله یکي از چالشهای بزرگ
دانشگاهها در مدیریت دانش است و نگرشهای مثبت یا منفي افراد بر رفتار تسهیم
دانش آنان نقش دارد (فولوود و همکاران .)2013 ،2البته این امر نیازمند آن است که
کیفیت تالش و فعالیت دانشجویان و میزان انرژی که برای انجام دادن کار صرف
ميکنند ،یعني سطح التزام آنها به فعالیتهای آموزشي و اجتماعي باال باشد (سلیمي و
همکاران )1392 ،و بررسي التزام دانشجویان در ارتقای پیشرفت شخصي آنها و بهبود
کیفیت آموزش عالي بسیار اهمیت دارد (هوانگ.)2020 ،3
بررسي پژوهشهای انجام گرفته (برای مثال فرخ و شاهطلبي1397 ،؛ دهقان سفیدکوه
و همکاران1396 ،؛ بروک و همکاران  )2017 ،4نشان ميدهد که عليرغم نقش مؤثر
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تسهیم دانش در مدیریت دانش در دانشجویان ،تا کنون پژوهشي با موضوع بررسي نقش
میانجي خود کارآمدی در رابطه با التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش در بین
دانشجویان صورت نگرفته است .از اینرو ،در پژوهش حاضر ،رابطه التزام دانشجویان
و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تبریز با نقش میانجي
خودکارآمدی بررسي ميشود.
پیشینه پژوهش
یافتههای پژوهش سلیمي و همکاران ( )1392نشان داد که رابطه مثبت و معنيداری بین
التزام و نگرش و سرانجام بروز و ظهور رفتار تسهیم دانش در دانشجویان دکتری دانشگاه
شیراز وجود دارد .یافتههای پژوهش یلماز )2016( 1نشان داد که خود کارآمدی تحصیلي
و حس اجتماعي دانشجویان بر تسهیم دانش دانشجویان تأثیر مثبت ميگذارد و ادراک
دانشجویان از خود کارآمدی حاصل از مهارتهای فني آنان تسهیم دانش را تحت تأثیر
قرار ميدهد .یافتههای پژوهش دهقان سفیدکوه و همکاران ( )1396نشان داد که بین
تسهیم دانش و خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتي مالک اشتر رابطۀ معنيداری
وجود دارد .این ارتباط برای همۀ سازوکارهای تسهیم دانش یعني انتقال ترتیبي ،نزدیک،
دور ،کارشناسي و راهبردی صدق ميکند .بیشترین ارتباط میان تسهیم دانش ترتیبي و
خودکارآمدی و کمترین ارتباط نیز میان تسهیم دانش راهبردی و خودکارآمدی دیده شد.
تحقیقات ته و همکاران )2010( 2نشان داد که خودکارآمدی ،اعطای دانش رو در رو با
رفتار تسهیم دانش ،رابطه مثبت و معنيدار و دریافت دانش رو در رو با رفتار تسهیم
دانش ،رابطه منفي معنيدار دارد .نتایج پژوهش بروک و همکاران ( )2017نشان داد که
خودکارآمدی میانجي رابطه آموزش و رفتار تسهیم دانش نیست .با این وجود
میانجیگری خودکارآمدی بر رابطه بین تجربه قبلي ،حمایت اجتماعي و اعتمادبهنفس
معنيدار است .در نتایج پژوهش اسالم و همکاران ،)2018( 3دیده شد که خودکارآمدی
تأثیر معنيداری بر رابطه تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازماني دارد .یافتههای
پژوهش هوانگ ( ) 2020نشان داد که ،بین خودکارآمدی و انگیزه بر التزام دانشجویان
رابطه مثبت معنيداری وجود دارد و ميتوان از خودکارآمدی و انگیزه برای بهبود التزام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانشجویان در کالس استفاده کرد و برای دستیابي به تغییر پایدار باید اقدامات بیشتری
انجام گیرد تا تأثیر بیشتری در توسعه بلندمدت داشته باشد .نتایج پژوهش فرخ و
شاهطلبي ( ) 1397نشان داد که ابعاد رغبت و خودمدیریتي از یادگیری خودراهبر توان
پیشبیني رفتار تسهیم دانش را داشته است .همچنین بعد میل به گسترش تالش برای
کارآمد کردن تکلیف توان پیش بیني رفتار تسهیم دانش را داشته است .نتایج پژوهش
کیم و همکاران )2019( 1نشان داد که خصوصیات فردی ،مانند هویت شخصي آنالین،
خودکارآمدی اختصاصي وب و خودکارآمدی تولید دانش ،تسیهم دانش را به طور قابل
توجهي پیشبیني ميکند .افزون بر این ،هدفهای تسهیم دانش نقش میانجیگری بین
تسهیم دانش و هویت آنالین ،خودکارآمدی اختصاصي وب یا خودکارآمدی تولید
دانش دارد .کفاشان کاخکي و همکاران ( )1395در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که
نگرش ،هنجارهای ذهني ،باورهای رفتاری و باورهای هنجاری برقصد اشتراک دانش
تأثیر ميگذارد .آسوراکدی و هي )2020( 2در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که رابطه
مثبت و معنيداری بین رفتار تسهیم دانش و رفتار خالقانه کار و خودرهبری به صورت
میانجي است و تسهیم دانش و خودرهبری در تحریک دانشجویان پرستاری و کمک به
نوآوریهای آینده آنان ،مؤثر است .یافتههای پژوهش لین و هوانگ )2020( 3نشان داد
که تسهیم دانش نقش اساسي در زمینه یادگیری دارد و تسهیم دانش بین ادراک ارزش
مشارکت اعضای تیم و اثربخشي تیم و همچنین بین اعتمادبهنفس تیم و اثربخشي تیم،
واسطه معنيداری است .یافتههای مطالعه آدامز و همکاران )2020( 4نیز نشاندهنده نیاز
به ترکیب خصوصیات فردی از جمله خودکارآمدی تحصیلي در التزام دانشجویان توسط
بازخورد است.
با توجه به پیشینه بررسي شده ،چارچوب مفهومي پژوهش به صورت شکل 1
است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Q18

Q20

Q22

Q2

Q23
Q3

تسهیم دانش

Q24

Q25

Q4

Q26
Q5

التزام

Q27

Q29

Q6

Q30
Q7

Q31

X1
Q8
X2

X3

خودکارآمدی

Q9

X4

X5

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
بین التزام دانشجویان با خودکارآمدی آنان رابطه وجود دارد.
بین خودکارآمدی دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان رابطه وجود دارد.
بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان رابطه وجود دارد.
خودکارآمدی دانشجویان نقش میانجي را در رابطه بین التزام دانشجویان و رفتار
تسهیم دانش آنان ایفا ميکند.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفي از نوع همبستگي
مبتني بر مدل معادالت ساختاری 1است .برای آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری
استفاده شد .مدل معادالت ساختاری یک ساختار علي خاص بین مجموعهای از
سازههای غیرقابل مشاهده است .یک مدل معادالت ساختاری از دو مؤلفه تشکیل شده
است :یک مدل ساختاری که ساختار علي بین متغیرهای پنهان را مشخص ميکند و یک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). Structural Equation Model (SEM

1
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مدل اندازهگیری که روابط بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده را تعریف
ميکند (حبیبي و عدنور .)1396 ،جامعه آماری در این پژوهش شامل همه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکي تبریز در سال تحصیلي  1393-1394در این دانشگاه به تعداد
 1752نفر بود .با استفاده از فرمول کوکران  317نفر ( 149مرد و  168زن) بهعنوان نمونه
با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتي انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای
پژوهش از پرسشنامه التزام دانشجویان استفاده شد که شامل 17گویه بود و به قصد
سنجش التزام دانشجویان تهیه شده است .پرسشهای این بخش از پژوهش شوفلي و
همکاران )2006( 1اقتباس شده و بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت تنظیم شده است.
سلیمي و همکاران ( )1390ضریب پایایي این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 0/89
به دست آورند .از پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران1982 ،2؛ به نقل از رنجبر
و همکاران )1398 ،استفاده شد که دارای پنج پرسش است و بر اساس مقیاس
پنجدرجهای تنظیم شده است .ضریب پایایي این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0/79
به دست آمده است (شماعيزاده و عابدی .)1384 ،همچنین ،پرسشنامه رفتار تسهیم
دانش که شامل  14عبارت بود و به قصد سنجش نگرش به تسهیم دانش تهیه شده
است .پرسشهای این بخش از پژوهش بوک و همکاران )2005( 3استفاده شده و
پرسشهای آن بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت تنظیم شده است .برای سنجش
روایي محتوایي پرسشنامه پژوهش از نظرات استادان متخصص بهره گرفته شد .همچنین
روایي سازه ابزارهای پژوهش مورد استفاده با استفاده از تحلیل عاملي تأییدی ،مورد
تأیید قرار گرفت .در این مطالعه برای بررسي قابلیت اعتماد پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگیری
که خصیصههای مختلف را اندازهگیری ميکند ،به کار ميرود .در پژوهش حاضر پایایي
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه التزام دانشجویان،0/70
خودکارآمدی  ،0/79رفتار تسهیم دانش 0/72به دست آمد .در مورد درج مؤلفههای
پژوهش در مدل مفهومي ،در تحلیل دادهها خود سؤالها در پرسشنامهها بهعنوان
شاخص اندازهگیری در نظر گرفته شدند .یعني ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دارای مؤلفه نبودند .به این دلیل ،مدل مفهومي و تجربي بر اساس سؤالهای متغیرها
تدوین و آزمون شدند .البته در بررسي اولیه ضریب پایایي و تحلیل عاملي تأییدی به
دلیل ضعیف بودن برخي سؤالها در سنجش متغیر ،سؤالهای ضعیف از تحلیل حذف
شدند.
یافتهها
شاخصهای توصیفي نمرههای دانشجویان در هر یک از متغیرهای پژوهش در جدول
( )1ارائه شده است.
جدول ( )1توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر

فراوانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

التزام

235

1

5

3/1

0/52

خودکارآمدی

235

2

5

3/3

0/45

تسهیم دانش

235

1

4

2/9

0/46

براساس جدول ( )1خودکارآمدی و تسهیم دانش به ترتیب دارای بیشترین و کمترین
میانگین هستند ( 3/3و  .)2/9برای بررسي همبستگي متغیرهای پژوهش از ضریب
همبستگي پیرسون استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول ( )2آمده است.
جدول ( )2همبستگی متغیرهای مکنون
متغیرها
 .1التزام

التزام

خودکارآمدی

تسهیم دانش

1

 .2خودکارآمدی

**0/21

1

 .3تسهیم دانش

**0/24

**0/33

1
**< 0/01
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تحلیل فرضیهها
همبستگي بین متغیرهای پژوهش در جدول ( )2ارائه شده است .چنانچه در جدول ()2
مشاهده ميشود  ،ضریب همبستگي بین متغیر التزام با خودکارآمدی و تسهیم دانش
مثبت و معنيدار هستند .شدت این همبستگي دو به دو از  0/21تا  0/33در نوسان
است .همانطور که در جدول باال دیده ميشود شدت رابطه التزام با خودکارآمدی
( (r = 0/21و خودکارآمدی با تسهیم ( (r = 0/33است .بیشترین ضریب همبستگي
بین خودکارآمدی و تسهیم دانش ( (r = 0/33است .از تحلیل همبستگي میان متغیرهای
برونزا و درونزا ميتوان نتیجه گیری کرد که هر گونه افزایش در میزان التزام همراه با
افزایش در خودکارآمدی و تسهیم دانش خواهد بود و هر گونه افزایش در میزان
خودکارآمدی همراه با افزایش در میزان تسهیم دانش خواهد بود.
در آزمون فرضیهها بهطور کلي با توجه به نتایج به دست آمده از مدل ساختاری
(شکل  2و جدول  )4ميتوان گفت:
فرضیه یک :بین التزام دانشجویان با خودکارآمدی آنان رابطه وجود دارد .بر
اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین التزام دانشجویان با خودکارآمدی آنان با (, 2/32
=  ) ß = 0/18tدر سطح  P < 0/01چنین نتیجه ميشود که فرضیه اول تأیید ميشود.
فرضیه دو :بین خودکارآمدی دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان رابطه وجود
دارد .بر اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین بین خودکارآمدی دانشجویان و رفتار
تسهیم دانش آنان با ( (ß = 0/24, t = 2/53در سطح  P < 0/01چنین نتیجه ميشود
که فرضیه دوم تأیید ميشود.
فرضیه سه :بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان رابطه وجود دارد .بر
اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان با
( (ß = 0/27, t = 2/54در سطح  P < 0/01چنین نتیجه ميشود که فرضیه سوم تأیید
ميشود.
فرضیه چهارم :خودکارآمدی دانشجویان نقش میانجی را در رابطه بین التزام
دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان ایفا میکند .در مورد فرضیه چهارم التزام
دانشجویان با ضریب  ،0/18اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر خودکارآمدی دارد .همچنین
خودکارآمدی دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر تسهیم دانش با ضریب  0/24است.
بنابراین نقش میانجي خودکارآمدی دانشجویان در رابطه بین التزام و تسهیم دانش در
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مدل تأیید ميشود .با تأیید نقش میانجي خودکارآمدی ،التزام دانشجویان دارای اثر
غیرمستقیم ،مثبت و معنيدار بر تسهیم دانش با ضریب  0/043است و در نتیجه فرضیه
چهارم تأیید ميشود.
0/90

Q

/89

Q

/93

Q

0/93

Q

0/31
/33
/26
2

Q

تسهیم
دانش

/91

Q

29

0/31

/91

Q

/30

0/41

/82

Q

/68

Q

/57
/72

48

Q

/54

70

Q

56

Q

43

X1

42

X2

23

X3

/80

X4

/69

X5

0/27

/42

التزام

0/54
0/57

0/24

/51

0/18

77

Q

-70

Q

68

Q

/45

Q

0/76
/88

Q

83

0/48

/66

/76

Q

-92

74
80

/33
خودکارآمدی

/44
/56

شکل ( )2خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب استاندارد

Q
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10/50

Q

/46

Q

1/61

Q

10/61

Q

1/54

Q

/52

Q

/17

Q

/56

/38

Q

/91

83

/17

Q

1/32

/75
7

تسهیم

75

دانش

/99

/99

/44

2/54

2
/02

/54

Q

/55

Q

/39

Q

/46

X1

/39

X2

/13

X3

1/43

X4

/08

X5

Q

2/53

/34
/70

Q
Q

/80
/52

8

/05
6/86

2/32

Q

/12
9

5/92

Q

/63

/25

/32
/50

/41

/37

التزام

3
/87

Q

/84

خودکارآمدی

Q

/43

/19

شکل ( )3خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب t

در مدل ساختاری معنيداری ضریب مسیر با استفاده از ( tآماره آزمون  ) 1 tمشخص
ميشود .چنانچه مقدار  tبین  1/96الي  2/57باشد ،ارتباط دو سازه در سطح P < 0/05
معنيدار است .اگر مقدار  tبیشتر از  2/57باشد ،معنيداری ارتباط در سطح p < 0/01
است  .طبق اطالعات به دست آمده (شکل  2و جدول  ،)4بیشترین اثر مربوط به التزام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. t – value

1

1/25
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بر تسهیم دانش با ضریب  (ß = 0/27, t = 2/54( 0/27دیده ميشود و بعد از آن
مربوط به اثر خودکارآمدی بر تسهیم دانش است با ضریب (ß 0/24, t = 2/53( 0/24
=.
جدول ( )3شاخصهای برازندگی مدل ساختاری کلی
ریشه
شاخصها

مجذور

درجه

نیکویی

برازش

خی

آزادی

برازش

فزاینده

622/11

2/49

0/83

0/89

میانگین

برازش

مربعات

هنجار

خطای

شده

برازش
تطبیقی

برآورد
مدلهای
نهایي

0/078

0/90

0/90

بر این اساس ،نتایج حاصل از تحلیل مدل ساختاری نشان داد که مقدار مجذور خي
برای قضاوت در مورد خطي بودن ارتباط سازههای مکنون برابر با  622/11در سطح
معني داری p < 0/01به دست آمد .مقدار خي دو بر درجه آزادی  2/49است .بر اساس
این شاخص عدد حاصل این نسبت ،نباید بیشتر از  3باشد تا الگو تأیید شود .با توجه
به اینکه نسبت مجذور خي به درجه آزادی کمتر از  3است ،ميتوان گفت که دادههای
1
به دست آمده با مدل فرضي مطابقت دارند .مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
برابر با  0/078است  .بر اساس این شاخص اگر مقدار ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد برابر با  0/10یا بیشتر باشد بر برازش ضعیفتر داللت دارد (ساعي و همکاران،
 .)1391سایر شاخصهای برازش هنجار شده ،2برازش فزاینده ،3نیکویي برازش،4
برازش تطبیقي 5که هر کدام وجهي از برازش مدل ساختاری را نشان ميدهند در جدول
( )3آمده است .با توجه به شاخصهای ارزیابي برازندگي کلي مدل (جدول  ،)3بویژه
نسبت مقدار مجذور خي به درجه آزادی برابر با  ،2/49شاخص برازش تطبیقي برابر با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. RMSEA
. NNFI
3
. IFI
4
. GFI
5.
CFI
2
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 ،0/90شاخص نیکویي برازش برابر با  ،0/83شاخص برازش فزاینده برابر با ،0/89
شاخص برازش هنجار شده برابر با  ،0/90شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
برابر با  0/078و سایر شاخصها ،ميتوان گفت مدل نهایي از برازش خوبي برخوردار
است.
جدول ( )4ضرایب تأثیر متغیرهای مکنون با نقش میانجی خودکارآمدی
مسیر فرضیه ها

ضریب مسیر

t

نتیجه

التزام⟵ خودکارامدی

0/18

2/32

اثر مستقیم دارد

خودکارآمدی⟵ تسهیم دانش

0/24

2/53

اثر مستقیم دارد

التزام ⟵ تسهیم دانش

0/27

2/54

اثر مستقیم دارد

التزام ⟵ تسهیم دانش

0/04

-

اثر غیر مستقیم دارد

استاندارد

(از طریق خودکارآمدی)

بحث و نتیجهگیری
در رابطه با فرضیه اول ،تجزیهوتحلیل اطالعات نشان ميدهد که بر اساس معنيدار بودن
ضریب مسیر بین التزام دانشجویان با خودکارآمدی آنان فرضیه تأیید ميشود .یافتهها و
نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که التزام با خودکارآمدی رابطه مستقیم و مثبتي دارد
2
که این نتیجه با با نتایج پژوهشهای دالن و همکاران)2012( 1؛ کوهن و همکاران
()2011؛ جوزف و همکاران)2010( 3؛ برکاتساس و همکاران )2009( 4همسو است.
افراد با خودکارآمدی باال ،شغل و زندگي خود را مثبتتر ادراک ميکنند ،ارتباط مثبت
بین خود کارآمدی و التزام ممکن است تجسمي از همپوشي مثبتگرایي باشد که افراد
این حالتهای مثبت را با خودشان به زندگي تحصیلي و کاری روزمرهشان ميآورند،
سپس چنین حاالت مثبتي به تجربیات مثبت منجر ميشوند که ميتواند باعث ایجاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Dahalan et al
. Cohen et al
3
. Joseph et al
4
. Barkatsas et al
2
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کشش و جاذبه نسبت به تحصیل و شغل ،جذب آن شدن و صرف انرژی برای آن شوند.
مثبتنگری ،که افراد با خودکارآمدی باال آن را دارند ،ميتواند سختيها و ناهمواری را
در موقعیت های مختلف تسهیل و بر طرف سازد و موجب التزام هر چه بیشتر افراد
نسبت به تحصیل و کار شود .سینگ و همکاران )2012( 1دریافتند که به اشتراکگذاری
دانش با دیگران ميتواند باعث ایجاد فرصتهای جدید برای دانشجویان شود .به
اشتراک گذاری دانش با دیگران ،پاسخگویي به اقتضائات محیطي و توسعه ظرفیتهای
جدید را به همراه داشته و با صرف انرژی کمتری ،موفقیت بیشتری برای دانشجویان به
ارمغان ميآورد؛ از اینرو ،نگرش مثبتي نسبت به تسهیم دانش در آنان ایجاد مي شود.
این یافته با یافتههای پژوهشي مرگال و همکاران )2012( 2و سبا و همکاران)2012( 3
همسویي دارد .کوهن و همکاران ( )2011نیز بر این باور بودند که نگرش افراد ،عوامل
محیطي و عوامل انگیزشي با سطح و ماهیت التزام آنان در رابطه هستند.
در رابطه با فرضیه دوم ،تحلیل دادهها نشان ميدهد که بر اساس معنيدار بودن ضریب
مسیر بین خودکارآمدی دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان فرضیه دوم (بین
خودکارآمدی دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان رابطه وجود دارد) تأیید ميشود.
این یافته با نتایج پژوهش ته و همکاران ( )2010که نشان دادند ،خودکارآمدی رایانه،
اعطای دانش رو در رو با رفتار تسهیم دانش رابطه مثبت و معنيدار و دریافت دانش رو
در رو با رفتار تسهیم دانش رابطه منفي معنيدار دارد ،همسو است .خودکارآمدی رایانه
به قضاوت فرد در توانایي استفاده از رایانه اطالق ميشود .خود کارآمدی رایانه با تمایل
فرد برای انتخاب و مشارکت در فعالیتهای مربوط به رایانه ،انتظار موفقیت در چنین
فعالیتهایي و پایداری در رفتارهای مقابلهای مؤثر هنگام رویارویي با مشکالت مربوط
به رایانه ،رابطه مثبت دارد (کامپو و هیگینز 1995 ،؛ گست و همکاران  ، 1989 ،کارستن
و راث  1998 ،؛ مورفي و همکاران  )1989 ،به نقل از (ته و همکاران .)2010 ،دهقان
سفیدکوه و همکاران ( )1396نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین تسهیم
دانش و خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتي مالک اشتر رابطه معنيداری وجود
دارد .یافتههای مطالعه فرخ و شاهطالبي ( )1397نیز نشان داد که بین یادگیری خودراهبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Singh et al
. Mergel et al
3
. Seba et al
2
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با رفتار تسهیمدانش ،خودکارآمدی با رفتار تسهیمدانش و بین سواد اطالعاتي با رفتار
تسهیمدانش رابطۀ معنيداری وجود دارد.
در رابطه با فرضیه سوم ،ميتوان گفت که بر اساس معنيدار بودن ضریب مسیر بین
التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان فرضیه سوم تأیید ميشود .این یافته با
پژوهشهای موسبي ()2012؛ آنالویي و همکاران ( )2014و سوالنو ( )2009همسو
است .سوالنو ( )2009بر این باور بود که شخصیت ،سیاستهای سازمان و التزام کارکنان
پیشبینيکننده رفتار تسهیم دانش افراد در سازمان هستند و التزام و رفتار تسهیم دانش
رابطه معنيداری دارند .همچنین پژوهش سلیمي و همکاران ( )1392نشان داد که رابطۀ
مثبت و معنيداری بین التزام و نگرش و سرانجام بروز و ظهور رفتار تسهیم دانش در
بین دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز وجود دارد .موسبي ( )2012نیز در رابطه بین دو
متغیر التزام و تسهیم دانش در مطالعهای سازماني بر این نکته تأکید کرد که التزام شغلي
در کارکنان ميتواند با اعمال رهبری شایسته و بهبود شرایط محیطي مانند ایجاد احساس
ارزشمندی ،ایجاد شرایط یادگیری و نظارت به تسهیم دانش و موفقیت سازمان منجر
شود.
در رابطه با فرضیه چهارم ،تحلیل دادهها نشان ميدهد که التزام دانشجویان با ضریب
 0/18اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر خودکارآمدی دارد .همچنین خودکارآمدی دارای
اثر مستقیم ،مثبت و معنيدار بر تسهیم دانش با ضریب  0/24است .بنابراین نقش میانجي
خودکارآمدی دانشجویان در رابطه بین التزام و تسهیم دانش در مدل تأیید ميشود .با
تأیید نقش میانجي خودکارآمدی ،التزام دارای اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنيدار بر تسهیم
دانش با ضریب  0/04است .دانشجویان با خودکارآمدی و التزام باال دارای صفت
جرئتمندی باالیي هستند ،کنترل بیشتری بر دانش خود دارند و بهتر ميتوانند در تسهیم
دانش خود با دیگران تصمیمگیری کنند .همچنین خودکارآمدی باال موجب ميشود افراد
توانایيها و تالشهای خودشان را باور داشته باشند و بیشتر به خودشان تکیه کنند ،این
تغییرات مثبت دروني ميتواند باعث ایجاد هرچه بیشتر تسهیم دانش در بین دانشجویان
شود.
در پایان با توجه به اینکه رابطه نقش میانجي خودکارآمدی در رابطه با التزام
دانشجویان و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تبریز تأیید
شد ،شایسته است مسئوالن دانشگاه نگرش خود را درباره نقش و جایگاه تسهیم دانش
در دانشجویان تغییر دهند و برای ایجاد فرصت انتقال دانش در دانشجویان فرهنگسازی
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کنند .همچنین پیشنهاد ميشود تا در دانشکدههای مختلف به منظور ارتقای
خودکارآمدی دانشجویان برای دریافت بیشترین برآیند در کارها ،هر چه بیشتر از مهارت
و تخصص دانشجویان استفاده شود تا از رسیدن به نتیجه مطلوب توسط مهارتشان
آگاهي یابند .برای تقویت تسهیم دانش در بین دانشجویان پیشنهاد ميشود ،ارتباط بین
دانشکدههای مختلف تقویت شود و برنامههای ویژهای با همکاری دانشکدههای مختلف
ترتیب دهند .این برنامهها در قالب همایشهای مشترک ،پروژههای مشترک بین
دانشکدهها ميتواند ،صورت گیرد .تشویق دانشجویان به انجام کارهای تیمي توسط
استادان و مسئوالن دانشگاه در افزایش میزان تسهیم دانش بین دانشجویان ،پیشنهاد
ميشود .بيشک به علت نوظهور بودن ادبیات در تسهیم دانش پیشنهاد ميشود تا
پژوهشها ی بیشتری برای ارتقای تسهیم دانش در بین دانشجویان سایر مقاطع و سایر
دانشگاهها نیز صورت گیرد .از محدودیتهای این پژوهش ،پیشینه اندک مربوط به
دانشجویان بود .به علت پژوهشهای اندک ،تعداد سؤالهای پرسشنامه زیاد بود که
سبب خستگي برخي پاسخگویان در پاسخگویي شده بود.
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