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 عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش تأثيربررسي

2، محمدحسن صيف*1علي بيرانوند

و دانش.1  دانشگاه پيام نور، ايراني، شناس استاديار گروه علم اطالعات
 ريزي آموزشي، دانشگاه پيام نور، ايران گروه برنامه دانشيار.2

23/10/97تاريخ پذيرش17/7/97تاريخ دريافت

 چکیده

و لذت كمك به ديگران بـر قصـد تسـهيم دانـش اسـت. ايـن پـژوهش از نـوع مشوق تأثيرهدف اين تحقيق بررسي ها، اعتماد،
و آموزشي وابسته به سـازمان جهـاد كشـاورزي آوري نظرات اعضاي مراكز كاربردي است كه به روش توصيفي به جمع تحقيقاتي

است. نتايج نشـان است. جهت تحليل روابط ميان متغيرهاي تحقيق از مدل معادالت ساختاري استفاده شده استان فارس پرداخته
كه مي و لذت كمك به ديگران بر قصد تسهيم مستقيم مشوق تأثيردهد بر تأثيرودانش ها قصـد تسـهيم دانـش مستقيم اعتماد

و لذت كمك به ديگران به قصد تسهيم دانش بـه غيرمستقيم مشوق تأثيرد. همچنينشو تأييد نمي واسـطه هنجارهـاي ها، اعتماد
و نگرش به تسهيم دانش تأييد مي در ذهني تواننـد دانش يك سازمان نقش محوري دارند. مديران مـي تسهيم فرايندشود. باورها

و تحتها در سازمان در ات قابلتأثيرقرار دادن باورهاي افراد، تأثيراز طريق متغيرهاي مختلف و هنجـار توجهي در ايجاد نگرش
و مورد تأييد در سازمان خود مـؤثر سازمان داشته باشند كه نهايتاً با ايجاد قصد انجام آن كار در افراد نسبت به ايجاد رفتار مناسب

.باشند

 دانش، اشتراك دانش، استان فارس. مديريت دانش، تسهيم ها: کلیدواژه

 biranvand@gmail.comنويسنده مسئول مكاتبات.*
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 مقدمه.1
و عامـل بقـاي آن در دانش نيروي حياتي يك سازمان

مـديريت دانـش بـراي عصر رقابتي كنوني است. بنـابراين 
يـك هـاي ها بسيار مهم اسـت، زيـرا سـاير دارايـي سازمان

دانش يك منبـع.]5و4و3و2و1[كند سازمان را مديريت مي
و پايـدارياقتصاد كه يك مزيت رقابتي است مهم سازماني

مزايــاي يــك ســازمان.]5و7و6[كنــد را فــراهم مــيپويــا
بنيان اين است كه دارايي آن كس كه دانش است بـا دانش

وري، افـزايش يابد. افزايش بهـره مصرف بيشتر، افزايش مي
و بهبود قابليت نوآوري را به دنبال خواهـد داشـت.  عملكرد

و اهميــت ســازمان ــا توجــه بــه ضــرورت هــاي مختلــف ب
آمــاده نمــودن ســازي سيســتم مــديريت دانــش، بــه پيــاده

و الزم جهت اجراي آن مـي زيرساخت پردازنـد. هاي اساسي
و سـنجش  بررسي ميزان آشنايي كاركنان با تسهيم دانـش

مندي آنان به تسهيم دانش امروزه گذار بر عالقهتأثيرعوامل 
در به1شده است. دانش ضمني به يك ضرورت تبديل راحتـي

. اما همين دانش بايد به اشـتراك]8[شود سازمان منتقل نمي
هـاي مـديريت دانـش، اشـتراك فرايندگذاشته شود. در ميان 

شـده اسـت. ترين موارد شـناخته دانش به عنوان يكي از مهم
ــتونه  و س ــل، ــر، كوك ــپون، برگن ــه2ويتهرس ــه ب ــد ك معتقدن

و اشتراك گذاري دانش يك سازه براي موفقيت سازمان است
شـده اسـت. تسـهيم به عنوان يك اسـتراتژي بقـا پذيرفتـه 

و  و خالقيت فـردي هدفمند دانش موجب شتاب در يادگيري
ش و توسعه خدمات بهتر را به دنبال داردسازماني .]9[ده

عوامل متعددي وجود دارد كه رفتارهاي اشتراك دانش را
مي تأثيرتحت  دانش، هاي شخصي حامالن دهند. ويژگي قرار

و سـازمان هاي گروهو ويژگي هـا، رفتـار افـراد را در برابـر ها

 
1. Tacit knowledge 
2. Witherspoon, Bergner, Cockrell, Stone 

مي تأثيراشتراك دانش تحت  دهند. نتايج تحقيقات نشان قرار
ــي ــت م ــه متغيرهــاي جمعي و دهــد ك ــد ســن ــناختي مانن ش
و]8[، نگـرش افـراد]11[، خصوصيات ذاتي افراد]10[جنس

و سازماني شامل حمايت از مديريت برخي متغيرهاي گروهي
و هنجارهـا، فرهنگ سازماني، ارزش]12[عالي ]14و13و8[ها

 در تمايل به اشتراك گذاري دانش مؤثراند.
ي عوامـل با توجه به اين كه هدف اصلي اين پژوهش، بررس

و تحقيقـاتي مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي
ات تـأثير باشد، وابسته به سازمان جهاد كشاورزي استان فارس مي

و غيرمستقيم متغيرهاي برونزا و اعتماد)(مشوق مستقيم ها، لذت،
و تمايـل بـه  و نگـرش (هنجارهـاي ذهنـي بر متغيرهاي درونزا

بر قصد تسهيم دانـش تأثيرتسهيم دانش) جهت شناسايي ميزان 
 گيرد. مورد بررسي قرار مي

و بـر پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نـوع كـاربردي
باشـد. ابـزار گـردآوري توصـيفي مـي مبناي ماهيت، از نوع 

 تـأثير ها پرسشنامه است كه از اين طريـق بـه بررسـي داده
و اعتماد بر قصد تسهيم متغيرهاي برونزاي مشوق ها، لذت،

دانش پرداخته شده است. متغيرهاي واسطه يا درونزا در اين 
و هنجارهـاي ذهنـي  و تمايل تسهيم دانش تحقيق نگرش

و مــي دهنــده هــاي تشــكيل روايــي بخــش باشــند. پايــايي
نمـايش داده1پرسشنامه به صورت تفكيك شده در جـدول 

شده است. جهت تحليل روابط ميـان متغيرهـاي تحقيـق از 
اسـت. جامعـه آمـاري مدل معادالت ساختاري استفاده شده

و آموزشي 514پژوهش حاضر  نفر اعضاي مراكز تحقيقاتي
باشـند ان فـارس مـي وابسته به سازمان جهاد كشاورزي است

نفر از اين افراد به عنـوان 116كه با كمك فرمول كوكران 
 نمونه انتخاب شدند.

گيري. مقادير آلفاي كرونباخ جهت تعيين پايايي ابزار اندازه1جدول
آلفاي كرونباخمتغيرها

84/0قصد تسهيم دانش
75/0نسبت به تسهيم دانشنگرش

80/0هنجارهاي ذهني نسبت به تسهيم دانش
و پاداشمشوق 87/0هاي سازماني ادراك شدهها

از كمك به همكاران 73/0لذت بردن
74/0اعتماد به همكاران
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 مفهومي پژوهشمدل.2
گيـري مـديران در ارتبـاط بـا با توجه به اهميت تصميم

راهكارهاي تقويت قصد تسهيم دانش كه نهايتـاً منجـر بـه 
رفتار تسهيم دانش در سازمان شود، الزم است كـه عوامـل 

و شناسائي شود. مؤثر بر تسهيم منظور ارائـهبهدانش درك
الگوي مفهومي مناسب جهت آزمون متغيرهاي مـورد نظـر 

و عاجزن1در اين پژوهش از تئوري عمل استداللي 2فيشبين

عمل استداللي در شـرايطي . تئوري]15[استفاده شده است
كاربرد دارد كه كنترل ارادي قابـل تـوجهي بـر روي رفتـار 
(به عبارت ديگـر موفقيـت نظريـه عمـل  وجود داشته باشد

دي بر روي رفتار بستگي دارد)ااستداللي به ميزان كنترل ار
در حالي كه وقتي ميزان كنترل ارادي بر يك رفتار كـاهش 

(يعني فرد  را با وجوديابد قصد رفتـاري، توانـايي انجـام آن
و عـاجزن نداشته باشد) كاربرد اين مدل چندان زياد نيست.

با اضـافه 1989در سال همكارانش با مشاهده اين اختالف
،»كنتـرل رفتـار ادراك شـده«وان نمودن عاملي تحت عنـ 
را الگوي جديدي را پايه و آن رفتـار تئـوري”گذاري كردنـد

ا. نام نهادند“3ريزي شده برنامه يعامـل سـومه،ينظرنيدر
»هنجارهاي ذهنـي«و»نگرش رفتاري« در كنار دو عامل

در شرايطي كه قصد گرديد.مطرحيعمل استداللهيدر نظر
ا و يا ـ رفتاري براي انجام كاري كافي باشد كـه كنتـرلني

 
1. Theory of reasoned action 
2. Fishbein & Ajzen 
3. Theory of planned behavior 

ا وجود داشتهرفتاريارادي بر رو ـ باشد، از قدرت عامـلني
م كهشود.يسوم كاسته و هنجارهـاي ذهنـي زماني نگرش
انجام يك رفتار بر روي قصد سهولت يا سختيثابت باشند، 

هاي نسبي ايـن سـه وزن خواهد گذاشت.يآن رفتار اثر قو
و رفتارهاي مختلف متفاوت است.  سازه در جوامع مختلف

 ريــزي شــده در ايــن پــژوهش از تئــوري رفتــار برنامــه
عوامــل برونزايــي از قبيــل تــأثيرجهــت بررســي4عــاجزن
و نگـرش مشوق و اعتماد، بـر هنجارهـاي ذهنـي ها، لذت،

ايـن تـأثير دانش استفاده شـده اسـت تـا وتمايل به تسهيم
. در ايـن]16[دانـش شناسـايي شـود عوامل بر قصد تسهيم

و  و نگـرش پژوهش از دو متغير واسطه هنجارهـاي ذهنـي
اس تمايل تسهيم  است. مدل مفهومي ارائـه فاده شدهتدانش

رفتـــار«نظريـــه تـــأثيرشــده در ايـــن تحقيـــق تحـــت 
و همكاران، وقوع يك رفتار ويـژه»شده ريزي برنامه عاجزن

د را مشروط بر اين كه فرد قصد انجام رفتـار را داشـته باشـ 
مي پيش كند. طبق اين مدل رفتاري، قصد انجـام يـك بيني

ــي  و كنترل ــاري، هنجــاري، ــار توســط ســه عامــل رفت رفت
شـود كـه ايـن عوامـل از مجمـوع باورهـاي بيني مـي پيش

.]16[ گردند شخص ناشي مي

4. Ajzen 

]16[دانش. مدل مفهومي قصد تسهيم1شكل
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و پيشينه پژوهش.3  مفاهيم
قـرار تـأثير دانش را تحت عوامل متعددي رفتار تسهيم

و دهند. از اين ميان، ويژگي مي هاي شخصيتي حامل دانش
و سازمان هاي گروه همچنين ويژگي بسـياري بـر تأثيرها ها

دانش دارنـد. نتـايج تحقيقـات پيشـين نشـان رفتار تسهيم
،]10[فــردي از قبيــل جنســيتدهــد كــه خصوصــيات مــي

و همچنـين]8[، نگـرش افـراد]10[ خصوصيات ذاتي افراد
و ســازماني شــامل حمايــت برخــي ويژگــي هــاي گروهــي

ــديران و]12[مــ ــا و هنجارهــ ــازماني ــگ ســ ، فرهنــ
بر رفتـار]19[هاو پاداشها، مشوق]18و14و13و8[ها ارزش

ميتأثيردانش تسهيم  هـا، درادامه عوامل مشوق باشند. گذار
و نگـرش بـه  و تمايـل و اعتماد، هنجارهـاي ذهنـي لذت،

 شود. تسهيم دانش تشريح مي

 ها بر قصد تسهيم دانش مشوق تأثير
ــج ــك از راي ــه ي ــا ب ــهيم ي ــت تس ــل شكس ــرين عل  ت

هـا، عـدم اسـتقبال همگـاني دانش در سازمان گذاري اشتراك
. ممكن است]20[دانش است هاي تسهيم كاركنان در فعاليت

از هاي تسهيم نبود استقبال از شركت در فعاليت دانـش ناشـي

را- شرايط اجتماعي و فناورانـه باشـد. ايـن باورهـا فرهنگـي
در مي نظر گرفـت كـه بـه توان بخشي از دانش ضمني افراد

و بيان نيستند. به اشتراك گذاري دانـش راحتي قابل شناسايي
هاي مثبت يا منفي تحريك شـود. ايـن تواند توسط انگيزه مي

و در فرهنـگ ها ماننـد كاتـاليزور عمـل مـي انگيزاننده كننـد
هـايي جهـت تسـهيم دانـش سازماني بايد از چنـين فعاليـت 

از تشـريح مـي . مالهوترا]21[پشتيباني شود كنـد كـه منظـور
ي است كـه بـه فرايندانگيزاننده منفي، مجازات نيست، بلكه 

هاي غلط مانند تالش اضافي يا عدم اطالعـات حذف محرك
به ضروري كمك مي كند. از سوي ديگر انگيزاننده مثبت بايد

عنوان پذيرش پاداش فضايلي مانند شايستگي، توانايي انجـام 
.]22[ گرفته شودكار، همكاري در نظر 

توان تجويز يك محرك به يك ارگانيسـم پاداش را مي
و يا مورد انتظار دانسـت كـه احتمـال  پس از دريافت پاسخ
دادن پاسخ را در دفعـات بعـدي افـزايش دهـد. بـر اسـاس 

و پاداش1اندرسن ديدگاه اندرسـن انـد. متنـوع هـا انگيـزه هـا
و انگيزه پاداش به ها صورت ها را در ارتباط با نيازهاي انساني

.]23[بندي كرده است زير دسته

1. Andriessen 

و انگيزه. پاداش2جدول .]23[هاي اشتراك دانشها

و انگيزه پاداش ها

 براي نيازهاي

كنندافراد تسهيم مي-پيامدهاي مثبت
كه با ارزش كه پيامدهاي زير را

و انتظار دارند با تسهيم مي دانند
آورندبه دستدانش،

كنند وقتي نمي افراد تسهيم-پيامدهاي منفي
پيامدهاي زير در نتيجهكه دوست ندارند

 آيدبه دستتسهيم دانش،

و بقا  امنيت
و فرصت شغلي/ امنيتارزيابي مثبت ساالنه

/امنيت حرفه / شغلي اي / پيشرفت شغلي
پاداش نقدي

(درجه بندي) به دليل وقت گذاشتن براي عملكرد بد
ب- تسهيم دانش دليل اينكه دانشهاز دست دادن شغل

و توسط ديگران به راحتي استفاده ميمدون مي .شودشود

و مناسبات  ارتباطات
از اعضاي ويژه و ماندن بعنوان يكي شدن
و سازمان/ مقبوليت اجتماعي/ پذيرفته گروه
از طرف ديگران/ افزايش تعهد گروهي شدن

از همكاران به دليل اينكه دانش مورد مورد انتقاد گرفتن
مي استفاده گروه .شود هاي رقيب

و موقعيت از تخصص / اعتبار شأن  قدرداني
از دست دادن وجهه به دليل اينكه اطالعاتترس

از طرف ديگران مناسب و يا اينكه ارائه شده نامربوط
تشخيص داده نشود.

 قدرت
از طريق نشان دادنهب دست آوردن قدرت

تخصص
دليل دستيابي ديگراناز دست دادن قدرت به

و دانش به اطالعات
و خودشكوفائي و رشدموفقيت و رضايتيادگيري شخصي / لذت
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هاي زير ها در تسهيم دانش، فرضيه با توجه به نقش مشوق
 شود: مطرح مي

بر قصد تسه مشوق فرضيه اول: وميدانش اثر مسـتقميها
.دارندمثبت

طرها مشوق فرضيه دوم: نگرش بـهويهنجار ذهنقياز
غبر قصد تسهيم دانش دانشميتسه .دارندو مثبتميمستقرياثر

لذت حاصل از كمك به ديگـران بـر قصـد تأثير
 تسهيم دانش

و پروساك اظهار مي دارند كه نوع دوستي يعني داونپورت
حس لذت از كمك به ديگران به عنوان منبع انگيـزش ذاتـي 

معتقـد اسـت، كاركنـان1بهنكـه در تسهيم دانش مؤثر است. 
كنند چون از كمك به ديگران لـذت دانش خود را تسهيم مي

لـذت حاصـل از كمـك بـه تـأثير . با توجـه بـه]24[ برند مي
مي ديگران بر اشتراك دانش، فرضيه  شود: هاي زير مطرح

د فرضيه سوم: ميبر قصـد تسـه گرانيلذت از كمك
.داردو مثبتميدانش اثر مستق

د فرضيه چهارم: از كمك طر گرانيلذت وقياز نگـرش
بر قصد تسهميبه تسهليتما غميدانش وميمسـتقريـ دانش اثر

.داردمثبت

 اعتماد به همكاران بر قصد تسهيم دانش تأثير
عوامل انگيزشي بـه عنـوان خصوصـيات ذاتـي، سـبب

و ترغيب فرد به همكاري مي شـوند. واكـنش تحريك رفتار
و اعتماد از جمله عوامل انگيزشي هستند كه  متقابل، انصاف

طور كلي عوامل . به]24[بسزائي در تسهيم دانش دارند تأثير
صورت مستقيم يا غير مسـتقيم فردي، سازماني، محيطي به

 تـأثيرق عوامـل انگيزشـي بـر روي تسـهيم دانـش از طري
و قصد تسهيم دانش طبق نتايج اخيـر، مي گذارند كه اعتماد

.]25[ روند از جمله عوامل انگيزشي مهم به شمار مي
) معتقد است كه اعتماد به انتظارات مثبـت از 2018(2له

و ميزان آسيب پذيري آن شخص بستگي دارد.  طرف مقابل
توانـد بـه ميزان اعتماد يا عدم اعتماد فرد به همكار خود مي

او انگيزه دهد تا به تسهيم دانـش در محـيط كـار بپـردازد. 
و بـا آن رابطـه مثبـت  اعتماد مقدم بر تسهيم دانش اسـت
 
1. Behnke 
2. Lee 

. با توجه به نقش اعتماد بـه همكـاران در تسـهيم]24[دارد
مي دانش، فرضيه  شود: هاي زير مطرح

ميدانش اثر مستقمياعتماد بر قصد تسه: فرضيه پنجم
.داردو مثبت

و نگـرش فرضيه ششم: اعتماد از طريق هنجار ذهني
و  به تسهيم دانش بر قصد تسـهيم دانـش اثـر غيرمسـتقيم

 مثبت دارد.

هنجارهاي ذهني در تسهيم دانش بر قصـد تأثير
 تسهيم دانش 

هاي مشترك، هنجارها، معنـا، جو سازماني شامل ارزش
و هر چيز ديگري در سازمان است. اعتقادات، اسطوره جو ها

بـه رفتـار آنهـا سازماني رفتار كاركنان را با هـدايت كـردن 
و مطابق با هنجارهاي مـورد نظـر سـازمان سـمت  مناسب

آن مي بخشد. به مرور كاركنان با دروني كردن اين هنجارها
 .]26[كنند را به رفتار مناسب سازماني تبديل مي

از طريـق فرضيه هفتم: در تسـهيم دانـش هنجار ذهنـي
ت و بر قصد تسهيم دانش داراي اثر نگرش مايل به تسهيم دانش

و مثبت است.  غير مستقيم

نگرش بر تسهيم دانش در قصـد تسـهيم تأثير
 دانش

نگرش افراد نسبت به تسهيم دانش، عاجزن معتقد است
و يا منفـي دربـاره  و اعتقاد رفتاري با ديدگاه مثبت يك باور

 .]16[رفتار عملكردي است
و تمايل به تسـهيم دانـش بـر نگرش فرضيه هشتم:

و مثبت است.  قصد تسهيم دانش داراي اثر مستقيم

ها.يافته4

 هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش شاخص
هاي آمار توصيفي شـامل ميـانگين، شاخص3در جدول

و كشيدگي براي متغيرهـاي مـورد  انحراف استاندارد، كجي
 نظر آورده شده است.
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ي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهشها . شاخص3جدول
كشيدگيكجيانحراف استانداردميانگينمتغير

94/1949/500/148/0و پاداشهامشوق
از كمك ديگران -19/1605/511/043/0لذت

-44/4180/437/056/0اعتماد
در تسهيم -84/3073/328/036/0دانشهنجار ذهني

و تمايل به تسهيم دانش 28/0-42/3865/234/0نگرش
-78/2935/549/008/0قصد تسهيم دانش

و كشـيدگي بـراي با توجه به مقادير به دست آمـده كجـي
+ قـرار دارد. بنـابراين1و-1متغيرهاي پژوهش كـه بـين 

تـوان تمامي متغيرها نرمال است. بر اين اسـاس، مـي توزيع 
و نحليل يافته هـاي پـژوهش از مـدل تحليـل جهت تجزيه

 مسير استفاده نمود.

 ماتريس همبستگي
و اساس مطالعات تحليـل مسـير همبسـتگي بـين پايه

مـاتريس باشد. در ادامـه متغيرها بر ماتريس همبستگي مي
همبسـتگي متغيرهـاي پــژوهش نمـايش داده شـده اســت. 

 . ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش4جدول
1234567متغيرها

و پاداشمشوق 1ها
از كمك به ديگران 10/01*لذت

18/006/01**اعتماد
در تسهيم دانش 46/01**12/0**46/0**هنجار ذهني

و 47/01**30/0**18/0**30/0**تمايل به تسهيم دانشنگرش
48/01**43/0*31/0**13/0**22/0** قصد تسهيم دانش

01/0P <** 05/0P <*

، بـاالترين ضـريب همبسـتگي در ميـان4با توجه به جدول
و تمايل متغيرهاي اين پژوهش مربوط به رابطة بين نگرش

و قصد تسهيم دانـش(  از48/0به تسهيم دانش ) اسـت كـه
تـرين باشـد. پـايين مـي دارامعنـ01/0نظر آماري در سطح 

همبستگي به دست آمده نيز مربوط به رابطة بين دو ضريب
( متغير برون  و اعتماد )است06/0زاي لذت از كمك ديگران

متغيرهاي پـژوهش دار نيست. از ميان از نظر آماري معنا كه
ــهيم  ــه تس ــل ب و تماي ــرش ــاي نگ ــب متغيره ــه ترتي ب

(48/0دانش( ها)، مشوق31/0)، اعتماد(43/0)، هنجار ذهني
و لذت از كمك ديگران(22/0و پاداش( )، باالترين تـا13/0)

ترين ضريب همبستگي را با قصد تسـهيم دانـش دارا پايين
دار معنـي01/0باشند كه همگي اين ضـرايب در سـطح مي

د دار در ميـانر ضمن تنها ضريب همبستگي غير معنااست.

و لـذت از  متغيرهاي پژوهش مربوط به رابطه بـين اعتمـاد
از4باشد. همچنين با توجه بـه جـدول كمك به ديگران مي

(ي برونها ميان متغير و از ميان متغيرهـاي31/0زا اعتماد (
و تمايل به تسهيم دانش( درون ) بيشترين48/0زا نيز نگرش

 ضريب همبستگي را با قصد تسهيم دانش دارا هستند.

 تحليل مسير
و ــتقيم ــرات مس ــي اث ــراي بررس ــژوهش ب ــن پ در اي

و پاداش، لذت از كمك بـه غيرمستقيم متغيرهاي مشوق ها
و  ديگران، اعتماد، هنجار ذهني در تسـهيم دانـش، نگـرش

و بر قصد تسهيم  و تمايل به تسهيم دانش بر يكديگر دانش
هاي پژوهش از روش تحليل مسـير همچنين آزمون فرضيه

كنيم. در ضمن اين پـژوهش بررسـي همزمـان استفاده مي
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او فرضيه و در نهايـت ليه صورت مـي ها در قالب مدل گيـرد
و نمـودار مـدل بـرازش شـده مشخصه هاي برازندگي مدل
 شود. آورده مي

 اثرات مستقيم متغيرهاي تحقيق
ب5جدول ه برآوردهاي ضـرايب اثـرات مسـتقيم مربوط

 است.

 برآوردهاي ضرايب اثرات مستقيم.5جدول
مقدار تيخطاي استاندارد برآوردپارامتر استاندارد شدهمتغيرها

 بر:ها اثرمشوق
در تسهيم دانش 38/002/042/10**هنجار ذهني

و تمايل به تسهيم 10/002/030/2*دانشنگرش
-04/014/0-01/0قصد تسهيم دانش

به ديگران بر: اثر لذت از كمك
و تمايل به تسهيم دانش 12/002/099/2** نگرش

04/006/098/0 قصد تسهيم دانش
اثر اعتماد بر:

در تسهيم دانش 11/003/039/2*هنجار ذهني
و تمايل به تسهيم دانش 40/002/085/10** نگرش

11/005/046/2*قصد تسهيم دانش
 اثر هنجار ذهني در تسهيم دانش بر:

و تمايل به تسهيم دانش 36/003/038/7**نگرش
21/003/014/4**قصد تسهيم دانش

به تسهيم دانش: و تمايل  اثر نگرش
35/004/084/7** قصد تسهيم دانش

1/0P <** 05/0P <*

هـا بـر هنجـار اثر مستقيم متغير مشـوق5با توجه به جدول
و با توجه بـه مقـدار38/0( ذهني در تسهيم دانش برابر با (

)42/10t= دار است. اثر مستقيم متغير معنا01/0) در سطح
( مشوق و تمايل به تسهيم دانش برابر با )10/0ها بر نگرش

(و با دار اسـت. معنا05/0سطح ) در =30/2tتوجه به مقدار
با بر قصد تسهيم دانش برابرها همچنين اثر مستقيم مشوق

و از نظر آماري معنا-01/0( دار نيست. بنابراين فرضيه اول)
هـا بـر قصـد تسـهيم مستقيم مشـوق تأثيرتحقيق مبني بر 

 شود. نمي دانش، تأييد
متغيـر لـذت از كمـك اثر مسـتقيم5با توجه به جدول

و تمايل به تسهيم دانش برابر بـا (  )12/0ديگران بر نگرش
) دار اسـت. معنا01/0) در سطح =99/2tو با توجه به مقدار

ــر  ــه ديگــران ب ــذت از كمــك ب ــر مســتقيم ل ــين اث  همچن
(قصد تسهيم دانش برا و از نظر آمـاري معنـا04/0بر با دار)

 نيست.
اثر مستقيم متغير اعتماد بـر هنجـار5با توجه به جدول

و با توجـه بـه مقـدار11/0ذهني در تسهيم دانش برابر با( (
)39/2t= است. اثر مستقيم اعتمـاد دار معنا05/0) در سطح

 ) و تمايل به تسـهيم دانـش برابـر بـا و بـا40/0بر نگرش (
) . دار اسـت معنـا05/0) در سـطح =85/10tتوجه به مقـدار

همچنين اثر مستقيم اعتماد بر قصد تسهيم دانش برابـر بـا
)11/0) و با توجه به مقدار (46/2t= دار معنا05/0) در سطح

 است.
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در5با توجه به جدول اثر مستقيم متغير هنجـار ذهنـي
و تمايل به تسهيم دانـش برابـر بـا  تسهيم دانش بر نگرش

)36/0) و با توجه به مقدار (38/7t= دار معنا01/0) در سطح
است. همچنين اثر مستقيم هنجار ذهني در تسـهيم دانـش 

) و بـا توجـه بـه مقـدار21/0بر قصد تسهيم دانش برابر با (
)14/4t= ــا01/0) در ســطح ــر معن ــت اث دار اســت. در نهاي

و تمايل به تسـهيم دانـش بـر قصـد  مستقيم متغير نگرش

) (35/0تسهيم دانش برابر با و با توجه به مقـدار (84/7t= (
 دار است.معنا01/0در سطح 

 اثرات غيرمستقيم متغيرهاي تحقيق
اطالعات مربوط به بـرآورد اثـرات غيرمسـتقيم6جدول

 دهد. متغيرهاي مورد بررسي بر يكديگر را نشان مي

 . برآورد ضرايب اثرات غير مستقيم6جدول

t خطاي استاندارد برآورداستاندارد شدهپارامتر متغيرها تأثير

بر:اثر غيرمستقيم مشوق ها
و تمايل به تسهيم دانش 14/001/003/6** نگرش

16/003/018/6**قصد تسهيم دانش
از كمك به ديگران بر: اثر غير مستقيم لذت

04/002/080/2** قصد تسهيم دانش
بر: اثر غير مستقيم اعتماد

و 15/001/011/6**تمايل به تسهيم دانشنگرش
17/003/031/6**قصد تسهيم دانش

بر: اثر غيرمستقيم هنجار ذهني
13/003/038/5**قصد تسهيم دانش

01/0P <** 05/0P <*

بـر هـا، اثر غيرمسـتقيم مشـوق6بر اساس اطالعات جدول
) و تمايل به تسهيم دانش برابر با و بـا توجـه14/0نگرش (

) 03/6tبه اسـت. بـا توجـه بـه دار معنا01/0) در سطح=
اينكه اين اثر غيرمستقيم از طريق هنجار ذهني در تسـهيم 

تـوان گفـت ايـن متغيـر نقـش مـي گيرد، دانش صورت مي
به اي را در ميان مشوق واسطه و نگرش و پاداش تسهيم ها

 كند. دانش ايفا مي
ها بر قصد تسهيم دانش برابر بـا اثر غير مستقيم مشوق

)16/0) و با توجه بـه (18/6t  دار معنـا01/0) در سـطح=
است. با توجه به اينكه اين اثر غيرمستقيم از طريق هنجـار

و تمايل به تسـهيم دانـش  و نگرش ذهني در تسهيم دانش
مي صورت مي گفـت كـه ايـن متغيرهـا نقـش تـوان گيرد،

و قصـد تسـهيم اي را در ميان مشـوق واسطه و پـاداش هـا
 كنند. دانش ايفا مي

اثر غيرمستقيم لذت كمك به ديگران بر قصـد تسـهيم
) (04/0دانش برابر با و بـا توجـه بـه (80/2t ) در سـطح=

از دار معنا01/0 است. با توجه به اينكه اين اثر غيرمسـتقيم
و تمايل به تسهيم دانش صـورت مـي  گيـرد، طريق نگرش

اي را در ميان لذت توان گفت كه اين متغير نقش واسطه مي
و قصد تسهيم دانش ايفا مي  كنند. از كمك ديگران

و تمايـل بـه تسـهيم اثر غيرمستقيم اعتماد بر نگـرش
) (15/0دانش برابر با و با توجـه بـه (11/6t ) در سـطح=

از دار معنا01/0 است. با توجه به اينكه اين اثر غيرمسـتقيم
 گيـرد، طريق هنجار ذهني در تسـهيم دانـش صـورت مـي 

و توان گفت اين متغير نقش واسطه مي اي را در ميان اعتماد
 كند. نگرش به تسهيم دانش ايفا مي

تسـهيم دانـش برابـر بـا اثر غيرمستقيم اعتماد بر قصد
)17/0) و با توجه بـه (31/6t  دار معنـا01/0) در سـطح=
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است. با توجه به اينكه اين اثر غيرمستقيم از طريق هنجـار
و تمايل به تسـهيم دانـش ذهني در تسهيم دانش و نگرش

مي صورت مي تـوان گفـت كـه ايـن متغيرهـا نقـش گيرد،
و قصـد واسطه تسـهيم دانـش ايفـا اي را در ميـان اعتمـاد

 كنند. مي
اثر غيرمستقيم هنجار ذهني در تسهيم دانش بـر قصـد

( تسهيم (13/0دانش برابر با و با توجـه بـه (38/5t ) در=
اســت. بــا توجــه بــه اينكــه ايــن اثــر دار معنــا01/0سـطح 

و تمايـل بـه تسـهيم دانـش  و نگرش غيرمستقيم از طريق
ايـن متغيـر نقـش تـوان گفـت كـه گيـرد، مـي صورت مي

و قصـد واسطه اي را در ميان هنجار ذهني در تسهيم دانش
مربوط بر اثـرات7كند. در ادامه جدول تسهيم دانش ايفا مي

كل متغيرها بـر يكـديگر همـراه بـا توضـيحات الزم آورده 
 شود. مي

 متغيرهاي تحقيق اثرات كلي
گيري اثـرات يكي ديگر از پارامترهاي برآورد شده اندازه

و غيرمسـتقيم كل مي بـه باشد كه از تركيب اثرات مستقيم
آيد. در برخي موارد متغيرها بر يكديگر اثر مستقيممي دست

و يا فقط غيرمستقيم دارند كه در اين صورت اثر كل برابر با 
و يا غيرمستقيم است. به عنـوان مثـ ال در ايـن اثر مستقيم

پژوهش متغيراعتماد بر هنجار ذهني در تسهيم دانش فقـط 
داراي اثر مستقيم است. بنابراين اثر كل اين متغير بر هنجار 
ذهني در تسهيم دانش برابر با اثر مستقيم است. بنابراين بـا 

و غير مستقيم در جـداول  ،6و5توجه به ارائه اثرات مستقيم
ي است كه بر يكديگر هم مربوط به متغيرهاي صرفا7ًجدول

و هم اثر غيرمستقيم دارند.  اثر مستقيم
جدول زير مربوط به برآورد اثرات كل متغيرهـاي مـورد

 بررسي بر يكديگر است.

 . برآورد ضرايب اثر كلي متغيرهاي تحقيق7جدول

t برآوردخطاي استاندارد پارامتر استاندارد شده متغيرها

بر:هااثر كل مشوق
و تمايل به تسهيم دانش 24/002/072/5** نگرش

16/004/066/3** قصد تسهيم دانش

بر: از كمك ديگران اثر كل لذت
08/004/094/1قصد تسهيم دانش

بر: اثر كل اعتماد
و تمايل به تسهيم دانش 25/002/097/5**نگرش

28/001/052/4** قصد تسهيم دانش

در تسهيم دانش:  اثر كل هنجار ذهني

33/007/059/6** قصد تسهيم دانش
01/0P <** 05/0P <*

با اثر كل مشوق و تمايل به تسهيم دانش برابر ها بر نگرش
)24/0) 72/5t) است كه بـا توجـه بـه 01/0) در سـطح=

با است. اثر كل مشوق دار معنا ها بر قصد تسهيم دانش برابر
)16/0) و با توجـه بـه (66/3t  دار معنـا01/0) در سـطح=

است. اثر كل لذت از كمك ديگران بر قصد تسـهيم دانـش
) (08/0برابر با و با توجـه بـه (94/1t و از نظـر آمـاري= (

و تمايل به تسـ دار معنا هيم نيست. اثر كل اعتماد بر نگرش
(25/0دانش برابر بـا (  و بـا توجـه بـه (97/5t= در سـطح (

است. همچنين اثر كل اعتماد بر قصد تسـهيم دار معنا01/0
) (28/0دانش برابر با و بـا توجـه بـه (52/4t ) در سـطح=

بر دار معنا01/0 است. اثر كل هنجار ذهني در تسهيم دانش
) ب33/0قصد تسهيم دانش برابر با و با توجه () 59/6tه =(
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است. در مورد ساير اثـرات كـل نيـز دار معنا01/0در سطح
بـودن اثـرات دار معنـا براساس صرفاًهمانطور كه اشاره شد 

و يا غيرمستقيم كه در جداول اشـاره آنهـا بـه6و5مستقيم
شود. در ادامـه جـدول مربـوط بـه مقايسـه شد قضاوت مي

و كل  متغيرها بر يكديگر همراه اثرات مستقيم، غير مستقيم
 شود. با توضيحات الزم آورده مي

و ميـزان مقايسه اثرات مستقيم، غيرمستقيم، كل
 واريانس تبيين شده متغيرها

هاي تحليل مسـير مقايسـه اثـرات كـل از ديگر ويژگي
متغيرهــا بــر يكــديگر، مقايســه اثــرات مســتقيم بــا اثــرات 

و همچنين اندازه گيري ميـزان واريـانس تبيـين غيرمستقيم
شده هر كدام از متغيرهاي درونزا توسط مدل است. بر ايـن 
اساس در جدول اثرات مستقيم، اثـرات غيرمسـتقيم، اثـرات 

و ميزان واريانس تبيين شده متغيرها بـر قصـد تسـهيم كل
 دانش گزارش شده است. 

 . ضرايب استاندارد شده اثرات مستقيم، غيرمستقيم واثرات كل متغيرها8جدو
 بر قصد تسهيم دانشو واريانس تبيين شده آن

واريانس تبيين شدهاثرات كلاثرات غيرمستقيماثرات مستقيممتغيرها
از:تأثير پذيري قصد تسهيم دانش

16/0**16/0**-01/0هامشوق

26/0
از كمك ديگران 04/008/0**04/0لذت

28/0**17/0**11/0*اعتماد
در تسهيم دانش 33/0**13/0**21/0**هنجار ذهني
و تمايل به تسهيم دانش 35/0**-35/0**نگرش

 دار معنـا ها بر قصد تسـهيم دانـش اثر مستقيم متغير مشوق
نيست در حالي كه اثر غيرمستقيم اين متغير بر قصد تسهيم

) و16/0دانش برابر با اسـت كـه ايـن امـر از نظـر دار معنا)
اي بسيار حائز اهميـت اسـت. اثـر غيـر بررسي نقش واسطه

مستقيم لذت از كمك ديگران بر قصد تسهيم دانش برابر با 
و كـل ايـن دار معناو04/0 است در حالي كه اثـر مسـتقيم

نيسـت. همچنـين اثـر دار معنـا متغير بر قصد تسهيم دانش 
) از17/0غيرمستقيم اعتماد بر قصد تسهيم دانش برابر با و (

آ ) بر قصد تسهيم دانش بزرگتـر اسـت.11/0ن(اثر مستقيم
از28/0ضمنا اثر كل اعتماد بر قصد تسهيم دانش برابر با  و

و غيرمستقيم آن بزرگتـر اسـت. همچنـين اثـر اثر مستقيم
) هنجـار ذهنـي در تسـهيم دانـش بـر قصـد21/0مستقيم(

)بزرگتـر ولـي از اثـر13/0تسهيم دانش از اثر غير مسـتقيم( 
باشد. ميـزان واريـانس تبيـين شـدهمي ) كوچكتر33/0كل(

و  و تمايـل بـه تسـهيم دانـش قصد تسهيم دانش، نگـرش
هنجار ذهنـي در تسـهيم دانـش در مـدل مـورد نظـر ايـن 

است05/0و26/0،22/0،13/0پژوهش به ترتيب برابر با 

درها كه اين موضوع نيز بيانگر اهميت برخي متغير ست كـه
اند. در ادامه با توجـه رفتهمدل مفهومي مورد بررسي قرار نگ

هاي به بررسي فرضيه6و5به نتايج گزارش شده در جداول
 پردازيم: تحقيق مي

 هاي تحقيق بررسي اثبات يا رد فرضيه
م5جدولهمانطور كه در ميشـود اثـر مسـتقيمشاهده

و پاداش بر هنجار ذهن مشوقريمتغ دانـشميدر تسـهيها
) (38/0برابر با و با توجـه بـه مقـدار (42/10=tدر سـطح (

وريـ متغنيـاميدار است. اثر مستقيمعن01/0 بـر نگـرش
(ميبه تسهليتما و با توجه بـه مقـدار10/0دانش برابر با (

)30/2=tاثــرنيدار اســت. همچنــيمعنــ05/0) در ســطح
دانـش برابـر بـاميو پاداش بر قصد تسهها مشوقميمستق

و از نظر آمار-01/0( اولهيفرضني. بنابراستين دار معناي)
م درهيفرضـنيبنـابرا گـردد.يپژوهش تأييد اول پـژوهش

و پاداش بر هنجـار ذهنـ مشوقميارتباط با اثر مستق دريها
و تماميتسه و نگرش درميبه تسهليدانش و دانش تأييـد
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ردميبـر قصـد تسـهريمتغنياميارتباط با اثر مستق دانـش
 شود.يم

شـود اثـر غيـر مـي مشـاهده6همانطور كـه در جـدول
و پاداش بر قصد تسهيم دانـش برابـر بـاها مستقيم مشوق

)16/0) و با توجـه بـه (18/6t  دار معنـا01/0) در سـطح=
 گردد. است. بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد مي

شـود اثـر مسـتقيمميمشاهده5همانطور كه در جدول
و تمايل بـه تسـهيم  متغير لذت از كمك ديگران بر نگرش

) (12/0دانش برابر با و با توجه به مقدار (99/2t= در سطح (
و اثر مستقيم اين متغير بر قصد تسـهيم دار معنا01/0 است

) و از نظر آماري04/0دانش برابر با نيست. بنابراين دار معنا)
در ارتباط با اثر مستقيم لذت از كمـك فرضيه سوم پژوهش 

و در  و تمايـل بـر تسـهيم دانـش تأييـد ديگران بر نگرش
ارتباط با اثر مستقيم اين متغير بـر قصـد تسـهيم دانـش رد 

 گردد. مي
شـود. اثـر غيـر مشـاهده مـي6همانطور كه در جـدول

مستقيم لذت از كمك ديگران بر قصد تسهيم دانش برابر با 
با04/0( و () 80/2tتوجـه بـه  دار معنـا01/0) در سـطح=

 گردد. است. بنابراين فرضيه هشتم پژوهش تأييد مي
مي5همانطور كه در جدول شـود اثـر مسـتقيم مشاهده

متغير اعتماد بر هنجـار ذهنـي در تسـهيم دانـش برابـر بـا 
)11/0) ــدار ــه مق ــا توجــه ب و ب (39/2t= 05/0) در ســطح

و تمايـل بـه دار معنا است. اثر مستقيم اين متغير بر نگـرش
 ) و بـا توجـه بـه مقـدار40/0تسهيم دانـش نيـز برابـر بـا (

)85/10t= ــا05/0) در ســطح ــر دار معن اســت. همچنــين اث
 ) و بـا11/0مستقيم اعتماد بر قصد تسهيم دانش برابـر بـا (

) اسـت. دار معنـا05/0) در سـطح =46/2tتوجه بـه مقـدار
ميبنابراين   گردد. فرضيه سوم پژوهش تأييد

شــود اثــر مــي مشــاهده6همــان طــور كــه در جــدول
و تمايل به تسهيم دانش برابر  غيرمستقيم اعتماد بر نگرش

) (15/0با و با توجه به (11/6t  دار معنـا01/0) در سطح=
 گردد. است. بنابراين فرضيه نهم پژوهش تأييد مي

گـردد اثـر غيـر مـي مشـاهده5همانطور كه در جـدول
مستقيم هنجار ذهني در تسـهيم دانـش بـر قصـد تسـهيم 

) (13/0دانش برابر با و با توجـه بـه (38/5t ) در سـطح=
معني دار است. بنابراين فرضيه هفتم پـژوهش تأييـد01/0
 گردد. مي

شـود اثـر مسـتقيممي مشاهده5همانطور كه در جدول
و تمايل به تسـهيم دانـش بـر  قصـد تسـهيم متغير نگرش

) (35/0دانش برابر با و با توجه به مقدار (84/7t= در سطح (
است. بنابراين فرضيه هشـتم پـژوهش تأييـد دار معنا01/0
 گردد. مي

و مدل برازش شده مشخصه  هاي برازندگي مدل
هـاي برازنـدگي جهت بررسي برازندگي مدل از شاخص

هـاي كلـي از ميـان مشخصـه طـور بـه استفاده شده است. 
ــژوهش  ــن پ ــود دارد، در اي ــه وج ــوعي ك ــدگي متن برازن

 هاي برازش نسبت مجـذور كـاي بـه درجـه آزادي، شاخص
شـاخص برازنـدگي،جذر بـرآورد واريـانس خطـاي تقريـب

تطبيقي، شاخص نكويي برازش، شاخص تعديل شده نكويي 
و 9در جـــدول شـــود. گـــزارش مـــي P-valueبـــرازش،
هــاي برازنــدگي مـــدل ارائــه شــده اســـت. مشخصــه

 
 هاي نكوي برازندگي مدل . مشخصه9جدول

برآوردمشخصه
) df2x(49/2/نسبت مجذور كاي به درجه آزادي

00/1(CFI)شاخص برازندگي تطبيقي
00/1(GFI)شاخص نكويي برازش

96/0(AGFI)شاخص تعديل شده نكويي برازش
055/0 (RMSEA)جذر برآورد واريانس خطاي تقريب

P-value 11/0
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9هـاي نكـويي بـرازش كـه در جـدول با توجه به مشخصه
در بينـي خالقيـت گزارش شده برازش مدل پيش كاركنـان

و ايـن مشخصـه سطح نسبتاً خوبي مـي  از هـا باشـد حـاكي
در همسويي مدل برازش شده با جامعه نظري تحقيق است.

ادامه نمودار مسير مدل برازش شده همـراه بـا پارامترهـاي 
 برآورد شده(مقادير استاندارد) ارائه شده است.

 . مدل برازش شده قصد تسهيم دانش2شكل

 گيري نتيجه.5
زا متغيرهاي بـرون تأثيرهدف اصلي اين تحقيق بررسي

و دورن(مشوق و اعتمـاد) زا ها، لذت از كمك بـه ديگـران،
و تمايـل بـه(هنجارهاي ذهني در تسهيم دانـش، نگـرش

 بر قصد تسهيم دانش است. تسهيم دانش)
 آمـده در ايـن پـژوهش، به دستبا توجه به نتايج كلي

و لذت از كمك به ديگران بر قصـد مستقيم مشوق تأثير ها
و تسهيم دانـش تأييـد نمـي  گـردد. سـاير روابـط مسـتقيم

غيرمستقيم فيمابين متغيرهاي تعريف شده در فرضيات ارائه 
، تأييد شده است. شده

و لذت از كمك بـه تأييد نشدن رابطه مستقيم مشوق ها
ايـن اسـت بـا دهنـده ديگران بر قصد تسهيم دانش، نشـان 
و خـود ارزشـمندي غالـب توجه به سطح باالي تحصيالت،

كرده پيشنهاد مشخص پاداش بر قصد تسهيم افراد تحصيل
بيگانـه بـودن دليـل مثبتي ندارد. همچنـين بـه تأثيردانش 
 هاي مورد بررسي با مفاهيم مديريت دانـش، اصـوالً سازمان

صورت جدي مورد توجـه قـرار مسأله تسهيم دانش هنوز به
و عـدم امنيـت نگرفته است. از طرفي، محافظه كاري افـراد

به شغلي حاصل از رشد سطح دانش ساير همكاران مي توان
 شود. عنوان عامل بازدارنده در تسهيم دانش مطرح

و هـاي مشـوق نكته قابل توجه اين است كه متغيـر هـا
صـورت غيرمسـتقيم از طريـق لذت از كمك به ديگران بـه 

مي تأثير و هنجارها توانند بر قصـد تسـهيم مثبت بر نگرش
و  دانـــش مـــؤثر باشـــند. در ايـــن رابطـــه بـــه مـــديران

و ايجاد تصميم گيرندگان لزوم تغيير نگرش در تسهيم دانش
مي اي ذهني در سازمانهنجاره شـود. نتـايج ايـن پيشنهاد

 همسو است.]33و31و30و29و28[هاي بخش با پژوهش
و هنجارهاي ذهني بـر قصـد با توجه به اين كه نگرش

شود تا مديران ابتـداميرفتار تسهيم دانش مؤثرند، پيشنهاد 
ــش در  ــهيم دان ــردن تس ــديل ك و تب ــرش ــاد نگ روي ايج

هاي تابعه به هنجـار ذهنـي بكوشـند. ايجـاد رفتـار سازمان
تسهيم دانش به هنجار ذهني باعث افـزايش قصـد تسـهيم 

شود. نكته قابـل ذكـر ايـن اسـت كـه دانش در سازمان مي
و فيشـبن، باورهـا در افـرا  د نقـش مطابق بـا نظريـه آيـژن

و مديران مي هـا از طـرق تواننـد در سـازمان محوري داشته
قـرار داده، تـأثير متغيرهاي مختلف باورهاي افراد را تحـت 
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و تبديلتأثير به هنجـار در آنها ات بسزائي در ايجاد نگرش
با ايجاد قصد انجام تسـهيم سازمان داشته باشند، كه نهايتاً

و مورد  دانش در افراد نسبت به ايجاد محيط دانشي مناسب
 تأييد در سازمان خود مؤثر باشند. 
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Abstract 

The purpose of this research is to examine the impact of incentives, Trust, and Pleasure on helping 
others to share knowledge. This is applied research that is descriptive and has been used to collect the 
views of the members of research and education centers affiliated to the Jihad-e-Agriculture 
Organization of Fars province. A structural equation model has been used to analyze the relationships 
between the variables in the research. The results show that the direct impact of Incentives and 
Enjoyment of Helping other people on their sharing intention isn't confirmed. But the direct impact of 
trust on the intention to share knowledge is confirmed. The indirect effect of incentives, trust, and 
Enjoyment of Helping others to share knowledge through mental norms and Attitudes toward 
knowledge sharing is confirmed. Beliefs play a central role in the organization's sharing process. 
Managers can have a significant influence on the organization's attitudes and norms in organizations 
through various variables and affecting their beliefs, ultimately, by creating the Intention to do it in 
individuals rather than creating appropriate behavior and approval in the organization they are 
effective. 
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