فرا تحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش صریح در بافت
دانشگاهی
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چکیده :در دوران کنونی ،دانش بهعنوان یک منبع راهبردی انگاشته میشود و راهبردها ،رویهها و ابزارهای تقویت
اشتراک دانش به یکی از مهمترین چالشهای سازمانها بدل شدهاند .علیرغم پژوهشهای انجامشده در زمینۀ به
اشتراکگذاری ،کسب و خلق دانش ،ادبیات مربوطه هنوز برای ارزیابی عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش کافی
نیست .در جوامع امروزی محیطهای دانشگاهی از مهمترین مراکز تولید دانش هستند که ازجمله ارزشمندترین
تولیدات آنها ،به انواع مقالههای علمی ،پژوهشی ،ترویجی ،گزارش علمی و فنی ،پایاننامه و کتاب میتوان اشاره
کرد .این دانش صریح ،توسط اساتید ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران تولید و میتواند به اشتراک
گذاشته شود .هدف این پژوهش ،توصیف ،تحلیل و ترکیب نتایج برخی از پژوهشهای پیشین انجامشده در ایران در
زمینۀ عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانشِ صریح با استفاده از روش فرا تحلیل است .جامعۀ آماری ،تعدادی از
پژوهشهای انجامشده در ایران در مـورد به اشتراکگذاری دانشِ صریح در محیطهای دانشگاهی از ابتدای سال
 1381تا پایان سال  1395که در پایگاه اطالعات پایاننامهها و رسالههای ایران (گنج) ثبتشدهاند و یا در مجالت
علمی پژوهشی داخل کشور انتشاریافتهاند ،است .پس از بررسی  9عنوان پژوهش با شرایط مناسب برای ورود به فرا
تحلیل مانند روایی و پایایی مناسب ،روش نمونه گیری و آماری صحیح ،فرضیه و سؤاالت مناسب با موضوع پژوهش،
دادههای آماری کافی و سطح معناداری انتخاب شدند ،برای محاسبه اندازه اثر هر یک از عوامل مؤثر از نرمافزار
 STATAاستفاده گردید .نتایج فرا تحلیل نشان داد که عوامل تعهد ،فرهنگسازمانی ،ارتباطات کارکنان ،پاداش،
پشتیبانی فناوری اطالعات ،ساختار سازمانی به ترتیب بر به اشتراکگذاری دانش صریح تأثیر معنیداری دارند و
عامل ویژگی شخصیتی تأثیری بر به اشتراکگذاری دانش صریح ندارد.
کلیدواژهها :ارتباطات کارکنان ،اشتراک دانش ،پاداش ،پشتیبانی فناوری اطالعات ،تعهد ،ساختار سازمانی ،فرا
تحلیل ،فرهنگسازمانی ،ویژگی شخصیتی.

 .1مقاله مستخرج از طرح پژوهشی «فراتحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر به اشتراکگذاری تمام متن پایاننامهها و رسالههای ایران»
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران است.
 .2نویسنده مسئولHodaei@irandoc.ac.ir :
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مقدمه
توجه به مدیریت دانش به اوایل دهه  1990برمیگردد که شرکتها به ارزش دانش بـهعنوان یـک منبـع
راهبردی و عامل ثبات برای بقایشان پی بردنـد .در دوران کنـونی ،دانـش بـهعنوان یـک منبـع راهبـردی
انگاشته میشود و راهبردها ،رویهها و ابزارهای تقویت اشتراک دانش به یکی از مهمترین چالش سازمانها
بدل شدهاند .علیرغم نقش اثباتشده افراد در به اشتراکگذاری ،کسب و خلق دانش ،ادبیات مربوطه هنوز
فاقد استانداردهای الزم برای ارزیابی عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش است .امروزه ارزشافـزوده در
نظام کسبوکار ،مرهون دانش است نـه کـاال؛ بنـابراین توانـایی سـازمانها در بهرهبـرداری از داراییهـای
1
نامشهود ،نسبت به توانایی ناشی از بهرهبرداری از داراییهای مشـهود و فیزیکـی بیشـتر میشـود .دراکـر
( )1993بهصراحت بیان کرده است که ارزشمندترین دارایی سازمانها در قرن بیست و یکم ،دانشـگران و
دانش آنهاست؛ بنابراین مدیران باید بدانند داراییهای دانشی سازمان خـود را چگونـه مـدیریت نماینـد.
برای کسب دانشِ مشابه افراد مجبورند خود را درگیر تجربیات مشابه سازند و اخذ دانش از طریق تجربـه،
زمانبر است ،لذا توجه به عواملی که زمینه الزم برای به اشتراک دانش را فراهم مینمایـد ،حـا ز اهمیـت
بسیار است.

بیان مسئله پژوهش
در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری در زمینه مدیریت دانش انجامشدهاند .این پژوهشها در بافتهـای
متفاوت بخش دولتی یا خصوصی و در محیطهای تجاری یا دانشگاهی هستند .پژوهشها نشان میدهنـد
عوامل متعددی بر به اشتراکگذاری دانشِ صـریح تـأثیر دارنـد .از سـوی دیگـر نتـایج پژوهشهـا نشـان
میدهند که نرخ شکست پروژههای مدیریت دانـش قابلتوجـه اسـت .مـدیران بـرای پیشـبرد پروژههـای
مدیریت دانش نیازمند توجه به عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش در بافت سازمان هستند .بافتهای
دانشگاهی نیز از مهمترین بافتهایی هستند که به اشتراکگذاری دانـش در آنهـا دارای اهمیـت بسـیار
است.
گستردگی و تعدد پژوهشهای انجامشده دربارۀ مدیریت دانش ،عدم نتایج یکسان و سـازگار در همـۀ
پژوهشهای مربوط به این مسئله ،وجود متغیرهای مستقل متنـوع تأثیرگـذار بـر متغیـر وابسـته ،وجـود
متغیرهای تعدیلکنندهای که میتوانند رابطۀ بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار دهنـد،
نیــاز بــه تشــخی حوزههــای پژوهشــی جدیــد و تشــخی حوزههــا و مســا ل مربــوط بــه موضــوع بــه
اشتراکگذاری دانش که پژوهشگران کمتر به آنها پرداختهاند ،نیاز به انجام فـرا تحلیـل در ایـن حـوزه و
بهخصوص به اشتراکگذاری دانشِ صریح را مطرح میکند .این پژوهش در پی شناسایی و ترکیب عوامـل
مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش صریح در محیطهای دانشگاهی است.

1.Drucker
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پیشینه پژوهش
بخش مبانی نظری این پژوهش بهطور عمده با تمرکز بر مباحث مرتبط با به اشتراکگذاری دانش صریح
در محیطهای دانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی تدوینشده است که به آنها اشاره میشود .قاسمی و
آیت ( )1393در پژوهشی به بررسی «ارا ه چهارچوبی جهت تبیین نقش ابعاد فرهنگسازمانی و فناوری
اطالعات در ارتقای تسهیم دانش در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان یزد» پرداختند .جامعۀ
آماری پژوهش ،کلیه کارکنان دانشگاههای پیام نور یزد به تعداد  376نفر بوده است که تعداد  190نفر به
روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری
اطالعات از پرسشنامههای استاندارد فرهنگسازمانی فناوری اطالعات و تسهیم دانش استفاده شد.
میانگین آلفای کرونباخ بهدستآمده برای تمامی متغیرها پژوهش باالتر از  0/7است که نشاندهندۀ پایایی
مطلوب پرسشنامه است .نتایج معادالت ساختاری نشان داد که هر دو متغیر فرهنگسازمانی و فناوری
اطالعات دارای تأثیر معناداری بر تسهیم دانش بودهاند .این در حالی است که تأثیر فرهنگسازمانی نسبت
به فناوری اطالعات بر تسهیم دانش بیشتر است .همچنین فرضیههای فرعی پژوهش مشخ کردند که
به ترتیب مؤلفههای ساختار سازمانی ،سیستم پاداش ،ارتباطات کارکنان ،اعتماد و استفاده از فناوری
اطالعات بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش داشتهاند.
ابیلی و همکاران ( )1390در پژوهشی به بررسی نقش عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش سازمانی
در مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی پرداختند .جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان
پژوهشی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی (وابسته به وزارت نفت) است 50 .نفر از کارشناسان بهصورت
هدفمند (غیر تصادفی) انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری گردید .برای سنجش
اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن از پرسشنامه لین )2008( 1استفاده شد .آلفای کرونباخ محاسبهشده
برای تعیین میزان پایایی ابزار اندازهگیری برابر با عدد  0/89بود .بر اساس مدل لین ( )2008سه عامل
ساختار سازمانی (شامل پیچیدگی ،رسمیت ،تمرکز) ،فرهنگسازمانی (شامل فرهنگ بوروکراتیک ،خالق و
نوآور و حمایتگر) و عوامل انسانی (شامل اعتماد و تعهد) که بر اشتراک دانش مؤثرند ،موردمطالعه قرار
گرفتند .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبا روش همبستگی اسپیرمن ،یومن وایت نی و کروسکال
والیس و درنهایت فریدمن تحلیل شدند .نتایج تحقیق حاکی از این است که در سازمان موردمطالعه )1
وضعیت اشتراک دانش کارکنان نسبتاً مطلوب است )2 .سن ،سابقه کار ،رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت
و پست سازمانی باعث ایجاد تفاوت در میزان اشتراک دانش نشده است )3.اشتراک دانش با عوامل انسانی
(تعهد و اعتماد) بهطور مثبت و عوامل ساختار (رسمیت ،تمرکز ،پیچیدگی) بهطور منفی در ارتباط
است )4.بین اشتراک دانش و فرهنگ خالق و حمایتگر (که از مؤلفههای عوامل فرهنگی میباشند) رابطه
مثبت و بین اشتراک دانش و فرهنگ بوروکراتیک (که از دیگر عوامل فرهنگی محسوب میشود) رابطه
منفی وجود دارد )5 .عوامل بازدارنده اشتراک دانش (فرهنگ بوروکراتیک و عوامل ساختاری) ازنظر
رتبهبندی تفاوت معناداری ندارند و این در حالی است که از بین عوامل تسهیلکنندۀ اشتراک دانش،
1.lin
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عوامل انسانی (تعهد و اعتماد) ،فرهنگسازمانی (فرهنگ خالق و نوآور و حمایتگر) به ترتیب فرهنگ
خالق و نوآور بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است و پسازآن به ترتیب اعتماد ،فرهنگ حمایتگر
و تعهد در جایگاه بعدی قرار دارد.
حسین قلی زاده و میر کمالی ( )1389در پژوهشی به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش در
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی پرداختند .جامعۀ آماری پژوهش  23نفر شامل
ر یس و کلیه معاونان ،مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیئتعلمی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه فردوسی بودند که نظر بهاندازه حجم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده
گردید .دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه کامالً محقق ساخته گردآوری شد .برای محاسبۀ همسانی
درونی متغیرها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد.
بهمنظور تعیین روایی سازههای اصلی تشکیلدهندۀ پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد.
عاملهای استنتاج شدۀ نهایی درنتیجۀ چرخش عاملها ،نُه عاملِ «ارتباطات» زیرمجموعهای از فناوری
اطالعات« ،سودمندی ادراکشده از « ،»ICTسهولت ادراکشده از « ،»ICTکار تیمی»« ،استراتژی
سازمانی»« ،اعتماد»« ،تعهد عاطفی»« ،خود کفایتی» و «ماهیت دانش» بودند .از میان عوامل
استخراجشده باالترین میزان همبستگی اشتراک دانش با «کار تیمی» ( 80درصد) مشاهده شد .نتایج
تحلیل رگرسیون چندگانه توأم نیز نشان داد که «استراتژی سازمانی»« ،اعتماد» و «خود کفایتی» افراد
بهعنوان سه عامل اصلی که بیشترین میزان اثرگذاری بر اشتراک دانش را دارند ،استخراج شدند.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن است که سودمندی و سهولت ادراکشده از  ،ICTکار تیمی ،تعهد عاطفی و
ماهیت دانش و ارتباطات در این پژوهش معنیدار نیستند.
نعمتی انارکی و نوشین فرد ( ) 1392در پژوهشی الگویی را برای اشتراک دانش درونسازمانی میان
اعضای هیئتعلمی بر مبنای عوامل فردی ،سازمانی و فنی ارا ه دادند .جامعه آماری پژوهش شامل 3430
نفر اعضای هیئتعلمی تماموقت شاغل در مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور و  12428نفر اعضای
هیئتعلمی تماموقت شاغل در دانشکدههای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی کشور بود .حجم
نمونه با استفاده از «تکنیک نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصی مناسب»  423نفر در نظر گرفته
شد .دادهها با استفاده از همبستگی پیرسون تحلیل و از نرمافزار  SPSSو  AMOSو روش مدل معادالت
ساختاری برای ارا ه الگو استفاده شد .عوامل فردی شامل «دیدگاه و نگرش»« ،تمایل»« ،انگیزه»« ،اعتماد
و تعهد» بودند .عوامل سازمانی شامل «فرهنگسازمانی»« ،ساختار سازمانی»« ،رهبری و حمایت
مدیریت» و «راهبردهای سازمان» بودند .نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل فردی برابر  ،0/853برای
عوامل سازمانی برابر  0/955و برای عوامل فنی برابر  0/908به دست آمد که با توجه به اینکه ضریب
آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل پرسشنامه بزرگتر از مقدار  0/8است لذا پایایی ابزار مورد تأیید
است .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سه عامل فنی ،فردی و سازمانی بر میزان اشتراک دانش
درونسازمانی تأثیر معنادار دارند.
پهلوانی و همکاران ( )1389در پژوهشی به بررسی و اولویتبندی عوامل فرهنگی مؤثر در به
اشتراکگذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی پرداختند .جامعه آماری کلیه افراد
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شاغل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که تعداد آنها  290نفر بود .بهطور تصادفی از بین
پژوهشگران مشغول در شرکت ،تعدادی با توجه به نگاره نمونهگیری مورگان انتخاب شدند190 .
پرسشنامه بین پژوهشگران واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی توزیع شد که از این تعداد  132نفر
برگردانده شد .مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای تعیین پایایی پرسشنامه حدود  0/88به دست آمد
که نشاندهنده قابلیتِ اعتماد پرسشنامه است« .اعتماد»« ،ارتباطات میان کارکنان»« ،سیستمهای
اطالعات»« ،سیستم پاداش» و «ساختار سازمانی» بهعنوان عوامل فرهنگسازمانی تأثیرگذار بر اشتراک
دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی در نظر گرفته شدند .نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان
داد که بین تمامی عوامل ذکرشده با اشتراکگذاری دانش همبستگی معناداری وجود دارد .طبق نتایج
آزمون فریدمن اولویتبندی عوامل فرهنگی مؤثر در به اشتراکگذاری دانش عبارت است از :ارتباطات،
اعتماد ،پاداش ،سیستمهای اطالعاتی و ساختار.
تقوی فرد و همکاران ( )1393در پژوهشی به بررسی نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین
کارکنان پرداختند .جامعه آماری  170نفر از کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران در نظر گرفته شد 120 .نفر از طریق فرمول نمونهگیری کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری اطالعات پرسش نامه بود .ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبۀ میزان پایایی پرسشنامه مقدار
 0/913به دست آمد که در سطح کامالً مناسبی قرار دارد .بهمنظور تحلیل دادهها از رگرسیون چندگانه با
کمک نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی (اعتماد افقی ،عمودی و
نهادی) و تسهیم دانشِ کارکنان اداری در واحد علوم و تحقیقات تهران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین مشخ شد که مؤلفه اعتماد افقی دارای بیشترین ضریب همبستگی و مؤلفۀ اعتماد
عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی با تسهیم دانش است.
جهاندیده ( )1391در پژوهشی به «بررسی رابطۀ عوامل سازمانی (ساختار ،فرهنگ ،فنّاوری) بر
مدیریت دانش مطالعۀ موردی :دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه تهران» پرداخت .جامعۀ آماری پژوهش
 120نفر از اعضای هیئتعلمی و کارکنان دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در سال  90-91مشغول
به کار یا تدریس بودند .برای انتخاب نمونه از تکنیک سرشماری استفاده گردید .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ مقدار  0/941به دست آمد که قابلیت اعتمادِ پرسشنامه را
تأیید میکند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفادهشده
است .نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار سازمانی و خلق و انتقال دانش ،همچنین بین
فرهنگسازمانی و خلق و انتقال دانش و نیز بین فنّاوری مورداستفاده و خلق و انتقال دانش رابطه وجود
دارد.
باروج و مدهوشی ( )1392در پژوهش خود به «بررسی تأثیر مهمترین عوامل فردی ،سازمانی و
فناوری بر فرایند تسهیم دانش در میان اعضای هیئتعلمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل» پرداخت.
جامعۀ آماری شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به تعداد  130نفر بود .برای
نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شد که با توجه به فرمول ،حجم نمونه  78نفر به دست
آمد 100 .پرسشنامه توزیع شد و درنهایت  77پرسشنامه کامل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای
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جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفادهشده است .ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالی 0/7
بود .برای آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جز ی استفاده گردید .نتایج
پژوهش نشان داد که عوامل فردی ،سازمانی و فناوری تأثیر مثبت بر تسهیم دانش دارند که عوامل فردی
شامل اعتماد ،خود کارآمدی دانش و لذت حاصل از کمک دیگران با ضریب مسیر ( )0/435بیشترین تأثیر
را در تسهیم دانش در بین اعضای هیئتعلمی به خود اختصاص داده است .نقش عوامل سازمانی یعنی
سیستم پاداش سازمانی و پشتیبانی مدیریت ارشد با ضریب مسیر ( ،)0/155کمرنگ به نظر میرسد.
امیری و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در تسهیم دانش
پرداختند و رابطۀ میان ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت (برونگرایی ،سازگاری ،وظیفهشناسی ،روان
رنجوری ،گشودگی در برابر تجربه) و رفتار تسهیم دانش بررسی شد .جامعۀ آماری دانشجویان شاغل
دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران به تعداد  3200نفر بودند .بر اساس فرمول جامعۀ محدود ،نمونهای با
حجم  332نفر انتخاب شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که  274پرسشنامه کامل برای تحلیل
مورداستفاده قرار گرفت .میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای برونگرایی  ،0/72سازگاری ،0/70
وظیفهشناسی  ،0/72روان رنجوری  ،0/71گشودگی در برابر تجربه  0/76و تسهیم دانش  0/79به دست
آمد .از مدل معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده گردید .نتایج نشان داد که از میان پنج بُعد
ویژگی های شخصیتی ،بُعد سازگاری اثر معنادار و مثبتی بر تسهیم دانش دارد .بُعد روان رنجوری اثر
معنادار و منفی بر تسهیم دانش دارد و ابعاد برونگرایی ،وظیفهشناسی و گشودگی در برابر تجربه تأثیر
معناداری بر اشتراک دانش ندارند.

خالصه عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش
جدول شماره  ،1خالصه عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش را در پژوهشهای پیشین بررسیشده ،نشان
میدهد.
جدول  .1عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در پژوهشهای پیشین

شماره

قاسمی و آیت ()1393

تقوی فرد و همکاران ()1393

بارو ج و مدهوشی ()1392

()1392

نعمتی انارکی و نوشین فرد

4

اکبر جهاندیده ()1391

3

نگرش
تسهیم دانش /اشتراک دانش



اییلی و همکاران ()1390

2

فرهنگسازمانی






1389ی) و همکاران ()1389
(پهلوان

1

پشتیبانی فناوری اطالعات





حسین قلی زاده و میر کمالی

عامل





امیری و همکاران ()1394

منبع
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جدول  .1عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در پژوهشهای پیشین

شماره

قاسمی و آیت ()1393

تقوی فرد و همکاران ()1393

بارو ج و مدهوشی ()1392

()1392

نعمتی انارکی و نوشین فرد

اکبر جهاندیده ()1391

اییلی و همکاران ()1390

1389ی) و همکاران ()1389
(پهلوان

5

ساختار سازمانی









6

سیستم پاداش





7

ارتباطات کارکنان /ارتباطات بین
فردی





8

اعتماد











حسین قلی زاده و میر کمالی

عامل





9

اعتماد عمودی



10

اعتماد نهادی



11

سودمندی ادراکشده از فناوری
اطالعات و ارتباطات



12

سهولت ادراکشده از فناوری اطالعات
و ارتباطات



13

انگیزه

14

خودکارآمدی دانش /خودباوری دانش



15

لذت حاصل از کمک به دیگران



16

پشتیبانی مدیریت ارشد



17

اشتراک دانشِ درونسازمانی



18

تمایل



19

تعهد



20

رهبری



21

حمایت مدیریت



22

راهبردهای سازمان



23

اعتماد بین فردی (افقی)

24

خلق و انتقال دانش

25

پیچیدگی (عامل ساختار سازمانی)



26

رسمیت ( عامل ساختار سازمانی)



27

تمرکز (عامل ساختار سازمانی)



28

فرهنگسازمانی بوروکراتیک



29

فرهنگسازمانی خالق



30

فرهنگسازمانی نوآور










امیری و همکاران ()1394

منبع
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جدول  .1عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در پژوهشهای پیشین

شماره

قاسمی و آیت ()1393

تقوی فرد و همکاران ()1393

بارو ج و مدهوشی ()1392

()1392

نعمتی انارکی و نوشین فرد

اکبر جهاندیده ()1391

اییلی و همکاران ()1390

1389ی) و همکاران ()1389
(پهلوان

حسین قلی زاده و میر کمالی

عامل

امیری و همکاران ()1394

منبع



31

فرهنگ حمایتگر

32

کار تیمی



33

استراتژی



34

تعهد عاطفی



35

خود کفایتی




36

ماهیت دانش

37

ویژگی شخصیتی (برونگرایی)

38

ویژگی شخصیتی(سازگاری)



39

ویژگی شخصیتی(وظیفهشناسی)



40

ویژگی شخصیتی(روان رنجوری)



41

ویژگی شخصیتی(گشودگی در برابر
تجربه)





دستهبندی برخی از عواملِ (متغیرهای مستقلِ) یکسان
با توجه به اینکه برخی از عوامل (متغیرهای مستقل) بررسیشـده در پژوهشهـا ،ازنظـر مفهـوم یکسـان
بودند ،برای محاسبه اندازه اثر ،بهعنوان یک عامل در نظر گرفته شدند که این دستهبندی در جدول شماره
 2نشان دادهشده است.
جدول  .2دستهبندی عواملی که یکسان در نظر گرفتهشده
عامل اصلی

ویژگی
شخصیتی

فرهنگسازمانی

فراوانی

عوامل فرعی

فراوانی

ویژگی شخصیتی (برونگرایی)

1

امیری و همکاران ()1394

ویژگی شخصیتی (سازگاری)

1

امیری و همکاران ()1394

کل

5

پژوهش

ویژگی شخصیتی (وظیفهشناسی)

1

ویژگی شخصیتی (روان رنجوری)

1

امیری و همکاران ()1394

ویژگی شخصیتی (گشودگی در
برابر تجربه)

1

امیری و همکاران ()1394

فرهنگسازمانی

3

6

امیری و همکاران ()1394

جهاندیده ( ،)1391قاسمی و آیت
( ،)1393ابیلی و همکاران ()1390
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جدول  .2دستهبندی عواملی که یکسان در نظر گرفتهشده
عامل اصلی

ساختار
سازمانی

عوامل فرعی

فراوانی

فراوانی
کل

پژوهش

فرهنگسازمانی حمایتگر

1

ابیلی و همکاران ()1390

فرهنگسازمانی بوروکراتیک

1

ابیلی و همکاران ()1390

فرهنگسازمانی خالق و نوآور

1

ابیلی و همکاران ()1390

ساختار سازمانی

4

7

جهاندیده ( ،)1391قاسمی و آیت
( ،)1393ابیلی و همکاران (،)1390
پهلوانی و همکاران ()1389

ساختار سازمانی (پیچیدگی)

1

ساختار سازمانی (رسمیت)

1

ابیلی و همکاران ()1390

ساختار سازمانی (تمرکز)

1

ابیلی و همکاران ()1390

تعهد

1

ابیلی و همکاران ()1390

تعهد عاطفی

1

تعهد

2

ابیلی و همکاران ()1390

حسین قلی زاده و میر کمالی
()1389

سؤاالت پژوهش
در پاسخ به سؤال پژوهش یعنی :عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانش صریح در محیطهـای دانشـگاهی
کدامند؟ کلیه عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در پژوهشها شناسایی و در جدول  1خالصه گردیدند
و در پاسخ به سؤال بعدی پژوهش یعنی :کدام عوامل نسبت به دیگر عوامل از اولویت بـاالتری دارنـد؟ بـا
توجه به فراوانی عوامل استخراجشده در جداول شمارههای  1و  2و با در نظر گـرفتن متغیـر وابسـته بـه
اشتراکگذاری دانش ،تعدادی سؤال مطرح گردید و بر اساس سؤاالت پژوهش فرضیهها مطرح گردیدند و
اندازه اثر هر یک از این عوامل محاسبه شد.
سؤال -1آیا تعهد بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
سؤال  -2آیا فرهنگسازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
سؤال -3آیا ارتباطات کارکنان بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
سؤال -4آیا پاداش بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
سؤال -5آیا پشتیبانی فناوری اطالعات بر به اشتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر
دارد؟
سؤال -6آیا ساختار سازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
سؤال  -7آیا ویژگی شخصیتی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد؟
پاسخ به این سؤاالت با استفاده از تکنیک فرا تحلیـل بـه مـدیران در محیطهـای دانشـگاهی کمـک
خواهد کرد تا به اشتراکگذاری دانش را بین اعضای خود بهبود بخشند و به بهرهوری بیشتر کمک شایانی
کند.
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فرضیههای پژوهش
فرضیه  -1تعهد بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه  -2فرهنگسازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه  -3ارتباطات کارکنان بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه  -4پاداش بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه -5پشتیبانی فناوری اطالعات بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه  -6ساختار سازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.
فرضیه  -7ویژگی شخصیتی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

مدل مفهومی پژوهش
در شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش که نشاندهندۀ عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری دانـش در محیطهـای
دانشگاهی است ،نشان دادهشده است.

شکل  .1مدل پژوهش

روششناسی پژوهش
1

اصطالح فرا تحلیل در ابتدا توسط گالس ( )1940در دهۀ  1970ابداع شـد و سـپس توسـط هـدجس و
اولکین ،)1985(2هانتر و اشمیت ،)1990(3روزنتال و رابین )1994(4گسـترش یافـت (فراهـانی و عریضـی
.(1388فرا تحلیل نوع خاصی از ترکیب تحقیقاتی است که دارای فرضیههای مشابهی هستند و هـدف آن
شناسایی رابطه یا تأثیر متغیرها در تحقیقات متعددِ گذشته است (قربانی زاده ،نانگیر  .)1393پژوهشگران

1.Glass
2.Hedge and Olkin
3.Hunter and Schmidt
4. Rosenthal and Robin
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برای استفاده از روش فرا تحلیل ،مراحل گوناگونی را بیان میکنند .استرینر( )20031مراحل دوازدهگانهای
را برای انجام پژوهشهای فرا تحلیل ارا ه میکند که عبارتاند از:
-1تعریف مسئله پژوهش،
 -2بیان تفصیلی معیارهای انتخاب مطالعات و پژوهشها،
 -3کدگذاری پژوهشها با استفاده از یک چکلیست تهیهشده،
 -4جستوجوی مطالعات و پژوهشها،
 -5انتخاب مطالعات برای فرا تحلیل،
 -6ارزیابی مطالعات انتخابشده،
 -7خالصه کردن نتایج مطالعات،
 -8محاسبه اندازه اثر،
 -9توصیف و تفسیر اندازههای اثر،
-10تجزیهوتحلیل توصیفی پژوهشها،
-11تدوین سؤالها و فرضیههای پژوهش،
-12ترکیب مطالعات و انتخاب نوع تحلیل شامل مدل اثرهای ثابت و مدل اثرهای تصادفی.

تجزیهوتحلیل دادهها
این پژوهش گامهای زیر را بر اساس دیدگاه استرینر ( )2003در اجرای مراحل فرا تحلیل طی کرده است:
در مرحلۀ اول ابتدا مسئله پژوهش بیان گردید ،سپس معیارهایی برای انتخاب پژوهشهـای پیشـین کـه
میتوانند بهعنوان نمونه آماری در فرایند پژوهش وارد شوند تعیین گردیده شـد .ازجملـه مهمتـرین ایـن
معیارها عبارت بودند از :کمّی بودن پژوهشها ،وجود دادههای آماری کـافی بـرای محاسـبه انـدازه اثـر و
ازلحاظ زمینه ،موضوعات مرتبط با به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی .جستوجو و انتخاب
پژوهشهای پیشین از منابع و پایگاههای اطالعات علمی داخل کشور صورت پذیرفت .پژوهشهایی که در
بازۀ زمانی  1381-1395قرار داشتند ،موردبررسی قرار گرفتند .سپس تمامی پژوهشهای انتخابشده بـا
توجه به چکلیست زیر خالصه شدند :عنوان پژوهش ،مشخصات کامل مجریان آنها ،سال انجام پژوهش،
محل اجرای پژوهش ،سؤال پژوهش ،ابزار جمعآوری اطالعات ،جامعه آماری ،نمونـه و روش نمونـهگیری،
روش انجام پژوهش ،متغیرهای پژوهش ،روش آماریِ تجزیه تحلیل دادهها و نتایج پژوهش.
در مرحلۀ ارزیابی و برای بررسی روایی و درستی انتخاب پژوهشها ،با توجه به نظـر  5نفـر از اسـاتید
مدیریت و آمار ،پژوهشهایی که روش آماری آنها کیفی بودند و یا دادههای آماری ناقصـی داشـتند و یـا
مرتبط با موضوع به اشتراکگذاری دانش نبودند ،حذف گردیدند .پسازاین مرحله جدولی از عوامل مـؤثر
بررسیشده در هر یک از پژوهش ها تهیه گردید و با توجه به عواملی که دارای فراوانی بودند و بـا در نظـر
گرفتن متغیر وابستۀ به اشتراک گذری دانش ،فرضیههای پژوهش مطرح گردیده شد .پسازاین مرحله بـا
1.Streiner
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استفاده از نرمافزار  ، STATAاندازه اثر برای هر یک از عوامل مؤثر ،محاسبه گردید و سپس مـورد تفسـیر
قرار گرفت .سپس فرضیههای پژوهش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و بـا ترکیـب نتـایج پژوهشهـای
پیشین و تحلیل آنها ،نتایج پایانی استخراج شد .جامعۀ آماری تعدادی از پژوهشهای انجامشده در ایران
در مـورد به اشتراکگذاری دانشِ صریح در محیطهای دانشگاهی از ابتـدای سـال  1381تـا پایـان سـال
 1395که در پایگاه اطالعات پایاننامهها و رسالههای ایـران (گـنج) ثبتشـدهاند و یـا در مجـالت علمـی
پژوهشی داخل کشور انتشاریافتهاند ،است .پس از بررسی 9،عنوان پژوهش با شرایط مناسب برای ورود به
فرا تحلیل مانند روایی و پایایی مناسب ،روش نمونهگیری و آماری صحیح ،فرضـیه و سـؤاالت مناسـب بـا
موضوع پژوهش ،دادههای آماری کافی و سطح معناداری بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند.

تفسیر اندازه اثر
در فرا تحلیل الزم است تا میزان اندازههای اثر برای مخاطبان تفسیر گردد .این کار به خوانندگان پژوهش
کمک میکند تا نتایج حاصله را بهتر درک کنند .چنانچه پژوهشهایی در زمینۀ موضوع موردبررسی
قرارگرفته ،با گزارش میزان متوسط اندازههای اثر ،زمینۀ الزم جهت تفسیر اندازههای اثر فراهم میشود .به
این منظور الزم است تا  dو  rموردمحاسبه قرار گیرند.
چنانچه پژوهشهای موردمطالعه اندازۀ اثر را گزارش نکرده باشند از جدول خطوط راهنمای کوهن
برای تفسیر اندازه اثر به شرح زیر استفاده میشود.
جدول  .5تفسیر اندازه اثر کوهن
اندازه اثر

( Dبرای تفاوتهای گروهی)

( Rبرای مطالعات همبستگی)

اندازه اثر کم

0/2

0/1

اندازه اثر متوسط

0/5

0/3

اندازه اثر زیاد

0/8

0/5

دادههای آماری موردنیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر اشتراک دانش
جدول  ،6دادههای آماری موردنیاز برای محاسبه اندازه اثر هر یک از عوامل مؤثر استخراجشده بر به
اشتراکگذاری دانش را نشان میدهد.
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جدول  .6دادههای آماری موردنیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر اشتراک دانش
آمارهها

ردیف

محقق

سال

روش آماری

ضریب مسیر

خطای

استاندارد

()T

آمارۀ آزمون

p-value

حجم نمونه

متغیر مستقل :ویژگی شخصیتی
1

امیری و همکاران

1394

مدل معادالت
ساختاری

-0/02

0/166

-0/12

P<0/05

274

2

امیری و همکاران

1394

مدل معادالت
ساختاری

0/27

0/132

2/04

P<0/05

274

3

امیری و همکاران

1394

مدل معادالت
ساختاری

-0/02

0/105

-0/19

P<0/05

274

4

امیری و همکاران

1394

مدل معادالت
ساختاری

-0/25

0/082

-3/04

P<0/05

274

5

امیری و همکاران

1394

مدل معادالت
ساختاری

0/01

0/083

0/12

P<0/05

274

متغیر مستقل :ارتباطات
1

قاسمی و آیت

1393

رگرسیون

0/367

0/072

0/001

190

2

پهلوانی و همکاران

1389

همبستگی
اسپیرمن

0/44

0/087

0/029

132

متغیر مستقل :پاداش
1

قاسمی و آیت

1393

رگرسیون

0/369

0/072

0/001

190

2

پهلوانی و همکاران

1389

همبستگی
اسپیرمن

0/31

0/087

0/01

132

متغیر مستقل :ساختار سازمانی
1

قاسمی و آیت

1393

رگرسیون

0/405

0/072

0/001

190

2

جهاندیده

1391

همبستگی
پیرسون

0/788

0/113

0/000

80

3

ابیلی و همکاران
(کلی)

1390

همبستگی
اسپیرمن

-0/458

0/144

0/000

50

4

پهلوانی و همکاران

1389

همبستگی
اسپیرمن

0/25

0/087

0/000

132

5

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

-0/542

0/144

0/000

50
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جدول  .6دادههای آماری موردنیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر اشتراک دانش
آمارهها

ردیف

محقق

سال

روش آماری

ضریب مسیر

خطای

استاندارد

()T

آمارۀ آزمون

p-value

حجم نمونه

6

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

-0/645

0/144

0/000

50

7

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

-0/335

0/144

0/000

50

متغیر مستقل :پشتیبانی فناوری اطالعات
1

قاسمی و آیت

1393

رگرسیون

0/178

0/072

0/012

190

2

پهلوانی و همکاران

1389

همبستگی
اسپیرمن

0/29

0/087

0/018

132

3

حسین قلی زاده و
میر کمالی

1389

رگرسیون
چندگانه

-0/24

0/11

-1.1

0/28

23

4

باروج و مدهوشی

1392

مدل معادالت
ساختاری

0/314

0/053

5/828

P<0/01

77

5

جهاندیده

1391

همبستگی
پیرسون

0/463

0/113

0/000

80

متغیر مستقل :تعهد
1

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

0/589

0/144

2

حسین قلی زاده و
میر کمالی

1389

رگرسیون
چندگانه

0/17

0/28

0/28

0/000

50

0/23

23

متغیر مستقل :فرهنگسازمانی
1

جهاندیده

1391

همبستگی
پیرسون

0/53

0/113

1

قاسمی و آیت

1393

همبستگی

0/38

0/072

3

ابیلی و همکاران
(کلی)

1390

همبستگی
اسپیرمن

0/7

0/144

0/000

4

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

0/75

0/144

0/000

50

5

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

-0/41

0/144

0/000

50

6

ابیلی و همکاران

1390

همبستگی
اسپیرمن

0/59

0/144

0/000

50

5/31

0/000

80

P<0/01

190
50
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اندازۀ اثر محاسبهشده برای هر یک از عوامل
در فرا تحلیل ،اصل اساسی عبارت است از محاسبه اندازه اثر برای مطالعات مجزا و جداگانـه و برگردانـدن
آنها به یک ماتریس مشترک (عمومی) و آنگاه ترکیب آنها برای دستیابی بـه یـک متوسـط (میـانگین).
بهعبارتدیگر اندازه اثر نشاندهندۀ میزان یا درجۀ حضور پدیده در جامعه است و با فرض صفر در ارتبـاط
است .فرض صفر درواقع یعنی اندازه اثر در جامعه صفر است و هرگاه فرض صفر رد شود یعنی مقدار اندازه
اثر در جامعه غیر صفر است؛ بنابراین اندازه اثر نشاندهندۀ میزان یا درجۀ حضور پدیده در جامعه است و
هرچه اندازه اثر بزرگتر باشد ،درجۀ حضور پدیده بیشتر است (فراهانی و عریضی  .)277-281 ،1388در
این پژوهش با استفاده از نرمافزار  ، STATAاندازه اثر برای هر یک از عوامل مـؤثر بـر بـه اشـتراکگذاری
دانش ،محاسبه گردید .پس از محاسبۀ اندازه اثر ،عوامل مـؤثر بـر اشـتراکگذاری دانـش در محیطهـای
دانشگاهی به ترتیب اولویت در جدول شمارۀ  ،7نشان داده شدند.
جدول  .7مقادیر اندازه اثر هر یک از عوامل مؤثر بر اشتراک دانش
عامل مؤثر

ردیف

تعداد منبع

اندازه اثر

1

تعهد سازمانی

2

0/5

2

فرهنگسازمانی

6

0/42

3

ارتباطات کارکنان

2

0/4

4

پاداش

2

0/34

5

پشتیبانی فناوری اطالعات

5

0/24

6

ساختار سازمانی

7

0/13

7

ویژگی شخصیتی

5

-0/05

نتیجهگیری و بحث
گستردگی پژوهشهای انجامشده دربارۀ به اشتراکگذاری دانش ،عـدم نتـایج یکسـان و سـازگار ،وجـود
متغیرهای متنوع و تأثیرگذار ،نیاز به شناسایی موضوعات جدید پژوهشـی و تشـخی حوزههـا و مسـا ل
مربوط به اشتراک دانش که پژوهشگران کمتر به آنها پرداختهاند ،نیاز به انجام فرا تحلیـل در حـوزۀ بـه
اشتراکگذاری دانشِ صریح را نشان میدهد .لذا در این پژوهش 9 ،مقاله و پایاننامـه مـرتبط بـا موضـوع
اشتراک دانش با شرایط مناسب برای ورود به فرا تحلیـل انتخـاب شـدند و مـورد ارزیـابی و تحلیـل قـرار
گرفتند .نتایج ارزیابی در زیر بهتفصیل بیانشدهاند .در جـدول شـماره  ،8نتـایج بهدسـتآمده از بررسـی
فرضیههای پژوهش مقایسه شدهاند.
فرضیه ( )1تعهد بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد .از مجموع  9پژوهش
انجامشده ،در  2مورد تأثیر مستقیم تعهد بر اشتراک دانش موردبررسی قرار گرفت .اندازه اثر محاسبهشده
برای این تعداد پژوهش مقدار  0/5به دست آمد که نشاندهندۀ معنـیدار بـودن آن اسـت .ایـن یافتـهها
حاصل پژوهشهای انجامشده توسط ابیلی و همکاران ( )1390و حسین قلی زاده و میـر کمـالی ()1389
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است .این یافتهها با یافتههای حاصل از پژوهشهای انجامشده توسـط لـی و همکـاران ،)2017(1شـریفی
دوست و ابیلی ( ،)1391رضایی و فرج پهلو ( ،)1392لک و احمدی ( )1394و آقاجانی و رضایی ()1393
یکسان میباشند.
فرضیه ( )2فرهنگسازمانی بر بـه اشـتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر دارد .از
مجموع  9پژوهش انجامشده ،در  6مورد تأثیر مستقیم فرهنگسازمانی بر اشتراک دانش موردبررسی قرار
گرفت .اندازه اثر محاسبهشده برای این تعداد پژوهش مقدار  0/42به دست آمد که نشاندهندۀ معنـیدار
بودن آن است .این یافتهها حاصل پژوهشهای انجامشده توسـط ابیلـی و همکـاران ( ،)1390جهاندیـده
( )1391و قاسمی و آیت ( )1393است .این یافتهها با یافتـههای بهدسـتآمده از پژوهشهـای شـبرینا و
سیلویانیتا ،)2014(2شـریفی دوسـت و ابیلـی ( ،)1391حسـنی و غفـاری ( ،)1390رضـایی و فـرج پهلـو
( ،)1392اخوان خرازیان و مقدسی ( ،)1395شیرازی و همایونی راد ( )1394یکسان میباشند.
فرضیه ( )3ارتباطات کارکنان بر به اشتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر دارد .از
مجموع  9پژوهش انجامشده ،در  2مورد تأثیر مستقیم ارتباطات کارکنان بر اشـتراک دانـش موردبررسـی
قرار گرفت .اندازه اثر محاسبهشده برای این تعداد پـژوهش مقـدار  0/ 4بـه دسـت آمـد کـه نشـاندهندۀ
معنیدار بودن آن است .این یافتـهها حاصـل پژوهشهـای انجامشـده توسـط قاسـمی و آیـت ( )1393و
3
پهلوانی و همکاران ( )1389است .این یافتهها با یافتـههای حاصـل از پژوهشهـای شـبرینا و سـیلویانیتا
( ،)2014رضایی و فرج پهلو ( )1392و افجه ،انتظاری و مرتجی ( )1394یکسان هستند.
فرضیه ( )4پاداش بر به اشـتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر دارد .از مجمـوع 9
پژوهش انجامشده ،در  2مورد تأثیر مستقیم پاداش بر اشتراک دانش موردبررسی قرار گرفـت .انـدازه اثـر
محاسبهشده برای این تعداد پژوهش مقدار  0/34به دست آمد که نشاندهندۀ معنـیدار بـودن آن اسـت.
این یافتهها حاصل پژوهشهای انجامشده توسط قاسـمی و آیـت ( ،)1393پهلـوانی و همکـاران ()1389
است .در پژوهشهای انجامشده توسط اسوِتالنا سـاجِوا ،)2014(4رضـایی و فـرج پهلـو ( ،)1392جـابری،
سلیمی و خزا ی پول ( )1392نیز نتایج مشابهی به دست آمد.
فرضیه ( )5پشتیبانی فناوری اطالعات بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر
دارد .از مجموع  9پژوهش انجامشده ،در  5مورد تأثیر مستقیم پشـتیبانی فنـاوری اطالعـات بـر اشـتراک
دانش موردبررسی قرار گرفت .اندازه اثر محاسبهشده برای این تعداد پژوهش مقدار  0/24به دست آمد که
نشاندهندۀ معنیداری آن است .این یافتهها حاصل پژوهشهای انجامشده توسط قاسمی و آیت (،)1393
پهلــوانی و همکــاران ( ،)1389حســین قلــی زاده و میــر کمــالی ( ،)1389بــاروج و مدهوشــی ( )1392و
جهاندیده ( )1391است .محسن شریفی دوست و خـدایار ابیلـی ( )1391نیـز در پـژوهش خـود ،نتـایج
مشابهی را به دست آوردند.
1.Xiaoshan Li, Jianxin Zhang, Shanshan Zhang, Mingjie Zhou
2.Vina Shabrina, Anita Silvianit
3.Vina Shabrina, Anita Silvianit
4.Svetlana Šajeva
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فرضیه ( )6ساختار سازمانی بر به اشـتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر دارد .از
مجموع  9پژوهش انجامشده ،در  7مورد تأثیر مستقیم ساختار سازمانی بر اشتراک دانش موردبررسی قرار
گرفت .اندازه اثر محاسبهشده برای این تعداد پژوهش مقدار  0/13به دست آمد که نشاندهندۀ معنـیدار
بودن آن است .این یافتهها حاصل پژوهشهـای انجامشـده توسـط قاسـمی و آیـت ( ،)1393جهاندیـده
( ،)1391ابیلی و همکاران ( )1390و پهلوانی و همکاران ( )1389است .این نتایج بـا نتـایج پژوهشهـای
رضایی و فرج پهلو ( )1392نورآبادی و برومند ( )1393نیز یکسان میباشند.
فرضیه ( )7ویژگی شخصیتی بر به اشتراکگذاری دانـش در محیطهـای دانشـگاهی تـأثیر دارد .از
مجموع  9پژوهش انجامشده ،در  5مورد تأثیر مستقیم ویژگی شخصیتی بر اشـتراک دانـش موردبررسـی
قرار گرفت .اندازه اثر محاسبهشده برای این تعداد پژوهش مقدار  -0/05بـه دسـت آمـد کـه نشـاندهندۀ
معنیدار نبودن آن است .این یافتهها حاصل پژوهشهای انجامشـده توسـط امیـری و همکـاران ()1394
است.
نتایج نشان دادند که از میان  7عامل بررسیشده ،عوامل تعهد سـازمانی ،فرهنگسـازمانی ،ارتباطـات
کارکنان و پاداش با اندازه اثر محاسبهشده ( 0/3تا  0)/5بیشتر از عوامل پشتیانی فناوری اطالعات ،ساختار
سازمانی با اندازه اثر ( 0/1تا  )0/3بر اشتراک دانش کارکنان تأثیرگذار هستند و عامل ویژگی شخصیتی با
اندازه اثر ( )-0.05بر اشتراک دانش تأثیر معنیداری ندارد.
جدول  .8جدول مقایسهای فرضیههای پژوهش
ردیف

فرضیهها

نتیجه

اندازه اثر

تأثیر دارد.

0/5
0/42
0/4
0/34
0/24

1

تعهد بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

2

فرهنگسازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

3

ارتباطات کارکنان بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

4

پاداش بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

5

پشتیبانی فناوری اطالعات بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

6

ساختار سازمانی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

0/13

7

ویژگی شخصیتی بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی تأثیر دارد.

تأثیر ندارد.

-0/05

پیشنهادها
نتایج فرا تحلیل نشان داد که عوامل تعهد سازمانی ،فرهنگسازمانی ،ارتباطات کارکنان ،پاداش ،پشتیبانی
فناوری اطالعات و ساختار سازمانی به ترتیب بر به اشتراکگذاری دانش در محیطهای دانشگاهی
تأثیرگذار هستند .بدین منظور مدیران برای انطباق با تغییرات محیطی و رسیدن به کارایی و اثربخشی
بیشتر ،باید به مقوله مدیریت دانش و بهطور خاصتر به جنبۀ اشتراکگذاری دانش کارکنان توجه ویژهای
داشته باشند .توجه به عوامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار به اشتراکگذاری دانشِ کارکنان میتواند کمک
شایانی به بهبود عملکرد سازمان نماید .با توجه بهاندازه اثر باال برای تعهد سازمانی ،میتوان گفت تعهد
سازمانی شاخ کلیدی برای اشتراک دانش کارکنان محسوب میشود و مدیران میبایست توجه بیشتری
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به ایجاد تعهدِ کارکنان نمایند .تعهد سازمانی از طریق انصاف ،عدالت ،توجه به توانمندیها ،تفویض
اختیار ،مدیریت مشارکتی ،ایجاد امنیت شغلی بهبود مییابد .همچنین مدیران میبایست از طریق ایجاد
فرهنگسازمانی حمایتگرِ اشتراک دانش ،رفتار اشتراک دانش کارکنان را بهبود بخشند .اعتماد ،همکاری،
خالقیت ازجمله ارزشهای فرهنگی مؤثر بر اشتراک دانش هستند .از طرفی دیگر ،ازآنجاکه دانش ،ماهیتی
انسانی و اجتماعی دارد ،تعامالت و ارتباطات کارکنان میتواند به اشتراک دانش آنها کمک شایانی نماید.
لذا مدیران میبایست موانع برقراری ارتباطات رسمی و غیررسمی کارکنان را از میان بردارند.
همانطورکه نتایج نشان داد ساختار سازمانی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش ،است ،ساختار
سازمانی سلسله مراتبی و غیر منعطف نمیتواند محل مناسبی برای اشتراک دانش باشد ،در چنین
سازمانی ارتباطات کارکنان بهسادگی امکانپذیر نیست .ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی الزم
برخوردار باشد .جنبه غیررسمی سازمان نقش مهمی در توسعه تعامالت و ارتباطات و بهتبع آن اشتراک
دانش کارکنان ایفاء مینماید .سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد نیز میتوانند در کارکنان برای
اشتراک دانش ایجاد انگیزه نمایند .مدیران همچنین میتوانند با در نظر گرفتن موقعیت شغلی بهتر و
ارتقای کارکنانی که دانش خود را به اشتراک میگذارند ،برای اشتراک دانش کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.
فناوری اطالعات نیز بهعنوان ابزاری مفید برای مبادله و اشتراک دانش کارکنان در سازمان باید موردتوجه
و پشتیبانی قرار گیرد .فراهم ساختن سیستمهای اطالعاتی کافی برای به اشتراکگذاری دانش و انتشار
آن میان بخشهای گوناگون از دیگر سیاستهایی است که مدیران میتوانند آن را بهکارگیرند.
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Abstract: In the current era, knowledge is considered as a strategic resource.
Strategies, procedures and tools for enhancing knowledge sharing have become one
of the most important challenges facing organizations. The purpose of this research is
describe, analysis and combination of recent researches results in the field of factors
influencing on explicit knowledge sharing in Iran. This research uses meta-analysis.
The study population is the some researches about explicit knowledge sharing in
academic area in Iran that register in thesis information database (irandoc) or publish
in scientific magazines in 2002-2016 years. After survey, 9 researches select with
adequate and suitable terms for meta-analysis for example (proper validity and
reliability, correct sampling, proper questions and hypothesis, adequate statistical data
and Significance). The STATA software uses for computing effect size. The results
prove commitment, organization culture, communication, reward, information
technology, organization structure have significant effect on explicit knowledge
sharing respectively and personality doesn’t have effect on explicit knowledge
sharing.
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Sharing, Meta-Analysis, Organization Culture, Organization Structure, Personality,
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