
 در بافت صریح گذاری دانشعوامل مؤثر بر به اشتراک لیفرا تحل

 1دانشگاهی

  

 یرانیفرهاد ش 

 (رانداکی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور یعلمئتیه عضو ،اریاستاد

 یهدائ هیهان

 2(رانداکی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور ،یبازرگان تیریکارشناس ارشد مد

 قویتت ابزارهای و هارویه ا،و راهبرده شودمی انگاشته راهبردی منبع یک عنوانبه دانش کنونی، دوران در: چکیده

به  زمینۀ در شدهانجام هایپژوهش علیرغم. اندشدهبدل  هاسازمانهای چالش ترینمهم از یکی به دانش اشتراک

کافی  دانش گذاریشتراکامل مؤثر بر به عوا ارزیابی برای هنوز مربوطه ادبیات دانش، خلق و کسب گذاری،اشتراک

 ارزشمندترین زجملهاکه  مراکز تولید دانش هستند ترینمهمدانشگاهی از  هایمحیطدر جوامع امروزی  .نیست

توان اشاره می و کتاب نامهپایانعلمی و فنی،  گزارش علمی، پژوهشی، ترویجی، هایمقاله، به انواع هاآنتولیدات 

اک به اشتر تواندمیاین دانش صریح، توسط اساتید، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران تولید و  کرد.

ر د در ایران شدهانجام پیشین هایپژوهشاز برخی هدف این پژوهش، توصیف، تحلیل و ترکیب نتایج شود. گذاشته 

 از تعدادی ،امعۀ آماریج .است فرا تحلیلروش با استفاده از  دانشِ صریح گذاریاشتراکزمینۀ عوامل مؤثر بر به 

 از ابتدای سالدانشگاهی  هایدر محیط صریح دانشِ گذاریاشتراک به مـورد در ایران در شدهانجام هایپژوهش

در مجالت و یا  اندشدهثبتگنج( ایران ) هایرسالهو  هانامهپایانکه در پایگاه اطالعات  1395 سال تا پایان 1381

فرا سب برای ورود به عنوان پژوهش با شرایط منا 9پس از بررسی ، است. اندانتشاریافتهعلمی پژوهشی داخل کشور 

وع پژوهش، گیری و آماری صحیح، فرضیه و سؤاالت مناسب با موضمانند روایی و پایایی مناسب، روش نمونه تحلیل

 افزارنرمز ا مؤثر از عوامل یکهر  اثر به اندازهمحاسبرای  انتخاب شدند، های آماری کافی و سطح معناداریهداد

STATA  پاداش،  کنان،، ارتباطات کارسازمانیفرهنگعوامل تعهد،  داد کهنشان  فرا تحلیلاستفاده گردید. نتایج

 داری دارند ویر معنیتأث صریح دانش گذاریاشتراکپشتیبانی فناوری اطالعات، ساختار سازمانی به ترتیب بر به 

 ندارد.دانش صریح  گذاریاشتراکی بر به تأثیرعامل ویژگی شخصیتی 

فرا ، نیاساختار سازم پاداش، پشتیبانی فناوری اطالعات، تعهد،اشتراک دانش، ارتباطات کارکنان، : هاواژهکلید

 ، ویژگی شخصیتی.سازمانیفرهنگ، تحلیل
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 مقدمه
 منبـع یـک عنوانبـه دانش ارزش به هاشرکت که گرددبرمی 1990 دهه اوایل به دانش مدیریت به توجه

 راهبـردی منبـع یـک عنوانبـه دانـش کنـونی، دوران دربردنـد.  پی بقایشان برای ثبات عامل و راهبردی

 هاسازمان چالش ترینمهم از یکی به دانش اشتراک تقویت ابزارهای و هارویه راهبردها،و  شودمی انگاشته

 هنوز مربوطه ادبیات دانش، خلق و کسب گذاری،اشتراکبه  در افراد شدهاثبات نقش علیرغم. اندشدهبدل 

در  افـزودهارزشامروزه  .استدانش  گذاریاشتراکثر بر به عوامل مؤ ارزیابی برای الزم استانداردهای فاقد

 هـایداراییبـرداری از در بهره هاسـازمانبنـابراین توانـایی ؛ ، مرهون دانش است نـه کـاالوکارکسبنظام 

 1دراکـر. شـودمیمشـهود و فیزیکـی بیشـتر  هایداراییبرداری از نامشهود، نسبت به توانایی ناشی از بهره

و  دانشـگراندر قرن بیست و یکم،  هاسازمانبیان کرده است که ارزشمندترین دارایی  صراحتبه (1993)

 مـدیریت نماینـد. دانشی سازمان خـود را چگونـه هایداراییبنابراین مدیران باید بدانند ؛ هاستآندانش 

اخذ دانش از طریق تجربـه، سازند و  مشابه افراد مجبورند خود را درگیر تجربیات مشابه کسب دانشِبرای 

ز اهمیـت حـا  نمایـد،را فراهم میاشتراک دانش توجه به عواملی که زمینه الزم برای به بر است، لذا زمان

 بسیار است.

 

 پژوهشبیان مسئله 
هـای ها در بافت. این پژوهشاندشدهانجامبسیاری در زمینه مدیریت دانش  هایپژوهشاخیر  هایسالدر 

د نـدهها نشان می. پژوهشهستند های تجاری یا دانشگاهیوت بخش دولتی یا خصوصی و در محیطمتفا

هـا نشـان پژوهشنتـایج  از سـوی دیگـر .ثیر دارنـد صـریح تـأدانشِ گذاریاشتراکعوامل متعددی بر به 

هـای ه. مـدیران بـرای پیشـبرد پروژاسـت توجـهقابلمدیریت دانـش  هایپروژهشکست  د که نرخندهمی

 هایش در بافت سازمان هستند. بافتدان گذاریاشتراکثر بر به نیازمند توجه به عوامل مؤمدیریت دانش 

دارای اهمیـت بسـیار  هـاآندانـش در  گذاریاشتراکهایی هستند که به بافت ترینمهمز ا نیز دانشگاهی

 است. 

 همـۀ در سـازگار و یکسان نتایج عدم دانش، مدیریت دربارۀ شدهانجام هایپژوهش تعدد و گستردگی

 وجـود وابسـته، متغیـر بـر تأثیرگـذار متنـوع مستقل متغیرهای وجود ،مسئله این به مربوط هایپژوهش

 دهنـد، قرار تأثیر تحت را وابسته متغیر و مستقل متغیر بین رابطۀ توانندمی که ایکنندهتعدیل متغیرهای

 بــه موضــوع بــه مربــوط مســا ل و هــاحوزه تشــخی  و جدیــد پژوهشــی هــایحوزه تشــخی  بــه نیــاز

 و حـوزه ایـن در فـرا تحلیـل انجام به نیاز اند،پرداخته هاآن به کمتر پژوهشگران که دانش گذاریاشتراک

 عوامـل شناسایی و ترکیبدر پی  پژوهش این کند.می مطرح را صریح دانشِ گذاریاشتراک به خصوصبه

 .است دانشگاهی هایمحیطدانش صریح در  گذاریاشتراکبر به  ثرمؤ
 

                                                           
1.Drucker 
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 پیشینه پژوهش
یح دانش صر گذاریاشتراکر مباحث مرتبط با به عمده با تمرکز ب طوربهمبانی نظری این پژوهش  بخش

قاسمی و . شودمیاشاره  هاآناست که به  شدهتدویندانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی  هایمحیطدر 

و فناوری  سازمانیفرهنگارا ه چهارچوبی جهت تبیین نقش ابعاد »در پژوهشی به بررسی  (1393آیت )

جامعۀ  .اختندپرد «اطالعات در ارتقای تسهیم دانش در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان یزد

نفر به  190که تعداد  تنفر بوده اس 376پیام نور یزد به تعداد  هایدانشگاهپژوهش، کلیه کارکنان  آماری

 آوریجمع منظوربه نمونه انتخاب شدند. عنوانبهاستفاده از جدول مورگان  روش تصادفی ساده و با

استفاده شد.  دانش میتسه وت اطالعا یفناور یسازمانفرهنگاستاندارد  هاینامهپرسشاطالعات از 

پایایی  دهندۀنشاناست که  7/0ز ابرای تمامی متغیرها پژوهش باالتر  آمدهدستبهآلفای کرونباخ  میانگین

 و فناوری سازمانیفرهنگمعادالت ساختاری نشان داد که هر دو متغیر نتایج  .است نامهپرسش مطلوب

 نسبت سازمانیفرهنگیر این در حالی است که تأث .اندبودهاطالعات دارای تأثیر معناداری بر تسهیم دانش 

کردند که  فرعی پژوهش مشخ  هایفرضیه. همچنین استاطالعات بر تسهیم دانش بیشتر  ناوریبه ف

ناوری فستفاده از اساختار سازمانی، سیستم پاداش، ارتباطات کارکنان، اعتماد و  هایمؤلفهبه ترتیب 

 . اندداشتهاطالعات بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش 

دانش سازمانی  گذاریاشتراکی به بررسی نقش عوامل مؤثر بر به ( در پژوهش1390ابیلی و همکاران )

پرداختند. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان انرژی  المللیبیندر مؤسسه مطالعات 

 صورتبهنفر از کارشناسان  50نفت( است.  وزارتانرژی )وابسته به  المللیبینپژوهشی مؤسسه مطالعات 

گردید. برای سنجش  آوریجمع نامهپرسشبا استفاده از  هاداده( انتخاب شدند. غیر تصادفیهدفمند )

 شدهمحاسبهکرونباخ  شد. آلفای استفاده( 2008) 1نیل پرسشنامه بر آن ازاشتراک دانش و عوامل مؤثر 

عامل ( سه 2008مدل لین ) بر اساسبود.  89/0گیری برابر با عدد تعیین میزان پایایی ابزار اندازهبرای 

، خالق و بوروکراتیک)شامل فرهنگ  سازمانیفرهنگساختار سازمانی )شامل پیچیدگی، رسمیت، تمرکز(، 

قرار  موردمطالعهتعهد( که بر اشتراک دانش مؤثرند،  نوآور و حمایتگر( و عوامل انسانی )شامل اعتماد و

با روش همبستگی اسپیرمن، یومن وایت نی و کروسکال  SPSS نرم افزار با استفاده از هادادهگرفتند. 

( 1 موردمطالعهفریدمن تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در سازمان  درنهایتوالیس و 

سن، سابقه کار، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت  (2وضعیت اشتراک دانش کارکنان نسبتاً مطلوب است. 

 یانساناشتراک دانش با عوامل  (3در میزان اشتراک دانش نشده است. و پست سازمانی باعث ایجاد تفاوت

منفی در ارتباط  طوربهرسمیت، تمرکز، پیچیدگی( )مثبت و عوامل ساختار  طوربهتعهد و اعتماد( )

 رابطهباشند( عوامل فرهنگی می هایمؤلفهبین اشتراک دانش و فرهنگ خالق و حمایتگر )که از  (4است.

( رابطه شودمی)که از دیگر عوامل فرهنگی محسوب  بوروکراتیکتراک دانش و فرهنگ و بین اش مثبت

 ازنظرو عوامل ساختاری(  بوروکراتیکعوامل بازدارنده اشتراک دانش )فرهنگ  (5منفی وجود دارد. 

اشتراک دانش،  کنندۀتسهیلاست که از بین عوامل  در حالیتفاوت معناداری ندارند و این  بندیرتبه

                                                           
1.lin 
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فرهنگ خالق و نوآور و حمایتگر( به ترتیب فرهنگ ) یسازمانفرهنگتعهد و اعتماد(، ) یانسانمل عوا

به ترتیب اعتماد، فرهنگ حمایتگر  ازآنپسخالق و نوآور بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است و 

  و تعهد در جایگاه بعدی قرار دارد.

( در پژوهشی به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش در 1389) یکمالمیر قلی زاده و  نیحس

نفر شامل  23دانشگاه فردوسی پرداختند. جامعۀ آماری پژوهش  شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و 

دانشکده علوم تربیتی و  علمیهیئتهای آموزشی و اعضای ر یس و کلیه معاونان، مدیران گروه

حجم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده  اندازهبهی بودند که نظر دانشگاه فردوس شناسیروان

کامالً محقق ساخته گردآوری شد. برای محاسبۀ همسانی  نامهپرسشاز طریق  موردنیازی هادادهگردید. 

به دست آمد.  90/0درونی متغیرها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 

از روش تحلیل عاملی استفاده شد.  نامهپرسش دهندۀتشکیلهای اصلی تعیین روایی سازه منظوربه

از فناوری  ایزیرمجموعه «ارتباطات»نُه عاملِ  ،هاعاملچرخش  درنتیجۀاستنتاج شدۀ نهایی  هایعامل

 استراتژی»، «کار تیمی»، «ICTاز  شدهادراکسهولت » ،«ICTاز  شدهادراکسودمندی »، اطالعات

بودند. از میان عوامل  «ماهیت دانش»و  «یتیخود کفا»، «تعهد عاطفی»، «اعتماد» ،«سازمانی

درصد( مشاهده شد. نتایج  80) «یمیتکار »باالترین میزان همبستگی اشتراک دانش با  شدهاستخراج

افراد  «یخود کفایت»و  «اعتماد» ،«استراتژی سازمانی»تحلیل رگرسیون چندگانه توأم نیز نشان داد که 

، استخراج شدند. بر اشتراک دانش را دارند اثرگذاریسه عامل اصلی که بیشترین میزان  عنوانبه

، کار تیمی، تعهد عاطفی و ICTاز  شدهادراکو سهولت  براین، نتایج حاکی از آن است که سودمندیعالوه

  .نیستند داریمعنو ارتباطات در این پژوهش  ماهیت دانش

میان  یسازماندرون( در پژوهشی الگویی را برای اشتراک دانش 1392انارکی و نوشین فرد ) ینعمت

 3430بر مبنای عوامل فردی، سازمانی و فنی ارا ه دادند. جامعه آماری پژوهش شامل  علمیهیئتاعضای 

ی نفر اعضا 12428و  شاغل در مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور وقتتمام علمیهیئتنفر اعضای 

بود. حجم  علوم پزشکی دولتی کشور یهادانشگاهپزشکی  یهادانشکدهشاغل در  وقتتمام علمیهیئت

نفر در نظر گرفته  423 «با تخصی  مناسب یاطبقهتصادفی  یریگنمونهتکنیک »نمونه با استفاده از 

و روش مدل معادالت  AMOSو  SPSS افزارنرمبا استفاده از همبستگی پیرسون تحلیل و از  هادادهشد. 

اعتماد »، «انگیزه»، «تمایل»، «دیدگاه و نگرش»ساختاری برای ارا ه الگو استفاده شد. عوامل فردی شامل 

رهبری و حمایت »، «ساختار سازمانی»، «سازمانیفرهنگ»بودند. عوامل سازمانی شامل  «و تعهد

، برای 853/0فردی برابر  برای عوامل اخبودند. نتایج ضریب آلفای کرونب «راهبردهای سازمان»و  «مدیریت

به اینکه ضریب  با توجهبه دست آمد که  908/0و برای عوامل فنی برابر  955/0عوامل سازمانی برابر 

است لذا پایایی ابزار مورد تأیید  8/0مقدار  از تربزرگ نامهپرسشآلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل 

که سه عامل فنی، فردی و سازمانی بر میزان اشتراک دانش  است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد

  د.تأثیر معنادار دارن یسازماندرون

عوامل فرهنگی مؤثر در به  یبندتیاولو( در پژوهشی به بررسی و 1389و همکاران ) یپهلوان

دانش در مراکز تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی پرداختند. جامعه آماری کلیه افراد  گذاریاشتراک
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از بین  تصادفی طوربهنفر بود.  290 هاآنشاغل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است که تعداد 

 190مورگان انتخاب شدند.  یریگنمونه، تعدادی با توجه به نگاره پژوهشگران مشغول در شرکت

نفر  132بین پژوهشگران واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی توزیع شد که از این تعداد  امهنپرسش

آمد  به دست 88/0نامه حدود برای تعیین پایایی پرسش شدهمحاسبهبرگردانده شد. مقدار آلفای کرونباخ 

 یهاتمسیس»، «ارتباطات میان کارکنان»، «اعتماد». استنامه قابلیتِ اعتماد پرسش دهندهنشانکه 

بر اشتراک  تأثیرگذار سازمانیفرهنگعوامل  عنوانبه «ساختار سازمانی»و  «سیستم پاداش»، «اطالعات

دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان 

وجود دارد. طبق نتایج دانش همبستگی معناداری  گذاریاشتراکبا  ذکرشدهداد که بین تمامی عوامل 

دانش عبارت است از: ارتباطات،  گذاریاشتراکعوامل فرهنگی مؤثر در به  یبندتیاولوآزمون فریدمن 

  اطالعاتی و ساختار. یهاستمیساعتماد، پاداش، 

( در پژوهشی به بررسی نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین 1393فرد و همکاران ) یتقو

اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  نفر از کارکنان 170کارکنان پرداختند. جامعه آماری 

ب شدند. ابزار نمونه انتخا عنوانبهکوکران گیری نفر از طریق فرمول نمونه 120در نظر گرفته شد.  تهران

نامه مقدار پرسشنامه بود. ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبۀ میزان پایایی گردآوری اطالعات پرسش

از رگرسیون چندگانه با  هادادهتحلیل  منظوربه در سطح کامالً مناسبی قرار دارد. آمد که به دست 913/0

عتماد سازمانی )اعتماد افقی، عمودی و نتایج نشان داد که بین ا استفاده شد. SPSS افزارنرمکمک 

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 

  است. عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی با تسهیم دانش

( بر یفنّاورساختار، فرهنگ، ) یسازمانبررسی رابطۀ عوامل »( در پژوهشی به 1391) دهیدجهان

پرداخت. جامعۀ آماری پژوهش  «مدیریت دانش مطالعۀ موردی: دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه تهران

مشغول  90-91و کارکنان دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در سال  علمیهیئتنفر از اعضای  120

از  هادادهبه کار یا تدریس بودند. برای انتخاب نمونه از تکنیک سرشماری استفاده گردید. برای گردآوری 

نامه را به دست آمد که قابلیت اعتمادِ پرسش 941/0استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ مقدار  نامهپرسش

 شدهاستفادهاز ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربهکند. أیید میت

است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار سازمانی و خلق و انتقال دانش، همچنین بین 

رابطه وجود و خلق و انتقال دانش  مورداستفاده یفنّاورو خلق و انتقال دانش و نیز بین  سازمانیفرهنگ

  دارد.

عوامل فردی، سازمانی و  ترینمهمبررسی تأثیر »به ( در پژوهش خود 1392و مدهوشی ) باروج

پرداخت.  «دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل علمیهیئتفناوری بر فرایند تسهیم دانش در میان اعضای 

نفر بود. برای  130عداد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به ت علمیهیئتجامعۀ آماری شامل اعضای 

 به دستنفر  78استفاده شد که با توجه به فرمول، حجم نمونه  یاطبقه یریگنمونهاز روش  یریگنمونه

قرار گرفت. برای  لیوتحلهیتجزکامل مورد  نامهپرسش 77 درنهایتتوزیع شد و  نامهپرسش 100آمد. 



 1396ز و زمستان ، پایی2شماره  ،3 مدیریت اطالعات/ دوره                                                               104

 7/0ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالی است.  شدهاستفاده نامهپرسشاز  هاداده آوریجمع

مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جز ی استفاده گردید. نتایج  ها ازبرای آزمون فرضیهبود. 

که عوامل فردی  پژوهش نشان داد که عوامل فردی، سازمانی و فناوری تأثیر مثبت بر تسهیم دانش دارند

بیشترین تأثیر  (435/0دی دانش و لذت حاصل از کمک دیگران با ضریب مسیر )شامل اعتماد، خود کارآم

به خود اختصاص داده است. نقش عوامل سازمانی یعنی  علمیهیئترا در تسهیم دانش در بین اعضای 

 .رسدیمبه نظر  رنگکم(، 155/0سیستم پاداش سازمانی و پشتیبانی مدیریت ارشد با ضریب مسیر )

های شخصیتی در تسهیم دانش ( در پژوهشی به بررسی نقش ویژگی1394ن )و همکارا یریام

، روان یشناسفهیوظ، سازگاری، ییگرابرونپرداختند و رابطۀ میان ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت )

رنجوری، گشودگی در برابر تجربه( و رفتار تسهیم دانش بررسی شد. جامعۀ آماری دانشجویان شاغل 

ای با فرمول جامعۀ محدود، نمونه بر اساسنفر بودند.  3200شگاه تهران به تعداد دانشکدۀ مدیریت دان

نامه کامل برای تحلیل پرسش 274نامه بود که ها پرسشداده آوریجمعنفر انتخاب شد. ابزار  332حجم 

، 70/0، سازگاری 72/0 ییگرابرون. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای قرار گرفت مورداستفاده

به دست  79/0و تسهیم دانش  76/0، گشودگی در برابر تجربه 71/0، روان رنجوری 72/0 یشناسفهیوظ

ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که از میان پنج بُعد آمد. از مدل معادالت ساختاری برای تحلیل داده

اثر  نجوریهای شخصیتی، بُعد سازگاری اثر معنادار و مثبتی بر تسهیم دانش دارد. بُعد روان رویژگی

و گشودگی در برابر تجربه تأثیر  یشناسفهیوظ، ییگرابرونمعنادار و منفی بر تسهیم دانش دارد و ابعاد 

 معناداری بر اشتراک دانش ندارند.
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 یکسان (متغیرهای مستقلِ) عواملِبرخی از  یبنددسته

مفهـوم یکسـان  ازنظـر، هـاپژوهشدر  شـدهیبررس (متغیرهای مستقلعوامل ) برخی از به اینکه توجهبا  

در جدول شماره  یبنددستهاین  که گرفته شدند در نظر عاملیک  عنوانبهاثر،  محاسبه اندازه، برای بودند

 است. شدهدادهنشان  2
 شدهگرفتهیکسان در نظر  که عواملی یبنددسته .2جدول 

 فراوانی عوامل فرعی عامل اصلی
فراوانی 

 کل
 پژوهش

ویژگی 

 شخصیتی

 1 (ییگرابرونویژگی شخصیتی )

5 

 

 (1394امیری و همکاران )

 (1394امیری و همکاران ) 1 سازگاری() یتیشخصویژگی 

 (1394امیری و همکاران ) 1 (یشناسفهیوظ) یتیشخصویژگی 

 (1394امیری و همکاران ) 1 روان رنجوری() یتیشخصویژگی 

گشودگی در ) یتیشخصویژگی 

 برابر تجربه(

 (1394امیری و همکاران ) 1

 سازمانیفرهنگ
 6 3 سازمانیفرهنگ

 

 تیآ(، قاسمی و 1391) دهیدجهان

 (1390همکاران )(، ابیلی و 1393)
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 شدهگرفتهیکسان در نظر  که عواملی یبنددسته .2جدول 

 فراوانی عوامل فرعی عامل اصلی
فراوانی 

 کل
 پژوهش

 (1390همکاران )ابیلی و  1 حمایتگر سازمانیفرهنگ

 (1390همکاران )ابیلی و  1 بوروکراتیک سازمانیفرهنگ

 (1390همکاران )ابیلی و  1 خالق و نوآور سازمانیفرهنگ

ساختار 

 سازمانی

 4 ساختار سازمانی

7 

 تیآ(، قاسمی و 1391) دهیدجهان

(، 1390همکاران ) (، ابیلی و1393)

 (1389همکاران )پهلوانی و 

 (1390همکاران )ابیلی و  1 ساختار سازمانی )پیچیدگی(

 (1390همکاران )ابیلی و  1 ساختار سازمانی )رسمیت(

 (1390همکاران )ابیلی و  1 ساختار سازمانی )تمرکز( 

 تعهد

 1 تعهد

2 

 (1390ابیلی و همکاران )

 یکمالمیر حسین قلی زاده و  1 یتعهد عاطف

(1389) 

 

 پژوهشسؤاالت 
دانشـگاهی  هـایمحیطدانش صریح در  گذاریاشتراکمؤثر بر به  سؤال پژوهش یعنی: عوامل در پاسخ به

خالصه گردیدند  1شناسایی و در جدول  هاپژوهشدانش در  گذاریاشتراککلیه عوامل مؤثر بر  ؟کدامند

دارنـد؟ بـا  بـاالتری از اولویت عوامل دیگر به نسبت عوامل یعنی: کدام بعدی پژوهشو در پاسخ به سؤال 

و با در نظر گـرفتن متغیـر وابسـته بـه  2و  1 یهادر جداول شماره شدهاستخراجوامل توجه به فراوانی ع

 و ها مطرح گردیدندسؤاالت پژوهش فرضیه بر اساسو  مطرح گردید سؤالدانش، تعدادی  گذاریاشتراک

 .شدعوامل محاسبه این اندازه اثر هر یک از 

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط گذاریاشتراکآیا تعهد بر به -1سؤال 

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  سازمانیفرهنگآیا  -2سؤال 

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط گذاریاشتراکآیا ارتباطات کارکنان بر به -3سؤال 

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط گذاریاشتراکآیا پاداش بر به -4سؤال 

هـای دانشـگاهی تـأثیر دانـش در محیط گذاریاشتراکآیا پشتیبانی فناوری اطالعات بر به -5سؤال 

 دارد؟

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط گذاریاشتراکآیا ساختار سازمانی بر به -6سؤال 

 های دانشگاهی تأثیر دارد؟دانش در محیط یگذاراشتراکآیا ویژگی شخصیتی بر به  -7سؤال 

هـای دانشـگاهی کمـک بـه مـدیران در محیط فرا تحلیـلپاسخ به این سؤاالت با استفاده از تکنیک  

بیشتر کمک شایانی  یوربهرهدانش را بین اعضای خود بهبود بخشند و به  گذاریاشتراکخواهد کرد تا به 

 کند.
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 های پژوهشفرضیه

 تأثیر دارد. های دانشگاهیدر محیط دانش گذاریاشتراکتعهد بر به  -1فرضیه 

 تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیطدانش  گذاریاشتراکبر به  سازمانیفرهنگ -2فرضیه 

 تأثیر دارد. های دانشگاهیدر محیط دانش گذاریاشتراکارتباطات کارکنان بر به  -3فرضیه 

 تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیطدانش  گذاریاشتراکپاداش بر به  -4فرضیه 

 تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیطدانش  گذاریاشتراکپشتیبانی فناوری اطالعات بر به -5فرضیه 

 تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیطدانش  گذاریاشتراکساختار سازمانی بر به  -6فرضیه 

 تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیطدانش  گذاریاشتراکویژگی شخصیتی بر به  -7فرضیه 

 

 مدل مفهومی پژوهش
هـای دانـش در محیط گذاریاشتراکعوامل مؤثر بر به  دهندۀنشانمدل مفهومی پژوهش که  ،1در شکل 

 است. شدهدادهدانشگاهی است، نشان 

 

 
 . مدل پژوهش1شکل  

 پژوهش شناسیروش
ابداع شـد و سـپس توسـط هـدجس و  1970( در دهۀ 1940) 1در ابتدا توسط گالس فرا تحلیلصطالح ا 

 فراهـانی و عریضـی( گسـترش یافـت )9419) 4(، روزنتال و رابین1990) 3(، هانتر و اشمیت1985) 2اولکین

مشابهی هستند و هـدف آن  هاینوع خاصی از ترکیب تحقیقاتی است که دارای فرضیه فرا تحلیل.)1388

پژوهشگران  (.1393 رینانگقربانی زاده، ا در تحقیقات متعددِ گذشته است )شناسایی رابطه یا تأثیر متغیره

                                                           
1.Glass 

2.Hedge and Olkin 

3.Hunter and Schmidt 

4. Rosenthal and Robin 
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 یاگانهدوازده( مراحل 2003)1استرینر .کنند، مراحل گوناگونی را بیان میفرا تحلیلبرای استفاده از روش 

 از: اندعبارت که کندارا ه می فرا تحلیل یهاپژوهشرا برای انجام 

 ،پژوهش مسئلهتعریف -1

 ،هاپژوهشبیان تفصیلی معیارهای انتخاب مطالعات و  -2

 ،شدههیته ستیلچکبا استفاده از یک  هاپژوهشکدگذاری  -3

 ،هاپژوهشمطالعات و  یوجوجست -4

 ،لیفرا تحلانتخاب مطالعات برای  -5

 ،شدهانتخابارزیابی مطالعات  -6

 ،خالصه کردن نتایج مطالعات -7

 ،اثر محاسبه اندازه -8

 ،های اثرتوصیف و تفسیر اندازه -9

 ،هاپژوهشتوصیفی  لیوتحلهیتجز-10

 ،های پژوهشها و فرضیهتدوین سؤال-11

 ترکیب مطالعات و انتخاب نوع تحلیل شامل مدل اثرهای ثابت و مدل اثرهای تصادفی.-12

 

 هاداده لیوتحلهیتجز

طی کرده است: در اجرای مراحل فرا تحلیل ( 2003دیدگاه استرینر ) بر اساسزیر را  یهاگاماین پژوهش 

پیشـین کـه  هـایپژوهشپژوهش بیان گردید، سپس معیارهایی برای انتخاب  مسئلهاول ابتدا  در مرحلۀ

 ایـن تـرینمهم ازجملـهنمونه آماری در فرایند پژوهش وارد شوند تعیین گردیده شـد.  عنوانبهتوانند می

 و اثـر محاسـبه انـدازه بـرای آماری کـافی هایداده وجود ،هاوهشپژ بودن یکمّ عبارت بودند از: معیارها

و انتخاب  وجوجست .های دانشگاهیدر محیط دانش گذاریاشتراک به با مرتبط موضوعات زمینه، ازلحاظ

در  که ییهاپژوهشاطالعات علمی داخل کشور صورت پذیرفت.  یهاگاهیپاپیشین از منابع و  هایپژوهش

بـا  شدهانتخاب هایپژوهشقرار گرفتند. سپس تمامی  یموردبررس، قرار داشتند 1381-1395بازۀ زمانی 

، سال انجام پژوهش، هاآنزیر خالصه شدند: عنوان پژوهش، مشخصات کامل مجریان  ستیلچکتوجه به 

، یریگنمونـهنمونـه و روش  جامعه آماری،اطالعات،  آوریجمعپژوهش، ابزار  محل اجرای پژوهش، سؤال

 ها و نتایج پژوهش.روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش آماریِ تجزیه تحلیل داده

نفـر از اسـاتید  5نظـر  با توجه به ها،و برای بررسی روایی و درستی انتخاب پژوهش در مرحلۀ ارزیابی

ی آماری ناقصـی داشـتند و یـا هادادهو یا  کیفی بودند هاآنکه روش آماری  ییهاپژوهشمدیریت و آمار، 

 مـؤثر مرحله جدولی از عوامل نیازاپسنبودند، حذف گردیدند.  دانش گذاریاشتراک مرتبط با موضوع به

 در نظـرها تهیه گردید و با توجه به عواملی که دارای فراوانی بودند و بـا در هر یک از پژوهش شدهیبررس

مرحله بـا  نیازاپس. پژوهش مطرح گردیده شد هایفرضیه دانش،گذری اشتراک به  ۀگرفتن متغیر وابست

                                                           
1.Streiner 
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، اندازه اثر برای هر یک از عوامل مؤثر، محاسبه گردید و سپس مـورد تفسـیر STATA افزارنرماستفاده از 

 هـایپژوهشهای پژوهش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و بـا ترکیـب نتـایج قرار گرفت. سپس فرضیه

در ایران  شدهانجام هایپژوهش از جامعۀ آماری تعدادی .، نتایج پایانی استخراج شدهاآنل پیشین و تحلی

 سـال تـا پایـان 1381از ابتـدای سـال  های دانشگاهیدر محیط دانشِ صریح گذاریاشتراک به مـورد در

و یـا در مجـالت علمـی  اندشـدهثبتگـنج( ایـران ) هایرسالهو  هانامهپایانکه در پایگاه اطالعات  1395

عنوان پژوهش با شرایط مناسب برای ورود به  9پس از بررسی،، است. اندانتشاریافتهپژوهشی داخل کشور 

گیری و آماری صحیح، فرضـیه و سـؤاالت مناسـب بـا مانند روایی و پایایی مناسب، روش نمونه فرا تحلیل

 نمونه انتخاب گردیدند. نوانعبههای آماری کافی و سطح معناداری موضوع پژوهش، داده

 

 تفسیر اندازه اثر
های اثر برای مخاطبان تفسیر گردد. این کار به خوانندگان پژوهش الزم است تا میزان اندازه فرا تحلیلدر 

 یموردبررسهایی در زمینۀ موضوع کند تا نتایج حاصله را بهتر درک کنند. چنانچه پژوهشکمک می

. به شودمیهای اثر فراهم های اثر، زمینۀ الزم جهت تفسیر اندازهبا گزارش میزان متوسط اندازه ،قرارگرفته

 قرار گیرند. موردمحاسبه rو  dاین منظور الزم است تا 

اندازۀ اثر را گزارش نکرده باشند از جدول خطوط راهنمای کوهن  موردمطالعه هایپژوهشچنانچه 

 .شودمیبرای تفسیر اندازه اثر به شرح زیر استفاده 
 اثر کوهن . تفسیر اندازه5جدول 

 )برای مطالعات همبستگی( R  های گروهی()برای تفاوت D اندازه اثر

 1/0 2/0 اندازه اثر کم

 3/0 5/0 اندازه اثر متوسط

 5/0 8/0 اندازه اثر زیاد

 
 بر اشتراک دانش اثر عوامل مؤثر محاسبه اندازهبرای  موردنیازهای آماری داده
بر به  شدهاستخراجاثر هر یک از عوامل مؤثر  محاسبه اندازهبرای  موردنیازهای آماری ، داده6جدول  

 دهد.دانش را نشان می گذاریاشتراک

  



 111                                                    هدائیو   شیرانی/  ... یگذارعوامل مؤثر بر به اشتراک لیفراتحل

 اثر عوامل مؤثر بر اشتراک دانش محاسبه اندازهبرای  موردنیازی آماری هاداده .6 جدول

ف
دی

ر
ق 

حق
م

 

ال
س

 

 هاآماره

ی
ار

آم
ش 

رو
یر 

س
ب م

ری
ض

 

ی 
طا

خ

رد
دا

تان
اس

ن  
مو

آز
رۀ 

ما
آ

(T)
 p
-v

al
u

e
نه 

مو
م ن

ج
ح

 

 متغیر مستقل: ویژگی شخصیتی

 1394 امیری و همکاران 1
مدل معادالت 

 ساختاری
02/0- 166/0 12/0- P< 05/0  274 

 1394 امیری و همکاران 2
مدل معادالت 

 ساختاری
27/0 132/0 04/2 P< 05/0  274 

 1394 امیری و همکاران 3
مدل معادالت 

 ساختاری
02/0- 105/0 19/0- P< 05/0  274 

 1394 امیری و همکاران 4
مدل معادالت 

 ساختاری
25/0- 082/0 04/3- P< 05/0  274 

 1394 امیری و همکاران 5
مدل معادالت 

 ساختاری
01/0 083/0 12/0 P< 05/0  274 

 متغیر مستقل: ارتباطات

 072/0 367/0 رگرسیون 1393 قاسمی و آیت 1
 

001/0 190 

 1389 پهلوانی و همکاران 2
همبستگی 

 اسپیرمن
44/0 087/0 

 
029/0 132 

 متغیر مستقل: پاداش

 072/0 369/0 رگرسیون 1393 قاسمی و آیت 1
 

001/0 190 

 1389 همکاران پهلوانی و 2
همبستگی 

 اسپیرمن
31/0 087/0 

 
01/0 132 

 متغیر مستقل: ساختار سازمانی

 072/0 405/0 رگرسیون 1393 قاسمی و آیت 1
 

001/0 190 

 1391 دهیدجهان 2
همبستگی 

 پیرسون
788/0 113/0 

 
000/0 80 

3 
ابیلی و همکاران 

 )کلی(
1390 

همبستگی 

 اسپیرمن
458/0- 144/0 

 
000/0 50 

 1389 پهلوانی و همکاران 4
همبستگی 

 اسپیرمن
25/0 087/0 

 
000/0 132 

 1390 ابیلی و همکاران 5
همبستگی 

 اسپیرمن
542/0- 144/0  000/0 50 
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 اثر عوامل مؤثر بر اشتراک دانش محاسبه اندازهبرای  موردنیازی آماری هاداده .6 جدول
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 1390 ابیلی و همکاران 6
همبستگی 

 اسپیرمن
645/0- 144/0  000/0 50 

 1390 ابیلی و همکاران 7
همبستگی 

 اسپیرمن
335/0- 144/0  000/0 50 

 فناوری اطالعات پشتیبانی متغیر مستقل:

 072/0 178/0 رگرسیون 1393 قاسمی و آیت 1
 

012/0 190 

 1389 پهلوانی و همکاران 2
همبستگی 

 اسپیرمن
29/0 087/0 

 
018/0 132 

3 
حسین قلی زاده و 

 میر کمالی
1389 

رگرسیون 

 چندگانه
24/0- 11/0 1.1- 28/0 23 

 1392 باروج و مدهوشی 4
معادالت مدل 

 ساختاری
314/0 053/0 828/5 P< 01/0  77 

 1391 دهیدجهان 5
همبستگی 

 پیرسون
463/0 113/0  000/0 80 

 متغیر مستقل: تعهد

 1390 ابیلی و همکاران 1
همبستگی 

 اسپیرمن
589/0 144/0 

 
000/0 50 

2 
حسین قلی زاده و 

 میر کمالی
1389 

رگرسیون 

 چندگانه
17/0 28/0 28/0 23/0 23 

 سازمانیفرهنگ متغیر مستقل:

 1391 دهیدجهان 1
همبستگی 

 پیرسون
53/0 113/0 

 
000/0 80 

>P 31/5 072/0 38/0 همبستگی 1393 قاسمی و آیت 1 01/0  190 

3 
ابیلی و همکاران 

 )کلی(
1390 

همبستگی 

 اسپیرمن
7/0 144/0 

 
000/0 50 

 1390 ابیلی و همکاران 4
همبستگی 

 اسپیرمن
75/0 144/0  000/0 50 

 1390 ابیلی و همکاران 5
همبستگی 

 اسپیرمن
41/0- 144/0  000/0 50 

 1390 ابیلی و همکاران 6
همبستگی 

 اسپیرمن
59/0 144/0  000/0 50 
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 برای هر یک از عوامل شدهمحاسبهاندازۀ اثر 

اثر برای مطالعات مجزا و جداگانـه و برگردانـدن  محاسبه اندازه، اصل اساسی عبارت است از فرا تحلیلدر 

میـانگین(. متوسـط )برای دستیابی بـه یـک  هاآنبه یک ماتریس مشترک )عمومی( و آنگاه ترکیب  هاآن

و با فرض صفر در ارتبـاط  استمیزان یا درجۀ حضور پدیده در جامعه  دهندۀنشاناندازه اثر  گریدعبارتبه

صفر است و هرگاه فرض صفر رد شود یعنی مقدار اندازه  در جامعهیعنی اندازه اثر  درواقعاست. فرض صفر 

و  استمیزان یا درجۀ حضور پدیده در جامعه  دهندۀنشانبنابراین اندازه اثر ؛ استاثر در جامعه غیر صفر 

(. در 277-281، 1388باشد، درجۀ حضور پدیده بیشتر است )فراهانی و عریضی  تربزرگهرچه اندازه اثر 

 گذاریاشـتراک، اندازه اثر برای هر یک از عوامل مـؤثر بـر بـه STATA افزارنرماین پژوهش با استفاده از 

هـای دانـش در محیط گذاریاشـتراکپس از محاسبۀ اندازه اثر، عوامل مـؤثر بـر  .دانش، محاسبه گردید

 ، نشان داده شدند.7دانشگاهی به ترتیب اولویت در جدول شمارۀ 

 
 اشتراک دانش عوامل مؤثر بر هر یک از اثر. مقادیر اندازه 7 جدول

منبعتعداد  عامل مؤثر ردیف  اندازه اثر 

5/0 2 سازمانی تعهد 1  

42/0 6 سازمانیفرهنگ 2  

4/0 2 ارتباطات کارکنان 3  

34/0 2 پاداش 4  

24/0 5 پشتیبانی فناوری اطالعات 5  

13/0 7 ساختار سازمانی 6  

-05/0 5 شخصیتیویژگی  7  

 

 بحثو  یریگجهینت
، وجـود دانش، عـدم نتـایج یکسـان و سـازگار گذاریاشتراکدربارۀ به  شدهانجام هایپژوهشگستردگی 

هـا و مسـا ل و تشـخی  حوزه به شناسایی موضوعات جدید پژوهشـی ، نیازتأثیرگذار متغیرهای متنوع و

بـه  در حـوزۀ فرا تحلیـل، نیاز به انجام اندپرداخته هاآندانش که پژوهشگران کمتر به  مربوط به اشتراک

مـرتبط بـا موضـوع  نامـهپایانمقاله و  9دهد. لذا در این پژوهش، دانشِ صریح را نشان می گذاریاشتراک

انتخـاب شـدند و مـورد ارزیـابی و تحلیـل قـرار  فرا تحلیـلاشتراک دانش با شرایط مناسب برای ورود به 

بررسـی از  آمدهدسـتبه، نتـایج 8جـدول شـماره در  .اندشدهانیب لیتفصبهیابی در زیر گرفتند. نتایج ارز

 .اندشده مقایسههای پژوهش فرضیه

پژوهش  9از مجموع  تأثیر دارد.های دانشگاهی در محیط دانش گذاریاشتراکتعهد بر به  (1) فرضیه

 شدهمحاسبهقرار گرفت. اندازه اثر  یموردبررسمورد تأثیر مستقیم تعهد بر اشتراک دانش  2، در شدهانجام

ها . ایـن یافتـهاسـتبـودن آن  داریمعنـ دهندۀنشان آمد که به دست 5/0برای این تعداد پژوهش مقدار 

( 1389) یکمـالمیـر ( و حسین قلی زاده و 1390توسط ابیلی و همکاران ) شدهانجام هایپژوهشحاصل 
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شـریفی  ،(1720) 1لـی و همکـاران توسـط شدهانجام هایپژوهشل از های حاصها با یافتهیافته نیا .است

 (1393رضایی )آقاجانی و  و (1394احمدی ) لک و ،(1392رضایی و فرج پهلو )، (1391) یلیابدوست و 

 .باشندیمیکسان 

از  تـأثیر دارد.هـای دانشـگاهی در محیطدانـش  گذاریاشـتراکبر بـه  سازمانیفرهنگ (2)فرضیه  

قرار  یموردبررسبر اشتراک دانش  سازمانیفرهنگمورد تأثیر مستقیم  6، در شدهانجامپژوهش  9مجموع 

 داریمعنـ دهندۀنشانآمد که  به دست 42/0برای این تعداد پژوهش مقدار  شدهمحاسبهگرفت. اندازه اثر 

 دهیـدجهان(، 1390توسـط ابیلـی و همکـاران ) شدهانجام هایپژوهشها حاصل بودن آن است. این یافته

شـبرینا و  هـایپژوهشاز  آمدهدسـتبههای ها با یافتـهاین یافته .است( 1393) آیت و ( و قاسمی1391)

رضـایی و فـرج پهلـو  ،(1390) یغفـارحسـنی و  ،(1391) یلـیابشـریفی دوسـت و  ،(2014) 2سیلویانیتا

 باشند.یکسان می (1394شیرازی و همایونی راد )، (1395)اخوان خرازیان و مقدسی  ،(1392)

از  تـأثیر دارد.هـای دانشـگاهی در محیطدانـش  گذاریاشتراکارتباطات کارکنان بر به  (3)فرضیه 

 یموردبررسـمورد تأثیر مستقیم ارتباطات کارکنان بر اشـتراک دانـش  2، در شدهانجامپژوهش  9مجموع 

 دهندۀنشـانآمـد کـه  بـه دسـت 0/ 4برای این تعداد پـژوهش مقـدار  شدهمحاسبهقرار گرفت. اندازه اثر 

 ( و1393آیـت ) و توسـط قاسـمی شـدهانجام هـایپژوهشها حاصـل بودن آن است. این یافتـه داریمعن

 3شـبرینا و سـیلویانیتا هـایپژوهشهای حاصـل از ها با یافتـهاین یافته .است( 1389همکاران ) و پهلوانی

 هستند.یکسان  (1394افجه، انتظاری و مرتجی ) و (1392رضایی و فرج پهلو ) ،(2014)

 9از مجمـوع  تـأثیر دارد.هـای دانشـگاهی در محیطدانـش  گذاریاشـتراکپاداش بر به  (4) فرضیه

قرار گرفـت. انـدازه اثـر  یموردبررسمورد تأثیر مستقیم پاداش بر اشتراک دانش  2، در شدهانجامپژوهش 

بـودن آن اسـت.  داریمعنـ دهندۀنشانآمد که  به دست 34/0برای این تعداد پژوهش مقدار  شدهمحاسبه

( 1389همکـاران ) و (، پهلـوانی1393) آیـت و توسط قاسـمی شدهانجام هایپژوهشها حاصل این یافته

جـابری،  ،(1392رضـایی و فـرج پهلـو ) ،(2014) 4اسوِتالنا سـاجِواتوسط  شدهانجام هایپژوهشدر  .است

 آمد. به دستنیز نتایج مشابهی  (1392سلیمی و خزا ی پول )

تـأثیر  هـای دانشـگاهیدر محیط دانش گذاریاشتراکپشتیبانی فناوری اطالعات بر به  (5)فرضیه  

مورد تأثیر مستقیم پشـتیبانی فنـاوری اطالعـات بـر اشـتراک  5، در شدهانجامپژوهش  9از مجموع  دارد.

آمد که  به دست 24/0برای این تعداد پژوهش مقدار  شدهمحاسبهقرار گرفت. اندازه اثر  یموردبررسدانش 

 (،1393آیت ) و توسط قاسمی شدهانجام هایپژوهشها حاصل آن است. این یافته یداریمعن دهندۀنشان

( و 1392(، بــاروج و مدهوشــی )1389) یکمــالمیــر  و زاده قلــی (، حســین1389همکــاران ) و پهلــوانی

نیـز در پـژوهش خـود، نتـایج  (1391) یلـیابمحسن شریفی دوست و خـدایار  .است (1391) دهیدجهان

 .ندآورد به دستمشابهی را 

                                                           
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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از  تـأثیر دارد.هـای دانشـگاهی در محیطدانـش  گذاریاشـتراکساختار سازمانی بر به  (6)فرضیه  

قرار  یموردبررسمورد تأثیر مستقیم ساختار سازمانی بر اشتراک دانش  7، در شدهانجامپژوهش  9مجموع 

 داریمعنـ دهندۀنشانآمد که  به دست 13/0برای این تعداد پژوهش مقدار  شدهمحاسبهگرفت. اندازه اثر 

 دهیـدجهان(، 1393) آیـت و توسـط قاسـمی شـدهانجام هـایپژوهشها حاصل یافته نیا بودن آن است.

 هـایپژوهشاین نتایج بـا نتـایج  .است( 1389)همکاران  و پهلوانی ( و1390همکاران ) و (، ابیلی1391)

 باشند.نیز یکسان می (1393( نورآبادی و برومند )1392رضایی و فرج پهلو )

 از تـأثیر دارد. هـای دانشـگاهیدر محیط دانـش گذاریاشتراکویژگی شخصیتی بر به  (7)فرضیه  

 یموردبررسـمورد تأثیر مستقیم ویژگی شخصیتی بر اشـتراک دانـش  5، در شدهانجامپژوهش  9مجموع 

 دهندۀنشـانآمـد کـه  بـه دسـت -05/0برای این تعداد پژوهش مقدار  شدهمحاسبهقرار گرفت. اندازه اثر 

( 1394توسـط امیـری و همکـاران ) شـدهانجام هایپژوهشها حاصل نبودن آن است. این یافته داریمعن

 .است

، ارتباطـات سـازمانیفرهنگ، سـازمانی ، عوامل تعهدشدهیبررسعامل  7که از میان  نتایج نشان دادند

پشتیانی فناوری اطالعات، ساختار از عوامل  شتریب 0(/5تا  3/0) شدهمحاسبهو پاداش با اندازه اثر  کارکنان

ویژگی شخصیتی با عامل و  هستند تأثیرگذاراشتراک دانش کارکنان ( بر 3/0تا  1/0سازمانی با اندازه اثر )

 داری ندارد.بر اشتراک دانش تأثیر معنی (-0.05اثر )اندازه 

 
 پژوهش هایفرضیه یاسهیمقاجدول . 8جدول 

 اندازه اثر نتیجه هاهیفرض ردیف

5/0 تأثیر دارد. های دانشگاهی تأثیر دارد.در محیط دانش گذاریاشتراکتعهد بر به  1  

.تأثیر دارد های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  سازمانیفرهنگ 2  42/0  

4/0 تأثیر دارد. های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  ارتباطات کارکنان 3  

دارد.تأثیر  های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  پاداش 4  34/0  

24/0 تأثیر دارد. های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  پشتیبانی فناوری اطالعات 5  

13/0 تأثیر دارد. های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  ساختار سازمانی 6  

-05/0 تأثیر ندارد. های دانشگاهی تأثیر دارد.دانش در محیط گذاریاشتراکبه بر ویژگی شخصیتی  7  

 

 هاشنهادیپ
پشتیبانی ، ، پاداشکارکنان ارتباطات ،سازمانیفرهنگ، سازمانی تعهده عوامل نشان داد ک فرا تحلیلنتایج 

های دانشگاهی دانش در محیط گذاریاشتراکبر به  به ترتیب ساختار سازمانیو  فناوری اطالعات

و رسیدن به کارایی و اثربخشی انطباق با تغییرات محیطی برای مدیران بدین منظور . تأثیرگذار هستند

ای ویژه توجه کارکنان شدان گذاریاشتراک تر به جنبۀخاص طوربهو انش به مقوله مدیریت د ، بایدبیشتر

تواند کمک دانشِ کارکنان می گذاریاشتراکتوجه به عوامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار به داشته باشند. 

توان گفت تعهد می ،اثر باال برای تعهد سازمانی اندازهبه. با توجه شایانی به بهبود عملکرد سازمان نماید

توجه بیشتری  بایستمدیران می و شودمیسازمانی شاخ  کلیدی برای اشتراک دانش کارکنان محسوب 
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، تفویض هایتوانمنداز طریق انصاف، عدالت، توجه به  تعهد سازمانی کارکنان نمایند. تعهدِ به ایجاد

از طریق ایجاد  بایستمدیران میهمچنین  یابد.میبهبود  مدیریت مشارکتی، ایجاد امنیت شغلی، اختیار

اعتماد، همکاری،  کنان را بهبود بخشند.حمایتگرِ اشتراک دانش، رفتار اشتراک دانش کار سازمانیفرهنگ

دانش، ماهیتی  ازآنجاکه طرفی دیگر، از .هستندبر اشتراک دانش مؤثر فرهنگی  یهاارزش ازجملهخالقیت 

کمک شایانی نماید.  هاآنتواند به اشتراک دانش انسانی و اجتماعی دارد، تعامالت و ارتباطات کارکنان می

 نان را از میان بردارند. کارک یررسمیغبایست موانع برقراری ارتباطات رسمی و لذا مدیران می

دیگر عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش، است، ساختار  ساختار سازمانی از که نتایج نشان دادهمانطور

اشتراک دانش باشد، در چنین  محل مناسبی برایتواند نمی منعطف ریغله مراتبی و سازمانی سلس

. ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی الزم ستین ریپذامکان یسادگبهسازمانی ارتباطات کارکنان 

آن اشتراک  تبعبه سازمان نقش مهمی در توسعه تعامالت و ارتباطات و یررسمیغبرخوردار باشد. جنبه 

برای  در کارکنانتوانند پاداش و حقوق و دستمزد نیز می یهاستمیسنماید. دانش کارکنان ایفاء می

گرفتن موقعیت شغلی بهتر و  در نظرتوانند با می همچنین اشتراک دانش ایجاد انگیزه نمایند. مدیران

. گذارند، برای اشتراک دانش کارکنان ایجاد انگیزه نمایندکه دانش خود را به اشتراک می یکارکنان یارتقا

 موردتوجهان باید ابزاری مفید برای مبادله و اشتراک دانش کارکنان در سازم عنوانبه نیز تفناوری اطالعا

دانش و انتشار  گذاریاشتراکهای اطالعاتی کافی برای به فراهم ساختن سیستم و پشتیبانی قرار گیرد.

 .رندیکارگبهتوانند آن را ان میاست که مدیر ییهااستیسهای گوناگون از دیگر بخش آن میان
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 منابعفهرست 
ارا ه چهارچوبی جهت تبیین نقش ابعاد "کارشناسی ارشد  نامهپایان .1393 .مهدی قاسمی و ،آیت، سعید

و فناوری اطالعات در ارتقای تسهیم دانش، مطالعه موردی: مراکز و واحدهای دانشگاه پیام  سازمانیفرهنگ

 .، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی"نور استان یزد

تیمی  مشارکت فرهنگ و دانش تسهیم بر اجتماعی پاداش بررسی تأثیر .1393 .و سعید رضایی ،آقاجانی، حسنعلی

 .1-24، ص 1، شماره 6تیمی، مجله مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دوره  عاطفی تعهد طریق از

 مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو، چاپ اول. .1385 .عادل صلواتی  و ،ابطحی، سید حسین

مطالعات دانش سازمانی در مؤسسه  گذاریاشتراکمقالۀ نقش عوامل مؤثر بر به  .1389 .و همکاران ،ابیلی، خدایار

 .32-54، صفحات 14انرژی، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره  المللیبین

 مدیریت دانش، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.. 1389 .و علی صالحی ،احمدی، علی اکبر

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تسهیم دانش و طراحی مدل  .1395 .فا زه مقدسی ، واخوان خرازیان، مریم

، 15، دوره سازمانیفرهنگ، مدیریت مشارکتی بر تسهیم دانش سازمانیفرهنگچندسطحی برای تبیین تأثیر 

 .207-223، ص 1شماره

الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی،  .1394 .نجمه السادات مرتجی اردشیر انتظاری و ، افجه، علی اکبر

 .90-125، ص  71شماره  فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی،

: دانشجویان موردمطالعههای شخصیتی در تسهیم دانش)مقالۀ بررسی نقش ویژگی .1394 .امیری، مظاهر و همکاران

 .647-665، صفحات 3شمارۀ  ، 13، دورۀ سازمانیفرهنگشاغل دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران(، مدیریت 

ارا ه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در  .1395. مرتجی نجمه سادات و امیری  ، مقصودانتظاری، علی

 .168-205، ص5های نوین، سال دوم، شماره فضای مجازی، فصلنامه مطالعات رسانه

 مدیریت دانش سازمانی، تهران، انتشارات آذر، چاپ اول. .1390.پریسا طاهری  و ،بامداد صوفی، جهانیار

بررسی تأثیر مهم ترین عوامل فردی، سازمانی "کارشناسی ارشد  نامهپایان .1392 .مدهوشی مهرداد باروج، سمانه ، و

، دانشگاه "دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل علمیهیئتو فناوری بر فرایند تسهیم دانش در میان اعضای 

 ان، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.مازندر

دانش  گذاریاشتراکمقالۀ بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به  .1389 .پهلوانی، معصومه و همکاران

 .19-36، صفحات 5، شمارۀ 2در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی، مدیریت فناوری اطالعات، دورۀ 

ها و فرایندها(، مدیریت دانش در عمل)سیستم .1393 .میرزایی ونی، سمیه هوشمند و هانیه، هوشنگ تاج فر، امیر

 تهران، نشر وینا، چاپ اول.

مقالۀ نقش اعتماد سازمانی در تسهیم دانش بین کارکنان، فصلنامۀ  .1394.تقوی فرد، محمد تقی و همکاران

 .80-99، صفحات 10مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال سوم، شماره 

های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در بررسی تأثیر انگیزش .1391 .، سلیمی، خزا ی پولجابری

 ورزشی، مدیریت های ورزشی)مطالعۀ موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان(، نشریۀسازمان

 .1392 بهار ، 56-75، 16 شمارۀ

بررسی رابطه عوامل سازمانی)ساختار، "کارشناسی ارشد  نامهپایان .1391.کسرایی احمدرضا ، ودیده، اکبرجهان

، دانشگاه آزاد "فرهنگ، تکنولوژی( بر مدیریت دانش مطالعه موردی: دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

 اسالمی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت.
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امل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش) مطالعۀ مقالۀ عو .1389 .میر کمالی سید محمد  ، وحسین قلی زاده، رضوان

دانشگاه فردوسی(، فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم،  شناسیروانموردی دانشکده علوم تربیتی و 

 .62-78، صفحات 1شمارۀ 

های فردی و بررسی رابطه عوامل محیطی، ویژگیکارشناسی ارشد،  نامهپایان .1390 .غفاری نصراهلل حسنی، زینب، و

، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانش در شرکت فوالد مبارکه اصفهان گذاریاشتراکعوامل انگیزشی با رفتار به 

 دانشکده مدیریت و حسابداری.

بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل کارشناسی ارشد،  نامهپایان .1392 .فرج پهلو عبدالحسین ، وبتول رضایی،

، ارا ه راهکارهای برای پیاده سازی عملی اشتراک دانش منظوربهای اهواز مؤثر بر آن در سازمان برق منطقه

 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.(، MBAمدیریت دانش )با رویکرد  .1389 .دارمی  هادی ، وسهرابی، بابک

بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد باال بر تسهیم دانش و نوآوری  .1394 .رضایی سعید ، وسید جوادین، سیدرضا

 .23-44مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، ص هایپژوهشسازمانی، 
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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. 

Keywords: Commitment, Communication, Information Technology, Knowledge 

Sharing, Meta-Analysis, Organization Culture, Organization Structure, Personality, 

Rewards. 
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