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Abstract
In the knowledge-based era, achieving sustainable competitve advantages by
organizations requires providing the prerequisites for members of organizations to
be able to shar their knowledge effectively. The present study, was conducted with
aim of meta-analysis of individual factors affecting the sharing of organizational
knowledge. The mechanism of the present study is a quantitative meta-analysis, in
order to reach a general conclusion in this area. For the purpose, CMA2 software has
been used. The purpose of this method, is to integrate of studies conducted in a
specific field of research. Findings show that in 95% confidence level individual
factors have a significant effect knowledge sharing from the individual and can
explain up to 0/487 the changes in knowledge sharing. Heterogeneity test shows that
there is heterogeneity between the studies. Also, the funnel diagram shows low
standard error and relatively low bias. The expression in the distribution is regular,
and the observed error is due to possible types of oblique. According to the research
findings, among the individual factors affecting the sharing of organizational
knowledge, self-awareness with 0/638, altruism 0/517, attitude 0/507 and focused
behavior 0/609 they had the highest effect size and significant relationship with
organizational knowledge sharing.
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چکیده
در عصر دانایی محوری کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها نیازمند فراهم ساختن پیشنیازهایی
است که اعضای سازمان بتوانند دانش خود را بهگونهای اثربخش به اشتراک بگذارند .پژوهش حاضر،
باهدف فرا تحلیل عوامل فردی مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در سازمان انجام شده است .ساز و کار
اجرای پژوهش حاضر فرا تحلیل -کمی است تا از این طریق بتوان به یک جمعبندی کلی در این حیطه
دست یافت .بدین منظور از نرمافزار  CMA2استفاده شده است .هدف این روش ،انسجامبخشی ،مرور
نظاممند و یکپارچه مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است .یافتههای پژوهش
نشاندهنده این است که در سطح اطمینان  95درصد عوامل فردی تأثیر معناداری بر تسهیم دانش
سازمانی داشته و توانسته  0/487درصد از تغییرات تسهیم دانش را تبیین کند .همچنین ،نتایج آزمون
ناهمگونی حاکی از آن است که بین مطالعات صورت گرفته مورد بررسی ناهمگنی وجود دارد که به
همین جهت از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است .نمودار قیفی نیز نشانگر خطای استاندارد پایین و
سوگیری نسبتاً کم است ،در حقیقت بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است و خطای مشاهدهشده ناشی از
انواع اریب احتمالی میباشد .با توجه به یافتههای پژوهش از بین عوامل فردی مؤثر بر اشتراکگذاری
دانش در سازمان خودآگاهی با ( ،)0/638نوع دوستی ( ،)0/517نگرش ( )0/507و رفتار تمرکز یافته
( )0/609بیشترین اندازه اثر و رابطه معنادار را با تسهیم دانش سازمانی داشتهاند.
کلیدواژها :فرا تحلیل ،دانش ،مدیریت دانش ،تسهیم دانش (اشتراکگذاری دانش) ،عوامل فردی.
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مقدمه:
در جهان پر از تکاپوی امروزه ،دانش منبع اساسی مزیت رقابتی پایدار بهشمار میرود (چن،1
 .)2017به واقع سازمان مجموعهای از منابع است که در میان آنها دانش مهمترین منبع به شمار
میآید (عسگری و همکاران .)1399 ،برتری دانش زمانی حاصل میشود که آن دانش به اشتراک
گذاشته شود (کردی و همکاران .)2020 ،2مدیریت دانش مفهومی اساس برای حفظ توان مزیت
رقابتی سازمان است .بهواقع ،اجتماعی از راهبرها که به یک سازمان توانایی شناسایی ،خلق،
سازماندهی ،نگهداری ،تسهیم و استفاده بهینه از منابع را میدهد (آرکلیان سرنقی .)1392 ،از
اهداف مهم افراد در سازمانها و در مجموع در جوامع از به کار بردن مدیریت دانش تسهیم و به
اشتراک گذاری دانش بین افراد سازمان جهت خلق مزایای رقابتی است (غفاری .)1392 ،در اکثر
کتاب و مقاالت و پژوهش هایی که در حیطه مدیریت دانش انجام گرفته است بر توزیع دانش
مناسب ،به افراد مناسب و در زمان صحیح بهعنوان بزرگترین چالش تسهیم دانش اشاره شده
است ،چرا که اگر دانش نهادینهشده در ذهن افراد نتواند به شیوه مؤثری با دیگر افراد به اشتراک
گذاشته شود به تدریج در ذهن افراد فقط سایه روشنی از آن باقی میماند و همزمان کارایی خود
را از دست خواهد داد (سلمانی جلودار و غالمعلی .)1395 ،بررسی مطالعات موفق نشان میدهد
که تمایل اشخاص به اشتراک دانش زمینه وصول به اهداف را در سازمان میسر میکند (وود و
همکاران)2017 ،3؛ بنابراین ،تسهیم دانش به امری حیاتی برای سازمانها محسوب میشود و
انسانهای متفکر و با خالقیت با دریافت اصولی مراتب دانشی قادر به خلق بهترینها خواهند بود
(فروزش .)1398 ،با توزیع و انتقال دانش هزینههای سازمان بهگونهای چشمگیر کاهش مییابند
و لیکن اگر افر اد از این امر خطیر غافل شوند شاهد سیر صعودی مخارج سازمان به دلیل تکرار
تجربیات گذشته خواهند بود (وانگ و نئو .)2010 ،1پژوهش حاضر سعی دارد از طریق فرا تحلیل
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عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی راهکارهایی مشخص و عملیاتی در حوزهی تسهیم
مؤثر دانش ارائه دهد.
در جهان امروز سازمانها برای اینکه بتوانند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند به توسعه
روزافزون دانش سازمانی خود نیاز دارند ،تا قادر به انطباق خود با نیازها و چالشهای محیطی
باشند (صناعی .)1395 ،دانش عنصر کلیدی یک سازمان (موتاب )1398 ،و از جمله مهمترین
داراییها و سرمایهی یک سازمان محسوب میشود ،به واقع تولید و ارائه محصوالت با کیفیت
باال بدون وجود این منبع کاری غیرممکن است ( علیزاده ،حسنزاد و مؤمنی .)1393 ،دانش
سرمایه ای است که یک سازمان باید از آن حفاظت کند .مدیریت دانش یک راهبرد مستمر برای
اکتساب دانش مناسب ،برای افراد مناسب و در زمان مناسب است (ساعت چیان ،خادملو و
عزیزی .) 1396 ،مدیریت دانش مبحثی با اهمیت در مدیریت امروزه محسوب میشود ،که در
رابطه با مزیت رقابتی و بهرهوری بهتر سازمانها نقشی بسزا ایفا میکند (عسگرانی و اصغری،
 .)1396چالش عمدهای که مدیریت دانش دنبال میکند تسهیم و به اشتراکگذاری دانش است و
زمانی که این دانش به اشتراک گذاشته نشود ارزش ناچیزی برای سازمان به همراه دارد (ملک
آباد .)1392 ،تسهیم دانش یکی از عنصرهای کلیدی مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است (کاظمی،
وحیدی مطلق و وحیدی مطلق ،)1393 ،که به رشد سازمانها کمک شایان توجهای میکند
(سلمانی جلودار و غالمعلیی .)1395 ،تسهیم دانش به انتقال دانش در فرایند ارتباطات درون و
پیرامون سازمانی به همکاران اشاره دارد ،و منظور از دانش ،دانشی است که شخص در سازمان
بهدست آورده است (جی و همکاران .)2009 ،2تسهیم دانش بهصورت مستقیم در بین افراد قابل
مشاهده نیست (ساعتچیان ،خادملو و عزیزی ،)1396 ،و بهعنوان یک فعالیت با ارزش منبع
بسیاری از فعالیتهای راهبردی مدیریت دانش در سازمان محسوب میشود (ابراهیم پورآرنگی،
 . )1393تسهیم دانش کارآمد ضامن پیشرفت آن میگردد (اسکایرم )2012،1و بدون آن دانش
فردی به سازمانی تبدیل نخواهد شد و افراد در سازمانها به ایدههای راهبردی مهم بهجای
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دانش نگهداری شده ،دسترسی خواهند داشت (جو .)2008 ،1از عوامل مؤثر بر تسهیم دانش
سازمانی میتوان به عوامل فردی اشاره کرد .عوامل فردی از دانش و تجربیات ،خصوصیات
شخصیتی و ارتباطات میان فردی کارکنان نشأت میگیرند( .اجتهاد نیا.)1395 ،
با حاکم شدن تسهیم دانش میتوان شاهد پیامدهای مختلفی از جمله بهبود وضع رقابتی
سازمان (فیلسوفیان و اخوان ،)،1396،بهبود عملکرد ،در دسترس قرار دادن خدمات بهتر به
مشتریان و دستیابی به بهترین نوع دانشها بود (موتاب .)1398 ،میتوان گفت که از اهداف
اساسی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمانها بهبود تسهیم دانش میان افراد در
سازمان و همینطور بین افراد و سازمان بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی است؛ و همچنین تسهیم
دانش مؤثر بین اعضای سازمان زمانی رخ میدهد که موجب کاهش هزینهها در انتشار دانش،
تضمین انتشار بهترین روشها ی کاری در داخل سازمان شود و همچنین سازمان را در حل
مسائل توانمند کند (کریم .)1397 ،پژوهشهای مختلف گویای این نکته است که تسهیم دانش
بر مواردی همچون کیفیت نوآوری (شائمی و همکاران ،)1391 ،یادگیری و عملکرد سازمانی
(کشاورزی ،صفری و حمیدی راد ،)1394 ،چابکی سازمان (ابیلی و همکاران ،)1394،کیفیت
خدمات رسانی (بهمدی و دهنوی )1395 ،تأثیرگذار است.
با توجه به اهمیت تسهیم دانش ،مطالعات نظری و تجربی به نسبت خوبی در حیطه تسهیم
دانش در محیطهای سازمانی بهعملآمده است (سلیمی و همکاران .)1390 ،با این وجود ،تنوع و
گستردگی پژوهشها یی که در ارتباط با موضوع تسهیم دانش صورت گرفته است و نتایج
متعارضی که در یافتههای مربوط به این متغیر بهدست آمده است ،وجود متغیرهای مستقل متنوع
اثرگذار بر متغیر وابسته ،لزوم توجه به حوزههای پژوهشی جدید و تشخیص حوزههای در ارتباط
با تسهیم دانش ،اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان کرده است و انجام فرا تحلیل
عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی را به امری کلیدی مبدل کرده است.
فرا تحلیل به واقع تحلیل تحلیلها است (نوغانی دخت بهمنی و میر محمد تبار .)1394 ،فرا
تحلیل فرصت مناسبی برای پژوهشگران در یکپارچهسازی نتیجه مطالعات ،گسترش نظریههای
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موجود ،ایجاد نظریههای نو و ارائه تفسیرهای جامع از پدیدههای مورد بررسی فراهم میآورد.
تحلیل عبارت از شکستن کل به قسمهای مختلف به جهت تعیین ماهیت آن .این عمل در
تحلیل آماری با قرار دادن اجزاء در درون ترکیبها برای نشان دادن عوامل مورد پژوهش انجام
میشود .استفاده از فرا تحلیل برای دستیابی به اجماع در مجموع مطالعات مورد توصیه محققان
است .فرا تحلیل گونهای از ترکیب تحقیقاتی است که دارای فرضهای مشابهاند و هدف آن
شناخت رابطه یا تأثیر متغیرها در تحقیقات مختلف پیشین است (شیرانی و هدایی .)1396 ،از
همین رو پژوهش حاضر در نظر دارد با عنایت به روش فرا تحلیل و با منسجم کردن
پژوهشهای مجزای انجامگرفته در حیطه تسهیم دانش ،عوامل سازمانی مؤثر بر آن شناسایی و
اندازه اثر هرکدام از عوامل مشخص گردد .تا از این طریق عالوه بر تشخیص عوامل فردی و
مشخص کردن اندازه اثر آنها ،با انجام این پژوهش بتوان به سازمانهای مختلف در بهبود
شاخصهای توسعه منابع انسانی و ارائه راهحلهای متنوع برای اتخاذ مناسبترین تصمیمات
کمک کرد .دستیابی به بهترین نتایج جهت بهبود هر چه بیشتر سازمانها از اهم اهداف این
پژوهش میباشد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به  4سؤال پژوهشی زیر است:
• عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی در پژوهشهای انجام گرفتهشده کدماند؟
• اندازه اثر هریک از متغیرهای استخراجشده در حوزه تسهیم دانش چه میزان است؟
• یافتههای پژوهش همگن هستند یا ناهمگن؟
• سوگیری انتشار پژوهش چه میزان است؟
با توجه به مسألهی تحقیق پژوهش حاضر دارای  4هدف پژوهشی اصلی بهصورت زیر است:
• فرا تحلیل پژوهشهای مرتبط با عوامل مؤثر فردی بر تسهیم دانش سازمانی.
• تعیین اندازه اثر کلی برای متغیرهای بهکاررفته در پژوهشهای انجامشده در حوزه
تسهیم دانش سازمانی.
• تعیین میزان همگونی و ناهمگونی در بین مطالعات.
• تعیین سوگیری انتشار در بین مطالعات.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
تسهیم دانش جزء الینفک مدیریت دانش است (قاسمزاده و همکاران) به عبارتی نقش تسهیم
دانش در مدیریت دانش به قدری پر اهمیت است که به اعتقاد برخی نویسندگان وجود مدیریت
دانش برای حمایت از تسهیم دانش است (قجاوند .)1391 ،از جمله عوامل کلیدی در هر سازمانی
توانایی آن سازمان در انتقال و به اشتراک گذاشتن دانش خود است ،از همین رو است که افراد با
اشتراک مؤثر دانش به سازمان در جهت کسب مزایای رقابتی کمک شایان توجهای میکنند و
بهواقع بدون تسهیم دانش قدرت رقابتی سازمانها با گذشت زمان گرایش به اضمحالل پیدا
میکند .تسهیم دانش از روشهای کسب قدرت ،اختیار و مسئولیت برای کارکنان است و این امر
به کارکنان اجازه درک بهتر نقشها و مسئولیتها در سازمان را خواهد داد (جابری ،سلیمی و
خزائی پول.)1394 ،
داونپورت ) 1998( 1معتقد است که تسهیم دانش به معنای در دسترس قرار دادن دانش به
دیگر افراد سازمان است ،و این امر فرایندی است که از طریق آن دانش یک فرد بهگونهای که
قابل فهم برای دیگری باشد تبدیل میشود (آهی .)1391 ،هدف نهایی از تسهیم دانش تبدیل
کارکنان به داراییها و منابع سازمان است .زمانی که در سازمان افراد به تسهیم دانش خود
میپردازند توانایی ایجاد مزایای همافزایی را باال میبرند و در واقع سازمان باید بهطور بارز نوع
دانش مربوط به فرایندهای خود را تحت کنترل و مدیریت در آورده و دانش را به منبعی برای
حفظ و خلق مزایای رقابتی تبدیل کند (سهرابی ،فروزنده و رئیسی وانانی.)1390 ،
توجه به عامل انسانی از دالیل مهم بهبود اجتماعی و اقتصادی در موقعیتهای مختلف
سازمانی است و انسان با بهکارگیری قدرت تفکر و خالقیت خود قادر به خلق بهترین دانشها
است ،که با استفاده درست و اصولی از این منبع دانشی باالترین مزایای رقابتی را خلق خواهد
کرد (فروزش)1398 ،؛ بنابراین با تسهیم دانش بهعنوان کلیدیترین عامل مدیریت دانش
میتواند مخارج سازمان را به حداقل ممکن رساند (دستجردی .)1397 ،عالوه بر این انسان با
تسهیم صحیح دانش خود در سازمان قادر به ایجاد قابلیتهای پویا و نوآورانه ،ارتقای ارتباطات
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درون شخصی ،انتقال تجربیات مبتنی بر دانش و تشخیص مشکالت جمعی و اجتماعی است (از
جمله منافع راهبردی پر اهمیت تسهیم دانش عبارت از :پیوند متخصصان در کل سیستم سازمانی
و در هر جایگاهی ،استانداردسازی فعالیتهای متخصصان ،اجتناب از اشتباهات ،ترویج بهترین
روشها ،کاهش زمان برای نخبگان ،ایجاد شهرت و در تعامل بودن برای کسب قابلیتهای
راهبردی میباشند .سازمانی که از اشتراکگذاری و خلق دانش و اطالعات در بین کارکنان خود
پشتیبانی میکند ،بهتر میتواند به تعریف فرایندهای کارا و اثرگذار بپردازد و در جهت بهبود
عملکرد سازمانی خود گام بردارد .سازمانی که از فرهنگ تسهیم دانش بهره میبرد کارکنانش
راحتتر عقاید و نظرت خود را با دیگران به اشتراک میگذارند ،از همین جهت این انگیزه بایستی
در افراد ایجاد گردد که بدون ترس از دست دادن جایگاه خود به تسهیم دانش در سازمان
بپردازند با این کار عالوه بر کاهش مخارج سازمان میتوانند مناسبترین روشهای کاری را در
درون سازمان ضمانت کنند و سازمان را به حل مشکالتش قادر سازند (ترابی.)1398 ،
از علل عدم موفقیت سیستمهای مدیریت دانش در تسهیل فرایند تسهیم دانش ،عدم توجه
به این نکته است که چگونه عوامل فردی و سازمانی بر تسهیم دانش اثرگذارند .با وجود اهمیت
روزافزون تسهیم دانش برای سازمانها و ایجاد مزیتهای رقابتی عدم شناخت درست و اصولی
عوامل اثرگذار بر آن ،وصول به اهداف مدیریت دانش توسط سازمان را که از اهم آنها تسهیم
دانش است را با مشکالتی مواجه میکند  .به همین جهت است که دانش افراد زمانی میتواند در
خدمت سازمان قرار گرفته شود که به اشتراک گذاشته شود و مجاب کردن افراد برای تسهیم
دانش خودکاری سهل نیست بلکه سازمان باید تالش کند تا عواملی را که بر تسهیم دانش
اثرگذار هستند را بشناسد و تالش خود را جهت تقویت انگیزه افراد دو چندان کند (باروج)1392 ،؛
بنابراین به همان اندازه که شناخت تسهیم دانش در موفقیت سازمانها و برای خلق مزایای
رقابتی ضروری است شناسایی عوامل اثرگذار فردی آن برای ایجاد بستری مناسبتر گامی
اساسی به شمار میآید.

Davenport
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پیشینه پژوهش
در این بخش سعی بر آن است که به پژوهشهای بهعملآمده توسط محققان داخلی و خارجی
به گونه خالصه اشاره شود.
پژوهشهای داخلی
کاظمی ( )1396در پژوهش خود با عنوان «بررسی اثر شبکههای اجتماعی درونسازمانی بر
انتقال دانش» به این نتیجه رسیدند که شبکههای اجتماعی بر اشتراک و انتقال دانش تأثیرگذارند
و در نتیجه میتواند عملکرد فرد را بهبود بخشد.
احمدی و همکاران ( )1397در بررسی خود تحت عنوان «مدلسازی معادالت ساختاری
عوامل اثرگذار باز کاری بر تسهیم دانش در دانشگاههای منتخب شهر تهران» دریافتند که ابعاد
بازی گونه (شامل سازوکارها ،دینامیکها و زیباشناسی) ،بستر بازی کاری (شامل درآمدها،
هزینهها ،بازیکنندگان) و عوامل پشتیبانی (شامل حمایت مدیریت ،ارزیابی پروژهها ،فرایند
تسهیم دانش) بر تسهیم دانش تأثیرگذار ند .در این بین عوامل پشتیبانی بیشترین بار عاملی را بر
تسهیم دانش داشتند و لذا در دانشگاهها باید توجه خاصی به این عامل گردد ،و لیکن دو عامل
دیگر بازی کاری بی شک سهم بسزایی در تسهیم دانش دارند.
فرخ و شاه طلبی ( )1397در مقاله خود با عنوان «رابطه ین یادگیری خود راهبر،
خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش» دریافتند که بین یادگیری خود راهبر با
تسهیم دانش و خودکارآمدی با رفتار تسهیم دانش و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش
رابطهای معنادار وجود دارد.
سبزی و همکاران ( )1398در مقاله خود با عنوان «بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر
تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی» دریافتند
که کارکنانی که دچار فرسودگی و خستگی عاطفی هستند به احتمال زیاد تالش خود را در جهت
تسهیل روابط میان فردی و تعهد شغلی کاهش میدهند؛ بنابراین بر اساس ضعف در روابط میان
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فردی به دلیل خستگی عاطفی به کاهش بروز رفتارهای مربوط به تسهیم دانش در میان
کارکنان منجر خواهد شد.
پژوهشهای خارجی
باویک و همکاران )2017( 1پژوهشی تحت عنوان «رهبری اخالقی و اشتراکگذاری دانش
توسط کارکنان» انجام دادند .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر اشتراکگذاری
دانش کارکنان با توجه به متغیرهای میانجی انگیزه اشتراک دانش و هویت اخالقی بود .نتایج
تحلیل آنها نشانگر این بود که رهبری اخالقی بر اشتراک دانش کارکنان تأثیر مستقیمی ندارد و
اما ارتباط غیرمستقیم آنها از طریق متغیرهای میانجی انگیزه اشتراک دانش و هویت اخالقی
ورد تائید قرار گرفت.
لی و همکاران )2017( 2پژوهشی بهعنوان «بررسی ارائه مدلی تعدیلشده در رابطه میان
نظارت و سرپرستی غلط و اشتراک دانش» را به انجام رساندند .این پژوهش با استفاده از
چارچوب تعدیلشده نشان داد که عدالت سازمانی رابطه مثبت میان سرپرستی غلط و خستگی و
فرسودگی احساسی را میانجیگری کرده است و تأثیر غیرمستقیم و منفی نظارت غلط بر رفتار
اشتراک دانش در میان کارکنان را تضعیف میکند.
پی و لی  )2019 (3در پژوهشی با عنوان «کارکنانی با انگیزش درونی ،به اشتراکگذار آنالین
دانش ،درک تأثیر طراحی شغل» نشان داد که انگیزش درونی برای تسهیم دانش از طریق تعهد
عاطفی تحت تأثیر ویژگیهای شغلی قرار میگیرد.
کردی و همکاران )2020( 4در پژوهشی با عنوان «نقش فرهنگ سازمانی بر اشتراکگذاری
دانش در بین دانشگاهیان آموزش عالی» دریافتند که از بین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش نگرش
تأثیر متوسطی داشته است و لیکن تأثیر توجه بر آن قوی و نیرومند بوده است.
همچنین در ضمیمه ،پیشینهی پژوهش استفادهشده در فرایند فرا تحلیل آورده شده است.
1
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روش شناسی پژوهش:
این پژوهش با توجه به هدف ،از جمله پژوهشهای کاربردی و به جهت بهکارگیری روش فرا
تحلیل در زمره پژوهشهای کمی قرار می گیرد ،و به لحاظ رویکرد تحقیق ،استقرائی است زیرا
که بر حسب مطالعات جزئی نتایج کلی حاصل میگردند .فرا -تحلیل روشی است برای ترکیب
کمی اطالعات حاصل از چند پژوهش و در نتیجه به دنبال کشف روابط تازهای است که با
مطالعات و پژوهشهای جداگانه قابل حصول نیست (کدیور و همکاران .)1389 ،فرا تحلیل
فرایندی چند مرحله ای و یا چند سطحی است .بدین نحو که در این فرایند نخست اطالعات و
شواهد از منابع اولیه استخراج (تحلیل مقدماتی دادهها) و بعد با همدیگر مورد مقایسه قرار گرفته
و در پایان با یکدیگر ترکیب و ادغام میگردند (تحلیل ثانویه دادهها) و درنهایت یک کل جدید و
قابل اعتماد حصول مییاید (حیدرزاده .)1395 ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها نخست شاخصهای
توصیفی پایاننامهها و مقاالت بیان میگردند ،که جهت تحلیل توصیفی دادهها از تشکیل جداول
توزیع فراوانی و درصدی فراوانی استفاده شده است .بعد از آن در بخش تحلیل استنباطی از
شاخصهای اندازه اثر ،آزمون  Zفیشر ،اندازه اثر کلی ،محاسبه  Nایمن خطا (تعداد ناکامل
بیخطر ) کالسیک ،نمودار فانل و اصالح و برازش دوال و توئیدی استفاده گردیده است .برای
محاسبهی این شاخصها از نرمافزار  CMA2استفاده میگردد ..اصل اساس در فرا تحلیل
محاسبه اندازه اثر برای تحقیقات مجزا است .اندازه
اثر آمارهای است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطه بین دو متغیر را منعکس میکند
(عظیم زاده ،صاحبکاران و مرادی .)1397 ،اندازه اثر مفهوم اساسی در فرا تحلیل است ،به واقع
میزان همبستگی بین دو متغیر وابسته بر اثر متغیر مستقل را هم اندازه اثر مینامند (متغیر مستقل
تا چه ان دازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است) که نشانگر متداول آن ضریب همبستگی است.
همچنین اندازه اثر نشاندهنده میزان نادرستی فرضیه صفر یا میزان وجود و یا حضور پدیده
موردی بررسی در جامعه آماری است (نصراللهی و همکاران .)1392 ،آزمون  Nایمن از خطای
روزنتال تعداد تحقیقات گمشده (با اثر میانگین صفر) را محاسبه میکند که الزم است به
تحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی بهدست آید .معمولترین و سادهترین روش
شناسایی تورش انتشار ،استفاده از یک نمودار پراکندگی دوبعدی به نمودار فانل است که در آن
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اثر مداخله برآورده شده از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم میشود .اگر تورش
انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار داریم که نمودار فانل متقارن بوده و مقدار پراکندگی حول اندازه
اثر مداخله با افزایش نمونه کاهش یابد .از دیگر جداول و نمودارهای استخراجشده توسط نرمافزار
میتوان به جدول اصالح و برازش دوال و توئیدی برای نمایش پراکندگی و تخمینهای نقطهای
و بهدست آوردن مقدار  Qاشاره کرد .این رویه مطالعات گمشده را در نظر میگیرد ،آنها را به
تحلیل وارد میکند و سپس خالصه اندازه اثر را محاسبه میکند (رستم پور خامنه.)1394 ،
همچنین نمودار قیفی از عمدهترین ابزارهای تحلیل و نمودارها در فرا تحلیل شناخته شده ،یک
نمودار پراکنش است :نمودار پراکنش در تحلیلهای همبستگی و رگرسیونی خیلی مورد استفاده
قرار میگیرد ،دارای دو محور  xو  yهست ،در واقع نمودار قیفی یک نمودار پراکنش است که
در این نمودار پراکنش (پراکندگی) هرکدام از مطالعاتمان (یا هرکدام از اندازههای اثر) با توجه
مقدار  xو  yآن ،جایگاهی را در نمودار به خودش اختصاص خواهد داد.

یافتههای پژوهش:
برای اجرایی و عملیاتی کردن پژوهش مبتنی بر فرا تحلیل شش گام در نظر گرفته شده است.
 .1گام اول (تدوین سؤالهای معین بر اساس اهداف)
در این مرحله همانگونه که قبالً نیز به آن اشاره شد بهمنظور بررسی مسألهی تحقیق چهار
سؤال پژوهشی بهصورت معین و واضح تدوین شده است.
 .2گام دوم (جستوجو ی نظاممند و گردآوری پژوهشها)
در این مرحله با توجه به راهبردهای دقیق و جامعی که برای جستجوی متون پژوهشی مرتبط
باهدف فرا تحلیل الزم است و با استفاده از رایجترین پایگاههای اطالعاتی در ایران شامل پایگاه
اطالعاتی علمی جهاد دانشگاهی ،مجالت تخصصی نور ،بانک اطالعات نشریات کشور ،مرکز
اسناد و مدارک علمی ایران و پرتال جامع علوم انسانی تمامی پژوهشها معتبر منتشر شده طی
سالهای  1385تا  1398که مرتبط با تسهیم دانش سازمانی بود جمعآوری شد .برای انجام این
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مرحله ،کلیدواژههای «تسهیم دانش»« ،تبادل دانش»« ،انتقال دانش»« ،توزیع دانش»،
«اشتراکگذاری دانش» در قسمت جستوجوی پیشرفته پایگاههای اطالعاتی (اعمال فیلدهای
تاریخ و عنوان و متن کامل) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن  250مقاله و پایاننامه شناسایی
شد.
 .3گام سوم (گزینش مطالعات)
در این مرحله مطالعات شناساییشده ،با توجه به معیارهای درون گنجی مد نظر ،گزینش شدند.
جدول ( )1معیارهای درون گنجی و معیارهای فیلترسازی پژوهشهای شناساییشده برای ورود
به فرا تحلیل را نشان میدهد.
جدول  .1نحوه انتخاب مقاالت و پایاننامههای پژوهش
معیارهای درون گنجی شناسایی مقاالت
و پایاننامهها
تناسب موضوع پژوهشهای بررسیشده با
موضوع تحقیق ،دسترسی به فایل کامل
پژوهشها ،پژوهشهای دارای ضرب همبستگی
و یا ضریب تأثیر باشند و دادههای کافی جهت
محاسبه اندازه اثر را دارا باشند ،تحقیقاتی که از
نظر روششناسی کمی باشند ،پژوهشهایی که
دارای مفروضههای (آماری ،روش تحقیق ،روش
نمونهگیری ،ابزار اندازهگیری ،روش ارزیابی پایایی
و روایی) باشند ،پژوهشها به زبان فارسی باشند.

تعداد

معیارهای

مقاالت و

فیلترسازی مقاالت

پایاننامه

و پایاننامهها

250

موضوع تحقیق ،روش
تحقیق ،نقش متغیر،
تکرار تحقیق ،جامعه
تحقیق

پژوهشهای
حائز شرایط

42

مطالعات شناساییشده درباره موضوع مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورودی مورد نظر فیلتر
شدند و در نهایت  42پژوهش به فرایند فرا تحلیل وارد شدند .این  42پژوهش منتخب در ضمیمه
آمده است .از دالیل اصلی پرداختن به پژوهشهای داخلی و عدم استفاده از پژوهشهای خارجی
در این پژوهش ،فراوانی باالی پژوهشهای داخلی و استفاده از نتایج پژوهشهای صورت گرفته
در بافت فرهنگ ایرانی میتوان اشاره کرد.
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 .4گام چهارم :استخراج و تلخیص دادههای الزم از مطالعات مستقل انتخابشده

در این مرحله دادههای الزم از مطالعات مستقلِ گزینششده ،استخراج و وارد چک لیست شد.
دادههای استخراج شده شامل مشخصات کلی پژوهش (عنوان تحقیق و نام نویسنده ،سال
تحقیق ،نوع اثر ،حوزه تحقیقاتی محقق ،نوع سازمان بررسی شده در پژوهش ،محل تحقیق ،نوع
پژوهش) و مشخصات روششناسی (حجم جامعه ،حجم نمونه و ویژگیهای شرکتکنندگان
شامل جنسیت و شغل آنها ،روش نمونهگیری ،ابزار جمعآوری داده ،جنسیت) و نیز مشخصات
آماری پژوهش (متغیرهای اثرگذار به همراه ضریب همبستگی معنادار آنها) بود .بعد از استخراج
متغیرهای تأثیرگذار معنادار و ضرایب همبستگی آنها ،این متغیرها دستهبندی شدند بدینصورت
که متغیرهای شناساییشدهای که فراوانی آنها  2یا بیشتر از  2مورد بود در یک دسته جای
گرفتند .الزم به ذکر است که متغیرهایی درون یک دسته قرار میگیرند که تعریف مفهومی
واحدی داشته باشند .پژوهشهایی که متغیرهای استخراجشدۀ آن در کل مقاالت ،نمونه مشابهی
ندارد و تنها یک مورد است ،قابل استفاده در طبقهبندی نیست و حذف میگردد چرا که برای
محاسبه اندازه اثر هر عامل تأثیرگذار باید آن عامل حداقل دو بار در کل مطالعات تکرار شده
باشد .پژوهشهای بررسیشده بر اساس مالک درون گنجی  42مورد بود که  23مورد از آنها
پایاننامه و  19مورد از آنها مقاله بود .خالصه وضعیت پژوهشهای منتخب بر اساس نوع سند
در جدول ( )2قابل مالحظه است.
جدول  .2خالصه وضعیت پژوهشهای منتخب بر حسب نوع سند
درصد فروانی
فراوانی
نوع سند
پایاننامه

23

0/55

مقاله

19

0/45

مجموع

42

0/100

 .5گام پنجم :انجام تحلیلهای آماری بر روی دادهها
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در مرحلهی پایانی فرا تحلیل ،متغیرهای شناساییشده به همراه استنادات آن ارائه میگردد،
سپس اندازه اثر هر یک از عوامل به همراه شدت اثر و همگنی با ناهمگنی مطالعات مشخص
میگردد (جدول  .)3همچنین اندازه اثر هر یک از متغیرهای شناسایی شده و شدت اثر آن و نتایج
آزمون  Qدر جدول ( )4مشهود میباشد.
جدول  .3اندازه اثر عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی
نام متغیر

فراوانی

نگرش

9

نوع دوستی

5

رضایت
شغلی

4

استنادات
جعفری ،اخوان و اسحقی
(*)1397جابری ،سلیمی
و خزائی پول
(*)1392علی
پوردرویشی
(*)1392آقاجانی و
رضایی (*)1394حمیدی
فر (*)1397انصاری
معروف (*)1390گلشن
راد (*)1392تقی پور
(*)1393صالحی
()1393
اسماعیل پناه و خیاط
مقدم (*)1392دانایی
فرد ،خائف اللهی و
حسینی (*)1394مقیمی
و میارکالئی
(*)1394سرلک و
اسالمی (*)1390رهاوی
عزآبادی ()1396
نژادی جیردهی
(*)1395مینویی و
همکاران

نوع
اثر

اندازه
اثر

Pvalue

نهایی

شدت
اثر

فرض ناهمگونی
آزمون Q

Pvalue

تصادفی

0/507

0/000

بزرگ

53/526

0/000

تصادفی

0/517

0/021

بزرگ

252/702

0/000

0/249

0/003

کوچک

70/396

0/017

تصادفی
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نام متغیر

فراوانی

جوانمردی

3

خودآگاهی

3

خودکارآمدی

3

روابط
اجتماعی

3

لذت

3

اخالق
حرفهای

2

تجربه

2

استنادات
(*)1396رحمان سرشت
و شیخی (*)1393آهی
()1393
مقیمی و میارکالئی
(*)1394غفاری
(*)1393دبیر ()1395
آراکلیان سرنقی
(*)1392حدت
(*)1387حجتی ()1393
کاظمی ،وحیدی مطلق و
وحیدی مطلق
(*)1393فرخ و شاه
طالبی (*)1397عبدلی
مسینان ()1396
صالحی
(*)1393آراکلیان سرنقی
(*)1392صناعی ()1395
عبدلی مسینان
(*)1396قبادی آزاد
( *)1395جابری،
سلیمی و خزائی پول
(1392
قاسمزاده ،کاظمزاده و
بیطائی
(*)1397تهمورسی
()1395
کاووسی خامنه
(*)1394دهقانی ()1397

نوع
اثر

اندازه
اثر

Pvalue

نهایی

شدت
اثر

فرض ناهمگونی
آزمون Q

Pvalue

تصادفی

0/460

0/032

متوسط

59/272

0/000

تصادفی

0/638

0/001

بسیار
بزرگ

37/006

0/000

تصادفی

0/793

0/236

عدم
تائید
رابطه

1337/542

0/000

تصادفی

0/326

0/000

متوسط

6/352

0/042

تصادفی

0/225

0/095

عدم
تائید
رابطه

19/209

0/000

ثابت

0/442

0/000

متوسط

1/613

0/204

تصادفی

0/718

0/145

عدم
تائید
رابطه

84/221

0/000
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نوع

اندازه

نام متغیر

فراوانی

استنادات

رفتار
تمرکزیافته

2

قجاوند (*)1391بهشتی
()1395

ثابت

سن

2

نیک راهان (*)1391
علیزاده اقدم و همکاران
(1397

تصادفی

0/347

مسئولیت

2

تهمورسی (*)1395پرنده
()1390

تصادفی

0/459

مقاومت در
رویاریی با
موانع

2

میل به
آغازگری

2

فرخ و شاه طالبی
(*)1397دهقان
سفیدکوه ،شعبانی و
رجایی پور ()1396
فرخ و شاه طالبی
(*)1397دهقان
سفیدکوه ،شعبانی و
رجایی پور (1396

اثر

اثر

Pvalue

شدت

فرض ناهمگونی

اثر

آزمون Q

Pvalue

0/609

0/000

بزرگ

0/163

0/687

0/146

عدم
تائید
رابطه

34/312

0/202

عدم
تائید
رابطه

31/443

نهایی

0/000

0/000

ثابت

0/152

0/001

کوچک

3/287

0/070

تصادفی

0/302

0/216

عدم
تائید
رابطه

26/434

0/000

میل به
شایستگی

2

قلی پور و همکاران
(*)1394الوانی،عصار و
عابدینی ()1390

ثابت

0/491

0/001

متوسط
به باال

1/190

0/275

میل به
گسترش
تالش

2

نزاکت

2

فرخ و شاه طالبی
(*)1397دهقان
سفیدکوه ،شعبانی و
رجایی پور ()1396

تصادفی

0/332

0/004

متوسط

6/125

0/013

دانایی فرد ،خائف اللهی
و حسینی
(*)1390غفاری ()1393

تصادفی

0/568

0/190

عدم
تائید
رابطه

102/614

0/000
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نوع

نام متغیر

فراوانی

استنادات

وجدان

2

دانایی فرد ،خائف اللهی
و حسینی
(*)1390غفاری ()1393

ثابت

هوش
هیجانی

2

آراکلیان سرنقی
(*)1392حدت ()1387

تصادفی

اثر

اندازه
اثر

Pvalue

شدت

فرض ناهمگونی

اثر

آزمون Q

Pvalue

0/283

0/000

کوچک

1/943

0/163

0/535

0/100

عدم
تائید
رابطه

20/699

0/000

نهایی

همانگونه که در جدول ( )3مالحظه میشود از میان عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش به
ترتیب متغیرهای نگرش ( 9مطالعه) ،نوع دوستی ( 5مطالعه) ،رضایت ( 4مطالعه) ،جوانمردی (3
مطالعه) ،خودآگاهی ( 3مطالعه) ،خودکارآمدی ( 3مطالعه) ،روابط اجتماعی ( 3مطالعه) ،لذت (3
مطالعه) از بیشترین فراوانی در مطالعات پیشین برخوردار بودهاند.
جدول  :4اندازه و شدت اثر عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی
متغیر
خودآگاهی
نگرش ،نوع دوستی و رفتار تمرکزیافته
شایستگی
خود مدیریتی ،جوانمردی ،اخالق ،میل به گسترش تالش و
روابط اجتماعی
وجدان ،مقاومت در رویارویی با موانع و رضایت شغلی

اندازه اثر
0/638
بین  0/507تا 0/609
0/491

شدت اثر
بسیار بزرگ
بزرگ
متوسط به باال

 0/326تا 0/464

متوسط

 0/183تا 0/283

کم
عدم تائید رابطه به
دلیل p-value
بزرگتر از 0/01

سن ،تجربه ،لذت ،مسئولیت ،هوش هیجانی ،نزاکت،
خودکارآمدی ،میل به آغازگری

-

بر اساس جدولهای ( 3و  )4این مطالب دریافت میشود که:
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متغیر خودآگاهی با اندازه اثری « »0/638شدت اثر بسیار بزرگی بر تسهیم دانش سازمانی دارند.
متغیرهای نگرش ،نوع دوستی و رفتار تمرکزیافته با اندازه اثری بین « 0/507تا  »0/609دارای
شدت اثر بزرگ بر تسهیم دانش سازمانی هستند .متغیر شایستگی با اندازه اثر « »0/491دارای
شدت اثری متوسط به باال بر تسهیم دانش سازمانی هستند .متغیرهای خود مدیریتی ،جوانمردی،
اخالق ،میل به گسترش تالش و روابط اجتماعی با شدت اثری بین « 0/326تا  »0/464دارای
شدت اثر متوسط بر تسهیم دانش سازمانی هستند .عواملی همچون وجدان ،مقاومت در رویارویی
با موانع و رضایت شغلی با اندازه اثری بین « 0/183تا  »0/283کمترین اندازه اثر را بر تسهیم
دانش سازمانی داشتهاند( .در فرا تحلیل اندازه اثر نشاندهنده درجه حضور پدیده در جامعه است و
با فرض صفر در ارتباط است .فرض صفر یعنی اندازه اثر در جامعه صفر است و هرگاه فرض صفر
رد شود یعنی اندازه اثر در جامعه غیر از صفر است؛ بنابراین اندازه اثر نشاندهنده درجه حضور
پدیدهها در جامعه است و هرچه بزرگتر باشد ،درجه حضور پدیدهها بیشتر است)( .سطح
معناداری با خطای نوع اول رابطه مستقیم دارد .خطای نوع اول هنگامی رخ میدهد که فرض
ال  0/01یا  0/05است.
صفر تائید شود .انتخاب سطح معناداری تا حدودی اختیاری است و معمو ً
سطح معناداری به دست آوردن یک ارزش آماری است که به رد فرض صفر بیانجامد .سطح
معناداری و اندازه اثر اگرچه در مورد رد یا قبول فرض صفر استفاده میشوند و لیکن هر کدام
اطالعات جداگانهای میدهند .از طریق آزمون معناداری متوجه میشویم آیا نتیجه خاصی به
علت شانس رخ داده یا خیر؟ همچنین از طریق اندازه اثر متوجه میشویم که متغیر مستقل تا چه
اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است) .در این پژوهش متغیرهایی از جمله سن ،تجربه ،لذت،
مسئ ولیت ،هوش هیجانی ،نزاکت ،خودکارآمدی ،میل به آغازگری به دلیل  p-valueبزرگتر از
 0/01تأثیر معناداری بر تسهیم دانش نداشتند( .با آزمون  Q-testمیزان همگونی یا تجانس
مطالعات نشان داد ه شده است (برای محاسبه میزان ناهمگونی ،آزمون ساده مجذور "کای" انجام
میشود .در فرا تحلیل مجذور کای با عالمت  Qنشان داده میشود)؛ که مطالعات مربوط به
متغیرهای وجدان ،اخالق ،مقاومت در رویارویی با موانع ،شایستگی و رفتار تمرکزیافته به دلیل
عدم معناداری شاخص  Qهمگنی دارند و به این دلیل از نوع اثر ثابت استفاده شده است.
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یکی از موضوعات مهم در فرا تحلیل ،ارزیابی سوگیری انتشار است .منظور از سوگیری انتشار
این است که یک فرا تحلیل شامل همه مطالعات انجامشده در مورد موضوع مورد بررسی نیست؛
ممکن است برخی مطالعات به دالیل مختلف منتشر نشده باشد یا حداقل در مجالت نمایهسازی
نشده منتشر شده باشد .معمولترین روش شناسایی تورش انتشار استفاده از یک نمودار قیفی
است که در آن اثر مداخله برآورد شده هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم میشود.
شکل ( )1نمودار قیفی پژوهش حاضر (میزان سوگیری) را نشان میدهد.

نمودار  .1میزان سوگیری پژوهشهای مورد بررسی

از لحاظ تفسیری در نمودارهای قیفی شکل ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند در
باالی قیف جمع میشوند ،دارای سوگیری انتشار نیستند؛ اما هر چه مطالعات به سمت پایین
قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد آنها باال میرود و سوگیری انتشارشان افزایش مییابد.
مطابق با نمودار فوق ،باوجود اینکه تعداد کمی از مطالعات در بخشهای میانی نمودار پراکندهاند،
اما اکثر مطالعات در پیرامون و قسمت باالی قیف ،توزیع متقارنی دارند ،که این نشاندهنده
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خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتاً کمی است و درواقع بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است
و خطای مشاهدهشده نیز ناشی از انواع اریب احتمالی میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها:
تسهیم دانش از جمله ارکان اساسی مدیریت دانش میباشد ،که انجام اثربخش آن نقش
بسزایی در دستیابی به اهداف مدیریت دانش ایفا میکند .بر همین اساس در پژوهش
حاضر تالش شده است با نگرشی جامع ،عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی شناسایی و
میزان تأثیر آن موردبررسی قرار گیرد .مرور نظاممند پژوهشهای صورت گرفته در این رابطه
حاکی از آن است که در این پژوهش  42مقاله و پایاننامه شرایط ورود به فرا تحلیل را داشتند
که در این پژوهشها تأثیر  21متغیر فردی بر فرایند تسهیم دانش بررسی شدهاند .مشابه پژوهش
حاضر در پژوهش عسگری ،خلعتبری و هاشمیان زاده ( )1399با موضوع «فرا تحلیل
پیشایندهای تسهیم دانش در سازمانهای ایرانی» و پژوهش فیروزی و فیضی با عنوان
«فراتحلیلی بر پژوهشهای انجامشده در خصوص رفتار تسهیم دانش» هر دو  21پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته اند .تعداد سندهای مورد تحلیل مجدد و وارد شده به فرایند فرا تحلیل در
پژوهش حاضر در مقایسه با این دو پژوهش  2برابر یوده است .همچنین در این دو پژوهش به
بررسی تأثیر پیشایندهای فردی مؤثر بر فرایند تسهیم دانش بهطور خاص پرداخته نشده است.
در پژوهش حاضر از میان عوامل مؤثر بر تسهیم دانش خودآگاهی از اندازه اثر بسیار بزرگی
برخوردار بوده است .تائید نقش خودآگاهی بر تسهیم دانش سازمانی با نتایج پژوهشهایی
همچون آراکلیان سرنقی ( ،)1392حدت ( ،)1387حجتی ( )1393همراستا بوده است .خودآگاهی
استخراج اطالعات و افکار بهصورت ارادی است که ماهیت ذهن را مشخص میکند و از
ناخودآگاه سرچشمه میگیرد (حجتی ،1393 ،ص  .)25همچنین خودآگاهی اجازه ادراک عمیق
عواطف ،هیجانات و همچنین توانایی تشخیص راحتتر نقاط قوت و محدودیتها را برای فرد
فراهم میآوررد .هیجانات آدمی هیچگاه از او جدا نمیشوند و همواره و همهجا همراه او هستند،
شاید به همین جهت میتوان با درک و شناخت و مدیریت اصولی آنها به بازدهی باال در محیط
سازمانی رسید .چه بسا افراد فاقد خودآگاهی در برابر بعضی از هیجانات منفی کنترل خود را از
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دست میدهند و در ارتباطهای اجتماعی و کاری آنها خلل ایجاد میگردد .خودآگاهی که از
جمله مؤلفههای هوش هیجانی به شمار میآید و موجب میگردد که افراد تصویری بهتر از
موقعیتهای ویژه در ذهن خود ایجاد کرده و در گزینش شرایط کاری به نحو بهتر عمل کنند
(حدت .)1387 ،در این میان افرادی که احساسات و عواطف خویش را میشناسند و از ضعفها و
محدودیتهای خویش مطلع هستند ،همچنین سبکهای ارتباطی خود را بهتر میشناسند با دیگر
اقراد در سازمان اطالعات مفید و دانش مؤثر خود را به سهولت به اشتراک میگذارند.
نوع دوستی که انعکاسدهنده بیشترین رفتار داوطلبانه کارکنان میباشد میتواند بر روی
تعامل میان کارکنان در یک شبکه اجتماعی که نشانگر اشتراک دانش یا مبادله دانش میباشد
اثرگذار باشد .نوع دوستی برای ایجاد یک جو مثبت و دوستانه در بین کارکنان تا بتوانند دانش
خویش را تسهیم کنند بسیار مؤثر میباشد  .این متغیر که در این پژوهش دارای اندازه اثر بزرگی
است به یاری رساندن به دیگر همکاران در جهت عملکرد مربوط به وظایفشان اشاره دارد ،که
انگیزه این افراد برگرفته از عشق ،وظیفه و تعهد و تخصص است .این یافتهها با نتایج پژوهش
اسماعیل پناه و خیاط مقدم ( ،)1392دانایی فرد ،خائف اللهی و حسینی ( ،)1394مقیمی و
میارکالئی ( ،)1394سرلک و اسالمی ( )1390و رهاوی عزآبادی ( )1396همراستا بوده است.
نگرش از دیگر عواملی است که در این پژوهش اندازه اثر بزرگ را به خود اختصاص داده است.
نگرش بازتابی از نحوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا یک مفهوم است (جابری ،سلیمی و
خزائی پول .) 1392 ،انجام رفتار تسهیم دانش به وجود نگرش مثبت نیاز دارد که تمایل به انجام
این کار را در آنها به وجود آورد .نگرش از طریق استقرار یک سیستم مدیریتی پویا ،منعطف و
استفاده از مدیریت متخصص و متعهد ،بهرهگیری فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات میتواند
زمینه مبادله دانش و به اشتراکگذاری دانش در سازمان را فراهم آورد .یافتههای جعفری ،اخوان
و اسحقی ( ،)1397جابری ،سلیمی و خزائی پول ( ،)1392علی پوردرویشی ( ،)1392آقاجانی و
رضایی ( ،)1394حمیدی فر ( ،)1397انصاری معروف ( ،)1390گلشن راد ( ،)1392تقی پور
( )1393و صالحی ( )1393گویای تائید این یافتههاست .رفتار تمرکز یافته متغیر دیگری است
که در این پژوهش از اندازه اثر بزرگی بر تسهیم دانش برخوردار بوده است .این متغیر از جمله
راهبردهای خود مدیریتی است که بهمنظور هدایت مثبت و انعطافپذیر رفتار در مقابل افراد و
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موقعیتهای متفاوت بکار گرفته میشود (بهشتی ،1395 ،ص  .)87با افزایش خودآگاهی و
نظارت افراد نسبت به خود و سیستم پاداشدهی متناسب به کارکنان و همچنین راهبردهای
پاسخدهی اصولی افراد قادر میشوند آسانتر نسبت به اشتراک دانش خویش مبادرت ورزند .نقش
این عامل در پژوهشهایی مانند قجاوند ( )1391و بهشتی ( )1395نیز مورد تائید قرار گرفته
است.
عالوه بر این از میان متغیرهای مورد بررسی ،تأثیر  8متغیر سن ،تجربه ،لذت ،مسئولیت،
هوش هیجانی ،نزاکت ،خودکارآمدی و میل به آغازگری تائید نشده است .همچنین ،نتایج حاکی
از آن است که متغیرهای وجدان ،مقاومت در رویارویی با موانع و رضایت شغلی دارای شدت اثر
کم ،متغیرهای خودمدیریتی ،جوانمردی ،اخالق ،میل به گسترش تالش و روابط اجتماعی دارای
شدت اثر متوسط و متغیر شایستگی داری شدت اثر متوسط به باال بودهاند.
جهت پیاده کردن عوامل فردی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی موارد زیر پیشنهاد میشود:
با توجه به تأثیر خودآگاهی بر تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد میشود که برنامههایی برایآموزش و ارتقا خودآگاهی در سطح مدارس ،دانشگاهها ،کالسهای ضمن خدمت و سایر
سازمانهای آموزشی در نظر گرفته شود.
با توجه به تأثیر نوع دوستی بر تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد میشود کالسها و کارگاههایآموزشی کافی و مناسب در زمینه اصول رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بهمنظور تقویت
روحیه نوع دوستی در بین کارکنان برگزار گردد.
با توجه به تأثیر نگرش به تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد میشود که با پرورش نگرش مثبتافراد زمینه فرصتهای جدید برای خلق نوآوری در فضای سازمان را ایجاد کرده تا موفقیتهای
بیشتری برای افراد و سازمان فراهم آید .چرا نگرش مثبت افراد نسبت به سازمان موجبات تسهیم
دانش را تسهیل میکند.
با توجه به تأثیر رفتار تمرکزیافته بر تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد میشود که سازمانها باایجاد محیطی سالم و امن و حمایتهای مادی و معنوی نسبت به متولیان امور در سازمان زمینه
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تمرکز آنها را برای انجام درست و اصولی وظایف فراهم آورد .با متمرکز شدن افراد دانش و
اطالعات بهراحتی در اختیار دیگر افراد گذاشته میشود.
در نهایت ،پیشنهادها زیر بهمنظور توسعه و تکامل این بحث به سایر پژوهشگران توصیه میشود:
• متغیرهای سازمانی و محیطی تأثیرگذار بر تسهیم دانش شناسایی و در قالب مطالعات
فرا تحلیل ارائه شود.
• با توجه به اینکه در این پژوهش ،انجام فرا تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی و
ضریب تأثیر متغیرها بوده است ،در پژوهشهای آتی میتوان از آماره تی نیز استفاده
نمود
• به غیر از شناسایی عوامل فردی تأثیرگذار بر تسهیم دانش که در این پژوهش صورت
گرفت ،شناسایی عوامل تعدیل گر نیز در پژوهشهای آتی مفید خواهد بود.
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حمیدی فر ،فاطمه .) 1397( .تأثیر عوامل فردی و حیطی بر روی فرایند اشتراک دانش با نقش تعدیلگر تحصیالت .مطالعاتدانش شناسی.46-21 ،16 ،4 ،
حیدرزاده ،مهسا .)1395( .فرا تحلیل پژوهشهای مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات ( )ITدر سازمانهایایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
دانایی فرد ،حسن؛ خایف الهی ،احمد؛ حسینی ،مجتبی .)1390( .تأملی بر ارتقا تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروند سازمانی(مورد مطالعه :وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) .پژوهشهای مدیریت عمومی.84-63 ،4 ،4 ،
دبیر ،آزاده .)1395( .بررسی تأیر جو سازمانی و اعتماد بر تسهیم د انش در شعب غرب بانک پارسیان شهر .پایاننامهکارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی (گرایش تحول) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
قاسمیان دستجردی ،زهرا .)1397( .رابطه ساختاری تسهیم دانش با ار بخشی گروه های آموزشی :نقش میانجی اعتماد وهمکاری درون گروهی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) ،دانشگاه سمنان.
دهقان سفید کوه ،مرتضی؛ شعبانی ،احمد؛ رجایی پور ،سعید .)1396( .بررسی رابطه تسهیم دانش با خودکارآمدی درپژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،پژوهش نامه کتابداری و اطالع رسانی.291-273 :)2( 7 ،
دهقانی ،راضیه .)1397( .بررسی تأثیر اقدمات مدیریت منابع انسانی بر تسهیم دانش سازمانی با توجه به نقش میانجی گریسرمایه اجتماعی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت اجرایی (گرایش راهبردی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
رحمان سرشت ،حسین؛ شیخی ،نرگس( .پاییز  .)1393نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرششغلی بر رفتار تسهیم دانش .دانشگاه تهران.502-481 :2 ،6 ،
رستم پورخامنه ،مهسا .)1394( .فرا تحلیل تحقیقات مربوط به رهبری تحول آفرین ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشتهمدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
رهاوی عزآبادی ،فرهاد .)1396( .عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش کارکنان دانشگاه یزد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشتهمدیریت بازرگانی (گرایش تحول) ،دانشگاه یزد.
ساعت چیان ،علیرضا؛ خادملو ،علیرضا؛ عزیزی ،بهادر .)1397( .رابطه عناصر پایه ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی باتسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور .مطالعات مدیریت ورزشی.251-268 :49 ،
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سبزی ،عطیه؛ رمضانی ،یوسف؛ سجاد؛ عاطفه .)1398( .بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه بهنقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی ،فصلنامه مدیریت دولتی.354-349 :2 ،115 ،
سرلک ،محمد علی؛ اسالمی ،طاهره( .زمستان  .)1390تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف :رویکرد سرمایه اجتماعیدانشگاه مدیریت دانشگاه تهران .نشریه مدیریت دولتی.18-1 :8 ،3 ،
سلمانی جلودار ،اسماعیل؛ غالمعلیی ،حسام .)1395( .شناسایی موانع فردی تسهیم دانش در سازمانهای دولتی و خصوصیکنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت .تهران ،سالن همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.
سلیمی ،قاسم؛ ترک زاده ،جعفر؛ دهقان فارسی ،زهره .)1398( .اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم های تولید دانشدر یک دانشگاه دولتی .مطالعات مدیریت دولتی ایران.95-79 :1 ،2 ،
سهرابی ،بابک؛ فروزنده ،سکینه؛ رئیسی وانانی ،ایمان .)1390( .ارائه مدلی جامع بر ارزیابی تسهیم دانش در سازمانهایپروژوه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی ،سازمانی و فنی .مدیریت دولتی.114-95 :7 ،3 ،
شائمی ،علی؛ خزائی پول ،جواد؛ شعبانی نفت چالی ،جواد؛ بالوئی جام خانه ،هادی؛ صالح زاده ،رضا .)1391( .تأثیر تسهیمدانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن .فصلنامه علمی-پژوهشی ،مطالعات
مدیریت (بهبود و تحول).22 ،69 ،
شیرانی ،فرهاد؛ هدایی ،هانیه .)1396( .فرا تحلیل عوامل مؤثر به اشتراکگذاری دانش صریح در بافت دانشگاهی.دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطالعات2. ،3 ،
صالحی ،اصغری . )1393( .بررسی رفتار کارکنان شعب تهران بانک اقتصاد نوین نسبت به تسهیم دانش با استفاده از مدلرفتار برنامه ریزی شده .پایاننامه کارشناسی ارشد.
صناعی ،فرهاد .)1395( .بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش (مورد مطاله :دانشگاه اصفهان) .پایاننامه کارشناسیارشد ،رشته مدیریت اجرایی (گرایش بازاریای و صادرات) ،دانشگاه اصفهان.
عبدلی مسینان ،فائزه .)1396( .تأثیر ویژگیهای شبکه اجتماعی سازمانی بر فعالیتهای تسهیم دانش و عملکرد شغلی،پایاننامه کارشناسی ارشد ،مدیریت عمومی (گرایش مدیریت سیستمهای اطالعاتی) ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
عبدی پور ملک آباد ،سیما .)1392( .بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش در دانشگاه لرستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت اجرایی (گرایش راهبردی) ،دانشگاه پیام نور لرستان.
عسگرانی ،مرتضی؛ اصغری ،مرتضی .)1396( .بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداریمنطقه .)23( 4 ،3 .4
عسگری ،ناصر؛ خلعتبری معظم ،مریم؛ هاشمیان زاده ،شمیم .)1399( .فرا تحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمانهایایرانی  ،نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی.145-113 :1 ،3 ،
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عظیم زاده ،سید مرتضی؛ صاحبکاران ،محمد علی؛ مرادی ،محمد .)1397( .بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانیدر صنعت ورزشی ایران (فرا تحلیل مطالعات موجود) ،مطالعات مدیریت ورزشی.294-267 :48 ،
علی پوردرویشی ،زهرا .) 1392( .ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاداسالمی با رویکردعوامل ادراکی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات) .مدیریت فناوری اطالعات.126 -107 :1 ،6 ،
علیزاده ،فاطمه؛ حسن زاده ،محمد؛ مؤمنی ،عصمت .)1393( .رابطه سبک مدیریت وتسهیم دانش در کتابخانه های شهرتهران .فصلنامه نظام ها و خدمات اطالعات 2 ،3 ،و  10( 1و .6-49 :)9
علیزاده اقدم ،محمد باقر؛ عباس زاده ،محمد؛ آقا یاری ،توکل؛ قاسمزاده ،داود .)1397( .بی اعتمادی اجتماعی دراشتراکدانش به مثابه مسأله اجتماعی (مورد مطالعه :دانشجویان تحصیالت تکمیلی) .بررسی مسایل اجتماعی ایران.182-165 :9،2 ،
غفاری ،سمیه .)1392( .بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در اداره راه و شهرسازی استان گیالن.پایاننامه کارشناسی ارشد ،مدیریت ( ،)MBAپردیس دانشگاهی.
فرخ ،بتول؛ شاه طالبی ،بدری .)1397( .رابطه بین یادگیری خود راهبر ،خورکارآمدی و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش.پژوهش در برنامه درسی.148-161 :)56(129 ،2 ،15،،
فروزش ،زهره .)1398( .بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و هوش اخالقی معلمان با تسهیم دانش در مدارس متوسطشهر گراش .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
فیلسوفیان ،مریم؛ اخوان ،پیمان .)1396( .بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه :سازمان فضاییایران).730-713 :3 ،32 .
قاسمزاده علیشاهی ،ابوالفضل؛ کاظم زاده بیطایی ،مهدی؛ شریفی ،لیلی .)1397( .تحلیل رابطه سرمایه فکری با اخالقحرفه ای ،تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید .فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،مقاله پژوهشی.2 ،13 ،
قبادی آزاد ،الهام .)1395( .بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار در پرستاران بیمارستاننمازی شهر شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت (گرایش منابع انسانی) ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب.
قجاوند ،محمد .)1391( .تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت سازی تسهیم داش در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی (گرایش نیروی انسانی) ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
قلی پور ،رحمت اله؛ صمدی میر کالیی ،حسین؛ صمدی میر کالیی ،حمزه( .زمستان  .)1394بررسی تأثیر توانمندسازیشناختی بر فرهنگ اشتراکگذاری دانش (مورد مطالعه :کارکنان زن آموزش و پرورش استان مازندرن) .مطالعات اجتماعی-
روانشناختی زنان.203-181 ،4 ،13 ،
کاووسی خامنه ،زیور .)1393( .بررسی نقش پیش زمینه ها در رفتار تسهیم دانش (مورد مطالعه :وزارت کشور) .پایاننامهکارشناسی ارشد ،رشته مدیریت ،واحد تهران مرکز.
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کدیور ،پروین؛ فرزاد ،ولی اله؛ عزیززاده ،مهدی ،نگهبانی سالمی مهدی .)1389( .فرا تحلیل مطالعات مربوط به عملکردریاضی دانش آموزان .فصلنامه اندازهگیری تربیتی.
کریم ،امین .) 1393( .تأثیر فرهنگ سازمانی و تکنولوژی اطالعات بر روی تسهیم دانش در سازمان (مطالعه موردی :بیمهایران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت (گرایش مدیریت بیمه) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
کشاورزی ،علی حسین ،صفری ،سعید؛ جواد ،حمیدی راد .)1394( .بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکردسازمانی .علمی-پژوهشی.103-128 :6 ،22 ،
کاظمی ،فاطمه .)1396( .بررسی اثر شبکههای اجتماعی درونسازمانی بر انتقال دانش (مورد مطالعه :نرمافزار مدیریت دانشاداره کل راه آهن شمال شرق  ،)1پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت (گرایش مدیریت راهبردی) ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد شاهرود.
کاظمی ،مهدی؛ وحیدی مطلق ،طیبه؛ وحیدی مطلق ،سمانه .)1393( .بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامعمجازی ایرانی .پژوهشهای مدیریت عمومی.107-128 :23 ،7 ،
گلشن راد ،شیرین .)1392( .بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای تسهیم دانش بر اساس نظریه های رفتار برنامه ریزی شده.پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،مرکز تهران غرب.
مقیمی ،سید محمد؛ صمدی میارکالئی ،حسین؛ صمدی میارکالئی ،حمزه .)1394( .رابطه رفتار شهروندی سازمانی با ارتقاتسهیم دانش کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.129-119 :2 ،9 ،
موتاب ،سعیده .) 1398( .بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعی با تسهیم دانش در بین معلمان معلمانمتوسطه شهرستان میبد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی درسی) ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد اردکان.
مینویی ،قاسم؛ رضایی ویزگاه ،مراد ،داداشی جوکندان ،علیرضا .)1396( .تبیین نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی در ارتباطبین رضایت و قصد تسهیم دانش (مورد مطالعه :بانک انصار استان گیالن).)7( 5 ،2 .
نژادی جیردهی ،مطهره .)1395( .بررسی نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی در تأثیرگذاری رضایت شغلی برتمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه :جهاد کشاورزی شهر رشت) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت دولتی (گرایش
منابع انسانی) .دانشگاه رشت.
 نصراللهی ،سیدنوراهلل؛ مختاری ،وحید؛ سیدین ،مریم السادات .)1392( .فرا تحلیل رویکردی بر تلفیق و ارزشیابیپژوهشهای علم اطالعات و دانش شناسی ،فصلنامه علمی-پژوهشی ،پژوهشکده علوم و فناوری اطالعات-293 :2 ،29 ،
.316
نیک راهان ،احمد رضا .)1391( .رابطه بین جو سازمانی با تسهیم دانش :نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی( .مورد مطالعهکارکنان بانک ملی ایران شهر اصفهان) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت بازرگانی .دانشگاه اصفهان.
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 بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات.)1394( . سیداحمد، محسن؛ میرمحمدتبار،نوغانی دخت بهمنی.)11( ،4 ، پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.)انجام شده در ایران
 تأثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آنها برای اشتراکگذاری دانش.)1393( . شیر، علی؛ اردشیر،یاسینی.8 ،3 ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، فصلنامه علمی پژوهشی.ضمنی و آشکار
. تأثیر ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش شرکت های مبتنی بر فن آوری سطح باال.) 1392( . امیر،یوسفی. رشته مدیریت اجرایی،پایاننامه کارشناسی ارشد
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پیوست:
اطالعات کلی پژوهشهای مورد بررسی
کد

1

2

منبع

3

4

اسماعیل پناه،
فرشاد؛ خیاط مقدم،
سعید.)1392( .
بررسی وضعیت
موجود
اشتراکگذاری بین
اعضای هیأت
علمی دانشگا ها

قبادی آزاد ،الهام.
(تابستان.)1395
بررسی رابطه سرمایه
اجتماعی با تمایل به
تسهیم دانش ضمنی
و آشکار در پرستاران

کاووسی خامنه ،زیور.
( .)1393بررسی نقش
پیش زمینه ها در رفتار
تسهیم دانش( مورد
مطالعه :وزارت کشور

صالحی ،اصغر.
( )1393بررسی
عوامل مؤثر بر
رفتارهای تسهیم
دانش بر اساس نظریه
رفتار برنامه ریزی
شده

نوع سند

مقاله

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

حجم جامعه

435

950

1100

نامحدود

حجم نمونه

231

274

285

360

متغیرهاوضرایب

 R= 0/892نوع
دوستی
 R=0/807اعتماد
 R=0/927نگرش

لذت β=0/14
تاثیر متقابل با
β=0/21

R=/28تجربه
R=/28آموزش
 R=/08تمرکز بر اهداف
کوتاه مدت
R= 0/56حمایت
مدیریت

 R= 0/297نگرش
 R=210هنجار
ذهنی
R=0/277کنترل
رفتاری درک شده

همبستگی
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روش نمونهگیری

تصادفی طبقهای

تصادفی طبقهای

تصادفی ساده

تصادفی

روش نمونهگیری

تصادفی طبقهای

تصادفی طبقهای

تصادفی ساده

تصدافی

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

روش تحقیق

کمی

کمی

کمی

کمی

حوزه تحقیقاتی

-

منابع انسانی

مدیریت

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

اعضای هیأت
علمی

پرستاران شاغل

-

کارکنان بانک

مشهد

شیراز

تهران

تهران

آموزشی

خدماتی

خدماتی

خدماتی

روشجمعآوری
اطالعات

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
کد

5

6

7

8

منبع

نیک راهان ،احمد رضا.
( .)1391رابطه بین جو
سازمانی با تسهیم دانش:
نقش واسطه رفتار
شهروندی سازمانی( .مورد
مطالعه کارکنان بانک ملی
لیرلن شهر اصفهان).

قجاوند ،محمد( .
تابستان .)1391
تأثیر ساختار
سازمانی بر ظرفیت
سازی تسهیم داش
در سازمان آموزش
و پرورش شهر
تهران

نژادی جیردهی،
مطهره.)1395( .
بررسی نقش
واسطه ای اعتماد
شناختی و تعهد
عاطفی در
تأثیرگذاری
رضایت شغلی بر
تمایل به تسهیم
دانش

یوسفی ،امیر.)1392 ( .
تأثیر ساختار سازمانی و
فرهنگ سازمانی در تسهیم
دانش شرکت های مبتنی
بر فن آوری سطح باال.

نوع سند

پایاننامه

مقاله

پایاننامه

پایاننامه

حجم جامعه

1340

536

348

252

حجم نمونه

172

82

203

152
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R= -0/739
پیچیدگی
R= -0/631تمرکز
-0/250
=Rرسمیت
ابعاد ساختار
سازمانی -0/272
=R

 β =0/197تعهد
عاطفی
β= 0/376اعتماد
شناختی
β=0/129
رضایت شغلی

R=-0/504فرهنگ
بوروکراتی
R=0/300نوآورانه
R=0/198حمایتی
R=-0/303ساختار
سازمانی
R=-0/249ساختار رسمی
R=-0/164ساختار
پیچیدگی
R=-0/079ساختار تمرکز

تصادفی

تصادفی ساده

تناسبی در
دسترس

طبقهای

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

مدیریت اجرایی

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

کارکنان بانک ملی

تمام مدیران و
کارکنان آموزش و
پرورش شهر تهران

کارکنان جهاد
سازندگی رشت

مدیران و کارکنان ارشد

اصفهان

تهران

رشت

تهران

خدماتی

آموزشی

خدماتی

آموزشی

متغیرهاوضریب
همبستگی

روش
نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

 R=0/570جو سازمانی
 0R=/436تعلق
 R=0/423نوآوری
R=0/405عدالت
β =0/104رفتار
شهروندی سازمان گرا

کد

9

10

11

12

منبع

جعفری ،مصطفی؛
اخوان ،پیمان؛ اسحقی،
حجت اله.)1397( .
تأثیر عوامل فردی و

یاسینی ،علی؛ اردشیر،
شیر .)1393( .تأثیر
انگیزش فردی و
سرمایه اجتماعی

قلی پور ،رحمت اله؛
صمدی میر کالیی،
حسین؛ صمدی میر
کالیی ،حمزه.

جابری ،اکبر؛ سلیمی،
مهدی؛ خزایی پول،
جواد( .بهار .)1392
بررسی تأثیر انگیزش
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محیطی بر روی فرایند
اشتراک دانش بانقش
تعدیلگرتحصیل

معلمان بر تمایل آنها
برای اشتراکگذاری
دانش ضمنی و آشکار.

(زمستان .)1394
بررسی تأثیر توانمند
سازی شناختی بر
فرهنگ
اشتراکگذاری دانش

های درونی و بیرونی
بر تسهیم دانش
کارکنان در
سازمانهای ورزشی

نوع سند

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

حجم جامعه

83

235

105

150

حجم نمونه

83

235

82

150

 R=0/757اعتماد

β=0/19همکاری متقابل
β=0/33سرمایه
اجتماعی
β=0/34روابط اجتماعی
 β=0/39اعتماد
اجتماعی
β=0/36اهداف مشترک

β=0/57توانمند
سازی
β=0/84
خودسامانی
 β=0/57شایستگی

ساده

تصادفی طبقهای

ساده

تصادفی خوشه ای

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

-

آموزشی

-

مدیریت ورزشی

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

زن

-

جامعه تحقیق

مهندسین مشاور راه

معلمان مدارس شهر
ایالم

کارکنان زن آموزش
و پرورش

کارکنان ادارات تربیت
بدنی اصفهان

-

ایالم

مازندران

اصفهان

خدماتی

آموزشی

آموزشی

آموزشی

متغیرهاوضریب
همبستگی

روش
نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهر یا استان
تحقیق
نوع سازمان
مورد بررسی

 R=0/367هنجارهای
ذهنی
 R=0/506کنترل رفتار
درک شده
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سازمانی
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15

کد

13

14

منبع

قاسمزاده
علبشاهی،
ابوالفضل؛ کاظم
زاده بیطایی،
مهدی؛ شریفی،
لیلی.)1397( .
تحلیل رابطه
سرمایه فکری با
اخالق حرفه ای،
تسهیم دانش و
آموزش اثربخش
اساتید

علی پور درویشی،
زهرا .)1392( .ارائه
مدل ترکیبی قصد
تسهیم دانش اعضای
هیأت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی با رویکرد
عوامل ادراکی
(پیمایشی پیرامون
واحد تهران شمال و
علوم و تحقیقات).

الوانی ،سید مهدی؛
عصار ،محمد تقی؛
عابدینی ،لیلی.
( .)1390بررسی رابطه
اعتماد با تسهیم
دانش در معاونت
آموزشی ناجا و مراکز
تابعه.

16

دانایی فرد ،حسن؛ خایف
الهی ،احمد؛ حسینی،
مجتبی .)1390( .تأملی بر
ارتقا تسهیم دانش در پرتو
رفتار شهروندی سازمانی

نوع سند

مقاله

مقاله

پایاننامه

مقاله

حجم جامعه

171

1700

1700

669

حجم نمونه

125

313

312

248

کنترل رفتار درک
شده=0/4450 r2
= R2نگرش
0/3370
= Bهنجارهای ذهنی
0 /1620

R=0/47شایستگی
R=0/44تفوفیض
اختیار
R= 0/43مشارکت
 R=0/50اعتماد

تصادفی طبقهای

تصادفی

متغیرهاوضریب
همبستگی

روش
نمونهگیری

سرمایه فکری /54
= βاخالق حرفه
ای β=0/38

تصادفی طبقهای

34

 0R=/295رفتار
شهروندی سازمانی
R=0/813بعدنزاکت
 R=0/081بعدجوان
مردی 0
R=0/336بعدوجدان کار
 R=0/234بعدنوع
دوستی
R=0/289آداب اجتماعی

تصادفی خوشه ای
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روشجمعآوری

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

علوم تربیتی

مدیریت فناوری
اطالعات

جنسیت

-

ترکیبی

جامعه تحقیق

اطالعات
تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

مدیریت عمومی
ترکیبی

ترکیبی

اساتید علوم
پزشکی دانشگاه
ایالم

-

کلیه کارکنان معاونت
آموزش ناجا و مراکز
تایعه

کارکنان رسمی ستادی در
دو سطح مدیریت و
کارشناسی

ایالم

تهران

تهران

-

آموزشی

آموزشی

خدماتی

خدماتی

کد

17

18

19

20

منبع

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

مینویی ،قاسم؛
رضایی دیزگاه،
مراد ،داداشی
جوکندان ،علیرضا.
(زمستان .)1396
تبیین نقش تعهد
عاطفی و اعتماد
شناختی در ارتباط
بین رضایت و قصد
تسهیم دانش

آقاجانی ،حسنعلی؛
رضایی ،سعید( .بهار
 .)1394بررسی تأثیر
پاداش اجتماعی بر
تسهیم دانش و
فرهنگ مشارکت تیمی
از طریق تعهد عاطفی

کاظمی ،مهدی؛
وحیدی مطلق ،طیبه،
وحیدی مطلق ،سمانه.
(بهار  .)1393بررسی
تأثیر عوامل اثر گذار
بر اشتراک دانش در
جوامع مجازی ایرانی

رحمان سرشت،
حسین؛ شیخی،
نرگس( .پاییز .)1393
نقش میانجی رفتار
شهروندی سازمانی در
اثرگذاری عوامل
نگرش شغلی بر رفتار
تسهیم دانش

نوع سند

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

حجم جامعه

210

210

400

380

حجم نمونه

121

150

400

50
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 β= 0/42رضایت
 β= 0/415اعتماد
شناختی β= 0/21
تهعد عاطفی

ضریب
حمایت رهبر تیم 0/85
حمایت همکاران تیمی
0/81
تعهد عاطفی به تیم
0/83
فرهنگ مشارکت تیمی
0/84

β= 0/95
هنجارهای تبادل
دانش
β=0/81اعتماد بین
فردی
β=0/99
خودکارآمدی

 β=0/34رفتار
شهروندی سازمانی
 β=0/36رضایت
شغلی
 β=0/29تعهد
سازمانی
β=0/52اثر
هنجارهای ذهنی

سرشماری

نونه گیری در دسترس

تصادفی ساده

-

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

-

مدیریت

مدیریت عمومی

مدیریت دولتی

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

کلیه کارکنان بانک
انصار استان گیالن

تیم های کنترل کیفیت
از شرکت هاب تولید
کننده قطعات خودرو در
استان مازندران

اعضای انجمن
گفتوگوی پی سی
ورلد

کارکنان بیمارستان

گیالن

مازندران

-

تهران

خدماتی

آموزشی

آموزشی

خدماتی

متغیرهاوضریب
همبستگی

روش نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی
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کد

21

22

23

24

منبع

مقیمی ،سید محمد؛
صمدی میر کالیی،
حسین( .پاییز
 .)1394رابطه رفتار
شهروندی سازمانی با
ارتقای تسهیم دانش
کارکنان آموزش و
پرورش استان
مازنداران

فرخ ،بتول؛ شاه
طالبی ،بدری .بهار
 .13979رابطه بین
یادگیری خودراهبر،
خودکارآمدی و سواد
اطالعاتی با رفتار
تسهیم دانش.
پژوهش در برنامه
درسی

دهقان سفید کوه،
مرتضی؛ شعبانی،
احمد؛ رجایی پور،
سعید.)1396( .
بررسی رابطه تسهیم
دانش با خودکار
آمدی در پژوهشگران
دانشگاه صنعتی
مالک اشتر

سرلک ،محمد علی؛
اسالمی ،طاهره.
(زمستان .)1390
تسهیم دانش در
دانشگاه صنعتی شریف:
رویکرد سرمایه
اجتماعی .دانشگاه
مدیریت دانشگاه تهران

نوع سند

مقاله

مقاله

مقاله

مقاله

حجم جامعه

387

4995

242

179

حجم نمونه

172

356

149

179

 R=0/421یادگیری
خودراهبر

متغیرهاوضریب
همبستگی

β=0/54رفتار
شهروندی سازمانی
=0/64βنوع دوستی
= 0/42βوظیفه
شناسی
= 0/75βجوانمردی

روش نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات

پرسشنامه

 R2=0/322عد خود
مدیریتی R2=0/361
بعد خودگنترلی
 R2=0/060بعد
خودکارامدی
 R2=0/064میل به
آغازگری
 R2=0/228میل به
گسترش تالش
 R2=0/102مقاومت
در رویارویی با موانع

 R=0/514میل به
آغاز گری رفتار

R= 0/272مقاومت
در رویارویی با موانع

R=0/19پاداش و
مشوق
 R=0/12نوع دوستی
R=0/22پتسخیر
احساسات
R=0/20ابراز شایستگی

خوشه ای

تصادفی طبقهای

تصادفی ساده

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

37

R=0/442میل به
گسترش تالش
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کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت آموزشی

مدیریت

-

مدیریت دولتی

جنسیت

-

مرد

ترکیبی

-

جامعه تحقیق

کارکنان آموزش و
پرورش استان
مازنداران

شاهین شهر

کارکنان دانشگاه
صنعتی شریف

مازندران

اصفهان

آموزشی

تهران

آموزشی

آموزشی

آموزشی

آموزشی

کد

25

26

27

28

منبع

تهمورسی ،محسن.
( .)1395بررسی تأثیر
اخالق حرفه ای بر
تسهیم دانش در
دانشگاه هرمزگان.

غفاری ،سمیه( .شهریور
 .)1393بررسی نقش رفتار
شهروندی سازمانی بر
تسهیم دانش در اداره راه و
شهرسازی گیالن.

آراکلیان سرنقی،
آلما( .زمستان
 .)1392بررسی
رابطه هوش
هیجانی و
تسهیم دانش.

پرنده ،طاهره.)1390( .
تأثیر سرمایه اجتماعی و
انگیزه کارکنان بر
تسهیم دانش در شرکت
پتروشیمی تبریز.

نوع سند

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

حجم جامعه

170

367

500

200

حجم نمونه

91

190

230

130

 β=0/521اخالق
حرفه ای
 β=0/71مسئولیت -
پذری
 β=0/086احترام به
دیگرن
 β=0/177برتری
جویی
 β=0/007رعایت

 R2=0/345رفتار
شهروندی R2=0/317
نوع دوستی
 R2 =0/122آداب
اجتماعی R2=0/211
وجدان کاری R2=0/261
جوانمردی
 R2=0/151نزاکت

ضریب استاندارد
شده
هوش هیجانی
0/83
ضریب استاندارد
خودآگاهی
0/20
خودمدیریتی
0/17

R=0/470سرمایه
اجتماعی
R=0/517انگیزه
R=0/455اعتماد
 R=0/293تعامالت
جتماعی
R=0/268تعیین هویت
R=0/323روابط متقابل
R=0/109مسیولیت

روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

متغیرهاوضریب
همبستگی
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قوانین
 β=0/361سالمت
اداری
 β=0/72انتقاد پذیری
 β=0/089تعهد
 β=0/422امانت
داری
تصادفی طبقهبندی
شده

مدیریت روابط
0/35
روابط اجتماعی
0/21

کاری

ترکیبی ساده

نمونه گبری در
دسترس

تصادفی

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت دولتی

مدیریت

مدیریت
راهبردی

مدیریت دولتی

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

کلیه کارکنان دانشگاه
هرمزگان

کلیه مدیران و کارشناسان
اداره کل راه و شهرسازی
استان گیالن

کارکنان و
مدیران شرکت
نفت ایرانول
تهران

کارکنان شرکت
پتروشیمی

هرمزگان

گیالن

تهران

تبریز

آموزشی

خدماتی

صنعتی
(تولیدی)

تولیدی (صنعتی)

روش نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی
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کد

29

30

31

منبع

صناعی ،فرهاد.
( .)1395بررسی
تأثیر هوش
اجتماعی بر تسهیم
دانش .مورد
مطالعه :دانشگاه
اصفهان

عبدلی مسینان،
فائزه( .بهار .)1396
تآثیر ویژگیهای
شبکه اجتماعی
سازمان بر
فعالیتهای تسهیم
دانش و عملکرد
شغلی.

حدت ،علیرضا( .دی ماه
 .)1387تأثیر هوش هیجانی
بر نگرش کارکنان نسبت به
تسهیم دانش در شرکت
نیرو کلر

آهی ،رقیه)1393( .
بررسی ادراک از
سیاست در سازمان
و ویژگیهای
شخصیتی بر تسهیم
دانش ،از طریق
رضایت شغلی کلی
کارکنان

نوع سند

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

حجم جامعه

220

230

141

404

حجم نمونه

132

130

31

300

متغیرهاوضریب

 β=0/39پردازش
اطالعات
 β=0/31آگاهی
اجتماعی
 β=0/28هوش
اجتماعی
 β=0/42مهارتهای
اجتماعی

روش نمونهگیری

همبستگی

روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین
جنسیت

R=0/130
 β=0/321لذت
بردن از کمک
R=0/130
ر  β=0/487خودکار
آمدی
R=0/256
 β=0/506پیوند
متقابل اجتماعی
R=0/215
β=0/463
هنجارعمل متقابل

32

R =0/270هوش هیجانی
مولفه های هوش هیجانی
R=0/254خودآگاهی
R=0/263ادره هیجانات
R=0/131خود انگیزی
R=0/783ارتباطات مناسب
R=0/216جهت دهی
هیجانات

 β=0/131رضایت
شغلی
 β=0/108درک
سیاست سازمان
β=0/532 :
ویژگیهای
شخصیتی

تصادفی ساده

تصادفی ساده

-

تصادفی

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت اجرایی

مدیریت

مدیریت

مدیریت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی
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کارکنان دانشگاه
اصفهان

کلیه کارکنان و
کارشناسان و باالتر
ستاد مرکزی شرکت
بیمه ایران

کلیه کارکنان و مدیران
شرکت نیرو کلر اصفهان

کارکنان اداری
دانشکده فردوسی
مشهد

کاشان

تهران

اصفهان

مشهد

آموزشی

خدماتی

خدماتی

آموزشی

کد

33

34

35

36

منبع

دبیر ،آزاده.
(تابستان .)1395
بررسی تأیر جو
سازمانی و اعتماد
بر تسهیم دانش در
شعب غرب بانک
پارسیان شهر
تهران.

حجتی ،غزال( .بهار
 .)1393شناسایی رابطه
هوش هیجانی با جو تیمی
و اشتراک دانش کارکنان
اداره راه و شهر سازی
استان فارس .دانشگاه پیام
نور.

حمیدی فر ،فاطمه.
( .)1397تأثیر
عوامل فردی و
محیطی بر روی
فرایند اشتراک
دانش با نقش
تعدیلگر تحصیالت

بهشتی ،حسن( .بهار
 .)1395بررسی تأثیر
راهبردهای خود
مدیریتی و رهبری
تحول آفرین بر
تسهیم دانش

نوع سند

پایاننامه

پایاننامه

مقاله

پایاننامه

حجم جامعه

401

542

92

200

حجم نمونه

196

262

81

131

جامعه تحقیق
شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

متغیرهاوضریب
همبستگی

 β=0/29جو
همبستگی
 β=0/25جو
جوانمردی
 β=0/18و نوآوری
 β=0/78اعتماد
شناختی
 β =0/02اعتماد
عاطفی

مولفه های هوش هیجانی
 R=0/62مهارتهای بین
فردی
 R=0/56مهارتهای درون
فردی
R=0/42سازگاری
مولفه های جو تیمی
 R=0/47نوآوری
R=0/36همبستگی
R=0/35اعتماد
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 R2=0/754اعتماد
 R2=0/478نگرش
R2=0/252
هنجارذهنی
 R2=0/500کنترل
رفتار

 R=0/595نفوذ
آرمانی
 R=0/595انگیزش
الهام بخش
 R=0/595راهبرد
رفتار تمرکزیافته
 R=0/595پاداش
 R=0/595ا
راهبردهای خود
مدیریتی و
 R=0/595رهبری
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تحول آفرین
تصادفی ساده

طبقهبندی نسبی

-

تصادفی

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت

مدیریت

مدیریت نهندسی

مدیریت دولتی

جنسیت

ترکیبی

-

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

کارکنان شعب
غرب بانک
پارسیان شهر
تهران

کارکنان اداره راه و شهر
سازی استان فارس

شرکت مهندسین
مشاور اتحاد راه

کارکنان نمایندگان
بیمه ایران

تهران

فارس

-

اردبیل

خدماتی

خدماتی

تولیدی

خدماتی

کد

37

38

39

40

منبع

رهاوی عزآبادی،
فرهاد( .پاییز .)1396
عوامل مؤثر بر
اشتراکگذاری دانش
کارکنان دانشگاه یزد،

انصاری معروف،
مهدی( .پاییز .)1390
بررسی نقش سرمایه
اجتماعی بر تسهیم
دانش (به
اشتراکگذاری) دانش
میان کارکنان
شهرداری منطقه 15
تهران.

گلشن راد ،شیرین.
(زمستان .)1392
بررسی عوامل مؤثر
بر رفتارهای تسهیم
دانش بر اساس
نظریه های رفتار
برنامه ریزی شده

تقی پور ،حمید رضا.
(زمستان .)1390
نقش سرمایه
اجتماعی در تسهیم
دانش در بین مدیران
و کارشناسان ستادی
جهاد دانشگاهی

نوع سند

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

پایاننامه

روش نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

42

بررسی تأثیر عوامل فردی بر به اشتراک گذاری دانش در سازمان :فراتحلیل مطالعات ایران

حجم جامعه

550

93

3717

400

حجم نمونه

225

73

550

200

متغیرهاوضریب

 β=0/206پاداش
سخت
 β=/208پاداش نرم
 β=0/224نوع
دوستی

 β=0/62نگرش
β=0/15
هنجارهای ذهنی
درک شده
 β=0/20کنترل
رفتار درک شده

 β=0/80پیوند
متقابل اجتامعی
 β=0/71اعتماد
 β=0/57هویت
 β=0/66هنجارهای
عمل متقابل
 β=0/69زبان
مشترک
 β=0/52هویت
 β=0/53سرمایه
اجتماعی

روش نمونهگیری

تصادفی ساده

-

خوشه ای چند
مرحله ای

تصادفی ساده

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

کمی

کمی

مدیریت تحول

مدیریت

مدیریت و
حسابداری

مدیریت

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

شرکت های یمه

کارکنان شهرداری
منطقه  5تهران

کارکنان شعب
بانک ملت در شهر
تهران

مدیران و کارشناسان
ستادی جهاد
دانشگاهی

-

تهران

تهران

-

خدماتی

خدماتی

خدماتی

خدماتی

همبستگی

روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی

 R=0/413پیوند
متقابل اجتماعی
R= 0/597نگرش
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کد

41

42

منبع

دهقانی ،راضیه .)1397( .بررسی تأثیر اقدمات
مدیریت منابع انسانی بر تسهیم دانش سازمانی با
توجه به نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی

علیزاده اقدم ،محمد باقر؛ عباس زاده ،محمد؛
آقا یاری هیر ،توکل؛ قاسمزاده ،داود.)1397( .
بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به
مثابه مسأله اجتماعی.

نوع سند

پایاننامه

مقاله

حجم جامعه

-

5589

حجم نمونه

108

650

 β=0/575اقدمات مدیریت منابع انسانی
β=0/340
 R2=0/651سرمایه اجتماعی

 R=0/117سن

-

طبقهای

پرسشنامه

پرسشنامه

کمی

کمی

مدیریت راهبردی

-

جنسیت

ترکیبی

ترکیبی

جامعه تحقیق

-

-

بندرعباس

تبریز

خدماتی

آموزشی

متغیرهاوضریب
همبستگی
روش نمونهگیری
روشجمعآوری
اطالعات
روش تحقیق
حوزه تحقیقاتی
محققین

شهریا استان
تحقیق
نوع سازمان
موردبررسی
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