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What Kind of Knowledge Is Concealed by Project 
Team Members? (Case Study: Oil Industries’ 

Commissioning and Operation Company (OICO))  

Malihe Kamareiy 1, Alireza Hassanzadeh 2, Shaban Elahi 3     

Abstract: Knowledge hiding is one of the new concepts in the management 
of organizational knowledge. Although the nature of the relationship between 
projects teams members will have a substantial impact on the knowledge hiding 
behavior, different characteristics of Knowledge can also affect knowledge 
hiding. Based on the behaviors of the project teams, the aim of this research 
is to identify what characteristics of transferred knowledge between team 
members will lead to hiding or sharing it. The research model consisted of 4 
variables: knowledge complexity, knowledge uniqueness, knowledge 
relatedness and knowledge sharing cost determined by the review of the 
literature and consultation with experts in management. The project team 
members were randomly selected and the data were gathered through a 
questionnaire. The results of the factor analysis and regression analysis 
showed that the uniqueness of knowledge had the greatest impact on 
knowledge hiding. 
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  كنند؟ هاي پروژه چه نوع دانشي را پنهان مياعضاي تيم
   ))اُيكو( نفت صنايع برداري بهره و اندازي راه شركت	:موردي عةمطال(

   3، شعبان الهي2زاده عليرضا حسن ،1مليحه كمرئي

. از مفاهيم جديـد در بحـث مـديريت دانـش سـازماني اسـت      سازي دانش، يكي پنهان :چكيده
سـازي دانـش   بسزايي در رفتارهاي پنهـان  تأثيرهاي پروژه اگرچه ماهيت روابط بين اعضاي تيم

رفتـار   ةبـا مطالعـ  . گذار باشدتأثيرسازي دانش تواند بر پنهاني دانش نيز ميها ويژگي، گذارد مي
شـده  يي از دانش منتقـل ها ويژگيين است كه چه هاي پروژه، هدف پژوهش حاضر بررسي اتيم

پـژوهش حاضـر از نـوع كـاربردي و     . شودسازي يا تسهيم آن ميپنهانموجب  ،بين اعضاي تيم
متغيـر پيچيـدگي    چهـار  مدل پـژوهش شـامل  . و با روش پيمايش انجام گرفته است بوده كمي

انتقال دانش است كه بر  ةهزينفرد بودن دانش، مرتبط بودن دانش با وظايف و  دانش، منحصربه
 دسـت آمـده   بـه مديريت دانـش   ةسنجي از خبرگان مطرح در حوزنظري و با نظر ةاساس پيشين

گيـري   اي بـا روش نمونـه  هـاي پـروژه  با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان اعضاي تـيم  .است
ي و تحليـل  تأييـد لي هايي مانند تحليل عامآزمون ، اجرايمتناسب و در نهايتاي  هتصادفي طبق

را بـر   تـأثير فرد بـودن دانـش بيشـترين     كه ويژگي منحصربهدست آمد  بهاين نتيجه  ،رگرسيون
  .گذارد ميسازي دانش پنهان
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  مقدمه
دانشي كـه ديگـران از او    كردن تالش عمدي يك فرد در خودداري و پنهان را سازي دانشپنهان

در  مسـئله ن بـا ايـن   امحققـ  .)2008وبسـتر و همكـاران،   ( كننـد ، تعريف مـي اند هدرخواست كرد
بـين  سـازي دانـش    پنهان در خصوصآمار دقيقي . ندا هي متعدد مديريت دانش مواجه شدها پروژه

كـردن دانـش    انجام مطالعاتي ماننـد پنهـان   ،اينبا وجود  ؛خورد به چشم نميهاي داخلي پژوهش
دانـش در   سـازي  ، بررسي اثر هنجارهاي اجتماعي بر پنهـان )1392 ،ناصري و عيسايي(سازماني 
ي توليـد  ها دانش در شركت سازي پنهاناي  همدل زمين ةو ارائ) 1392 ،پوركشاورز و قلي(سازمان 

. اسـت ي ايرانـي  هـا  سـازمان دانـش در   سـازي  پنهـان  گويـاي  ،)1394، پور و لبافي قلي(افزار  نرم
هـاي   يـا موفقيـت نسـبي پـروژه     نبودن موفق«دهد شواهدي مانند  ني نشان ميي ميداها پژوهش

 ،»ارتبـاط كـم كاركنـان در سـطوح عمليـاتي بـا يكـديگر       «، »گروهي نسبت به كارهـاي فـردي  
چنـدمنظورة  تخصـص و دانـش   جنبـة  ي مشابه خارجي از ها سازمانها با  پذيري سازماننارقابت«

پـور و   قلـي ( استي ايراني ها سازماندانش در  سازي پنهان فرايندبر وجود دليلي  ،»نيروي انساني
 ؛دهـد  مـي  ي ايراني رخها فقط در سازمان ة ياد شدهمسئلابتدا تصور بر اين بود كه ). 1394 لبافي،

در ساير كشورهاي جهان نيز مطـرح   مسئلهاما بررسي ادبيات علمي و پژوهشي نشان داد كه اين 
درصـد   76آمريكـا انجـام شـده اسـت،      ةدر ايـاالت متحـد   به تـازگي يي كه ها طي بررسي. است
كـانلي، ژانـگ،   (انـد   كـرده بار دانش خود را پنهان  يكدست كم دهندگان اذعان داشتند كه  پاسخ

درصـد   46 دهـد  مـي طور مشابه يك نظرسنجي در چـين نشـان    و به )2012، تراگاكوسستر و وب
يهـودا و   ،هـه (انـد   اقدام كـرده دانش  سازي بار در كار خود به پنهان يك دست كمدهندگان  پاسخ

درصد  76مشخص شد كمابيش نفر  1700با ، پس از مصاحبه در بررسي ديگري. )2014چيپنگ، 
 هـا  سـازمان  .)2014آناند و جـين،  (كنند  مي همكاران خود پنهانساير كارمندان، دانش خود را از 

ولـي هنـوز ايـن ميـزان مشـاركت،       ؛اند هانجام داداقدامات زيادي  ،تسهيل تسهيم دانش منظور به
در محـيط كـار امـروزي رايـج     همچنان دانش  سازي و پنهان كند برآورده نمي انتظارات مديران را

   .)2014 ،، باروچ و لينهه( است
هاي  فرد بودن و موقتي بودن با چالش بهمانند منحصر ،ي خاص خودها ويژگيدليل  ها بهپروژه

هـا نشـان   و پژوهش )1390پيام عسگري و هورشاد، ( اند هخاصي براي مديريت دانش پروژه مواج
ي هـا  ويژگيافتد و نوع يا سازي دانش در تعامالت دونفره يا گروهي افراد اتفاق ميدهد پنهانمي

افـراد ممكـن   ). 2009گادسـه،  ( دانش اسـت  سازي در پنهان مؤثر ترين داليلدانش يكي از مهم
اينكـپن و  ( گيرنـد كـار   يا سازوكارهاي خاصي را براي محافظت از دانش خود بـه  ها است سياست

 باشـند  ، بسيار مراقب نشت ناخودآگـاه دانـش و اطالعـات بـاارزش خـود     اغلب و) 1997بيميش، 
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اي  هي پـروژ هـا  دانش در اعضاي تـيم  سازي با توجه به اينكه پنهان ).2004اكسلي و سمپسون، (
گـذار  رتأثيي هـا  ويژگـي كه شود  ميمطرح  مسئلهحاضر اين پژوهش در  ،نيز وجود دارد ها سازمان

اي چيسـت؟ در مـورد علـل ايـن     هـاي پـروژه  دانـش ميـان اعضـاي تـيم     سـازي  دانش بر پنهان
چنداني صورت نگرفته است و  مطالعةي داخلي ها پژوهش در ،شده بيان، غير از موارد سازي پنهان
كنون هيچ  تا ،ديگربيان به . اند كردهبررسي ناي  هي پروژها را در تيم سازي موضوع پنهانيك  هيچ

ي دانـش  هـا  ويژگـي جنبة و از نكرده ي پروژه بررسي ها دانش را درون تيم سازي پژوهشي پنهان
 خـأل نظـري   در اين حـوزه طوري كه  به ؛پرداخته استندانش به اين موضوع  سازي ثر بر پنهانؤم

يي از ها ويژگيبررسي اين موضوع است كه چه  حاضر، اصلي پژوهش ةمسئل از اين رو. وجود دارد
هاي پروژه به تصميم فرد بـراي اقـدام بـه تسـهيم دانـش يـا       منتقل شده بين اعضاي تيمدانش 
  . شودميمنجر سازي آن پنهان
شـد كـه عـواملي ماننـد پيچيـدگي دانـش،       مشـخص  مـرور ادبيـات    ، پس ازاين پژوهش در

 يهـا  ويژگـي از  كه انتقال دانشهزينة بودن دانش، مرتبط بودن دانش با وظايف و  فرد منحصربه
زمـاني   .سازي دانش مؤثرنـد هاي پروژه براي اقدام به پنهاندر تصميم اعضاي تيم ،دانش هستند
بيشـتر  گيرد و با اين دانـش  كار مي كند، اين ايده را در خلق دانش بهرا خلق مياي  هكه فردي ايد

بنابراين  كند؛هاي اين دانش را در كار بررسي و خروجي فرايندها، تواند وروديو مي شود آشنا مي
درك وابستگي يك نفر بـه  . نسبت به اين ايده و دانش ادعاي بيشتري دارددر مقايسه با ديگران، 

بينـي   تـوان پـيش  مي و كند مي افراد كمك ةمĤبان ايده و دانش خود، ما را در درك رفتارهاي مالك
آموختـه،  ران ديگـ در مقايسـه بـا دانشـي كـه از      ة خـود كرد فرد نسبت به دانش خلق كه چرا كرد

تواند بـر  ي دانش ميها ويژگياز اين رو، . )2008همكاران، وبستر و ( مالكيت رواني بيشتري دارد
  ).2005فورد، ( زيادي داشته باشد تأثير ،دهد مي سازي دانش كه توسط افراد رخرفتار پنهان

، شـده اسـت   مرور پژوهش ةپيشيندر بخش بعد  ؛صورت تدوين شده است اين مقاله به ةادام
ي پـژوهش  هـا  يافتـه  بخـش بعـدي بـه   شود؛ يشناسي پژوهش پرداخته م روشبه معرفي  سپس

  . خواهد شدبيان در بخش آخر  نيز گيري و پيشنهادها نتيجهاختصاص دارد؛ 

  پژوهش ة نظريپيشين
انجام شده است كه بر ضرورت تسهيم دانـش  مطالعات بسياري  ،هاي پروژهتيم ةكنون در زمين تا

؛ شيندلر و اپلـر،  1999؛ كنر، 2007بائر و واكر، ؛ 1999 باكريني،( ها تأكيد فراواني دارنددر اين تيم
بندي و  شناسايي، طبقه«عنوان با اي  هدر مقال) 1392(چهارسوقي و حسني ). 2004واكر، و  2003
اسـتاندارد  بـا اسـتفاده از    »مـديريت پـروژه   ةعرصگذاري دانش در  بندي ابزارهاي اشتراك اولويت
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فـر و   آريـن  ،جعفـري . معرفي كردندگذاري دانش را  ابزارهاي اشتراك ،دانش مديريت پروژه ةپيكر
گـذاري   ي فردي بر رفتار بـه اشـتراك  ها بررسي تأثير انگيزه«عنوان با اي  هدر مقال) 1395( الواني

ي فـردي بـر رفتـار بـه     ها انگيزه تأثيربه بررسي  ،»ها كنندگي ارزش دانش با توجه به نقش تعديل
سازي دانش ميان ايـن  ها و داليل پنهاننيت ةكه در زميندر حالي. ندگذاري دانش پرداخت اشتراك

؛ ويوايرا و همكاران، 2014 ،2010 نگ،ها  لين و( ها مطالعات بسيار اندكي صورت گرفته استتيم
داخلـي مطالعـات   هاي  پژوهشدانش، ميان  سازي و با توجه به جديد بودن موضوع پنهان) 2009

  ).1394پور و لبافي،  ؛ قلي1392، كشاورز ؛1392 ،ناصري(وجود دارد بسيار محدودي 
ي آتـي بسـيار   ها تواند در پروژههر پروژه مي هاي هها، تجرببودن پروژه فرد منحصربه با وجود

به همين . ها در پي داشته باشدهاي آموزنده و ارزشمندي را براي ساير پروژهو درس بودهكارگشا 
 ،هـاي غيرضـروري و تكـراري   جتنـاب از فعاليـت  هاي پروژه براي اتسهيم دانش ميان تيم ،دليل

 اغلبهاست و زمان يكي از منابع كمياب و محدود در پروژه). 2005كاريلو، ( اهميت بسياري دارد
برنـد و در نتيجـه وقـت    هاي پروژه از فشار زماني موجود براي رسيدن به هدف پروژه رنج ميتيم

اين ميان، پيچيدگي دانـش   در). 2014مولر، (ندارند آزادي براي تسهيم دانش با همكاران خويش 
 هـاي  دادن بـه سـؤال   كه اعضاي تـيم از پاسـخ  و موجب شود بوده تواند خود مزيد بر علت نيز مي

يعني بيـان كـردن و فهـم آن     ،اگر دانشي مبهم باشد. بر همكاران، خودداري كنندپيچيده و زمان
را  عمـد از بيـان آن خـودداري كـرده و آن    طـور   افراد به ،)1999سايمونين، ( سخت و دشوار باشد

و  ابهامتواند بر روابط مستحكم و قوي بين اعضاي تيم مي نبود و )2009گادسه، ( كنندپنهان مي
  ).1995كروسن و اينكپن، ( گذار باشدتأثيرعدم درك دانش توسط همكاران، 

ديگـران   شـدة  تالش عمدي فرد در خودداري از بيان دانش درخواسـت  به دانشسازي پنهان
كـامالً جديـد و متفـاوت از     يمفهـوم  سـازي دانـش   پنهـان  كند كهوبستر بيان مي .شود گفته مي

دانش سه بعد  سازي پنهان. يستمفاهيمي مانند احتكار دانش است و لزوماً متضاد تسهيم دانش ن
را  3منطقي سازي و پنهان 2از طريق بازي گنگ و مبهم سازي ، پنهان1آميز طفره سازي اصلي پنهان

را  نكرده، امـا پاسـخ آن  طور مستقيم رد  درخواست دانش همكار خود را به كه فردي. گيرد دربرمي
فـرد  اگـر  . اسـت  انجام دادهآميز  طفره سازي ارائه دهد، پنهان يبه تعويق بيندازد يا اطالعات ناقص

بـا   يـا  نـدارد  اطالعاتيگونه  هيچ وانمود كند كه بلكه ،طور مستقيم رد نكند درخواست دانش را به
دانش از طريق بازي گنگ  سازي از انتقال دانش امتناع كند، به پنهانغيردقيق و ناقص اطالعات 
تسهيم اطالعـات از سـوي مـافوق     ةاجاز و باشداطالعات محرمانه اگر . استاقدام كرده و مبهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Evasive hiding 
2. Playing dumb 
3. Rationalized hiding 
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هميشـه يـك رفتـار    طور كه تسهيم دانش  همان. منطقي انجام شده است سازي ، پنهانداده نشود
تواند نتـايج يـا نيـت    و مينيست رفتار منفي هميشه دانش هم  سازي پنهان ،شود مثبت تلقي نمي

از پيامدهاي ). 2012كانلي و همكاران، (سازمان داشته باشد  ةمثبتي مانند حفظ اطالعات محرمان
ان و بـازخور  اعتمادي، عدم تسهيم دانـش در سـازم  توان خشونت، بيسازي دانش ميمنفي پنهان

  ). 1394قلي پور و لبافي، ( منفي از محيط سازماني را نام برد

 تجربي ةپيشين
هـايي در رفتارهـا،    انجام دادند، به بررسي تفـاوت  2010در پژوهشي كه فورد و استاپلس در سال 

. پرداختنـد ) نـاقص ( ي تسهيم دانش كلي و تسهيم دانش جزئـي ها و انگيزاننده ها، خطرها ويژگي
بـودن دانـش، اعتمـاد و     فـرد  منحصـربه تسـهيم دانـش جزئـي، از     داد اين پژوهش نشـان  نتايج
 ،دانـش، حمايـت مـديريت و مالكيـت روانـي      ةاعتمادي بين فردي همكاران، ارزش درك شد بي

اعتمادي ميان فردي و حمايت مـديريت از داليـل    چون اعتماد و بيهمو عواملي  گيرد نشئت مي
  . هستند تسهيم دانش كلي

بـه   »هـا  سـازمان دانـش در   سـازي  پنهـان «با عنوان اي  هدر مقال )2012( شنلي و همكارانكا
اعتمادي  بين بي ةرابط ،و با بيان سه مطالعه در اين زمينه نددانش پرداخت سازي بررسي ابعاد پنهان

بـا  نـويني   ةنخست خود وجود سازمطالعة در آنان . را بررسي كردنددانش  سازي هاي پنهانو نيت
 ، بـه بررسـي  نوين ةاثبات اين ساز و براي در سازمان را اثبات كردند »دانش سازي پنهان«عنوان 
همچون انباشت دانش، تسهيم دانش، رفتارهاي كاري غيرمولد،  يميان آن و مفاهيم مشابه ةرابط

 ،دوم ةدر مطالع. پرداختندنزاكتي و فريب  پرخاشگري محيط كار، تضعيف اجتماعي محيط كار، بي
منطقي و بـازي   سازي آميز، پنهان طفره سازي شامل پنهان ،دانش سازي ه عامل مرتبط با پنهانس

اعتمـادي بـر    بـي  تـأثير  بررسـي پـس از   و سـوم  ةو در مطالعـ كردنـد  گنگ و مبهم را شناسـايي  
 سـازي  از رفتارهاي پنهانيك توجهي بر هر شايان  تأثيراعتمادي  كه بي نشان دادند، سازي پنهان
برند، به خصوصيات دانش درخواسـت   مي كار به سازي پنهانبراي خاصي كه كاركنان  ةشيوو دارد 
   .وابسته است شده

سازي دانش دانشـجويان  هاي پنهانبررسي انگيزه«با عنوان اي  هدر مقال )2014( پان و ژانگ
و ايـن   پرداختنـد  سـازي دانـش  به بررسي عوامل انگيزشي مـؤثر در پنهـان   ،»تحصيالت تكميلي

ي ميان فردي بين ها ي دانش، مقررات سازماني و محيط و پوياييها ويژگيسه دسته در عوامل را 
ارائـه  چـارچوبي   قالـب  در آنهـا را  و ندبندي كرد طبقه ،دانش ةكنند دانش و پنهان ةكنند درخواست

   . دادند
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دانش  سازي پنهانبررسي اثر هنجارهاي اجتماعي بر «با عنوان در پژوهشي  )1392( كشاورز
دانـش در سـازمان طراحـي و مهندسـي      سـازي  هنجارهاي اجتماعي بر پنهان تأثير ،»در سازمان

 .را مطالعه كردصنايع انرژي 
ثر بـر  ؤبررسـي عوامـل مـ   : پنهان كردن دانش سـازماني «پژوهشي با عنوان  )1392( ناصري

گـذار در پنهـان كـردن    يرتأثو به بررسـي عوامـل    داد انجام »پنهان كردن دانش در سطح فردي
يي براي پيشـگيري  ها ي درماني يك بيمارستان پرداخت و روشها بخش در پرستاران مياندانش 

  .دادسازي دانش ارائه و دوري كردن از بروز پنهان
مطالعـه  ي عادي ها سازماندانش ميان  سازي داليل پنهانمعرفي شده، ي ها پژوهش تمام در

 كه هدف پژوهش در حالي ؛است شدهبررسي طور كلي  داليل آن بهسازي و شده و موضوع پنهان
آن ي دانـش بـه   ها ويژگيجنبة و از  است هاي پروژهبررسي اين موضوع ميان اعضاي تيم حاضر
   .پردازد مي

  دانش سازي گذار بر پنهانتأثيري دانش ها ويژگي
پيچيـدگي  ) 2012 همكاران،كانلي و  ،2014پان و ژانگ، ( در چندين پژوهش :پيچيدگي دانش

 ، پيچيدگي دانـش )2014( ژانگپان و . دانش معرفي شده است سازي دانش يكي از داليل پنهان
گـذار  تأثيرسازي دانش كه در پنهان دانند ميي دانش ها ويژگيرا يكي از  )كميت دانش سختي و(

پـان و  (بيشـتر اسـت   سـازي آن  براي پنهان تمايل ،تر باشدتر و پيچيدهاست؛ هرچه دانش سخت
  ).2014ژانگ، 

عنـوان  بـا   2014در سـال   شطـي پژوهشـي كـه هـه و همكـاران      :بودن دانش فرد منحصربه
انجـام دادنـد، يكـي از     »نقش رقابت درون تيمي: پذيري تيم سازي تسهيم دانش و انعطاف مدل«

ترين تعامالت درون تيمي كه ممكن است بر اثربخشـي تـيم اثرگـذار باشـد را رقابـت درون      مهم
اسـت  اي  هرقابت درون تيمي بحث گسترد. )2003جانسون و سان،  ،تيوسولد(كردند تيمي معرفي 

در . )2008ميجـر و ديـويس،    ،فلتچـر (ي متضادي را به همراه داشته باشـد  ها تواند ديدگاهكه مي
دسـتيابي بـه دسـتاوردها و نتـايج     كمكي بـراي  كه اين رقابت،  اشاره شده است ها ديدگاهاز  ييك

از  .)2012كرافـرود و لپـاين،   ( كند كه بهترين را انجام دهندزيرا افراد را تشويق مي است؛جمعي 
كردن به يكديگر دلسـرد   چراكه افراد را از همكاري و كمك ؛ديدگاه ديگر، اين رقابت ناسالم است

اگـر   ، بنـابراين، )2011كائو و تيوسـولد،   ،ژانگ(شود  ميعملكرد جمعي  و موجب تضعيف ندكمي
دليل وجود حس رقابت درون تيمي و  به ،بدانند فرد منحصربههاي پروژه، دانش خود را اعضاي تيم

بودن دانش به ميزاني كه  فرد منحصربه. كنند را بيان نمياعضا، دانش خود ساير نياز به برتري بر 
تواند فـرد را  اين ويژگي مي .شوددانش ديگران متفاوت است، گفته مي فرد اعتقاد دارد دانشش از
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تر باشد، تالش براي حفـظ آن بيشـتر   فرد منحصربهدانش  هدر نتيجه هرچ ؛ديگران متمايز كند از
افـراد  برخـي   .شـود  مـي سازي آن نيز بيشـتر  تمايل براي پنهان و) 2010فورد و استاپلس، (است 

است، اولويت و برتري بيشتري نسبت بـه   فرد منحصربهكنند دانش آنها دليل اينكه احساس مي به
پـان  (تمايل دارند سازي آن به پنهان وكنند لقي ميو آن را مزيت رقابتي تكرده ديگران احساس 

فـورد و   يي ماننـد هـا  بـودن دانـش در پـژوهش    فـرد  منحصربهبر همين اساس، ). 2014و ژانگ، 
 سازي كه بر پنهان معرفي شده ي دانشها ويژگييكي از  )2014(پان و ژانگ  و) 2010(استاپلس 

  .تأثيرگذار استدانش 
مرتبط بودن دانـش بـا    و همكارانش، كانلينتايج پژوهش طبق  :مرتبط بودن دانش با وظايف

 .شـود دانش محسوب مـي  سازي ي دانش است كه از داليل پنهانها ويژگيوظايف، يكي ديگر از 
كمتر آن  سازي اگر دانش درخواست شده از فردي مربوط به وظايف شغلي او باشد، احتمال پنهان

كـاري، بخشـي از مسـئوليت     ةدر حـوز  هـا  دادن به سؤالكنند پاسخ ؛ چرا كه افراد تصور مياست
موجـب  توانـد  كـردن دانـش مـي    و پنهان )2012، و همكاران كانلي( شودكاري آنها محسوب مي

  .شغلي شودهاي آنها در مسير رسيدن به اهداف به تواناييساندن آسيب ر
يا براي انتقال شود  ميدست آوردن دانش صرف  زمان و تالشي كه براي به :انتقال دانش ةهزين

روزن نيـز بـه ايـن مهـم     . )1985ويليامسون، (شود  هزينة انتقال دانش گفته ميدانش نياز است، 
 گذاري دانش شخصي خود، تحليـل هزينـه بـه سـود    تيم در به اشتراك هر رد كه اعضاياشاره دا

تبادل دانش بيشتر باشد، اشـتراك دانـش    ة؛ هرچه هزين)2007روزن، فرست و بلكبرن، (كنند  مي
صـرف  مطالعه و جذب دانش ضـمني  براي افراد زمان زيادي را  ،بر اين عالوه. افتد ميكمتر اتفاق 

 شـود تلقـي  هزينـه   نوعيتواند كنند و همچنين تجربه و دانستن چگونگي انجام كارها نيز ميمي
افراد براي دانشي كه خودشان  چون ،شناختي بر اساس تئوري مالكيت روان). 2012لين، وو و لو، (
نسـبت بـه    ،و با آن آشنايي بيشتري دارند اند ه، زمان و انرژي بيشتري صرف كرداند هدست آورد به

پيـرس، كوسـتوا و ديـركس،    (دارنـد  تمايل كمتـري  كنند و به تسهيم آن آن احساس مالكيت مي
هـاي دانـش و داليـل     ديگـر از ويژگـي  انتقال دانش نيـز يكـي    ةهزيناز اين رو، ). 2003، 2001
  .معرفي شده استدانش  سازي پنهان

  مدل مفهومي
در  1دانـش، موانـع مـديريت دانـش و دريـغ دانـش       سـازي  پنهان ةمنتشر شده در حوز هاي همقال

. گرديـد پـژوهش بررسـي    ةدر بخش پيشينهر يك ي ها و يافته مطالعه شداي  هي پروژها سازمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge withholding 
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 فـرد  منحصـربه متغير پيچيدگي دانش، چهار مدل مفهومي پژوهش شامل  ها، هپس از بررسي مقال
  .دست آمد بهانتقال دانش هزينة بودن دانش، مرتبط بودن دانش با وظايف و 

  

  
  مدل مفهومي پژوهش .1شكل 

سازي دانش دانشـجويان  هاي پنهانبررسي انگيزه«اي با عنوان  در مقاله) 2014(پان و ژانگ 
، »هـا  سازي دانش در سازمان پنهان«در مقالة ) 2012(و كانلي و همكارانش » تحصيالت تكميلي

از ايـن رو فرضـية    ،سازي دانش برشـمردند  انش و دليل پنهانهاي د پيچيدگي دانش را از ويژگي
  .تدوين شد 1مطابق شكل ) H1(اول 

و پان  »؟برابرند كليدانش جزئي و  تسهيمآيا « اي با عنوان هدر مقال )2010(فورد و استاپلس 
سـازي دانـش دانشـجويان    هاي پنهـان بررسي انگيزه« ديگري با عنوان ةدر مقال )2014(ژانگ  و

سـازي دانـش    ثر بر پنهـان ؤمعوامل فرد بودن دانش را از  ويژگي منحصربه ،»تحصيالت تكميلي
  . تدوين شد 1مطابق شكل )  2H(كردند؛ از اين رو، فرضية دوم معرفي 

، يكـي ديگـر از   )2012( ش، كـانلي و همكـاران  »هـا  سازي دانش در سـازمان  پنهان« ةدر مقال
ة فرضـي از ايـن رو   ؛كردندبيان سازي دانش را مرتبط بودن دانش با وظايف  بر پنهانمؤثر  عوامل
  .در نظر گرفته شد 1در شكل ) 3H(سوم 

H3 

H1 

H2 

H4 

  

  دانش يسازپنهان
 

 پيچيدگي دانش
)H1(  

 فرد منحصربه
  )H2( دانشبودن 

بودن دانش با  مرتبط
  )H3( وظايف

انتقال  ةهزين
  )H4( دانش
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هـاي   غلبه بر موانع اشتراك دانش در تـيم «اي با عنوان  در مقاله )2017(ش روزن و همكاران 
؛ انش برشـمردند گذار بر پنهان كردن دتأثيرهاي دانش  انتقال دانش را از ويژگي ة، هزين»مجازي

  .ر نظر گرفته شدد) 4H(فرضية چهارم  ،1در شكل  از اين رو

  شناسي پژوهش روش
بـراي روايـي   . پژوهش حاضر از نوع كاربردي و كمي است و با روش پيمايش انجام گرفته اسـت 

از طريـق  و پايـايي پـژوهش    استفاده شده يتأييدپژوهش از نظرسنجي خبرگان و تحليل عاملي 
عوامل توسط خبرگان، مدل پـژوهش در شـركت    تأييدپس از . شده استسنجيده آلفاي كرونباخ 

نـوع  اين پژوهش شامل دو . بررسي شداُيكو با توزيع پرسشنامه و انجام تحليل رگرسيون مطالعه 
  .استخبرگان و صنعت  ةپرسشنام
اسـت كـه بـا    مديريت دانش در دسترس  ةشامل خبرگان حوز ،آماري خبرگان پژوهش ةجامع
   .شود مشاهده مي 2در شكل  اين افراد شناختي آمار جمعيت .ندبرفي انتخاب شد ةروش گلول

  

  
  حاضر مديريت دانش در پژوهش ةشناختي خبرگان حوز آمار جمعيت. 2شكل 

ازي و انـد  هن و كارمنـدان شـركت را  اصـنعت را متخصصـ   ةدهندگان به پرسشنام پاسخ ةجامع
هـاي  فعاليـت  1385ايـن شـركت كـه از سـال      .دهـد  مي تشكيل) اُيكو(برداري صنايع نفت  بهره
پـارس   10و  9در فازهـاي  ) OIEC( ازي شركت اويـك اند هخود را در قالب دپارتمان رااي  هحرف

تـوان   يو با هـدف ارتقـا   1390و در سال كرد جنوبي آغاز  ةكر GSجنوبي و با مشاركت شركت 

4

3

3

دانشمديريتحوزهدرتجربهسال 10ازبيشودانشيار

دانشمديريتحوزهدرتجربهسال 10ازبيشواستاديار

دانشمديريتحوزهدرتجربهسال 10تا 5بينواستاديار

شناختي خبرگان آمار جمعيت
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، در مجمـوع بـيش از هـزار    شد، گاز و پتروشيمي تأسيس نفت ةازي در حوزاند هرا ةداخلي در زمين
ايـن  . كننـد  فعاليـت مـي   ي مختلفها در پروژهبوده و فني نفر از آنها كارمند  934كارمند دارد كه 

در سـازمان و سـنجش عوامـل مـدل مفهـومي در       سـازي  دو بخش سنجش پنهـان از پرسشنامه 
 اسـتاندارد كـانلي و   ةپرسشـنام  تركيبـي از هـاي آن   پرسـش كـه  تشـكيل شـده   سازمان مد نظر 

  .مرتبط و نظر پژوهشگر است هاي همستخرج از مقالهاي  پرسش همكارانش و
بـه  ) نفـر  274(، حجـم نمونـه   سـت اجرا در دسـت  ه در اين شركتپروژپنج اكنون  هماز آنجا 

گيـري  روش نمونـه (تقسيم شده اسـت   )پروژه 5( ها و تعداد پروژهتناسب تعداد اعضاي هر پروژه 
  .شود مشاهده مي 3كه در شكل ) متناسباي  هادفي طبقتص

  

 
  متناسباي  هگيري تصادفي طبق حجم نمونه بر اساس نمونه .3شكل 

  روايي و پايايي پژوهش
اجـراي  هاي ايشان، روايي محتوايي پـژوهش بـا   ابتدا با نظرسنجي از خبرگان و تحليل پرسشنامه

) از اين آزمون استفاده شده اسـت  ،نرمال نبودند ها داده از آنجا كه(بررسي شد آزمون ويلكاكسون 
 ةپرسشـنام . صنعت تدوين شد ةپرسشنام آن شدند و بر اساس تأييد 1 و عوامل مدل طبق جدول

با انجـام تحليـل عـاملي     .ه و تكميل شدقرار گرفتصنعت  ن مرتبط درامتخصصدر اختيار صنعت 
  .ندشد تأييدي مدل پژوهش ها لفهؤم 2ي، مطابق جدول تأييد
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  :طبق شرايط زير تحليل خواهند شد 1نتايج جدول 
 هـاي بيشـتر از نظر ) <5/1( موافـق نظرهـاي  ، 05/0ي كمتـر از  معنـادار اگر در سطح  •

  .شود مي تأييدبود، عامل مد نظر ) >5/1( مخالف
موافـق بـود،    هـاي مخالف بيشتر از نظر هاي، نظر05/0ي كمتر از معناداراگر در سطح  •

  .شود فته نميپذيرعامل مد نظر 
موافـق از   هـاي ، نظر05/0كمتر از در سطح معناداري  براي هر چهار عامل،باال، طبق شرايط 

ها از نظر خبرگان حوزة  آن است كه تمام مؤلفهگوياي  1نتايج جدول  .مخالف بيشتر بود هاينظر
  .ندا همديريت دانش تأييد شد

  خبرگان دانشگاهي ةنتايج آزمون ويلكاكسون پرسشنام .1جدول 
  وضعيت  يمعنادارسطح  فراواني طبقه عامل  رديف

  پيچيدگي دانش  16
5/1< 0  

  تأييد  004/0
5/1>  10  

  بودن دانش فرد منحصربه  17
5/1< 0  

  تأييد  003/0
5/1>  10  

  مرتبط بودن دانش با وظايف  18
5/1< 1  

  تأييد  008/0
5/1>  9  

  انتقال دانش ةهزين  19
5/1< 1  

  تأييد  009/0
5/1>  9  

  
بارهـاي عـاملي متغيرهـا، از تحليـل      ةدر اين پژوهش براي سنجش روايي عوامل و محاسـب 

  . درج شده است 3و  2 هاي در جدولنتايج آن ي استفاده شد كه تأييدعاملي 
دهد حجم نمونه براي انجام آزمون تحليل عـاملي   نشان مي 2در جدول  KMOنتايج آزمون 

بين متغيرها، همبستگي الزم وجود  05/0و با توجه به سطح معناداري كمتر از است تأييدي كافي 
  .دارد

  و بارتلت KMOنتايج آزمون  .2جدول 
  يمعنادارسطح   آزمون بارتلت  KMOآزمون   ابعاد مدل

  001/0  6  592/0  ي دانش پروژهها ويژگيبعد 
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 بار عاملي متغيرهاي مدل پژوهش .3جدول 

  بار عاملي هر مؤلفه  متغيرهاي مدل  ابعاد مدل

  ي دانش پروژهها ويژگي

  846/0  پيچيدگي دانش

  848/0  بودن دانش فرد منحصربه

  960/0  مرتبط بودن دانش با وظايف

  638/0  انتقال دانش ةهزين

  
 3طـور كـه در جـدول     شوند؛ همانمي تأييدباشد،  4/0يي كه بار عاملي آنها بيشتر از ها مؤلفه
تمام متغيرهاي مـدل  از اين رو از اين مقدار است، بيشتر ، بارعاملي تمام متغيرها شود ميمشاهده 
ميـان   )درصد حجم نمونه 10حدود ( پرسشنامه 27براي پايايي پژوهش،  .شوند مي تأييدپژوهش 
در . بـود دريافت شده قابل قبول  ةپرسشنام 20شركت توزيع شد و آلفاي كرونباخ براي  كارمندان

ها  دست آمده، آلفاي كرونباخ همة مؤلفه و طبق نتايج به شده است اين آزمون درجنتايج  4جدول 
  .در حد مطلوب است

  ي پيش آزمونها تحليل پايايي پرسشنامه .4جدول 
  آلفاي كرونباخ تعداد سؤاالت  ي پرسشنامهها مؤلفه

  75/0  سؤال 17  پايايي كل پرسشنامه
  736/0  سؤال 2  پيچيدگي دانش

  768/0  سؤال 2  مرتبط بودن دانش با وظايف
  752/0  سؤال 2  هزينة انتقال دانش

  718/0  سؤال 2  بودن دانش فرد منحصربه
  715/0  سؤال 9  دانش سازي پنهان

  ي پژوهش ها يافته
ي دانش پروژه با متغير وابسته ها ويژگيي بعد ها مؤلفه ةرگرسيون چندگاننتايج مدل  5جدول  در

شود، سـطح معنـاداري    مشاهده مي 5طور كه در جدول  همان .سازي دانش آورده شده استپنهان
سازي دانش رابطة خطي است؛ بنابراين، بين اين بعد با متغير پنهان 05/0مدل رگرسيون كمتر از 

  .وجود دارد
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  دانش سازي ي دانش پروژه با متغير پنهانها ويژگيي بعد ها مؤلفه ةنتايج مدل رگرسيون چندگان .5جدول 

 هاي آن هاي دانش پروژه با مؤلفه عد ويژگيب ةآزمون رگرسيون چندگان
  Sig(ANOVA)( 001/0(سطح معناداري مدل رگرسيون

  R Square( 38/0(كنند ميزاني كه متغيرهاي مستقل، متغير وابسته را تبيين مي
  R(  62/0( همبستگي پيرسون مدل

  B(Constant)(  )001/0 (49/1() سطح معناداري(مقدار ثابت 
  

اســت و بــا  05/0، سـطح معنــاداري مؤلفــة هزينـة انتقــال دانــش بيشـتر از    6طبـق جــدول  
مانند پيچيدگي  ،هاسازي دانش رابطة خطي ندارد؛ اما از آنجا كه سطح معناداري ساير مؤلفه پنهان

است، وجود رابطة  05/0فرد بودن دانش و مرتبط بودن دانش با وظايف كمتر از  دانش، منحصربه
ضـريب رگرسـيون مثبـت    . شـود سـازي دانـش تأييـد مـي     ها و متغير پنهان خطي بين اين مؤلفه

زي سـا  فرد بودن دانش، رابطة مسـتقيم آنهـا را بـا پنهـان     هاي پيچيدگي دانش و منحصربه مؤلفه
سازي دانش  فردتر باشد، پنهان تر يا منحصربه دهد؛ از اين رو، هرچه دانش پيچيده دانش نشان مي
كـه نشـان    مؤلفة مرتبط بودن دانش با وظايف منفي استضريب رگرسيون . افتد بيشتر اتفاق مي

هرچـه اعضـاي تـيم     بنـابراين  سازي دانـش دارد؛  با پنهان يمعكوس ةرابط دهد مؤلفة ياد شده مي
سـازي آن   وظايف آنها ارتباط بيشتري دارد، احتمـال پنهـان   اب شده احساس كنند دانش درخواست

  .شود كمتر مي

  دانش سازي ي دانش پروژه با متغير پنهانها ويژگيي بعد ها مؤلفه ةنتايج آزمون رگرسيون چندگان .6جدول 
يهاويژگيي بعدها مؤلفه

  دانش پروژه
ضريب رگرسيون
  استاندارد نشده

ضريب رگرسيون
  استاندارد شده

ي مقدار معنادارسطح 
  وضعيت  ثابت و متغير

  تأييد  001/0  27/0  29/0  پيچيدگي دانش
 تأييد  001/0  40/0  34/0  بودن دانش فرد منحصربه

 تأييد  019/0  -13/0  -12/0  مرتبط بودن دانش با وظايف

  رد  95/0  003/0    هزينة انتقال دانش
  

 هاي پـروژه ي دانش تيمها ويژگيسازي دانش در بعد رگرسيون پنهان ةطبق نتايج باال، معادل
  .خواهد بود 1به شرح رابطة 

  سازي دانش پنهان) = 49/1+ ( 29/0×) پيچيدگي دانش+ (  )1رابطة 
    34/0 ×)فرد بودن دانش منحصربه( - 12/0× )بودن دانش با وظايف مرتبط(
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  .دست آمد به 4صورت شكل  مدل نهايي پژوهش بهبدين ترتيب، 
  

  
  مدل نهايي پژوهش .4شكل 

  گيري و پيشنهادها نتيجه
بيشـترين ضـريب   كسـب  بودن دانش با توجه بـه   فرد منحصربه، متغير 6با توجه به نتايج جدول 

مربـوط  هاي و فرضيه شود شناخته ميي دانش پروژه ها ويژگيترين مؤلفه در بعد رگرسيون، مهم
، مـرتبط بـودن دانـش بـا     )2فرضـية  ( بودن دانـش  فرد منحصربه، )1فرضية ( پيچيدگي دانشبه 

   .شود ميرد ) 4فرضية ( هزينة انتقال دانش مربوط به و فرضية شده تأييد) 3فرضية ( وظايف
و توضـيح و درك متقابـل    اند ، بسيار تخصصي و پيچيدهها هها و تجربكه بعضي دانشاز آنجا 

اعضـاي تـيم در ايـن مـوارد از انتقـال دانـش خـود امتنـاع          پذير نيست، امكانآن توسط ديگران 
امـا   رسـيد؛  تأييـد بـه  سـازي آن  ويژگي پيچيدگي دانش بر پنهان تأثير ةفرضياز اين رو ، كنند مي

تواند بر مبهم بودن و عدم درك دانـش   مي قوي و موفق بين اعضاي تيم ،وجود روابط مستحكم
اي براي كارمندان ايجاد كند و آنها را بـه  ماني بتواند فضاي صميمانهاگر ساز. يكديگر كمك كند

وجـود آورد،  بـه تسهيم دانش مناسـبي را در سـازمان    مشاركت بيشتر با يكديگر تشويق كند و جو 
تواننـد درخواسـت   و حتي مـي  دهند ميهاي دانشي يكديگر پاسخ كارمندان نيز بهتر به درخواست

. دهنـد تري تبديل كرده و پاسـخ  ساده هاي ؤالها و سرا به درخواستپيچيده و مبهم همكار خود 
كند نزديكي، كليد تمام روابط است و در ارتباط وابستگي متقابل كه بيان مي ةاين موضوع با نظري

ها را ها را افزايش و هزينهيي وجود دارد كه افراد سعي دارند پاداشها و هزينه ها پاداش ،بين افراد
  ).1978كلي و تيبو، ( كامالً سازگار استكم كنند، 

  

  دانشسازي  پنهان

 پيچيدگي دانش
)H1(  

منحصر به فرد 
  )H2( دانشبودن 

دانش  مرتبط بودن
  )H3( با وظايف
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دانـش بـر    تأثيرگـذار  يهـا  ويژگييكي از  بودن دانش فرد منحصربه ،مدل پژوهشبر اساس 
تواند براي افـراد مزيـت   بودن دانش مي فرد منحصربه. استهاي پروژه دانش در تيم سازي پنهان
هـاي موقـت و   پـروژه اجـراي  ميان اعضـاي تـيم پـروژه كـه در حـال       ويژه ، بهكند ايجاد رقابتي
هاي آتي شركت ايجاد حضور آنها در پروژهبراي تواند اطمينان بيشتري  مي ، اين ويژگيندزودگذر

، ديگـر  در نظر گرفتـه شـود  اگر در هر سازمان براي هر نيروي متخصص، جايگزين مناسبي . كند
 ؛نخواهنـد كـرد   اقـدام  سازيبودن و خاص بودن دانش خود، به پنهان فرد منحصربهدليل  افراد به
استفاده از سيستم  يا ي حياتي سازمانها گيريهاي خبره در تصميماستفاده از سيستم ،مثال براي

 ... .اتوماسيون به جاي كارمندان اداري و

مدل پژوهش، ويژگي مرتبط بـودن دانـش بـا وظـايف      در شده تأييدي ها يكي ديگر از مؤلفه
ها مهارتي با افراد همجموع از ي پروژهها تيم. گذارد تأثير ميدانش  سازي در پنهاناست كه افراد 

 يكـي از  ، اگر افراد بدانند درخواست مطرح شـده شود؛ از اين رو ميهاي خاص تشكيل و تخصص
بـراي  . در پاسخ دادن به آن تـالش بيشـتري خواهنـد كـرد    ، شود محسوب مي شغلي آنهاوظايف 

 ،تسهيم مفاهيم و هنجارهامنظور  بهعنوان چارچوبي  اشتراك دانش موفق، وجود فرهنگ دانشي به
هـاي  هاي دانشي كاهش دهد و فعاليـت فرايندشركت در  را براي تواند عدم قطعيت كارمندانمي

 هـا،  در اغلـب شـركت  . در نظر گرفته شـود كارمندان  ةهاي روزانعنوان بخشي از فعاليت دانشي به
شـود و بـه همـين دليـل      شرح شغل محسوب نميهاي هاي تسهيم دانش جزئي از فعاليتفعاليت

ها بتوانند اين فعاليت ها سازمان؛ اگر در نظر گرفته نشده استها اين فعاليتبراي زمان خاصي نيز 
و بـا   نبودهنيز ديگر نگران محدوديت زماني  ها پروژه را در شرح شغل افراد بگنجانند، اعضاي تيم

  .دهند مياي دانشي مرتبط با وظايف خود را پاسخ هو درخواست ها آسايش خاطر بيشتري سؤال
يي كه در زمينة تسهيم دانش انجام شده، به بررسي موانع و عوامل مؤثر بـر  ها بيشتر پژوهش

تمايـل  به اشـتراك دانـش خـود     از روي عمد كه اگر كارمندان حال آن ؛اند هپرداختتسهيم دانش 
 سـازي  دكتر كانلي مفهوم پنهـان  ،2012در سال . موضوع ديگري پيش خواهد آمد ،نداشته باشند

 ه و بررسـي مطالعـ  پـس از  نگاشـت؛ متعددي نيز در ايـن زمينـه    هاي هدانش را مطرح كرد و مقال
ـ هنوز  اند، مشخص شد منتشر شده در اين زمينه كنون تا ي كهجديد هاي همقال كـاملي   ةهيچ مقال

ي هـا  دانـش را درون تـيم   سازي كنون هيچ پژوهشي، پنهان نشده است و تا تهدر اين زمينه نگاش
دانـش بـه ايـن موضـوع      سـازي  ثر بر پنهـان ؤي دانش مها ويژگيجنبة و از نكرده پروژه بررسي 

ي ها سازماندانش در  سازي ، عوامل مؤثر بر پنهانو همكارانش در پژوهش كانلي. پرداخته استن
دانـش را   سازي گذار بر پنهانتأثيري دانش ها ويژگيهش جاري، اما پژو ،عادي بررسي شده است

  .ده استكري پروژه بررسي ها در تيم
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 سـازي  بررسي اثر هنجارهاي اجتماعي بر پنهـان «با عنوان ة خود نام در پايان) 1392(كشاورز 
دانش در سازمان طراحـي   سازي هنجارهاي اجتماعي بر پنهان تأثيربه بررسي  »دانش در سازمان

 سازي هنجارهاي اجتماعي بر پنهان تأثير نامه فقط پاياندر اين  .و مهندسي صنايع انرژي پرداخت
دانـش را   سـازي  ي دانش مـؤثر بـر پنهـان   ها ويژگي، مقالة حاضركه  حالي در ؛دانش بررسي شده

  .ده استكربررسي 
بررسي عوامـل  : پنهان كردن دانش سازماني«با عنوان  ة خودنام پايان در نيز) 1392(ناصري 

گذار بر پنهـان كـردن دانـش    تأثيربه بررسي عوامل  ،»كردن دانش در سطح فردي ثر بر پنهانؤم
عوامـل  نيـز فقـط    نامـه  پايـان در ايـن  . بيمارسـتان پرداخـت   يك ي درمانيها بخش در پرستاران

ي دانـش  هـا  ويژگـي غيـر از شناسـايي    حاضـر  پـژوهش  كه در در حالي ؛هگذار شناسايي شدتأثير
  .سازي آنها نيز پرداخته شده است دانش، به مدل سازي گذار بر پنهانتأثير

تـرين  مهـم  .كـرد هاي خاص ايـن پـژوهش نيـز اشـاره     در نهايت بايد به برخي از محدوديت
ايـن پـژوهش    دهنـدگان در  پاسـخ  .بـود  آمـاري  ةجامعه و نمون مربوط بهمحدوديت اين پژوهش 

براي زيادي تمايل ، )كمبود زمان در كارهاي پروژه ةمسئلو اي  پروژه كار( كار خود ليل ماهيتد به
ي پـروژه، اغلـب دور از هـم و در نـواحي جغرافيـايي      ها تيم چونو  نداشتند ها پاسخ به پرسشنامه

در طـور كلـي    بـه . بـر بـود   بسيار زمـان  ها و دريافت پرسشنامه، كار توزيع كنند ميفعاليت پراكنده 
 هـا  دهندگان در پاسخ به سؤال ، سوگيري پاسخشود استفاده ميپرسشنامه از ابزار يي كه ها پژوهش

ـ    به ، استغيرواقعي و محتاطانه   اي منفـي  ةخصوص در اين پژوهش كـه هـدف، سـنجيدن مقول
درج نشدن نـام  مانند  كار برد، را به پژوهشگر تمهيداتيبود، از اين رو دانش  سازي چون پنهانهم
بـه جـاي ايـن واژه از    (دانـش در پرسشـنامه    سازي عدم استفاده از واژة پنهان ،پاسخنامه اد درافر

كـه   هـايي  ، مخاطب قرار ندادن افراد در سؤال)تقويت تسهيم دانش در سازمان استفاده شده است
و هـا   كلمـه كـار بـردن    د، بـه يسـنج  مـي  دانـش در سـازمان را   سازي مستقيم ميزان پنهانطور  به

  . داد كاهش ميكه بار منفي را  هايي سؤال
ي هـا  سـازمان دست آمده از اين پـژوهش در   شود مدل بههاي آتي پيشنهاد ميبراي پژوهش

بررسـي  ) صورت كيفـي  به( با روش تحقيق متفاوت شده موضوع بررسي. ديگر گسترش داده شود
هـاي  ضـاي تـيم  سازي دانش در ميـان اع در بحث پنهان 0/2 هاي مديريت دانشبه تفاوت. شود
  .پرداخته شود  هپروژ
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  تقدير و تشكر
 هـاي  دليل حمايت آقاي دكتر افشار، به و) OICO(برداري صنايع نفت  ازي و بهرهاند هاز شركت را

  .شود مياين پژوهش، سپاس و قدرداني  در اجرايخود  مالي و معنوي

  منابع
هـاي   شناسايي عوامل موفقيت مديريت دانش در شـركت ). 1390(د، هومن هورشا؛ محبوبه، پيام عسگري
سومين همايش ملي ارتقاي توان داخلي با رويكرد رفع موانع توليد در شرايط . محور عمراني پروژه
  . مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف: تهران، 1390 دي  6 .تحريم

هاي فـردي بـر    بررسي تأثير انگيزه). 1395(فر، مسعود؛ الواني، سيد مهدي  باقر؛ آرينجعفري، سيد محمد 
  . 253-272، )2(8، مديريت فناوري اطالعات .گذاري دانش رفتار به اشتراك
بنــدي ابزارهــاي  بنــدي و اولويــت شناســايي، طبقــه. )1392(، مجيــد حســني ؛چهارســوقي، ســيد كمــال

  . 43-62، )3(5، مديريت فناوري اطالعات. مديريت پروژه ةگذاري دانش در عرص اشتراك
 ةنامـ  پايـان  .سـازي دانـش در سـازمان    بررسي اثر هنجارهاي اجتماعي بر پنهـان . )1392( راحله ،كشاورز

 . دانشكدة مديريت دانشگاه تهران: ، تهرانكارشناسي ارشد

. افـزار  هاي توليد نرم سازي دانش در شركت اي پنهان مدل زمينه ةارائ. )1394( ، آرينپور قلي ؛لبافي، سميه
 . 1-25، )1(5 ،هاي مديريت منابع سازماني پژوهش

پنهان كردن دانش سازماني؛ بررسي عوامل مـؤثر بـر پنهـان كـردن دانـش در      . )1392(ناصري، عليرضا 
دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران    دانشكدة مديريت : نامة كارشناسي، تهران پايان. سطح فردي

  . مركزي
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