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دانش در مؤسسات  یگذارعوامل مؤثر بر قصد به اشتراک
 لیفراتحل کردیبا رو یدانشگاه

 1یرانیش فرهاد

 25/10/1397تاریخ پذیرش  10/5/97تاریخ دریافت 

 چکیده

وامل مؤثر ع نهیزمهدف این پژوهش، توصیف، تحلیل و ترکیب نتایج پژوهشهای پیشین در  هدف:

 این ترکیب طریق از است که دانشگاهی یهاطیمحبر قصد به اشتراک گذاری دانشِ صریح در 

 .شده است ارائه روابط این از یترحیصح نمود نتایج،

با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری این پژوهش  :روش

ها و مقاالت فارسی آماری پژوهش، پایان نامه جامعه. است پرداخته دانشگاهی یهاطیمحدانش در 

( در پایگاههای 2003-2016) 1381- 1395زمانی سالهای  بازهکه در است و التین مرتبط با موضوع 

عنوان پژوهش با  15اند. اطالعاتی و مجالت علمی پژوهشی معتبر داخل و خارج کشور انتشار یافته

اندازه  بهمحاس. به منظور برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدندنمونه آماری ناسب به عنوان شرایط م

 .ه استاستفاده گردید stata افزاراثرِ هر یک از عوامل از نرم 

جارهای رفتاری درک شده، هن کنترل نتایج فراتحلیل نشان دادکه عوامل نگرش، اعتماد، :یافته ها

ذهنی، جوّ سازمانی و عمل متقابل به ترتیب بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر معنی داری دارند. 

 اشتراک گذاری دانش تأثیر ندارند.اما پاداش و پشتیبانی فناوری اطالعات بر قصد به 

ده، رفتاری درک ش کنترل نگرش، اعتماد،، دانشگاهی یهاطیمح ،فراتحلیل :یها کلیدواژه

 هنجارهای ذهنی، جوّ سازمانی، عمل متقابل، قصد به اشتراک گذاری دانش.

 

  

_______________________________________________________________ 
 رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فناور  یعلم أتیعضو ه 1
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 مقدمه

و پارکهای علم و فناوری به عنوان  هاپژوهشگاه علمی و دانشگاهی، از جمله دانشگاهها،    یهاطیمح

شار دانش دارند، مورد توجه   توسعه مدار، به دلیل نقش مهمّی که در تولید و  سازمانهای دانش  و انت

(. در چنین وضتتتعیتی، دانش اع تتتای هیأت علمی به عنوان مهمترین 2000 ،1ویژه هستتتتند. )رولی

سازمانهای دانش مدار محسوب    شتراک دانش شود یمدارایی  منظم برای  روزانهبعنوان یک کار  . ا

ستتتازمان دارای اهمیت بستتتیاری  یهاتیفعالاع تتتای هیأت علمی برای تحریک نوآوری و بهبود 

ست.  شینگ ؛ 2013 ،فولوود و دیگران) ا  مدیریت زمینه در زیادی یهاپژوهش(. 2013 ،هاول و آنان

 یهاطیمحدیگر  از هاطیمحاین  که دهدیم و نشتتتان شتتتده انجام درمحیط های دانشتتتگاهی دانش

  (.2009 ،هیستتتال . )متمایزهستتتتند   دانش به اشتتتتراک گذاری   و اداره چگونگی نه یزم در کاری 

ستردگی  سان  نتایج عدم دانش، مدیریت درباره شده  انجام هایپژوهش تعدد و گ  در ارسازگ  و یک

شها،  شخیص  به نیاز این پژوه شی  هایحوزه ت شخیص  و جدید، پژوه سائل  و هاحوزه ت  هب مربوط م

 به ترکم پژوهشگران  که پژوهشگاهی  و دانشگاهی  هایمحیط در دانش گذاریاشتراک  به موضوع 

 شِدان گذاری  ک اشتتتترا به  خصتتتو  به  و حوزه این در فراتحلیل  انجام  به  نیاز  اند، پرداخته  ها آن

 کند.می مطرح را صریح

 

 بیان مسئله 

له          یها طیمحدر جوامع امروزی  که از جم ند،  ید دانش هستتتت گاهی از مهمترین مراکز تول دانشتتت

، علمی و فنی گزارش علمی، پژوهشتتتی، ترویجی، یهامقالهارزشتتتمندترین تولیدات آنها، به انواع 

دانش صتتریح، توستتط استتاتید، دانشتتجویان تحصتتیالت   نیا توان اشتتاره کرد.پایان نامه وکتاب می

تواند به اشتراک گذاشته شود. به اشتراک گذاری دانش می ندتوایمتکمیلی و پژوهشگران تولید و 

سانی، فنی و ادراکی شامل   ذهنی  یهنجارهانگرش،  تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل ان

شتیبانی فن  سازمانی وگروههای مرجع وکنترل ادراکی، پ . شد و دیگرِ عوامل با آوری اطالعات، جوّ 

شتتتناستتتایی عوامل کلیدی و مؤثر بر به اشتتتتراک گذاری دانش توستتتط اع تتتای هیأت علمی در  

 زمینه الزم را برای توستتتعه و بهبود وضتتتعیت کنونی فراهم آورد.  تواندیمهای دانشتتتگاهی   محیط

_______________________________________________________________ 
1rowely 
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دانشگاهی از دیدگاهها   یهاطیمحبسیاری در زمینه قصد به اشتراک گذاری دانش در     یهاپژوهش

ست    ی مختلف انج شده ا سازی نتایج پژوهش      کهام  سایی و یکپارچه  شین این زمین شنا ه با های پی

به  ژوهشپ بین متغیرهاکمک خواهد کرد. بنابراین تازهاستتتفاده از روش فراتحلیل به کشتتف روابط 

 پرسشهای زیر است: پاسخ دنبال

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر آیا نگرش .1

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر آیا اعتماد .2

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر شده درک رفتاری آیا کنترل .3

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر ذهنی هنجارهای آیا .4

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر سازمانی آیا جوّ .5

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر متقابل آیا عمل .6

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر آیا پاداش .7

 دارد؟ تأثیر دانش گذاری اشتراک به قصد بر اطالعات فناوری پشتیبانی آیا .8

 

 پیشینه پژوهش

یح در اشتراک گذاری دانش صر بر پژوهشهای مرتبط با قصد به بخش پیشینه پژوهش با تمرکز

 دانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی تدوین شده است. یهاطیمح

مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اع ای هیأت  ارائه "( در پژوهشی با عنوان 1393علی پور درویشی )

علمی دانشگاه آزاد اسالمی با رویکرد عوامل ادراکی )پیمایش پیرامون واحد تهران شمال و علوم 

 هیظرنر بر قصد تسهیم دانش اع ای هیأت علمی بر اساس به بررسی عوامل ادراکی مؤث "تحقیقات(

و  1999ان مدل لیائو و همکاررفتار )رفتار برنامه ریزی شده و ترکیبی از دو مدل معتبر پیش بینی 

، "نگرش"متغیر وابسته است،  "قصد تسهیم دانش ". در این پژوهش،پردازدیم( 2009مدل لی 

مؤثر بر قصد تسهیم دانش مستقل متغیرهای  "شده کنترل رفتاری درک"و  "هنجارهای ذهنی"

شمال و واحد  اع ای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران 1700آماری پژوهش،  جامعه .هستند

تعداد و  به دست آمد. نفر 313براساس جدول مورگان، تعداد نمونه حدود علوم و تحقیقات است. 

زش مدل با استفاده از مدل معادالت ساختاری و پرسش نامه کامل مورد تحلیل قرار گرفت. برا 147

نتایج پژوهش حاکی است که تمامی متغیرهای مستقل در  . اس انجام گرفته است.آلنرم افزار پی. 

 نظر گرفته شده در این پژوهش بر قصد تسهیم دانش اع ای هیأت علمی تأثیر گذار است.
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به بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش  "( در پژوهشی1392اسماعیل پناه و خیاط مقدم )

اع ای نفر از  435 آماری جامعهپرداختند.  "بین اع ای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

نفر بر اساس جدول مورگان، با  231هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد بودند. از این تعداد 

ش تصادفی طبقه ایی نسبت به هر دانشکده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار رو

 یهاآزمونها از ، پرسش نامه بود. جهت تجزیه و تحلیل دادههادادهمورد استفاده جهت گردآوری 

t بررسی  یهاهمؤلفرگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.  تک نمونه ایی، همبستگی و

؛ رفتار اشتراک دانش، قصد اشتراک دانش، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده

 ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش نسبت به اشتراک گذاری دانش. شده بودند

قصد به اشتراک گذاری دانش اع ای هیأت علمی  با کنترل رفتاری درک شده هنجارهای ذهنی و

 و معناداری وجود دارد. رابطه مثبت

ذاری اشتراک گبه ( در پژوهش خود به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد 2013جوالیی و همکاران )

مالزی پرداختند. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای  یهادانشکدهدانش میان اع ای هیأت علمی در 

ی و اعتماد به عنوان است. نگرش، هنجارهای ذهن 1تئوری عمل منطقی و تئوری سرمایه اجتماعی

پرسش نامه میان اع ای هیأت  200گرفته شدند. در نظرعوامل مؤثر بر قصد اشتراک گذاری دانش 

 هاهدادیک دانشگاه دولتی در مالزی به منظور جمع آوری  علمی در سه دانشکده علوم اجتماعی در

د. نتایج آزمون آزمایشی پرسش نامه قابلِ استفاده برگشت داده ش 117توزیع شد. که از این میان 

به  هادادهاست. نتایج تحلیل  7/0از  متغیرها بزرگتر همهنشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای 

به  تئوری عمل منطقی تنها نگرش سازهنشان داد که از دو  plsوسیله مدل معادالت ساختاری در 
 طور مثبت و قابل توجهی با قصد اشتراک دانش در ارتباط است.

در پژوهشی به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیمِ  (2012) 2یی چن -شو چن، چانگ، پی-شوان

کیفیت سیستم مدیریت دانش، خودکارآمدی سیستم مدیریت دانش و جوّ سازمانی بر قصد اشتراک 

دانش در فرایند تولید محصولِ جدید در شرکتهای تولیدکننده قطعات الکترونیک در تایوان 

شرکت تولید کننده قطعات  770از طریق پرسش نامه که بین کارکنان و مدیرانِ  هاادهد .پرداختند

ه کامل برای تحلیل پرسش نام 134الکترونیک توزیع شد، جمع آوری گردید که در نهایت 

_______________________________________________________________ 
1 Social capital 

2 Shiuann-Shuoh Chen،Yu-Wei Chuang، Pei-Yi Chen 
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نشان داد که نگرش یک عامل کلیدی مؤثر  spss. نتایج مدل معادالت ساختاری در درنظرگرفته شد

بر  جوّ سازمانی به طور مثبتی ش است. خودکارآمدی سیستم مدیریت دانش وبر قصد اشتراک دان

بتی دارند و نیز به طور مستقیم بر قصد اشتراک دانش تأثیر مث ریتأثنگرش نسبت به اشتراک دانش 

 گذارند.می

( به بررسی عوامل تأثیر گذار بر رفتار اشتراک دانش 2011باب الحوائجی و جعفر زاده کرمانی )

اع ای هیأت علمی علم اطالعات و کتابداری در ایران پرداختند. جامعه آماری شامل اع ای میان 

وابسته به وزرات علوم،  یهادانشگاهعلم اطالعات و کتابداری در  رشته هیأت علمیِ تمام وقت

نفر بود. به دلیل تعداد محدود  120های دولتی و آزاد به تعداد تحقیقات و فناوری شامل دانشگاه

نامه برگشت پرسش 93نامه توزیع شد و تعداد پرسش 120آماری سرشماری انجام گردید.  جامعه

داده شد. روابط علی میان نگرش و قصد و نیز تأثیر قصد و انگیزه درونی بر رفتار اشتراک دانش 

آموزش بر اشتراک دانش مورد آزمون قرار گرفت.  تجربهمورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثر 

قابل توجهی میان نگرش نسبت به اشتراک دانش و قصد و نیز بین  رابطهیج مطالعه نشان داد که نتا

 تجربیات اع ای هیأت علمی و رفتار اشتراک دانش آنها وجود دارد.

( به بررسی عوامل تأثیر گذار بر رفتار اشتراک دانش دانشجویان ثبت 2011) 1چناماننی و همکاران

ارشد و مدیریت اجرایی در یک دانشکده بازرگانی در جنوب غربی های سطح نام شده درکالس

پرسش نامه توزیع  213ایاالت متحده آمریکا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداختند. 

مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه، تأثیر مثبت  plsبا استفاده از  پرسش نامه کامل 180و شد 

راک دانش و هنجارهای ذهنی را بر قصد دانشجویان نسبت به رفتار اشتراک نگرش نسبت به اشت

 دانش نشان داد.

( به بررسی عوامل تأثیر گذار بر رفتار اشتراک دانش میان کارکنان 2009) 2پرودروموس و همکاران

هنی، ذریزی شده پرداختند. تأثیر نگرش، هنجارهای با استفاده از تئوری رفتار برنامه بانک در یونان

کنترل رفتاری درک شده، قصد و سطح استفاده از فناوری اطالعات بر رفتار اشتراک دانش مورد 

 600نفر از کارکنان در  276های تکمیل شده توسط نامهها از طریق پرسشبررسی قرار گرفت. داده

نگرش  هرابط ،مطالعه یهاافتهیبانک جمع آوری گردید و توسط مدل معادالت ساختاری تحلیل شد. 

 .نمود تأیید راو هنجارهای ذهنی با قصد به اشتراک گذاری دانش 
_______________________________________________________________ 

1 Chennamaneni et al 
2Prodromos et al 
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( از تئوری عمل منطقی برای بررسی قصد اشتراک دانش و استفاده مجدد از 2005) 1سو و بولوجو

در زمینه عملیاتِ خدماتِ فناوری اطالعات استفاده کردند. تأثیر نگرش،  2دانش حرفه ایی ها

و استفاده مجدد از دانش مورد  ترل رفتاری درک شده، بر قصد اشتراک دانشهنجارهای ذهنی و کن

نفر از حرفه ایی های فناوری اطالعات  170آنالین به  نامهبررسی قرارگرفت. به طور تصادفی پرسش 

 تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشانpls با استفاده از هادادهنامه تکمیل شد. پرسش 40فرستاده شد و 

نگرش  هرابط قابل توجهی بین قصد اشتراک دانش و استفاده مجدد از دانش وجود دارد. رابطهداد که 

 و کنترل رفتاری درک شده با قصد اشتراک دانش تأیید شد.

 1000( به بررسی عوامل مؤثر بر قصد اشتراک دانش میان پزشکان پرداختند. 2003) 3ریو و همکاران

پرسش  334بیمارستان در کره توزیع شد. درنهایت  13در  ربخشیز 28پرسش نامه میان پزشکان در 

نامه تکمیل و با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه آشکار 

کرد که هنجارهای ذهنی بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری اشتراک دانش دارند، درحالیکه نگرش و 

 دارند. پزشکان ابل مالحظه ایی بر قصد اشتراک دانش میانکنترل رفتاری درک شده تأثیر ق

( به بررسی عوامل تأثیر گذار بر قصد اشتراک دانشِ ضمنی و صریح در 2005) 4باک و همکاران

ها داده .ه عنوان مدل نظری پژوهش پرداختندیک شرکت کره ایی با استفاده از تئوری عمل منطقی ب

آوری شدند ایی جمعکارمند در یک شرکت کره 154های تکمیل شده توسط نامهپرسش لهیوسبه 

تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش  (pls)استفاده از حداقل مربعات جزئی  با و

نسبت به اشتراک دانش همراه با هنجارهای ذهنی و جوّ سازمانی بر قصد افراد برای درگیر شدن به 

 .گذارداک دانش اثر میرفتار اشتر
 سازمانی نهیزم( عوامل تأثیر گذار بر رفتار اشتراک دانش را در 2010توحیدی نیا و موسی خانی )

جمع " و "اهدای دانش"رفتار اشتراک دانش را به دو سازه تقسیم نمودند: ایرانی بررسی کردند و 

و از مدل  هادادهی جمع آوری . این مطالعه رویکردی کمّی داشت و از پرسش نامه برا"آوری دانش

شرکت نفتی ایرانیِ  10از  هاداده. و مدل استفاده گردید هاهیفرضمعادالت ساختاری برای آزمون 

ها را تکمیل نفر پرسش نامه 1200نفر از میان  502بزرگ به صورت تصادفی جمع آوری شدند. 

_______________________________________________________________ 
1 So and Bolloju 
2 professionals 
3 Ryu et al 
4 Bock et al 
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د بر قصد اشتراک دانش تأییکردند. تأثیر نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده 

 گردید.

بررسی اعتبار تئوری عمل منطقی در پیش بینی رفتار اشتراک دانش  ( به2009) 1زیکان و فونگفای

نفر  199. جامعه آماری شامل اع ای تیم یک پروژه طراحی معماری بود. تعداد اندپرداختهدر چین 

صلی در چین به عنوان نمونه در نظرگرفته افراد حرفه ایی در مؤسساتِ طراحی معماری در سه شهر ا

شدند. برای آزمونِ مدل از مدل معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرش در مقایسه 

دارد و دو عامل نگرش و  یتریقوبا هنجارهای ذهنی بر قصد اشتراک دانشِ طراحان تأثیر 

 هنجارهای ذهنی به طور مثبتی به هم مرتبط هستند.

( در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر قصد و رفتار اشتراک دانشِ 2014) 2و هونگ لی

پرسش نامه بین پرستاران،  820کارکنانِ چهار بیمارستان دانشگاهی در کره جنوبی پرداختند. 

حلیل کامل برای ت نامهپرسش  779کارکنان اداری و متخصصان پزشکی توزیع شد. که در نهایت 

 Spssبا استفاده از مدل معادالت ساختاری توسط  هادادهنتایج تحلیل در نظر گرفته شدند.  هاداده

نشان داد که عوامل فردی شامل عمل متقابل، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری و عامل سازمانیِ 

 .اعتماد تأثیر مثبت قابل توجهی بر قصد اشتراک دانش داشتند
فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانشِ  یهازهیانگثرات ( به بررسی ا2012) 3هو و همکاران

ی ز طریق پرسشنامه جمع آورا هادادهضمنی و صریح کارکنان در هفت شرکت کره ایی پرداختند. 

انگیزه  به عنوان "لذت"های بیرونی و به عنوان انگیزه "عمل متقابل"و  "های سازمانیپاداش"گردید.

طبق تئوری سرمایه اجتماعی، تمایل کارکنان به اشتراک دانش تحت تأثیر درونی درنظر گرفته شد. 

( و افراد زمانی تمایل به اشتراک دانشِ عمیق و 1998 4سرمایه اجتماعی است )ناهاپیت و قوشال

ط رواب"خود دارند که تمایالت اجتماعی آنها صمیمی و دوستانه باشد. در این مطالعه  گسترده

سه بُعد از سرمایه اجتماعی هستند که به عنوان  "اهداف مشترک"و  "ماعیاعتماد اجت"، "اجتماعی

ه کمک ب هادادهشدند. نتایج تحلیل  قصد اشتراک دانش کارکنان محسوب دهندهشکل  یهامحرک

نشان داد که قصد اشتراک دانشِ ضمنی بر  plsنرم افزار  مدل معادالت ساختاری و با استفاده از

_______________________________________________________________ 
1 Zhikun and Fungfai 
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اک دانش سازمانی بر قصد اشتر یهاپاداشتأثیر مثبت قابل توجهی دارد.  قصد اشتراک دانشِ صریح

ضمنیِ کارکنان اثر منفی و بر قصد اشتراک دانش صریحِ آنها اثر مثبت دارد. همچنین عمل متقابل، 

لذت و سرمایه اجتماعی به طور قابل توجهی قصد اشتراک دانش صریح و ضمنیِ کارکنان را افزایش 

سبت به قصد ن عوامل، اثرات مثبت بیشتری بر قصد اشتراک دانشِ ضمنی کارکنانبخشند و این می

 .اشتراک دانشِ صریح آنها دارند

 ادامهدر ارتقاء قصد  2( در پژوهش خود به بررسی نقش امنیت روانی2010)1زنگ و همکاران

به عنوان  4یو خود آگاه 3اشتراک دانش در جوامع مجازی در چین پرداختند. در این مطالعه اعتماد

انش و اثر اشتراک د ادامهعوامل تعیین کننده امنیت روانی درنظر گرفته شدند و اثر اعتماد بر قصد 

خود آگاهی بر امنیت روانی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. امنیت روانی ممکن است بی میلی افراد 

قلیل بازخورد نامشخص، ترا برای ابراز وجود کردن، از طریق کاهش ترس از تحقیر شدن یا دریافت 

نشان  متفاوتی یهاواکنشدهد. افراد با گرایشات گوناگون هنگام مواجه شدن با پیامدهای منفی، 

ای شود. برخی از مردم طبیعتاً نسبت به پیامدهدهند، که از سطوح متفاوتِ امنیت روانی نتیجه میمی

ین است زیاد حساس نباشند. ا منفیِ اعمالشان خیلی حساس هستند، درحالیکه برخی دیگر ممکن

شود. این مطلب پیشنهاد منعکس می "خودآگاهی  "ایی به نام تفاوتِ ویژگی شخصی در سازه

پژوهش به طور  مدل دهد.فرد را کاهش می شدهکند که خودآگاهی، سطحِ امنیت روانی درک می

نگ مورد آزمون تجربی از طریق پیمایش در دو جامعه مجازی در یک دانشگاه بزرگ در هنک گ

از دو جامعه مجازی جمع آوری گردید، برای بررسی اینکه آیا بین  هادادهقرار گرفت. از آنجاییکه 

متغیرها، تفاوتی وجود دارد یا خیر آزمون کای اسکویر و آزمون تی انجام  همهدو نمونه با توجه به 

به  هاادهدصیالت وجود ندارد. شد. که نتایج نشان داد تفاوت قابل مالحظه ایی به جز برای سطح تح

 PLSکامل جمع آوری گردید و با استفاده از مدل معادالت ساختاری در  نامه پرسش 144وسیله 

اشتراک  دامهامورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که شرایط امنیت روانی تأثیر مثبتی بر قصد 

نقش  اسطهوبه صورت غیر مستقیم با  دانش دارد. سطح اعتماد تأثیر مثبتی هم به طور مستقیم و هم

اشتراک دانش دارد و خودآگاهی تأثیر منفی بر احساس امنیت روانی  ادامهامنیت روانی بر قصد 

_______________________________________________________________ 
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متغیرهای کنترل شامل خودکارآمدی دانش، رضایت، و  دارد. عالوه براین نتایج نشان دادند که

 ش تأثیر معناداری دارد.اشتراک دان ادامهداشتن به اشتراک دانش نیز بر قصد  1عادت

 روش پژوهش

ستردگی و تعدد پژوهش  شده گ سازگار در     درباره های انجام  سان و  مدیریت دانش، عدم نتایج یک

پژوهشتتهای مربوط به این مستتأله، وجود متغیرهای مستتتقل متنوع تأثیر گذار بر متغیر وابستتته،     همه

تأثیر  بین متغیر مستتتقل و متغیر وابستتته را تحت  رابطهتوانند ای که میوجود متغیرهای تعدیل کننده

ها و مستتتائل مربوط به های پژوهشتتتی جدید، و تشتتتخیص حوزهقرار دهند، نیاز به تشتتتخیص حوزه

های دانشگاهی و پژوهشگاهی که پژوهشگران کمتر به    گذاری دانش در محیطموضوع به اشتراک  

 به  تحلیل  افر تعریف به  کند. بنا  وزه را مطرح میاند، نیاز به انجام فراتحلیل در این ح     ها پرداخته  آن

 استتت. با این مستتتقل هایپژوهش نتایج ستتازی یکپارچه آن هدف که شتتودمی اطالق آماری فنون

کدیگر ترکیب کرد و روابط       توان پژوهشروش می با ی یده     یاتازه ها را  پد یان  ماعی    م های اجت

شهای جداگانه به منظور  ای از نتایکشف کرد. این روش تحلیل آماری مجموعه  ج مطالعات و پژوه

ای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعدد برای رستتتیدن به ها. فراتحلیل شتتتیوهادغام یافته

حقیقت استتتت. پژوهشتتتگران برای استتتتفاده از روش فراتحلیل، مراحل         درباره یک برآورد بهتر  

یان می   ند گوناگونی را ب جام     ( مراحل دو 2003استتتترینر ) .کن نه ای را برای ان گا  یها پژوهشازده 

بیان تفصتتیلی معیارهای انتخاب  -2پژوهش تعریف مستتأله -1عبارتند از: که کند.ارائه می فراتحلیل

شها  مطالعات و  ست تهیه      -3پژوه ستفاده از یک چک لی شها با ا جست و   -4شده  کدگذاری پژوه

شتتده ارزیابی مطالعات انتخاب  -6 لیفراتحلانتخاب مطالعات برای  -5پژوهشتتها جوی مطالعات و 

-10اثر های توصتتیف و تفستتیر اندازه  -9اثر محاستتبه اندازه  -8مطالعات خالصتته کردن نتایج  -7

ترکیب مطالعات و -12پژوهش های ها و فرضیه تدوین سؤال -11پژوهشها  تجزیه و تحلیل توصیفی  

 ی.انتخاب نوع تحلیل شامل مدل اثرهای ثابت و مدل اثرهای تصادف

 هاتجزیه و تحلیل داده

اول ابتدا  مرحله در ( طی کرده استتت:2003زیر را براستتاس دیدگاه استتترینر ) یهاگاماین پژوهش 

سأله  شین که می     م شهای پی سپس معیارهایی برای انتخاب پژوه انند به عنوان توپژوهش بیان گردید، 

بارت ع معیارها این مهمترین جمله نمونه آماری در فرایند پژوهش وارد شوند تعیین گردیده شد. از  

_______________________________________________________________ 
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 لحاظ  از و اثر اندازه  محاستتتبه   برای آماری کافی   های داده وجود پژوهشتتتها،  بودن یکمّ بودند از: 

 و پژوهشتتگاهی و دانشتتگاهی یهاطیمح در دانش گذاری اشتتتراک به با مرتبط موضتتوعات زمینه،

سط  شگران،  تو شجویان  پژوه صیالت  دان شگاهی    و تکمیلی تح ساتید دان ست و جو و انت  .ا خاب ج

اطالعات علمی داخل و خارج کشتتور صتتورت پذیرفت.   یهاگاهیپاپژوهشتتهای پیشتتین از منابع و  

( قرار داشتند مورد استفاده قرار گرفتند.   2003-2016) 1381-1395زمانی  بازهکه در  ییهاپژوهش

شدند: عن      سپس تمامی پژوهش  ست زیر خالصه  شده با توجه به چک لی ، وان پژوهشهای انتخاب 

مشخصات کامل مجریان آنها، سال انجام پژوهش، محل اجرای پژوهش، سؤال پژوهش، ابزار جمع 

ماری،        عه آ جام عات،  نه  آوری اطال های       نمو جام پژوهش، متغیر نه گیری، روش ان و روش نمو

تایج پژوهش. در   پژوهش، روش آماریِ تجزیه تحلیل داده    ه ک  ییها پژوهشارزیابی،   مرحله ها و ن

 شتراکا آماری ناقصی داشتند و یا مرتبط با موضوع به یهادادهش آماری آنها کیفی بودند، و یا رو

، اندازه اثر  stata نبودند، حذف گردیدند. پس از این مرحله با استتتتفاده از نرم افزار        دانش گذاری 

 برای هر یک از عوامل مؤثر بدستتت آمده بر به اشتتتراک گذاری دانش، محاستتبه گردید و ستتپس  

و با  مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت های پژوهشمورد تفسیر قرار گرفت. سپس سؤالها و فرضیه    

ها اری، پایان نامهآم جامعهترکیب نتایج پژوهشهای پیشین و تحلیل آنها، نتایج پایانی استخراج شد.     

که در  شمرتبط با موضتتوع عوامل مؤثر بر قصتتد به اشتتتراک گذاری دان فارستتی و التین و مقاالت

( در پایگاههای اطالعاتی و مجالت علمی پژوهشتتتی معتبر       2003-2016) 1381-1395زمانی   بازه 

، Emeraldهای اطالعاتی معتبر خارجی شتتتامل )اند، استتتت. مقاالت التین از پایگاهانتشتتتار یافته

Science Direct ،Elsevierمعتبر های اطالعاتی فارستتی از پایگاه های( و مقاالت و پایان نامه

داخلی شامل پایگاه اطالعاتی گنج )پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(، نما متن، سامانه نشر     

مجالت علمی دانشتتگاه تهران، ستتامانه مدیریت نشتتریات علمی دانشتتگاه عالمه طباطبایی وستتیولیکا 

دانش  کهای اشتراک دانش، تسهیم دانش، قصد اشترا     استخراج گردیدند. با جستجوی کلید واژه  

های فارستتتی و التین مرتبط با موضتتتوع به اشتتتتراک مقاالت و پایان نامه و رفتار اشتتتتراک دانش،

هایی که ارزیابی اولیه، مقاالت و پایان نامه مرحلهگذاری دانش مورد بررستتی اولیه قرار گرفت. در 

ذف نداشتند، حبا موضوع به اشتراک گذاری دانش در مؤسسات پژوهشی و آموزشی ارتباط کامل 

شدند، پژوهش         ساس چک لیست خالصه  ا های کیفی و پژوهشها ب شدند. بعد از اینکه پژوهشها برا

ورود به فراتحلیل را نداشتتتند، حذف شتتدند و در   روشتتهای آماری ناقص که معیارهای الزم برای
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استتب، من عنوان پژوهش با شتترایط مناستتب برای ورود به فراتحلیل مانند روایی و پایایی  15نهایت 

های آماری گیری و آماری صحیح، فرضیه و سؤاالت مناسب با موضوع پژوهش، داده      روش نمونه

 کافی و سطح معناداری به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

 تفسیر اندازه اثر

ان های اثر برای مخاطبان تفسیر گردد. این کار به خوانندگفراتحلیل باید سعی شود تا میزان اندازه در 

وضوع م نهیزمهایی در کند تا نتایج حاصله را بهتر درک کنند. چنانچه پژوهشهش کمک میپژو

های دازهت تفسیر انالزم جه نهیزمهای اثر، مورد بررسی قرار گرفته، با گزارش میزان متوسط اندازه

ط ل خطواثر را گزارش نکرده باشند از جدو اندازهشود. چنانچه پژوهشهای مورد مطالعه اثر فراهم می

 .شودراهنمای کوهن برای تفسیر اندازه اثر به شرح زیر استفاده می
 اثر کوهن اندازهجدول. تفسیر 

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

 1/0 2/0 اندازه اثر کم

 3/0 5/0 اندازه اثر متوسط

 5/0 8/0 اندازه اثر زیاد

 
 آماری مورد نیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانشهای . داده1 جدول

 هاآماره سال محقق ردیف

ضریب  روش آماری

 مسیر

خطای 

 استاندارد

 آماره

آزمون 

(T) 

p-

val ue 

حجم 

 نمونه

 متغیر مستقل: پشتیبانی از فناوری اطالعات

حسین، خلیل عمر و  1

 احمدزایادا

201

5 

همبستگی  )ماتریس(

 پیرسون

15/0 077/0 
 

P< 01/0  169 

-013/0 رگرسیون چندگانه  077/0 
  

169 

201 لی و هونگ 2

4 

 779   035/0 008/0 معادالت ساختاری

 متغیر مستقل: نگرش

139 علی پور درویشی 1

3 

T  یانمونهتک ،

 معادالت ساختاری

327/0 092/0 536/3 
 

147 
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 آماری مورد نیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانشهای . داده1 جدول

 هاآماره سال محقق ردیف

ضریب  روش آماری

 مسیر

خطای 

 استاندارد

 آماره

آزمون 

(T) 

p-

val ue 

حجم 

 نمونه

 اسماعیل پناه و خیاط 2

 مقدم

139

2 

 231 00/0 26/26 033/0 883/0 رگرسیون

201 جوالیی و همکاران 3

3 

مدل معادالت 

 ساختاری

265/0 0839/0 156/3 0.01> p 117 

شو چن، -شوان 4

 یی چن -چانگ، پی

201

2 

مدل معادالت 

 ساختاری

211/0 0626/0 37/3 0.001> 

p 

134 

باب الحوائجی و  5

 جعفر زاده کرمانی

201

1 

 1048/0 526/0 همبستگی
 

0.000 93 

201 چناماننی و همکاران 6

1 

 0749/0 6/0 همبستگی
 

0.01> p 180 

پرودروموس و  7

 همکاران

200

9 

مدل معادالت 

 ساختاری

57/0 0604/0 
 

0.05> p 276 

200 سو و بولوجو 8

5 

مدل معادالت 

 ساختاری

693/0 1878/0 69/3 0.01> p 40 

200 ریو و همکاران 9

3 

معادالت مدل 

 ساختاری

406/0 054/0 
 

0.001> 

p 

334 

200 باک و همکاران 10

5 

مدل معادالت 

 ساختاری

232/0 077/0 994/2 0.01> p 154 

توحیدی نیا و موسی  11

 خانی

201

0 

مدل معادالت 

 ساختاری

5/0 044/0 
 

0.01> p 502 

200 زیکان و فونگفای 12

9 

 121/0 616/0 رگرسیون
  

199 

 کنترل رفتاری درک شدهمتغیر مستقل: 

139 علی پور درویشی 1

3 

T  یانمونهتک ،

 معادالت ساختاری

445/0 086/0 1426/

5 

 
147 

201 لی و هونگ 2

4 

 035/0 288/0 معادالت ساختاری
 

P< 001/

0 

779 

اسماعیل پناه و خیاط  3

 مقدم

139

2 

 231 005/0 92/1 026/0 051/0 رگرسیون

201 چناماننی و همکاران 4

1 

 0749/0 12/0 همبستگی
 

P< 05/0  180 

پرودروموس و  5

 همکاران

200

9 

مدل معادالت 

 ساختاری

14/0 0604/0 
 

معنی دار 

 نیست

276 
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 آماری مورد نیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانشهای . داده1 جدول

 هاآماره سال محقق ردیف

ضریب  روش آماری

 مسیر

خطای 

 استاندارد

 آماره

آزمون 

(T) 

p-

val ue 

حجم 

 نمونه

200 سو و بولوجو 6

5 

مدل معادالت 

 ساختاری

861/0 502/0 714/1 P< 1/0  40 

200 ریو و همکاران 7

3 

مدل معادالت 

 ساختاری

143/0 054/0 
 

P< 1/0  334 

200 همکارانباک و  8

5 

مدل معادالت 

 ساختاری

266/0 0823/0 232/3 0.001> 

p 

154 

توحیدی نیا و موسی  9

 خانی

201

0 

مدل معادالت 

 ساختاری

57/0 0447/0 
 

0.01> p 502 

 هنجارهای ذهنی متغیر مستقل:

139 علی پور درویشی 1

3 

T  یانمونهتک ،

 معادالت ساختاری

162/0 0666/0 4312/

2 

 
147 

201 هونگلی و  2

4 

 035/0 164/0 معادالت ساختاری
 

P< 001/

0 

779 

اسماعیل پناه و خیاط  3

 مقدم

139

2 

 231 002/0 18/1 033/0 039/0 رگرسیون

201 جوالیی و همکاران 4

3 

مدل معادالت 

 ساختاری

06/0 094/0 638/0 
 

117 

201 چناماننی و همکاران 5

1 

 074/0 16/0 همبستگی
 

0.05> p 180 

پرودروموس و  6

 همکاران

200

9 

 060/0 29/0 معادالت ساختاری
 

0.05> p 276 

200 سو و بولوجو 7

5 

 404/0 136/0 055/0 معادالت ساختاری
 

40 

200 ریو و همکاران 8

3 

مدل معادالت 

 ساختاری

265/0 054/0 
 

0.05> p 334 

توحیدی نیا و موسی  9

 خانی

201

0 

مدل معادالت 

 ساختاری

42/0 044/0 
 

0.01> p 502 

200 زیکان و فونگفای 10

9 

 113/0 35/0 رگرسیون
 

002/0 199 

 عمل متقابل متغیر مستقل:

201 لی و هونگ 1

4 

 035/0 174/0 معادالت ساختاری
 

P< 001/

0 

779 
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 آماری مورد نیاز برای محاسبه اندازه اثر عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانشهای . داده1 جدول

 هاآماره سال محقق ردیف

ضریب  روش آماری

 مسیر

خطای 

 استاندارد

 آماره

آزمون 

(T) 

p-

val ue 

حجم 

 نمونه

201 هو و همکاران 2

2 

 <0.001 24/5 022/0 12/0 معادالت ساختاری

p 

2010 

 پاداش متغیر مستقل:

201 لی و هونگ 1

4 

 035/0 -029/0 معادالت ساختاری
  

779 

201 هو و همکاران 2

2 

 p 2010 <0.05 56/2 011/0 03/0 معادالت ساختاری

 متغیر مستقل: اعتماد

201 لی و هونگ 1

4 

 035/0 288/0 معادالت ساختاری
 

0.001> 

p 

779 

201 جوالیی و همکاران 2

3 

مدل معادالت 

 ساختاری

094/0 094/0 994/0 
 

117 

201 و همکاران زنگ 3

0 

مدل معادالت 

 ساختاری

24/0 083/0 
 

0.01> p 144 

 متغیر مستقل: جوّ سازمانی

شو چن، -شوان 1 

 یی چن -چانگ، پی

201

2 

مدل معادالت 

 ساختاری

164/0 070/0 31/2 0.05> p 134 

200 باک و همکاران 2

5 

مدل معادالت 

 ساختاری

142/0 078/0 8/1 P< 1/0  154 

 
 محاسبه شده برای هر یک از عوامل اندازه اثر

در فراتحلیل، اصتتل استتاستتی عبارت استتت از محاستتبه اندازه اثر برای مطالعات مجزا و جداگانه و   

ک ها برای دستتتتیابی به یها به یک ماتریس مشتتتترک )عمومی( و آنگاه ترکیب آنبرگرداندن آن 

ح تتور پدیده در جامعه  درجهمیزان یا  دهندهمیانگین(. به عبارت دیگر اندازه اثر نشتتان متوستتط )

باشد و با فرض صفر در ارتباط است. فرض صفر در واقع یعنی اندازه اثر درجامعه صفر است و        می

نشان  باشد. بنابراین اندازه اثرهرگاه فرض صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه غیر صفر می

ور ح  درجهباشد و هرچه اندازه اثر بزرگتر باشد، یح ور پدیده در جامعه م درجهمیزان یا  دهنده

 (. در این پژوهش با استتتفاده از نرم افزار277-281، 1388پدیده بیشتتتر استتت )فراهانی و عری تتی  
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stata    اندازه اثر برای هر یک از عوامل مؤثر بر به اشتراک گذاری دانش، محاسبه گردید و سپس ،

 مورد تفسیر قرار گرفت.
 قصدِ به اشتراک گذاری دانشهر یک از عوامل مؤثر بر ر اندازه اثر . مقادی2 جدول

 اندازه اثر تعداد منیع عامل مؤثر ردیف

56/0 12 نگرش 1  

26/0 3 اعتماد 2  

21/0 9 کنترل رفتاری درک شده 3  

19/0 10 هنجارهای ذهنی 4  

15/0 2 جوّ سازمانی 5  

14/0 2 عمل متقابل 6  

02/0 2 پاداش 7  

00/0 2 پشتیبانی فناوری اطالعات 8  

 

 نتیجه گیری و بحث

شتراک گذاری دانش، عدم نتایج یکسان و سازگار،      دربارههای انجام شده  گستردگی پژوهش  به ا

ها وجود متغیرهای متنوع وتأثیر گذار، نیاز به شناسایی موضوعات جدید پژوهشی، و تشخیص حوزه

شتراک   های دانشگاهی و پژوهشگاهی که پژوهشگران     گذاری دانش در محیطو مسائل مربوط به ا

فراتحلیل در حوزه به اشترا ک گذاری دانشِ صریح از جمله  اند، نیاز به انجامها پرداختهکمتر به آن

ساله و  هانامهتمام متن پایان  شان می  هار مرتبط با  نامهمقاله و پایان  15دهد. لذا در این پژوهش، را ن

موضوع به اشتراک گذاری دانش در مؤسسات پژوهشی و آموزشی با شرایط مناسب برای ورود به         

ن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ارزیابی در زیر به تفصتتیل بیا فراتحلیل انتخاب شتتدند و

 شده است.

 نگرش نسبت به اشتراک دانش بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -1فرضیه 

شده در   15از مجموع  شتراک         12پژوهش انجام  صد به ا ستقیم نگرش بر ق سی تأثیر م مورد به برر

شد.    شاره  شده برای این تعداد پژوهش مقدار     گذاری دانش ا سبه  ست آمد   56/0اندازه اثر محا بد

شان   ست. این یافته  دهندهکه ن صل پژوهش معنی دار بودن این تأثیر ا سط   ها حا شده تو  های انجام 

(، 2013همکاران )  و (، جوالیی1392مقدم )  خیاط  و پناه  (، استتتماعیل   1393) درویشتتتی پور علی

نگ،   چن، شتتتو-شتتتوان باب 2012چن ) یی -پی چا مانی  زاده جعفر و الحوائجی (،  (، 2011) کر
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ماننی    نا کاران )  و چ کاران )  و (، پرودروموس2011هم (، ریو و 2005بولوجو )(، ستتتو و 2009هم

کاران )  کاران )   2003هم باک و هم خانی )     2005(،  یا و موستتتی  یدی ن کان 2010(، توح  و ( و زی

 .باشدیم( 2009فونگفای )

 به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. اعتماد بر قصد -2فرضیه 

مورد تأثیر مستقیم اعتماد بر قصد به اشتراک گذاری دانش     3پژوهش انجام شده در   15از مجموع 

بدست آمد که نشان  26/0مورد بررسی قرار گرفت. اندازه اثر محاسبه شده برای این تعداد پژوهش 

(، 2014هونگ ) و های انجام شده توسط لیحاصل پژوهش هاافتهی نیا معنی داری آن است. دهنده

 .باشدیم( 2010همکاران ) و ( و زنگ2013همکاران ) و جوالیی

 کنترل رفتاری درک شده بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -3فرضیه 

 همورد تأثیر مستتتقیم کنترل رفتاری درک شتتده بر قصتتد ب 9پژوهش انجام شتتده، در  15از مجموع 

اشتتراک گذاری دانش مورد بررستی قرار گرفت. اندازه اثر محاستبه شتده برای این تعداد پژوهش     

های حاصتتل پژوهش هاافتهی نیا باشتتد.معناداری آن می دهندهبدستتت آمد که نشتتان   21/0مقدار 

 مقدم خیاط و پناه لیاستتماع (،2014هونگ ) و (، لی1393) درویشتتی پور علی انجام شتتده توستتط

(، 2005بولوجو ) و ستتتو (،2009همکاران )  و (، پرودروموس2011همکاران )  و چناماننی   (،1392)

 .باشدیم( 2010) یخان موسی و نیا ( و توحیدی2005همکاران ) و (، باک2003همکاران ) و ریو

 هنجارهای ذهنی بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -4فرضیه 

شده، در   15از مجموع  شتراک       10پژوهش انجام  صد به ا ستقیم هنجارهای ذهنی بر ق مورد تأثیر م

 19/0گذاری دانش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه اثر محاسبه شده برای این تعداد پژوهش مقدار 

شان     ست.  دهندهبدست آمد که ن صل پژوهش  هاافتهی نیا معناداری آن ا شده توسط    حا های انجام 

 و ییجوال (،1392) مقدم خیاط و پناه لیاستتماع (،2014هونگ ) و (، لی1393) درویشتتی پور یعل

بولوجو  و (، ستتتو2009همکاران )  و (، پرودروموس2011همکاران )  و یچنامانن   (،2013همکاران ) 

سی  و نیا (، توحیدی2003همکاران ) و (، ریو2005) ( 2009فونگفای ) و ( و زیکان2010) یخان مو

 .باشدیم

 جوّ سازمانی بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد.-5فرضیه 

مورد تأثیر مستقیم جوّ سازمانی بر قصد به اشتراک گذاری      2پژوهش انجام شده، در   15از مجموع 

بدست   15/0دانش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه اثر محاسبه شده برای این تعداد پژوهش مقدار    
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-های انجام شده توسط شوان   حاصل پژوهش  هاافتهی نیا ی داری آن است. معن دهندهآمد که نشان  

 .باشدیم( 2005همکاران ) و ( و باک2012چن ) یی -پی چانگ، چن، شو

 عمل متقابل بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -6فرضیه 

مورد تأثیر مستقیم عمل متقابل بر قصد به اشتراک گذاری     2پژوهش انجام شده، در   15از مجموع 

بدست   14/0دانش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه اثر محاسبه شده برای این تعداد پژوهش مقدار    

شان   ست.  دهندهآمد که ن صل پژوهش یافته نیا معنی داری آن ا سط لی   ها حا شده تو  و های انجام 

 باشد.( می2012همکاران ) و ( و هو2014هونگ )

 پاداش بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -7فرضیه 

مورد تأثیر مستقیم پاداش بر قصد به اشتراک گذاری دانش  2پژوهش انجام شده، در  15از مجموع 

شده برای این تعداد پژوهش مقدار       سبه  سی قرار گرفت. اندازه اثر محا ست آمد   02/0مورد برر بد

شان   ست.  دهندهکه ن صل پژوهش  هاافتهی نیا معنی دار نبودن آن ا سط لی   حا شده تو  و های انجام 

 باشد.( می2012همکاران ) و ( و هو2014هونگ )

 پشتیبانی فناوری اطالعات بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر دارد. -8 هیفرض

مورد تأثیر مستتتقیم پشتتتیبانی فناوری اطالعات بر قصتتد به  2پژوهش انجام شتتده، در  15از مجموع 

اشتتراک گذاری دانش مورد بررستی قرار گرفت. اندازه اثر محاستبه شتده برای این تعداد پژوهش     

شان     00/0مقدار  ست آمد که ن ست. این   دهندهبد صل پژوهش  هاافتهیمعنی دار نبودن آن ا  هایحا

 .باشدیم (2014( و لی و هونگ )2015جام شده توسط حسین، خلیل عمر و احمدزایادا )ان

 های پژوهشپیشنهادات مبتنی بر یافته

 ملهجبه اشتراک گذاریِ دانش تأثیر دارند که از  نتایج فراتحلیل نشان داد که عوامل زیادی بر قصد

رفتاری درک شده، هنجارهای ذهنی، جوّ سازمانی، عمل  کنترل توان به نگرش، اعتماد،آنها می

غییرات ها به منظور انطباق با تمتقابل، پاداش، پشتیبانی فناوری اطالعات اشاره نمود. مدیران سازمان

 جنبهتر به ا و به طور خ و رسیدن به کارایی و اثربخشی بیشتر باید به مقوله مدیریت دانش محیطی

ای داشته باشند. توجه به عوامل تأثیرگذار بر قصد و رفتار به ویژه توجهاشتراک گذاری دانش 

تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد سازمان نماید. مدیران اشتراک گذاری دانشِ کارکنان می

بایست برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به اشتراک دانش درکارکنان از طریق نهادینه سازمانها می

انش کارکنان در سازمان امری مطلوب است و نتایج مثبتی را هم برای کردن این امرکه اشتراک د

دهد سازمان و هم برای خودکارکنان به همراه خواهد داشت، تالش نمایند. این پژوهش نشان می
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از عوامل مؤثر بر اشتراک دانش است، کارکنان با روابط متقابل که در بردارنده  عمل متقابل یکی

ر مثبت نسبت به اشتراک دانش خواهند داشت. هنجا نگرشحتمال بیشتری منافع دو سویه است با ا

د، از گذارنذهنی عامل تأثیر گذار دیگری است؛ اگر کارکنانی که دانش خود را به اشتراک می

های مرجع خود مانند مدیران و همکارانشان تأیید شوند، با احتمال بیشتری دانش خود طرف گروه

برای  توانند درکارکنانپاداش و حقوق و دستمزد نیز می یهاستمیس ت.را به اشتراک خواهند گذاش

توانند با درنظر گرفتن موقعیت شغلی بهتر و اشتراک دانش ایجاد انگیزه نمایند. مدیران نیز می

 گذارند، برای اشتراک دانش کارکنان ایجاد انگیزهارتقاءکارکنانی که دانش خود را به اشتراک می

؛ ایجاد حس شودیمدیگر، اعتماد نیز از عوامل مؤثر بر اشترک دانش محسوب نمایند. از سوی 

سازمان  هایاعتماد درکارکنان نسبت به اهداف سازمان، مدیران، و نسبت به سودمند بودن فعالیت

ه ب تواند احتمال رفتار اشتراک دانش آنها را افزایش دهد. فناوری اطالعات نیزبرای کارکنان می

مفید برای مبادله و اشتراک دانش کارکنان در سازمان باید مورد توجه و پشتیبانی  عنوان ابزاری

 مدیران قرار گیرد.

 

 منابع
مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو، چا   (.1385) عادلابطحی، سید حسین؛ صلواتی، 

 اول.

 مدیریت دانش، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چا  اول. (.1389)احمدی، علی اکبر؛ صالحی، علی؛ 

بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین  مقاله (.1392) اسماعیل پناه، فرشاد؛ خیاط مقدم، سعید
ها )مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد(، مدیریت بهره وری، سال اع ای هیأت علمی دانشگاه

 .15-32ات ، صفح26هفتم، شماره 

 مدیریت دانش سازمانی، تهران، انتشارات آذر، چا  اول. (.1390) سایپربامداد صوفی، جهانیار؛ طاهری، 

ها و سیستم) عملمدیریت دانش در  (.1393) هیسمتاج فر، امیرهوشنگ؛ هوشمند، هانیه؛ میرزایی ونی، 
 فرایندها(، تهران، نشر وینا، چا  اول.

(، تهران، انتشارات سمت، چا  MBAمدیریت دانش )با رویکرد  (.1389) یهادسهرابی، بابک؛ دارمی، 
 اول.

ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اع ای هیأت علمی دانشگاه  مقاله .)1393) زهراعلی پور درویشی، 
پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات(، فصلنامه ) یادراکآزاد اسالمی با رویکرد عوامل 

 .107-126، صفحات 1393، بهار 6 دورهدیریت فناوری اطالعات، م
 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  یگذارعوامل مؤثر بر قصد به اشتراک  _

  

  

  

105 

 

References 
Ali Jolaee et al (2014). Factors affecting knowledge sharing intention among 

academic staff, International Journal of Educational Management, Vol. 28 

No. 4, pp. 413-431. 
Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G., and Lee, J. N. (2005). Behavioral 

Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of 

Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational 

Climate. MIS Quarterly. 29(1), 87-111. 

Babalhavaeji, Fahimeh and Jafarzadeh, Kermani. Zahra (2011). Knowledge 

sharing behavior influences: a case of Library and Information Science 

faculties in Iran. Malaysian Journal of Library & Information Science, 

16(1), 1-14. 

Chennamaneni, A, Teng, J. & Raja, M.K. (2011). A unified model of 

knowledge sharing behaviours: theoretical development and empirical test, 

Behaviour & Information Technology Journal iFirst, pages 1-19. 

Hyun Sook Lee, Seong Ae Hong (2014). Factors Affecting Hospital 

Employees’ Knowledge Sharing Intention and Behavior, and Innovation 

Behavior, Osong Public Health Res Perspect,5(3), 148-155. 

Prodromos et al. (2009). factors that influence knowledge sharing behavior 

among bank employees in Greece. 

Ryu, S., Ho, S.H., Han, I. (2003), Knowledge sharing behavior of physicians 

in hospitals. Expert Systems with Applications. 25(1), 113-22. 

Shiuann-Shuoh Chen, Yu-Wei Chuang, Pei-Yi Chen (2012). Behavioral 

intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of KMS 

quality, KMS self-efficacy, and organizational climate, journal of 

Knowledge-Based Systems 31,106–118. 

So, J. C. F., and Bolloju, N. (2005). Explaining the intentions to share and 

reuse knowledge in the content of IT service operations. Journal of 

Knowledge Management, 9(6), 30-41. 

Tohidinia and Mosakhani (2010). Knowledge sharing behavior and its 

predictors, Industrial Management & Data Systems Vol. 110 No. 4. 

Yixiang Zhang et al (2010). Exploring the role of psychological safety in 

promoting the intention to continue sharing knowledge in virtual 

communities, International Journal of Information Management 30, 425–

436. 

Yong Sauk Hau et al (2013). The effects of individual motivations and social 

capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions, 

International Journal of Information Management, 33,356– 366. 

Zhikun, Ding. Ng Fungfai (2009). Knowledge sharing among architects in a 

project design team: An empirical test of theory of reasoned action in 

China. Chinese Management Studies, 3 (2) 130 – 142. 




