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Abstract
Meta-analysis is one of the most important and efficient methods and strategies of
research because it provides the possibility of summarizing, integrating, combining,
and interpreting the data and results of quantitative research and even expanding the
theory in many areas of knowledge management. Aiming to quantitatively combine
the results of research conducted on the factors affecting the success of knowledge
management in Iranian organizations and using meta-analysis and CMA2 software,
the study at hand selected 27 dissertations and 31 articles (58 studies in sum) from
2001 to 2019 using inclusion criteria and examined them. Cohen's d was used to
interpret the effect size. Findings show that among all the variables studied in this
meta-analysis, the ones with the greatest effect sizes are organizational culture (0.502),
information technology (0.526), support by top managers (0.604), knowledge sharing
(0.608), motivation (0.554), education (0.537), empowerment (0.540), participation
(0.557), teamwork (0.727), and human resource Management (0.645).
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وجه

 .1دانشیار ،مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران 

(تاریخ دریافت 1399/02/05 :ـ تاریخ پذیرش)1399/05/26 :

چکیده
فراتحلیل در زمرة روشها و استراتژیهای مهم و کارآمد است .زیرا به شکلی متفاوت امکان تلخیص ،ادغام ،ترکیب ،و تفسیر
دادهها و نتایج پژوهشهای کمّی و حتی بسط و گسترش نظریه را در بسیاری از حوزههای مدیریت دانش فراهم مـیکنـد .در
پژوهش حاضر ،با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهشهای انجامشـده در حـوزة عوامـل مـر ر بـر موف یـت مـدیریت دانـش در
سازمانهای ایرانی ،با استفاده از روش فراتحلیل ،به کمک نرمافزار  ،CMA2تعداد  27پایاننامه و  31م اله ،کـه در مجمـو
 58پژوهش را از سالهای  1380تا  1398در بر میگیرد ،بر اساس معیارهای درونگنجی انتخاب و بررسی شد .برای تفسـیر
اندازة ا ر از دیدگاه کوهن استفاده شد .یافتهها نشان داد در مجمو از میان همة متغیرهای مـورد بررسـی در ایـن فراتحلیـل،
متغیرهای فرهنگ سازمانی ( ،)./502فناوری اطالعـات ( ،)./526حمایـت مـدیران ارشـد ( ،)./604اشـترا و تسـهیم دانـش
( ،)./608انگیزه ( ،)./554آموزش ( ،)./537توانمندسازی ( ،)./540مشارکت ( ،)./557کار تیمی ( ،)./727مدیریت منابع انسـانی
( )./645بیشترین اندازة ا ر را داشتند.

کلیدواژگان
عوامل مر ر بر موف یت مدیریت دانش ،فراتحلیل ،مدیریت دانش.

 رایانامة نویسندة مسئولvghorbanizadeh@gmail.com :
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مقدمه
در سالهای اخیر با رشد تحقیقات در حوزههای مختلف علوم و مواجه شدن جامعة علمی
با انفجار اطالعات ،دانشمندان به این نتیجه رسیدند که آگاهی و تسلط بر همةة ابعةاد یة
رشته و بهروز بودن در ی

زمینه تا حدود زیادی امکانپذیر نیست .در نتیجه ،پژوهشهای

ترکیبی ،که عصارة پژوهشهای انجامشده در ی

زمینة خاص را به شیوة نظاممند و علمةی

فراروی پژوهشگران قرار میدهند ،گسترش روزافزون یافته است (ازکیةا .)1396فراتحلیة
با ی

روش ترکیبی بهمنظور خالصه ،ادغام و تفسیر نتایج تحقیقةات تجربةی اوهیةه اشةاره

دارد که بهطور معنادار به مقایسه یافته های تحقیقات دیگر می پةردازد

( Lipsey & Wilson

 .)2001فراتحلی در فرایندهای تحقیقی نقشةی ننةدوج ی دارد کةه یکةی از آنهةا نةا
خالصهای از یافته های موجود می باشد .فراتحلی همچنةین مةیتوانةد در طةرت تةدابیر و
طراحی مطاهعات جدید و انتشار نتایج نقش اساسةی داشةته باشةد (

Borenstein, Hedges,

.)2009طبق نظر گالس ( ،)1976در فراتحلی  ،محقق با استفاده از روشهای عینی به یافتن
اطالعات ج ت مرور میپردازد و خصوصیات اطالعات را به صورت کمةی یةا شةبهکمةی
توصیف میکند .نیز میزان متغیرها را در مقیاس مشترک اندازة اثةر تصةریو و از روشهةای
آماری برای ایجاد ارتباط بین نتةایج یة

مطاهعةه و دیگةر مطاهعةات اسةتفاده مةیکنةد .در

فراتحلی  ،هدف فقط خالصه کردن مجموعة پیشینة تحقیق با ی

اندازة اثر متوسط نیست؛

بلکه سعی بر آن است که عوام مؤثر بر اندازة اثر هم تعیین شود (.)Kulik & Kulik 1988
مدیران در هدایت سازمانها گاه از عدم دستیابی به اهداف شکوه میکنند .دسةتیابی بةه
اهداف نیازمند تطبیقپذیری و توانمنةدی اسةت و مةدیریت دانةش ابةزاری مناسةا بةرای
دستیابی به اهداف است (.)Abubakar et al. 2019
امروزه ،دانش به عام پیشبرنده و کلیدی سازمانهةا تبةدی شةده اسةت (
 )2017و عام تعیینکننده برای موفقیةت و تةداوم سةازمانهاسةت

Lim et al.

( Dickel & de Moura

 .)2016سازمانها دریافتهاند که دانش پدیدهای م م در فعاهیتهای روزمرة آنهاسةت تةا از
طریق آن کارها به صورت مؤثر انجام شود ( .)Mohajan 2017مةدیریت دانةش م ةمتةرین
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عنصر تفاوت سازمانها در کسا مزیت رقابتی شناخته شةده اسةت (.)Dayan et al. 2017
مدیریت دانش به سازمان کم

میکند تةا اطالعةات و م ةارتهةای م ةم را ،کةه حافظةة

سازمانی محسوب میشود و به طور معمول بةه صةورت سةازماندهةینشةده وجةود دارد،
شناسایی و سازماندهی و منتشر کند و خطاها و دوبارهکاریها را کةاهش دهةد (رونقةی و
همکاران .)1398
تحقیقات بسیاری در باب مدیریت دانش انجام شده است .اما فقط معدودی از آنها بةه
جمعبندی کام پرداختهاند تا به ی
آن است که با کم

نتیجة جامع برسند .بنابراین ،در این تحقیةق سةعی بةر

مدلها و متغیرهای مؤثر بر مدیریت دانش که در تحقیقات پیشةین بةه

کار گرفته شده عوام کلیدی مؤثر بر موفقیت مةدیریت دانةشة شةام فرهنة

سةازمانی،

نقشها و رفتارهای مدیران ،ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،فناوریة بررسی و تحلی شةود
و اهبته با توجه به محدودیتهایی که در دسترسی به پایاننامهها وجود دارد و با تکیة بیشتر
بر مقاهههای علمی ی

نتیجة کام به دست آید.

مباني نظری و پیشینة پژوهش
امروزه دانش و اطالعات جزء الینف

موفقیت سازمانهاست .این موضوع در سازمانهةای

امروزی ،که سرمایههای فکری و داراییهای نامش ود در این نةوع سةازمانهةا بسةیار م ةم
است ،نقش حیاتی دارد .مدیریت دانش در سازمان مزیتی رقابتی بةرای سةازمان بةه شةمار
میرود ( .)Zaim et al. 2019وضعیت مطلوب مدیریت دانش در سازمان به ظ ةور و بةروز
خالقیت و نوآوری در سازمان میانجامد ( .)Gloet & Samson 2020دانش عةاملی م ةم در
بروز خالقیت در سازمان است و از این منظر مدیریت دانش سازمانی و ارزیةابی وضةعیت
آن در سازمان م م و ضروری است (.)Temel & Vanhaverbeke 2020
مدیریت دانش بیشتر بر فعاهیتهای شناسةایی ،کسةا ،خلةق ،ذخیةره کةردن ،تسة یم ،و
کاربرد دانش به کم

افراد و گةروههةا در سةازمان تککیةد مةیکنةد (.)Masa'deh et al. 2019

مدیریت دانش تالش برای کشف دارایی ن فته در ذهن افةراد و تبةدی ایةن گةنج پن ةان بةه
دارایی سازمانی است؛ طوری که مجموعة وسیعی از افرادی که در تصمیمگیریهةای سةازمان
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اند به این ثروت دسترسی داشته باشةند و بتواننةد از آن اسةتفاده کننةد ( & Maravilhas

 .)Martins 2019مدیریت به طور روزافزون به مدیریت دانش تبدی میشود؛ به این معنی کةه
ما نه خود افراد بلکه دانش آنان را مدیریت میکنیم (.)Abzari et al. 2016
با مطرت شدن عنصر دانش و دانایی به منزهة اصلیترین منبةع و سةرمایة سةازمانهةا و
اهمیت یافتن کارکنان دانشی ،دریچهای نو در ادارة امور و مدیریت سازمانها گشوده شةده
است ( .)Holthouse 2010بنابراین ،شیوة دریافت و جریان اطالعات ،سازماندهی اطالعات،
و کاربرد علمی اطالعات در فعاهیتهای روزانة سةازمانهةا و تربیةت و آمةوزش کارکنةان
دانشی از ضرورتهایی است که زمینه را برای توهید و ذخیةره و کةاربرد دانةش (مةدیریت
دانش) فراهم میسازد (موفق و همکاران .)1398
در ی

تقسیمبندی فرایندهةةای اجرای مدیریةةت دانةةش شام پنةةج مرحلةه اسةت:

توهیةةد ،1گةةردآوری ،2اشةةتراکگذاری ،3بهکارگیری ،4درونةیسةازی.)Lee et al. 2005( 5
بسةةراةفرناندز و سةةابروال در تکمیةة ایةةن دسةةةتهبنةدی ن ةةةار فراینةةةد اصلةةةی
بةرای مدیریةت دانةةش در نظةةر گرفتةهانةةد کةةه هةر یة

از آنهةا دو زیرفراینةد دارد.

فرایندهةای اصلةةی و زیرفرایندهای آنها در شةةک  1قابة مشةاهده اسةةةت

(Becerra-

.)Fernandez & Sabherwal 2015
دیدگاههای متفاوتةةی در زمینة اجرای مدیریةةت دانةةش در سةةازمان وجةود دارد .در
دیةدگاه عمومةی 6دربارة مدیریةت دانةش اذعةان میشود کةه یة

راهحة واحةةد بةةرای

همة سازمانهةا در همةة شةةرایط وجةةود دارد .از سةةوی دیگةةر ،بةةر اسةةاس نظریةةة
وابسةتگی ،7هةر سةازمان بةا توجةه بةه موقعیةت و شرایط خود بةةه راهحلةی مخصةةوص
بةه خةود نیةاز دارد (آقاشاهی و همکاران .)1399
1. creating
2. collecting
3. sharing
4. use
5. internalization
6. universalistic view
7. contingency theory
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شکل  .1فرایندها و زیرفرایندهای مدیریت دانش ()Becerra-Fernandez & Sabherwal 2015

هطیفی جلیسه و همکارانش ( )1398به فراتحلی رابطة مةدیریت دانةش و نةوآوری در
سازمان با تککید بر ابعاد و متغیرهای میانجی پرداختند .نتایج نشان داد توسعة دانش ،تسة یم
دانش ،استفاده از دانش ،نگ داری دانش به ترتیا بیشترین اندازة اثر را بةر متغیةر نةوآوری
دارند .نیز جو اخالقی از طریق مدیریت دانش و نگ داری دانش از طریق فناوری اطالعات
بیشترین اندازة اثر را بر متغیر نةوآوری دارنةد .شةیرانی و هةدا ی ( )1396در پژوهشةی بةه
فراتحلی عوام مؤثر بر بهاشتراکگذاری دانش صریو در بافت دانشگاهی پرداختند .نتةایج
نشان داد عوام تع د ،فرهنة

سةازمانی ،ارتباطةات کارکنةان ،پةاداش ،پشةتیبانی فنةاوری

اطالعات ،ساختار سازمانی به ترتیا بر بهاشتراکگذاری دانش صریو تکثیر معنادار دارنةد و
عام ویژگی شخصیتی تکثیری بر بهاشتراکگذاری دانش صریو ندارد .صةفاری ( )1387در
مقاهة خود به عوام کلیدی موفقیت مدیریت دانش اشاره کرد .وی دو رویکةرد مشةترک را
ج ت دستیابی به عوام کلیدی موفقیت در همة سازمانها معرفةی کةرد کةه یکةی فراینةد
کساوکار و تجارت و دیگری فرایند نیروی انسانی است .این دو ج ت ایجاد سازمانها و
شرکتهای بزرگ بسیار م ماند .اما صفاری بر فرایند نیروی انسانی بسیار تککید

ورزید.

مجیدیان و همکارانش ( )1388در تحقیق خود به بررسی رابطة بین مؤهفةههةای فرهنة
سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ایرانخودرو پرداختند .آنها از فنون آمار توصیفی بةرای
تجزیهوتحلی متغیرهای جمعیتشناختی و از روش مدلیابی معادالت ساختاری برای آزمةون
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فرضیههای تحقیق و رتبهبندی آنها استفاده کردند .کوک 1و همکارانش ( )2019در پژوهشةی
خالصهای از مقاالت منتشرشده در مجلةة مةدیریت دانةش را معرفةی کردنةد .آنهةا در ایةن
پژوهش  637مقاهه را بررسی کردند .یافتهها نشان داد مدیریت دانش هنوز به مثابة ی

جنةین

است؛ اگرنه مطاهعات بسیاری در زمینة مدیریت دانش صورت گرفته اسةت .اسةرار 2و انةوار
( )2016در مروری سیستماتی

به بررسی مدیریت دانش پرداختند .هدف آنها ت یة خالصةة

مقاالتی بود که از سال  2010تا  2015نوشته شده بود .جامعة آماری پژوهش آنهةا  64مقاهةه
بود که در حوزة موانع مدیریت دانش و انتقال دانش نگاشته شده بةود .یافتةههةا نشةان داد از
طریق رسانههای اجتماعی و خطمشیهای سازمانی و ارتباطات سازمانی مةیتةوان اشةتراک و
انتقال دانش را تسریع کرد .هةی 3و همکةارانش ( )2009در تحقیةق خةود اعتمةاد را یکةی از
عوام م م موفقیت نظامهای مةدیریت دانةش معرفةی کردنةد .نانة  4و وانة

( )2009در

تحقیق خود مجموعهای از عوام تکثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانةش را بررسةی کردنةد؛ از
جملةةه اهةةداف و راهبردهةةای سةةازمان ،سةةاختار سةةازمانی ،سةةن کارکنةةان ،تحصةةیالت،
تخصصگرایی ،نوع نگرش مدیریت به مدیریت دانش ،و اوهویتهای سازمانی.
بر اساس آنچه آمد ،سؤال پژوهش بدین صورت تدوین شد:
 کدامی

از عوام مربوط به موفقیت مدیریت دانش بیشترین تکثیر را در پژوهشهای

پیشین داشتهاند؟
روششناسي تحقیق
فراتحلی و بازنگری سیستماتی

از رویکردها و روشهای علمی م م و روزآمد است کةه

به شکلی متمایز از روشهای سنتی امکان تلخیص ،ادغام ،ترکیا و تفسیر دادهها و شواهد
و نتایج پژوهشهای کمی و کیفی و حتی بسط و گسترش نظریهها و مدلهةای مف ةومی را
در بسیاری از حةوزههةای مطاهعةاتی فةراهم مةیکنةد .جامعةة آمةاری ایةن پةژوهش همةة
1. Koç
2. Asrar-ul-Haq
3. He
4. Chang & Wang
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پایاننامههای کارشناسیارشد دانشگاههةای دوهتةی و غیردوهتةی داخة کشةور و همچنةین
مقاالت داخ کشور در زمینة عوام مؤثر بر مدیریت دانش در بازة زمةانی سةال  1380تةا
 1398بود به تعداد  27پایاننامه و  31مقاهه .به منظور گردآوری اطالعات مربوط به پیشةینة
پژوهش از مقاالت و کتابهةا و سةایتهةای علمةی معتبةر اسةتفاده شةد .همچنةین بةرای
گردآوری اطالعات مرتبط با اهداف و سؤاالت پژوهش از فرم کدگذاری اسةتفاده شةد .در
زمینة قلمرو موضوعی گفتنی است موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و عوامة مةؤثر بةر
موفقیت آن در ایران در تعدادی از دانشگاهها و مجالت و سایتهای علمی معتبر موضةوع
اساسی این تحقیق را تشکی داد .قلمرو مکانی همة پایاننامهها و مقاالت منتشرشةدة قابة
دسترس در اینترنت و سامانة علمی در منابع درونمرزی و قلمرو زمانی همةة منةابع داخة
کشور دربارة عوام مؤثر بر موفقیت دانش از سال  1380تا  1398بود .فرم کدگذاریشةده
ج ت اخذ اطالعات خاص ،نظیر نام محقق و نوع مقاهه و سال انتشار و اطالعةات اضةافی
کدگذاریشدهة مانند اندازة نمونه ،متغیرهای اندازهگیةریشةده ،سةازمان اجةرای پةژوهش،
دادههای آماری بهدستآمده ،و ...ة است .در ایةن پةژوهش از فةرم کدگةذاریشةدة کتةاب
فراتحلی در پژوهشهای اجتماعی و رفتاری استفاده شد که به منظور اسةتخرا اطالعةات
متناسا با تحقیق به پیشن اد استاد راهنمای محترم تلخیص شد .فرم کدگذاری این پژوهش
از سه بخش کلی تشکی شده است که عبارت بوده است شناسه پژوهش ،مشخصات نمونه
پةةژوهش و شةةاخص هةةای کیفةةی و شةةاخص هةةای آمةةاری مطاهعةةه بةةوده اسةةت .بةةرای
تجزیهوتحلی دادهها ابتدا شاخصهای توصیفی پایاننامهها و مقاهةههةا معرفةی مةیشةوند.
سپس اندازههای اثر و همچنین مقایسه و ترکیا آنها با استفاده از نرمافزار  CMA1صورت
میپذیرد CMA .ی

نرمافزار آماری است که دادهها را بر اساس روش فراتحلیة پةردازش

میکند .در تحقیق حاضر از نرمافزار  CMA2استفاده شد .از بخةشهةای نةرمافةزار

CMA2

میتوان اشاره کرد به ورود دادهها ،انتخاب روش تجزیهوتحلی (روش همبستگی) ،محاسبة
اندازة اثر ،مدلهای اندازة اثر ثابت و تصادفی ،سوگیری انتشار .یکی از مفاهیم بسةیار م ةم
1. comparative meta analysis
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در پژوهشهای فراتحلی اندازة اثر است .اندازة اثر مف ومی است که نخستین بةار کةوهن،
در سال  ،1997معرفی کرد .اندازة اثر یا قوت یافتههای کمی مقیاسی است کةه دربةارة هةر
تحقیق به دست میآید و فراتحلی را امکانپذیر میسازد؛ به عبارت دیگر اندازة اثةر نتةایج
مقیاس عددی اثربخش نشان میدهد .سنجش انةدازة اثةر

تحقیقات مختلف را در قاها ی

باید به نحوی صورت گیرد که بین تحقیقات مختلف قاب مقایسه باشد (قربةانیزاده :1393
 .)39کوهن برای تفسیر اندازة اثر مدهی را پیشن اد داد (جدول .)1
جدول  .1حد باال و پایین اندازة اثر

حد باالی اندازة اثر

حد پایین اندازة اثر

اندازة اثر
کون

03

01

متوسط

05

03

بزرگ

08

05

برای بررسی تورش انتشار از نند روش استفاده میشود .در این تحقیةق ایةن روشهةا
به کم

نرمافزار  CAM2انجام شد:

 آزمون  Nایمن از خطا
 روش نینش و برازش دوال و تو یدی
 نمودار فان (نمودار قیفی)
يافته های توصیفي پژوهش
در مراح اوهیة جستوجوی پژوهشها  76مطاهعه پیدا شد که  34مةورد پایةاننامةه و 42
مورد مقاهه بودند .اما ،با توجه به معیارهةای درونگنجةی تحقیةق حاضةر ،تعةدادی از ایةن
مطاهعات حذف شدند .معیارهای تحقیق حاضر عبارتاند از .1 :تحقیق باید در ایران انجةام
شده باشد (حذف  2مورد)؛  .2تحقیق باید کمی باشةد (حةذف  5مةورد)؛  .3تحقیةق بایةد
شاخصهای آماری مورد نیاز را داشته باشد و شام ضریا همبستگی ( )rیا حداق یکةی
از آمارههای  tیا  pیا فیشرز  Zباشد (حذف  5مةورد)؛  .4مطاهعةات قابة دسترسةی باشةند
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(حذف  6مورد) .با توجه به اینکه فراتحلی ی
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تحقیق کمی است و نمیتوان از مطاهعةات

کیفی در این فرایند استفاده کرد  5مورد از مطاهعةات کیفةی یافةتشةده حةذف شةدند .در
ن ایت ،با توجه به معیارهای درونگنجی یادشده ،تعداد  58مطاهعة قاب اسةتفاده در فراینةد
فراتحلی شناسایی شدند .اطالعات حاص از پایاننامهها و مقاالت حاکی از آن اسةت کةه
همة پایاننامهها مربوط به مقطع تحصةیلی کارشناسةیارشةد و مقةاالت مربةوط بةه مقطةع
تحصیلی کارشناسیارشد و دکتری هستند .در این تحقیق از نظر زمانی تحقیقات مربوط بةه
سالهای  1380تا  1398مطاهعه شد ،که همگی در زمینة عوامة مةؤثر بةر مةدیریت دانةش
بودند .نتایج نشان داد بیشترین فراوانی تحقیق دربارة عوام مؤثر بةر مةدیریت دانةش طةی
سالهای  1390و  1391و  1392صورت گرفته است .جامعة آماری تحقیةق پةژوهشهةای
انجامشده دربارة عوام موفقیت مدیریت دانش در داخ کشور از نقاط مختلف بود .نتةایج
نشان داد بیشترین فراوانی تحقیق مربوط به استانهای ت ران و مش د و اصف ان است.
يافتههای استنباطي پژوهش
پرسش پژوهش :کدامی

از عوام مربوط به موفقیت مدیریت دانش بیشةترین تةکثیر را در

پژوهشهای پیشین داشته است؟
در این پژوهش ،با توجه به فرضیههای مطرتشده ،اندازة اثر برای  17مةورد از متغیرهةا
محاسبه شد .اندازة اثر متغیرها با فاصلة اطمینان  95درصد و وزن نسبی هةر مطاهعةه تحةت
مدل اثر ثابت و اثر تصادفی به منظور ترکیا اندازههای اثر در این پژوهش بةه کةار گرفتةه
شده است .مدل اثر ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هةر تحقیةق بةا اثةر
عم آزمایشی کلی ارزیابی میشود و فرض بر تشابه تفاوت عم آزمایشی صحیو در همة
آزمایشهاست .در مدل اثر تصادفی فرض بر این است که اثر واقعی آزمایش ممکن اسةت
در ت ت

تحقیقات متفاوت از دیگری باشد .از این مدل زمانی استفاده میشود کةه نتیجةة

آزمون ناهمگونی معنادار داشته باشد (قربانیزاده  .)48 :1392بةرای محاسةبة انةدازة اثةر از
نرمافزار  CMA2استفاده شد.
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فراتحلیل بر حسب فرضیهها
الف) متغیر فناوری اطالعات

به منظور ترکیا اندازههای اثر در فراتحلی میتوان یکةی از دو مةدل اثةرات ثابةت و اثةرات
تصادفی را به کار برد .مدل اثر ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هر تحقیةق
با اثر عم آزمایشی کلی ارزیابی میشود و فرض بر تشابه تفاوت عم آزمایشةی صةحیو در
همة آزمایشهاست .در مدل اثر تصادفی فرض بر این است کةه اثةر واقعةی آزمةایش ممکةن
است در ت ت

تحقیقات متفاوت از دیگری باشد .از این مدل زمانی اسةتفاده مةیشةود کةه

نتةةایج آزمةةون نةةاهمگونی معن ةادار داشةةته باشةةد (قربةةانیزاده  .)48 :1392تعةةداد مطاهعةةات
بررسیشده مربوط به متغیر فناوری اطالعات  35مورد بةود کةه همةانطةور کةه در شةک 1
مشاهده میشود مقدار اثر ترکیبی ثابت برابر با  0/562و مقدار اثر ترکیبةی تصةادفی برابةر بةا
 0/526است .در شک  2همچنین نمودار جنگ قاب مشاهده است .این نمودار نشةاندهنةدة
پراکندگی اندازة اثر بر مبنای فاصلة اطمینان است .در این نمودار نتایج به صةورت یة

مربةع

توپر همراه دو خط در طرفین مربع به تصویر کشیده شده است .اندازة مربع توپر بیانگر وزنةی
است که به هر مطاهعه بر اساس تعداد نمونههای مورد بررسةی آن داده شةده اسةت .دو خةط
طرفین مربع نیز متناظر با دامنة اطمینان  95درصدی مطاهعة مورد نظر است .

شکل  .2اندازة اثر متغیرها با فاصلة اطمینان  95درصد و وزن نسبی هر مطالعه تحت مدل اثر ثابت و اثر تصادفی
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بررسي سوگیری انتشار دادههای بهدستآمده در تحقیق
بخشی از هر فراتحلی ارزیابی سوگیری انتشار است .منظور از سوگیری انتشار ایةن اسةت
که ی

فراتحلی شام همة مطاهعات انجامشده دربارة موضوع مورد بررسی نیست .ممکن

است برخی از مطاهعات بةه دالیة مختلةف منتشةر نشةده باشةند یةا حةداق در مجةالت
نمایهسازینشده منتشر شده باشند .زمانی کةه سةوگیری انتشةار وجةود دارد ،نتةایج ن ةایی
فراتحلی تحت تکثیر قةرار مةیگیةرد و برآوردهةای ن ةایی حاصة از آن دارای تةورش و
خطاست .پس ،الزم است سوگیری انتشار در گةامهةای اوهیةة یة

فراتحلیة شناسةایی و

تصحیو شود تا نتایج معتبر باشد .بةرای بررسةی سةوگیری انتشةار از روشهةای متفةاوتی
میتوان استفاده کرد .در این پژوهش از سه روش نمودار فان  ،روش نینش و تکمی دوال
و تو یدی ،و  Nایمن از خطا استفاده شد .همچنین به دهی زیاد بودن تعداد متغیرها به یة
مورد اکتفا میشود ،برای نمونه.
بررسي سوگیری انتشار مربوط به متغیر فرهنگ سازماني
نمودار فانل (قیفي)

نمودار فان نموداری است که پراکندگی میانگین اثر تحقیقات را حول محور میانگین نشان
میدهد .در واقع نمودار فان ابزاری برای بررسی اثر مطاهعات کونة

اسةت (قربةانیزاده

 .)48 :1393در نبود سوگیری انتشار ،تحقیقات حول محور اندازة اثر ترکیبی به طور متقارن
توزیع میشود .برعکس ،در صورت وجود سوگیری ،پراکندگی تحقیقات در پةایین نمةودار
حول ی

طرف میانگین بیشتر از طرف دیگر خواهد بود .این حاهةت بیةانگر ایةن واقعیةت

است که تحقیقات کون تر به احتمال زیاد در صورتی منتشر میشوند که اندازة اثر بةاالی
متوسط داشته باشند و در این صورت به احتمال زیاد از نظر آمةاری معنةادار خواهنةد شةد
(حیدرزاده  .)1395اگر مطاهعات در باالی نمودار قرار گیرنةد ،فراتحلیة سةوگیری انتشةار
ندارد .اما در صورت جمع شدن مطاهعات در پایین نمودار فان فراتحلیة دارای سةوگیری
انتشار است.
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شکل  .3نمودار فانل (قیفی)

شکل  .4نمودار فانل منحنی

با توجه به شک های  3و  4مطاهعات در باالی نمودار فان جمع شدهاند و این موضوع
میتواند حاکی از عدم سوگیری انتشار باشد .اما برای حصةول اطمینةان مةیتةوان از روش
نینش و تکمی دوال و تو یدی استفاده کرد.
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روش چینش و تکمیل دوال و توئیدی

نینش و تکمی بر اساس ایدة کلیدی است که در پسزمینة نمةودار قیفةی قةرار دارد ،انجةام
میشود و بر این اساس است که در صورت نبود سوگیری نمةودار حةول انةدازة اثةر حاهةت
واقع در سمت راست نمودار بةیش از سةمت

متقارن پیدا میکند .اگر تعداد مطاهعات کون

نپ آن باشد ،میتوان اینگونه برداشت کةرد کةه ننةین مطاهعةاتی از سةمت نةپ حةذف
شدهاند .رویة نینش و تکمی این مطاهعات گمشده را در نظر میگیرد و آنها را در تحلی هةا
وارد میکند و سپس خالصة اندازة اثر را محاسبه میکند (قربانیزاده .)137 :1393
برای محاسبة روش نینش و تکمی دوال و تو یدی از دو مدل اثر ثابت و اثر تصةادفی
استفاده شد .طبق محاسبات این آزمون در مدل اثرات ثابت ،برای رفع سةوگیری مطاهعةات
باید ی

مطاهعه به سمت راست نمودار منتق شود.
جدول  .2چینش و تکمیل دوال و توئیدی (مدل اثر ثابت)

اثر ثابت

ارزش
مشاهدات 
تعدی شده

مقدار Q

اثر تصادفی

تخمین

حد

حد

تخمین

حد

نقطهای

پایینی

باالیی

نقطهای

پایینی





حد باالیی

تعداد مطالعات مورد
نیاز1 :

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

طبق محاسبات این آزمون در مدل اثر ثابت بةرای رفةع سةوگیری مطاهعةات بایةد یة
مطاهعه به سمت راست نمودار اضافه شود.
جدول  .3چینش و تکمیل دوال و توئیدی (مدل اثر تصادفی)

اثر ثابت
تخمین

حد
باالیی

نقطهای





 

 

 

 

 

 

 

 

نقطهای
ارزش 
مشاهدات
تعدی شده

اثر تصادفی
تخمین

حد پایینی

مقدارQ

تعداد مطالعات مورد نیاز:

حد پایینی

حد باالیی
 

 

 

 

2
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با توجه به جدول  ،3طبق محاسبات این آزمون در مدل اثر تصادفی بایةد دو مةورد بةه
سمت راست نمودار اضافه شود.
 Nايمن از خطا

آزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات گمشةده (بةا اثةر میةانگین  )0را محاسةبه
میکند که الزم است به تحلی ها اضافه شود تا عدم معناداری آماری اثر کلی به دست آیةد
(قربانیزاده .)141 :1393
جدول  .4محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک

مقدار  Zبرای مطاهعات مشاهدهشده

 3561841

مقدار  Pبرای مطاهعات مشاهدهشده

 0000

آهفا

 005

دنباهه

2

 Zبرای آهفا

 195996

تعداد مطاهعات مشاهدهشده

 39

تعداد مطاهعات گمشدهای که مقدار  Pرا به آهفا میرساند.

 2842

با توجه به اطالعات حاص از جةدول  4بایةد  2842مطاهعةة دیگةر صةورت گرفتةه و
بررسی شود تا مقدار دوسویة ترکیاشده از 0/05تجاوز نکند .این بدان معناسةت کةه بایةد
 2842مطاهعة دیگر انجام گیرد تا در نتایج ن ایی محاسبات و تحلی ها خطةایی ر دهةد و
این نتیجة دقت و صحت باالی اطالعات و نتایج بهدسةتآمةده در ایةن پةژوهش را نشةان
میدهد 2842 .مورد مطاهعة فاصله از خطا مقدار مناسا و قاب توج ی است.
جدول خالصة نتايج فراتحلیل متغیرها
با توجه به تعداد زیاد شک ها و جدولهای فراتحلی هر ی

از متغیرها نتةایج هةر یة

از

آنها در جدول  5آورده شده است .در این جدول با توجه به همگون یةا نةاهمگون بةودن
اندازههای اثر بهدستآمده مدلهای اثر ثابت یا اثر تصادفی برای هر یة
استفاده قرار گرفته است.

از متغیرهةا مةورد
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انگیزه

ندارد





 

 

 

ناهمگون 

آموزش

دارد

( 1اثر ثابت) 

( 5اثر تصادفی)   

 

 

ناهمگون 

پاداش کارکنان

دارد

( 2اثر ثابت) 

0

 

 

 

ناهمگون 

توانمندسازی

دارد



( 2اثر ثابت) 

 

 

 

ناهمگون 

زیرساخت
سازمانی
ساختار دانش

ندارد





 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 

دارد

( 3اثر ثابت) 

0

 

 

 

ناهمگون 

ساختار سازمانی

دارد

( 1اثر ثابت) 

0

 

 

 

ناهمگون 

کار تیمی

دارد

0

( 3اثر ثابت) 

 

 

 

ناهمگون 

مشارکت

دارد

0

( 1اثر ثابت) 

 

 

 

ناهمگون 

یادگیری

دارد



( 1اثر ثابت)
( 1اثر تصادفی) 

 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 

نام متغیر
اهگوسازی

ندارد





 

 

 

ناهمگون 

سوگیری انتشار

اشتراک و تس یم
دانش

دارد

( 6اثر ثابت)
( 2اثر تصادفی) 

0

 

 

 

ناهمگون 

دارد

سمت راست نمودار

استراتژی

ندارد

0

0

 1

 

 

ناهمگون 

تع د و حمایت
مدیران ارشد
مدیریت منابع
انسانی

دارد

تعداد مطالعات مورد نیاز

0

 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی


تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 
تصادفی
 

فناوری اطالعات

دارد

تعداد مطالعات مورد نیاز

0

 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 

فرهن

سمت چپ نمودار

Z

P

0

 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 

سازمانی

دارد

( 1اثر ثابت)
( 2اثر تصادفی) 
( 6اثر ثابت)
( 5اثر تصادفی) 
( 7اثر ثابت)
( 2اثر تصادفی) 
( 9اثر ثابت)
( 2اثر تصادفی) 

 Pرا به آلفا میرساند.

0

 

 

 

ناهمگون 

تصادفی
 

تعداد مطالعات گمشده که

نتیجة آزمون همگنی

مقدار اثر ثابت /اثرتصادفی

جدول  .5اندازة اثرهای بهدستآمده از متغیرها
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پس از به دست آوردن اندازة اثرها باید به تحلی آنها پرداخت .این کار برای شناسایی میزان
تکثیر هر متغیر انجام میشود .بدین ترتیا که اگر اندازة اثر بین اعداد  0/1و  0/3قرار گرفته باشد،
شدت تکثیر متغیر کم است .اگر اندازة اثر بین اعداد  0/3و  0/5قرار گرفته باشد ،شدت تکثیر متغیر
بر پدیدة مورد نظر (موفقیت مدیریت دانش) متوسط است .در ن ایت ،اگر اندازة اثةر بةین اعةداد
 0/5و  0/8قرار گرفته باشد ،شدت تکثیر متغیر مستق بر متغیر وابسته زیاد است.
جدول  .6توزیع فراوانی طبقات اندازة اثر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش

دامنة تغییر شدت تأثیر ()r

متغیرها

درصد فراوانی

شدت تکثیر بین  01تا ( 0/3کم) 

زیرساخت سازمانی ( )./166

 588

شدت تکثیر بین  0/3تا 0/5

استراتژی ( ،)./393پةاداش ( ،)./456سةاختار دانةش

(متوسط) 

( ،)./476ساختار سازمانی ( ،)./448یادگیری ( )./315
فرهن

 29/411

سازمانی ( ،)./502فناوری اطالعات (،)./526

حمایت مةدیران ارشةد ( ،)./604اشةتراک و تسة یم
شدت تکثیر بین  0/5تا ( 0/8زیاد) 


دانش ( ،)./608اهگوسازی ( ،)./597انگیةزه (،)./554
آموزش ( ،)./537توانمندسةازی ( ،)./540مشةارکت

 64/705

( ،)./557کار تیمی ( ،)./727مدیریت منةابع انسةانی
( )./645

نتایج جدول  6نشان میدهد  588درصد از متغیرها داری تکثیر کم و  29/41درصةد از
متغیرها دارای تکثیر متوسط و  64/70درصد از متغیرها دارای تکثیر زیادند.
بحث و نتیجه
در بررسیهای اوهیة مطاهعات ،تعداد  60متغیر استخرا شد .در مرحلةة بعةدی سةعی شةد
متغیرهای مشابه در گروههای مشترک قةرار گیرنةد و بةدین ترتیةا از مجمةوع  50متغیةر
بهدستآمده  30مورد از آنها استخرا شد که همراه نام پژوهشگران و سال انتشار پژوهش
گزارش شد .این متغیرها عبارتاند از :فرهن

سازمانی ،فناوری اطالعات ،مةدیریت منةابع

انسانی ،تع د و حمایت مدیران ارشةد ،آمةوزش ،یةادگیری ،مشةارکت ،سةاختار سةازمانی،
ساختار دانش ،زیرساخت سازمانی ،عوام دانشی (شةام تسة یم دانةش ،کسةا و انتقةال
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دانش ،خلق دانش ،دانش ضمنی) ،استراتژی ،اهگوبرداری ،توانمندسازی ،انگیزه ،پاداش ،کار
تیمی ،فرایندها و فعاهیتها ،مدیریت راهبردها ،ارزیابی و معماری دانش ،امنیةت ،خالقیةت
سازمانی ،عوام اقتصادی ،م ندسی مجدد ،استفاده از تجربة موفق ،سنجش عملکرد.
از بین متغیرهای مربوط به عوام موفقیت مدیریت دانش ن ار متغیر که بیشترین تةکثیر
را بر مدیریت دانش داشتند همراه ضریا همبستگی در نظر گرفته شد که باز هم به ترتیا
بیشترین اهمیت عبارتاند از :مدیریت منابع انسانی ،تع د و حمایت مدیران ارشد ،فناوری
اطالعات ،فرهن

سازمانی؛ که با توجه به مطاهعاتی که انجام شد در بیشتر تحقیقات پیشین

این ن ار مورد از متغیرها در فرضیههای تحقیق به کار گرفته میشدند.
بر اساس نتایج این پژوهش ،دانش در صورتی میتواند به طةور مةؤثر در سةازمان خلةق و
تس یم شود که مورد حمایت فرهن

سازمان قرار گیرد .تغییر فرهن

یکی از جنبههای م م هر

نظام مدیریت دانش است .مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش با ی دیگر ارتبةاط تنگاتنة
دارند و تاکنون نیز بسیاری از طرتهای مدیریت دانش به علت بیتوج ی به منةابع انسةانی بةا
شکست روبهرو شده است .با توجه بةه ماهیةت اجتمةاعی مةدیریت دانةش ،موفقیةت ننةین
سامانهای بدون در نظر گرفتن موارد مرتبط با نیةروی

انسةانی تقریبةاً غیةرممکن خواهةد بةود.

ساختار و مؤهفههای سازمانی میتواند مشوق یا مانع موفقیت مدیریت دانش باشد .پرداختن بةه
مدیریت دانش بدون ساختار مناسا و حمایتی امکةانپةذیر نیسةت .میةزان تمرکةز ،رسةمیت،
نگونگی جریان اطالعات بین واحدها ،وضعیت اسناد و مدارک محرمانة سازمان ،و  ...عوامة
ساختاری م می است که وضعیت و ویژگی آنها به طور مستقیم بر خلق ،انتقال ،ذخیرهسازی،
و بهکارگیری دانش در سازمان تکثیر میگذارد .فناوری اطالعات از م مترین عواملی اسةت کةه
در سازمان بر کمیت و کیفیت مدیریت دانش اثرگذار است و وجود پایگاههةای دانةش ،گةروه
افزارها ،سامانههای پست اهکترونی  ،و دیگر ابزارها کم

میکنند تا دانش سازمان به صةورت

ساختاریافته در ک سازمان انتشار یابد .استقرار مةدیریت دانةش بةدون توجةه بةه مؤهفةههةا و
فرایندهای مدیریت دانش امکانپةذیر نیسةت .مةدیریت دانةش فراینةدی دارای آغةاز و پایةان
مشخص دیده شده است .فرایند مدیریت دانش با خلق و کسةا دانةش آغةاز مةیشةود و بةا
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عملکرد پایان مییابد .هر ی

از مراح فرایند مدیریت دانش در استقرار و اجرای آن تکثیرگذار

است و سازمان باید به هر ی

از این مراح توج ی ویژه کند .پةرداختن بةه مةدیریت دانةش

بدون توجه به راهبردها و نشماندازهای مدیریت دانش از ی

سو و راهبردها و نشماندازهای

سازمان از سوی دیگر امکانپذیر نیست .وجود راهبردی منسةجم بةرای شةفاف کةردن فلسةفة
مدیریت دانش و اهدافِ سازمان سازمان را در تبدی شدن بةه سةازمانی دانةشمحةور هةدایت
میکند .مؤهفههای محیطی از این حیث در استقرار مدیریت دانش م م است که تحةول در هةر
نظامی مستلزم شناخت عوام محیطی مؤثر بر آن است .اجرای مدیریت دانش نیز از این قاعده
مستثنا نیست .عدم قاطعیت محیطی ی
هر ی

متغیر م

م در مدیریت دانش است.

از پژوهش های مورد مطاهعه در این پژوهش به هحاظ بررسی متغیرها ،نظةرات

گوناگونی را در ارتباط با عوام موثر بر مدیریت دانةش بررسةی کردنةد کةه در ادامةه بةه
تعدادی از آن ها اشاره شده است:
در تحقیق محمودی ( )1394نندین فرضیة بررسی شده که م مترین آنهةا بةه ترتیةا
حمایت مدیران ارشد ،معماری دانش ،آموزش ،توانمندسازی منابع انسانی ،زیرساخت نظام
اطالعاتی مشارکت کارکنان ،و عملکرد مبتنی بر دانش است.
در پژوهشی دیگر عبداهملکی و همکارانش ( )1394عوام مؤثر بر مةدیریت دانةش را
به ترتیا فناوری اطالعات ،استراتژی ،ساختار سازمانی ،و فرهن

سازمانی معرفی کردند.

حجازینیا ( )1395عوام مؤثر در مدیریت دانةش را بةه ترتیةا اوهویةت زیرسةاخت
فناوری اطالعات ،منابع ماهی ،تربیت متخصص داخلی تشخیص داده است.
مختاریفر و همکارانش ( )1394در مطاهعة عوام حیاتی موفقیةت مةدیریت دانةش در
سازمانهای پروژهمحور متغیرهای م ةم را بةه ترتیةا اوهویةت راهبةرد و هةدف ،فنةاوری
اطالعات ،فرهن

سازمانی ،آموزش ،زیرساخت سازمانی ،و  ...شناختهاند.

نقوی ( )1395در تحقیق خود عوام موفقیت مةدیریت دانةش را بةه ترتیةا اوهویةت
فرهن

سازمانی ،مدیریت ،ساختار سازمانی ،فنةاوری اطالعةات ،معمةاری دانةش ،پةاداش

انگیزشی ،منابع انسانی ،محتوای دانش ،و فرایندهای دانشی معرفی کرده است.
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از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان اشاره کرد به دسترسی محدود و عدم قةوانین
یکسان دانشگاهها در استفاده از پایاننامهها ،نبود سوابق تحقیقاتی وسیع در زمینةة موضةوع
فراتحلی در رشتة مدیریت ،قاب اسةتفاده نبةودن بعضةی از آمةارههةا در روش فراتحلیة ،
وقتگیر بودن فراینةد فراتحلیة و بةاال رفةتن احتمةال خطةا در جمةعآوری اطالعةات از
مطاهعات به دهی ممنوعیت نةا

از روی پایةاننامةههةا ،ضةعیف بةودن نتةایج بعضةی از

پژوهشهای کمی ،نامشخص بودن متغیرهای تعدی کننده از متغیرهای جمعیتشةناختی در
پژوهشها ،دقت در نحوة انتخةاب جامعةة آمةاری ،نحةوة محاسةبة حجةم نمونةه و روش
نمونهگیری و تناسا روش نمونهگیری با خصوصیات جامعة آماری و گزارش جز یات کار
و همة خصوصیات جامعة آماری ج ت استفادة کام از آنها در طبقهبندی مطاهعات هنگام
بررسی متغیرهای مداخلهگر.
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