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ی دانش گذار اشتراکی انگیزه کارکنان و به ها مؤلفهیابی  وضعیت

ی مدیریت دانشساز ادهیپقبل و بعد از   

  شعبان الهی

اعظم سورانی
 

 علی رجب زاده    
 

 چکیده

 مدیریتدانشموجبتغییراتهاسازماندر سطوحتوجهقابلیامروزی، مختلفسازمانییدر

یموفقسازادهیپاجزایعنوانبهیدانشوانگیزهکارکنانگذاراشتراکیانسانیهامؤلفه.گرددیم

هدفاینمقالهوضعیتیابیباشندیممدیریتدانشحائزاهمیت کارکنانوهامؤلفه. یانگیزه

چوبیدرصنایعبرودتییمدیریتدانشوارائهچارسازادهیپیدانشقبلوبعدازگذاراشتراک

است نظری مبانی مطالعه از پژوهشپس این در و9. کارکنان انگیزه بر تأثیرگذار شاخص

فناوریرسانهگذاراشتراک کاربرد هنجارهایذهنی، فرهنگ، یدانششاملتعامالتاجتماعی،

 دانش سودمنکارآمداجتماعی، درک و مناسب بازخورد اعتماد، دیگران، به کمک لذت دی،

ورسانه کارکنان انگیزه یابی وضعیت چارچوب سپس شد. آزمون و شناسایی اجتماعی های

گذاریگذاریدانشارائهگردید.براساساینچارچوب،وضعیتانگیزهکارکنانواشتراکاشتراک

بررسیهاشاخصاساساینسازیمدیریتدانشدردوشرکتبرودتیبردانشقبلوبعدازپیاده

سازیمدیریتدانشدربعدازپیادهگذاریدانشنتایجنشاندادکهانگیزهکارکنانواشتراکشد.

 مقایسهباقبلازآنتفاوتمعناداریداردوبهبودیافتهاست.

سازیمدیریتدانشراپیادهراتیتأثتوانندیمیصنایعبرودتیهاشرکتباکمکاینچارچوب،

.گذاریدانشبررسینمایندواشتراکانگیزهکارکنانمؤلفهبردو

گذاریدانش،مدیریتدانش،هنجارهایذهنی،رسانهانگیزهکارکنان،بهاشتراک:کلیدی واژگان

اجتماعی.
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 مقدمه

)ناصری،  شده است تر دهیچیپفناوری  روزافزونبا رشد  ها سازمانی اخیر محیط ها دههدر 

نیازمند تجزیه تحلیل و مدیریت صحیح دانش است تا به  ها سازمانیچیدگی در . این پ(1392

بر عملکرد  مستقیم و غیرمستقیم صورت بهشد. مدیریت دانش  نائلسطوح باالتری از کارایی 

( مدیریت 2014) (. طبق نظر آله و همکاران2018است)دوستار و مردانی، رگذاریتأثسازمانی 

 دانش مدیریت مقوله، رو نیازابسزایی دارد.  تأثیر ها سازمانی ی فعلی و آتاثربخشدانش بر 

بهرینگر و ) رقابتی سازمان است و پایدار موفقیت مسیر استراتژیک در مهم یها چالش از یکی

 . (2015ساسنبرگ،

گذاری دانش است. دانش باید  انش، به اشتراکی چرخه مدیریت دها بخش نیتر مهمیکی از 

(. به 2012، 1لین و همکارانشود )اشتراک گذاشته و توزیع  سازمان بهدر سرتاسر 

 ییها سازمان .است دانش مدیریت در حیاتی امر یک کارکنان، میان در دانش گذاری اشتراک

شانس  به را سازمان در دانش اشتراک دائمی در سازمان نیاز دارند تکامل رقابت، به رشد، که

طور  به که هستند موفق ییها شرکتسازمان و  .(2015گال و همکاران،کنند ) ینم واگذار

 .پردازند یم سازمان سراسر در دانش جدید گذاری اشتراک و ایجاد مداوم به

 دانش از حفاظت و یبردار بهره گذاری، اشتراک به توسعه، کسب، فرایندهای دانش مدیریت

سیستم مدیریت دانش با یک بازخورد  .کند یم توصیف سازمانی رقابت بهبود برای سازمانی،

لین و است )گذاری موفق دانش  امری حیاتی برای حمایت از اشتراک داخلی مناسب

در فرایند مدیریت دانش  اساسیعنوان یک عنصر  بهزمانی  اشتراک دانش(. 2011همکاران،

. رقابتی شود مزیتعملکرد سازمان و کسب در تقاء و ار یبه بهبود منجرکه  شود یشناخته م

 یابی دسترا  ی خصوصیها دانش در سازمان گذاری به اشتراک یکی از دالیل اصلی توان یم

(. 1386یزدانی و همکاران،دانست ) زمان مناسبجدید در  یها دانش بابه افراد متخصص 

در کار  یک اصل مهمعنوان  هب رانظر  تبادل و دانش گذاری اشتراک به انگیزه باید افراد

 (.2016چانگ و همکاران،باشند )سازمانی خود قبول داشته 

 

1. Lin et al.  
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با توجه به اینکه مدیریت دانش، مدیریت هنجارهای درونی، ذهنی و انگیزه افراد است. 

)موغلی و  استدانش  انسانی مدیریتی منابع ور بهرهبرافزایش  مؤثرعوامل  نیتر مهم

( چنین نتیجه شده که از دستاوردهای مدیریت 2012. در تحقیقات حمزیی )(1393همکاران، 

ی، منصور و ا مطالعه. در  است ها آن یجاد انگیزه در کارکنان و ارتقاء علمیدانش، ا

 گاهی. نیست ،شود یم دیده لتی کهبه سهو فردی دانش ندینما یم(عنوان  2015) همکارانش

 به و دانش جیدر تروانگیزشی  عوامل نمایند. خود را ذخیره که دانش دهند یم افراد ترجیح

 .فراوانی دارد تأثیردانش  گذاری اشتراک

یکی از  عنوان بهگذاری دانش  که اشتراک ابدی یملذا این پژوهش از آن جهت اهمیت 

ی ها رساختیزجزئی از  عنوان بهش و انگیزه کارکنان فرایندهای اصلی چرخه مدیریت دان

با آگاهی از نقاط قوت و  ها سازمانبنابراین ؛ سازی موفق مدیریت دانش است انسانی پیاده

را بهبود بخشند و ارزش و  وضعیت سازمان توانند یممدیریت دانش،  واسطه بهضعف خود 

ی خصوصی مانند بسیاری از اه سازمانو تحقق اهداف  شبردیدر پاهمیت مدیریت دانش 

 (.2016لی و وانگ،است )ی دیگر آشکار ها سازمان

ماه اول سال  6در پژوهش پیش رو با مطالعه، بررسی و تحلیل نمودارهای مراقبت حین کار 

گذاری دانش در  نتیجه حاصل گردید که به اشتراک نیا جدید صنایع برودتی، کارکنان 1394

ی کارکنان در راستای به زگیانگ یبلل دانشی و . خاستسازمان ناکافی و ضعیف 

واضحی نمایان است. انگیزه انتقال دانش بین همکاران وجود  صورت بهگذاری دانش  اشتراک

باسابقه نسبت به عدم آموزش و  کارکنانندارد، دانش ضمنی در افراد محصور شده و 

 معترض هستند. ها یریادگگسترش ی

دانش نقش مهمی در تبدیل دانش اجتماعی  گذاری ون اشتراک، چالذکر فوقبا توجه به دالیل 

( و همچنین 2014ما و چان،کند ) یایفا م به دانش فردی و دانش عمومی به دانش خصوصی

اهمیت بسزایی دارد و بهبود عملکرد سازمان با افزایش انگیزه  ها سازمانکیفیت عملکرد 

. در نتیجه با توجه به برجسته بودن نقش عامل (1390، ینلیز و )ترکزاده شود یممیسر  کارکنان

 ی ذیل است:ها سؤالانسانی، هدف اصلی این مقاله بررسی و پاسخ به 
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 است؟ رگذاریتأثذاری دانش گ ( چه عواملی بر انگیزه کارکنان و به اشتراک1

 بر یکدیگر دارند؟ تأثیریگذاری دانش و انگیزه کارکنان چه  ( به اشتراک2

 .پردازند یمسازی مدیریت دانش  ، قبل و بعد از پیادهمؤلفهبه وضعیت یابی این دو  تاًینها

ی گوناگون موجود در ادبیات تحقیق را در نظر گرفته و ها مؤلفهو  ها شاخصپژوهش حاضر 

 ی مشترک در مبانی نظری را جهت بررسی ارائه نموده است.ها مؤلفه

گذاری دانش قبل و  ی انگیزه کارکنان و اشتراکها مؤلفههدف اصلی تحقیق وضعیت یابی 

ی این دو مؤلفه بر یکدیگر در رگذاریتأثسازی مدیریت دانش و بررسی  بعد از پیاده

ابتدا به مرور مبانی نظری و  شده اشاره آمدن بر اهداف نائل. جهت استی خصوصی ها سازمان

 ها شاخصی بند جمع. با شود یمی تأثیرگذار بر مدیریت دانش پرداخته ها مؤلفهبررسی جامع 

و به ارائه چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته  ردیگ یمشکل  ها هیفرضاز ادبیات تحقیق 

 .شود یم

 

 بررسی مبانی نظری

 از انگیزه است. متأثررفتار کارکنان  از رفتار کارکنان و متأثردر سازمان  گذاری دانش اشتراک

را  موردنظردانش  که ینحو به کننده افتیدراشتراک دانش یعنی انتقال دانش از منبع دانشی به 

 تر عیسر(. اشــتراک دانش سبب گســترش 1،2014ما و چاندهد )بیاموزد، بکار برد و انتقال 

به  رو نیازای از آن نیستند. بردار بهرهکه قادر به  رددگ یمیی از ســازمان ها بخشدانش به 

ی و ایجاد دانش ریکارگ بهگذاری دانش در میان کارکنان فرصت برای آموزش،  اشتراک

 در انگیزه نام به یدیکل ی کارکنان با عنصرىور بهره. از سوی دیگر دهد یمجدید را افزایش 

گردد  یم شانیها سازماندر  موجب افزایش راندمان کاری افراد است که ارتباط

گذاری دانش یکی از  برای اشتراک در کارکنانی صحیح ها زهیانگ(. ایجاد 2003استیو،)

 60. با توجه به اینکه انگیزه شود یمموارد یک اسـتراتژی مدیریت دانش محسوب  نیتر مهم

قیت در عوامل موف نیتر مهمو یکی از  کند یمی انسانی را پشتیبانی ها تیقابلاز  درصد

 

1. Ma & Chan 
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)جابری شود یمی مدیریت دانش است لذا توجه به انگیزه کارکنان سازمانی برجسته ساز ادهیپ

 .(1391و همکاران،

 موردمطالعهی ها شاخصی بند جمعبه مرور مبانی نظری در حیطه موضوع پژوهش و  با توجه

 .گردد یمارائه  1محققین مختلف، جدول شماره 
 

 گذاری دانش  ی مؤلفه انگیزه کارکنان و به اشتراکها شاخص: 1جدول 

 مستخرج از بررسی مبانی نظری پژوهش

 انگیزه کارکنان نشگذاری دا اشتراک
)بیگی و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 (1392( )رفوآ و همکاران 1390همکاران،
)کوو  (2016)کوارک و پارک،( 2009)العوی،

 (1392)سراجیان و همکاران، ( 2016،مکارانه

( )صالح 2009)العوی،(1390ان،)بیگی و همکاراعتماد

 (2009و پروتیس،

( 2014)چان و ما،  (1390)بیگی و همکاران، انگیزش

 (2005)هانگ،

 (2015پارک، و  یانگکارآمد )دانش 

( 2015پارک، و  یانگ) یاجتماعتعامل 

 (2016، و همکاران ( )کو2009)العوی،

 (2005هانگ،مناسب )بازخورد 

)رفوآ و همکاران، های نیروی انسانیویژگی

 (1392( )سراجیان و همکاران، 1392

( 1392)رفوآ و همکاران، راهبرد اشتراک دانش

 )1392)سراجیان و همکاران، 

( )رفوآ و 1390)بیگی و همکاران، یسازمان فرهنگ

 (1392( )سراجیان و همکاران، 1392همکاران، 
 (2003( )بیورس،2009)العوی،( 2007)یانگ،

( 2016و همکاران، ( )کو2005هانگ،) یدوست نوع

)بهرینگر و های اجتماعی درک سودمندی رسانه

 ( 2015ساسنبرگ، 

 (2016و همکاران، کو) گرانیدلذت کمک 

( )جابری 1390)ترکزاده و زینلی، خودکارآمدی دانش

 (2015منصور و همکاران،) (1391و همکاران، 

 (1391)جابری و همکاران، لذت کمک به دیگران 

 (2013لی، )چانگ و

 منصور و همکاران) (1390)پورامینزاد و هاشمی،تعامل

  (2011)هانگ و همکاران ، (2015،

نیکول و )های اجتماعی  درک سودمندی رسانه

 (2015همکاران،
 (2015ور و همکاران،منص) یذهنهنجار 

  (2014)مانر و آستین، سرمایه اجتماعی

 (2013)لیو و همکاران،فرهنگ 

() ترکزاده و 1390)پورامین زاد و  هاشمی، انگیزش

 (2013)لیو و همکاران ، (1390زینلی، 

  (2014)مانر و آستین، پذیری و حمایت عاطفیجامعه

)لیو و  از جانب اعضا گروهحس با ارزش بودن 

 (2015و همکاران،چانگ ( )2013همکاران،

 (2011)هانگ و همکاران، یدوست نوع

 (2011)هانگ و همکاران، روابط متقابل
 (2011)هانگ و همکاران، اعتماد

 (2013چانگ و لی، ) تیرضااحساس 
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 ؛1392؛ رفوآ و همکاران 1390)بیگی و همکاران،با بررسی تحقیقات پژوهشگران 

 ؛1392سراجیان و همکاران، ؛ 2،2016کو و همکاران ؛1،2016کوارک و پارک؛ 2009ی،العو

؛  2015،  3بهرینگرو ساسنبرگ؛ 2015و پارک،  انگی ؛2005؛ هانگ،2014چان و ما، 

؛نیکول و 2015منصور و همکاران، ؛1391؛جابری و همکاران، 1390ترکزاده و زینلی، 

با  (  و2014؛مانور و آستین، 2015؛چانگ و همکاران،2013؛چانگ و لی،  2015همکاران ،

انگیزه کارکنان،   های مؤلفهتحقیق مورد بررسی، ی مشترک ادبیات ها شاخصی از بند جمع

تعامالت اجتماعی، فرهنگ، ی ها مؤلفه، شناسایی شد. 1در جدول گذاری دانش اشتراک

، لذت کمک به دیگران، کارآمددانش هنجارهای ذهنی،  کاربرد فناوری رسانه اجتماعی،

مثبتی بر هر دو  ترایتأثهای اجتماعی،  اعتماد، بازخورد مناسب و درک سودمندی رسانه

نظر  دیتائمؤلفه مشترک فوق به  9گذاری دانش دارند.  پارامتر انگیزه کارکنان و اشتراک

با توجه به اهمیت انگیزه  جهیدرنتی غیرمشترک حذف گردید. ها شاخصخبرگان رسید و 

ی مشترک ادبیات ها شاخصی از بند جمع، ها سازمانگذاری دانش در   کارکنان، اشتراک

 .گردد یمی زیر ها هیفرضی ریگ شکلورد بررسی، موجب تحقیق م

 

 های اجتماعی کاربرد فناوری رسانه

. (4،2014کوریت وگیلبرداست )فناوری یکی از وجوه اصلی استراتژی رقابتی یک سازمان 

های اجتماعی  ی رسانهها یفناوری جدید از قبیل ها یفناورقان بر چگونگی ترکیب محق راًیاخ

ی ها تیفعال. به دلیل اینکه فناوری بر تمام اند شدهبا فرایندهای مدیریت دانش متمرکز 

ی جهت اتصال و تعامل افراد و ایجاد ا لهیوس عنوان بهاست، رسانه اجتماعی  رگذاریتأثاجتماعی 

 (.1396ایمانی و همکاران،باشند ) یمارتباطات پویا و مشارکتی مورد توجه اشکال جدیدی از 

های اجتماعی را با دو  ی متعددی رسانهها سازماناظهار کردند  (2015ساسنبرگ ) بهرینگر و

 :کنند یمسازی  هدف اصلی زیر پیاده
 

1. Kwahk & park  

2. Nam et al. 

3. Sassenberg & Behringer 

4. Koriat & Gelbard 
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 گذاری دانش درونی کارکنان عه به اشتراک( ابزار توس1

 ی جدیدها یفناور( انگیزه استفاده از 2

های اجتماعی در تسهیل گری تعامالت، به  در نتیجه با توجه به اهمیت کاربرد رسانه

 .گردد یمارائه  1گذاری دانش و افزایش انگیزه کارکنان، فرضیه  اشتراک

گذاری دانش و انگیزه کارکنان  کیفیت اشتراک کاربرد فناوری رسانه اجتماعی بر :1 هیفرض

 در سازمان تأثیرگذار است.

 

 فرهنگ سازمانی

و اسطوره یک سازمان ساخته شده است. ورسوم  آدابفرهنگ از زبان، ایدئولوژی، باورها، 

ی و رضایت کارکنان ور بهرهگذاری دانش، انگیزه،  اثرات فرهنگ در رفتار کارکنان، اشتراک

( در سازمان باید 2015یان است. هرگونه تغییر، اصالح و بهبود )لی و همکاران،از سازمان نما

 با فرهنگ هماهنگ باشد.

ی بر این باور بودند که فرهنگ سازمانی عاملی ا گسترده طور بهدر ادبیات مدیریت دانش، 

 ؛2005علوی و همکاران، است )دانش و میزان انگیزه اعضا  مؤثرگذاری  حیاتی در به اشتراک

بنابراین طبق نتایج ؛ (1990؛ شاین، 2006؛ الیور و کندادی، 2000دی النگ فاهیه، 

برای موفقیت در اجرای مدیریت دانش، تغییر فرهنگ و نگرش کارکنان در آمده  دست به

)آزاد و گردد خصوص اشتراک دانش ضروری است و این امر موجب طرح فرضیه ذیل می

 .(1387رشیدی، 

گذاری  ن و کیفیت دانش به اشتراکفرهنگ سازمانی بر کیفیت انگیزه کارکنا: 2 هیفرض

 است. تأثیرگذار
 

 تعامالت اجتماعی )ارتباط متقابل(

زمانی که یک فرد تصمیم به کسب، ارائه و انتقال دانش دارد در واقع تعاملی جهت 

. با توجه به مطالعات )ما و (2014 ،1)منور و استینونددیپ یمگذاری دانش به وقوع  اشتراک
 

1. Munar & Steen  
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یادگیری  فرایندهای اجتماعی، تغییر شناخت از طریق فرایند  ( یک مکانیسم برای2014 چان،

که تعامالت اجتماعی اثر مثبت  اند کرده( نیز اشاره 2012تعامل اجتماعی است. چای و کیم )

ی اجتماعی دارد و کاربران انگیزه بیشتری به تعامالت اجتماعی دارند ها شبکهبر حس کاربران 

گر هستند. با توجه به مزایای تعامالت اجتماعی در و متعهد به حفظ روابط با اعضای دی

 گردد.  افزایش اشتراک دانش و انگیزه کارکنان این فرضیه ارائه می

گذاری  دانش به اشتراک تیفیو کانگیزه کارکنان  تیفیبر کتعامالت اجتماعی  :3فرضیه

 تأثیرگذار است.

 

 هنجار ذهنی

ی برای نفوذ در میزان انگیزه توجه قابلم هنجار ذهنی یک تابع از اعتقادات فرد است و سه

. یافته محققان (2015)منصور،گذاری دانش دارد ی اشتراکها تیفعالفرد، برای انجام 

که هنجارهای ذهنی اعمال فشار بر یک فرد جهت  دهد یمشان ( ن1،2016)بیلگیهان و همکاران

مستقیم یا  صورت بهتکمیل رفتاری خاص است. هنجارهای ذهنی درک شده در محیط، 

، تأثیر زیادی بر فرد دارد. در این پژوهش جهت پیشگیری از پیچیدگی چارچوب و میرمستقیغ

د، بازخورد مناسب، درک سودمندی مؤلفه لذت کمک به دیگران،  اعتما 5ارتباط معنایی بین 

. در ادامه شود یمی بند دستههنجارهای ذهنی  عنوان به، کارآمدهای اجتماعی و دانش  رسانه

 گردد. ی مرتبط با هنجارهای ذهنی ارائه میها هیفرض

 

 های اجتماعی درک سودمندی رسانه

را ابزاری جهت ی جدید ها یفناورهای اجتماعی و  سازی رسانه ی زیادی پیادهها سازمان

)بهرینگر و دانند یمگذاری دانش داخلی کارکنان و افزایش انگیزه کارکنان  افزایش اشتراک

های اجتماعی  ( اعتقاد دارند رسانه2015) و همکارانش نگر یبهر. (2015 ساسنبرگ،

گذاری، بحث،  طالعات باز است که مردم را توانمند در اشتراکمکانیسم توزیع ا نیتر موفق

 

1. Bilgihan et al 
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ی مفید و آسان و نگرشی مطلوب فنّاور. یک سازد یمایجاد دانش و یادگیری از یکدیگر 

جهت استفاده از آن فناوری در آینده  نسبت به فناوری، باعث افزایش انگیزه کاربران

 .استفرضیه زیر  یریگ شکل. مطالب فوق موجب (2014)مانور و آستین، شود یم

درک سودمندی رسانه اجتماعی بر کیفیت انگیزه کارکنان و کیفیت دانش به : 4 هیفرض

 گذاری تأثیرگذار است. اشتراک
 

 اعتماد به دانش خود(کارآمد )دانش 

با  خودکارآمدی، باور یک شخص از توانایی خود برای موفقیت در یک وضعیت خاص

اعضای یک سازمان سطح  که یهنگام(. 2014آستین،مانور و است )ی خاص ها مهارتداشتن 

باالیی از کارآمدی دانش از خود نشان دهند و باور شناختی قوی از دانش خود داشته باشند 

. بنابراین خودکارآمدی (1394)چگینی، ابدی یمگذاری دانش افزایش  انگیزه به اشتراک

 . است 5ی فرضیه ریگ شکلنقش مهمی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی موجب  عنوان به

گذاری  مد بر کیفیت انگیزه کارکنان و کیفیت دانش به اشتراکدانش کارآ :5 هیفرض

 تأثیرگذار است.
 

 ی(رخواهیخ ی،دوست دانش )نوعلذت کمک به دیگران با اشتراک 

و بدون انتظار بازگشت است که در آن یک فرد  دوشرطیق یبی یک شکل از محبت دوست نوع

. رسد یم( به یک حس رضایت از عمل 1394قلیزاده، )ا. ا. راد و با کمک به دیگران 

)بیلگیهان  گذاری دانش است خیرخواهی عامل مهمی در تقویت انگیزه به اشتراک

ه میان کارکنان در جامعه مجازی و ی یک جو مثبت و دوستاندوست نوع. (2016وهمکاران،

ی و کمک دوست نوع. نتایج حاصل از مطالعات تجربی رابطه مثبت بین دینما یمایجاد  ها سازمان

. کارکنان دانشی به دلیل لذت بردن از (2011)هانگا و همکاران ،  اند کرده دیتائدانشی را 

، که این امر موجب کنند یمدانش را پشتیبانی  ی مدیریتها ستمیسکمک به دیگران 

 .(2008 ،وی و )هی ی فرضیه زیرمی شودریگ شکل

گذاری  لذت کمک به دیگران بر کیفیت انگیزه کارکنان و دانش به اشتراک: 6 هیفرض
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 تأثیرگذار است.
 

با ارزش بودن از جانب  حس عاطفی، تیحما پذیری، جامعهمناسب )بازخورد 

 اعضا گروه(

هنجار عمل متقابل، شامل یک حس بدهی متقابل  کنند یمهار اکثر اعضای جوامع آنالین اظ

)هانگا و کند یمگذاری دانش ایفا  ی به اشتراکها تیفعالاست که نقش مهمی در تسهیل 

چون بر این  کنند یمی مدیریت دانش مشارکت ندهایدر فرا. کارکنان (2011همکاران ، 

باورند که باعث ایجاد و بهبود شهرت فردی و به رسمیت شناخته شدن از جانب همکاران 

گذاری دانش خود دارند. این امر منجر  . در نتیجه تمایل و انگیزه بیشتری برای اشتراکشود یم

 گردد. ی فرضیه زیر میریگ شکلبه 

گذاری  انگیزه کارکنان و کیفیت دانش به اشتراک تیفیبر کبازخورد مناسب  :7 هیفرض

 تأثیرگذار است.
 

 اعتماد سازمانی

دارند، لذا مفهوم اعتماد  اعتماد، اعتقادی است که افـراد در مـورد رفتـار آینـده گـروه مقابل

علی است )ی دانش، دارای اهمیت صور ریغعی و اهرمی کلیدی جهت اشتراک واق عنوان به

( اعتماد را در 2010) 2ی ساین نیوکوئ (،2010) 1(. محققانی چون فیلدز هولست1390پور،

 تواند یماعتماد  کند یم( بیان 2001رنزل )گذاری دانش بررسی کردند.  پدیده اشتراک

ه فرضیه زیر شکل اشتراک دانش را افزایش دهد. در نتیجه با توجه به مطالب ذکر شد

 .ردیگ یم

گذاری  اعتماد سازمانی بر کیفیت انگیزه کارکنان و کیفیت دانش به اشتراک :8 هیفرض

 تأثیرگذار است.
 

 گذاری دانش انگیزه کارکنان و اشتراک

ی دانش خود و گذار اشتراکبرای  سازی موفق مدیریت دانش به انگیزه و توانایی افراد پیاده
 

1. Dail Fields & Scott Holste  

2. Kuei-Hsien Niu 
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در ی صحیح ها زهیانگ. ایجاد (1385)فتحیان و احسانی،  ان بستگی دارداستفاده از دانش دیگر

 موارد اسـتراتژی مدیریت دانش نیتر مهمگذاری دانش، یکی از  جهت اشتراک کارکنان

گذاری دانش درافزایش  راک(. اهمیت اشت1390)نجف بیگی و همکاران، گردد محسوب می

 . شود یمی فرضیه زیر ریگ شکلموفقیت مدیریت دانش، موجب  تیدرنهاانگیزه و 

گذاری دانش  گذاری تأثیرگذار است و اشتراک انگیزه بر کیفیت دانش به اشتراک :9 هیفرض

 گردد. موجب افزایش انگیزه می

 گردد. ائه میدر ادامه بر اساس فرضیات ذکر شده چارچوب مفهومی پژوهش ار
 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 ؛ کوخ و2011 و همکاران، ؛هانگ2015 ،بهرینگر و ساسنبرگ )با استفاده از تحقیقات 

؛ 1390؛ پورامینزاد و هاشمی، 1390 ؛ بیگی و همکاران2015 ،نیکالی ؛اسکار و2016 ،پارک

؛ سراجیان و 1392 ،؛ رفوآ و همکاران1391 بری و همکاران؛ جا1390ترکزاده و زینلی، 

( چارچوب مفهومی 2016؛کو و همکاران ، 2009؛ العوی،2014و چان، ما ؛1392 ،همکاران 

 .شود یمزیر بررسی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مفهومی پژوهش چارچوب :1شکل 

به 

اشتراک

 یگذار

دانش

انگیزه 

 کارکنان

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

 تعامالت اجتماعی

 فرهنگ

هنجارهای 

 ذهنی

 لذت کمک به دیگران

 اعتماد

 بازخورد مناسب

 درک سودمندی رسانه اجتماعی

 کارآمددانش 
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سنجی چارچوب  و اعتبار ها هیفرضدر ادامه روش تحقیق پژوهش، ذکر شده و اقدام به بررسی 

 مجزا هر صورت بهبخش تفکیک شده و  3به  شده ارائهگردد. به دلیل پیچیدگی، چارچوب  می

 گردد. ی آماری ارائه میها افتهانتها ی در .ردیگ یمبخش مورد بررسی قرار 
 

 یشناس روش

ی، روش گردآوری اطالعات توصیفی و دارای و کاربردهدف علمی  ازلحاظتحقیق حاضر 

مدیران، سرپرستان، کارمندان و تعدادی از  شامل آماری یمایشی است. جامعهاستراتژی پ

. از پرسشنامه جهت وضعیت یابی عناصر استفاده شده استکارگران متخصص صنایع برودتی 

 خدمت سابقه زانیم تحصیلی، مدرک سن،) یعموم سؤاالت بخش دو شامل است. پرسشنامه

 .اند شدهی بند دستهپژوهش،  موردنظری ها ؤلفهمکه بر اساس  است تخصصی سؤاالت( و ...و

سازی مدیریت دانش،  در دو حالت قبل و بعد از پیاده ها مؤلفهجهت مقایسه وضعیت 

سازی  در دو سازمان برودتی توزیع گردید که در یک سازمان مدیریت دانش پیاده ها پرسشنامه

سازمان به دالیل یکسان بودن سازی شده است. دو  نشده و در سازمان دوم مدیریت دانش پیاده

تعداد تقریبی  تاًینهایکسان و  باًیتقرزمینه کاری، شخصی بودن، محل استقرار و سرمایه مادی 

، جهت بررسی انتخاب گردید و بقیه موارد جهت مقایسه دو سازمان، ثابت در کارکنانیکسان 

 نظر گرفته شد.

یی در ارتباط با مدیریت دانش، انگیزه و ها تیساو  ها رساله، مقاالت، ها کتابدر این پژوهش 

مرتبط با ویژگی بازخورد اجتماعی از پرسشنامه  سؤاالتگذاری دانش مطالعه گردید.  اشتراک

 ؤالس 9ی درونی و بیرونی شامل ها زهیانگ. پرسشنامه (1976)هاکمن، اخذ شد هاکمن والدهام

، پرسشنامه (2009) و پرسشنامه اشتراک دانش از فوس و همکاران (1989)ریان وکونل، است

پرسشنامه بر اساس مبانی نظری طراحی  سؤاالت( و مابقی 2000فرهنگ سازمانی دنیسون )

؛ 1391؛ پزشکی و همکاران، 1390بیگی و همکاران، ؛1392)رفوآو همکاران، شده است

؛ یزدانی و 1392؛ سراجیان و همکاران، 1392؛ حریری و محمدپور، 1391جابری و همکاران، 

نظرات خبرگان استفاده شده است. برای  از ییو محتواتأیید روایی  . جهت(1386همکاران، 
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نفری پرسشنامه را تکمیل نمودند، نتایج  30 به دست آوردن پایایی پرسشنامه، یک گروه

برای پرسشنامه در واحدی که مدیریت دانش  آمده دست بهکه مقدار  دهد یمآزمون آلفا نشان 

است. بنابراین  955/0سازی شده  و در واحدی که مدیریت دانش پیاده 920/0سازی نشده پیاده

از آزمون  ها دادهبودن  نرمال ریغال یا پرسشنامه از پایایی باال برخوردار است. جهت بررسی نرم

، توزیع K-S. با توجه به نتایج حاصل از آزمونشود یماسمیرونوف استفاده  -کولموگروف

ی نا پارامتری حاصل از پرسشنامه آزمون ها داده. در نتیجه برای تحلیل ستیننرمال  ها داده

 PLSساختاری به روشیومن ویتنی و برای تحلیل و آزمون چارچوب پژوهش از معادالت 

نیز استفاده شده  یدییتحلیل عاملی تأ برای معادالت ساختاری . در این مقاله از شود یماستفاده 

 )آذر و همکاران، دهد یمی هم انجام دییتحلیل عاملی تأ معادالت ساختاری . در حقیقتاست.

1395.)  

 

 ی پژوهشها افتهی

ناختی حاکی از آن است که بیشترین اطالعات جمعیت ش لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از 

سال سابقه فعالیت  10تا  5فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی و اکثریت افراد بین 

ها از آمار توصیفی استفاده شده است. در جدول زیر در سازمان دارند. برای بررسی اولیه پاسخ

جود مدیریت دانش ذکر حالت وجود و عدم و 2در ی آمار توصیفی دو سازمان ها نیانگیم

 شده است.

 

 سازی مدیریت دانش سازی و عدم پیاده در دو حالت پیاده ها مؤلفهمقایسه میانگین کلی  :2جدول 
 

 سازی مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش عدم پیاده

سازی مدیریت  میانگین کل قبل از پیاده

 دانش
6496/2 

سازی مدیریت  میانگین کل بعد از پیاده

 شدان
7964/3 

 

سازی  پس از پیاده ها مؤلفهگردد وضعیت کلیه  مشاهده می 2که در جدول شماره  طور همان
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مدیریت دانش بهبود یافته است؛ اما به نتایج آمار توصیفی بسنده نخواهیم کرد. معادالت 

به دلیل حساس نبودن نسبت به حجم نمونه و متکی نبودن به نرمال بودن  PLSساختاری 

ی خاص و پیچیده ارتباط بین متغیرها ها مدلدر حوزه منابع انسانی و آزمودن  اربردک جامعه،

دهد ی را هم انجام میدییتأشود. در واقع معادالت ساختاری کار تحلیل عاملی استفاده می

 5و  2(. به دلیل پیچیدگی مدل پژوهش، چارچوب به سه بخش شکل 1395 آذر و همکاران،)

 بررسی و آزمون شد.معادالت ساختاری تفکیک گردید و با  8و 

 

 سازی مدیریت دانش بررسی مؤلفه هنجارهای ذهنی قبل و بعد از پیاده

 تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی کارکنان دارند. کارآمددانش  :H1فرض 

 .لذت کمک به دیگران تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی کارکنان دارند 

 نی کارکنان دارند.اعتماد تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذه 

 .بازخورد مناسب تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی کارکنان دارند 

 های اجتماعی تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی کارکنان  درک سودمندی رسانه

 دارند.

  فرضH0: 

 .دانش کارآمد تأثیری بر هنجارهای ذهنی کارکنان ندارند 

 نان ندارند.لذت کمک به دیگران تأثیری بر هنجارهای ذهنی کارک 

 .اعتماد تأثیری بر هنجارهای ذهنی کارکنان ندارند 

 .بازخورد مناسب تأثیری بر هنجارهای ذهنی کارکنان ندارند 

 های اجتماعی تأثیری بر هنجارهای ذهنی کارکنان  درک سودمندی رسانه

 ندارند.

ن، اعتماد، پارامتر دانش کارآمد، لذت کمک به دیگرا 5متغیر وابسته هنجار ذهنی تحت تأثیر 

های اجتماعی است. جهت بررسی و تحلیل  بازخورد مناسب و درک سودمندی رسانه
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سازی مدیریت دانش و سپس بعد از  ها را قبل از پیاده های پژوهش ابتدا شاخص فرضیه

 .میده یمسازی مدیریت دانش مورد سنجش قرار  پیاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هنجارهای ذهنی چارچوب :2شکل 

 

 سازی مدیریت دانش پیاده عدم -1
 

 سازی مدیریت دانش سنجش روابط بین متغیرهای هنجارهای ذهنی قبل از پیاده :3جدول 
 

Relation T Value 
Path 

Coefficient 
Variable 

AV

E 
Alpha CR 

هنجارهای  <دانش کارآمد

 ذهنی
 885/0 796/0 628/0 دانش کارآمد 344/0 240/3

 <لذت کمک به دیگران 

 ی ذهنیهنجارها
161/3 321/0 

لذت کمک به 

 دیگران
615/0 785/0 885/0 

 910/0 809/0 719/0 اعتماد 379/0 826/3 هنجارهای ذهنی <اعتماد

 <بازخورد مناسب 

 هنجارهای ذهنی
 893/0 801/0 648/0 بازخورد مناسب 359/0 593/3

های  درک سودمندی رسانه

 هنجارهای ذهنی <اجتماعی 
722/3 364/0 

مندی درک سود

های  رسانه

 اجتماعی

657/0 804/0 894/0 

 هنجارهای ذهنی

 بازخورد مناسب

 اعتماد

 لذت کمک به دیگران

 اجتماعی یهاانهرسدرک سودمندی 

 دانش کارآمد
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 سازی مدیریت دانش سنجش چارچوب بخش هنجارهای ذهنی قبل از پیاده :4جدول 
 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 875/0 603/0 788/0 057/0 693/0 104/0 هنجارهای ذهنی

 

جارهای ذهنی قبل از در ادامه اشکال مرتبط با ضریب مسیر، عدد تی و روایی چارچوب هن

 گردد. سازی مدیریت دانش ارائه می پیاده

 


 سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی قبل از پیاده cv: 3شکل 

 

  سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی قبل از پیاده T :4شکل  
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 سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی قبل از پیاده  path:5شکل 

 

 سازی مدیریت دانش پیاده -2
 

 سازی مدیریت دانش سنجش روابط بین متغیرهای هنجارهای ذهنی بعد از پیاده :5جدول 
 

Relation T Value 

Path 

Coeffic

ient 

Variable AVE Alpha CR 

 <دانش کارآمد

 هنجارهای ذهنی

 دانش کارآمد 0.359 684/2

622/0 742/0 859/0 

لذت کمک به دیگران 

 هنجارهای ذهنی <

مک به لذت ک 0.335 429/2

 859/0 729/0 622/0 دیگران

هنجارهای  <اعتماد

 ذهنی

 اعتماد 0.331 413/2

607/0 718/0 825/0 

 <بازخورد مناسب 

 هنجارهای ذهنی

 بازخورد مناسب 0.318 295/2

568/0 714/0 818/0 

های  درک سودمندی رسانه

هنجارهای  <اجتماعی 

 ذهنی

475/3 0.438 
درک سودمندی 

 های اجتماعی رسانه
716/0 810/0 906/0 
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 سازی مدیریت دانش سنجش چارچوب بخش هنجارهای ذهنی قبل از پیاده :6جدول 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 881/0 581/0 759/0 046/0 627/0 064/0 هنجارهای ذهنی

 

در ادامه اشکال مرتبط با ضریب مسیر، عدد تی و روایی چارچوب هنجارهای ذهنی بعد از 

 گردد. سازی مدیریت دانش ارائه می پیاده
 



 سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی بعد از پیاده  cv:6شکل  

 



 سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی بعد از پیاده T :7شکل  



 51 سازی مدیریت دانش گذاری دانش قبل و بعد از پیاده های انگیزه کارکنان و به اشتراک یابی مؤلفه وضعیت

 



 سازی مدیریت دانش هنجارهای ذهنی بعد از پیاده path :8شکل 

 

ش هنجارهای ذهنی قبل و بعد بخ Tمشخص است عدد  5و  3که از جداول شماره  طور همان

 شده فیتعرو ضریب مسیر مثبت است پس رابطه  96/1سازی مدیریت دانش بیشتر از  از پیاده

کیفیت  دهنده نشانو  5/0مناسب و ارتباط مثبت وجود دارد. میانگین کلیه متغیرها بیشتر از 

( CR) بیترک و پایایی 7/0ی کرونباخ متغیرها بیشتر از آلفامناسب چارچوب است. ضریب 

ی مستقل با متغیر وابسته رهایمتغبین  شده فیتعرو پذیرفته است. در نتیجه رابطه  8/0بیشتر از 

مثبت بودن عدد  6و  4)هنجارهای ذهنی( صحیح و مناسب است. با توجه به جدول شماره 

سازی مدیریت  ( بخش هنجارهای ذهنی قبل و بعد از پیادهCVچارچوب )مربوط به سنجش 

شاخص کیفیت و برازش چارچوب  R2چارچوب روایی مناسبی دارد و  دهد یمنشان  دانش،

است پس چارچوب دارای کیفیت مناسبی است. شاخص برازش مطلق  5/0از  تر بزرگ

(SRMR کمتر از )میانگین و پایایی ترکیب مناسب و آلفاو مطلوب است. ضریب  05/0 ،

ی مدیریت ساز ادهیاز پی ذهنی قبل و بعد بنابراین چارچوب بخش هنجارها؛ است دیتائمورد 

 دانش روایی و پایایی مناسبی دارد.
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و  6و  5 4و  3در جداول شماره  ها داده لیوتحل هیتجزبا توجه به نتایج حاصل از  تیدرنها

رابطه معنادار است. در  میابی یدرمی ذهنی، با هنجارهامرتبط  8و  7و  6 و 5و  4و  3ی ها شکل

. در نتیجه دانش کارآمد، لذت کمک به دیگران، شود یمپذیرفته  H1این حالت فرض 

های اجتماعی تأثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی  اعتماد، بازخورد مناسب و درک سودمندی رسانه

 کارکنان دارند.

 

 سازی مدیریت دانش بررسی مؤلفه انگیزه کارکنان قبل و بعد از پیاده

 بر انگیزه کارکنان دارند.تعامالت اجتماعی تأثیر مثبتی : H1فرض 

 .فرهنگ تأثیر مثبتی بر انگیزه کارکنان دارند 

 .هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر انگیزه کارکنان دارند 

 .کاربرد فناوری رسانه اجتماعی تأثیر مثبتی بر انگیزه کارکنان دارند 

 گذاری دانش تأثیر مثبتی بر انگیزه کارکنان دارند. به اشتراک 

  فرضH0ت اجتماعی تأثیری بر انگیزه کارکنان ندارند.: تعامال 

 .فرهنگ تأثیری بر انگیزه کارکنان ندارند 

 .هنجارهای ذهنی تأثیری بر انگیزه کارکنان ندارند 

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی تأثیری بر انگیزه کارکنان ندارند. 

 گذاری دانش تأثیری بر انگیزه کارکنان ندارند. به اشتراک 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 چارچوب بخش انگیزه کارکنان :9کل ش

ی گذاراشتراکبه 

 دانش  

 انگیزه کارکنان

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

 تعامالت اجتماعی

 فرهنگ

 هنجارهای ذهنی
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 سازی مدیریت دانش عدم پیاده-1
 

 سازی مدیریت دانش روابط بین متغیرهای انگیزه کارکنان قبل از پیاده سنجش :7جدول 
 

Relation 
T 

Value 
Path 

Coefficient 
Variable AVE Alpha CR 

تعامالت 

انگیزه <اجتماعی

 کارکنان

602/2 258/0 
تعامالت 

 اجتماعی
574/0 758/0 853/0 

انگیزه <فرهنگ

 کارکنان
 917/0 818/0 722/0 فرهنگ 387/0 911/3

هنجارهای 

 انگیزه کارکنان<ذهنی
134/3 298/0 

هنجارهای 

 ذهنی
611/0 770/0 875/0 

کاربرد فناوری رسانه 

انگیزه <اجتماعی

 کارکنان

247/2 251/0 
کاربرد فناوری 

 رسانه
539/0 714/0 836/0 

ذاری گ به اشتراک

 انگیزه کارکنان<دانش
418/2 257/0 

به 

گذاری  اشتراک

 دانش

571/0 755/0 848/0 

 

 سازی مدیریت دانش سنجش چارچوب بخش متغیرهای انگیزه کارکنان قبل از پیاده :8جدول 

 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 898/0 628/0 802/0 054/0 783/0 169/0 انگیزه کارکنان
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 سازی مدیریت دانش پیاده -2

 
 سازی مدیریت دانش سنجش روابط بین متغیرهای انگیزه کارکنان بعد از پیاده :9جدول 

 

Relation 
T 

Value 

Path 

Coefficient 
Variable AVE Alpha CR 

انگیزه <تعامالت اجتماعی

 کارکنان
 914/0 814/0 725/0 تعامالت اجتماعی 461/0 869/3

 871/0 758/0 634/0 فرهنگ 391/0 747/2 انگیزه کارکنان<فرهنگ

انگیزه <هنجارهای ذهنی

 کارکنان
 816/0 713/0 535/0 هنجارهای ذهنی 306/0 250/2

کاربرد فناوری رسانه 

 انگیزه کارکنان<اجتماعی
733/2 388/0 

کاربرد فناوری 

 رسانه
634/0 755/0 860/0 

گذاری  به اشتراک

 انگیزه کارکنان<دانش
448/3 428/0 

گذاری  راکبه اشت

 دانش
705/0 794/0 895/0 

 

 سازی مدیریت دانش سنجش چارچوب بخش متغیرهای انگیزه کارکنان بعد از پیاده :11جدول 
 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 869/0 565/0 733/0 051/0 773/0 194/0 انگیزه کارکنان

 

 میابی یدرم 10و  9و  8 و 7شماره  در جداول ها داده لیوتحل هیتجزبا توجه به نتایج حاصل از 

در سطح معناداری است در نتیجه تعامالت اجتماعی، فرهنگ، هنجارهای  T Valueآماره 

گذاری دانش تأثیر مثبتی بر انگیزه  ذهنی، کاربرد فناوری رسانه اجتماعی و به اشتراک

 پذیرفته است. H1کارکنان دارند. در نتیجه فرضیه 

 

 سازی مدیریت دانش اری دانش قبل و بعد از پیادهگذ بررسی مؤلفه اشتراک

 گذاری دانش دارند. تعامالت اجتماعی تأثیر مثبتی بر اشتراک: H1فرض 
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 گذاری دانش دارند. فرهنگ تأثیر مثبتی بر اشتراک 

 گذاری دانش دارند. هنجارهای ذهنی تأثیر مثبتی بر اشتراک 

 گذاری دانش دارند. اککاربرد فناوری رسانه اجتماعی تأثیر مثبتی بر اشتر 

 گذاری دانش دارند. کارکنان تأثیر مثبتی بر اشتراک انگیزه 

 گذاری دانش ندارند. تعامالت اجتماعی تأثیری بر اشتراک: H0فرض 

 گذاری دانش ندارند. فرهنگ تأثیری بر اشتراک 

 گذاری دانش ندارند. هنجارهای ذهنی تأثیری بر اشتراک 

  گذاری دانش ندارند. تأثیری بر اشتراککاربرد فناوری رسانه اجتماعی 

 گذاری دانش ندارند. کارکنان تأثیری بر اشتراک انگیزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری دانش چارچوب بخش به اشتراک :11شکل 

 

 

 

 

 انگیزه کارکنان
ی گذاراشتراکبه 

 دانش

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

 هنجارهای ذهنی

 فرهنگ

 تعامالت اجتماعی
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 سازی مدیریت دانش عدم پیاده -1
 

 سازی مدیریت دانش گذاری دانش قبل از پیاده سنجش روابط بین متغیرهای اشتراک :11جدول 
 

Relation T Value 

Path 

Coeffici

ent 

Variable AVE Alpha CR 

به  <تعامالت اجتماعی

 گذاری دانش اشتراک
349/3 348/0 

تعامالت 

 اجتماعی
631/0 797/0 890/0 

گذاری  به اشتراک <فرهنگ

 دانش
 859/0 759/0 590/0 فرهنگ 269/0 025/3

به  <هنجارهای ذهنی

 گذاری دانش اشتراک
 847/0 717/0 569/0 نجارهای ذهنیه 254/0 365/2

 <کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

 دانش گذاری به اشتراک
751/3 367/0 

کاربرد فناوری 

 رسانه
702/0 805/0 908/0 

به  <انگیزه کارکنان

 گذاری دانش اشتراک
 922/0 824/0 724/0 انگیزه کارکنان 715/0 093/7

 

 سازی مدیریت دانش ه کارکنان قبل از پیادهچارچوب بخش متغیرهای انگیز سنجش :12جدول 

 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 914/0 659/0 825/0 050/0 784/0 171/0 انگیزه کارکنان

 

 سازی مدیریت دانش از پیادهگذاری دانش قبل  چارچوب بخش متغیرهای اشتراک سنجش: 13جدول 
 

Variable CV R2 SRMR Alpha AVE CR 

 934/0 745/0 853/0 042/0 803/0 264/0 ذاری دانشگ به اشتراک
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 سازی مدیریت دانش پیاده -2
 

 دانش سازی مدیریت گذاری دانش بعد از پیاده روابط بین متغیرهای اشتراک سنجش :14جدول 
 

Relation T Value 
Path 

Coefficient 
Variable AVE Alpha CR 

به  <تعامالت اجتماعی

 گذاری دانش اشتراک
877/2 407/0 

تعامالت 

 اجتماعی
651/0 756/0 877/0 

به  <فرهنگ

 گذاری دانش اشتراک
 889/0 782/0 682/0 فرهنگ 419/0 239/0

به  <هنجارهای ذهنی

 گذاری دانش اشتراک
947/0 401/0 

هنجارهای 

 ذهنی
665/0 779/0 884/0 

کاربرد فناوری رسانه 

به  <اجتماعی

 گذاری دانش اشتراک

404/2 324/0 

برد کار

فناوری 

 رسانه

577/0 716/0 823/0 

به <انگیزه کارکنان

 گذاری دانش اشتراک
399/6 830/0     

 
 سازی مدیریت دانش سنجش چارچوب بخش متغیرهای انگیزه کارکنان بعد از پیاده :15جدول 

Variable CV R
2

 SRMR Alpha AVE CR 

 904/0 691/0 788/0 041/0 791/0 195/0 انگیزه کارکنان

 

 سازی مدیریت دانش دانش بعد از پیادهگذاری  چارچوب بخش متغیرهای به اشتراک سنجش: 16جدول 

Variable CV R2 SRMR Alpha AVE CR 

 827/0 517/0 721/0 068/0 566/0 051/0 گذاری دانش به اشتراک

 

 16و  15و  14و  13و  12و  11ها در جداول  وتحلیل داده با توجه به نتایج حاصل از تجزیه

در سطح معناداری است در نتیجه تعامالت اجتماعی، فرهنگ،  T Valueیابیم آماره  درمی

هنجارهای ذهنی، کاربرد فناوری رسانه اجتماعی و انگیزه کارکنان تأثیر مثبتی بر 

چارچوب مربوط  تیدرنها پذیرفته است. H1گذاری دانش دارند. در نتیجه فرضیه  اشتراک



  1398تابستان ـ 28ماره ـ ش هفتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                          58

 

انگیزه کارکنان و به  هیدوسوگردد. همچنین ارتباط  می دیتائانش گذاری د به بخش اشتراک

 است. دیتائمورد  گذاری دانش اشتراک
 

 

 

 

 

 

 

 گذاری انگیزه و به اشتراک هیدوسوچارچوب ارتباط  :11شکل 
 

در می  pc ،cv ،R2 ،SRMRهای سنجش چارچوب  و شاخص ها شکلو با توجه به کلیه 

چارچوب کلی پژوهش شکل  تیدرنهاو  اسبی استبابیم چارچوب پژوهش چارچوب من

 گردد. می دیتائ 12شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب کلی پژوهش :12شکل 

 یارگذاشتراکبه 

 دانش

انگیزه 

 کارکنان

 هنجارهای ذهنی

 فرهنگ

تعامالت 

اجتماعی

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

به 

 یگذاراشتراک

 دانش

انگیزه 

 کارکنان

 کاربرد فناوری رسانه اجتماعی

 تعامالت اجتماعی

 فرهنگ

 هنجارهای ذهنی

 لذت کمک به دیگران

 اعتماد

 بازخورد مناسب

 انه اجتماعیدرک سودمندی رس

 کارآمددانش 
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از  تر کوچک ها مؤلفهبه ازای کلیه  sigبر اساس نتایج حاصل از آزمون یومان وینتی، عدد 

سازی  یادهقبل و بعد از پ ها مؤلفهپذیرفته است و بین کلیه  H1است در نتیجه فرض  05/0

میانگین کلی  18شماره  Ranks مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. در جدول

سازی بهبود یافته است.  سازی مدیریت دانش نسبت به قبل از پیاده بعد از پیاده ها مؤلفهی ها رتبه

گذاری  سازی مدیریت دانش باعث بهبود وضعیت انگیزه کارکنان و اشتراک در نتیجه پیاده

 .شود یمش دان

 

 سازی مدیریت دانش قبل و بعد از پیاده ها مؤلفهی بند رتبه سهیمقا :17جدول 

 متغیر
Ranks 

 سازی بعد از پیاده سازی قبل از پیاده

 86578/89 78273/49 رتبه کل

 

ی ها تالشبر تعدد  تواند یمسازی موفق مدیریت دانش  که پیاده دهد یماین مطالعه نشان 

گذاری دانش خود و افزایش انگیزه کارکنان در راستای اهداف  شتراککارکنان در به ا

 باشد. مؤثرسازمانی 

 

 یریگ جهینتبحث و 

سازی موفق  گذاری دانش یکی از اجزای اصلی فرایند مدیریت دانش است و پیاده اشتراک

اجرای صحیح هر فرایند موجود در چرخه مدیریت دانش است. میل به  درگرومدیریت دانش 

از انگیزه است، لذا این  متأثررفتار کارکنان  از رفتار کارکنان و متأثرگذاری دانش  اکاشتر

گذاری  کارکنان و به اشتراک زهیبر انگتأثیرگذار  هایشناسایی شاخص باهدفپژوهش 

شاخص تعامالت اجتماعی، فرهنگ،  9این پژوهش با مطالعه مبانی نظری  در دانش انجام شد.

رد فناوری رسانه اجتماعی، دانش کارآمد، لذت کمک به دیگران، هنجارهای ذهنی، کارب

های اجتماعی شناسایی و آزمون شد. بر  اعتماد، بازخورد مناسب و درک سودمندی رسانه

گذاری دانش تأثیر  ی انگیزه و اشتراکها مؤلفهبر  موردنظرهای  اساس نتایج حاصل، شاخص
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ارچوب وضعیت یابی انگیزه کارکنان و به ، چها لیتحلمثبت و معناداری دارند. بر اساس 

سازی  نهایی قرار گرفت. با وجود این چارچوب و پیاده دیتائگذاری دانش مورد  اشتراک

مدیریت دانش را بر دو مؤلفه انگیزه و  راتیتأث توانند یم ها سازمانمطلوب آن، 

 .ی بررسی نماینددرست بهگذاری دانش  اشتراک

کوارک و  ؛1392؛رفوآ و همکاران 1390)بیگی و همکاران،ی ها پژوهشدر مقایسه با 

؛  2015بهرینگر و ساسنبرگ، ؛ 2014چان و ما،  ؛1392، سراجیان و همکاران ؛2016پارک،

صورت گرفته در داخل و خارج کشور  (1391؛جابری و همکاران،  1390ترکزاده و زینلی، 

پژوهش حاضر در بر دارنده عوامل انسانی بیشتری است. همچنین پژوهشی یافت نشد که از 

مجزا  طور بهسازی مدیریت دانش  ا قبل و بعد از پیادهر مدنظرنظر کیفی، وضعیت دو مؤلفه 

 ی برودتی چنین پژوهشی انجام نشده است.ها شرکتبررسی نماید. در 

( متغیرهای کلیدی 1392نتایج مطالعات رفوآ و همکاران ) دهد یمی پیشین نشان ها پژوهش

 ؛ کهفناوری است کاربرد گذاری دانش نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، تأثیرگذار بر اشتراک

ی سراجیان، صالح اولیاء و ها افتهی بخش انگیزه کارکنان همخوانی دارد. طبق یها افتهبا ی

عامل در اشتراک  نیتر مهم( عامل انسانی 1390( و بیگی، صرافی و طاهری )1392) یسلطان

وهش ی این پژوهش در بعد عوامل انسانی هماهنگی دارد. در این پژها افتهبا ی ؛ کهدانش است

 و 2ایپ ،1( و لیااو1391جابری و همکاران، ؛2015)منصور،ی هنجارهای ذهنی با نتایج ها مؤلفه

نتایج نشان  (2015بهرینگر و ساسنبرگ )همخوانی دارد. در پژوهشی، 2013در سال  3چووب

گذاری دانش تأثیر مثبتی دارد.که  های اجتماعی در اشتراک دی رسانهدادند درک سودمن

)اسکار ( و2016همسو با نتایج بخش هنجارهای ذهنی است. نتایج پژوهشی پارک و کوارک)

پذیرش  نشان داد درک سودمندی رسانه اجتماعی برای تبادل دانش و (2015و نیکالی،

گذاری  که با نتایج بخش اشتراک .دینما یمهای اجتماعی توسط کارکنان کمک شایانی  رسانه

 ؛2015)اسکار و نیکالی، دانش و بخش هنجارهای ذهنی هماهنگ است. نتیجه مطالعات 

 

1. Liaoa 

2. Pia 

3. Choub  



 61 سازی مدیریت دانش گذاری دانش قبل و بعد از پیاده های انگیزه کارکنان و به اشتراک یابی مؤلفه وضعیت

 

( العلوی و همکارانش و هانگ 2016 ،؛ نام و همکاران  2012؛ لین و همکاران، 2011هانگ ، 

ی ادبیات تحقیق ها افتهی  پژوهش حاضر با یها افتهی یطورکل بهو همکاران همخوانی دارد. 

  است. جهت هم

سازی مدیریت دانش و مقایسه شرایط قبل و  بودن پیاده بر زمانمحدودیت پژوهش،  نیتر یاصل

 سازی مدیریت دانش در سازمان است. یادهبعد از پ

، سازمان خصوصی ها مؤلفهچارچوب و تأثیر مدیریت دانش در بهبود وضعیت  دیتائبا توجه به 

ی الزم جهت تعامالت ساز نهیزمتصمیم به اجرای مدیریت دانش گرفت. بدین ترتیب که 

یی جهت ها آموزشی و ساز فرهنگی جهت زیر برنامهی روز، ها یفناور بکار بردنبیشتر، 

ی صحیح هنجارهای ذهنی کارکنان، مکتوب نمودن دانش ضمنی هر فرد، ریگ شکل

ی ارزیابی عملکرد ماهانه، امتیازی برای مکتوب نمودن ها فرمی گردید. همچنین در زیر برنامه

بر اساس امتیاز  تاًینهادر نظر گرفته شد که  کارکنانی ها جوابحین کار و کیفیت  سؤاالت

 پاداشی به اعضا تعلق بگیرد. شده کسب

ی انسانی ها مؤلفهسازی مدیریت دانش در بهبود  با توجه به نتایج مثبت پژوهش و اهمیت پیاده

گذاری  گردد به بررسی چارچوب وضعیت یابی انگیزه کارکنان و به اشتراک پیشنهاد می

در ( بزرگ ی متفاوت )کوچک،ها اندازهی دولتی و خصوصی با ها سازماندانش در 

ی کاری متفاوت پرداخت و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه گردد. از طرف دیگر با ها حوزه

در مدیریت دانش در راستای توسعه ابعاد مختلف  ها سازمانتوجه به اهمیت سطح بلوغ 

گذاری  (، بررسی انگیزه کارکنان و اشتراک2004ویگ و کارل،) یسازمانی انسانی و ها مؤلفه

 گردد. ی مختلف پیشنهاد میها سازمانبلوغ مدیریت دانش در دانش بر اساس سطح 
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 منابع

ی اجتماعی بر کارآفرینی در ها شبکه(. تأثیر 1396مبارکی، م ) ؛ وحسینی فر، ا ؛ وایمانی، ع

، سال ششم، هوشمند وکار کسبفصلنامه مطالعات مدیریت . انیبن دانشی ها شرکت

  .22تا  1، صفحات 96، زمستان 22شماره 

 – PLSمدلسازی معادالت ساختاری: کمترین مربعات جزئی )(. 1395.)رزاده،  .، غالمع، آذر

SEM)  .254-280، کتاب 

 منظور به(. طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز 1390و طاهری، م. ) بیگی، ر. ن.، صرافی، ا.

، 5شمار ، سال سوم مدیریت تحول نامه پژوهشی مدیریت دانش در سازمان. ساز ادهیپ

148-180.  

ی فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری ها چالش(. 1390و هاشمی، س. ح. ) پورامینزاد، س.

  .21-5، 136 ژورنال کار و جامعه،برای رفع آن. 

ی کردیرو :2وب مدیریت دانش در عصر (. 1389و شعبانی، ع. ) تاجدینی، ا.، موسوی، ع.

ی دانشگاهی، سال چهل و رسان اطالعنشریه تحقیقات کتابداری و  تکامل گرایانه.

  .119-101، 51چهارم، شماره 

 هیسرماانگیزش و توانمندی آموزشگران: مدل  توسعه(. 1390و زینلی، ف. ) ترکزاده، ج.

-1، 25، سال ششم، شماره ترویجی -یه علمینشرفصلنامه منابع انسانی ناجا، انسانی. 

26.  

ی درونی و بیرونی بر ها زشیانگ(. بررسی تأثیر 1391و سلیمی، ج. ) خزائلی، م. ،.جابری، ا

ادارات  کارمندانموردی  مطالعهی ورزشی )ها سازماندر  کارکنانتسهیم دانش 

  .75-55، 16، نشریه مدیریت ورزشیی استان اصفهان(. بدن تیترب

بر اشتراک دانش در سازمان  مؤثر و عوامل(. بررسی وضعیت شیوه 1386پ. )خاتمیانفر، 

 نامه انیپاکارشناسی ارشد و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.  ها موزه ها کتابخانه
 .دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.gisoom.com/book/11214661/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-PLS-SEM/
https://www.gisoom.com/book/11214661/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-PLS-SEM/
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(. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان 1389و زمانی، ن. ) غ. پ.، علیزاده، ن. ،راد

موزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان ترویج و آ

          .16-6(، 1)41کشاورزی ایران  توسعهتحقیقات اقتصاد و سازمان. 

 اس پی اس یافزارها نرم با آمار کاربردهای(. 1393. )م، معمارپور و. ر، صفری.، عزاده،  رجب
  .344-325، کتاب. اس ال یپ ،زرلیل اس،

ی زیرساختی ها مؤلفه(. وضعیت یابی 1392و تاجداران، م. ) ایی، س.رفوآ، ش.، رض

ی رسان اطالعتحقیقات کتابداری و سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه.  پیاده

  .346-325، 3، شماره 47، دوره دانشگاهی

(. مدیریت دانش فن نوآوری؛ چارچوبی جدید برای مدیریت 1389و الهی، ش. ) ر. ت. ،زاده

توسعه مطالعه موردی از صنایع دارویی و پوشاک.  -نش، فناوری و نوآورییکپارچه دا
  .158(. 1372ساروخانی. )  .تکنولوژی صنعتی

ی موانع به بند تیاولو(. تعیین و 1392و سلطانی، م. ) سراجیان، د.، اولیاء، م. ص.

و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه  ها دانشگاهگذاری دانش در  اشتراک

، سال نهم، شماره فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشدزش عالی امام جواد )ع(. آمو

34 ،34-43.  

ی ها سازمانی مدیریت دانش در ریکارگ به(. چارچوبی برای 1385و احسانی، م. ) فتحیان، م.

ی مدیریت تهران گروه پژوهشی الملل نیبچهارمین کنفرانس  کشور. و توسعهتحقیق 
  .آریانا

ی ور بهرهو استراتژی سازمانی بر  اثر ساختار(. 1393و جابری، س. ) ، سعادت، م.موغلی، ع.

دومین فارس.  احوال ثبت: موردمطالعهکارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش 
  .2، ی مدیریت چالش هاو راهکارهاالملل نیبکنفرانس 

در سازمان (. تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش 1392ناصری، س. )

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات گرایش تجارت  نامه انیپا. 2.0

  .الکترونیکی
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