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Abstract 

Aim: The present study was conducted to analyze the meta-analysis of organizational 
factors affecting the sharing of organizational knowledge. 

Method: The present study's mechanism is a quantitative meta-analysis to reach a general 

conclusion in this area. For this purpose, CMA2 software has been used. The purpose of this 
method is to integrate studies conducted in a specific field of research. 

Findings: Findings show that organizational factors with p-value = 0.000 significantly 

affect knowledge sharing from the organization and can explain up to 0/504 the changes in 
knowledge sharing. The heterogeneity test shows that there is heterogeneity between the studies 

(Q=1237.166 and p-value = 0.000). Also, The funnel diagram shows low standard error and 

relatively low bias. The expression in the distribution is regular, and the observed error is due to 
possible types of oblique.  

Conclusion: According to the research findings, among the organizational factors affecting 

the sharing of organizational knowledge, structural capital with 0.636, relationship capital with 
0.637, cognitive trust with 0.646, emotional trust with 0.609, transformational leadership with 

0.643, social interaction with 0.713, and standard language with 0.690 had the highest effect and 

significant relationship with organizational knowledge sharing. 
 

Keywords: Meta-analysis, knowledge, knowledge management, knowledge sharing, 

Organizational factors. 
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 . مقدمه1

و  1رود )چندر جهان پر از تکاپوی امروزه، دانش منبع اساسی مزیت رقابتی پایدار به شمار می
عنوان مدیریت دانش  رو چندی است که مبحث مهمی به  این (. از001ص ،5117همکاران، 

باشد. در  شده است. مدیریت دانش مفهومی اساس برای حفظ توان مزیت رقابتی سازمان می مطرح 
داری، تسهیم دهی، نگه واقع، اجتماعی از راهبردها که به یک سازمان توانایی شناسایی، خلق، سازمان

(. از اهداف مهم افراد در 08ص ،0315دهد )آرکلیان سرنقی، میو استفاده بهینه از منابع را 
گذاری دانش بین ها و در مجموع در جوامع از به کار بردن مدیریت دانش، تسهیم و به اشتراک سازمان

(. در اکثر کتاب و مقاالت و 5ص ،0315افراد سازمان جهت خلق مزایای رقابتی است )غفاری، 
گرفته، بر توزیع دانش مناسب، به افراد مناسب و در   یت دانش انجامهایی که در حیطه مدیرپژوهش

شده  شده است، چراکه اگر دانش نهادینه   ترین چالش تسهیم دانش اشارهعنوان بزرگ زمان صحیح به 
تدریج در ذهن افراد فقط  در ذهن افراد نتواند به شیوه مؤثری با دیگر افراد به اشتراک گذاشته شود، به 

زمان کارایی خود را از دست خواهد داد )سلمانی جلودار و  ماند و هم وشنی از آن باقی میر سایه
شود و ها محسوب می (. بنابراین، تسهیم دانش امری حیاتی برای سازمان7، ص0312غالمعلی، 

ها خواهند بود  های متفکر و با خالقیت با دریافت اصولی مراتب دانشی، قادر به خلق بهترین انسان
گیر کاهش ای چشم گونه  های سازمان به (. با توزیع و انتقال دانش، هزینه7ص ،0318روزش، )ف

یابند، ولیکن اگر افراد از این امر خطیر غافل شوند، شاهد سیر صعودی مخارج سازمان به دلیل  می
 (.051ص ،5101، 2تکرار تجربیات گذشته خواهند بود )وانگ و نئو

ق فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی، پژوهش حاضر سعی دارد از طری
 ی تسهیم مؤثر دانش ارائه دهد.راهکارهایی مشخص و عملیاتی در حوزه

 . بیان مسئله4

که بتوانند گوی سبقت را از رقبای خود بربایند، به توسعه  ها برای این در جهان امروز سازمان
های محیطی  ا قادر به انطباق خود با نیازها و چالشروزافزون دانش سازمانی خود نیاز دارند، ت

(، و 2، ص0318(. دانش عنصر کلیدی یک سازمان )موتاب، 0ص ،0312باشند )صناعی، 
                                                           

1. Chen 

2. Wang & Neo 
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واقع تولید و ارائه  شود، در ی یک سازمان محسوب می ها و سرمایه ترین داراییازجمله مهم
زاد و مؤمنی،  ن است )علیزاده، حسنمحصوالت باکیفیت باال، بدون وجود این منبع کاری غیرممک

ای است که یک سازمان باید از آن حفاظت کند. مدیریت دانش (. دانش سرمایه21ص ،0313
یک استراتژی مستمر برای اکتساب دانش مناسب، برای افراد مناسب و در زمان مناسب است 

ت در مدیریت (. مدیریت دانش مبحثی با اهمی525ص ،0317لو و عزیزی،  )ساعتچیان، خادم
ها نقشی بسزا ایفا  وری بهتر سازمانشود، که در رابطه با مزیت رقابتی و بهرهامروزه محسوب می

کند،  ای که مدیریت دانش دنبال می(. چالش عمده00ص ،0311کند )عسگرانی و اصغری،  می
رزش گذاری دانش است و زمانی که این دانش به اشتراک گذاشته نشود، ا تسهیم و به اشترک

(. تسهیم دانش یکی از 1ص ،0315آباد،  پور ملک ناچیزی برای سازمان به همراه دارد )عبدی
 عنصرهای کلیدی مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است )کاظمی، وحیدی مطلق و وحیدی مطلق،

 ،0312کند )سلمانی جلودار و غالمعلی، ها کمک شایان توجهی می (، که به رشد سازمان018ص
دانش به انتقال دانش در فرایند ارتباطات درون و پیرامون سازمانی به همکاران اشاره (. تسهیم 7ص

، 1دارد، و منظور از دانش، دانشی است که شخص در سازمان به دست آورده است )جی و همکاران
مشاهده نیست )ساعتچیان،   صورت مستقیم در بین افراد قابل (. تسهیم دانش به 131ص ،5111

های  عنوان یک فعالیت با ارزش، منبع بسیاری از فعالیت(، و به 525ص ،0317یزی، لو و عز خادم
(. تسهیم 1، ص0313شود )ابراهیم پورآرنگی، استراتژیک مدیریت دانش در سازمان محسوب می

( و بدون آن، دانش فردی به سازمانی 5115، 2گردد )اسکایرمدانش کارآمد ضامن پیشرفت آن می
داری شده،  جای دانش نگه های راهبردی مهم به  ها به ایده و افراد در سازمانتبدیل نخواهد شد 

توان به (. از عوامل مؤثر در تسهیم دانش سازمانی می5118، 3دسترسی خواهند داشت )جو
عوامل سازمانی اشاره کرد. عوامل سازمانی از امکانات سازمانی و فرهنگ حاکم بر سازمان ناشی 

 (.3ص ،0312 شوند )اجتهادنیا، می
های مختلفی ازجمله بهبود وضع رقابتی  توان شاهد پیامدبا حاکم شدن تسهیم دانش می

(، بهبود عملکرد، در دسترس قرار دادن خدمات بهتر 703ص ،0311سازمان )فیلسوفیان و اخوان،
                                                           

1. Ji & etal. 

2. Skyrem 

3. Jo 
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توان گفت که از (. می2ص ،0318ها بود )موتاب،  به مشتریان و دستیابی به بهترین نوع دانش
ها، بهبود تسهیم دانش میان افراد در  اهداف اساسی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان

منظور ایجاد مزیت رقابتی است. همچنین تسهیم دانش   طور بین افراد و سازمان به سازمان و همین
مین ها در انتشار دانش، تض دهد که موجب کاهش هزینهمؤثر بین اعضای سازمان زمانی رخ می

های کاری در داخل سازمان شود و سازمان را در حل مسائل توانمند کند  انتشار بهترین روش
های مختلف گویای این نکته است که تسهیم دانش بر مواردی  (. پژوهش7ص ،0313)کریم، 

(، یادگیری و عملکرد سازمانی 10، ص0310همچون کیفیت نوآوری )شائمی و همکاران، 
 ،0310(، چابکی سازمان )ابیلی و همکاران، 50ص ،0310راد،  یدی)کشاورزی، صفری و حم

 ( تأثیرگذار است.51ص ،0312رسانی )بهمدی و دهنوی،  (، کیفیت خدمات22ص
با توجه به اهمیت تسهیم دانش، مطالعات نظری و تجربی به نسبت خوبی در حیطه تسهیم 

وجود،   (. با این3ص ،0311، های سازمانی انجام شده است )سلیمی و همکاران دانش در محیط
هایی که در ارتباط با موضوع تسهیم دانش صورت گرفته و نتایج متعارضی  تنوع و گستردگی پژوهش

آمده است، وجود متغیرهای مستقل متنوع اثرگذار بر  دست   های مربوط به این متغیر به که در یافته
های مرتبط با تسهیم دانش،  خیص حوزههای پژوهشی جدید و تش متغیر وابسته، لزوم توجه به حوزه

اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان کرده است و انجام فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر 
 تسهیم دانش سازمانی را به امری کلیدی مبدل کرده است.

 ،0310ها است )نوغانی دخت بهمنی و میرمحمد تبار،  فراتحلیل درواقع تحلیل تحلیل
سازی نتیجه مطالعات، گسترش  حلیل فرصت مناسبی برای پژوهشگران در یکپارچه(. فرات13ص

های مورد بررسی فراهم  های نو و ارائه تفسیرهای جامع از پدیده های موجود، ایجاد نظریه نظریه
های مختلف به جهت تعیین ماهیت آن. این عمل در  تحلیل عبارت از شکستن کل به قسمآورد.  می

ها برای نشان دادن عوامل مورد پژوهش، انجام  قرار دادن اجزاء درون ترکیبتحلیل آماری با 
شود. استفاده از فراتحلیل برای دستیابی به اجماع، در مجموع مطالعات مورد توصیه محققان  می

اند و هدف آن شناخت  های مشابه ای از ترکیب تحقیقاتی است که دارای فرض است. فراتحلیل گونه
 (.012ص ،0311متغیرها در تحقیقات مختلف پیشین است )شیرانی و هدایی، رابطه یا تأثیر 

 های رو پژوهش حاضر در نظر دارد با عنایت به روش فراتحلیل و با منسجم کردن پژوهش از این
شده در حیطه تسهیم دانش، عوامل سازمانی مؤثر بر آن را شناسایی و اندازه اثر هر  مجزای انجام 

شخص کند. عالوه بر تشخیص عوامل سازمانی و مشخص کردن اندازه اثر کدام از عوامل را م
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های توسعه منابع  های مختلف در بهبود شاخص توان به سازمان ها، با انجام این پژوهش می آن
ترین تصمیمات کمک کرد. دستیابی به بهترین های متنوع برای اتخاذ مناسب حلانسانی و ارائه راه

 ها، از اّهم اهداف این پژوهش است. یشتر سازماننتایج جهت بهبود هرچه ب

 . اهداف پژوهش8

 شرح زیر است: هدف پژوهشی اصلی به  0ی تحقیق پژوهش حاضر دارای  با توجه به مسئله
 های مرتبط با عوامل مؤثر سازمانی بر تسهیم دانش سازمانی. فراتحلیل پژوهش ـ
شده در حوزه تسهیم  های انجام  ه در پژوهشکار رفت تعیین اندازه اثر کلی برای متغیرهای به ـ

 دانش سازمانی.
 تعیین میزان همگونی و ناهمگونی در بین مطالعات. ـ
 تعیین سوگیری انتشار در بین مطالعات. ـ

 سؤال پژوهشی زیر است: 0بنابراین، پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به 
 اند؟ شده کدام انجام های عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی در پژوهش ـ
 شده در حوزه تسهیم دانش به چه میزان است؟  اندازه اثر هر یک از متغیرهای استخراج ـ
 های پژوهش همگن هستند یا ناهمگن؟ یافته ـ
 سوگیری انتشار پژوهش چه میزان است؟ ـ

 شناسی پژوهش . روش5

کارگیری روش  بههای کاربردی و به جهت  این پژوهش با توجه به هدف، ازجمله پژوهش
گیرد، و به لحاظ رویکرد تحقیق، استقرائی است، زیرا  های کّمی قرار می فراتحلیل در زمره پژوهش

فراتحلیل روشی است برای ترکیب کّمی  گردد. که برحسب مطالعات جزئی، نتایج کلی حاصل می
با مطالعات و ای است که  اطالعات حاصل از چند پژوهش و در نتیجه به دنبال کشف روابط تازه

(. فراتحلیل فرایندی 81ص ،0381های جداگانه قابل حصول نیست )کدیور و همکاران،  پژوهش
ای و یا چند سطحی است. بدین نحو که در این فرایند نخست اطالعات و شواهد از  چند مرحله

ه و در پایان با ها( و بعد با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت منابع اولیه استخراج )تحلیل مقدماتی داده
اعتماد  ها( و در نهایت یک کل جدید و قابل  گردند )تحلیل ثانویه داده یکدیگر ترکیب و ادغام می

صورت مبسوط در بخش  (. مراحل انجام فراتحلیل به 21ص ،0312آید )حیدرزاده،  حاصل می
 شده است.   های پژوهش ارائه یافته
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 های پژوهش . یافته4

 شده است. ی کردن پژوهش مبتنی بر فراتحلیل شش گام در نظر گرفته برای اجرایی و عملیات

 های معین براساس اهداف( . گام اول )تدوین سؤال4-1

ی تحقیق، چهار  منظور بررسی مسئله  گونه که قباًل نیز به آن اشاره شد، بهدر این مرحله همان
  شده است.  سؤال پژوهشی تدوین

 ها( و گردآوری پژوهشمند  . گام دوم )جستجوی نظام4-4

در این مرحله با توجه به راهبردهای دقیق و جامعی که برای جستجوی متون پژوهشی مرتبط با 
های اطالعاتی در ایران شامل پایگاه  ترین پایگاه هدف فراتحلیل الزم است و با استفاده از رایج

ت کشور، مرکز اطالعاتی علمی جهاد دانشگاهی، مجالت تخصصی نور، بانک اطالعات نشریا
های معتبر منتشر شده طی  اسناد و مدارک علمی ایران و پرتال جامع علوم انسانی، تمامی پژوهش

 آوری شد. برای انجام بود، جمع که مرتبط با تسهیم دانش سازمانی 0318تا  0382های  سال
، «نشتوزیع دا»، «انتقال دانش»، «تبادل دانش»، «تسهیم دانش»های  این مرحله، کلیدواژه

های اطالعاتی )اعمال فیلدهای تاریخ  پایگاه  در قسمت جستجوی پیشرفته« گذاری دانش اشتراک»
 نامه شناسایی شد. مقاله و پایان 721و عنوان و متن کامل( مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 

 . گام سوم )گزینش مطالعات(4-8

ای درون گنجی مدنظر، گزینش شده، با توجه به معیاره  در این مرحله مطالعات شناسایی
 شدند. معیارهای درون گنجی عبارت بود از:

 ها، تأثیر عوامل مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی باشند. هایی که موضوع بررسی آن ( پژوهش0

 ها در دسترس باشد. شده و فایل آن صورت کامل منتشر   هایی که به ( پژوهش5
شده و دارای ضریب همبستگی یا ضریب تأثیر   صورت همبستگی انجام هایی که به  ( پژوهش3

 های کافی جهت محاسبه اندازه اثر را دارا باشند. بوده و داده
های آماری، روش تحقیق،  شناسی، کّمی بوده و دارای مفروضه هایی که از نظر روش ( تحقیق0

 گیری، روش ارزیابی پایایی و روایی باشند. گیری، ابزار اندازه روش نمونه
 هایی که به زبان فارسی باشد. هش( پژو2

 های فراتحلیل کّمی انتخاب شد. سند پژوهشی متناسب با مالک011پس از جستجو، 
شده و در جدول  ( مراحل گزینش مطالعات برای ورود به فراتحلیل مشخص 0در شکل شماره )



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 181

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 آمده است.  0شماره 

 
 پیشینه تجربی تحقیق-1جدول 

نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

 (6288روشنکوکب)
نوآوری دانشو تبادل یادگیریبر به گرایشسازمان تأثیر مدل تبیین و طراحی

 سازمان
6 

ابیلیوهمکاران
(6289) 

المللیگذاریدانشسازمانیدرمؤسسهمطالعاتبیننقشعواملمؤثربربهاشتراک
 انرژی

3 

 2 ددرانتقالدانشسازمانینقشسرمایهفکریواعتما (6289معماری)

انصاریمعروف
(6291) 

اشتراک )به دانش تسهیم بر اجتماعی سرمایه نقش میانبررسی دانش گذاری(
 تهران65کارکنانشهرداریمنطقه

3 

 5 تأثیرسرمایهاجتماعیوانگیزهکارکنانبرتسهیمدانشدرشرکتپتروشیمیتبریز (6291پرنده)
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

الهیفرد،خایفدانایی
 (6291وحسینی)

 1 تأملیبرارتقاءتسهیمدانشدرپرتورفتارشهروندیسازمانی

سرلکواسالمی
(6291) 

 1 تسهیمدانشدردانشگاهصنعتیشریف،رویکردوسرمایهاجتماعی

 (6291پور)تقی
کارشناسانستادیجهاد بینمدیرانو تسهیمدانشدر اجتماعیدر نقشسرمایه

 دانشگاهی
8 

 (6293تیموری)
)ساختار سازمانی متغیرهای رابطه دانشدر-فرهنگ-بررسی تسهیم با فناوری(

 دیوانمحاسباتکشور
9 

 61 شناساییعواملارتباطاتاثربخشمجازیدرتسهیمدانشسازمانی (6291فالحیان)

مرتضویوهمکاران
(6291) 

 66 هادرتسهیمدانشفتناجتماعیتیمبررسیتأثیرادراکازعدالتواعتمادبرطفرهر

ابراهیمیوهمکاران
(6296) 

 63 بررسینقشاعتمادبرتسهیمدانششغلیکارکناندانشگاهتربیتمدرس

 62 شناساییوبررسیعواملمرتبطبااشتراکدانشدرادارهکلامورمالیاتیاستانالبرز (6296شریفیدوست)

 (6296صادقی)
کارکردهایمدیریتمنابعانسانیباخلقوانتقالدانشدرسازماناموربررسیرابطه
 مالیاتیکشور

63 

 (6296عرب)
مدنی)بی غیر بینجو بررابطه تأکید دانشبا تسهیم تمایلبه سازمانیو تمدنی(

 گریجوهمکاریسازمانیکارکنانسازمانتأمیناجتماعیشهرشیرازنقشتعدیل
65 

 (6296قجاوند)
وپرورششهرسازیتسهیمدانشدرسازمانآموزشتأثیرساختارسازمانیبرظرفیت

 تهران
61 

نیاوکشاورزی،بیگی
 (6296رضایی)

 61 نقشاعتمادبینفردیباتسهیمدانشدرسازمان

 (6296محمودی)
نوگرییادگیریسازمانیمیانکارکناتأثیرسرمایهفکریبرتسهیمدانشبامیانجی

 مدیراندانشگاهامیرکبیر
68 

 69 سازمانیباتسهیمدانشدرادارهکلراهوترابریاستانتهرانبررسیرابطهفرهنگ (6296ای)مغازه

 31 رابطهبینجوسازمانیباتسهیمدانش:نقشواسطهرفتارشهروندیسازمانی (6296نیکراهان)

جابری،سلیمیو
 (6293خزائیپول)

هایهایدرونیوبیرونیبرتسهیمدانشکارکناندرسازمانتأثیرانگیزشبررسی
 ورزشی

36 

 (6293ستاردباغی)
ارتباط رفتارتسهیمدانشکارکنانشهرداریمنطقهآمطالعهجوسازمانیو 5نبا

 تهران
33 

 32 ستانوبلوچستانبررسیرابطهبینجوسازمانیانتقالدانشدرکارکناندانشگاهسی (6292شیروانی)

پوردرویشیعلی
(6293) 

دانشاعضایهیئت تسهیم مدلترکیبیقصد اسالمیباارائه آزاد علمیدانشگاه
 رویکردعواملادراکی

33 
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

 35 بررسیعواملمؤثربرتسهیمدانشدرشرکتپیشرانموتور (6293قنبریآستانه)

 (6293راد)گلشن
ریزیهایرفتاربرنامهایتسهیمدانشبراساسنظریهبررسیعواملمؤثربررفتاره

 شده
31 

مرادیوهمکاران
(6293) 

اثرآنبرشناختیرابطهبررسینقشقراردادروان افزایشسرمایهاجتماعیو ایدر
 رفتارتسهیمدانش

31 

 (6293نوروزیفرانی)
وعملکردسازمانیدربررسیتأثیرتوانگرهایسرمایهاجتماعیبرفرایندتسهیمدانش

 استانداریفارس
38 

 (6293یوسفی)
 فرهنگ و سازمانی ساختار شرکتتأثیر دانش تسهیم در برسازمانی مبتنی های

 آوریسطحباالفن
39 

پورآرنگیابراهیم
(6292) 

 21 کارانهایتسهیمدانشازنظردانششناساییعواملمؤثربرپذیرشسیستم

 26 بررسینقشاعتمادمیانکارکنانبرتسهیموتعالیدانشسازمانی (6292احمدیشاد)

 (6292حجتی)
و راه اداره دانشکارکنان اشتراک و تیمی جو با هوشهیجانی رابطه شناسایی

 شهرسازیاستانفارس
23 

رحمانسرشتو
 (6292شیخی)

ب اثرگذاریعواملنگرششغلی در شهروندیسازمانی رفتار رفتارنقشمیانجی ر
 تسهیمدانش

22 

 (6292صالحی)
دانشبا تسهیم به نسبت نوین اقتصاد بانک تهران شعب کارکنان رفتار بررسی

 شدهریزیاستفادهازمدلرفتاربرنامه
23 

عالمه،سلطانیو
 (6292نریمانی)

گرسرمایهاجتماعیبررابطهبینمدیریتاستعدادوتسهیمدانشبررسینقشتعدیل
 ازماندرس

25 

زادهوزاده،حسنعلی
 (6292مؤمنی)

 21 هایشهرتهرانرابطهسبکمدیریتوتسهیمدانشدرکتابخانه

 (6293غفاری)
بررسینقشرفتارشهروندیسازمانیبرتسهیمدانشدرادارهراهوشهرسازیاستان

 گیالن
21 

 28 تراک(دانشدراستانداریتهرانبررسیتأثیرنقشعدالتسازمانیبرتسهیم)اش (6292قوسی)

کاظمیوهمکاران
(6292) 

 29 بررسیتأثیرعواملاثرگذاربراشتراکدانشدرجوامعمجازیایرانی

کاووسیخامنه
(6292) 

 31 هادررفتارتسهیمدانش)موردمطالعه:وزارتکشورزمینهبررسینقشپیش

 36 ژیاطالعاتبررویتسهیمدانشدرسازمانسازمانیوتکنولوتأثیرفرهنگ (6292کریم)

منوریان،فضلیو
 (6292یگانه)

 33 هایمؤثربرفرایندتسهیمدانش)عواملپیشبرندهوبازدارنده(بررسیاستراتژی

میراسدالهلنجرودو
 (6292پوردرویش)علی

 32 گروهیبررسیعواملسازمانیمؤثربرتسهیمدانشدرون
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

کوچینیکنامصفری
(6292) 

 33 هایرهبریباخالقیتباتوجهبهنقشمیانجیتسهیمدانشبررسیرابطهسبک

یاسینیوشیری
(6292) 

تمایلآن انگیزشفردیوسرمایهاجتماعیمعلمانبر برایاشتراکتأثیر گذاریها
 دانشضمنیوآشکار

35 

شناسوخشنودیزدان
(6292) 

بینتسهی الگویروابط شهروندیسازمانیبراساسمفاهیمتبیین رفتار دانشو م
 گرارفتارسازمانیمثبت

31 

پوروخواه،ابراهیمخالق
 (6293کسان)

 31 هاییادگیریسازمانیدررفتاراشتراکدانشتحلیلنقشمکانیزم

درینیونامدارجویی
(6293) 

فرهنگمشارکتتیم تسهیمدانشو نمادینبر سرمایه آموزشبررسیتأثیر یدر
 عالی

38 

 39 ارزیابیعاملسازمانیمؤثربرانتقالدانشبااستفادهازتحلیلمسیردرشرکتبیمهایران (6293رضایی)

رضاییدریاکناری
(6293) 

نقش با دانشکارکنان تسهیم به تمایل بر فردی بین اعتماد تأثیر میزان بررسی
 میانجیتمایلبههمکاریکارکنان

51 

زادهوی،حسنزارع
 (6293مؤمنی)

 56 هایدانشگاهیرابطهتسهیمدانشوقابلیتنوآوریدرکتابخانه

 53 بررسیتأثیرساختارسازمانیبرتسهیمدانشکارکنانسازمانمقرراتوارتباطاترادیویی (6293سجادی)

سیدجوادینورضایی
(6293) 

 52 انشونوآوریسازمانیبررسیتأثیرسیستمکاریتعهدباالبرتسهیمد

 (6293شفعتی)

بیرونیوسرمایهاجتماعیبرتمایلبرتسهیم مطالعهتأثیرعواملانگیزشیدرونی،
شرکت کارکنان در آشکار و )مطالعهدانشضمنی تولیدی متوسط کوچکو های

 (هایکوچکومتوسطواقعدرشهرکصنعتیپایتختتهرانموردی:بنگاه

53 

رادهمایونیشیرازیو
(6293) 

گرینقشگرایشبهبررسیتأثیرفرهنگمبتنیبردانشبراشتراکدانشباتعدیل
 اعتماد

55 

زادهوصادقیحسن
 (6293صادقی)

 51 بررسیتأثیرسرمایهاجتماعیدرتمایلبهتسهیمدانش

پوروهمکارانقلی
(6293) 

 51 گذاریدانشاکبررسیتأثیرتوانمندسازیشناختیبرفرهنگاشتر

 (6293لطفی)
تسهیمدانشدرمدارسمتوسطهشهرستانبررسیرابطهبینسبک هایمدیرانبا

 کلیبر
58 

محبوب،اصغریاقدم
 (6293ومحمدی)

نقشفرهنگ اشتراکبررسی و یادگیریسازمانی در گذاریدانشتوسطسازمانی
 دبیرانشهرستانمیانه

59 

پورومهدوی،تقی
فیحسینیطری
(6293) 

جهاد ستادی کارشناسان و مدیران بین دانش تسهیم در اجتماعی سرمایه نقش
 دانشگاهی

11 
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

 (6295اجتهادنیا)
گذاریتحلیلچندسطحیتأثیرمدیریتتنوعمنابعانسانیبراعتمادسازمانیواشتراک

 کنندگیهنجارهایهمکاریدانشبانقشتعدیل
16 

 (6295آزادی)
فکریبرسازمدل میانجیسرمایه با یادگیریسازمانی و ینقشمدیریتاستعداد

 تسهیمدانش
13 

احمدیطاهری،
لیوحاتمیقلیچ
(6295) 

 12 ایهایرسانهتأثیرسرمایهاجتماعیسازمانیبرتسهیمدانشدرسازمان

زادهوپلنگیایمان
(6295) 

سازمانیدر تعهد اشتراکدانشو بین رابطه هایدولتیکتابداراندانشگاهبررسی
 شهرتبریز

13 

 15 گرابرتسهیمدانشتأثیرسبکرهبریتحول (6295بدر)

 11 آفرینبرتسهیمدانشبررسیتأثیرراهبردهایخودمدیریتیورهبریتحول (6295بهشتی)

 11 ایبرتسهیمدانشدردانشگاههرمزگانبررسیتأثیراخالقحرفه (6295تهمورسی)

حسینیسرخوشو
 (6295اخوان)

ارتقایتسهیمدانشوبهره هایوریکارکناندرسازماننقشسرمایهاجتماعیدر
 بنیانصنعتیدانش

18 

 (6295خلیلی)
پیشنقشباورهایمعرفت در عدالتسازمانی و اشتراکشناختی به و گذاریبینی

 )تسهیم(دانشکارمندانفناوریاطالعات
19 

درمیان،خونیکی
زادهوحسینقلی
 (6291کارشکی)

اشتراکدانشدبیران رفتار هنجارهایشخصیتیو نگرشو نقشواسطانگیزش،
 دورهدوممتوسطه

11 

 16 گراوارتباطآنباتسهیمدانشدرصنایعهواییبررسیسبکرهبریتحول (6295دانایی)

 (6295دبیر)
تسهیمدانشدرشعبغرببانکپارسیانشهربررسیتأثیرجوسازمانیواعتمادبر

 تهران
13 

 (6295نیا)رحیم
ویژگی تأثیر بههایبررسی آنالین دانش تسهیم بر درونی تعهدانگیزش واسطه

 عاطفی
12 

 (6295زارعی)
بررسیتأثیرتوانگرهایسرمایهاجتماعیبرفرایندتسهیمدانشوعملکردسازمانیدر

 استانداریفارس
13 

 15 هاسیمنتأثیرسرمایهاجتماعیبرتسهیمدانشبینکارکنانبراساسمدلهوفو (6295طاهریقطب)

عالمه،طبائیانو
 (6295توکلی)

 11 تأثیرسرمایهاجتماعیبرتسهیمدانشوسرمایهفکری

 (6295جیردهی)نژادی
ضایتشغلیبرایاعتمادشناختیوتعهدعاطفیدرتأثیرگذاریربررسینقشواسطه

 تمایلبهتسهیمدانش
11 

نوروزیوهمکاران
(6295) 

تأثیرسرمایهاجتماعیبرمرحلهآگاهیازنیازبرایتغییر:مطالعهنقشمیانجیتسهیم
 دانشمدیریتسرمایهاجتماعی

18 
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

 (6291برسروشان)
مدانشوتأثیررهبریاخالقیبرتسهیمدانشکارکنانباتوجهبهانگیزهبرایتسهی

 هویتفضیلتکارکناندرمجتمعدخانیاتگیالن
19 

 (6291پیشوایی)
رهبریتحول طریقمتغیرتأثیر اشتراکدانشاز توانمندسازیکارکنانبر آفرینو

 میانجییادگیریسازمانی
81 

 86 طهتسهیمدانشواسبررسیتأثیررهبریدانشوسرمایهاجتماعیبرسرعتنوآوریبه (6291تفرشیوهمکاران)

رهاویعزآبادی
(6291) 

 83 گذاریدانشکارکناندانشگاهیزدعواملمؤثربراشتراک

سلطانیمحسنی
(6293) 

اشتراک بر اجتماعی شناختی فاکتورهای و حساعتماد تأثیر میزان گذاریارزیابی
 سازمانیدانشدرون

82 

 83 هایتسهیمدانشوعملکردشغلیعیسازمانبرفعالیتهایشبکهاجتماتأثیرویژگی (6291عبدلیمسینان)

محمودیوهمکاران
(6291) 

 85 اجتماعیبررفتاراشتراکدانشدرجامعهدانشگاهی-بررسیتأثیرعواملشناختی

مینوییوهمکاران
(6291) 

 81 تبییننقشتعهدعاطفیواعتمادشناختیدرارتباطبینرضایتوقصدتسهیمدانش

جعفری،اخوانو
 (6291اسحقی)

 81 گرتحصیالتتأثیرعواملفردیومحیطیبررویفراینداشتراکدانشبانقشتعدیل

 88 گرتحصیالتتأثیرعواملفردیومحیطیبررویفراینداشتراکدانشبانقشتعدیل (6291فر)حمیدی

نژادوهمکارانخلیل
(6291) 

 89 یتشغلکارکنانباتوجهبهنقشمیانجیتسهیمدانشتأثیراعتمادسازمانیبررضا

 (6291دهقانی)
بررسیتأثیراقداماتمدیریتمنابعانسانیبرتسهیمدانشسازمانیباتوجهبهنقش

 گریسرمایهاجتماعیمیانجی
91 

نژادسهرابیوسلطانی
(6291) 

 96 ارائهمدلساختاریتسهیمدانشکارکنان

ردکانیعباسی،ایوبیا
 (6291گردی)ودستی

 93 تبیینتأثیرابعادعدالتسازمانیبرظرفیتنوآوریباتأکیدبرنقشتسهیمدانش

علیزادهاقدمو
 (6291همکاران)

 92 مثابهمسئلهاجتماعیاعتمادیاجتماعیدراشتراکدانشبهبی

زادهعلیشاهی،قاسم
زادهبیطائیوکاظم

 (6291شریفی)

راب حرفهتحلیل اخالق با فکری سرمایه اثربخشطه آموزش و دانش تسهیم ای،
 اساتید

93 

پوروزندکریمیقدم
(6291) 

بررسیرابطهبینارتباطسازمانیوتسهیمدانشبانقشمیانجیاعتمادسازمانیدر
 میاندبیرانمدارس

95 

 91 رجوامعمجازیعواملاعتمادبینفردیمؤثربررفتاراشتراکدانشد (6291کیخا)
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نویسندگان  نویسنده/

 )سال(
 کد وان تحقیقعن

 91 رابطهاخالقکاربارفتارشهروندیسازمانی،فرسودگیشغلیوتسهیمدانش (6291مرادیومهری)

تلخابی،خواجهافالطون
 (6298ودلدار)

تحول رهبری سبک تأثیر نقشتعیین گرفتن نظر در با دانش تسهیم بر گرا
 یورفتارشهروندیسازمانشناختیکارکنان،تعهدسازمانتوانمندسازیروان

98 

سبزی،رمضانیو
 (6298سجاد)

نقشمیانجی به توجه دانشبا تسهیم بر نظارتی مخرب رفتارهای تأثیر بررسی
 خستگیعاطفیونقشتعدیلیعدالتسازمانی

99 

زادهوسلیمی،ترک
 (6298دهقانفارسی)

 611 انشدریکدانشگاهدولتیهایتولیدداثرسرمایهاجتماعیبرتسهیمدانشدرتیم

 شده های الزم از مطالعات مستقل انتخاب  . گام چهارم: استخراج و تلخیص داده4-5

لیست شد.  شده، استخراج و وارد چک  های الزم از مطالعات مستقِل گزینش در این مرحله داده
ده، سال تحقیق، شده شامل مشخصات کلی پژوهش )عنوان تحقیق و نام نویسن  های استخراج داده

شده در پژوهش، محل تحقیق، نوع پژوهش(   نوع اثر، حوزه تحقیقاتی محقق، نوع سازمان بررسی
کنندگان شامل جنسیت  شرکت های شناسی )حجم جامعه، حجم نمونه و ویژگی و مشخصات روش

 آوری داده، جنسیت( و نیز مشخصات آماری پژوهش گیری، ابزار جمع ها، روش نمونه و شغل آن
ها( بود. بعد از استخراج متغیرهای  )متغیرهای اثرگذار به همراه ضریب همبستگی معنادار آن

صورت که   بدین .بندی شدند ها، این متغیرها دسته تأثیرگذار معنادار و ضرایب همبستگی آن
د. مورد بود، در یک دسته جای گرفتن 5یا بیشتر از  5ها  ای که فراوانی آن شده  متغیرهای شناسایی

گیرند که تعریف مفهومی واحدی داشته  الزم به ذکر است که متغیرهایی درون یک دسته قرار می
شدۀ آن در کل مقاالت، نمونه مشابهی ندارد و تنها یک   هایی که متغیرهای استخراج باشند. پژوهش

ه اثر هر گردد، چراکه برای محاسبه انداز بندی نیست و حذف می استفاده در طبقه  مورد است، قابل
  های بررسی عامل تأثیرگذار باید آن عامل حداقل دو بار در کل مطالعات تکرار شده باشد. پژوهش

ها  مورد از آن 01نامه، و  ها پایان مورد از آن 20مورد بود که 011 شده براساس مالک درون گنجی
 5های منتخب براساس نوع سند در جدول شماره  مقاله هستند. خالصه وضعیت پژوهش

 مشاهده است. قابل 

 های منتخب برحسب نوع سند خالصه وضعیت پژوهش -2جدول 

 فراوانی                        درصد                نوع سند             

 5353نامهپایان

 3131مقاله

 611611  مجموع
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 ها داده های آماری روی  . گام پنجم: انجام تحلیل4-4

شده به همراه استنادات آن ارائه شده، سپس  ی پایانی فراتحلیل، متغیرهای شناسایی  در مرحله
گردد  ا ناهمگنی مطالعات مشخص میاندازه اثر هر یک از عوامل به همراه شدت اثر و همگنی ب

 (. 3)جدول شماره 
در  Qشده و شدت اثر آن و نتایج آزمون   همچنین اندازه اثر هر یک از متغیرهای شناسایی

 آمده است. 0جدول شماره 

 اندازه اثر عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی -3جدول 

 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

اعتماد
 سازمانی

36 

(*6291مرتضویوهمکاران)

پوروطریفیحسینیمهدوی،تقوی

اخوانواسحقی(*جعفری،6293)

(*6292(*یاسینیوشیری)6291)

(*مرادیو6289ابیلیوهمکاران)

پوروزند(*قدم6293همکاران)

(*محمودیو6291کریمی)

(*شیرازیو6291همکاران)

نژادو(*خلیل6293راد)همایونی

(*ابراهیمیو6291همکاران)

(*سیدجوادینو6296همکاران)

(*6291(*پرنده)6293رضایی)

(*6292(*حجتی)6292قوسی)

پور(*تقی6293سلطانیمحسنی)

(*معماری6291(*فالحیان)6291)

 (6288(*روشنکوکب)6289)

 111/1 136/511 بزرگ 111/1 535/1 تصادفی

فرهنگ
 سازمانی

63 

(*6292*منوریان،فضلیویگانه)

(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)

راد(*شیرازیوهمایونی6289)

کیاو(*معینی6293(*رجبی)6293)

(*6292(*کریم)6293همکاران)

(*رضایی6296شریفیدوست)

(*قنبری6293(*تیموری)6293)

 (6293آستانه)

 111/1 /316/513 بزرگ 111/1 511/1 تصادفی



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 191

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

سرمایه
 اجتماعی

63 

(*6292عالمه،سلطانیونریمانی)
(*یاسینیوشیری6293شفعتی)

(*احمدیطاهری،قلیچلیو6292)
(*عالمه،طبائیانو6295حاتمی)
(*نوروزیوهمکاران6295توکلی)

(*تفرشیوهمکاران6295)
زادهودهقان(*سلیمی،ترک6291)

(*درینیونامدارجویی6298فارسی)
(*نوروزی6291(*پرنده)6293)

(*6291پور)(*تقی6293فرانی)
(*دهقانی6295طاهریقطب)
(6291) 

 111/1 313/363 بزرگ 111/1 528/1 تصادفی

فرهنگ
 حمایتی

8 

(*6292کاووسیخامنه)
(*یوسفی6292پورآرنگی)یمابراه

(*6289(*ابیلیوهمکاران)6293)
(*قوسی6296شریفیدوست)

(*قنبری6292(*شیروانی)6292)
 (6293آستانه)

 111/1 668/11 متوسط 111/1 235/1 تصادفی

ساختار
 سازمانی

8 

(*6292منوریان،فضلیویگانه)
(*6293(*یوسفی)6296قجاوند)

پوردرویشیدوعلیمیراسدالهلنجرو
(*6296(*شریفیدوست)6292)

(*6293(*تیموری)6293سجادی)
 (6293قنبریآستانه)

 111/1 518/38 متوسط 111/1 312/1 تصادفی

پاداش
 سازمانی

1 

جابری،سلیمیوخزائیپول
(*پهلوانیوهمکاران6293)

(*6291(*سرلکواسالمی)6289)
*(6295(*بهشتی)6292کریم)

(*قنبری6291رهاویعزآبادی)
 (6293آستانه)

 111/1 983/39 متوسط 111/1 228/1 تصادفی

رفتار
شهروندی
 سازمانی

1 

(*نیکراهان6291مرادیومهری)
شناسوخشنود(*یزدان6296)
الهیوفرد،خائف(*دانایی6292)

(*رحمانسرشتو6291حسینی)
(*6293(*غفاری)6292شیخی)

 (6295بدر)

 111/1 611/11 متوسط 111/1 282/1 تصادفی
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 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

 1 هنجارذهنی

(*6295(*خلیلی)6292صالحی)
(*خونیکی6293پوردرویشی)علی

زادهوکارشکیدرمیان،حسینقلی
(*رحمانسرشتوشیخی6291)

(*6291فر)(*حمیدی6292)
 (6293راد)گلشن

 116/1 318/23 کوچک 111/1 388/1 تصادفی

یهسرما
 ساختاری

1 

(*6293زادهوصادقی)صادقیحسن
زادهودهقانفارسیسلیمی،ترک

(*زارعی6295(*آزادی)6298)
(*6291(*انصاریمعروف)6295)

 (6295طاهریقطب)

 111/1 121/1 تصادفی
بسیار
 بزرگ

696/328 111/1 

اعتماد
 فردیبین

1 

محمودیوهمکاران (*6291کیخا)
نیاوی،بیگیکشاورز (*6291)

(*پهلوانیوهمکاران6296رضایی)
(*رضایی6292(*کریم)6289)

 (6293دریاکناری)

 111/1 861/691 بزرگ 111/1 536/1 تصادفی

اعتماد
 شناختی

5 

(*مینوییو6295جیردهی)نژادی
(*6295(*دبیر)6291همکاران)

(*رضایی6292احمدیشاد)
 (6293دریاکناری)

 111/1 131/1 تصادفی
بسیار
 بزرگ

385/91 111/1 

تعهد
 سازمانی

5 

زاده(*ایمان6289ابیلیوهمکاران)
(*تهمورسی6295وپلنگی)

(*روشنکوکب6295(*بدر)6295)
(6288) 

 162/1 118/61 متوسط 116/1 239/1 تصادفی

رهبری
 آفرینتحول

5 

(*دانایی6292نیکنامصفریکوچی)
پیشوایی(*6295(*بهشتی)6295)

 (6295(*بدر)6291)

 125/1 132/1 تصادفی
بسیار
 بزرگ

236/1 111/1 

سرمایه
 ایرابطه

5 

(*6293زادهوصادقی)صادقیحسن
زادهودهقانفارسیسلیمی،ترک

(*زارعی6295(*آزادی)6298)
 (6295(*طاهریقطب)6295)

 112/1 131/1 تصادفی
بسیار
 بزرگ

319/631 111/1 

سرمایه
 کریف

5 

زادهو(*قاسم6296محمودی)
(*6295(*آزادی)6291همکاران)

(*معماری6291انصاریمعروف)
(6289) 

 111/1 611/39 بزرگ 111/1 516/1 تصادفی
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 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

ساختار
 تمرکز

5 

(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)
(*6296(*شریفیدوست)6289)

 (6293(*تیموری)6293سجادی)

 111/1 139/56 توسطم 111/1 363/1 تصادفی

عدالت
 سازمانی

5 

(*نیکراهان6295خلیلی)
(*سبزی،رمضانیو6296)

(*عباسی،ایوبی6298سجاد)
(*6291گردی)اردکانیودستی
 (6292قوسی)

 163/1 511/63 متوسط 111/1 331/1 تصادفی

 5 نوآوری

(*زارعی،6296نیکراهان)
(*حجتی6293زادهومؤمنی)حسن

(*روشن6292)(*شیروانی6292)
 (6288کوکب)

 161/1 311/62 متوسط 111/1 298/1 تصادفی

یادگیری
 سازمانی

5 

خواه،(*خالق6296محمودی)
(*آزادی6293پوروکسان)ابراهیم
 (6291(*پیشوایی)6295)

 111/1 159/29 متوسط 112/1 251/1 تصادفی

اعتماد
 عاطفی

3 

نیا،رضاییکشاورزی،بیگی
(*احمدیشاد6295(*دبیر)6296)
 (6293(*رضاییدریاکناری)6292)

 112/1 119/1 تصادفی
بسیار
 بزرگ

259/1 111/1 

 3 رهبری

لووعزیزیساعتچیان،خادم
(*تفرشیوهمکاران6291)
(*نیکنامصفریکوچی6291)
 (6291(*برسروشان)6292)

 111/1 132/58 متوسط 115/1 351/1 تصادفی

ساختار
 پیچیدگی

3 

(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)
(*6296(*شریفیدوست)6289)

 (6293تیموری)

 112/1 335/1 تصادفی
متوسط
 بهباال

361/11 111/1 

ساختار
 رسمیت

3 

(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)
(*6296(*شریفیدوست)6289)

 (6293تیموری)

 123/1 833/8 متوسط 111/1 238/1 ثابت

 3 ریسازگا

(*سهرابیو6296ای)مغازه
(*محبوب،6291نژاد)سلطانی

(*6293اصغریاقدمومحمدی)
 (6292حجتی)

 111/1 616/33 بزرگ 111/1 561/1 تصادفی

عدالت
 توزیعی

3 

(*6291مرتضویوهمکاران)
(*عباسی،ایوبی6295خلیلی)

(*6291گردی)اردکانیودستی
 (6292قوسی)

 383/1 191/2 کوچک 111/1 698/1 ثابت
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 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

عدالت
 ایرویه

3 

(*6291مرتضویوهمکاران)
(*عباسی،ایوبی6295خلیلی)

(*6291گردی)اردکانیودستی
 (6292قوسی)

 111/1 818/53 متوسط 131/1 281/1 تصادفی

عدالت
 ایمراوده

3 

(*خلیلی6291مرتضویوهمکاران)
(*عباسی،ایوبیاردکانیو6295)

 (6292(*قوسی)6291)گردیدستی

 111/1 699/663 بزرگ 161/1 525/1 تصادفی

 3 همکاری

(*مرادیوهمکاران6296عرب)
(*رضاییدریاکناری6293)
 (6292(*شیروانی)6293)

 162/1 836/61 بزرگ 111/1 515/1 تصادفی

 3 هویت

پوروطریفیحسینیمهدوی،تقی
(*برسروشان6291(*پرنده)6293)

 (6291پور)تقی(*6291)

 111/1 131/36 متوسط 111/1 339/1 تصادفی

یادگیری
 سازمانی

3 

خواه،(*خالق6296محمودی)
(*آزادی6293پوروکسان)ابراهیم
 (6291(*پیشوایی)6295)

 111/1 159/29 متوسط 112/1 251/1 تصادفی

 2 آموزش
(*صادقی6292کاووسیخامنه)

 (6293(*قنبریآستانه)6296)
 111/1 153/33 بزرگ 116/1 535/1 تصادفی

 2 اهداف

(*یاسینیو6292کاووسیخامنه)
(*حسینیسرخوشو6292شیری)

 (6295اخوان)

 111/1 183/18 متوسط 138/1 323/1 تصادفی

پیوندمتقابل
 اجتماعی

2 

پوروطریفیحسینیمهدوی،تقی
(*6291(*انصاریمعروف)6293)

 (6291پور)تقی

 111/1 162/1 فیتصاد
بسیار
 بزرگ

833/35 111/1 

 2 تعهدعاطفی
(*مینوییو6295جیردهی)نژادی

 (6295نیا)(*رحیم6291همکاران)
 112/1 318/1 تصادفی

متوسط
 بهباال

966/69 111/1 

 2 جوسازمانی
(*6295(*دبیر)6296نیکراهان)

 (6293ستاردباغی)
 111/1 261/61 بزرگ 111/1 399/1 تصادفی

فرهنگ
 بوروکراتیک

2 
(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)

 (6296(*شریفیدوست)6289)
 156/1 953/5 متوسط 111/1 281/1 ثابت

فرهنگ
 نوآورانه

2 
(*ابیلیوهمکاران6293یوسفی)

 (6296(*شریفیدوست)6289)
 131/1 335/1 متوسط 111/1 212/1 تصادفی

مدیریت
تنوعمنابع
 انسانی

2 
(*6296(*صادقی)6295جتهادنیا)ا

 (6291دهقانی)
 311/1 513/3 بزرگ 111/1 533/1 ثابت
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 نوع اثر استنادات فراوانی نام متغیر
ر اندازه اث

 نهایی

P- 

value 

شدت 

 اثر

 فرض ناهمگونی

 Q P-valueآزمون 

هنجار
 متقابل

2 
(*عبدلی6292کاظمیوهمکاران)

 (6291پور)(*تقی6291مسینان)
 153/1 131/1 تصادفی

عدم
تأیید
 رابطه

515/261 111/1 

اعتماد
 سازمانی

3 
(*6291مرتضویوهمکاران)

 (6296وهمکاران)ابراهیمی
 326/1 236/1 تصادفی

عدم
تأیید
 رابطه

195/5 133/1 

-اعتماد
 خیرخواهی

3 
(*6291مرتضویوهمکاران)
 (6296ابراهیمیوهمکاران)

 326/1 231/1 تصادفی

عدم
تأیید
 رابطه

195/5 133/1 

 3 توانمندسازی
(*تلخابی،6293پوروهمکاران)قلی

 (6298خواجهافالطونودلدار)
 631/1 612/3 متوسط 111/1 313/1 ثابت

زبان
 مشترک

3 
پوروطریفیحسینیمهدوی،تقی

 (6291پور)(*تقی6293)
 111/1 191/1 ثابت

بسیار
 بزرگ

111/1 111/6 

سبک
 مدیریت

3 
(*6292زادهومؤمنی)علیزاده،حسن

 (6293لطفی)
 192/1 321/1 تصادفی

عدم
تأیید

 رابطه

532/36 111/1 

مدیریت
 استعداد

3 
(*6292عالمه،سلطانیونریمانی)

 (6295آزادی)
 161/1 139/5 بزرگ 111/1 589/1 تصادفی

حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه ساختاری، سرمایه  0نتایج حاصل از جدول شماره 
زبان  آفرین، پیوند متقابل اجتماعی و ای، اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی، رهبری تحول رابطه

شدت اثر بسیار بزرگی بر تسهیم دانش سازمانی « 703/1تا  111/1»مشترک با اندازه اثری بین 
سازمانی، جو سازمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه   دارند. متغیرهای فرهنگ

فکری، عدالت تعاملی، اعتماد سازمانی، اعتماد بین فردی، آموزش، همکاری، سازگاری، مدیریت 
دارای شدت اثر بزرگ « 105/1تا  011/1»استعداد و مدیریت تنوع منابع انسانی با اندازه اثری بین 

تا  052/1»بر تسهیم دانش سازمانی هستند. متغیرهای پیچیدگی و تعهد عاطفی با اندازه اثری بین 
گ دارای شدت اثری متوسط به باال بر تسهیم دانش سازمانی هستند. متغیرهای فرهن« 078/1

بوروکراتیک، فرهنگ نوآورانه، فرهنگ حمایتی، ساختار سازمانی، ساختار تمرکز، ساختار رسمیت، 
ای، پاداش سازمانی، رهبری، یادگیری سازمانی، هویت، تعهد  عدالت سازمانی، عدالت رویه

تا  358/1»سازمانی، نوآوری، رفتار شهروندی سازمانی، توانمندسازی و اهداف با شدت اثری بین 
باشند. عواملی همچون عدالت  دارای شدت اثر متوسط بر تسهیم دانش سازمانی می« 057/1
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ترین اندازه اثر را بر تسهیم دانش  کم« 588/1تا  018/1»توزیعی و هنجار ذهنی با اندازه اثری بین 
 p-valueاند. در نهایت متغیرهایی ازجمله هنجار متقابل و سبک مدیریت به دلیل  سازمانی داشته

نشان داد که مطالعات  Q، تأثیر معناداری بر تسهیم دانش نداشتند. همچنین آزمون 10/1تر از  زرگب
مربوط به متغیرهای فرهنگ بوروکراتیک، ساختار رسمیت، عدالت توزیعی و زبان مشترک به دلیل 

 شده است. همگنی دارند و به این دلیل از اندازه اثر ثابت استفاده  Qعدم معناداری، شاخص 
 های چاپ از مفروضات اصلی فراتحلیل، مفروضه خطای انتشار است که ناشی از انتشار پژوهش

نشده و انواع خطاهاست. ازجمله مشکالتی که موجب مخدوش   های چاپ شده و عدم انتشار پژوهش
شود، عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی  شدن اعتبار نتایج فراتحلیل می

های  (. یکی از روش501ص ،0310اند )نیازی و همکاران،  شده ص در موضوع مورد بررسی انجام خا
عنوان بخشی از فراتحلیل توسط الیت و  تشخیص خطای انتشار، نمودار قیفی است. نمودار قیفی به 

یش اندازه شده است. نمودار قیفی بر این حقیقت استوار بوده که وزن آماری مطالعه با افزا انجام 1پیلمر
صورت گسترده در پایین نمودار  یابد. بنابراین، مطالعات با اندازه نمونه کوچک، به  نمونه آن افزایش می

تر، در قسمت باالی نمودار و نزدیک به میانگین اثر  شوند، و مطالعات با اندازه نمونه بزرگ پراکنده می
شود و در صورت وجود خطا، نمودار  می هستند. در نبود هیچ خطایی، نمودار شبیه به یک قیف برعکس

 (.501، ص0310آید )سید ابریشمی و کریمی،  صورت غیرمتقارن درمی قیفی به 

 شده است.  میزان سوگیری پژوهش مورد مطالعه نشان داده 0در شکل 

 
                                                           

1. Light & Pillemer 

میزان سوگیری  -1نمودار 

 های مورد بررسی پژوهش
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مطابق با نمودار فوق، مطالعات در پیرامون و قسمت باالی قیف، توزیع متقارنی دارند، که این 
دهنده خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتًا کمی است و در واقع بیانگر توزیع نرمال و  نشان

 شده نیز ناشی از انواع اریب احتمالی است.  تصادفی بوده و خطای مشاهده

 گیری . نتیجه6

، عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش  در پژوهش حاضر تالش شده است با نگرشی جامع
های صورت گرفته  مند پژوهش و میزان تأثیر آن مورد بررسی قرار گیرد. مرور نظامسازمانی شناسایی 

متغیر سازمانی بر فرایند تسهیم دانش  00ها تأثیر  در این رابطه حاکی از آن است که در این پژوهش
(. فراتحلیل بررسی تأثیر این متغیرها بر تسهیم دانش حاکی از آن است 3اند )جدول  بررسی شده

خیرخواهی، هنجار متقابل و سبک  -متغیر اعتماد 3میان متغیرهای مورد بررسی، تأثیر  که از
مدیریت تأیید نشده است. همچنین، متغیر عدالت توزیعی دارای شدت اثر کم، متغیرهای فرهنگ 
بوروکراتیک، فرهنگ نوآورانه، فرهنگ حمایتی، ساختار سازمانی، ساختار تمرکز، ساختار رسمیت، 

ای، پاداش سازمانی، رهبری، یادگیری سازمانی، هویت، تعهد  مانی، عدالت رویهعدالت ساز
سازمانی، نوآوری، رفتار شهروندی سازمانی، توانمندسازی، اهداف دارای شدت اثر متوسط و 
متغیرهای ساختار پیچیدگی و تعهد عاطفی، شدت اثر متوسط به باال دارند. همچنین، متغیرهای 

زمانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه فکری، عدالت فرهنگ سازمانی، جو سا
تعاملی، اعتماد سازمانی، اعتماد بین فردی، آموزش، همکاری، هنجار ذهنی، سازگاری، مدیریت 
استعداد، مدیریت تنوع منابع انسانی دارای شدت اثر بزرگ و در نهایت متغیرهای سرمایه 

آفرین، پیوند متقابل  اختی، اعتماد عاطفی، رهبری تحولای، اعتماد شن ساختاری، سرمایه رابطه
 اجتماعی و زبان مشترک دارای شدت اثر بسیار بزرگ هستند. 

ها و به منظور  با توجه به تعدد متغیرهای مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان و تفاوت شدت اثر آن
ری و حمایت از گذا شک، سرمایه های اجرایی برای بهبود تسهیم دانش، بی کارایی سیاست

متغیرهایی که شدت اثر بسیار بزرگی دارند، مفیدتر و مؤثرتر خواهد بود. بنابراین، در ادامه با معرفی 
  شود. ها ارائه می این متغیرها پیشنهادات کاربردی برای بهبود آن

 (690/0 )اندازه اثر:. زبان مشترک 6-1

ای فراتر از زبان روزمره گفته  حلههای سرمایه اجتماعی است و به مر زبان مشترک از جنبه
های اختصاصی بوده که بنیاد مراودات  فرض ها و پیش شود که شامل کلمات اختصاری، ظرافت می
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که یکی از کارکردهای  (. زبان مشترک به جهت این01ص ،0311پور،  دهد )تقی روزانه را شکل می
وگوی افراد و مبادله  ی برای گفتمهم و مستقیم در روابط اجتماعی است، و همچنین ابزاری اساس

پور و طریفی حسینی  ها با همدیگر است، بایستی مورد توجه قرار گیرد. مهدوی، تقی اطالعات آن
های خود رابطه زبان مشترک با تسهیم دانش سازمانی را  ( در پژوهش0311پور ) (، تقی0310)

 تأیید کردند.

 (609/0 )اندازه اثر:. اعتماد عاطفی 6-4

مند و قابل  دار، عالقه عبارت است از تمایل یک طرف از اینکه طرف دیگر صالحیت اعتماد
اعتماد بوده و شامل دو بعد اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی است. اعتماد عاطفی یک 

نوعی ارتباط هیجانی با شخص  گذاری عمیق عاطفی در رابطه را در بر دارد. اعتماد عاطفی سرمایه
شود )رضایی دریاکناری،  ها ناشی می که از ادراک احساسات و انگیزهو یا شیء دیگری است 

(، 0313(، احمدی شاد )0312(، دبیر )0310نیا و رضایی ) (. کشاورزی، بیگی01ص ،0310
 های خود رابطه اعتماد عاطفی با تسهیم دانش سازمانی ( در پژوهش0310رضایی دریا کناری )

 ک و مشوق برقراری تعامالت و ارتباطات بین فردی استرا تأیید کردند. اعتماد بین فردی محر
 متقابل، تعامل بین افراد و بهبود و تسهیل ارتباط، اعتماد عاطفی در بین افراد افزایش طور  بهو 

 یابد.  می

 (656/0)اندازه اثر:  . اعتماد شناختی6-8

شود )رضایی  فته میاعتماد شناختی به تصمیم عقالنی به اعتماد یا عدم اعتماد به طرف دیگر گ
 (،0312(، دبیر )0311(، مینویی و همکاران )0312جیردهی ) (. نژادی01ص ،0310دریاکناری، 

های خود رابطه اعتماد شناختی با  ( در پژوهش0310(، رضایی دریاکناری )0313احمدی شاد )
 تسهیم دانش سازمانی را تأیید کردند. 

  (647/0)اندازه اثر: ای  . سرمایه رابطه6-5

ای حاکی از اعتماد متقابل در بین اعضای یک واحد اجتماعی، ارتباطات مؤثر  ی رابطه سرمایه
این ُبعد از  (.320ص ،0310زاده و صادقی،  در بین همکاران و هویت متقابل است )صادقی حسن

سرمایه اجتماعی که خود حاصل اعتماد متقابل در بین اعضای یک واحد اجتماعی بوده، ارتباطات 
(. صادقی 0310زاده و صادقی،  دارد )صادقی حسن ؤثر در بین همکاران و هویت متقابل را درپی م

(، زارعی 0312(، آزادی )0318زاده و دهقان فارسی ) (، سلیمی، ترک0310زاده و صادقی ) حسن
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ای با تسهیم دانش  های خود رابطه سرمایه رابطه ( در پژوهش0312(، طاهری قطب )0312)
ی تعامالت بین فردی و سازمانی کارکنان  تأیید کردند. توجه به این سرمایه و توسعه سازمانی را

گذاری دانش فردی کارکنان  ی تبادالت داده و اطالعات و در نتیجه تسهیم و به اشتراک باعث توسعه
ای از طریق دسترسی افراد به منابع مختلف ازجمله  خواهد شد. به عبارت دیگر، روابط شبکه

 آورد. مکان بهبود و توسعه تسهیم دانش در بین افراد را فراهم میدانش، ا

 (718/0)اندازه اثر: . پیوند متقابل اجتماعی 6-4

ُبعد هنجاری سرمایه اجتماعی است.  دهنده   پیوند متقابل اجتماعی ازجمله اجزای تشکیل
ر جهت جریان اطالعات هایی د عنوان کانال ای( را به  های متقابل اجتماعی )پیوندهای شبکه پیوند

(. این پیوندها فرصت مبادله 38ص ،0312گیرند )حسینی سرخوش و اخوان،  و منابع در نظر می
آورند و متأثر از مدت حضور کارکنان در سازمان است )حسینی  دانش را در بین اشحاص فراهم می

وف (، انصاری معر0310پور و طریفی حسینی ) (. مهدوی، تقی0312سرخوش و اخوان، 
های خود رابطه پیوند متقابل اجتماعی با تسهیم دانش  ( در پژوهش0311پور ) (، تقی0311)

 سازمانی را تأیید کردند. 

 (686/0)اندازه اثر: . سرمایه ساختاری 6-6

تنیده و ارتباطات نزدیک اعضای سازمان با   ی ساختاری، تعامالت اجتماعی و درهم سرمایه
هایی  (. سرمایه ساختاری مجموع دارایی35ص ،0312ری قطب، گیرد )طاه یکدیگر را دربرمی

انداز،  بخشد. مأموریت شرکت چشم است که توانایی خالقیت سازمان را ممکن ساخته و بهبود می
تواند در  های کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت می ها، سیستم های اساسی، استراتژی ارزش

های  رمایه ساختاری یکی از اصول زیربنایی خلق سازمانها برشمرده شود. س زمره این نوع دارایی
زاده و  (، سلیمی، ترک0310زاده و صادقی ) (. صادقی حسن0312گیرنده است. طاهری قطب ) یاد

(، طاهری 0311(، انصاری معروف )0312(، زارعی )0312(، آزادی )0318دهقان فارسی )
تاری وتسهیم دانش سازمانی را تأیید های خود رابطه بین سرمایه ساخ ( در پژوهش0312قطب )
 کردند. 

 (658/0)اندازه اثر: آفرین  . رهبری تحول6-7

آفرین فرایندی است که در آن رهبران و پیروان یکدیگر را به درجه برتری از اخالق  رهبری تحول
اند در تو دهند. این رهبری قابلیت اجرا توسط هر فرد در هر موقعیتی را دارد و می و انگیزه سوق می
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رفتارهای روزانه افراد عادی اتفاق افتد، ولیکن یک امر عادی و معمول نیست )نیکنام  اعمال و
(، 0312(، بهشتی )0312(، دانایی )0313(. نیکنام صفری کوچی )0313صفری کوچی، 

های خود رابطه رهبری تحول آفرین با تسهیم دانش  ( در پژوهش0312(، بدر )0311پیشوایی )
 تأیید کردند.  سازمانی را

 . پیشنهادها7

شود  با توجه به تأثیر سرمایه ساختاری و ساختار سازمانی بر تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد می
های کاری و  ها، سیستم های اساسی، استراتژی انداز، ارزش ، چشم نقش تسهیم دانش در مأموریت

ها و نظام  ی عملکرد، مشوقفرآیندهای درونی سازمان گنجانده شود و بخشی از سیستم ارزیاب
 ی تسهیم دانش کارکنان شکل گیرد.  جبران خدمت بر میزان و نحوه

با توجه به تأثیر زبان مشترک بر تسهیم دانش سازمانی و با توجه به اینکه زبان به عنوان ابزاری 
ورد توجه آید، بایستی م شمار می ها با یکدیگر به  اساسی برای گفتگوی افراد و مبادله اطالعات آن

قرار گیرد. زبان بر درک و تفسیر ما از پیام اثر گذاشته و از این راه تبادل و انتقال دانش را سهل یا 
ها لزوم توجه به این امر و باال بردن فن بیان افراد در خالل  کند. به همین جهت به سازمان دشوار می

 شود. های آموزشی توصیه می برنامه
های  شود با تشکیل گروه اطفی بر تسهیم دانش سازمانی توصیه میبا توجه به تأثیر اعتماد ع

ی افزایش اعتماد عاطفی ایجاد شود. با ایجاد فضای دوستانه و توأم با  غیررسمی و دوستانه، زمینه
های خود را با دیگران به  توانند با قدرت بیشتری اطالعات و دانسته صداقت و اعتماد افراد می

 اشتراک بگذارند.
شود که متولیان امر در  ای بر تسهیم دانش سازمانی پیشنهاد می جه به تأثیر سرمایه رابطهبا تو
های  های اختصاصی و ایجاد تاالرهای گفتگوی مجازی و اتاق ها و پرتال ها با ایجاد شبکه سازمان

د، فکر، در راستای مبادله دانش و تجربیات در بین کارکنان و صیانت از حقوق مادی و معنوی افرا
 موجبات دسترسی به این امر را فراهم آورند. 

ها به شمار  پیوند متقابل اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان
گیرند. بنابراین، به شدت تحت  رفته و حاصل تعامالت افراد در طول زمان و به تدریج شکل می

ای در  ی رابطه تداوم خدمت کارکنان در سازمان سرمایه تأثیر ماندگاری افراد در سازمان خواهد بود.
دهد. در  سازمان را تقویت کرده و از این طریق اعتماد شناختی و عاطفی کارکنان را افزایش می
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های مبادله دانش در بین کارکنان را فراهم  نتیجه، پیوندهای متقابل اجتماعی در سازمان، فرصت
شود  پیوندهای متقابل اجتماعی در سازمان توصیه میآورد. به منظور بهبود و تقویت  می

 هایی برای نگهداشت نیروی انسانی و عدم ترک شغل کارکنان تدوین و اجرایی گردد. سیاست
ها در تدوین و تحقق  تواند از طریق توانمندسازی کارکنان، مشارکت آن آفرین می رهبری تحول

ترجیح اهداف جمعی به منافع شخصی، ها به  اندازهای سازمانی و همچنین تشویق آن چشم
ی ارتباطات اثربخش را تقویت کرده و تسهیم دانش در سازمان را تسهیل و تسریع بخشد.  زمینه

کارگیری افرادی که  آفرین و به ای به سمت رهبری تحول بنابراین، تغییر سبک رهبری از رهبری مبادله
  شود. از این سبک رهبری برخوردار هستند، توصیه می

منظور توسعه و تکامل این بحث به سایر پژوهشگران توصیه  های زیر به  در نهایت، پیشنهاد
 شود: می

متغیرهای فردی و محیطی تأثیرگذار بر تسهیم دانش شناسایی و در قالب مطالعات فراتحلیل  ـ
 ارائه شود.

گی و ضریب با توجه به اینکه در این پژوهش، انجام فراتحلیل با استفاده از ضریب همبست ـ
 توان از آماره تی نیز استفاده کرد. های آتی می تأثیر متغیرها بوده است، در پژوهش

غیر از شناسایی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر تسهیم دانش که در این پژوهش صورت  به  ـ
 های آتی مفید خواهد بود. گر نیز در پژوهش گرفت، شناسایی عوامل تعدیل
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 منـابـع

نامه  پایان کاران. های تسهیم دانش از دانش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم(. 0313آرنگی، ل. ) پور براهیما .0
 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات. تهران: دانشگاه الزهرا)س(.

نان کارک (. بررسی نقش اعتماد بر تسهیم دانش شغلی0310پور، ا. ) ابراهیمی، س.ع.؛ محمدی فتاح، ا.؛ حاجی .5
 .015-032(: 07)05، مدیریت نظامیدانشگاه تربیت مدرس. 

گذاری دانش  (. نقش عوامل مؤثر بر به اشتراک0381ابیلی، خ.؛ نارنجی ثانی، ف.؛ رشیدی، م.م.؛ مختاریان، ف. ) .3
 (.00)0نفت،  مدیریت منابع انسانی در صنعتالمللی انرژی.  سازمانی در مؤسسه مطالعات بین

(. تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و 0310ی، ی.؛ صحرایی بیرانوند، م. )ابیلی، خ.؛ رومیان .0
 .22-11(: 3)1، مدیریت بهداشت و درمانپژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی. 

با نقش تحلیل چند سطحی تأثیر مدیریت تنوع منابع انسانی بر اعتماد سازمانی و اشتراک دانش (. 0312اجتهادنیا، س. ) .2
نامه کارشناسی ارشد، رشته  پایان های اهواز(. های همکاری )مورد مطالعه: کتابداران کتابخانه کنندگی هنجاره تعدیل

  مدیریت بازرگانی )گرایش مالی(. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.
نامه کارشناسی  پایان انی.بررسی نقش اعتماد میان کارکنان بر تسهیم و تعالی دانش سازم(. 0313احمدی شاد، ع. ) .1

 ارشد. تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
(. تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در 0312لی، ب.؛ حاتمی، ا. ) احمدی طاهری، م.؛ قلیچ .7

 ،انسانی آموزش و توسعه منابعهای نوین سازمان صدا و سیما(.  ای )مورد مطالعه: مرکز رسانه های رسانه سازمان
3(01.) 

گذاری( دانش میان کارکنان  بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش )به اشتراک(. 0311انصاری معروف، م. ) .8
 اه پیام نور مرکزـدیریت اجرایی. تهران: دانشگـامه کارشناسی ارشد، رشته مـن پایان تهران. 02شهرداری منطقه 

 ورامین.
های  (. بررسی رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاه0312زاده، ع.؛ پلنگی، ک. ) ایمان .1

 .72-23(: 5)8 ،شناسی مطالعات دانشدواتی شهر تبریز. 
نامه  پایان بررسی رابطه هوش هیجانی و تسهیم دانش )مورد مطالعه: شرکت نفت ایرانول(.(. 0315آرکلیان سرنقی، آ. ) .01

 گرایش استراتژیک(. تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب. کارشناسی ارشد، رشته مدیریت )
 سازی نقش مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی با میانجی سرمایه فکری بر تسهیم دانش. مدل(. 0312آزادی، ن. ) .00

 نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی. دانشگاه محقق اردبیلی. پایان
نامه  پایان گرا بر تسهیم دانش )مورد مطالعه: کارکنان شرکت دنا پارت(. تأثیر سبک رهبری تحول. (0312بدر، ن. ) .05

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش مدیریت نیروی انسانی(. تهران: دانشگاه شاهد.

دانش و هویت  رای تسهیمتأثیر رهبری اخالقی بر تسهیم دانش کارکنان با توجه به انگیزه ب(. 0311برسروشان، م.ع. ) .03
 نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی کوشیار. پایان فضیلت کارکنان در مجتمع دخانیات گیالن.

آفرین بر تسهیم دانش )مطالعه موردی:  بررسی تأثیر راهبردهای خود مدیریتی و رهبری تحول(. 0312بهشتی، ح. ) .00
های  نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی )گرایش سیستم پایان کارکنان و نمایندگان بیمه ایران استان اردبیل(.

 اطالعاتی(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
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های جدید در  پژوهشرسانی.  (. بررسی تأثیر تسهیم دانش بر کیفیت خدمات0312بهمدی، م.؛ دهنوی، م. ) .02
 .07-31: 0 حسابداری، مدیریت و

نامه  پایان ماعی و انگیزه کارکنان بر تسهیم دانش در شرکت پتروشیمی تبریز.تأثیر سرمایه اجت (.0311پرنده، ط. ) .01
 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش منابع انسانی(. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

بندی عوامل فرهنگی مؤثر در  (. بررسی و اولویت0381پهلوانی، م.؛ پیرایش، ر.؛ علیپور، و.؛ باشکوه، م. ) .07
 .51-01(: 2)5، مدیریت فناوری اطالعاتگذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی.  اشتراک به

آفرین و توانمندسازی کارکنان بر اشتراک دانش از طریق متغیر میانجی  تأثیر رهبری تحول(. 0311پیشوایی، س.ت. ) .08
 فردوسی مشهد.  مشهد: دانشگاهیادگیری سازمانی )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد(. 

(. بررسی تأثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر 0311زاده، ع.؛ نفتی، م.؛ عبداللهی، م. ) تفرشی، س.م.؛ حسین .01
مدیریت تحول در  نامه پژوهشواسطه تسهیم دانش )مورد مطالعه: شرکت عالیس در شهر مشهد(.   سرعت نوآوری به

 (.07)1، شهر مشهد
 ش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش در بین مدیران و کارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی.نق(. 0311پور، ح.ر. ) تقی .51

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. پایان
گرا بر تسهیم دانش با در نظر  (. تعیین تأثیر سبک رهبری تحول0318تلخابی، ا.؛ خواجه افالطون، ص.؛ دلدار، ا. ) .50

ختی کارکنان، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان )مورد مطالعه: وزارت شنا گرفتن نقش توانمندسازی روان
 (.03)3، مدیریت ورزشیورزش و جوانان ایران(. 

نامه کارشناسی ارشد،  پایان ای بر تسهیم دانش در دانشگاه هرمزگان. بررسی تأثیر اخالق حرفه(. 0312تهمورسی، م. ) .55
 عاتی(. هرمزگان: دانشگاه هرمزگان.های اطال رشته مدیریت دولتی )گرایش سیستم

 فناوری( با تسهیم دانش در دیوان  -فرهنگ -بررسی رابطه متغیرهای سازمانی )ساختار(. 0315تیموری، ل. ) .53

نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش مالی(. تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران  پایان محاسبات کشور.
 مرکز.

های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان  (. بررسی تأثیر انگیزش0315م.؛ خزائی پول، ج. ) جابری، ا.؛ سلیمی، .50
 .72-22: 00، مدیریت ورزشیبدنی استان اصفهان(.  های ورزشی )مورد مطالعه: کارکنان تربیت  در سازمان

یند اشتراک دانش با نقش (. تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرا0317جعفری، م.؛ اخوان، پ.؛ اسحقی، ح. ) .52
 .01-50(: 01)0، شناسی مطالعات دانشگر تحصیالت.  تعدیل

شناسایی رابطه هوش هیجانی با جو تیمی و اشتراک دانش کارکنان اداره راه و شهرسازی استان (. 0313حجتی، غ. ) .51
 انشگاه پیام نور مرکزنامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش منابع انسانی(. شیراز: د پایان فارس.
 شیراز.

وری کارکنان در  (. نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای تسهیم دانش و بهره0312حسینی سرخوش، م.؛ اخوان، پ. ) .57
 .10-53(: 38)01، وری مدیریت بهرهبنیان.  های صنعتی دانش سازمان

گر تحصیالت.  نش با نقش تعدیل(. تأثیر عوامل فردی و محیطی بر روی فرایند اشتراک دا0317فر، ف. )  حمیدی .58
 .01-50: 01، شناسی مطالعات دانش

های  ( در سازمانITهای مربوط به عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات ) فراتحلیل پژوهش(. 0312حیدرزاده، م. ) .51
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. پایانایران. 

های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک  (. تحلیل نقش مکانیزم0310پور، ع.؛ کسان، م.ح. ) ع.؛ ابراهیم خواه، خالق .31
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 .081-023(: 51)8، های مدیریت عمومی پژوهشدانش. 
(. تأثیر اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان 0317نژاد، ش.؛ گل محمدی، ع.؛ مرادزاده سوماری، س. ) خلیل .30

 .21-37: 08،توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمیانجی تسهیم دانش. با توجه به نقش 
گذاری )تسهیم( دانش  بینی و به اشتراک شناختی و عدالت سازمانی در پیش نقش باورهای معرفت(. 0312خلیلی، ه. ) .35

د اسالمی واحد تهران نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دانش. تهران: دانشگاه آزا پایان. کارمندان فناوری اطالعات
 مرکز.

(. نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای 0311زاده، ر.؛ کارشکی، ح. ) خونیکی درمیان، ط.؛ حسین قلی .33
 .020-032(: 0)33، تعلیم و تربیت شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه.

نامه کارشناسی  پایان تسهیم دانش در صنایع هوایی. گرا و ارتباط آن با بررسی سبک رهبری تحول(. 0312دانایی، م. ) .30
 ارشد، رشته مدیریت آموزشی. تهران: دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب.

(. تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروند سازمانی 0311الهی، ا.؛ حسینی، م. ) فرد، ح.؛ خایف دانایی .32
 (:0)0، های مدیریت عمومی پژوهشی و وزارتخانه راه و ترابری(. )مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرساز

13-80. 
(. تأثیر تسهیم 0310زاده، ر. ) خانه، ه.؛ صالح شائمی، ع.؛ خزائی پول، ج.؛ شعبانی نفت چالی، ج.؛ بالوئی جام .31

ریت )بهبود مطالعات مدیهای کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن.  دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت
 .13-21(: 11)50و تحول(، 

مطالعه تأثیر عوامل انگیزشی درونی، بیرونی و سرمایه اجتماعی بر تمایل بر تسهیم دانش ضمنی و (. 0310شفعتی، ا. ) .37
های کوچک و متوسط واقع در شهرک  های کوچک و متوسط تولیدی )مطالعه موردی: بنگاه آشکار در کارکنان شرکت

 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی )گرایش تولید پیشرفته(. پایان (.صنعتی پایتخت تهران
نامه  پایان بررسی تأثیر جو سازمانی و اعتماد بر تسهیم دانش در شعب غرب بانک پارسیان شهر.(. 0312دبیر، آ. ) .38

 ن مرکزی.کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش تحول(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا
(. بررسی تأثیر سرمایه نمادین بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی در 0310درینی، و.م.؛ نامدارجویی، ا. ) .31

 (.58)1، پژوهش در نظام های آموزشیعلمی دانشگاه دولتی ایالم(.  آموزش عالی )مورد مطالعه: اعضای هیئت 
گری  انسانی بر تسهیم دانش سازمانی با توجه به نقش میانجی بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع(. 0317دهقانی، ر. ) .01

نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی )گرایش استراتژیک(. بندرعباس: دانشگاه آزاد  پایان سرمایه اجتماعی.
 اسالمی واحد بندرعباس.

ه: شعب بانک ملی شهرستان بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم مدیریت دانش )مورد مطالع(. 0310رجبی، م. ) .00
  گیالن: دانشگاه گیالن.، رشته مدیریت )گرایش بازاریابی(. نامه کارشناسی ارشد پایان رشت(.

(. نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش 0313رحمان سرشت، ح.؛ شیخی، ن. ) .05
 .215-080(: 3)1، مدیریت دولتیشغلی بر رفتار تسهیم دانش. 

ی انگیزش درونی بر تسهیم دانش آنالین به واسطه تعهد عاطفی )مورد  ها بررسی تأثیر ویژگی(. 0312نیا، ف. ) یمرح .03
رشته مدیریت بازرگانی )گرایش بازاریابی ، نامه کارشناسی ارشد پایانهای دانشگاه فردوسی مشهد(.  مطالعه: کتابخانه

  الملل. الملل(. مشهد: دانشگاه فردسی مشهد، پردیس بین بین
بررسی میزان تأثیر اعتماد بین فردی بر تمایل به تسهیم دانش کارکنان با نقش میانجی (. 0310رضایی دریاکناری، م. ) .00

نامه کارشناسی  پایان تمایل به همکاری کارکنان )مورد مطالعه: کارکنان سرپرستی شعب بانک صادرات شرق تهران(.
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 نسانی(. رشت: دانشگاه پیام نور مرکز رشت.ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش منابع ا
 ارزیابی عامل سازمانی مؤثر بر انتقال دانش با استفاده از تحلیل مسیر در شرکت بیمه(. 0310رضایی، م. ) .02

 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی )گرایش تولید(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پایان ایران.
 مرکزی.

طراحی و تبیین مدل تأثیر گرایش سازمان به یادگیری بر تبادل دانش و نوآوری سازمان (. 0388ب، م. )روشن کوک .01
نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات.  پایان )موردکاوی: شرکت مهندسین پره توربین مپنا )پرتو((.

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
نامه کارشناسی ارشد،  پایان گذاری دانش کارکنان دانشگاه یزد. ثر بر اشتراکعوامل مؤ(. 0311رهاوی عزآبادی، ف. ) .07

 رشته مدیریت بازرگانی )گرایش تحول(. یزد: دانشگاه یزد.
های دانشگاهی.  (. رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه0310زاده، م.؛ مؤمنی، ع. ) زارعی، ا.؛ حسن .08

 .51-55(:5)2، انیرس نامه کتابداری و اطالع پژوهش
بررسی تأثیر توانگرهای سرمایه اجتماعی بر فرایند تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در استانداری (. 0312زارعی، ش. ) .01

 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. شیراز: دانشگاه پیام نور مرکز شیراز. پایان فارس.
ای مدیریت دانش مدل استانکوسکی با  (. رابطه عناصر پایه0317لو، ع.ر.؛ عزیزی، ب. ) ساعتچیان، ع.ر.؛ خادم .21

 .520-518: 01، مطالعات مدیریت ورزشیهای سراسر کشور.  بدنی دانشگاه تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت 
(. بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به 0318سبزی، ع.؛ رمضانی، ی.؛ سجاد؛ ع. ) .20

 .320-301(: 5)002، مدیریت دولتینجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی. نقش میا
 تهران. 2مطالعه جو سازمانی و ارتباط آن با رفتار تسهیم دانش کارکنان شهرداری منطقه  (.0315ستاردباغی، ع.ر. ) .25

 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه پیام نور. پایان
 بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی.(. 0310)سجادی، ح.س.  .23

 ها(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت )گرایش تشکیالت و روش پایان
 مرکزی.

مدیریت  عتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی.(. تسهیم دانش در دانشگاه صن0311سرلک، م.ع.؛ اسالمی، ط. ) .20
 .08-0(: 8)3،دولتی

گذاری دانش  ارزیابی میزان تأثیر حس اعتماد و فاکتورهای شناختی اجتماعی بر اشتراک(. 0310سلطانی محسنی، م. ) .22
 ان تهران.نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات. تهران: دانشگاه پیام نور است پایان سازمانی. درون

در:  های دولتی و خصوصی. شناسایی موانع فردی تسهیم دانش در سازمان(. 0312علی، ح. ) سلمانی جلودار، ا.؛ غالم .21
 المللی نخبگان مدیریت.  تهران: کنفرانس بین

نش های تولید دا (. اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم0318زاده، ج.؛ دهقان فارسی، ز. ) سلیمی، ق.؛ ترک .27
 .12-71(: 0)5، مطالعات مدیریت دولتی ایراندر یک دانشگاه دولتی. 

علمی در  (. تسهیم دانش بین اعضای هیئت 0311فرد، ح.؛ ابوالقاسمی، م. ) سلیمی، ق.؛ صباغیان، ز.؛ دانایی .28
 (.01 - 00)5 -3، ای در علوم انسانی رشته مطالعات میانای.  رشته های دانشگاهی: نگاهی میان محیط

(. ارائه مدل ساختاری تسهیم دانش کارکنان )مورد مطالعه: کارکنان ستادی 0317نژاد، ن. ) رابی، ب.؛ سلطانیسه .21
 (.35)1 شناختی، های روان ها و مدل روشاداره کل ورزش و جوانان استان تهران(. 

فراتحلیل اثرات  های آماری در تشخیص خطای انتشار در (. کاربرد آزمون0310سید ابریشمی، س.ا.؛ کریمی، ا. ) .11
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 (.3)3، ونقل مهندسی حملسازی ترافیک شهری(.  های آرام ایمنی )نمونه موردی: فراتحلیل اثرات طرح
(. بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد باال بر تسهیم دانش و نوآوری 0310س. ) سید جوادین، س.ر.؛ رضایی، .10

 .00-53(: 57)8، های مدیریت عمومی پژوهشسازمانی. 
 شناسایی و بررسی عوامل مرتبط با اشتراک دانش در اداره کل امور مالیاتی استان البرز.(. 0310م. ) شریفی دوست، .15

 نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه آموزش عالی مهر البرز. پایان
گری نقش  (. بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل0310راد، م.ح. ) شیرازی، ع.؛ همایونی .13

 .088-11(: 57)8، های مدیریت عمومی پژوهشه اعتماد. گرایش ب
گذاری دانش صریح در بافت دانشگاهی.  (. فراتحلیل عوامل مؤثر به اشتراک0311شیرانی، ف.؛ هدایی، ه. ) .10

 (.5)3، مدیریت اطالعات
نامه  پایان ستان.بررسی رابطه بین جو سازمانی انتقال دانش در کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچ(. 0313شیروانی، ص. ) .12

 کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
(. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در تمایل به تسهیم دانش )مورد 0310زاده، م.؛ صادقی، س. ) صادقی حسن .11

 .312-307(: 3)5، مدیریت سرمایه اجتماعیهای صنایع دارویی استان گیالن(.  مطالعه: کارکنان شرکت
بررسی رابطه کارکردهای مدیریت منابع انسانی با خلق و انتقال دانش در سازمان امور مالیاتی (. 0310صادقی، ف. ) .17

ریزی درسی(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی )گرایش برنامه پایان کشور.

 تهران.
ک اقتصاد نوین نسبت به تسهیم دانش با استفاده از مدل رفتار بررسی رفتار کارکنان شعب تهران بان(. 0313صالحی، ا. ) .18

  نامه کارشناسی ارشد. پایان شده.  ریزی برنامه
نامه  پایان بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش )مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان(.(. 0312صناعی، ف. ) .11

 رات(. اصفهان: دانشگاه اصفهان.کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی )گرایش بازاریابی و صاد
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش بین کارکنان براساس مدل هوف و هاسیمان (. 0312طاهری قطب، س.ف. ) .71

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. )مطالعه موردی: شعب بانک تعاون در شهر تهران(.
(. تبیین تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر ظرفیت نوآوری با 0317ز. ) گردی، عباسی، ط.؛ ایوبی اردکانی، م.؛ دستی .70

 (:0)0، مطالعات مدیریت دولتی ایرانتأکید بر تسهیم دانش )مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(. 
87- 012. 

 عملکرد شغلی. های تسهیم دانش و های شبکه اجتماعی سازمانی بر فعالیت تأثیر ویژگی(. 0311عبدلی مسینان، ف. ) .75
های اطالعاتی(. تهران: دانشگاه عالمه  نامه کارشناسی ارشد، مدیریت عمومی )گرایش مدیریت سیستم پایان

 طباطبایی.
نامه کارشناسی  پایان بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش در دانشگاه لرستان.(. 0315عبدی پورملک آباد، س. ) .73

 تراتژیک(. لرستان: دانشگاه پیام نور لرستان.ارشد، رشته مدیریت اجرایی )گرایش اس
گری  تمدنی( سازمانی و تمایل به تسهیم دانش با تأکید بر نقش تعدیل رابطه بین جو غیر مدنی )بی(. 0310عرب، ف. ) .70

نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت  پایان .جو همکاری سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر شیراز
 تحول(. شیراز: دانشگاه پیام نور شیراز.دولتی)گرایش 

(. بررسی رابطه بین مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری 0311عسگرانی، م.؛ اصغری، م. ) .72
 (.53) 0 شباک،. 0منطقه 
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گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت  (. بررسی نقش تعدیل0313عالمه، س.م؛ سلطانی، ف.؛ نریمانی، م. ) .71
های تابع مستقر در تهران.  های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ستعداد و تسهیم دانش در سازمان حوزها

 (.51)08، های مدیریت در ایران پژوهش
مطالعات (. تأثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری. 0312عالمه، س.م.؛ طبائیان، ر.؛ توکلی، ه. ) .77

 .008-010(: 81)52، مدیریت )بهبود و تحول(
علمی دانشگاه آزاد اسالمی با   (. ارائه مدل ترکیبی قصد تسهیم دانش اعضای هیئت0315پور درویشی، ز. ) علی .78

(: 0)1،مدیریت فناوری اطالعاترویکرد عوامل ادراکی )پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات(. 
017- 051. 

اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش  (. بی0317زاده، د. ) ، م.؛ آقایاری، ت.؛ قاسمزاده زاده اقدم، م.ب.؛ عباس علی .71
(: 1)5، بررسی مسائل اجتماعی ایرانمثابه مسئله اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلی(.  به

012-085. 
های شهر تهران.  در کتابخانه (. رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش0313زاده، م.؛ مؤمنی، ع. ) زاده، ف.؛ حسن علی .81

 .1-01(: 1 - 01)5-0، ها و خدمات اطالعات نظام
 بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش در اداره راه و شهرسازی استان گیالن.(. 0315غفاری، س. ) .80

 (، پردیس دانشگاهی.MBAنامه کارشناسی ارشد، مدیریت ) پایان
های شخصیتی و هوش اخالقی معلمان با تسهیم دانش در مدارس متوسط  ه ویژگیبررسی رابط(. 0318فروزش، ز. ) .85

نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی )گرایش مدیریت آموزشی(. بندرعباس: دانشگاه آزاد  پایان شهر گراش.
 اسالمی واحد بندرعباس.

نش سازمانی وزارت علوم و تحقیقات و شناسایی عوامل ارتباطات اثربخش مجازی در تسهیم دا(. 0311فالحیان، ف. ) .83
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات. مؤسسه آموزش عالی مهر البرز. پایان فناوری.

(. بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: سازمان 0311فیلسوفیان، م.؛ اخوان، پ. ) .80
 .731-703(: 3)35 ،و مدیریت اطالعاتپژوهشنامه پردازش  فضایی ایران(.

ای،  (. تحلیل رابطه سرمایه فکری با اخالق حرفه0317زاده بیطایی، م.؛ شریفی، ل. ) زاده علیشاهی، ا.؛ کاظم قاسم .82
 (.5)03، اخالق در علوم و فناوریتسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید. 

 و پرورش شهر تهران. ی تسهیم دانش در سازمان آموزش ساز تأثیر ساختار سازمانی بر ظرفیت(. 0310قجاوند، م. ) .81
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش نیروی انسانی(. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان

(. بررسی رابطه بین ارتباط سازمانی و تسهیم دانش با نقش میانجی اعتماد 0317پور، ع.؛ زند کریمی، م. ) قدم .87
 .058-013: 52، کتابداری و علم اطالعات میان دبیران مدارس. سازمانی در

(. بررسی تأثیر توانمندسازی شناختی بر فرهنگ 0310پور، ر.؛ صمدی میرکالیی، ح.؛ صمدی میرکالیی، ح. ) قلی .88
-اجتماعی مطالعاتو پرورش استان مازندران(.  گذاری دانش )مورد مطالعه: کارکنان زن آموزش  اشتراک

 .513-080(: 0)03، زنان روانشناختی
 ،نامه کارشناسی ارشد پایان بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در شرکت پیشران موتور.(. 0315قنبری آستانه، ه. ) .81

 های اطالعات مدیریت(. دانشگاه پیام نور. رشته مدیریت دولتی )گرایش سیستم
نامه  پایان تراک( دانش در استانداری تهران.بررسی تأثیر نقش عدالت سازمانی بر تسهیم )اش(. 0313قوسی، ف. ) .11

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی )گرایش منابع انسانی(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
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 مرکزی.
(. بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در 0313کاظمی، م.؛ وحیدی مطلق، ط.؛ وحیدی مطلق، س. ) .10

 .017-058(: 53)7، های مدیریت عمومی پژوهشجوامع مجازی ایرانی. 
نامه  پایانها در رفتار تسهیم دانش )مورد مطالعه: وزارت کشور(.  زمینه بررسی نقش پیش(. 0313کاووسی خامنه، ز. ) .15

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
(. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی 0381هبانی سالمی، م. )کدیور، پ.؛ فرزاد، و.؛ عزیززاده، م.؛ نگ .13

 .10-72 (:5)0گیری تربیتی،  . اندازهآموزان دانش

تأثیر فرهنگ سازمانی و تکنولوژی اطالعات بر روی تسهیم دانش در سازمان )مطالعه موردی: بیمه (. 0313کریم، ا. ) .10
یت )گرایش مدیریت بیمه(. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیر پایان ایران(.
 مرکز.

(. بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد 0310راد، ج. ) کشاورزی، ع.ح.؛ صفری، س.؛ حمیدی .12
 .013-058(: 1)55، انداز مدیریت دولتی چشمسازمانی. 

(. تبیین نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان ستاد 0310)نیا، ع.ر.؛ رضایی، ز.  کشاورزی، ع.ح.؛ بیگی .11
 (.5)5، های مدیریت منابع انسانی پژوهشمرکزی شرکت گاز ایران. 

پژوهشنامه پردازش و  (. عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی.0317کیخا، ف. ) .17
 .572-511(: 5)0مدیریت اطالعات، 

 شده. ریزی های رفتار برنامه بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای تسهیم دانش براساس نظریه(. 0315راد، ش. ) نگلش .18
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت. تهران: دانشگاه پیام نور، مرکز تهران غرب. پایان

نامه  پایان شهرستان کلیبر.های مدیران با تسهیم دانش در مدارس متوسطه  بررسی رابطه بین سبک(. 0310لطفی، ز. ) .11
 کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی )گرایش مدیریت آموزشی(. تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب.

سازمانی در یادگیری سازمانی و   (. بررسی نقش فرهنگ0310محبوب، ع.؛ اصغری اقدم، ب.؛ محمدی، م. ) .011
 (.31)1، مدیریت فرهنگی گذاری دانش توسط دبیران شهرستان میانه. اشتراک

(. بررسی تأثیر عوامل شناختی اجتماعی بر رفتار 0311محمودی، ح.؛ فتاحی، ر.؛ نوکاریزی؛ م.؛ دیانی، م.ح. ) .010
 (.5)51، رسانی کتابداری و اطالعاشتراک دانش در جامعه دانشگاهی. 

سازمانی میان کارکنان و مدیران  گری یادگیری تأثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با میانجی(. 0310محمودی، س. ) .015
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی. سمنان: دانشگاه سمنان. پایان دانشگاه امیرکبیر.

ای در افزایش  شناختی رابطه (. بررسی نقش قرارداد روان0315نیا، م. ) مرادی، م.؛ کریمی فریدی، ا.ر.؛ گلستانی .013
 (.1)2، نامه مدیریت تحول پژوهشیم دانش. سرمایه اجتماعی و اثر آن بر رفتار تسه

 (. رابطه اخالق کار با رفتار شهروندی سازمانی، فرسودگی شغلی و تسهیم دانش.0317مرادی، م.؛ یوسف، م. ) .010
 (.5)03، اخالق در علوم و فناوری

بر طفره  (. بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد0311زاده، ر. ) مرتضوی، س.؛ حکیمی، ح.؛ سودی، ن.؛ قلی .012
 (.2)3، مدیریت اجراییها در تسهیم دانش.  رفتن اجتماعی تیم

نامه کارشناسی ارشد، رشته  پایان نقش سرمایه فکری و اعتماد در انتقال دانش سازمانی.(. 0381معماری، م. ) .011
 مدیریت )گرایش نیروی انسانی(. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی0310ایی خانه برق، ع.؛ پورقاسم، ع.ر. )زاده، ر.؛ آق کیا، م.؛ غریب معینی .017



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 101

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 (:5)00، های مدیریت آموزشی نوآوریو کارآفرینی سازمانی با توجه به تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی. 
01-11. 

نامه  پایان رابری استان تهران.سازمانی با تسهیم دانش در اداره کل راه و ت  بررسی رابطه فرهنگ(. 0310ای، ع. ) مغازه .018
 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه پیام نور واحد ورامین.

های مؤثر بر فرایند تسهیم دانش )عوامل پیش برنده  (. بررسی استراتژی0313منوریان، ع.؛ فضلی، ف.؛ یگانه، خ. ) .011
 .035-012(: 22)51، های مدیریت راهبردی پژوهشو بازدارنده( در سازمان دولتی. 

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعی با تسهیم دانش در بین معلمان (. 0318موتاب، س. ) .001
ریزی درسی(. اردکان: دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی )گرایش برنامه پایان متوسطه شهرستان میبد.

 آزاد اسالمی واحد اردکان.
(. نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم دانش بین مدیران و 0310طریفی حسینی، ح. ) پور، ح.ر.؛ مهدوی، م.؛ تقی .000

 .037-028(: 0)7، پژوهش مدیریت منابع انسانیکارشناسان ستادی جهاد دانشگاهی. 
گروهی  (. بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش درون0313پور درویش، ز. ) میراسداله لنجرود، ل.؛ علی .005

 .51، های تربیتی پژوهشادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران(.  )مطالعه موردی:
(. تبیین نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی در 0311مینویی، ق.؛ رضایی ویزگاه، م.؛ داداشی جوکندان، ع.ر. ) .003

لوم مطالعات کاربردی در عارتباط بین رضایت و قصد تسهیم دانش )مورد مطالعه: بانک انصار استان گیالن(. 
 (.7)2، مدیریت و توسعه

ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی در تأثیرگذاری رضایت شغلی بر  بررسی نقش واسطه(. 0312نژادی جیردهی، م. ) .000
پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی  تمایل به تسهیم دانش )مورد مطالعه: جهادکشاورزی شهر رشت(.

 گاه رشت.)گرایش منابع انسانی(. رشت: دانش
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و نظریه شناخت اجتماعی بر تسهیم دانش در جوامع (. 0315نوروزی فرانی، م.ح. ) .002

نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت تکنولوژی )گرایش انتقال  پایان مجازی )موردکاوی: گروه پیشگامان کویر یزد(.
 تکنولوژی(. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

گاهی از نیاز برای 0312فر، ع.؛ احمدیه چالنسفلی، ا. ) وزی، ح.؛ موحدینور .001 (. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مرحله آ
 .030-002(: 3)3، مدیریت سرمایه اجتماعیتغییر مطالعه نقش تسهیم دانش. 

ی از (. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم )فراتحلیل0310نوغانی دخت بهمنی، م.؛ میرمحمدتبار، س.ا. ) .007
 (.00)0، های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی پژوهششده در ایران(.  تحقیقات انجام 

(. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات 0310زاده، ح. ) زاده آرانی، س.س.؛ سخایی، ا.؛ امام علی نیازی، م.؛ حسینی .008
 .30-0(: 0)8، انتظام اجتماعی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی.

رابطه بین جو سازمانی با تسهیم دانش: نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی)مورد مطالعه: (. 0310ا.ر. ) نیک راهان، .001
نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی. اصفهان: دانشگاه  پایان کارکنان بانک ملی ایران شهر اصفهان(.

 اصفهان.
نامه  پایان ی با خالقیت با توجه به تسهیم دانش.های رهبر بررسی رابطه سبک(. 0313نیکنام صفری کوچی، ص. ) .051

 کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی. هرمزگان: دانشگاه هرمزگان.
گذاری  ها برای اشتراک (. تأثیر انگیزش فردی و سرمایه اجتماعی معلمان بر تمایل آن0313یاسینی، ع.؛ شیری، ا. ) .050

 (.8)3 ،مطالعات آموزشی و آموزشگاهیدانش ضمنی و آشکار. 
(. تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی براساس 0313شناس، م.؛ خشنود، ع. ) یزدان .055
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 .518-081(: 0)1، مدیریت دولتیگرا.  مفاهیم رفتار سازمانی مثبت

 آوری سطح باال. های مبتنی بر فن سازمانی در تسهیم دانش شرکت  تأثیر ساختار سازمانی و فرهنگ(. 0315یوسفی، ا. ) .123
 نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. پایان

124. Chen, Ch.J. & Huang, J.W. (2007). How organizational climate and structure affect 

Knowledge management the social interaction perspective. International Journal of 
Information management, 27: 104-118. 

125. Ji, M. & et al. (2009). Fostering The Determinants of knowledge Sharing, Virtual 

Communities. Computers In Human Behavior, 25(4): 929- 939. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.03.008 

126. Jo, S.J. (2008). Toward Conceptual Model For Social Mechanism Enabling knowledge 
Sharing: Dynamik Relationship Among Three Dimensions Of Social Capital. 

Available at: https://eric.ed.gov/?id=ED501666. 

127. Skyrme, D.J. (2002). The 3cs Of Knowledge Sharing: Culture; Competition And 

Commitment. Available at: https://www.skyrme.com/updates/u64_f1.htm  
128. Wang, S. & Neo, R.A. (2010). Knowledge sharing a review and directions for future 

Research. Human Resource Management Review, 2: 115-131. 
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