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امروزه استفاده از دانش سازماني و تسهيم موثر آن ميان
کارکنان دولتي ،به منبعي راهبردي براي دستيابي به مزيت رقابتي
و حفظ آن تبديل شده است .براي دستيابي به چنين مزيتي،
سازمانهاي دولتي نيازمند راهکارهايي هستند که آنها را قادر به
بهبود عملکرد تسهيم دانش نموده و در دستيابي به موقعيت بهتر
ياري رسانند؛ بنابراين ،هدف از اين پژوهش بررسي تاثير ساختار
سازمان ،فرهنگ سازمان ،کاربرد فناوري اطالعات بر تسهيم دانش
دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است .اين پژوهش از نظر هدف
شناختي يك پژوهش کاربردي ،و از نظر روششناختي يك پژوهش
توصيفيـپيمايشي است .حجم نمونه آماري شامل  59دستگاه
اجرايي و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است .براي آزمون
فرضيهها نيز از روش حداقل مربعات جزيي ) (PLSاستفاده شده
است .نتايج تجزيه و تحليل نشان داد ،سازواري بر تسهيم دانش،
درگير شدن و ماموريت باواسطه بر تسهيم دانش؛ تمرکز بر تسهيم
دانش و کاربرد فناوري اطالعات بر رسميت؛ درگير شدن بر کاربرد
فناوري اطالعات و کاربرد فناوري اطالعات باواسطه بر تسهيم
دانش؛ درگير شدن يکي از ابعاد فرهنگ سازمان باواسطه بر بعد
رسميت تاثير معناداري دارد و در رابطه ميان درگير شدن و تسهيم
دانش ،کاربرد فناوري اطالعات در نقش ميانجي ظاهر ميشود.

کليدواژهها :ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،کاربرد
فناوري اطالعات ،تسهيم دانش ،دانش ضمني و صريح.
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تأثير ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني و کاربرد
فناوري اطالعات بر تسهيم دانش در دستگاههاي اجرايي
شهر اصفهان

فرجاله رهنورد

1

علي جهانگيري

2

مريم قاسمي

3

مقدمه

مديريت دانش به دنياي کسبوکار براي کمک به ايجاد سازمانها ،تسهيم و
استفاده اثربخش از دانش معرفيشده است ) .(Lin & Lee, 2004تسهيم هدفمند دانش
در سازمانها موجب يادگيري سريعتر فردي و سازماني شده ،خالقيت را توسعه
ميدهد و در نهايت منجر به بهبود عملکرد فرد و سازمان خواهد شد .بر اين اساس
است که ،سازمانها تسهيم دانش را تقويت و کارکنان خود را به اين امر تشويق
ميکنند ) .(King, 2001از نظر پژوهشگران دانش در ذهن افراد شکل گرفته و در
همانجا بکار گرفته ميشود؛ بنابراين ،به دليل خلق دانش از سوي افراد ،بهرهبرداري
از آن صرفاً زماني ممکن خواهد بود که اين افراد دانش خود را با ديگران تسهيم
کنند ،از اينرو ،چالشي که سازمانهاي معاصر با آن روبهرو هستند ،ترغيب کارکنان
براي تسهيم دانش خود با ديگران در درون واحدهاي کاري و حتي ميان واحدهاي
سازماني است .تسهيم دانش اثربخش در دستگاههاي اجرايي ميتواند با رفع
گلوگاههاي دانشي از طريق فراهم نمودن دانش مورد نياز در زمان مناسب براي فرد
نيازمند به آن دانش ،زمان انجام و هزينههاي فعاليتهاي سازمانها را به شدت کاهش
34
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دهد .در سالهاي اخير رشد روزافزوني در زمينه توجه به تسهيم دانش از سوي
پژوهشگران و مديران سازمانها در جهان و در ايران به خصوص در جهت استفاده
از بهترين روشهاي انجام کار به چشم ميخورد .دليل اين توجه اين است که تسهيم
دانش نهتنها مزاياي فردي ،بلکه مزاياي سازماني نيز دارد و به اثربخشي سازماني منجر
ميشود؛ به عبارت ديگر برآيند تسهيم دانش ،خلق دانش جديد و نوآوري موجب
بهبود عملکرد سازمان ميشوند ).(Sohail & Daud, 2004
در پژوهشهاي صورتگرفته با شناسايي عواملي که بر عملکرد تسهيم دانش
موثر هستند سه دسته عوامل فردي و سازماني و فني معرفي شدهاند که گفتني است
وجود اين عوامل در سازمانها مشوق تسهيم دانش و نبود آنها مانع تسهيم دانش
است .در اين پژوهش عوامل سازماني (ساختار سازمان و فرهنگ سازمان) و فني
(کاربرد فناوري اطالعات) موثر بر رفتار تسهيم دانش بررسي ميشود .چنين رويکرد
جامعي در بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش به جز در چند پژوهشي که اخيراً
صورت گرفته ،کمتر مورد توجه بوده است .با توجه به خالء مذکور در ادبيات ،به
ويژه در پژوهشهاي داخل کشور ،در پژوهش حاضر تاثير عوامل سازماني و فني
(ساختار سازمان ،فرهنگ سازمان و کاربرد فناوري اطالعات) بر تسهيم دانش بررسي
شده است .در اهميت اين پژوهش همين بس که يافتههاي آن ميتواند در تدوين
خطمشيهاي اداري و تدوين استراتژيهاي سازماني براي استقرار تسهيم دانش بسيار
کارساز باشد.
مفهوم تسهيم دانش

تسهيم دانش يکي از فرآيندهاي حياتي مديريت دانش است و در چرخه حيات
دانش ،فرآيند مهمي به شمار ميرود و جايگاه ويژهاي در مديريت دانش دارد
) .(Holsapple & Joshi, 2004در خصوص تعريف تسهيم دانش تعاريف نسبتاً زيادي
از سوي انديشمندان ارائه شده است که در جدول  1به چند مورد اشاره ميشود.
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جدول  :1تعاريف تسهيم دانش از ديدگاه انديشمندان
انديشمند /انديشمندان

تعريف تسهيم دانش

تبادل تجربيات ساختهشده ،ارزشها و اطالعات معنادار و بينش
)Davenport & Prusak (1998

متخصص که چارچوبي براي ارزيابي و ترکيب تجربيات و
اطالعات جديد فراهم ميکند.

)Connely & Kelloway (2003

مجموعه اي از رفتارهاست که مستلزم تبادل اطالعات يا مساعدت
با ديگران است.
ارائه اطالعات کار و دانش براي کمک به ديگران و همکاري با

)Cummings (2004

ديگران براي حل مشکالت ،توسعه ايدههاي جديد و سياستها يا
روشهاي اجرا اشاره دارد.

)Lin (2007

فرهنگ تعامل اجتماعي که شامل تبادل دانش ،تجارب و
مهارتهاي کارکنان در تمام بخش يا سازمان است.
يکي از مراحل مديريت دانش است و ميتوان آن را به عنوان
فعاليتي سيستماتيک براي تسهيم و تبادل دانش و تجارب ميان

)Holdt (2007

افراد يک گروه يا سازمان با اهداف مشترک بيان کرد ،در حقيقت
تسهيم دانش فرآيند شناسايي ،توزيع و استفاده از دانش براي حل
بهتر مسائل است.

)Hooff & Huysman (2009

)Alam et al., (2009

)Swift et al., (2010

فرآيندي که مردم دانش خود اعم از نهان و عيان را براي خلق
دانش مبادله ميکنند.
فرآيندي که در آن افراد دانش و ايدههايشان را از طريق بحث
براي خلق دانش جديد يا ايدهها مبادله ميکنند.
فرآيندي است که فرصتهايي را براي يادگيري و فرصتهايي را
براي نشان دادن شايستگيهاي يک فرد فراهم ميآورد.
تالشهاي عمدي باوجود تمايل کافي از افراد براي مشارکت

)Aljanabi & Kumar (2012

تجربه ،مهارت ،دانش خود با همکاران براي پرورش دانش
سازماني است.
انتقال شخصي و دانش سازماني از فردي به فرد ديگر ،از يک

)Hague & Anwar (2012

بخش و گروه به ديگر گروهها و انتقال و توزيع دانش در ميان
گروههاست.

)Xiong & Deng (2012

36

رابطهاي ميان دانش افراد و سازمان است که موجب باال رفتن
ظرفيت جذب و نوآوري ميشود و مزيت رقابتي ايجاد ميکند.
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سنجش تسهيم دانش

عوامل متعدد تعيينکننده مدلهايي هستند که جهت تسهيم دانش در سازمانها به
کار گرفته ميشوند .تفاوتهايي که در مدلها ديده ميشود بر اساس ديدگاههاي
مختلفي است که پژوهشگران از زواياي متفاوت به دانش داشتهاند ).(Lodhi, 2005
در مورد سنجش تسهيم دانش پنج مدل کليدي به شرح جدول ( )2شناسايي شده
است.
جدول  :2مقايسه مدلهاي تسهيم دانش
مدل

ابعاد

انتقال دانش در اين مدل طي چهار مرحله زير انجام ميشود:
)Szulanski (1996

 -1انتقال توسط فرستنده -2 ،پيادهسازي -3 ،دريافت توسط گيرنده-4 ،
يکپارچگي.
اسويباي  9حالت براي انتقال دانش بيان ميکند:
انتقال دانش ميان افراد ،انتقال دانش از افراد به ساختار بيروني ،انتقال دانش
از ساختار بيروني به افراد ،انتقال دانش از شايستگي به ساختار دروني ،انتقال

)Sveiby (2001

دانش از ساختار دروني به شايستگي فردي ،انتقال دانش به درون ساختار
بيروني ،انتقال دانش از ساختار بيروني به ساختار دروني ،انتقال دانش از
ساختار دروني به ساختار بيروني ،انتقال دانش در درون ساختار دروني
سازمان.
در مدل لدهي چهار عامل به جريان دانش در سازمانها کمک ميکنند که

)Lodhi (2005

عبارتند از :رفتار فردي ،رفتار گروهي ،کانالهاي ارتباطي و فرهنگ /قوانين
سازماني.

Bakhari & Zawiyah
)(2007

)Dixon (2000

زاويا محمد يوسف و محمد بخاري اسماعيل مدل جديد خود را در سه بعد
معرفي ميکنند :بعد فردي ،بعد سازماني ،بعد تکنولوژي.
ديکسون پنج سازوکار براي انتقال دانش پيشنهاد ميدهد:
انتقال ترتيبي ،آشکار ،پنهان ،راهبري و کارشناسي.

همچنين بر اساس مدل ديکسون ( )2000حفظ توازن ميان دو فعاليت دانشي .1
خلق دانش و  .2انتقال دانش در سرتاسر سازمان ،موضوع مهمي است که سازمانها
بايد به آن توجه کنند (ديکسون .)28 :2000 ،بر اين اساس ،با توجه به اهميت تسهيم
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دانش و تاثير آن بر روي کارکنان سازمان ،مدلهاي مختلفي براي پژوهشهاي مرتبط
با تسهيم دانش طراحي و ارائه شده است .با وجود اين ،يکي از جديدترين ،کاملترين
و متداولترين مدلهاي شناسايي و اندازهگيري تسهيم دانش ،مدل تسهيم دانش
ديکسون است که امروزه بسياري از سازمانها براي شناسايي اهميت تسهيم دانش و
توسعه آن به اين مدل روي آوردهاند .در مدل ديکسون با توجه به يک رويکرد
سيستماتيک براي ايجاد يک سيستم تسهيم دانش ،پنج سازوکار مهم در تسهيم دانش
بيان ميشود که با تبادل و تسهيم دانش ضمني و آشکار با ساير افراد ،ظرفيت برخورد
آنها با موقعيت و مشکالت جديد افزايش پيدا ميکند و به ايجاد راهحلهاي تازه
براي مشکالت پيشرو کمک ميکند .پنج سازوکار تسهيم دانش در مدل ديکسون
( )2000که به عنوان متغيرهاي وابسته پژوهش هستند به شرح زير است.
تسهيم دانش ترتيبي

زماني رخ ميدهد که گروه مشابهي از کارکنان دانشي ،کار مشابهي را يکبار ديگر
با به کارگيري دانش خود انجام دهند .از نظر ديکسون اين امر مستلزم آن است که
دانش منحصربه فرد ي که هر فرد به دست آورده است ،در درون يک گروه منتقل
ميکند؛ بهطوريکه دانش ميتواند براي کل گروه معنا و مفهوم پيدا کند .ماهيت کار،
تکراري و غيريکنواخت است و نوع دانشي که منتقل ميشود ،ميتواند هم آشکار و
هم پنهان باشد (ديکسون.)33 :2000 ،
تسهيم دانش آشکار

زماني رخ مي دهد که از تجربيات کارکنان يک گروه دانشي در انجام فعاليتي
مشابه در گروهي ديگر استفاده شود .دانش گروه به طور آشکار و به صورت واژگان
اعداد فرمول علمي ،مشخصات و مانند آن تسهيم ميشود .از نظر ديکسون در بسياري
از سازمانها اين نوع سيستم مشابه استفاده از «بهترين الگوها» در اجراي پروژهها
است .ماهيت کارگروه ،تکراري و يکنواخت است (ديکسون.)53 :2000 ،
تسهيم دانش پنهان

زماني رخ ميدهد که گروهي از کارکنان دانشي کار مشابهي را با به کارگيري

38
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دانش گروهي ديگر در بافتي ديگر انجام دهند .دانش گروه ديگر از طريق فعاليت
اجتماعي به صورت دانش پنهان منتقل ميشود .از نظر ديکسون تسهيم دانش پنهان
براي برخي سازمانها بسيار حياتي است ،زيرا دانش ضمني منجر به ايجاد مزيت
رقابتي براي سازمانها ميشود .ماهيت کار گروه ،تکراري و غيريکنواخت است .اين
سازوکار همچنين «تسهيم نزديک» ناميده ميشود ،نه به دليل موقعيت فيزيکي بلکه
به دليل تشابه ميان گروه منبع و گروه دريافتکننده (ديکسون.)77 :2000 ،
تسهيم دانش استراتژيک

زماني رخ ميدهد که يک گروه ،مسئوليت کاري که به ندرت اتفاق ميافتد يا يک
پروژه استثنايي را بر عهده ميگيرد و ميخواهد از تجربه ديگران در درون سازمان که
کار مشابهي را انجام دادهاند استفاده کند .در اين سازوکار ،اغلب مديران سطح عالي
سازمان شرکت دارند و نوع دانش موردنياز براي انجام کار را تعيين ميکنند .نوع دانشي
که منتقل ميشود ،ميتواند هم پنهان و هم آشکار باشد (ديکسون.)99 :2000 ،
تسهيم دانش کارشناسي

زماني رخ مي دهد که دانش عمومي و آشکار از يک منبع کارشناسي درون يا
بيرون سازمان به منظور توانمندکردن گروه براي حل مسائل جديد با روشها و دانش
جديد منتقل مي شود .اين دانش وقتي مناسب است که گروه در حال انجام کاري
استثنايي و يکنواخت باشد و با يک مسئله فني غيرمعمول فراسوي قلمرو دانش خود
مواجه شده باشد .معموالً دانشي که درخواست ميشود ،در يک راهنما يا در مدارک
استاندارد يافت نميشود (ديکسون.)127 :2000 ،
عوامل مؤثر بر تسهيم دانش

وانگ و نو ( 1)2010پنج گروه از عواملي که تسهيم دانش را تحت تاثير قرار
ميدهد شناسايي کردند .1 .فرهنگ ملي؛  .2عوامل زمينهاي/محيطي مانند چارچوب
سازماني (ساختار ،حمايت مديريت ،مشوقها ،فرهنگ سازمان)؛  .3ويژگيهاي ميان
فردي/تيمي (فرآيندهاي گروه ،تنوع و شبکههاي اجتماعي)؛  .4عوامل انگيزشي
)1. Wang & Noe (2010

(مالکيت دانش ،ادراک منافع و هزينهها ،ادراک عدالت ،اعتماد ميانفردي ،نگرش
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فردي)؛  .5ويژگيهاي فردي (مانند جنسيت ،شخصيت ،مديريت ادراکات).
کیم و لي ( 1)2006در پژوهشي با عنوان «تاثير بافت سازمان و تکنولوژي
اطالعات بر قابليتهاي تسهيم دانش کارمندان» به اين نتيجه رسيدند که شبکههاي
اجتماعي ،تمرکز ،سيستمهاي پاداش مبتني بر عملکرد و استفاده کارکنان از برنامههاي
کاربردي

IT

و کاربرپسند بودن سيستمهاي فناوري اطالعات متغيرهاي قابلتوجهي

هستند که قابليتهاي تسهيم دانش کارکنان در سازمانهاي دولتي و خصوصي را
تحت تاثير قرار ميدهد.
2

هان و آنانتاتموال ( )2007در پژوهشي با عنوان «تسهيم دانش در سازمانهاي
بزرگ  »ITبه اين نتيجه رسيدند که عامل سازمان يک جزء مهم براي تمايل کارکنان
در تسهيم دانش است .همچنين نتايج نشان داد عالوه بر فرهنگ و ساختار سازمان
که مهمترين عناصر در مديريت دانش هستند ،پيشرفتهاي تکنولوژي نيز به انتقال و
ذخيره سازي دانش کمک کرده قابل بودن فناوري و در دسترس بودن آن و پشتيباني
مديريت به همراه ساختارهاي انگيزشي سازمان و رقابت ،عاملهاي موثر در تسهيم
دانش هستند.
لین ( 3)2008در مقالهاي تحت عنوان «اکتشاف عوامل موثر بر تسهيم دانش»
نشان داد تسهيم دانش با انعطافپذيري ساختار سازماني رابطه مثبت دارد .پيچيدگي،
تمرکز و رسميت ساختار سازماني اثر معکوس بر تسهيم دانش دارد ،زيرا نياز به
تسهيم دانش را در سازمان پايين ميآورد.
علم و همکاران ( 4)2009در پژوهشي با عنوان «ارزيابي رفتار تسهيم دانش در
ميان کارکنان در شرکتهاي کوچک و متوسط  »SEMsبه اين نتيجه رسيدند که
سيستم پاداش ،فرهنگ ،اعتماد و فناوري چهار عامل کليدي هستند که بر تسهيم
دانش تاثير ميگذارند.
بر اساس پژوهشهاي متعدد يک تقسيمبندي کلي از عوامل موثر بر تسهيم دانش
بيان ميشود و تعيين ميشود که تسهيم دانش تحت تاثير چه عوامل سازماني و فردي
و فني قرار ميگيرد .جدول  3عوامل موثر بر تسهيم دانش را نشان ميدهد.
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جدول  :3عوامل مؤثر بر تسهيم دانش
رديف

منبع

عوامل مؤثر

1

)Lin & Lee, (2004

فناوري اطالعات

2

)Kim & Lee(2006

ساختار ،فرهنگ سازمان و فناوري اطالعات

3

)Alavi & Leidner (2005/2006

فرهنگ سازمان

4

)Kohengkul et al. (2007

5

)Issa & Haddad, (2008

6

)Lin (2008

7

)Hooff & Huysman, (2009

8

)Sohail & Daud, (2009

9

Hassandoust & Perumal
)(2011

10

)Connelly & Kelloway, (2003

11

)Lin (2007

12

)Han & Anantatmula (2007

فرهنگ ،ساختار ارتقا و پاداش ،راهبردهاي همکاري،
تعهد ،ارزشهاي شغلي ،جو سازماني از شغل،
احساس قدرت ،حمايت فراساختارها ،سرعت کار،
تمرکز حرفهاي
فرهنگ سازماني ،فناوري اطالعات
فرهنگ ،ساختار سازمان ،وابستگيهاي ارتباطي،
روشهاي انگيزشي ،تعامل سازماني
قابليتهاي فناوري ،ساختار سازمان ،فرهنگ سازمان
ماهيت دانش ،فرهنگ ،نگرش کارکنان ،انگيزه و
موقعيت و فرصت براي تسهيمگذاري دانش
ساختار ،زيرساختهاي فناوري ،اعتماد ،روحيه
جمعپذيري و کار گروهي ،پاداشها و انگيزشها ،طرز
رفتار و مهارتهاي کامپيوتري اعضا

13

ادراک حمايت مديريت در تسهيم دانش ،ادراک
فرهنگ مثبت تعامل اجتماعي ،حضور فناوري
 ،ICTفرهنگ سازمان ،حمايت مديريت ارشد ،منابع
انساني
فناوري ،فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان ،ساختارهاي
انگيزشي و رقابت

 Alavi, Marzooqi & Mohammedاعتماد بينشخصي ،ارتباطات ميان کارکنان ،سامانههاي
)(2007
اطالعاتي ،پاداشها و فرهنگ سازمان
فرهنگ ،فناوري اطالعات

14

)Campbell (2009

15

)Lopez & Merono (2009

16

)Alam et al. (2009

سيستم پاداش ،فرهنگ ،اعتماد ،فناوري

17

)Willem& Buelens, (2009

ساختار سازمان

تأثير فرهنگ سازمان بر مديريت دانش از طريق
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ادامه جدول  :3عوامل مؤثر بر تسهيم دانش
عوامل مؤثر

رديف

منبع

18

)Zheng et al. (2010

19

)Shahid & Alamgir (2011

ICT

20

)Dorn & Sahinyan (2011

ICT

21

)Pastor (2012

مولفههاي فرهنگي

22

)Haque & Anwar (2012

فرهنگ سازمان

23

)Alawamleh & Kloub (2013

ساختار سازمان

فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان ،راهبرد و اثربخشي
سازمان

با توجه به پژوهشهاي انجامشده در زمينه تسهيم دانش در سازمان ،غالب اين
مطالعات به ابعاد مختلف آن پرداختهاند و ما سعي ميکنيم نگاه جامعي را ارائه دهيم.
در اين راستا عوامل فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان و کاربرد فناوري اطالعات
برجستهسازي

ميشوند.

ساختار سازمان

در مطالعات چن و هوانگ ( ، 1)2007ويلم و بوئلنس ( ،2)2009ايوا و همکاران
( ،3)2009بات و همکاران ( 4)2005و لين ( )2008تاثير ساختار سازمان بر تسهيم
دانش بررسي شدهاند .افراد باکار کردن با يکديگر و تسهيم اطالعات ميتوانند
کانالهاي ارتباطات را براي تسهيم تجربه و دانش ايجاد نمايند .زماني که سازمانها
يکپارچگي و انسجام باالتري دارند انگيزش بيشتري براي تعامالت اجتماعي در
سازمان دارند ،درنتيجه وقتي ساختار داراي رسميت کمتر ،عدم تمرکز و منسجمتر
باشد تعامالت اجتماعي ميان افراد مطلوب و مناسبتر است ).(Chen & Huang, 2007
اگرچه رسميت تاثير منفي بر تسهيم دانش دارد با اين حال عدم رسميت اثرات مثبتي
بر تسهيم دانش دارد براي همين از هماهنگي غيررسمي و غيرمتمرکز براي تسهيم
دانش در سازمانها حمايت ميشود ) .(Willem & Buelens, 2009انعطافپذيري و

)1. Chen & Huang (2007

چابکي ساختار سازماني که در پاسخي به نيازهاي رقابتي مطرح ميشود ،مفاهيم

)2. Willem & Buelens (2009

کالسيک کارکردگرايي ،عقالنيت و بقاي سازمان را تغيير ميدهد .در اين تحوالت

)3. Eva et al.(2009

لزوم تسهيم دانش ميان واحدهاي سازماني باال ميرود که با انعطافپذيري ساختار

)4. Bhatt et al.(2005
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سازمان رابطه مثبت دارد و با پيچيدگي ،تمرکز و رسميت ساختار سازمان رابطه
معکوس دارد زيرا نياز به تسهيم دانش را در سازمان پايين ميآورد ).(Lin, 2008
ساختار سازمان با فرماندهي و کنترل سنتي ،ساختاري کامالً غيرقابل انعطاف در توزيع
و تسهيم دانش است .به عبارت ديگر ،تسهيم دانش به آساني و بدون دردسر در
کانالهاي غيررسمي توزيع مييابد

)et al., 2005

 .(Bhattرسميسازي ،ابهامات را

کاهش ميدهد و همکاري را در ميان کارکنان سازمان بهبود ميبخشد ،چون ميتواند
ساختار تعامالت را شکل دهد ).(Eva et al. 2009
فرهنگ سازمان

در مطالعات ناظر بر ارتباط فرهنگ سازماني با تسهيم دانش ونگ (،1)2005
کامپبل ( ،2)2009کومار( ،3)2005علوي و لیدنر ( 4)2005/2006و ژنگ و دنگ
( 5)2008تاثير فرهنگ سازمان بر تسهيم دانش بررسي شدهاند.
تسهيم دانش مستلزم گرد هم آمدن افراد ،تعامل و تبادلنظر و تسهيم دانش با
يکديگر است .بدون درجه بااليي از اعتماد متقابل ،مردم در مورد اهداف و رفتارهاي
ديگران دچار ترديد ميشوند در نتيجه آنها به احتمال زياد از تسهيم دانش خودداري
کرده براي همين رابطه اعتماد ميان افراد و گروهها به تسهيل فرآيند تسهيم دانش
کمک ميکند

)2005

 .(Wong,فرهنگ يادگيري براي خلق و تسهيم دانش براي

توسعه ي موسسات آموزشي الزم است ،توسعه فرهنگ يادگيري در موسسات
آموزشي ،خلق فرصت براي تسهيم دانش مناسب در زمان و محل مناسب براي ايجاد
مزيت رقابتي در محيطهاي آموزشي جهان است ) .(Kumar, 2005فرهنگ اغلب به
عنوان مهارکننده کليدي تسهيم دانش موثر است با توجه به اهميت تسهيم دانش و
چالش سازمانها در ايجاد يک محيط تسهيم در ميان موانع فرهنگي ،درک بهتري از
فرهنگ و پيچيدگي و تاثير آن بر تسهيم دانش ضروري است ).(Campbell, 2009
علوي و لیدنر ( )2005/2006ارزشهاي سازمان به منظور تسهيل تسهيم دانش موثر
)1. Wong (2005
)2. Compbell (2009
)3. Kumar (2005

ميان اعضاي سازمان مهم هستند .آنها استدالل کردند که قابليت زيرساختهاي دانش
سازمان ،تواناييهاي سازمان نوآوري ،پاسخ سريع به تغيير را تحت تاثير قرار ميدهد

)4. Alavi & Leidner (2005/2006

و به خواستههاي بازار جديد پاسخگو است .آنها استدالل کردند که جهت ارزش

)5. Xiong & Deng (2008

مانند اعتماد و همکاري تمايل بيشتري در اعضاي سازمان در جهت تسهيم بينش و

فرايند مديريت و توسعه /شماره  /71بهار و تابستان 1388

43

تأثیر ساختار سازمانی ،فرهنگ /...فرجاهلل رهنورد و دیگران

تخصص با يکديگر ايجاد ميکند .در مقابل ،سامانههاي ارزش که بر قدرت فردي و
رقابت در ميان اعضاي سازمان تاکيد ميکند منجر به رفتارهاي احتکار دانش ميشود.
آنها استدالل کردند که سازمانها بايد به دنبال تقويت شکلدهي ارزشهاي فرهنگي
سازگار با رفتارهاي تسهيم دانش باشند .ژنگ و دنگ ( )2008تسهيم دانش فرآيند
تبادل و ارتباط دانش و اطالعات ميان کارکنان در يک سازمان است و تسهيم دانش
به طور موثر تجمع سازماني دانش و توسعه قابليت کارکنان را براي انجام بهتر شغل
افزايش ميدهد .در روند تسهيم دانش ،مردم نهاد اوليه هستند .به اين دليل معموالً
دانش در ذهن افراد موجود است .روند تسهيم دانش اغلب از سطح فردي شروع
ميشود و به سطح گروه و سازمان گسترش مييابد و چنين فرآيندي تسهيم دانش
سازماني را براي تبادل تجربه کاري ،دانش و بينش در ميان افراد تسهيل ميکند.
اثربخشي تسهيم دانش به عوامل بسياري از جمله فرهنگ که مهمترين عامل است
بستگي دارد.
کاربرد فناوري اطالعات

در مطالعات صورتگرفته به وسيله انديشمندان علوي و ليدنر ( ،)2001هان و
آنانتاتموال ( ، )2007هوف و هويسمن ( ،1)2009سهيل و ديويد ( 2)2009و شهيد و
عالمگير ( 3)2011تاثير کاربرد فناوري اطالعات بر تسهيم دانش بررسي شده است.
همانطور که علوي و ليدنر ( )2001اشاره کردند فناوري اطالعات ميتواند توانايي
اعضاي گروه براي تسهيم دانش را باال ببرد و تسهيم دانش را به وسيله توسعه
دستاوردهاي شخصي در ميان خطوط رسمي اجتماعات افزايش ميدهد .به عنوان
مثال ،شبکههاي کامپيوتري ،تابلوهاي اعالنات الکترونيکي ،گروههاي مناظرهکننده
ارتباط ميان آنهايي که عالقه دانش و آنهايي که دستيابي به دانش را کنترل ميکنند
تسهيل کرده است )Shahid & Alamgir, 2011( .مطالعات بر روي تسهيم دانش داللت
بر اين دارد که انگيزه به منظور استفاده از  ICTبراي ارتقاي تسهيم دانش و حل مسائل
تسهيم دانش موجود است و

ICT

قادر است تعدادي از موانع تسهيم دانش موجود

را از ميان ببرد و يک محيط مساعد براي تسهيم دانش فراهم کند .براي اينکه سازمانها

)1. Hooff & Huysman (2009

سهم عمدهاي از سرمايهگذاري تسهيم دانش را به دست آورند نيازمند اين هستند که

)2. Sohail & Daud (2009

هر دو بهعنوان يک روي سکه در نظر گرفته شوند .به طور

)3. Shahid & Alamgir (2011

تسهيم دانش و
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گسترده  ICTو پروسههاي تسهيم دانش بر موفقيت سازمانها و سرمايهگذاري آنها
اثر قابلتوجهي دارند فناوري اطالعات به عنوان يک فناوري ميتواند يک ابزار مفيد
براي تسهيم دانش اثربخش باشد و تسهيم دانش در هر دو بعد زمان و مکان را تسهيل
سازد.
يافتههاي پژوهش ( )Hooff & Huysman, 2009نشان ميدهد استفاده از فناوري
اطالعات و ارتباطات

)(ICT

با تسهيم دانش رابطه نزديکي دارد زيرا

ICT

جستوجوي سريع ،دسترسي و بازيابي اطالعات را امکانپذير ميسازد و ارتباط و
همکاري ميان کارکنان سازمان را حمايت ميکند .اين انگاره وجود دارد که

ICT

ممکن است امکانات عالي و مهم براي تسهيم دانش با از ميان بردن موانع زماني و
مکاني ميان شرکاي دانش ،مانند ويدئوکنفرانس ،انجمن الکترونيکي ،توئيتر و
فيسبوک به وجود آورد ( .)Sohail & Daud, 2009عالوه بر قابليت استفاده از فناوري
مانند سهولت استفاده ،سهولت دسترسي ،سهولت محل دانش نوع خاصي از فناوري
به کار برده ميشود .با وجود اين ،برخي از پژوهشگران

( Han & Anantatmula,

 ) 2007با انتقاد از راهکار فناوري در تسهيم دانش ،به خصوص به خاطر ضعف آن
در مقايسه با ارتباطات چهره به چهره در تسهيم دانش ضمني ميگويند افراد تمايل
کمتري به استفاده از تکنولوژي براي تسهيم دانش دارند.
مدل مفهومي پژوهش

با توجه به مطالعه و بررسي روابط سازههاي پژوهش و فرضيههاي مطرحشده،
مدل تلفيقي ارائهشده را به شکل زير ميتوان ترسيم کرد .فرضيههاي پژوهش نيز با
نمادهاي  H1تا  H5در شکل  1مشخص شدهاند .در اين مدل ،تسهيم دانش بهعنوان
متغير وابسته ،ابعاد ساختار سازماني ،و ابعاد فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي
مستقل ،و کاربرد فناوري اطالعات به عنوان متغير ميانجي لحاظ شده است.
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شکل  :1مدل مفهومي (تاثير ابعاد ساختار سازمان ،ابعاد فرهنگسازماني و کاربرد فناوري
اطالعات بر تسهيم دانش)
ساختار سازمان
تمرکز
رسميت
پيچيدگي
H1
H4

تسهيم دانش

 ITکاربرد

H

H5
H3

فرهنگ سازمان
درگير شدن
سازواري
سازگاري
ماموريت

در مدل مفهومي باال ،ساختار سازماني بر مبناي مدل رابينز ،فرهنگ سازماني بر
مبناي مدل ديکسون ،کاربرد  ITبر مبناي مدل توربان و همکاران ،و تسهيم دانش بر
مبناي مدل ديکسون قابل سنجش هستند .با توجه به مدل مفهومي ،براي پاسخ به اين
پرسش پژوهش که آيا در روابط ميان تسهيم دانش و متغيرهاي مستقل (ساختار
سازماني و فرهنگ سازماني) ،کاربرد فناوري اطالعات در نقش ميانجي ظاهر ميشود،
فرضيههاي زير مطرح شده است.
فرضيههاي پژوهش

 :H1ساختار سازمان بر تسهيم دانش تاثير دارد.
 :H2کاربرد فناوري اطالعات بر تسهيم دانش تاثير دارد.
 :H3فرهنگ سازمان بر تسهيم دانش تاثير دارد.
 :H4کاربرد فناوري اطالعات بر ابعاد ساختار سازمان تاثير دارد.
46
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 :H5فرهنگ سازمان بر کاربرد فناوري اطالعات تاثير دارد.
روششناسي پژوهش

با توجه به مدل پياز تحقيق ( ،)Saunders et al., 2003اين پژوهش از نظر فلسفه
پژوهش ،از نوع پژوهش با فلسفه اثباتگرايانه است .روش پژوهش مطالعه حاضر از
نوع پيمايشيتتحليلي و نيز در زمره پژوهشهاي کاربردي است .جامعه آماري اين
پژوهش دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است که حدوداً  70دستگاه اجرايي تخمين
زده شده است .حجم نمونه آماري با توجه به جدول کرجسي و مورگان ( )1970به
تعداد  59دستگاه اجرايي تعيين شد و از پرسشنامه با مقياس پنجدرجهاي ليکرت براي
جمعآوري دادهها استفاده شد .اين پرسشنامه از چهار قسمت اساسي سنجش ابعاد
فرهنگ سازمان (مدل دنيسون) ،کاربرد فناوري اطالعات (مدل توربان و همکاران)،
سنجش ابعاد ساختار سازمان (مدل رابينز) و تسهيم دانش (مدل ديکسون) تشکيل
شده است .به دليل پايين بودن حجم

نمونه)Wu, 2010

 ،(Wenدر تبيين روابط

ساختاري متغيرها از روش حداقل مربعات جزيي 1از سوي نرمافزار پيالاس براي
بررسي مدل معادالت ساختاري و آزمون فرضيهها استفاده شده است.
روايي صوريتمحتوايي پرسشنامه ،از ديدگاه خبرگان مورد بررسي قرار گرفت و
اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد .براي سنجش پايايي پرسشنامهها نيز از
ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار محاسبهشده آن براي هر يک از متغيرهاي
پژوهش باالي  0/7به دست آمد که نشاندهنده پايايي مناسب پرسشنامه است.
يافتههاي پژوهش

در اين بخش به بررسي و تحليل نتايج فاز ميداني پژوهش پرداخته و به تفکيک
هر يک از متغيرها و پرسشهاي پژوهش ،يافتههاي پژوهش به شرح زير قابل ارائه
است:
در جدول  4به محاسبه آمارهاي توصيفي شاخصهاي تسهيم دانش پرداخته شده
)1. PLS (Partial Least Square

است که نتايج آن در جداول زير آمده است.
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جدول  :4ميانگين تسهيم دانش و ابعاد آن در  59دستگاه اجرايي
تعداد

کرانه پايين

کرانه باال

ميانگين

انحراف معيار

انتقال ترتيبي

59

2/26

4/33

3/19

0/43

انتقال آشکار

59

2/40

4/08

3/26

0/41

انتقال پنهان

59

2/26

3/93

3/20

0/38

انتقال راهبردي

59

2/20

4

3/25

0/41

انتقال کارشناسي

59

1/80

4/20

3/11

0/56

3/20

جمع کل تسهيم دانش

ميانگين تسهيم دانش و ابعاد آن در  59دستگاه اجرايي شهر اصفهان  3/20است
که در مقياس پنجدرجهاي ليکرت سنجيده شده است .اين ميانگين نشاندهنده باال
بودن تسهيم دانش در دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است .با توجه به ابعاد اين
متغير ،همانطور که در جدول ديده ميشود ،بعد انتقال آشکار داراي باالترين ميانگين
( )3/26و بعد انتقال کارشناسي داراي پايينترين ميانگين ( )3/11است.
آمارهاي توصيفي سه عامل سازماني تاثيرگذار بر تسهيم دانش در جداول زير
منعکس شده است.
جدول  :5آمارهاي توصيفي متغيرهاي مستقل در  59دستگاه اجرايي
متغيرهاي پژوهش

فرهنگ سازماني

کاربرد فناوري
اطالعات

ساختار سازماني

48

ابعاد متغيرهاي مستقل

ميانگين

انحراف معيار

ماموريت

3/35

0/29

سازگاري

3/04

0/30

سازواري

3/12

0/27

درگير شدن

3/01

0/30

سختافزار

2/82

0/57

نرمفزار

3/25

0/28

شبکه

3/55

0/32

پايگاه داده

3/39

0/27

پيچيدگي

2/84

0/30

رسميت

3/05

0/23

تمرکز

2/54

0/28

جمع ميانگين

3/13

3/25

2/81
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 .1ابعاد فرهنگ سازمان :ميانگين فرهنگ سازمان و ابعاد آن در  59دستگاه اجرايي
شهر اصفهان  3/13است .اين ميانگين نشاندهنده باالتر از حد متوسط فرهنگ سازمان
در دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است .با توجه به ابعاد اين متغير ،بعد ماموريت داراي
باالترين ميانگين ( )3/35و بعد درگير شدن داراي پايينترين ميانگين ( )3/01است.
 .2کاربرد فناوري اطالعات :ميانگين کاربرد فناوري اطالعات و ابعاد آن در 59
دستگاه اجرايي شهر اصفهان  3/25است .اين ميانگين نشاندهنده باالتر از حد متوسط
کاربرد فناوري اطالعات سازمان در دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است .با توجه
به ابعاد اين متغير ،بعد شبکه داراي باالترين ميانگين ( )3/55و بعد سختافزار داراي
پايينترين ميانگين ( )2/82است.
 .3ابعاد ساختار سازمان :ميانگين ابعاد ساختار سازمان در  59دستگاه اجرايي شهر
اصفهان  2/81است .اين ميانگين نشاندهنده پايينتر از حد متوسط ساختار سازمان
در دستگاههاي اجرايي شهر اصفهان است .با توجه به ابعاد اين متغير ،همانطور که
در جدول ديده ميشود ،بعد رسميت داراي باالترين ميانگين ( )3/05و بعد تمرکز
داراي پايينترين ميانگين ( )2/54است.
براي آزمون فرضيههاي پژوهش و روابط ميان سازهها ،از روش حداقل مربعات
جزيي ( )PLSاستفاده شد .دليل انتخاب روش

PLS

اين است که اين روش در
1

شرايطي که حجم نمونه کم باشد ،براي بررسي ارتباطات ميان متغيرهاي پنهان

مناسب است ( .)Chin, 1998شاخص  T-Statisticهر مسير نبايد کمتر از قدر مطلق
 1/96باشد .وقتي مقادير  T-Statisticدر بازه بيشتر از مثبت  1/96باشند ،بيانگر معنادار
بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تاييد سواالت پژوهش است ).(Vinzi et al., 2010
مدل ساختاري

نتايج مدل معادالت ساختاري در جدول  6نشان داده شده است .ابعاد فرهنگ
سازمان (سازواري بر تسهيم دانش) ،درگيرشدن و ماموريت باواسطه بر تسهيم دانش؛
ابعاد ساختار سازمان (بعد تمرکز بر تسهيم دانش) و کاربرد فناوري اطالعات بر رسميت
(يکي از ابعاد ساختار سازمان)؛ بعد (درگير شدن بر کاربرد فناوري اطالعات) و کاربرد
فناوري اطالعات باواسطه بر تسهيم دانش؛ بعد درگيرشدن يکي از ابعاد فرهنگ سازمان
1. Latent Variables

باواسطه بر بعد رسميت تاثير معناداري دارد .در ضمن ،مطابق مدل معادله ساختاري،
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بعد فرهنگ سازمان (انطباقپذيري بر تسهيم دانش) و ابعاد فرهنگ سازمان (سازواري،
سازگاري ،ماموريت بر کاربرد فناوري اطالعات)؛ ابعاد ساختار سازمان (پيچيدگي،
رسميت بر تسهيم دانش) و سازگاري (يکي از ابعاد فرهنگ سازمان بر تسهيم دانش)
و کاربرد فناوري اطالعات بر پيچيدگي و تمرکز (ابعاد ساختار سازمان) تاثير معناداري
ندارد و در رابطه ميان درگير شدن (يکي از ابعاد فرهنگ سازمان) و تسهيم دانش،
کاربرد فناوري اطالعات در نقش ميانجي ظاهر ميشود.
جدول  6خالصه نتايج حاصل از تحليل

PLS

را براي آزمون مدل ساختاري به

ويژه ضرايب مسير استانداردشده ( )betaو  Tآماري نشان ميدهد.
جدول  :6اثر کل ضرايب مسير ،اثر کل  Tآماري و تأييد يا رد فرضيهها
اثر کل

اثر مستقيم T

اثر کل T

ضرايب مسير

آماري

آماري

کاربردIT

تسهيم دانش

0/23

1/89

2/14

کاربرد IT

پيچيدگي

0/30

1/87

1/87

رد تاثيرگذاري

کاربرد IT

تمرکز

0/09

0/56

0/56

رد تاثيرگذاري

کاربرد IT

رسميت

0/40

3/09

3/09

تاييد تاثيرگذاري

سازگاري

کاربرد IT

0/02

0/13

0/13

رد تاثيرگذاري

تسهيم دانش

0/12

1/16

1/08

رد تاثيرگذاري

پيچيدگي

0/01

-

0/11

رد تاثيرگذاري

سازگاري

تمرکز

0/00

-

0/06

رد تاثيرگذاري

سازگاري

رسميت

0/01

-

0/12

رد تاثيرگذاري

پيچيدگي

تسهيم دانش

0/12

1/34

1/34

رد تاثيرگذاري

سازواري

کاربرد IT

-0/11

0/68

0/68

رد تاثيرگذاري

سازواري

تسهيم دانش

0/27

2/61

2/23

تاييد تاثيرگذاري

پيچيدگي

-0/03

-

0/53

رد تاثيرگذاري

تمرکز

-0/01

-

0/25

رد تاثيرگذاري

رسميت

-0/05

-

0/66

رد تاثيرگذاري

تسهيم دانش

0/23

2/36

2/36

تاييد تاثيرگذاري

روابط متغيرها و ابعاد

سازگاري
سازگاري

سازواري
سازواري
سازواري
تمرکز

50

تأييد يا رد

تأييد تاثيرگذاري
باواسطه
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اثر کل

اثر مستقيم T

اثر کل T

ضرايب مسير

آماري

آماري

تسهيم دانش

-0/11

0/95

0/95

رد تاثيرگذاري

کاربرد IT

0/46

3/17

3/17

تاييد تاثيرگذاري

تسهيم دانش

0/27

1/32

2/34

پيچيدگي

0/14

-

1/52

رد تاثيرگذاري

درگير شدن

تمرکز

0/04

-

0/52

رد تاثيرگذاري

درگير شدن

رسميت

0/19

-

2/10

ماموريت

کاربرد IT

0/21

1/35

1/35

ماموريت

تسهيم دانش

0/24

1/76

2/24

ماموريت

پيچيدگي

0/06

-

0/96

رد تاثيرگذاري

تمرکز

0/02

-

0/40

رد تاثيرگذاري

رسميت

0/08

-

1/18

رد تاثيرگذاري

روابط متغيرها و ابعاد
رسميت
درگير شدن
درگير شدن
درگير شدن

ماموريت
ماموريت

تأييد يا رد

تاييد تاثيرگذاري
باواسطه

تاييد تاثيرگذاري
باواسطه
رد تاثيرگذاري
تاييد تاثيرگذاري
باواسطه

شکل  :2مدل معادله ساختاري همراه با ضرايب مسير استانداردشده
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شکل ( )2به ضرايب مسير و بارهاي عاملي متغيرها ميپردازد و همچنين مقادير
 R2نشاندهنده ميزان تبيين تغييرات سازهها از سوي يکديگر است .مقدار  R2سازهي
تسهيم دانش در درون دايره مربوط به آن  0/71نشان داده شده است که بيانگر اين
است که  0/71درصد از تغييرات متغير تسهيم دانش به وسيله متغيرهاي مستقل (ابعاد
فرهنگ سازمان ،ابعاد ساختار سازمان ،کاربرد فناوري اطالعات) تبيين ميشود.
شکل  :3مدل معادله ساختاري به همراه آماره T

شکل ( )3نشاندهنده روابط ميان متغيرهاست که با مقادير  tمورد بررسي قرار
گرفتهاند؛ بنابراين ،خروجي به دستآمده از ضرايب معناداري  tدر جدول  7آمده
است .وقتي مقدار  tمربوط به يک مسير در بازهي بيش از مثبت  1/96باشد ،بيانگر
معنادار بودن تاثير سازههاي مشخص در آن مسير بر يکديگر و در پي آن تاييد فرضيه
اصلي پژوهش است (.)Vinzi et al., 2010
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نتيجهگيري

با امعان نظر به يافتههاي پژوهش ،نتيجه نهايي بررسي روابط ميان متغيرهاي مورد
مطالعه ،در قالب شکل ( )4قابل ارائه است .بايد در نظر داشت در مدل معادله
ساختاري احصاشده فلشهاي خطچين نشانگر عدم تاثيرگذاري است .به سخن
ديگر ،تمامي ابعاد متغيرهاي مستقل ،متغير وابسته (تسهيم دانش) را تحتتاثير قرار
نميدهد .الزم به توضيح است که برخي از افراد مدل دنيسون را براي گونهشناسي
فرهنگ سازماني استفاده ميکنند که در اين پژوهش چنين پيشفرضي لحاظ نشده
است .به سخن ديگر ،اين مدل به عنوان مدل سنجش ابعاد فرهنگ سازماني به کار
گرفته شده است که با مقاله اصلي خود دنيسون همخواني کامل دارد .استفاده از اين
مدل براي گونهشناسي زماني قابل دفاع است که به جاي سنجش ابعاد چهارگانه
(ماموريت ،سازگاري ،سازواري و درگير شدن) ميزان توجه به دو بعد تمرکز بر محيط
(داخلي يا خارجي) و تغييرپذيري مورد سنجش قرار گرفته و جايگاه فرهنگي تنها
در يکي از چهار ربع ماتريس به دست آيد.
شکل  :4مدل نهايي پژوهش
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در تحليل فرضيه

H1

روابط ميان ابعاد ساختار سازمان بر تسهيم دانش به اين

نتيجه ميرسيم که تنها تاثير تمرکز (يکي از ابعاد ساختار سازماني) بر تسهيم دانش با
ضريب رگرسيوني  0/23تاييد شد .از اينرو ،ميتوان نتيجه گرفت که در محيطهاي
متالطم تمايل دستگاههاي اجرايي به عدم تمرکز يک ضرورت راهبردي محسوب
ميشود.
بررسي فرضيه

H2

نشانگر آن است که کاربرد فناوري اطالعات با ضريب

رگرسيوني  0/21بر تسهيم دانش تاثير مستقيمي ندارد ولي باواسطه با ضريب
رگرسيوني  0/23بر تسهيم دانش تاثيرگذار است .اين تاثيرپذيري تسهيم دانش از
فناوري اطالعات باواسطه از طريق رگرسيوني خطي تکمتغيره هم به اثبات رسيد ،از
اين رو مديران دستگاههاي اجرايي بايد بر تعميق کاربرد فناوري اطالعات در سازمان
تالش کنند.
آزمون فرضيه

H3

نشاندهنده اين است که ابعاد فرهنگ سازمان (سازواري با

ضريب رگرسيوني  0/27بر تسهيم دانش) و درگير شدن ،ماموريت با ضريب
رگرسيوني ( 0/24 ،0/46باواسطه بر تسهيم دانش) تاثير دارند .ازاينرو ،توصيه
ميشود مديران دستگاههاي اجرايي براي تسهيم بيشتر دانش در ميان کارکنان اقدامات
فرهنگي زير را انجام دهند.
 توجه به ارزشهاي بنيادين سازمانها (بعد سازواري)
 داشتن توافق بر سر مسائل کليدي (بعد سازوراي)
 هماهنگ ساختن امور و ايجاد يکپارچگي در واحدهاي سازمان (بعد سازواري)


توانمندسازي کارکنان سازمان براي درگير شدن بيشتر در کار (بعد درگير

شدن)
 توجه بيشتر به کار گروهي در سازمان (بعد درگير شدن)
 توسعه قابليتهاي کارکنان سازمان (بعد درگير شدن)
 ايجاد جهتگيري استراتژيک (بعد ماموريت)
 روشن نمودن اهداف و مقاصد کارکنان در سازمان (بعد ماموريت)
 ايجاد چشمانداز و ديدگاههاي بلندمدت (بعد ماموريت)
آزمون فرضيه

H4

نشان داد کاربرد فناوري اطالعات با ضريب رگرسيوني 0/4

متغير رسميت (يکي از ابعاد ساختار سازماني) را تحت تاثير قرار ميدهد ،تمرکز با
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ضريب رگرسيوني  0/23بر تسهيم دانش تاثير ميگذارد؛ بنابراين ،به دليل عدم
تاثيرگذاري کاربرد  ITبر تمرکز در رابطه ميان کاربرد  ITو تسهيم دانش ،تمرکز (يکي
از ابعاد ساختار سازمان) در نقش ميانجي ظاهر نميشود.
باالخره ،آزمون فرضيه  H5اين پژوهش نشان داد درگير شدن (يکي از ابعاد فرهنگ
سازماني (متغير مستقل) با ضريب رگرسيوني  0/46بر کاربرد فناوري اطالعات)
تاثيرگذار است .ازاينرو ،پيشنهاد ميشود مديران دستگاههاي اجرايي درگير شدن در
کار را در ميان کارکنان ترويج و سازوکارهاي مناسبي را در اين خصوص به کار
گيرند.
الزم به توضيح است که يافتههاي اين پژوهش در برخي موارد با يافتههاي
پژوهشهاي پيشين سازگاري ندارد .بهعنوانمثال ،در اين پژوهش تاثير تنها يکي از
ابعاد ساختار بر تسهيم دانش به اثبات رسيد .همين ناسازگاري در ابعاد فرهنگ
سازماني نيز مشاهده شد .به عبارت ديگر ،تنها ابعاد سازواري و درگير شدن بر متغير
تسهيم دانش تاثيرگذار هستند و دو بعد ديگر ،در جامعه آماري مورد مطالعه تاثيرگذار
نبودند .بنابراين ،توصيه ميشود پژوهشهاي تکميلي ديگري در اين خصوص
صورت گيرد تا علل آن در زمينه فرهنگ ايراني مشخص شود .در ضمن ،محدوديت
مدل احصاشده به روش حداقل مربعات جزيي ) (PLSنبايد ناديده گرفته شود.

منابع
الف) انگليسي

AL-Alawi, Adel Ismail; AL-Marzooqi, Nayla Yousif; Mohammed, Yasmeen Fraidoon
(2007). Organizational Culture and Knowledge Sharing: Critical Success Factors.
Journal of Knowledge Management, 11(2), pp. 22-42.
Alam, Syed Shah; Abdullah, Zaini; Mohd Zain, Noormala, Amir Ishak & Zahariah.
(2009). Assessing Knowledge Sharing Behaviour among Employess in SEMs: An
Empirical Study. International Business Research, 2(2), pp. 22-115.
Alavi, Maryam; Kayworth, Timothy R. & Leidner, Dorothy E. (2005/2006). An
Empirical Examination of the Influence or Organization Culture on Knowledge
Management Practice, Journal of Management Information Systems, 22(3), pp.
191-224.
Alavi, Maryam & Leidner, Dorothy (2001). Review: Knowledge Management and

فرايند مديريت و توسعه /شماره  /71بهار و تابستان 1388

55

 فرجاهلل رهنورد و دیگران/... فرهنگ،تأثیر ساختار سازمانی
Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues.
MIS Quarterly, 25(1), pp. 36-107.
Alawamleh, Hamdan Salim & Kloub, Mohammad Abdalraheem (2013). Impact of
Organizational Structure on Knowledge Management in the Jordanian Insurance
Companies: From the Perspective of the Supervisory Leadership. International
Journal of Business and Social Science, 4(11), pp. 82-95.
Aljanabi, AbdulQadir R. A.; Kumar, Dileep (2012). Knowledge Sharing and Its Impact
on Innovation Performance: A case study of Teaching Quality Assurance Program.
The International Journal’s Research Journal of Commerce & Behavioural
Science. 2(2), pp. 14-23.
Bhatt, Ganesh; Gupta, Jatinder N. D. & Kitchens, Fred (2005). An Exploratory Study
of Group Ware Use in the Knowledge Management Process. Journal of Enterprise
Information Management. 18(1), pp. 28-46.
Campbell, Michael J. (2009). Identification of Organizational Cultural Factors That
Impact Knowledge Sharing, Presented to the Interdisciplinary Studies Program:
Applied Information Management. University of Oregon. pp. 1-75.
Chen, Chung- Jen & Huang, Jing-Wen (2007). How Organizational Climate and
Structure Affect Knowledge Management: The Social Interaction Perspective.
International Journal of Information Management, 27(2), pp. 104-118.
Chin, Wynne W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equeation
Modeling, in Marcoulides, G. A. Ed. Modem Methods for Business Reasearch,
Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, pp. 295-336.
Connelly, Catherine E. & Kelloway E. Kevin (2003). Predictors of Employee
Perceptions of Knowledge–Sharing Culture. Leadership & Organization
Development Journal, 24(5), pp. 294-305.
Cummings, Jonathon N. (2004). Work Groups, Structural Diversity and Knowledge
Sharing in a Global Organization, Management Science. 50(3), pp. 352-364.
Davenport, Thomas H. & Prusak, Lawrence (1998). Working Knowledge: How
Organizations Manage What They Know, MA, Boston: Harvard Business School
Press.
Dixon, Nancy M. (2000). Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing
What They Know. Harrvard Business Press. Business & Economics.
Dorn, Eva & Sahinyan, Araks (2011). Effects of Information & Communication
Technologies On Knowledge Transfer: An Employee Perspective. Department of
Applied Information Technology, University of Gothenburg. pp. 1-47.
Han, Brent M. & Anantatmula,Vittal S. (2007). Knowledge Sharing in large IT
Organizations: a case study. The Journal of Information and Knowledge
Management Systems. 37(4), pp. 421-439.
Haque, Abdul & Anwar, Shamyla (2012). Mediating Role Of Knowledge Creation And
Sharing Between Organizational Culture And Performance: An Empirical Analysis
Of Pakistan s Banking Sector. Journal Of Basic And Applied Scientific Research.
2(4), pp. 3276-3284.
Hassandoust, Farkhondeh & Perumal, Vimala (2011). Online Knowledge Sharing in
Institutes of Learning: A Malaysian Perspective. Journal of Knowledge
Management Practice. 12(1).
Holdt, Christensen P. (2007). Knowledge Sharing: Moving away from the Obsession
with best Practices. Journal of Knowledge Management, 11(1), pp. 36-47.
Holsapple, Clyde W. & Joshi, Kshiti D. (2004). A Formal Knowledge Management
Ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, 55(7), pp. 593-612.
Hooff, Bart Vanden & Huysman, Marleen (2009). Managing Knowledge Sharing:
Emergent and Engineerin Approaches. Information and Management. 46(1), pp. 1-8.

1388  بهار و تابستان/71  شماره/فرايند مديريت و توسعه

56

 فرجاهلل رهنورد و دیگران/... فرهنگ،تأثیر ساختار سازمانی
Ismail, Mohd Bakhari; Yusof, Zawiyah Mohammad (2007). The Relationship between
Knowledge Sharing Employee Performance and Service Delivery in Sector
Organizations: A Theoretical Framework. 3, 1.
Issa, Raja R. A. & Haddad, Josef (2008). Perception of the Impacts of Organizational
Culture and Information Technology on Knowledge Sharing in Construction, 8(3),
pp. 182-201.
Kim, Soonhee & Lee, Hyangsoo (2006). The Impact of Organizational Context and
Information Technology on Employee Knowledge sharing Capabilities. Public
Administration Review. 66(3), pp. 370-385.
King, Marie Jennifer (2001). Employee Participation in Organizationally-Maintained
Knowledge Sharing Activities. Master’s Thesis. University Of Toronto.
Kohengkul, Supaporn; Wongwanich, Suwimon & Wiratchai, Nonglak (2007).
Influences of Strategies, Knowledge Sharing and Knowledge Transfer on the
Success of University-School Collaboration. Research in Higher Education
Journal. pp. 1-15.
Kumar, Naresh (2005). Assessing the Learning Culture and Performance of Educational
Institutions, Performance Improvement, 44(9), pp. 27-32.
Lin, Hsiu- Fen & Lee, Gwo-Guang (2004). Perceptions of Senior Managers Toward
Knowledge Sharing Behavior, Management Decision. 42(1), pp. 108-125.
Lin, Hsiu-Fen (2007). Knowledge Sharing and firm Innovation Capability: An
Empirical Study. International Journal of Manpower, 28(3/4), pp. 315-332.
Lin, Wen-Bao. (2008). The Exploration Factors of Affecting Knowledge Sharing The
case of Taiwan's High-tech Industry. Expert Systems with Applications, 35(3), pp.
661-676.
Lodhi, Suleman Aziz (2005). Culture Based Knowledge Sharing Model. (Doctoral
Dissertation). National College of Business Administration & Economics.
Lopez-Nicolas, Caroline & Merono-Cerdan, Angel L. (2009). The Impact of
Organizational Culture on the use of ICT for Knowledge Management. 19(1), pp.
211-219.
Pastor, Ioan (2012). Organizational Culture Factors That Can Influence Knowledge
Transfer. The 6th Edition Of The International Conference European Integeration
Realities & Perspectives. Journal Of Globalization And Cultural Diversity, pp.
661-667.
Pertusa-Ortega, Eva M.; Zaragoza-Saes, Patrocinio & Claver-Cortes, Enrique (2009).
Can Formalization, Complexity, and Centralization Influence Knowledge
Performance. Journal of Business Research, pp. 1-11.
Saunders, Mark; Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2003). Research Methods for
Business Students (3rd Ed). Harlow: FT Prentice Hall.
Shahid, Ahmed & Alamgir, Rana (2011). ICT Enabled Knowledge Sharing-Impact of
ICT on Knowledge Sharing Barriers. The Case of Avanade, pp. 1-65.
Sohail, M. Sadig & Daud, Salina (2009). Knowledge Sharing in Higher Education
Institutions: Perspectives from Malaysia. VINE, The Journal of Information and
Knowledge Management Systems, 39(2), pp. 125-142.
Sveiby, Karl-Erik (2001). A Knowledge‐based Theory of the Firm to Guide in Strategy
Formulation, Journal of Intellectual Capital, 2(4), pp. 344-358.
Swift, Michele; Balkin, David B. & Matusik, Sharon F. (2010). Goal Orientations and
the Motivation to Share Knowledge. Journal of Knowledge Management, 14(3),
pp. 378-393.
Szulanski, Gabriel (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer
of Best Practice Within the Firm. Strategic Management Journal, 17, pp. 27-43.
Vinzi, Vincenzo Esposito; Trinchera, Laura & Amato, Silvano (2010). PLS Patch
Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model

57

1388  بهار و تابستان/71  شماره/فرايند مديريت و توسعه

 فرجاهلل رهنورد و دیگران/... فرهنگ،تأثیر ساختار سازمانی
Assessment and Impowerment. Handbook of Partial Least Squares, pp. 47-82.
Wang, Sheng & Noe, Raymond A. (2010). Knowledge Sharing: A Review and
Directions for Future Research, Human Resource Management Review, 20, pp.
115-131.
Wu, Wei Wen (2010). Linking Bayesiannetwork and PLS path Modeling for Causal
Analysis. Export Systems with Application, 37, pp. 134-139.
Willem, Annick & Buelens, Marc (2009). Knowledge Sharing in Inter-unit Cooperative
Episodes: The Impact of Organizational Structure Dimensions. International
Journal of Information Management, 29, pp. 151-160.
Wong, Kuan Yew (2005). Critical Success Factor for Implementing Knowledge
Management in small and Medium Enterprises. Industrial Management & Data
System, 105(3), pp. 261-279.
Xiong, Song & Deng, Hepu (2008). Critical Success Factors For Effective Knowledge
Sharing in Chinese Joint Ventures. Association for Information Systems, pp. 10881098.
Zheng, Wei; Yang, Baiyin & Mclean, Gary N. (2010). Linking Organizational Culture,
Structure, Strategy and Organizational Effectiveness: Mediating Role of
Knowledge Management. Journal Of Business Research, 63(7), pp. 763-771.

1388  بهار و تابستان/71  شماره/فرايند مديريت و توسعه

58

