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طور تصادفي بين پژوهشگران واحد تحقيق و توسعه  پرسشنامه به 190ژوهش، در اين پ .شده است
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  مقدمه
رسد وابستگي ابعاد و شئون مختلف  با افزايش نقش دانش در زندگي بشر، به نظر مي

اين مهم به دليل آن است كه روند توسعه . زندگي به دانش در آينده افزايش خواهد يافت
برداري سريع و  دانش، موجب بروز پيچيدگي و انبوهي از اطالعات شده است كه بهره

عنوان  به همين دليل چندي است كه مبحث مهمي به. سازد ربخش آن را دچار چالش مياث
در آينده جوامعي انتظار توسعه و پيشرفت خواهند داشت  .مديريت دانش مطرح شده است

ه سهم بيشتري از منابع طبيعي، نكه سهم بيشتري از دانش به خود اختصاص داده باشند 
يابد كه قادر است از نيروي اندك قدرتي عظيم  دست مي هايي سازمان دانشي به توانمندي

ها هستند كه  ها است و اين سازمان آينده جامعه انسان ي اعتقاد دارد جامعه پيتر دراكر. بسازد
هاي  هاي اخير، شركت در سال .كنند سرنوشت اقتصادي و سياسي جامعه را تضمين مي
يمي چون كار دانشي، نيروي دانشي، موفق پيوستن به روند دانش را آغاز نموده و مفاه

فرآيند مديريت . دهند هاي دانشي و مديريت دانش از تشديد اين روند خبر مي سازمان
گذاري، انتقال، ذخيره،  كسب، به اشتراكهايي در زمينه ايجاد،  توان به فعاليت دانش را مي

بنيان صرفا مبتني  سازمان دانش. بندي كردعرضه و اشاعه دانش تقسيم ،نمايش ،عتباربخشيا
كارگيري دانش  تواند در مديريت و به زيرا فناوري اغلب مي. بر فناوري اطالعات نيست

سازد، توجه آن به  هاي دانش بنيان را متمايز مي مفهومي كه سازمان. صريح مؤثر واقع شود
ش اما سؤال اين است كه با توجه به گستر. استفاده از دانش ضمني و تجربيات انساني است

تواند از ابزارهايي  پيچيدگي دانش در مراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي، آيا مديريت مي
گذاري دانش در سازمان را افزايش دهد؟ در اين بين، درك  اشتراك استفاده كند كه به

اي برخوردار است گذاري دانش از اهميت ويژهاشتراكمفهوم عوامل فرهنگي مؤثر در به
توان تركيبي از تجربه، گذاري دانش را مي اشتراك به. پردازيم ن ميكه در اين پژوهش به آ

هم پيوستن  ها، اطالعات مفهومي و بينش تخصصي تعريف كرد كه در ارزيابي و بهارزش
  ].9[آيدكار مي تجربيات جديد به

ها نيز جاسازي شود بلكه در ذهن انسان دانش نه تنها در اسناد و مدارك سازمان ذخيره مي
رشد استفاده از دانش در كسب . كنداست و از طريق اعمال و رفتار آنان نمود پيدا ميشده 

  ].3[و كارها نقش مهمي در ظهور نظريه مديريت دانش داشته است



  ...اشتراكل فرهنگي مؤثر در به بندي عوام بررسي و الويت
  

21 

ها كه در يكي از اين فعاليت. گيرد هاي زيادي را در بر ميفرآيند مديريت دانش فعاليت
كه از ]. 8[گذاري دانش است  اشتراك بهحال حاضر بحث زيادي درباره آن وجود دارد، 

 اخير هاي سال در]. 7[نظر بسياري از صاحبنظران براي موفقيت يك سازمان حياتي است

 هادر سازمان مديران و پژوهشگران توسط دانش تسهيم به توجه زمينه در روزافزوني رشد

 چشم به كار انجام هاي روش بهترين از استفاده جهت در خصوص به ايران در و جهان

 ها موفقيت از بسياري به نيل و رقابتي مزيت كسب كه است اين توجه اين دليل .خورد مي

 كه دارد دانش مديريت فرايند از حاصل دانش كارگيري به در هاريشه سازمان توسط

 آن اصلي عنصر فردي و سازماني يادگيري در زمينه دانش تسهيم ابتكارهاي و ها فعاليت

منظور بررسي عوامل مؤثر بر اشتراك دانش صورت  هايي كه به ژوهشدر پ  ].2[اند بوده
توان در دو گروه فردي و  اين عوامل را مي. گرفته، چندين عامل مورد توجه بوده است

ها مشوق اشتراك  است، وجود اين عوامل در سازمان گفتني. بندي كرد سازماني دسته
برخي  ، به اختصار تأثيرمقالهدر اين . ستگذاري دانش ا ها مانع به اشتراك دانش و نبود آن

در مراكز تحقيق و توسعه  بر اشتراك دانشخصوص عوامل فرهنگي مؤثر بهاز اين عوامل 
  . شود توضيح داده مي پتروشيمي

 
  اهميت و ضرورت پژوهش

 از بسياري پايه و بنياد فرين، آ ارزش ولي پيچيده فعاليت يك عنوان به دانش تسهيم

 ].21[ها است  سازمان مديريت دانش هاي استراتژي
 هايسازمان در خصوص به( هاسازمان ناملموس هاي دارايي دانش ـ محور، اقتصاد يك در

 چنين .شده است  تبديل رقابتي كننده تعيين عامل يك به اي طرز فزايندهبه )خدماتي

 كنان وكار فني دانش ها، مهارت شهرت سازمان، تجاري، هاي نشان مانند هايي دارايي

توجه به فرآيند ]. 17[شود مي نگريسته رقابتي مزيت جوهره عنوان به سازماني فرهنگ
با  سپس افراد. شود مي كه دانش ابتدا در ذهن افراد توليد كند آشكار ميدانش،  گيريشكل

بنابراين،  .كنندسازماني تبديل  را به دانش دانشاين د نتوان گذاري آن مي به اشتراك
اين دانش حياتي و مهم هنگامي . افراد نهفته است ذهنطور عمده در  ازماني بههاي س سرمايه

گيرد كه كاركنان تمايل به همكاري و اشتراك دانش داشته  در اختيار سازمان قرار مي
وكارهاي مؤثري نيز توسط سازمان در اين رابطه  باشند و عالوه بر آن تمهيدات و ساز



  1389پاييز و زمستان  /5شماره / 2فناوري اطالعات، دوره مديريت 

  
22  

پست سازماني، همچنين بازنشستگي برخي از كاركنان، با تغيير شغل و . فراهم شده باشد
سادگي از بين خواهد رفت و  كاري بوده به  ها تجربه دانش ارزشمندي كه حاصل سال

هاي مؤثر اشتراك  گيري از آن را در صورت استفاده نكردن از شيوه سازمان توانايي بهره
ه دانش فردي با ديگران به چ چنان] 19[نوناكا و تاكوچي از ديدگاه . دانش نخواهد داشت

اشتراك گذاشته نشود، تأثيري بر رشد و گسترش دانش موجود در سازمان نخواهد داشت 
  . و دانش جديدي نيز توليد نخواهد شد

كه از ديرباز با اطالعات و دانش سروكار  مراكزيعنوان  نيز به مراكز تحقيق و توسعه
تحقيق  مراكزدر اين رابطه، مشخص نيست كه  .نيز از اين قضيه جدا نخواهند بود ،اند داشته

نيز  مراكزاطالعات و دانش در اين . ، تا چه ميزاني به اين امر توجه داردو توسعه پتروشيمي
هاي كاري،  ها نه تنها در مدارك و ذخاير دانش، بلكه در رويه همچون ساير سازمان

با توجه به موارد . ود داردها وج تجارب و شايستگي، هنجارها ،فرآيندهاي سازماني، اعمال
ذكر شده در باال توجه به بعد دانشي در اين مراكز، يك امر الزم و ضروري است و 

گذاري  گيران در اين مراكز، در مورد اهميت به اشتراك آگاهي مديران و تصميم پيش
دانش و حادث شدن فرآيند يادگيري و همچنين آگاهي از عوامل فرهنگي كمك كننده 

گذاري دانش جهت باال بردن عملكرد در اين سازمان، ضروري اشتراكفرآيند بهبه تسريع 
  . است

  
  مروري بر ادبيات پژوهش

اي سيال از تجربيات آميخته: كنندگونه تعريف مي، دانش را اين)2000(گامل گردا و ريتر 
و  ها، اطالعات مفهومي و بينش تخصصي كه چارچوبي را براي ارزيابي مند، ارزشقاعده

دانش در ذهن متخصصان شكل . كندبه هم پيوستن تجربيات و اطالعات جديد فراهم مي
ها دانش نه تنها در اسناد و مدارك كه در تجربيات، در سازمان. يابدگيرد و توسعه ميمي

  .ها، فرآيندها و جريانات روزمره سازمان هم وجود دارد تالش
تجربيات قبلي، (تعامالتي كه در باطن افراد ، دانش از )2005(به عقيده ايزاك و پارسما 

- شود و از تجسم آينده نشأت مي ايجاد مي) هاها، اطالعات، تصورات، پندار شهود، گرايش
  ]. 14[گيرد
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ها، آمار و داده عبارت است از واقعيات خام، اندازه. دانش نبايد با داده اشتباه گرفته شود
ها اطالعات حاصل سازماندهي داده. ات استتر از اطالعهمچنين، دانش پيچيده. ارقام
دانش نتيجه تعبير اطالعات مبتني بر فهم شخصي است كه تحت . شكلي معنادار است به

جا كه بر پايه قضاوت و گيرد و از آنتأثير شخصيت و خصوصيات دارنده آن قرار مي
  ].15[گيرد ها و رفتار را در بر مي گيرد، عقايد، گرايششهود قرار مي

هاي دانش يكي از دارايي. ترين ويژگي دانش، يگانگي و مبتكرانه بودن آن است همم
  ].4[شود مي محسوب كاري و كسب نوع همه براي اصلي منابع از و است سازمان استراتژيك

دهد  هاي انجام گرفته در رابطه با عوامل مؤثر بر اشتراك دانش، نشان مي بررسي پژوهش
هايي كه با هدف  پژوهش: بندي كرد را به دو دسته تقسيمها  توان اين نوع پژوهش مي

ها انجام شده است و  شناسايي عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش در سازمان
ها  عنوان متغير انتخاب و به بررسي تأثير و وضعيت آن هايي كه عوامل خاصي را به پژوهش

در پژوهشي به بررسي ) 2001(» ويكانلي و كال«عنوان مثال،  به. اند ها پرداخته در سازمان
هاي مرتبط با  تأثيرعوامل سازماني چون حمايت مديريت، فرهنگ تعاملي و فناوري

اشتراك دانش و عوامل فردي چون سن، جنسيت و پست سازماني بر فرهنگ اشتراك 
حمايت مديريت و (دانش كاركنان پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه دو عامل سازماني 

تأثيري بسزا در فرهنگ ) يعني جنسيت(؛ همچنين يك عامل فردي )تعاملي فرهنگ
نيز در پژوهشي در ) 2002(» نئو«در همين راستا، ]. 6[اشتراك دانش ميان كاركنان دارد

هاي خبري سنگاپور،  خصوص عوامل تأثيرگذار بر اشتراك دانش در يكي از شركت
گيري فردي مبتني بر اشتراك يا عدم  يابد عوامل فرهنگي تأثير مثبتي بر تصميم درمي

مطالعه او آشكار كرد نبود انگيزه، حمايت مديريتي، اعتماد و . گذارد اشتراك دانش مي
 ]. 18[روحيه كار گروهي، موانع اصلي و عمده در اشتراك دانش هستند

ها نشان داد بسياري از عوامل سازماني چون ايجاد انگيزه و نظام  نتايج بررسي پژوهش
دهي، حمايت مديريتي، امنيت شغلي، جو سازماني و فناوري اطالعات، از عوامل  شپادا

ها، وضعيت  ها شناخته شده و در بسياري از پژوهش تأثيرگذار بر اشتراك دانش در سازمان
افزون بر . ها موانع اشتراك دانش معرفي شوند نامناسب و يا نبود اين عوامل باعث شده آن

نتايج اين ]. 25[هايي انجام شده است  وامل فردي نيز پژوهشاين، در راستاي تأثير ع
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هاي  ها نشان داد عوامل فردي نيز در افزايش تمايل افراد نسبت به شركت در فعاليت پژوهش
عنوان عاملي مهم در اين  هاي فردي به انگيزه. اشتراك دانش، نقش مؤثري داشته است

بر توجه به ديگر عوامل، به  ت؛ عالوهها پيشنهاد شده اس رابطه شناسايي و به سازمان
 . اي داشته باشند هاي فردي كه ناشي از شخصيت فرد هستند نيز توجه ويژه انگيزه

  
  گذاري دانش براي موفقيت مديريت دانش اشتراك اهميت به

هايي در مقايسه با مديريت سنتي، كه بيشتر بر جايگزيني تكنولوژي و توانمندسازي سيستم
ها را  برند تأكيد داشت، مدل جديد مديريت، دانش، افراد و رفتار آناال ميكه كارآيي را ب

گذاري دانش در  اشتراك دهد و هدف آن ايجاد محيطي است كه به نيز مورد تأكيد قرار مي
  ].22. [شود آن باعث كسب قدرت مي

در طبقه اصلي را  6، فرهنگ سازماني )2000(هاي گاپتا و گوين داراجان  بر اساس پژوهش
  :گيردبر مي
هر كدام از . ساختار سازماني. هاي اطالعاتي، مردم، فرآيندها، رهبري، سيستم پاداشسيستم

 .نشان داده شده است 1شوند كه در نمودار هايي ميها خود شامل زير مجموعهاين طبقه

  
  )2000(راجان عناصر اصلي فرهنگ سازماني گاپتا و گوين دا .1نمودار 

 ساختار سازماني

 مردم

 رهبري

هايسيستم
اطالعاتي

 سيستم پاداش

 فرآيندها

انگيزشاعتماد

 ارتباطات
 )تعامالت(

فرهنگ
 سازماني
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سه پژوهشگر بحريني از بين عناصر فرهنگي ياد شده، ) 2007(العلوي، المرزوقي و محمد
ها شده است، انتخاب  عواملي را كه در ادبيات مديريت دانش تأكيد زيادي بر روي آن

  .كرده و مدل زير را توسعه دادند

  
 با تاكيد بر مديريت دانشعناصر فرهنگي سازمان  .2نمودار 

 
شركت  عنوان مدل فرضي انتخاب شده و در در اين پژوهش مدل المزروقي و محمد به

دليل انتخاب اين مدل جامع بودن . گيرد پژوهش و فناوري پتروشيمي مورد آزمون قرار مي
كه هدف از اين پژوهش مشخص  با توجه به اين]. 1[آن از لحاظ عناصر فرهنگي است

گذاري دانش در مراكز تحقيق و توسعه اشتراكمل فرهنگي تأثيرگذار در بهكردن عوا
  .رسد انتخاب اين مدل و آزمون آن در اين محيط مناسب باشد نظر مي پتروشيمي است، به

  
  فرهنگ سازماني

گذاشته شده تعريف  اي و به اشتراكتوان به عنوان مفروضات پايهفرهنگ سازماني را مي
در ارتباط با محيط و حل مسايل مربوط به انطباق و ادغام داخلي آن  كرد كه يك سازمان
  . را كسب كرده است

يابد و هويت خود را دارد كه در طول زمان توسعه مي هر سازماني فرهنگ منحصر به
هاي عقيدتي،  بعد مرئي فرهنگ، ارزش. دهدبعد مرئي و نامرئي انعكاس مي 2سازمان را در 

اي از كه، بعد نا مرئي، مربوط به مجموعهدهد درحاليرا نشان مي فلسفه و مأموريت شركت
  ].16[ها در سازمان است  هاي ناگفتني است كه نماينده اعمال كاركنان و تفكرات آن ارزش

گذارياشتراكبه
 دانش

سيستم هاي اطالعاتي

  ساختارسازماني

 اعتماد

 سيستم پاداش

 ارتباطات
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هاي مهم اعتماد بين شخصي يا اعتماد موجود ميان همكاران، يكي از ويژگي :اعتماد
. گذاردجاي مي گذاري دانش به اشتراك آيند بهفرهنگ سازماني است كه تأثير عميقي بر فر

اعضاي تيم به وجود اعتماد نياز دارند تا بتوانند بر اساس آن دانش خود را 
  ].20[گذاري كنند  اشتراك به

و گوهاي  جا ارتباطات به تعامالتي كه از طريق گفت در اين: ارتباطات ميان كاركنان
-تعامالت ميان افراد با ايجاد شبكه. ود، اشاره داردش شفاهي و زبان بدن، بين افراد برقرار مي

اين نوع ارتباطات، اساس . يابدتوجه افزايش مي اي قابلگونههاي اجتماعي در محيط كار به
  ].23. [تشويق انتقال دانش است

هاي اطالعات به در كنار هم قرار گرفتن انسان، داده و واژه سيستم :هاي اطالعاتسيستم
گيري در اره دارد كه براي پشتيباني عمليات روزانه، حل مسايل و تصميمفرآيندهايي اش

  . پردازندسازمان، با يكديگر به تعامل مي
-هاي اطالعات گوناگوني استفاده ميمنظور دستيابي به مخازن دانش از سيستم ها بهسازمان
الكترونيكي صورت هايشان را بهكنند تا تخصصها به كاركنان كمك مياين سيستم. كنند

ها براي ديگر افراد با يكديگر به اشتراك بگذارند و به اين ترتيب دسترسي به اين تخصص
  ].5. [شود در سازمان نيز آسان مي

، كاركنان براي )2004(هاي سيد احسان و راولند  بر اساس پژوهش :سيستم پاداش
ينانه نيست اگر فكر كنيم، ب واقع. هاي قوي نياز دارندگذاري دانش به انگيزاننده اشتراك به

گذاري دانش خود دريافت خواهند كرد،  اشتراك چه در قبال به كاركنان بدون توجه به آن
هاي پاداش سازمان را اي سيستمگونه در نتيجه مديران بايد به. به اين كار مبادرت ورزند
بهتر است  عنوان مثال به. گذاري دانش در سازمان نشود اشتراك طراحي كنند كه مانع به

  ] .10[پاداش براي عملكرد تيمي و گروهي در نظر گرفته شود نه كارهاي فردي 
هاي پيچيده مسئوليت و معموالً ساختارهاي سنتي سازمان با سطوح و اليه: ساختار سازماني

امروزه بيشتر مديران به . شوندجزييات مشخص در نحوه گزارش اطالعات، مشخص مي
تيك كه باعث كندي جريان اطالعات و ايجاد موانع بر سر راه معايب ساختارهاي بروكرا

  . اندشود، پي برده آن مي
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 هدف اساسي از انجام پژوهش
گذاري دانش اشتراكهدف از اين پژوهش مشخص كردن عوامل فرهنگي تأثيرگذار در به

  .درمراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي است
  

  هاي اصلي پژوهش سؤال
مراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي  گذاري دانش دراشتراكذار در بهعوامل فرهنگي تأثيرگ

  كدامند؟
اهميت و الويت اين عوامل از نظر مديران و كاركنان مراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي 

  چگونه است؟
  

  هاي پژوهشفرضيه
  : هاي زير آزمون خواهد شددر اين پژوهش فرضيه

H1 :گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك بين اعتماد ميان همكاران و به
  .وجود دارد

H2 :گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك بين سطح تعامالت كاركنان و به
  .وجود دارد

H3 :گذاري دانش،  اشتراك تكنولوژي اطالعات در سازمان و به/بين وجود سيستم
  .همبستگي معنادار وجود دارد

H4 : گذاري دانش، همبستگي معنادار  اشتراك پاداش در سازمان و بهبين وجود سيستم
  .وجود دارد

H5 :گيري مشاركتي، سهولت جريان اطالعات، تصميم(هايي از ساختار سازمان بين جنبه
گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار وجود  اشتراك و به...) هاي تيمي و  تالش
  .دارد

  
  متغيرهاي پژوهش
. متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته: گيرنددر دو گروه اصلي قرار مي متغيرهاي پژوهش

گونه كه در اين همان. دهدمتغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش را نشان مي 1نگاره 
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گذاري دانش است و متغيرهاي مستقل كه همان  اشتراك نگاره آمده است، متغير وابسته، به
هاي اعتماد، ارتباطات ميان كاركنان، سيستم: از عوامل فرهنگ سازماني هستند عبارتند
  . اطالعات، سيستم پاداش، ساختار سازماني

  هاي متغيرهاي وابسته و مستقلشاخصه .1 نگاره
  هاشاخص  متغير  نوع متغير  شماره

گذاري  اشتراك به  وابسته  1
  دانش

 ) اعتبار ابزار(گذاري دانش اشتراكهاي بهروش .1
) اعتبار ابزار(د نياز براي انجام وظايف كار گروهي و همكاري مور .2
]7[ 

  اعتماد  مستقل  2

 گذاري احساسات و ادراكات اشتراكبه .1
 ]11[گذاري اطالعات شخصي  اشتراك به .2
 ] 8[اعتماد وابسته به موسسه (ها وجود قوانين پشتيبان و رويه .3
 ]8) [اعتماد وابسته به دانش(دانش عميق درباره شخصيت همكاران  .4
 تجربه قبلي در ارتباط با اعتماد  .5
  ]13[اعتقاد به نيت خير ديگران.6

ارتباطات ميان   مستقل  3
  كاركنان

  ]23[سطح باالي ارتباطات رو در رو  .1
 استفاده از زبان مرسوم .2
  ]10[بحث گروهي و همكاري .3

  هاي اطالعاتسيستم  مستقل  4
  گذاري دانشاشتراكهاي بهوجود فناوري .1
  گذاري دانش اشتراك ابزار به) منديفايده(اثربخشي . 2

  ]6[گذاري دانش  اشتراك هاي بهراحتي در استفاده از فناوري.3

  سيستم پاداش  مستقل  5
 ]24[گذاري دانش  اشتراكهايي براي بهوجود پاداش .1
 گذاري دانش  اشتراك هاي به اثربخشي پاداش.2
  ]10[هاي مبتني بر كار گروهي وجود پاداش.3

  تار سازمانساخ  مستقل  6
 ]12[گيري مشاركتيتصميم.1
 ]24[سهولت جريان يافتن اطالعات .2
 ]10[ايهاي ميان وظيفهتيم.3

  
 روش پژوهش

پيمايشي و از -روش پژوهش حاضر از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطالعات، توصيفي
  .نوع همبستگي است

  
  آماري يو نمونه جامعه

ي افراد شاغل شركت ي آماري آن كليهامعهبا توجه به موضوع پژوهش مطرح شده ج
هاي پژوهشي خود را در قالب سه  اين شركت فعاليت. پژوهش و فناوري پتروشيمي است

 :مركز پژوهشي زير به اجرا درآورده است
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طور  در اين پژوهش به :مركز منطقه ويژه ماهشهر -3مركز اراك -2مركز تهران -1
ركت پژوهش و فناوري پتروشيمي تعدادي تصادفي از بين پژوهشگران مشغول در ش

گيري مورگان برآورد شده  حجم نمونه با توجه به نگاره نمونه. پژوهشگر انتخاب شدند
طور تصادفي بين پژوهشگران واحد تحقيق و توسعه  پرسشنامه به 190در اين پژوهش، .است

گيري  اره نمونهبا توجه به نگ. نفر برگرداندند 132پتروشيمي توزيع شد كه از اين تعداد
است، اين ) 290(درصد حجم جامعه 40كه اين تعداد بيش از  مورگان و نظر به اين

  .گيري معتبر است نمونه
  

  روش گردآوري اطالعات
اي و براي گردآوري ساير براي تكميل ادبيات پژوهش و مباني تئوريك از روش كتابخانه

  .استفاده شده است) پرسشنامه(ها از روش ميداني اطالعات مورد نياز در مورد پروژه
  

  روايي و پايايي پژوهش
ها  ها يا پايان نامه ها، مقالهبراي افزايش روايي ابتدا مطالعات زيادي از طريق مطالعه كتاب

طور كامل مفاهيم و متغيرهاي مهم مورد استفاده در پژوهش و چگونگي انجام شد تا به
ها طراحي  توانيم سؤاالت مناسبي براي فرضيهها در سازمان روشن شود تا ب گيري آناندازه
ها براي هر فرضيه پرسشنامه ابتدايي توسط چند تن از خبرگان و  بعد از طراحي سؤال. كنيم

صاحبنظران امر، بررسي شد و پيشنهادهاي ايشان در تدوين پرسشنامه نهايي لحاظ شده 
مقدار آلفاي كرونباخ . كرديمبراي تعيين پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده . است

است؛ بنابراين مي توان گفت پژوهش حاضر % 88محاسبه شده براي پژوهش حاضر، حدود 
  .از پايايي قابل قبولي برخوردار است

  
  گيريها و نتيجه تجزيه و تحليل داده
هاي مركزي و پراكندگي  هاي پرسشنامه، شاخص هاي افراد به سؤالبراي تلخيص پاسخ

پرسشنامه محاسبه و براي بررسي همبستگي  هاي سؤالانحراف معيار هر يك از ميانگين و 
  .بين متغيرها از آزمون اسپيرمن استفاده شده است
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  ي پژوهشها فرضيه
گذاري دانش در سازمان، همبستگي  اشتراك بين اعتماد ميان همكاران و به :فرضيه اول

  .معنادار وجود دارد
  H0گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك به بين اعتماد ميان همكاران و

 .وجود ندارد
 :H1گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك بين اعتماد ميان همكاران و به

  .وجود دارد

  گذاري دانش اشتراك بين اعتماد ميان همكاران و به نتايج آزمون همبستگي .2نگاره

 نتيجه آزمون ميزان خطا ه شدهسطح معناداري محاسب ضريب همبستگي

0.37  0.022  0.05  H0 رد  

 
  گيري تصميم

 H0تر از ميزان خطاست  كه سطح معناداري كوچك با توجه به اين%  95در سطح اطمينان 
گذاري دانش همبستگي معنادار  اشتراك شود، يعني بين اعتماد ميان همكاران و به رد مي

احساسات و ادراكات و تبادل اطالعات شخصي هر گذاري  اشتراك بهبنابراين . وجود دارد
   .هاي اعتماد متقابل بين افراد هستنددو شاخص
گذاري دانش در سازمان، همبستگي  اشتراك بين سطح تعامالت كاركنان و به :فرضيه دوم

  .معنادار وجود دارد
H0 :دار گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنا اشتراك بين سطح تعامالت كاركنان و به

  .وجود ندارد
H1 :گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك بين سطح تعامالت كاركنان و به

  .وجود دارد

  گذاري دانش اشتراك نتايج آزمون همبستگي بين سطح تعامالت كاركنان و به .3نگاره 

 نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معناداري محاسبه شده ضريب همبستگي

0.44  0.029  0.05  H0 رد  
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 H0تر از ميزان خطاست  كه سطح معناداري كوچك با توجه به اين%  95در سطح اطمينان 
گذاري دانش همبستگي معنادار وجود  اشتراك شود، يعني بين تعامالت كاركنان و به رد مي

  .يابد گذاري دانش نيز افزايش مياشتراكدارد؛ بنابراين با افزايش تعامالت ميزان به
گذاري دانش،  اشتراك تكنولوژي اطالعات در سازمان و به/بين وجود سيستم :فرضيه سوم

  .همبستگي معنادار وجود دارد
H0 :گذاري دانش،  اشتراك تكنولوژي اطالعات در سازمان و به/بين وجود سيستم

  .همبستگي معنادار وجود ندارد
H1 :ي دانش، گذار اشتراك تكنولوژي اطالعات در سازمان و به/بين وجود سيستم

  .همبستگي معنادار وجود دارد

  گذاري دانش اشتراك نتايج آزمون همبستگي بين تكنولوژي اطالعات و به .4نگاره 

 نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معناداري محاسبه شده ضريب همبستگي

0.29  0.018  0.05  H0رد  

رد  H0ن خطاستتر از ميزا كه سطح معناداري كوچك با توجه به اين%  95در سطح اطمينان 
گذاري دانش همبستگي معنادار  اشتراك شود، يعني بين سيستم اطالعاتي در سازمان و به مي

-اشتراكبنابراين سطح سيستم اطالعاتي سازمان ارتباط مثبت و معناداري با به. وجود دارد
  .گذاري دانش در سازمان دارد

گذاري دانش، همبستگي  اكاشتر بين وجود سيستم پاداش در سازمان و به :فرضيه چهارم
  .معنادار وجود دارد

H0 :گذاري دانش، همبستگي معنادار  اشتراك بين وجود سيستم پاداش در سازمان و به
  .وجود ندارد

H1 :گذاري دانش، همبستگي معنادار  اشتراك بين وجود سيستم پاداش در سازمان و به
  .وجود دارد

  گذاري دانش اشتراك و به داشبين سيستم پا نتايج آزمون همبستگي. 5نگاره 
 نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معناداري محاسبه شده ضريب همبستگي

0.31  0.01  0.05  H0 رد  
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رد  H0تر از ميزان خطاست كه سطح معناداري كوچك با توجه به اين%  95در سطح اطمينان 
نش همبستگي گذاري دا اشتراك هاي پاداش در سازمان و به شود، يعني بين وجود سيستم مي

هاي پاداش مناسب در سازمان ارتباط مثبت و  بنابراين وجود سيستم. معنادار وجود دارد
  .گذاري دانش در سازمان دارداشتراكمعناداري با به
گيري  سهولت جريان اطالعات، تصميم(هايي از ساختار سازمان بين جنبه :فرضيه پنجم

گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار  اشتراك و به...) هاي تيمي و  مشاركتي، تالش
  .وجود دارد

H0 :گيري مشاركتي،  سهولت جريان اطالعات، تصميم(هايي از ساختار سازمان بين جنبه
گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار وجود  اشتراك و به...) هاي تيمي و  تالش
  .ندارد

H1 :گيري مشاركتي،  ن اطالعات، تصميمسهولت جريا(هايي از ساختار سازمان بين جنبه
گذاري دانش در سازمان، همبستگي معنادار وجود  اشتراك و به...) هاي تيمي و  تالش
  .دارد

  گذاري دانش اشتراك نتايج آزمون همبستگي بين ساختار و به .6نگاره 
 نتيجه آزمون ميزان خطا سطح معناداري محاسبه شده ضريب همبستگي

0.25  0.00  0.05  H0رد  

 H0تر از ميزان خطاست  كه سطح معناداري كوچك با توجه به اين%  95در سطح اطمينان 
گذاري دانش همبستگي  اشتراك هايي از ساختار سازمان و به شود، يعني بين جنبه رد مي

  . معنادار وجود دارد
  

  گذاري دانشاشتراكبندي عوامل فرهنگي مؤثر در به اولويت
گذاري دانش از آزمون آماري هنگي مؤثر در به اشتراكجهت بررسي اولويت عوامل فر

  .فريدمن استفاده شده است
  :هاي آماري اين آزمون عبارتند از فرضيه

H0: گذاري دانش، با هم برابرنداشتراكگانه مؤثر در به رتبه اهميت هريك از عوامل پنج .  
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H1 :گذاري دانش اشتراكر بهگانه مؤثر د هاي اهميت عوامل پنج حداقل بين دو رتبه از رتبه
 .تفاوت معناداري وجود دارد

در  SPSSي نرم افزار وسيله هاي پرسشنامه در رابطه فرضيه فوق به نتايج تحليل آماري داده
  .نگاره زير آورده شده است

  نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن. 7نگاره 

 موننتيجه آز سطح خطا سطح معناداري تعداد كاي اسكور محاسبه شده

 H1تأييد  05/0 000 60 650/500

  كه دراين آزمون، سطح معناداري آماره تحليل فريدمن ازحدود خطاي با توجه به اين
 05/0 =α هاي نمونه دليل محكمي براي  توان گفت داده تر است، درنتيجه مي كوچك

 .شودتأييد مي H1دهد؛ بنابراين فرض ارايه نمي% 95در سطح اطمينان  H0پذيرش 
گانه مؤثر  توان گفت، حداقل بين دو رتبه از عوامل پنج مي% 95عبارت ديگر با اطمينان  هب

گذاري دانش تفاوت معناداري وجود دارد؛ يعني اين عوامل، قابليت اشتراكدر به
  . بندي دارند اولويت

  :شرح نگاره زير ارايه شده است بندي نسبي ميزان اهميت اين عوامل به رتبه

  بندي نسبي و اولويت عوامل هرتب .8نگاره 
 اولويت اهميت اي ميانگين رتبه عوامل

 اول 00/6 ارتباطات
 دوم 54/5 اعتماد
 سوم 25/5 پاداش

 چهارم57/4هاي اطالعاتيسيستم
 پنجم 36/3 ساختار

  
نتايج نگاره فوق داللت بر اين امر دارد كه متغير ارتباطات بيشترين اهميت و بقيه متغيرها در 

  .تب بعدي اهميت از نظر مديران مراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي دارندمرا
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  تحليل نتايج و پيشنهادها
با توجه %  95در سطح اطمينان  .نتايج اين پژوهش مفاهيم زيادي را براي مديران در بر دارد

 H1فرضرد و  H0تر از ميزان خطاست  ها سطح معناداري كوچك كه در تمام فرضيه به اين
 .شود مي تأييد

هاي اطالعات، سيستم گذاري دانش و اعتماد، سيستم اشتراك وجود ارتباط مثبت ميان به
نياز موفقيت فرآيند  دهد چنين عواملي پيشپاداش، ارتباطات و ساختار سازماني، نشان مي

پس در فرهنگ سازماني اين عوامل بايد با . گذاري دانش در سازمان هستند اشتراك به
بدين منظور بايد اعتماد ميان همكاران از طريق . ورد توجه قرار گيرندشدت بيشتري م

ترتيب دادن رويدادهاي اجتماعي و برگزاري جلسات بحث و گفتگو و تعامالت زمان 
همچنين مديران بايد محيط كار را طوري طراحي كنند كه سطح . استراحت بيشتر شود

اي به ها چندان عالقه خصوص وقتي آن ها افزايش يابد؛ به تعامالت و ارتباطات ميان آن
پيشنهاد . هاي مختلف براي برقراري ارتباط با همكاران نداشته باشند مراجعه به بخش

منظور تسهيل تبادل اطالعات در سرتاسر سازمان  شود مديران از سياست گردش شغلي به مي
و كاركنان و افزايش سطح انگيزش كاركنان استفاده كرده و ارتباط قوي ميان خودشان 

گذاري دانش براي كل سازمان بيشتر درك  اشتراك برقرار كنند تا از اين طريق اهميت به
گذاري دانش و انتشار آن  اشتراك هاي اطالعاتي كافي براي بهفراهم ساختن سيستم. شود

هاي مؤثر متناسب با نيازها و اهداف افراد  هاي گوناگون و در نظر گرفتن پاداش ميان بخش
هايي است كه مديران  گذاري دانش، از ديگر سياست اشتراك قويت رفتار بهبراي ت

-در مورد ساختار سازماني افزايش سطح مشاركت در تصميم. كار بگيرند توانند آن را به مي
منظور تسهيل جريان اطالعات در  گيري و كاهش موانع ميان سطوح مختلف سازمان، به

تارهاي مسطح بهترين شكل ساختار براي سهولت ساخ. تواند مؤثر واقع شود سازمان، مي
همچنين، الزم است در نظر داشته باشيم هر سازمان فرهنگ . گذاري دانش هستند اشتراك به

سازي جريان  منظور ساده هاي متناسب با آن را بايد به فرد دارد و درنتيجه روش منحصر به
سازماني راهكاري متناسب با عوامل بنابراين، بهترين راهكار براي هر . كار گيرد اطالعات به

 .خاص فرهنگي همان سازمان است
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