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هاي بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتراك دانش در سازمان
  مجازي

 3نگار شاهسواري ،2، سمیه رستمی قشالقی1زهرا رزمی

 ت علمی دانشگاه الزهرایاعضو ه .1

 دانشگاه الزهرا پیشرفته هاي اطالعاتیسیستممدیریت دانشجوي کارشناسی ارشد  .2

  دانشگاه الزهرا پیشرفته هاي اطالعاتیسیستممدیریت دانشجوي کارشناسی ارشد  .3
  

  

  

  چکیده

ان و دانش مورد نیاز آن و فراهم نمودن جایگاهی براي نگهداري و استفاده سازم موجود دانشامروزه 
. در این راستا، اشتراك امروز استکننده ارزش رقابتی سازمان در جامعه دانش محور مناسب از آن، مشخص

هاي مجازي از سوي دیگر سازماندانش به عنوان یک عنصر کلیدي در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. 
و اشتراك بیشتر است.  ها تعامل بیشتر کارکنانیش هستند و اصل کلیدي در موفقیت آندر حال حاضر رو به افزا

تاثیرگذار بر رفتار اشتراك دانش در سازمان ظور بررسی و شناسایی عوامل حاضر به منپژوهش بر همین اساس، 
این موضوع براي بررسی  پرسشنامه 70تعداد به منظور گردآوري اطالعات  هاي مجازي صورت گرفته است.

و  انکارکناعتماد میان  ي مانندهاي این پژوهش نشان داد که عوامل مؤثرطراحی و مورد استفاده قرار گرفت. یافته
کارکنان و تشویق کارکنان به اشتراك  میان در اجتماعی هايشبکه قوي و روابط اهداف مشترك بین کارکنان

و از میان این عوامل اعتماد بین کارکنان تاثیر  اشتراك دانش شناخته شدند تاثیر گذار بربه عنوان عوامل دانش 
  . بیشتري بر میزان اشتراك دانش بین افراد داشت

  : اشتراك دانش، سازمان مجازي، مدیریت دانش، دانش نهان، دانش آشکار.واژهکلید 
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 مقدمه

ها، سازماننوع هاي پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این عصر جدید با سازمان
هاي مختلف در هم خواهـند آمیخت و در زیر پاي مرزهاي سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگ

تر ناپدید خواهند شد. بسیاري از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود فناوري غنیهاي فرهنگ
هاي مجازي که امروزه با سرعت ها به وجود خواهد آورد. سازماناطالعات تغییراتی درساختار سازمان

   توانند پاسخی به این نیازهاي جدید باشند.گیري هستند میباالیی در حال شکل

ثابت و مشخص سازمانی به دالیل مختلف از جمله تغییرات گسترده در بازار امروزه مرزهاي 
و عوامل ...) (شکل و فرم، زمان پاسخ گویی، محل پاسخ گویی، کیفیت، خدمات پس از فروش و

هاي کنونی(سرعت، انعطاف پذیري، یکپارچگی، نوآوري و ...) تغییر یافته ومرزهاي موفقیت سازمان
ن این مرزهاي ثابت شده است. اصطالح سازمان مجازي، اولین بار توسط منعطف و متحرك جایگزی

اولین کسانی بودند که به طور دقیق و سازگار در  2مطرح شد. مالون ودیویدو 1986 در سال  1موشووتیز
هاي سازمانی را مطرح کردند. سازمان مجازي حیطه وسیعی از فعالیت» بنگاه مجازي«کتاب خود ایده 

صنایع کوچک و ، پوشاند. کسب و کار الکترونیک شامل کار در خانهغیراقتصادي را میاقتصادي و 
گیرد. از سوي هاي اقتصادي قرار میهاي بزرگ کسب و کار در حیطه فعالیتمتوسط مجازي تا شبکه

ها و هاي مجازي خصوصا در همکاري میان موسسات علمی، گروهها نیز سازماندیگر، در سایر بخش
  هاي غیرانتفاعی و غیردولتی داراي کاربرد وسیعی است.سازمان

هاي مجازي در محیط به شدت در حال تغییر امروزي و به دنبال گسترش کاربرد سازمان
یندهاي مدیریت دانش آها، ضرورت به کارگیري ابزارها و فرگیري انبوه اطالعات و دانش در آنشکل

 .گرددی نمایان میبراي بهره برداري و کسب مزیت رقابتی به خوب

  پیشینه پژوهش

  سازمان مجازي

الزم به نظر برسد. اصطالح  مجازي مفهوم شناخت شاید مجازي، سازمان بهتر درك براي
به معنی مهارت آمده است در لغت به معناي آنچه که واقعیت ندارد، به  )virtus(مجازي از کلمه التین 

                                                             
1 Mowshowitz 
2 Davidow & Malone 
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 آقایی، عبداهللا و هاله, (به نقل از نقیبیکنیممان واقعی تلقی میا آنچه که توسط احساسیرسد و نظر می
1385(.

کنند که مدیریت تمامی این کسب هاي اقتصادي فرض مینزدیک به یک قرن است که نظریه
هاي مجزا باشد، باید به صورت یکجا و در یک سازمان انجام پذیرد چرا که اگر در سازمانو کارها 

هاي مجازي و پیشرفت تکنولوژي اطالعات و کنند. باظهور مفهوم سازمانهاي ارتباطات ظهور میهزینه
 بسیار ههزین با حتی و  هاي مجزاتوان این کسب و کارها را در سازمانارتباطات، مشخص گردید که می

  .کرد اجرا و مدیریت کمتر،

ها در دسترس نیست، اما براي نشان دادن طیف وسیع تعریف استانداردي از این نوع سازمان
 :آوریمها به طور خالصه تعاریف زیر را میهاي ارائه شده از این نوع سازمانتعریف

اي هستند که فاقد هسته مرکزي دائمی هاي شبکههاي مجازي در واقع نوعی از سازمانسازمان
هاي مجازي پیچیدگی و عدم قطعیت را با همکاري و سازمان. )326ص 1378رضائیان، ،(هستند

توانند در دنیاي کسب و کار رسانند و از این طریق میهماهنگی در یک شبکه سازمانی به حداقل می
-هاي مستقل است که میي موقت از شبکهاامروزي باقی بمانند. پس به طور کلی سازمان مجازي شبکه

در سازمان مجازي عامل مهمی که .)18،ص1383ها استفاده کند (رجب بیگی ،تواند به سرعت از فرصت
هاي دیگر و تامین خدمات و کاالها با ها به سازمانکند واگذاري فعالیتمجازي بودن را تعیین می

تر باشد سازمان به سوي قدر این واگذاري گستردههاست. هر همکاري واحدهاي خارجی و اتحاد با آن
 .)379،ص1382مجازي شدن بیشتري حرکت کرده است (الوانی،

 
مجازي نقش مهمی در وجود  هايهاي سازماندهد که قابلیتتحقیقات دانشگاهی نشان می

هاي در سال .کندهاي متغیر و رقابتی امروز ایفا میهاي کسب و کار در محیططوالنی مدت شرکت
، به دلیل اهمیت سازمان مجازي، مطالعات و تجزیه و تحلیل بسیاري در این موضوع انجام شده اخیر
مجمعی متشکل از (از نظر قانونی)   VOکهکنند ) اظهار می 2005، 3افسرمنش و کامارینا ماتئوس( .است

هاي الزم براي مهارتگذاري منابع و که گرد هم آمده و به اشتراك )VOهاي مستقل (شرکاي سازمان
-سازمان جامعه است.  /رسیدن به اهداف مشترك، مانند به دست آوردن و پاسخ دادن به فرصت بازار

نشان دهنده پارادایم همکاري جدیدي است که در آن نهادهاي شرکت کننده  (VOS) هاي مجازي
نشان دهنده   VOS.دکننمنابع، خدمات، و اطالعات را براي دستیابی به یک هدف مشترك تجمیع می
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هاي تجاري جدید و سودآور با توانایی به ها براي رسیدن به فرصتیک رویکرد جالب براي شرکت
اغلب بر حسب تقاضا ایجاد شده و به صورت پویا در  VOS .صورت پویا سهیم شدن با دیگران است

  .)2012 ،4(توحیدي و جباري یابدطول زمان تکامل می

  : )5،2000(برن و اشرویکرد متفاوت براي بیان مفهوم سازمان مجازي وجود داردبه طور کلی سه نوع 

  دانند.برخی سازمان مجازي را اساسا سازمان الکترونیکی می -1

هاي دو جانبه داند که بر مبناي همکاريهاي مجازي را ساختارهاي سازمانی میرویکرد دوم، سازمان -2
ها ، دانش و منابع یکدیگر یا به منظور تولید کاال یا خدماتی خاص یا ها، مهارتو به جهت تسهیم توانایی

اند. این رویکرد بر مفهوم موقتی بودن سازمان مجازي تاکید برداري از فرصتی ویژه گرد هم آمدهبهره
  شود.دارد که براي کسب یک موقعیت بازار ایجاد شده و سپس منحل می

ست که مفهوم سازمان الکترونیک و شبکه موقت را به تنهایی رویکرد سوم ترکیبی از دو رویکرد باال-3
 .)6،2002(کالهربرندیا به جاي یکدیگر به کار می

  اشتراك دانش

. در این جامعه، دانش، منبع است محور دانش جامعه سمت به  تغییر حال در جهان اکنون
نیروي کار و سرمایه ( فاکتورهاي اصلی و اولیه براي فرد و به طور کلی براي اقتصاد است. امروزه زمین، 

 برتري در مهم هايمولفه از یکی . دانشسنتی اقتصادي براي تولید) در درجه دوم اهمیت قرار دارند
ان و دانش مورد نیاز آن و فراهم سازم موجود دانش کردن مشخص بنابراین .شودمی محسوب رقابتی

کننده ارزش رقابتی سازمان در جامعه مشخص نمودن جایگاهی براي نگهداري و استفاده مناسب از آن،
هاي امروزي مشخص اینجاست که اهمیت و نقش مدیریت دانش در سازمان دانش محور امروز است.

   گردد.می

هاي اخیر توجه زیادي اشتراك دانش در سالکنند که ) مطرح می7،2016لئوبک و همکاران(
هاي است. در واقع دانش بیشتر در سازمان مانند ترافیک یک طرفهو  استرا به خود جلب کرده

                                                             
4 Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari 
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-ها فروش اطالعات است به اشتراك گذاشته میهاي خبري که کار اصلی آنجستجوگر دانش یا بنگاه

  .شود

  هاي مجازياهمیت مدیریت دانش در سازمان

 چه است شده پخش و گسترده هاسازمان سایر از بیشتر بسیارسازمان مجازي  دانش هايپایگاه
حتی رقبا. اگرچه این  و مشتریان ها،کنندهپخش کنندگان،تامین میان در آن بیرون چه و سازمان درون

کند، اما این گستردگی منافع زیادي تر میتر و مشکلها را مهمموضوع، مدیریت دانش در این سازمان
-می کاسته هاقیمت و شده پدیدار رقابت براي بیشتري هايموقعیت اینکه جمله از ،نیز به دنبال دارد

رضایت مشتریان و وفاداري هرچه بیشتر آنان به سازمان خواهد شد. پخش کردن  جذب باعث که  شود
است. همچنین امکان از دست رفتن  ترجدا از هم بسیار مشکل هايدانش و استفاده از آن در سازمان

ه کلیدي در پخش دانش و یکپارچگی دانش وجود دارد. اعتماد متقابل در فرهنگ سازمان مجازي، نکت
هاي ها در سازمان مجازي به توانمنديهاي مستقل تشکیل دهنده آن است. شرکتانتقال آن بین سازمان

- ها در تالش هستند تا روي آنچه که بهتر مییکدیگر دسترسی دارند و این بدان معنی است که سازمان

  )1385 آقایی، و (نقیبی توانند انجام دهند، کار کنند.

  اهمیت اشتراك دانش

یند مدیریت دانش این آکنند که گام نخست در فر) اظهار می2006، 8نازهانگ و همکار(
ها در سازمان است که محیط و بسترهاي الزم براي تسهیل و تسریع اشتراك دانش بین افراد و گروه

  .فراهم شود

کمک به دیگران و  به معنی تامین اطالعات وظایف، را اشتراك دانش )2010، 9وانگ و نو(
هاي جدید ها و سیاستسازي روشهاي جدید و یا پیادهي ایدههمکاري به منظور حل مشکالت، توسعه

یا مستند کردن  که وتواند به صورت ارتباطات رودررو با دیگران از طریقه شباین عمل می دانند.می
  .اتفاق بیفتند

                                                             
8 Wang and Neo 
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هاي مدیریت دانش به ها از سیستمسازمانبسیاري از کند که ) عنوان می2014، 10بابوك(
ر مواقع با شکست ها در اکثاند اما این سیستمسازي و توزیع دانش استفاده کردهمرتب آوري،منظور جمع

   .اندبه رو شده رو

کنند، هنگامی که کارکنان سازمان را ترك می کنند که) عنوان می2011،کارملی و همکاران(
خود را از دست بدهد مگر اینکه سازمان امکان انتشار دانش شخصی افراد را سازمان ممکن است دانش 

ها رسد که دانش فردي آنبراي دیگران تسهیل کند. حتی اگر افراد در سازمان بمانند، چنین به نظر می
هایی براي کارکنان وجود داشته باشد ها و کانالقابل تشخیص و قابل دستیابی نیست، مگر اینکه فرصت

با توجه به اهمیت اشتراك دانش در سازمان هاي  .سایر کارکنان قرار دهنددانش خود را در اختیار تا 
مجازي بر آن شدیم تا عوامل موثر بر اشتراك دانش را در ادبیات پژوهشی جستجو و مورد بررسی قرار 

  دهیم.

 

  مدل پژوهش و فرضیات

  به شرح زیر تفسیر شده است: عوامل مهم تاثیر گذار در اشتراك دانش در سازمان مجازي

  اجتماعی سرمایه گرایش

 چند طول در ايگسترده طور به) 1965، 11جیکوبز( توسط اشاره مورد اجتماعی سرمایه مفهوم
 کنـد مـی  بیـان ) 1986، 12بوردیـو (شود. می شناختی استفاده جامعه هايحوزه در کاوش براي گذشته دهه
بالفعل را فـراهم   و بالقوه منابع جمعی اعضاي است که جمعی واحد براي اصطالحی اجتماعی سرمایه که
 امـروزه  .)2015و همکـاران،  13(بـه نقـل از چانـگ   کنندتجهیـز مـی   مـوثر  طور به را کنند و گروه خودمی

 و سـازمانی  هـاي پدیـده  درك و بررسـی  بـراي  را اجتمـاعی  سرمایه نظریه ايگسترده طور به پژوهشگران
 اطالعـاتی  هـاي سیسـتم  حـوزه مـدیریت   در سازمانی عملکرد و دانش اشتراك با مرتبط فردي بین روابط

)MIS(، کننـد مـی  فـرض  تحقیقاتی مطالعات اکثر میان، این در .برندمی بکار دانش مدیریت خصوص به 
 سـرمایه  بـه  مربـوط  ترتیـب  به اصلی ساختارهاي اعتماد و مشترك اهداف اجتماعی، هايشبکه روابط که

 در دانش گذاشتن اشتراك به براي افراد تمایل کاوش اي برايرابطه سرمایه و شناختی سرمایه ساختاري،

                                                             
10 Babock 
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 توسـعه  و بـاال  در شـده  ذکـر  هـاي دیـدگاه  اسـاس  بر رو، این از .)14،2013(هاو و همکارانهستند سازمان
 سـرمایه  بـه  مربـوط  اجتمـاعی  هـاي شبکه روابط و اعتماد مشترك، اهداف مطالعه این پژوهش، این نظري

  کند.پژوهشی خود استفاده می مدل در ساختاري را، سرمایه و ايرابطه سرمایه شناختی،

  اعتماد

ي دیگـران  اي از عقاید دربارهاعتماد مجموعه مطرح می کنند که  )2006، 15بیکر و همکاران(
اسوارت (گذارد. شود فرد فرض کند که اعتماد او تاثیر مثبتی بر کارهاي فرد دیگر میاست که باعث می

سطح باالیی از اعتماد وجود داشته باشد نسبت بـه   ،وقتی در روابطکنند که ) اظهار می2011، 16و هاروي
ب ذروابطی که در آن سطح پایینی از اعتماد وجود دارد، افراد اشتیاق بیشتري بـراي ایجـاد، شـنیدن و جـ    

ارمنـدان بـه مشـاوران متفـاوت     سطح اعتماد بین کارمندان بـا سـطح اعتمـاد ک   . اطالعات از یکدیگر دارند
سطح داخل گروه و خارج گروه بررسی شـود. میـزان اشـتراك دانـش در بـین       است و اعتماد باید در دو

به خصـوص در سـازمان مجـازي کـه تعامـل چهـره بـه چهـره          ها داردافراد بستگی به میزان اعتماد بین آن
بـراي جـذب    ،بـراي پرسـیدن سـوال    زمانی کـه سـطح اعتمـاد بـاال باشـد تمایـل       .ممکن است کمتر باشد

شود. به همین صورت نیز میزان اعتماد افراد به مشـاوران خـارجی   اطالعات و نظرات افراد دیگر بیشتر می
  ).17،2015(به نقل از نشایم و هانسکار نیز بر میزان اشتراك دانش تاثیرگذار است

  کارکنانرفاه  حس

 غربی، کشورهاي در رفاه نظر از مثبت روانشناسیکنند که ) مطرح می2001، 18یان و دسیار(
محققان که در حال  این تعداد است. بوده بحث نوجوانان مورد و ترشهروندان بزرگ بر تمرکز با ویژه به

تقسیم  به هم مرتبط و در عین حال فاکتورهاي مختلف هايدیدگاه با دسته دو به تدریج به افزایش است
 یک تواندمیدرونی  رفاه که کردند آشکار  ها همچنینآنبینی.   خوش و گذرانیخوش شوند: بناممی

 عوامل) 2( رضایت،) 1: (از عبارتند هاآن .ارزیابی شده است بعد سه نظر از باشد و ترکیبی احساس
  منفی هايجنبه) 3( و مثبت،

                                                             
14 Hau  et al. 
15 Baker et al 
16 swart and Harvey 
17 nesheim and hunskaar 
18 Ryan & Deci 
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 از بـاالتري  سـطح  کـه  زمـانی  است ممکن افرادکنند که ) مطرح می19،2002دیینر و همکاران(
 ، احسـاس دارنـد  منفـی  هـاي جنبـه  از تـري پـایین  سـطوح  در کنـار  زندگی، از رضایت و مثبت احساسات

  . باشند داشته رفاه از بیشتري

 بـه  فـرد  یک و رضایت از زندگی شغلی رضایتگویند می )2004، 20ساري و جاج(درضمن،
 شـغلی  رضـایت  کند،می ایفا را او درزندگی را مهمی نقش فرد یک شغل که آنجا از .ارتباطند در شدت
  ).2015به نقل از چانگ و همکاران،( سرایت کند بالعکس یا و زندگی از رضایت به است ممکن

    آشکار  و گذاري دانش نهان رفتار اشتراك

دانـش را   انتقال و ایجاد تولید، کردند، مطرح را SECI  مدل ) که1995،نوناکا و تاکه اوچی(
 و ترکیـب  سـازي،  برونـی  شدن، شود: اجتماعی بندي طبقه حالت چهار به تواند می که دهند،توضیح می

   آشکار. دانش و نهان دانش بین حرکت حال در سازي،درونی

 کمتـري  تـالش  به نیاز آشکار افراد دانش که دنکنمطرح می ) بعدها2013، 21هآو و همکاران(
 گذاشـتن  اشـتراك  بـه  بـراي  تمایل که ها دارد. فردينآ نهان دانش با مقایسه در گذارياشتراك به براي

  گذارد.می اشتراك ش را بهآشکار دانش شک بدون نهان دارد، دانش

 نهـان  دانش گذاشتن اشتراك به مایل که افرادي که ثابت کردند )2009، 22ریچیو و ویزبرگ(
 اسـت  معتقـد  مطالعـه  ایـن  رو، این گذارند. ازمی اشتراك بهنیز را  خود آشکار دانش احتماال هستند خود

 در شـد.  خواهـد  هـا آشـکار آن  دانـش  بیشـتر  گذارياشتراك باعث کارمندان، دانش نهان بیشتر اشتراك
 رقـابتی  مزیـت  بهبـود  حیـاتی در  عنصـر  یـک  عنـوان  بـه  ايگسـترده  طور به نهان دانش فرد از سهم ضمن

  ).2015به نقل از چانگ و همکاران،( .در نظر گرفته می شود سازمانی

  گذاري دانشکارکنان به اشتراكتشویق 

رسـد تشـویق آزادانـه بـراي تمایـل بـه       به نظر میکنند که ) اظهار می2000، 23اوسترلوه و فري(
-) مطـرح مـی  2000، 24دکـی و رایـان  ( .شود مفید باشدهایی که شامل دانش نهان مییادگیري، و فعالیت

آن فـرد تمایـل    اگر فردي بصورت آزادانه بیشـتر تشـویق شـده باشـد تـا بـه صـورت آشـکارانه،         کنند که

                                                             
19 Diener et al 
20 Saari & Judge 
21 Hau et al 
22 Reychav and Weisberg 
23 Osterleh and Frey 
24Deki and Rayan  
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هـاي  بیشتري براي یادگیري از تجارب دیگران خواهد داشت و بیشتر به دنبـال دانـش بـراي بهبـود مزیـت     
  ).2015(به نقل از نشایم و هانسکار،رقابتی خواهد بود

بنـدي  دسته از فاکتورهایی که در اشتراك دانش تاثیر گذار هستند را اینگونه دسته 5 )2010،وانگ و نئو(
-)عامـل 5هاي فردي )ویژگی4هاي بین فردي و تیمی )ویژگی3)منطق سازمان 2)فرهنگ ملی 1کنند: می

  دهد.مدل پژوهشی پیشنهادي را نشان می 1، که در نهایت شکل هاي تشویقی

  مدل پژوهش

  

 
 :مدل پژوهشی1شمارهشکل 

  فرضیات

H1: هايدانش سازمان گذارياشتراك رفتار به بر کارمندان اثر مثبتی میان در بیشتر مشترك اهداف 
  .مجازي دارد

H2 .تاثیر  مجازي دانش سازمان گذارياشتراك رفتار به کارکنان بر میان اعتماد از بیشتري احساس
  .گذاردمی مثبت
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H3 .سازمان دانش در گذارياشتراك بر رفتار به کارکنان میان در اجتماعی هايشبکه قوي روابط 
  گذارد.می تاثیر مثبت مجازي

H4 .تاثیر مثبت مجازي سازمان در کارکنان دانش نهان  گذاري اشتراك رفتار به برکارکنان  رفاه حس 
  .گذاردمی

H5. تاثیر  مجازي سازمان دانش در گذارياشتراك تشویق بیشتر کارکنان به اشتراك دانش بر رفتار به
 گذارد.می مثبت

  آوري اطالعاتروش پژوهش و جمع

سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و توسط  30 اي باوري اطالعات پرسشنامهآبراي جمع 
پرسشنامه بین نمونه که از افراد تحصیل  90سپس تعداد  استاد راهنماي پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 70افزار یا فناوري اطالعات در مقاطع مختلف بودند توزیع شد که از این تعداد تعداد نرمکرده در رشته 
هاي بدست در ادامه دادهي آماري مورد استفاده قرار گرفت. هاپرسشنامه قابل استفاده بود و در تحلیل

  مورد تحلیل قرار گرفت.    PLS3 smartافزار مده در نرمآ

هاي اجتماعی، متغیر مستقل شامل اعتماد، اهداف، شبکه 5ده براي آزمایش فرضیات مطرح ش
، تشویق کارکنان تعریف و میزان تاثیر آن بر متغییر وابسته اشتراك دانش نهان کارکنان رفاهحس 

 .کنیدمحاسبه شد که خروجی نرم افزار را مشاهده می

  R Square -:نتیجه خروجی نرم افزار1جدول 

R Square Adjusted  R Square    

  دانش اشتراك  0.547  0.512
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  :مدل پژوهشی بعد از اجراي محاسبات2شکل 

با  اعتمادمتغیر شود هم مشاهده می 2همانطور که در شکل  با توجه به نتایج بدست آمده تاثیر  
 H2بیشترین تاثیر را بر اشتراك دانش نهان داشته است که به این ترتیب فرضیه 0.322 ضریب مسیر

-دومین عامل تاثیر0.312 با ضریب مسیر حس رفاه کارکنانروابط گیرد و متغیر مورد تایید قرار می

 0.281 با ضریب مسیر  تشویق کارکنان متغیر .مورد تایید قرار گرفت H4گذار شناسایی شد و فرضیه 

با ضریب  مشترك اهداف متغیر هم مورد تایید قرار گرفت. H5گذار است و فرضیه سومین عامل تاثیر
 شبکهو متغیر  مورد تایید قرار گرفت H1چهارمین عامل تاثیر گذار است و فرضیه  0.123 مسیر

داراي کمتري تاثیر بر روي اشتراك دانش است. خالصه نتایج در 0.049 با ضریب مسیر کارکنان 
و به دلیل نداشتن متغییر میانجی جدول تاثیر کلی و ضرایب مسیر یکسان  آورده شده است 2جدول 

  .هستند

  Path Coefficients -:نتایج خروجی 2جدول 

اشتراك  
 دانش

اهداف  اعتماد
 مشترك

تشویق 
 کارکنان

حس 
رفاه 

 کارکنان

 شبکه

             اشتراك دانش

           0.322 اعتماد
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           0.123 اهداف مشترك

           0.281 تشویق کارکنان

           0.312 حس رفاه کارکنان

           0.049 شبکه

  

  آتی هايپژوهشبراي  اتیهاي پژوهش و پیشنهادمحدودیت

آوري داده تنها از افراد معدودي در بخش فناوري اطالعات چند سازمان نتایج با توجه به جمع
-شود که جمعهاي آینده پیشنهاد میدر پژوهشبه همین جهت این پژوهش قابلیت تعمیم کمی دارد. 

ها در تحلیل هاي سازمان صورت گیرد تا نظرات تمام بخشهاي تصادفی تمام بخشآوري داده از نمونه
رگذار لحاظ شود. محدودیت بعدي نرخ کم پاسخ در نمونه انتخابی بود بدین صورت که عوامل تاثی

تعدادي از افراد انتخاب شده بدلیل عدم آگاهی از موضوع از پر نمودن پرسشنامه سرباز زدند. در 
و همچنین تاثیر متغیر  آتی بهتر است نظرات خبرگان در مورد این موضوع نیز لحاظ شود هايپژوهش

  بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. اجنماعیشبکه 

  گیرينتیجهبحث و 

گذار بر هاي مجازي و همچنین اشتراك دانش و عوامل تاثیراین مطالعه با بررسی ادبیات سازمان
و با توجه  هاي مجازي پرداختها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتراك دانش در سازمانآن در سازمان

 4و  فرضیه به اثبات رسیدند 4فرضیه را مطرح نمود که با توجه به نتایج بدست آمده  5به پیشینه پژوهش 
گذار بر عامل اعتماد، اهداف مشترك، روابط شبکه اجتماعی، تشویق کارکنان را جز عوامل تاثیر

هاي مجازي تاثیر به ر سازمانك دانش شناسایی کرد به این ترتیب که میزان اعتماد بین افراد دااشتر
  .ها خواهد گذاشتسزایی بر اشتراك دانش بین آن

  

  

  

  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 
 

  منابع

هاي مجازي، فصلنامه مدیریت بررسی تحلیلی ساختار سازمان هاي مجازي،الوانی، سید مهدي: سازمان
  42 ,41 (1377) دولتی، شماره.

  )1380تهران.(رضاییان، علی: مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، 

 بـین  کنفـرانس  دومـین ، مجـازي  هـاي سازمان در دانش مدیریت نقش ،1385 آقایی، عبداهللا و هاله, نقیبی
  کالمپی هتل تهران، ،توسعه و اطالعات فناوري مدیریت المللی

Burn J, Ash C, (2000).Knowledge Management Strategies for Virtual 
Organizations, 13(1). 

Carmeli, A., Atwater, L., & Levi, A. (2011). Howleadership enhances 
employees’ knowledge sharing: the intervening. 

Kalher K. (2002).The virtual corporation organizational concepts and 
implications. Department of organization and planning school of business, 
university of Vienna 

Claudia leobbeck, paul c van fenema, Philip powel .(2016).managing inter-
organizational knowledge sharing, journal of strategic information systems,4-14 

Hamideh Afsarmanesh, Luis M. Camarinha-Matos, Simon S. Msanjila, (2009), 
on management of 2nd generation Virtual Organizations Breeding Environments. 
Annual Reviews in Control, 33(2), 209–219. 

Hao-Fan Chumg, Louise Cooke, Jenny Fry, I-Hua Hung,(2015). Factors affecting 
knowledge sharing in the virtual organization: Employees’ sense of well-being as 
a mediating effect, Computers in Human Behavior, 44, 70–80 
Hamid Tohidi, Mohammad Mehdi Jabbari, (2012). The Important of Virtual 
Organization. Procedia Technology, Volume 1, Pages 551–555. 

Nonaka, I., and Takeuchi, H., (1995), The Knowledge Creating Company, 
Oxford University Press. 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review 
of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of 
Psychology, 52, 141–166. 
Torstein nesheim, havaard morch hunskaar, (2015). When employees and 
external consultants work together on projects: challenge of knowledge sharing. 
project management,1417-1424 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

14 
 

Wang Sh., Noe R,(2010). Knowledge sharing: A review and directions for future 
research. Human Resource Management Review, 20(2): Elsevier In, 115-131. 
Zhang, J., Faerman, S., & Cresswell, A., (2006), “The Effect of 
Organizational/Technological Factors and the Nature of Knowledge on 
Knowledge Sharing”, Proceedings of the 39th Hawaii International Conference 
on System Sciences.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

