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 چکیده
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 مقدمه

 کند فراهم می پویا و رقابتی اقتصاد کی در را رقابتی پایدار مزیت که است سازمانیمهم  منبع دانش

(Wang & Noe, 2010). هشای  موضشو   از کشی ی دانشش،  مدیریت دهد می نشان مختلف های بررسی 

 بسشزا  تشثییری  دانشش  مشدیریت  رششد  به رو در اهمیت عامل دو. است مدیریتی تحقیقات در اصلی

 مسشیر،  بشه  وابسته فرد، منحصربه دانش زیرا ،است رقابتی مزیت ةبالقو منبع دانش ،اول است؛داشته 

 مششکل  آن جشای  بشه  دیگر موارد جایگزینی و آن از تقلید ،همچنین .است ابهامات علت ةدهند نشان

 در ششتا   ششدن،  جهشانی  تشدید دالیلی از جمله به نامشهود دارایی کی عنوان به دانش یانیاً، است؛

 & Cabrera) اسشت  ارزششمند  ها سازمان برای اطالعات، وریافن کارگیری ة بهتوسع و تغییرات نرخ

Cabrera, 2002.) 

هشا و   تعامل اجتماعی، که شامل تبادل دانش، تجربهتواند به عنوان یک فرهنگ  تسهیم دانش می

 ترکیب و تسهیم ،(Fen Lin, 2007)سازمان است، تعریف شود   مهارت کارکنان درون واحدها یا کل

 عملکشرد  جدیشد،  محصشول  هشای  پشروه   سریع تکمیل تولید، های هزینه کاهش با مثبت رابطة دانش

 و کاالهشا  از درآمشد  و فشرو   افشزایش  جملشه  از ششرکت  عملکرد و شرکت نوآوری توانایی تیمی،

 بشه  اولیشه  مفشاهیم  و نظرهشا  انتقشال  برای دانش تسهیم. (Wang & Noe, 2010) دارند جدید خدمات

 واحشد  ای شخص کی از دانش انتقال بنابراین،. است ازنی  مورد نوآوری برای نتیجه در و محصوالت

 Matzler et) کنشد  مشی  کمک سازمانی عملکردبه  چشمگیری طور هب ،ی دیگرواحدها ای اشخاص به

al., 2008.) و کسب شناخت، برای ،است نشد  توزیع متقارن طور به سازمان کی در دانش چند هر 

 (Michailova & Husted, 2003). است ضروری یامر دانش تسهیم سازمان، در رقابتی مزیت بهبود

 لهئبیان مس

 ایشن . گذارنشد تثییر دانشش  تسشهیم  در کشه  انشد  کرد  معرفی را املع نو  سه( 7002) همکاران چو و

 بشر  کشه  سازمانی عوامل برخی. است فردی عوامل و فردی   بین عوامل سازمانی، عوامل شامل عوامل

 سیسشتم  و رهبشری  سشازمانی،  فرهنشگ  سشازمانی،  سشاختار  انشد از  عبشارت  گذارندتثییر دانش تسهیم
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. هویت و اعتماد آشفتگی، از اجتنا  از ندا عبارت دانش تسهیم با مرتبط فردی بین عوامل. اطالعات

 ،(ارششدیت  و تخصشص ) فشردی  توانشایی  ششامل  دانش تسهیم بر گذارتثییر فردی عوامل در نهایت،

   مشورد  هشای  پشادا   تنبیشه،  از ترس بیرونی، های پادا  خودکارآمدی، های شخصیتی، طمع، ویژگی

 احسشاس  و انتظشار  مشورد  ةدوسشوی  روابشط  دریشافتی،  هشای  هزینشه  درونشی،  و بیرونشی  منافع انتظار،

  .استخودارزشمندی 

 شخصشیتی  هشای  ویژگی ،بر ایربخشی تسهیم دانش مؤیراز بین عوامل گوناگون  این پژوهش در

 دانش بر آن تثکید ششد   مدیریت متون کمتر در شود که در نظر گرفته می (فردی های جنبه از کیی)

 شخصشیتی  هشای  اهمیت این موضو  از آن جهت اسشت کشه ویژگشی   . (Wang & Noe, 2010)است 

 برخشی  ولشی  شد ، دانش تسهیم درگیر افراد برخی دهد چرا می از عواملی باشد که توضیح تواند می

 تشثییر گر چه در برخشی کششورها،   ا (.Matzler & Mueller, 2011) دهند نمی انجام را عمل این دیگر

، نتایج ایشن  بررسی شد  استشخصیتی در تسهیم دانش  های ویژگی مانند پایدار فردی های تفاوت

تحقیقات مشابه در  دادن قبل از انجام( بودن مدیریت با توجه به رویکرد فرهنگی)تحقیقات در ایران 

شخصیت  های ویژگی تثییرجامع از  ای مطالعه انجامبه همین منظور و برای . ستکشور قابل اتکا نی

 هشای  وانعنش  بشا  شخصشیتی  ویژگی پنج ةدنبال کشف رابطه پژوهش حاضر ب تسهیم دانش، ةدر زمین

 و( احساسشی  اتدر مقابشل یبش  ) رنجشوری  روان ،(باوجشدانی ) شناسشی  وظیفه سازگاری، گرایی، برون

 شخصیتی های ویژگی در تفاوت استانتظار . دانش است تسهیم با فرایند تجربه، برابر در گشودگی

 .باشد گذارتثییر دانش تسهیم فرایند در مدیریت دانشگا  تهران ةدانشجویان شاغل دانشکد

 مبانی نظری پژوهش

 3دانش تسهیم و دانش

 این در موفقیت برای نتیجه، در. است شد  متغیر و رقابتی گذشته از بیشتر وکار کسب محیط امروز 

                                                           
1. Knowledge & knowledge sharing 
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 (.Yang, 2007) را ایجشاد کننشد   خشدمات  و کاالهشا  دانشش،  بیشتری سرعت با باید ها سازمان محیط،

دانش عاملی بنیادی است که عملکرد، پیشرفت و رشد اقتصادی را در سطوح محلی، ملی و جهانی 

 و کشرد  تشریح مدرن دانشی اقتصاد در را دانشی کارگران نقش 9191 سال در دراکر. کند تقویت می

 ایش  سرمایه از تر مهم اقتصادی، یمنبع عنوان به دانش محور، دانش جوامع در کرد بیان 9111 سال در

 (Abdul Manaf, 2008). است کار نیروی
 ایشن  از هشا  ریشف تع از تنوعی این، وجود با ،است مدرن های سازمان در منابع ترین مهم از  دانش

 ادراک، دانشش  کننشد  مشی  بیشان ( 7002) فیالنتشو  و کوسشکین . دارد وجود در متون دانشگاهی مفهوم

 ةبرگیرنشد  در کشه  افشراد  بینشی  جهان های تجربه به موارد این ةهم که است شخصی ةتجرب و مهارت

 بشه  دانشش  وابسشتگی  آن و کننشد  مشی  کیدثت دانش مهم ةجنب کیبر  ها آن. وابسته است است، معانی

 و داونپشورت  (.Lindner & Wald, 2011 ) اسشت  فشرد  در یافتشه  شکل شخصی و اجتماعی های زمینه

 بیشنش  و ای زمینشه  اطالعات ها، ارز  ها، تجربه متشکل از سیال یرا، ترکیب دانش( 9112)  پراساک

 تعریشف  ،کند  فراهم می جدید های تجربه و اطالعات کسب و ارزیابی برای یکه چارچوب تخصصی

 (Ipe, 2003). شود می هگرفت کار هب آنان توسط و رددا ریشه افراد ذهن در دانش این. کنند می

 کشرد   جلب خود به را ای مالحظه قابل توجه و است دانش مدیریت اصلی فرایند دانش تسهیم

 دانشش  تسشهیم  آن، بشرای  جشایگزینی  و دانش از تقلید بودن مشکل و ضمنی ابعاد به توجه با. است

 ,Matzler & Mueller) آورد  وجوده ها ب را برای سازمان   پایدار رقابتی مزیت منبع ارزشمند  تواند می

 اطالعاتشان کارمندان آن، طریق از که اقدامی را دانش تسهیم( 7007)  اِسریواستوا و بارتول (.2011

 بشه  تسشهیم  ةواه (Yang, 2007). کننشد  می تعریف کنند، می پخش سازمان سراسر در و دیگران به را

 قشرار  دیگشران  ةاسشتفاد  مشورد  تواند می او دانش و دارد دانش که فردی توسط دانش ةآگاهان عرضة

 دارد تشا عملکشرد   قابلیشت  دانش تسهیم است داد  نشان مطالعات (Ipe, 2003). کند می اشار  بگیرد،

                                                           
1. Koskinen & Philanto 

2. Davenport & Prusak 
3. Bartol & Srivastava 
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. ششود  مشی  کارمنشدان  ششغلی  عملکرد بهبود موجب دانش تسهیم ،همچنین. افزایش دهد را سازمانی

 را بهتشری  های تصمیم کند می قادر را  مقدم خط کارگران دانش، تسهیم داد نشان( 7001)  مینوایل

 .دهد می را نشان دانش تسهیم ةزمین در چارچو  کلی ،9 شکل (Abdul Manaf, 2008). کنند اتخاذ

  .است شد  داد  نشان ،اند مرتبط دانش تسهیم تحقیقات با که حوز  پنج چارچو  این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موضوعات مورد نیاز در آیند                            

 شد   موضوعات بررسی                                                           

 روابط مورد نیاز برای تحقیقات آیند                                                            
 حقیقات جاریشد  در ت روابط بررسی                                                           

 

 
 

 

 

 

 (Wang & Noe, 2010) دانش تسهیم تحقیقات چوب چار. 1شکل 

                                                           
1. Meanwhile 

2. Frontline workers 

 

 

 انگیزشی عوامل
 دانش مالکیت منافع -

 دریافتی منافع و ها هزینه -
 عدالت -

 
  اعتماد -
 فردی های نگر  -
 اجتماعی های هزینه -
 و همبستگی سطح -

 میتی اعتماد

 فردی های ویژگی
 آموز  -

 کاری تجربة -

  شخصیت -
 خودکارآمدی -
 ساحسا تسخیر -
 ادراک -

 دانش تسهیم بر مبتنی ادراک
 دانش تصمیم قصد -

 دانش تسهیم تشویق قصد -

 دانش تسهیم رفتار

 سازمانی های زمینه
 مدیریت حمایت -    
 ها پادا /  ها مشوق -    

 سازمانی ساختار -    

 جو/  فرهنگ -
 رهبری های ویژگی -
 (رودررو برخط،) زمینه -

 

 فردی بین و تیمی های ویژگی
 تیم های ویژگی/ فرایندها -

 
 تنو  - 

 اجتماعی های شبکه -
 تیم توسعة مراحل -

 فرهنگی های ویژگی
 گرایی جمع -

 گروهی برون/ گروهی درون -

 دیگر فرهنگی های زمینه -
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 شخصیتی های ویژگی
 

 نیست، آسان شود، می مربوط انسانی های ویژگی به که مفاهیمی اکثر مانند شخصیت مفهوم تعریف

نظشر  در  آن بشرای  شناسشان  روان کشه  مفهشومی  بشا  ،دارد عامیانشه  زبشان  در کلمه این که مفهومی زیرا

 مفهشومی  شناسشان،  روان دید از شخصیت(. 9122خنیفر و همکاران، ) دارد زیادی تفاوت ،اند گرفته

 مطشرح   آلپشورت  گشوردون . کنشد  مشی  توصشیف  را فرد روانی سیستم کل تکامل و رشد که پویاست

 هشای  سشازگاری  کشه  اسشت  فشرد  درون سشایکوفیزیکال  های سیستم پویای آرایش شخصیت، کند می

 شخصشیت  مقالشه  ایشن  در (Robbins & Judge, 2009). کند می مشخص را محیط با او فرد منحصربه

تحقیقشات نششان داد    . گرفته شد  اسشت  نظر در دیگران با افراد تعامل و واکنش های شیو  مجمو 

های فیزیولوهیکی رابطه دارد و ششواهد محکمشی وجشود دارد کشه عوامشل       است شخصیت با فرایند

 تشثییر  بشارة هر چند ششواهد انشدکی در  . های شخصیتی دارند ای بر ویژگی حظهقابل مال تثییرهنتیکی 

غیرهمسشان   تشثییر های محیطی  لفهؤ، مداردهمسان عوامل محیطی بر شخصیت افراد مختلف وجود 

 (.Parks & Guay, 2007) گذارند ت افراد مییگیری شخص ای در شکل قابل مالحظه

 وجشود  امشروز  تشا  گذشته های زمان از گوناگونی هاینظر شخصیت، و فردی های تفاوت بارةدر

  بزرگ پنج مدل ایشخصیت  عاملی پنج مدل با گذشته ةده دو طی شخصیت ةحوز اما. است داشته

طشور کلشی، محققشان توافشق دارنشد کشه        بشه  (.9122خنیفشر و همکشاران،   ) یافته است غالبی صورت

 ،همچنشین  .استهای شخصیتی  ویژگی ةزمینبندی در  عاملی یکی از پایدارترین طبقه بندی پنج طبقه

های بنیادی برای تشریح  کند که پنج بزرگ یکی از مدل گیری می نتیجه یدر تحقیق( 9110)دیگمان 

 .شود تشریح میهر یک از ابعاد این مدل  ،در ادامه (Gupta, 2008). استشخصیت 

. اسشت  فردی بین های گرایش ةعمد شخصیتی شاخص گرایی برون :و تسهیم دانش  گرایی برون

                                                           
1. Personality Traits 

2. Gordon Allport 
3. Five-Factor Model or Big Five Model 
4. Extroversion 



 856      ...    دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت : مورد مطالعه) های شخصیتی در تسهیم دانش بررسی نقش ویژگی 

 

 

 دوسشت  را مشردم  تنهشا  نه افراد این. هستند خوشبین و پرانرهی مشتاق، اجتماعی، افرادی گراها برون

 قشاطع،  ،همچنشین  هشا  آن. دهند می بیشتر ترجیح  نیز را بزرگ اجتماعات و ها گرو  ها بلکه آن دارند،

 کشار  ها تیم با که مواقعی در و دارندتمایل  مثبت عواطف به گرا چون افراد برون .اند پرحرف و فعال

 را بیششتری  دانشش  ماند، خواهند پایدار ها تیم اینکه از اطمینان برای است ممکن ،اند راضی ،کنند می

 هشای  مناسشبت  در دارند دوست گرا برون افراد ،همچنین (Hsu et al., 2007). کنند تسهیم اعضا میان

 (Fen Lin, 2007). دهند  نشان دانش کنند  تسهیم عنوان به را خودشان غیررسمی و رسمی

 افشرادی  (.9122پور،  قلی) دارد داللت دیگران به احترام به بعد این :و تسهیم دانش  سازگاری

 به وابسته و بلندنظر دوست، نو  مفید، د ،ؤم بخشند ، مهربان، ،دارند سازگاری در باالیی امتیاز که

 تمایشل  دیگشران  بشه  کشردن  کمک به طبیعی طوربه سازگار افراد (Matzler et al., 2011). اند همکاری

 (Abdul Manaf, 2008). اسشت  رقابشت  از بشیش  همکشاری  و هماهنگی سبک به شان تمایل و دارند

 ایشن . وردآ ارمغشان  بشه  آن در را بیششتری  دانشش  تسهیم تواند می تیم کیدر  سازگاری باالی سطح

 و دوسشتی  نشو   ماننشد  سشازگاری  هشای  ویژگی اینکه اول شود، می ایجاد طریق دو از شد  بیان فرض

 بشاالیی  نرخ اگر ،رو این از کند، حل ای داد  کاهش را تعارض مشکالت کارا طور هب تواند می اعتماد

ه بش  اعضشا  میشان  در همشاهنگی  از بشاال  یسشطح  باشد، داشته وجود تیم اعضای میان در سازگاری از

 تسشهیم  دیگشران  بشا  را خشود  دانش و کرد  کمک همدیگر به اعضا شود می موجب و آید می وجود

. تسشهیم کنشد   اعضشا  میشان  در را دانشش  گشرو ،  انسجام بهبود طریق از تواند می سازگاری یانیاً. کنند

 بشه  دیگشر  اعضشای  بشا  دانش تسهیم به بیشتری تمایل اعضا شود، تشکیل گروهی انسجام که زمانی

 (Hsu et al., 2007). داشت خواهند بهتر، شغلی عملکرد به دستیابی منظور

 اعتمشاد،  قابل دارند، باالیی شناسی وظیفه که افرادی :و تسهیم دانش  [باوجدانی] شناسی وظیفه

 از (.Abdul Manaf, 2008) هسشتند  گشرا  موفقیشت  و مشنظم  زحمتکش، افته،ی سازمان مسئول، مستقل،

                                                           
1. Agreeableness 

2. Conscientiousness 
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 وظیفشه  عملکشرد  بینشی  پیش برای شخصیت ویژگی ترینمؤیر شناسی وظیفه شخصیتی، بعد پنج میان

 اسشت  ممکشن  ششناس  وظیفشه  کارمنشدان . کنشد  مشی  صشدق  کاری شرایط همة در معموالً این و است

 میشان  پایدار و قوی نسبتاً ای هرابط ،همچنین. داشته باشند را کاری های مهارت از باال نسبتاً یسطوح

 (Hsu et al., 2007). دارد وجود سازمانی یشهروند رفتار و شناسی وظیفه

 زا اسشترس  های محرک تحمل در فرد توانایی به احساسی یبات :و تسهیم دانش  رنجوری روان

. انشد  آرام و اسشتوار  نفس، اعتمادبه دارای ایمن، احساسی یباتبا  افراد. کند می اشار  زا تنش عوامل و

 قشرار  طیشف  این در که افرادی و است رنجوری روان و بودن عصبی احساسی، یبات سر دیگر طیف

 تسشهیم  مانع که موانعی از (.9122پور،  قلی) اند مضطر  و افسرد  امن، نا نامطمئن، عصبانی، دارند،

 را انحصاریششان  دانشش  هشا  آن آنکه از پس است ممکن که است دانش صاحبان ترس است، دانش

پشایین   احساسشی  یبشات  ،رو ایشن  از. ششوند  ششان  ششغل  در هشا  آن جشایگزین  دیگشران  کننشد،  تسهیم

 امنیشت  حفش   منظشور  به دانش تسهیم از عمداً ها آن شود می موجب تیم اعضای در (رنجوری روان)

 (Hsu et al., 2007). کنند اجتنا  شان، انحصاری دانش

 جدیشد  های ربهتج به نسبت مثبت های نگر  با شخصیت، نو  این :و تسهیم دانش  گشودگی

 برابر در که افرادی. ندهوشمند و فضیلت با روشنفکر، کنجکاو، گشود  افراد اینکه برای دارد، رابطه

. نشد تر تجربشی  ششان  زنشدگی  در و بشود   کنجکشاو  بیرونشی  و درونشی  دنیایاند، دربارة  گشود  تجربه

 ,.Hsu et al) باششند  تشر  مششتاق  جدیشد  دانش جویو جست به است ممکن روشنفکر افراد ،بنابراین

2007.) 

ششناختی از   های جمعیشت  وهش خود به این نتیجه رسیدند که ویژگیژدر پ( 7002)فانگ و لئو 

ها نشان های آن یافته. ندارد تثییرو میزان تحصیالت افراد بر تسهیم دانش افراد  جمله سن، جنسیت

منفی و معناداری با تمایل به تسهیم دانش و رفتشار تسشهیم دانشش     ةرنجوری رابط دهد بعد روان می

                                                           
1. Neuroticism  

2. Openness to Experience 
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پشژوهش مشاتزلر و    ،همچنشین . چهار بعشد دیگشر مثبشت و معنشادار اسشت      بارةراما این رابطه د .دارد

 تشثییر شناسی و گشودگی در برابر تجربشه   دهد سه بعد سازگاری، وظیفه نشان می( 7001)همکاران 

در تحقیقشی دیگشر بشه ایشن نتیجشه       انایشن محققش   ،همچنین. مثبت و معناداری بر تسهیم دانش دارد

سازی بر تسهیم دانشش  دشناسی از طریق تعهد عاطفی و مستن و وظیفهرسیدند که دو بعد سازگاری 

 .ندگذارتثییر

 چارچوب مفهومی پژوهش

 بشارة از عشواملی کشه در   تعشدادی ، میان نظریچارچو  نظری، یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط 

این چارچو  نظری با بررسی سشوابق  . اند، است مسائل مورد پژوهش بااهمیت تشخیص داد  شد 

بشر  ششد  و   بیشان  هشای  ریفبا توجه به تع. یابد میمنطقی جریان  طور مسئله به یپژوهشی در قلمرو

گشذاری   تشثییر  ةهای گذشته، در این پژوهش الگوی مفهومی زیر بشرای بررسشی نحشو    پژوهش مبنای

 .شود میای شخصیتی بر تسهیم دانش پذیر  و بررسی ه ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش .2شکل

 های پژوهش  فرضیه

 :الگوی مفهومی به شرح زیر استهای پژوهش بر مبنای  فرضیه

 سازگاری

 شناسی وظیفه

 گرایی برون

گشودگی در برابر 

 تجربه

 رنجوری روان

 تسهیم دانش

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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 .گرایی بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد برون :فرضیة اول

 .ایر مثبت و معنادار دارد سازگاری بر تسهیم دانش :فرضیة دوم

 .ایر مثبت و معنادار دارد شناسی بر تسهیم دانش وظیفه: فرضیة سوم

 .رنجوری بر تسهیم دانش ایر منفی و معنادار دارد روان :فرضیة چهارم

 .گشودگی در برابر تجربه بر تسهیم دانش ایر مثبت و معنادار دارد :فرضیة پنجم

 پژوهش شرو

هشای شخصشیتی و تسشهیم     ی میان متغیرهای ویژگشی از آنجا که هدف این پژوهش تعیین روابط علّ

گشردآوری اطالعشات    ةنحشو از نظشر  و  ،بردیدانش بود  است، پژوهش حاضر از نظشر هشدف کشار   

ابزار اصشلی  . استطور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاری  و از نو  همبستگی و به توصیفی

 9هشای شخصشیتی و    ال برای متغیرهشای ویژگشی  ؤس 22 در آنها پرسشنامه است که  گردآوری داد 

 ةهای شخصشیتی پرسششنام   گیبرای سنجش ویژ. ال برای تسهیم دانش در نظر گرفته شد  استؤس

 کار گرفته به( 7002)کامینگس  ةو برای سنجش تسهیم دانش پرسشنام ،(9111)جان و سریواستاوا 

بشا   ،سشپس . آزمشون ششد   پرسششنامه پشیش   00اولیه شامل  ةبه منظور سنجش پایایی نمون. شد  است

لفشای کرونبشاخ بشرای    آمشد  از پرسششنامه، میشزان ضشریب اعتمشاد بشا آ       دست های به داد  کارگیری به

، گششودگی  29/0رنجشوری   ، روان27/0 شناسشی  ، وظیفه20/0 ، سازگاری27/0 گرایی متغیرهای برون

 . دست آمده ب 21/0و تسهیم دانش  29/0

ییشدی  ثهای شخصیتی و تسهیم دانش تحلیشل عشاملی ت   گیری ویژگی الگوهای انداز  آزمونبرای 

در ( تناسشب )های بشراز    شاخص اگر. کار گرفته شد به LISREL8.53افزار  دوم از طریق نرم ةمرتب

آزادی  ةدو بشر درجش   بدین معنی که نسبت کشای . براز  مدل مطلو  است ،باشند مطلو   یوضعیت

 .باشد 10/0حداقل  NFIو  CFI، GFI و مقادیر 02/0 کوچکتر از RMSEA، 1کوچکتر از 

بشه دسشت    091/0 برابشر بشا   RMSEAو  19/7آزادی حدود  ةدو به درج ، نسبت کای1طبق شکل 

، 12/0 ، برابشر بشا  بشه ترتیشب   NFI و CFI ،GFIهای  طبق خروجی لیزرل، مقدار شاخص ،همچنین. آمد

 .داردمطلو   یبنابراین، مدل ویژگی شخصیتی برازش. به دست آمد 17/0و  10/0
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 (دو در حالت تخمین استاندارد ةییدی مرتبأتحلیل عاملی ت)های شخصیتی  گیری ویژگی الگوی اندازه .3شکل

. به دست آمد 002/0 برابر با RMSEAو  22/9آزادی حدود  ةدو به درج ، نسبت کای2طبق شکل

به  12/0و  11/0، 19/0 ،به ترتیب NFI و CFI ،GFIهای  شاخص ادیرطبق خروجی لیزرل، مق ،همچنین

 .داردمطلو   یبنابراین، مدل تسهیم دانش نیز برازش. دست آمد
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 (دو در حالت تخمین استاندارد ةییدی مرتبتأتحلیل عاملی )گیری تسهیم دانش  الگوی اندازه .4شکل 

 آماری ةجامع

اششتغال   ةکشه سشابق   است مدیریت دانشگا  تهران ةآماری در این تحقیق دانشجویان دانشکد ةجامع

 ةدانشکد  به عنوان جامع ویدانشج 1700 همةآماری  ةبودن جامع به دلیل نامعلوم ،بنابراین .داشتند

نفشر انتخشا     117ای با حجشم   نمونه ،محدود ةآماری در نظر گرفته شدند و بر اساس فرمول جامع

را افشرادی پاسشد داد  بودنشد کشه      پرسشنامه 722 شد ، ی توزیعها آوری پرسشنامه جمعپس از . شد

ری از لحشا  متغیرهشای   آمشا  ةوضشعیت نمونش   9 در جدول. و قابل تحلیل بود سابقة اشتغال داشتند

  .شد  است نشان داد تحصیلی  ةجنسیت، سن و دور مانندشناختی  جمعیت
 

 شناختی آماری از منظر جمعیت ةوضعیت نمون .1جدول

 درصد تعداد سطوح متغیر معیار

 جنسیت
 7/22 979 مرد
 2/00 901 زن

 سن

77 - 92 17 9/11 
79 - 77 992 9/29 
10 - 79 09 9/92 

 7/9 92 10باالتر از 

 دورة تحصیلی
 0/22 977 کارشناسی

 12 902 کارشناسی ارشد
 0/92 22 دکتری

 های تحقیق یافته

قبشل  . شود آزمون میهای پژوهش  فرضیه، دوم ةگیری مرتب های انداز  پس از اطمینان از صحت مدل
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یشک از متغیرهشا بررسشی     میانگین، انحشراف معیشار و همبسشتگی هشر     ،ها از بررسی و آزمون فرضیه

 .است بیان شد  7که نتایج آن در جدول  شود می
 میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها .2جدول 

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد .5شکل 

 6 5   3     انحراف معیار میانگین متغیرها
      - 20/0 29/1 گرایی برون

     - 00/0** 07/0 97/2 سازگاری
    - 29/0** 17/0** 09/0 21/1 شناسی وظیفه
   - -71/0** -71/0** -70/0** 22/0 10/1 رنجوری روان

  - -97/0* 11/0** 19/0** 12/0** 02/0 92/1 گشودگی
 - 92/0* -72/0** 92/0** 10/0** 77/0** 00/0 10/1 تسهیم دانش

 00/0همبستگی در سطح معناداری *

 09/0همبستگی در سطح معناداری **
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در ایشن  . تثیید ششد گیری برای مدل نهایی تحقیق  براز  مدل انداز  ،0مطابق با شکل  ،همچنین

 ،همچنشین . به دست آمشد 002/0 برابر با RMSEAو  10/9 برابر باآزادی  ةدو به درج مدل، نسبت کای

بشه دسشت    11/0و  17/0، 12/0 ،بشه ترتیشب   NFI و CFI ،GFIهای  طبق خروجی لیزرل، مقدار شاخص

 .داردقابل قبول  یتوان گفت مدل نهایی تحقیق برازش با توجه به این نتایج می. آمد

مدل معادالت ساختاری بررسی و الگوی پیششنهادی   کارگیری بهپژوهش با  های هدر ادامه، فرضی

مدل نهایی پژوهش را  ةآمد دست و پارامترهای به عدد معناداری 9شکل . شد  است ترسیمپژوهش 

آمشد  بشرای هشر یشک از      دسشت  شوند که ضرایب به یید میثهای تحقیق زمانی ت فرضیه. دهد نشان می

 .باشد -19/9کوچکتر از  یا 19/9تر از  معناداری بزرگ عددمعنادار باشد، یعنی مقدار  ها هفرضی

نششان داد  ششد     1کلی در جشدول   طور  پژوهش به  نتایج مدل معادالت ساختاری مبتنی بر مدل

پشژوهش   ةسه فرضیه از مجمشو  پشنج فرضشی    ردیید دو فرضیه و ثمحتوای جدول حاکی از ت. است

های شخصیتی، دو بعد سشازگاری و گششودگی    بر اساس این جدول، از میان پنج بعد ویژگی. است

ازگاری ایر مثبت و معنادار دهد س این نتایج نشان می. در برابر تجربه ایر مثبت بر تسهیم دانش دارد

ولی ایر گشودگی در برابر تجربه بر تسهیم دانش معنشادار   (.β ،02/7=t=72/0)بر تسهیم دانش دارد 

 ،همچنین. شود پنجم رد می یةو فرض ،ییدتثدوم پژوهش  یةفرض ،بنابراین (.β ،97/0=t=09/0)نیست 

رنجوری  شناسی و روان گرایی، وظیفه ندهد ابعاد برو مدل معادالت ساختاری نشان میبررسی نتایج 

رنجوری بشر تسشهیم دانشش منفشی و      ایر روان فقطاز میان این ابعاد، . ایر منفی بر تسهیم دانش دارند

شناسشی   و وظیفشه  (β ،97/0- =t= -07/0)گرایشی   بشرون  تثییرو . (β ،02/1-=t=-70/0)معنادار است 

(07/0-=β ،91/0- =t) . اول و سوم پژوهش رد  های فرضیه ،بنابراین. نیستبر تسهیم دانش معنادار

 . شود  یید میثچهارم ت یةو فرض
 نتایج مدل معادالت ساختاری .3جدول 

 نتیجه  سطح معناداری آمارة تی ضریب مسیر جهت مسیر فرضیه
 رد فرضیه <00/0 -97/0 -07/0 تسهیم دانش                         گرایی برون 9
 فرضیه ییدثت <00/0 02/7 72/0 تسهیم دانش                           سازگاری 7
 رد فرضیه <00/0 -91/0 -07/0 تسهیم دانش                      شناسی وظیفه 1
 فرضیه ییدثت <00/0 -02/1 -70/0 تسهیم دانش                      رنجوری روان 2
 رد فرضیه <00/0 97/0 09/0 تسهیم دانش         گشودگی در برابر تجربه 0
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 مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری .6شکل 

 گیری  بحث و نتیجه

 از ای مجموعشه  شناسشایی  ،اسشت  مهشم  دانشش  تسهیم در کنند آنچه بیان می( 9111)باریک و مونت 

 را که شخصشیت بنابراین، مطالعاتی . دانش است تسهیم تمایل فرد برای بر مؤیرشخصیتی  رفتارهای

همشین مبنشا،    بشر  .باششند تواننشد مفیشد    ، میکنند بررسی میرفتار فردی در محیط کار  بینی پیش برای

 سشازگاری،  گرایشی،  بشرون  ششامل  شخصشیتی  ویژگشی  پشنج  ةپژوهش حاضر با هشدف کششف رابطش   

بشا   تجربه، برابر در گشودگی و( احساسی در مقابل یبات)رنجوری  روان ،(باوجدانی) شناسی وظیفه
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افشرادی کشه دانشش خشود را     دهد  نشان مینتایج تحقیقات پیشین . گرفتدانش انجام  تسهیم فرایند

نتایج بررسی . است مؤیرها به تسهیم دانش  ها بر تمایل آن های شخصیتی آن کنند، ویژگی تسهیم می

 ةنتیجش . ردمندی به تسهیم دانش رابطشه وجشود دا   هاین مقاله نیز نشان داد بین ابعاد شخصیتی و عالق

، ( 7009)، کشابرا و همکشاران   (7002)، فائک (9111)تحقیقات باریک و مونت نتایج  این تحقیق با

همخوانی دارد کشه ایشن محققشان وجشود     ( 7092)و چانگ  (7002)، ماتزلر ( 7002)وانگ و یانگ 

 . اند گزار  کرد  را رابطه بین ابعاد شخصیتی و تسهیم دانش

 دانشش وجشود نشدارد    تسهیم به تمایل و برونگرایی رابطة معنادار بین نشان داد تحقیق این نتایج

و  وانشگ  تحقیقشات  نتشایج  با اما سازگار است،( 7002)و ماتزلر ( 7009)تحقیقات کابرا  نتایج که با

 .مطابقت ندارد( 7092)و چانگ ( 7002)، فائک  (7002) یانگ

بشا توجشه بشه ایشن      .انشد  مضشطر   و افسشرد   امن، نا مطمئن،  نا عصبانی، رنجور افرادی افراد روان

تمایشل  هشا   ها به کمک به دیگران و همکاری با آن رسد افراد دارای این ویژگی نظر میه ب ،مختصات

رنجوری و تمایل به تسهیم دانش رابطة منفی وجود داششته   منطقی است که بین روان. نداشته باشند

منفشی را   ةنیز این رابطش ( 7092)و چانگ ( 7002)فائک  ،(7002) و یانگ وانگ نتایج تحقیق .باشد

کننشد   دوست هستند و با دیگران همدردی مشی  نو  از طرف دیگر، افراد سازگار اساساً. کنند یید میثت

نتایج این تحقیق نیز نشان داد بعد سازگاری با . دارند دیگران به کردن کمک به تمایل ذاتی طور به و

، (7002)دارد و این یافته مطشابق بشا تحقیقشات فائشک      رابطة مثبت و معنادارتمایل به تسهیم دانش 

 ایشن تحقیشق رابطشة    نتایج. است( 7002)، ماتزلر ( 7002)، وانگ و یانگ (7009)کابرا و همکاران 

ایشن نتیجشه بشا نتشایج تحقیقشات فائشک       . نکشرد ییشد  ثدانش را ت تسهیم به تمایل شناسی و وظیفه بین

( 7092)و چانشگ   (7002)، مشاتزلر  ( 7002)، وانشگ و یانشگ   ( 7009)مکشاران  ، کابرا و ه(7002)

دانشش را نیشز    تسشهیم  به تمایل و گشودگی بین ةاین تحقیق رابط در نهایت، نتایج. همخوانی ندارد

فائک تحقیقات  نتایج اما با ،مطابقت دارد( 7092)های تحقیق چانگ  و این نتیجه با یافته نکردیید ثت

 که نشان سازگاری ندارد( 7002)، ماتزلر (7002)، وانگ و یانگ (7009)را و همکاران ، کاب(7002)
 .رابطه وجود دارد دانش تسهیم به تمایل دادند بین گشودگی و
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دهشد خصوصشیات بایبشات فشردی ماننشد سشازگاری و        روششنی نششان مشی    نتایج این تحقیشق بشه  

تسشهیم دانشش بیششتر     ةموجشود در زمینش   متون. استییرگذار ثتسهیم دانش افراد ت رنجوری بر روان

 ,Cabrera & Cabrera) انشد  کشرد  ییرگذار بر تسشهیم دانشش را بررسشی    ثعوامل محیطی و مدیریتی ت

 دلیشل نتایج این تحقیق به ایشن   ،کید شد  است، بنابراینثاما در این تحقیق بر عوامل فردی ت، (2002

ییرگذار بر تسهیم دانشش  ثا درنظرگرفتن عوامل تمدیریت دانش را ب ةموجود در زمین متون نظریکه 

 .استدهد، مهم  گستر  می

سشازی و   به معنای ذخیر  فقطاز سوی دیگر، امروز  بسیاری از محققان معتقدند مدیریت دانش 

، بلکه فرایندی است که نیازمند تعهد به ایجاد و انتشار دانش در سراسشر  یستدستکاری اطالعات ن

طشور مسشتمر در    بنابراین، برای اطمینان از ایجاد و انتششار دانشش بشه    (Gupta, 2008).سازمان است 

 که بشه تسشهیم دانشش تمایشل داششته      کنندسراسر سازمان، مدیران باید کارکنانی را انتخا  و حف  

کارمندیابی و انتخا  کارکنان نیشز   ةتواند در زمین پس نتایج این تحقیق می. کنندو آن را اجرا  باشند

 .فته شودکار گر به

کشار   بشه سازی سیستم مشدیریت دانشش    توان در طراحی و پیاد  می را به عالو ، نتایج این تحقیق

هشایی کشه امتیشاز بشاالیی در ابعشاد       دهد اعضا و رهبران تشیم  نتایج تحقیقات تجربی نشان می. گرفت

اند، تمایل بیشتری به درگیرشدن در تسهیم دانشش   سازگاری و گشودگی در برابر تجربه کسب کرد 

هشای   هشا را مطشابق بشا ویژگشی     تواند اعضای تیم مدیریت سازمان می ،بنابراین (Yang, 2007).دارند 

 .کندها را در داخل تیم مشخص  شخصیتی مناسب ترکیب کرد  و نقش تسهیم دانش آن

بت برای تسشهیم دانشش بسشیار خشو      های مث باید بیان کرد هر چند دارابودن ویژگی ،در نهایت

 فرهنگ مانندگذار محیطی و سازمانی تثییرها ممکن است در برخورد با عوامل  همین ویژگی ،است

توانشد از ایشن    یکی از دالیل تفاوت نتایج این تحقیق با تحقیقات دیگر، مشی . قرار گیرند تثییرتحت 

 پشژوهش،  نتایج تعمیم تثیید و منظور به کلی، ای قاعد  عنوان بههمچنین، . عامل نشثت گرفته باشد

 .های سازمانی مختلف انجام گیرد محیط در و یابد گستر  جغرافیایی لحا  از باید پژوهش
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