
 

 

 

  دانش تسهیم بر توانمندسازی تأثیر بررسی

 سازمانی فرهنگ تأثیر تبیین برای چندسطحی مدل طراحی و

  دانش تسهیم بر مشارکتی

 2مقدسی فائزه ،1خرازیان اخوان مریم

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه ،یحسابدار و تیریمد دانشکدة ار،یاستاد. 1

 رانیا تهران، ،یبهشت دیشه دانشگاه ،یحسابدار و تیریمد دانشکدة ارشد،کارشناس. 2

 (80/81/7931: پذیرش تاریخ ؛71/80/7931: دریافت تاریخ)

 چکیده

 برای حاضر تحقیق .دارد سازمان هر در دانش مدیریت سازیپیاده در کلیدی بسیار نقش زیرساخت، یک عنوانبه سازمانی فرهنگ امروزه
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 بگا  هگا  داده وتحلیگ   تجزیگه . شگد  تأیید واگرا و همارا روایی محتوا، روایی های روش با آن روایی وCR  شاخص و کرونباخ آلفای محاسب 
 داد نشگان  تگای  ن .گرفگت  امانجگ SmartPLS  3.2.6 افزارنرم و جزئی مربعات حداق  روش رویکرد با ساختاری معادالت سازی مد  روش

 بگر  مشگارکتی  سازمانی فرهنگ همچنین،. دارد معنادار و مثبت تأثیر( 10/8 ضریب با) مشارکتی سازمانی فرهنگ بر کارکنان توانمندسازی
 عبگارت هبگ . رنگد گذا مگی  معنگادار  تأثیر (41/8 ضریب با) دانش تسهیم بر کارکنان توانمندسازی و ،(30/8 ضریب با) کارکنان دانش تسهیم
 نهایگت،  در. دارد بسگتای  کارکنگان  توانمندسگازی  بگه  زیگادی  حد تا دانش تسهیم جمله از استراتژی هر اجرای در سازمان موفقیت دیار،

 بررسگی  سگازمانی  سطح در هادانشکده کارکنان افراد تعداد طرفی از و سطح یک در دانش تسهیم بر مشارکتی سازمانی فرهنگ اثرگذاری
 .شد تأیید HLM افزارنرم و چندسطحی سازیمد  با دانش تسهیم افزایش بر کارکنان تعداد کمّی تأثیر. شد

  کلیدواژگان

 .سازمانی فرهنگ توانمندسازی، دانش، تسهیم چندسطحی، وتحلی    تجزیه

                                                           

 رایانامه مسئول، نویسندة: m_akhavan@sbu.ac.ir 

 سازماني هنگت فريريمد

 5931، بهار 5شمارة ، 51دورة 

 202ـ  229صفحات 
 

 
 

 

 

Print ISSN: 2423-6942 

Online ISSN: 2423-6934 

http://jomc.ut.ac.ir 

 

 

http://jomc.ut.ac.ir/


  280                                                      1316بهار ، 1، شمارة 15دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 مقدمه

 مركزت كار بازار تنگناهاي با مواجهه در انساني سرمایة كارگيري به بر ها سازمان كه طورهمان امروزه

 رقابتي ابزارهاي بنابراین، . هستند سازمان سراسر در خود دانش انتشار دنبال به نيز كاركنان كنند، مي

 نوآور هاي سازمان ایجاد در مثبت نيرویي عنوان به دانش تسهيم. نيست كارساز چندان سنتي و پيشين

 باید كند،مي تشویق و یتتقو كاركنان بين را دانش تسهيم كه عواملي بنابراین، است، شده شناخته

. شود بررسي دانش تسهيم و توانمندسازي رابطة شود  مي تالش مقاله این در واقع، در .شود تعيين

 فقدان سازمان در دانش مدیریت اثربخش اجراي مانع ترینمهم كه است این از حاكي تحقيقات نتایج

 هر به .است كاركنان ميان در دانش مدیریت شماربي مزایاي نکردن درك و دانش تسهيم فرهنگ

 وابسته اند، كرده ایجاد را فرهنگ این كه افرادي نگرش به سازمان در دانش تسهيم فرهنگ حال،

 باشند، نداشته تمایلي سازمان اعضاي دیگر با خویش دانش تسهيم به كاركنان كه صورتي در .است

 ميان را دانش تسهيم فرهنگ نوني،قا الزامات یا پاداش سيستم طریق از كه بود خواهد مشکل بسيار

 فرایند و كاركنان و مدیران آموزش نيازمند سازمان، در دانش تسهيم فرهنگ ایجاد. داد گسترش آنان

 فرهنگ آميزموفقيت ایجاد و كاركنان هاي نگرش تغيير در اصلي نقش رهبران. است تغيير مدیریت

 تسهيم فرهنگ اشاعة كه صورتي در. ارندد سازمان در دانش مدیریت كردن نهادینه و دانش تسهيم

 از هاآن همراه كنند، مي ترك را سازمان كه افرادي تجربة و دانش نشود، مدیریت صحيح طور به دانش

 ،4831 ،عسگري) شود مي خسران دچار لحاظ این از سازمان و شده خارج دولتي هاي سازمان

 كارآمد انساني نيروي تربيت و فرهنگ مهد عنوان به هادانشگاه یادشده مطالب به توجه با (.41ص

 از یکي نظر، به دانش مدیریت كه نيازمندند جدید دانش و نو هايتکنولوژي كردن پياده به ماهر، و

 و نوآوري مانند است، نهفته دانش مدیریت دل در كه فوایدي دليل به. است موارد این تریناساسي

 در مفيد هاي برنامه اجراي براي مناسبي گشاي راه ندتوامي دانش، تسهيم و ذخيره و خلق خالقيت،

 مدیریت موفق سازي پياده در كه مهمي عوامل از بين این در. باشد انساني نيروي تربيت زمينة

 زیرا است، دانش مدیریت زیرساخت ترینمهم عنوانبه فرهنگي عامل برد، نام توان مي دانش

 در بسزایي نقش گذارد،مي سازماني فرهنگ در كه يريتأث آن دنبال به و افراد فرهنگي هايویژگي
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 بسياري گفتة به كه دارد فرایند ترینمهم عنوان به دانش تسهيم جمله از دانش مدیریت فرایندهاي

 كمک سازمان در دانش كاربرد نهایت، در و توزیع و انتقال به دانش تسهيم نظرانصاحب از

 سرشار و ترس بدون محيطي باشند، یکدیگر با دانش هيمتس به حاضر اعضا كه محيطي ایجاد. كند مي

 (.Hoy, 2004, p3) كند  مي ترویج را نوآوري و كرده حداكثر را دانش خلق كه كندمي ایجاد اعتماد از

 بخش كاركنان بين دانش تسهيم هايمؤلفه بر توانمندسازي تأثير بررسي حاضر پژوهش هدف

 و توانمندسازي موفق نتيجة كه است تهران تحقيقات و معلو واحد اسالمي آزاد دانشگاه اداري

 نهایت، در و آنان مفيد هاي تجربه انتقال و كاركنان عملکرد بهبود دانشگاه، این در دانش تسهيم

 اصلي هاي پرسش. داشت خواهد دنبال به را دانشجویان و مدیران رضایت و امور بهتر دادن انجام

 بين دانش تسهيم مؤلفة بر توانمندسازي آیا كه است این شدهبيان مطالب به توجه با تحقيق این

 تسهيم بر مشاركتي سازماني فرهنگ اثرگذاري زمينه این در همچنين، گذارد؟ مي تأثير كاركنان

  است؟ چگونه سازماني و فردي سطوح در دانش

 مسئله بیان

 فرایندها همةاطالعات  یریتو مد انتشار كشف،رقابت باال در  كشور دانشگاهي جامعة در امروزه

 آوردندست به براي هاآن ميان كاري رابطةو بهبود  دانشجویان، و محققان خواستة كردن برآورده و

دانش شده  یریتبه مد ها دانشگاه آوردنيرو موجب ممکن، زمان ترینسریع در منابع از دانش

لق و انتقال دانش از جمله مجدد خ يمهندس یادگيرنده،دانشگاه به سازمان  یلتبد ين،همچن. است

 و علوم واحد آزاد دانشگاه در. دانش بوده است یریتبه مد ها دانشگاه آوري روي ياصل یلدال

 اعضاي بين همکاري رابطة یشافزا براي كند، مي فعاليت رقابتي هاييطكه در مح تحقيقات

 انشگاه،د در موجود تخصص و مهارت حفظ و یکپارچه خدمات عرضةمختلف،  هايدانشکده

 ي،پژوهش ي،آموزش يفيتبراي بهبود ك ين،همچن. باشد مفيدي بسيار كارراه تواندمي دانش مدیریت

 يدانش با مشکالت یریتمد سازيپياده .است مفيد دانش مدیریت مؤثر و ترساده مدیریت و اجرایي

 بلندمدت، يهاپروژه و هامأموریت براي هاگروه و ها تيم دادنشکل برايتالش كم  يلاز قب

 هايابتکار بودنوابسته مستقيم، ارتباطات و هاگروه یا ها اتاقمحدود به داخل  يتعامالت دانش
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 اعطاي براي ها دانشکده نشدن آمادهنداشتن بازخورد،  ي،تا سازمان يبه اهداف شخص يدانش

 کردروی یک فقدان و داخل در توليدشده دانش به يتوجه بي همچنين، تحقيقاتي، هاي هزینه

 به شدن تبدیل براي هاسازمان تالش اما. است كردهرا به لحاظ مادي نيز متضرر  هادانشگاه تجاري،

 براي نياز مورد فرهنگي هاي ویژگي كه بود خواهد آميزموفقيت صورتي در محور، دانش سازمان

 انسجام و هماهنگي ایجاد با سازماني فرهنگ .باشد داشته وجود سازمان در دانش مدیریت اجراي

 به نسبت افرادهاي  دیدگاه گسترش و نوآوري به افراد تشویق سازمان، مختلفهاي  بخش ميان

 محور دانش دانشگاه قلب عنوان به فرهنگ .كند مي حمایت سازمان در را دانش مدیریت فرایند محيط،

 رشنگ و فرهنگ كه است این هاقدم ترینمهم از یکي ينه،زم این در .شود يم محسوب موفق

 تسهيم) فرهنگ این و یابد تغيير دانش تسهيم و اشتراك به نسبت دانشگاه اعضاي تکتک و مجموعه

 و دانش مدیریت از كاركنان نادرست درك اصالح مستلزم كار این .شود درك و نهادینه (دانش

 بر ازحدبيش تأكيد دانش، مدیریت در. است سازمان در دانش تسهيم مزایاي با آنان آشناكردن

 حالت، این در .شود ميمنجر  دیگران با دانش تسهيم به كاركنان تمایل كاهش به فردي، عملکرد

 و قدرت دادنازدست ترس دليل به افراد زیرا شود مي متوقف دانش تسهيم بر مبتنيهاي  فعاليت

 ننشا ميليبي دیگران با خود دانش تسهيم در اند، آورده دست به خود دانش واسطة به كه جایگاهي

 تعلق ها آن به پاداش ولي اند داده قرار دیگران اختيار در را خود دانش اینکه از احتماالً و دهند يم

 استقرار براي فردي عملکرد جاي به تيمي كار بر نابراین،ب. كنند يم ناخشنودي احساس گيرند، نمي

 عامل ترین مهم نيانسا نيروي دیگر، عبارت به. شود مي بسيار تأكيد ضروري و الزم دانش مدیریت

 (.38ص ،4834 ،كریميان و الهي فضل) است دانش مدیریت شکست یا موفقيت

 الگوي دریجت به توان مي پذیر انعطاف و مناسب سازماني فرهنگ یک ایجاد و تغيير بررسي، با فقط

. تگرف بهره رقابتي مزیتي عنوان هب دانش مدیریت از و داد تغيير سازمان در را افراد بين تعامل

 افراد و آورند وجود به اعضا ميان دانش تبادل و انتقال اشتراك، براي محيطي باید هاسازمان بنابراین،

 (.44ص ،4833 سالجقه، و پورکين) دهند آموزش تعامالتشان كردن بامفهوم براي را
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 تحقیق پیشینة و نظری مباني

. است دانش مدیریت بر سازماني فرهنگ مثبت تأثير مؤید گوناگون هاي پژوهش و تحقيقات نتایج

 دارد دانش مدیریت با معناداري و مثبت رابطة سازماني فرهنگ دادند نشان همکاران و سيدجوادین

 دانش مدیریت دارند اعتقاد( 2883) پروساك و داونپورت(. 22ص ،4833 همکاران، و سيدجوادین)

 تبدیل با و كندمي كمک انكاركن ميان دانش اشتراك فرهنگ ایجاد به پيشرو هايسازمان در

 Davenport) كندمي ایجاد ارزش سازمان براي یافتهسازمان فکري هايدارایي به انساني هاي سرمایه

& Prusak, 1998, p.559.) 

 کارکنان توانمندسازی

 قرار نظر مد كار محل در كاركنان مشاركت معناي هم را توانمندسازي مفهوم پردازاننظریه از بسياري

 این .شودمي تسهيم افراد ميان در قدرت آن وسيلةبه كه است فرایندي كاركنان مشاركت. اند داده

 به بيشتر سازماني قدرت اعطاي عنوانبه است ممکن توانمندسازي كنند مي بيان پردازاننظریه

 افراد براي را هایي یژگيو 4پویانت. (Lawer, 1994, p.18) شود تعریف اختيار تفویض و كاركنان

 دارند؛ نفساعتمادبه دارند؛ مثبت دیدگاهي كارها به نسبت اینکه جمله از ،است برشمرده توانمند

 شرایط با انطباق و انعطاف قابليت پيگيرند؛ و مصمم كارها دادن انجام در دارند؛ باالیي پذیري ریسک

 آوردندست به و یادگيري حال در هميشه اند؛ پيشقدم گروهي كارهاي در دارند؛ را محيطي متغير

 معتقدند نهایت، در و كنند؛ تبدیل فرصت به را تهدیدات كنند مي سعي هستند؛ جدید و نو اطالعات

 (.76ص ،4838 پور،رحمان) ندارد وجود غيرممکن و نشدني كار
 

 توانمندسازی ابعاد دربارة مختلف نظرهای. 1 جدولادامة 

 توانمندسازي ابعاد سال پژوهشگر يا محقق
 مسئوليت - منابع به دسترسي -آموزش  -اختيار  -اطالعات 2888 موس و تابز

 مشاركت  -هامشي خط و اهداف بودن روشن 2888 ویکهيو
 شغل سازي غني -مسئوليت  -مشاركت -سازماني تعلق - رهبري شيوة - اختيار 2842 انان باوس و هيوژنسکي
 تمركز عدم  -اختيار 2848 بيارز و رو

                                                           
1. Pouyanet 
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 يمشارکت سازماني فرهنگ

 ةدعه از بتواند سازمان تا كنند مشاركت امور در شود يم خواسته سازمان اعضاي از فرهنگ این در

شود و  يدر این فرهنگ به نيازهاي كاركنان توجه م. تغيير برآیدانتظارات عوامل محيطي درحال

 (.Auernhammer & Hall, 2013, p.23) همين امر موجب عملکرد عالي سازمان خواهد شد

 اشتراک دانش اي میتسه

 طور به ها  آن اعضاي كه «دانش هاي گروه» دهدمي اجازه كه است این دانش سيستم جانبي اثر یک

 «اجتماعي سرمایة» به ها گروه این. بگيرد شکل هستند، یادگيري و اطالعات تسهيم درگير منظم

 افزایش طریق از را اهداف قتحق آن وسيلة به و كنندمي كمک (عمومي رضایت و روابط پيوندها،)

 تسهيم نهایي هدف. كنند مي پذیرامکان اعضا ميان ها ایده ترویج افزایش و سازماني یادگيري نوآوري،

 سازماني، منابع و ها دارایي به افراد همة دانش و هاي تجربه تبدیل و انتقال براي تالش كاركنان، دانش

 (.Nonaka & Takeuchi, 1995, p.32) است سازماني اثربخشي پيشبرد و افزایش منظور به

 تسهيل كنند، مي كار یکدیگر با كه افراد از هایي انجمن به كمک براي هایي فعاليت دانش تسهيم

 براي ها آن توانایي افزایش و محوربودن یادگيري براي ها آن توانمندسازي ميانشان، دانش تبادل

 (.Vecchio, 2000, p.104) است سازماني و فردي اهداف به دستيابي

 تحقیق مفهومي مدل

 بين دانش تسهيم هاي مؤلفهدر  توانمندسازي يسازمان فرهنگ تأثير بررسي پژوهش، این نظري پایة

 و سازماني فرهنگ عوامل دربارة مختلف پژوهشگران نظر بررسي به توجه با. است كاركنان

 پيشينة بررسي و نادومداركاس و ايكتابخانه مطالعات طي سازماني فرهنگ هايمدل همچنين،

هدف  ،داشت وجود دانشگاه محيط در موضوع این انتخاب در كه ضرورتي به توجه با و تحقيق،

 نقش بر تأكيد با را كاركنان بين دانش تسهيم بر توانمندسازي تأثير این است كه پژوهش این

 . است شده ادهد نمایش 4 شکل در تحقيق مفهومي مدل. ررسي كندب مشاركتي سازماني فرهنگ
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 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل

 :است زیر شرح به تحقيق هاي فرضيه مبنا این بر

 .است مؤثر مشاركتي سازماني فرهنگ بر كاركنان توانمندسازي. 4

 .است مؤثر كاركنان بين دانش تسهيم بر مشاركتي سازماني فرهنگ. 2

 .مؤثر استكاركنان  يندانش ب يمكاركنان بر تسه يتوانمندساز .8

 كاركنان بين دانش تسهيم ميزان بر مشاركتي سازماني فرهنگ اثر بر كاركنان تعداد افزایش. 8

 .است مؤثر

 تحقیق شناسي روش

 كه است همبستگي -توصيفي ها داده گردآوري نحوة نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق

 .است ساختاري معادالت سازي مدل بر مبتني

 ميداني و ايكتابخانه بخش دو شامل پژوهش این انجام براي نياز مورد اتاطالع گردآوري

 جامعة. شد گرفته كار به ليکرت ايگزینهپنج طيف با پرسشي 88 پرسشنامة تحقيق این در. است

 تهران تحقيقات علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه اداري كارمندان شامل پژوهش این بررسي مورد

 به كه شد محاسبه نفر 213 كوكران گيري نمونه فرمول براساس نمونه تعداد. دبو نفر 688 تعداد به

 . شدند انتخاب ساده تصادفي روش
 پرسشنامه اجزای. 2 جدول

 شاخص پرسش تعداد کرونباخ آلفاي ضريب منبع

  توانمندسازي 48 331/8 (2848) بيارز و رو
  يكتمشار يسازمان فرهنگ 48 377/8 (2887) همکاران و دنيسون
 دانش تسهيم 6 317/8 (2887)  همکاران و دنيسون

 -  پرسشنامه كل 88 364/8

فرهنگ سازماني  توانمندسازي  تسهيم دانش 

 مشاركتي 
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 از بزرگتر پرسشنامه كل و پرسشنامه ابعاد همة براي كرونباخ آلفاي ضریب مقادیر كه آنجا از

 .است قبول قابل ها شاخص و پرسشنامه این( پایایي) اعتماد قابليت آمد، دست به 6/8

 تحقیق های يافته

 .است 8 جدول شرح به پاسخگویان توصيفي هاي ژگيوی
 

 نمونه شناختیجمعیت متغیرهای. 3 جدول

 درصد فراوانی شناختی یتجمع متغیر

 جنسيت
 8/18 482 زن

 8/78 418 مرد

 تحصيالت

 7/46 11 دیپلم

 8/48 81 دیپلم فوق

 6/88 37 ليسانس

 8/84 63 باالتر و ليسانس فوق

 8/1 44 پاسخ بي

 كار سابقة

 8/22 17 سال 1از  كمتر

 4/87 32 سال 48 تا 1

 8/84 63 سال 28 تا 48

 8/3 28 سال 88 تا 28

 8/2 1 پاسخ بي

 

 سن

 8/48 81 سال 88 تا 28

 3/78 411 سال 18 تا 88

 8/28 14 سال 18 تا 18

 8/1 44 سال و باالتر

 7/4 1 پاسخ بي

. اند داده تشکيل را پاسخگویان حجم بيشترین درصد، 78 با انمرد ،8 جدول اطالعات با مطابق

 سال 18 تا 88 سن و ،4/87 با سال 48 تا 1 كار سابقة درصد، 6/88 با كارشناسي تحصيالت با افراد

 .اند داده تشکيل را نمونه حجم بيشترین درصد، 3/78 با
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 گيري اندازه مدل ایایيپ و روایي سنجش براي. شد بررسي تحقيق گيري اندازه مدل مرحلة در

 تعيين ضریب و ،(AVE) شدهاستخراج واریانس ميانگين ،(CR) تركيبي پایایي هايصخشا تحقيق،

(2
R) با متغير هر شدهاستخراج واریانس ميانگين جذر ةمقایس طریق از واگرا روایي. شد بررسي 

 .(1 جدول) شود مي بررسي متغيرها سایر با متغير آن بين همبستگي ضرایب مقادیر
 

 واگرا به روش فورنل و الرکر ییسنجش روا یسماتر. 4جدول 

 یفرهنگ سازمان دانش یمتسه يتوانمندساز هایرمتغ

   636/8 يتوانمندساز

  386/8 818/8 دانش يمتسه

 66/8 768/8 188/8 يفرهنگ سازمان

 .دهد  مي نشان را شده استخراج واریانس جذر ميانگين اصلي قطر: نکته

 هاآن ميان همبستگي مقدار از متغيرها همة AVE جذر مقدار 1 جدول به توجه با ،راینبناب

 هايمدل خوب برازش و متغيرها واگراي روایي بودن مناسب از حاكي امر این كه است بيشتر

 ،همچنين .شود مي تأیيد مدل همگراي روایي باشد، 1/8 از بيشتر AVE همچنين،. است گيرياندازه

 .تأیيد شد (6/8) شاخص این مالك ميزان به توجه با يبيترك پایایي
 

 تحقیق متغیرهای ترکیبی پایایی و شدهاستخراج واریانس میانگین نتایج. 5 جدول

 AVE CR پنهان متغیرهاي

 383/8 781/8 توانمندسازي

 323/8 712/8 دانش تسهيم

 318/8 132/8 مشاركتي سازماني فرهنگ

 خطي تركيب توسط كه است وابسته متغير در شده تبيين واریانس مقدار از حاكي تعيين ضریب

 است، بيشتر 76/8 از تعيين ضریب مقادیر ةهم اینکه به توجه با. شود مي محاسبه مستقل متغيرهاي

 مدل 2 شکل. (2 شکل) كندمي یيدأت خوبيبه را مدل برازش یادشده معيار گرفت نتيجه توانمي

 و عاملي بارهاي مدل این در. دهدمي نشان استاندارد ضرایب ينتخم حالت در را گيرياندازه
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 گيرياندازه در باشد داشته را عاملي بار بيشترین كه شاخصي .است شده داده نمایش مسير ضرایب

 .دارد بيشتري سهم مربوطه متغير

 
  دانش تسهیم بر کارکنان توانمندسازی اثر نهایی مدل. 2 شکل

 نيز 7 جدول. شد محاسبه معناداري اعداد و استاندارد ضرایب هاي ضيهفر رد یا تأیيد منظوربه

 .دهدمي نشان را آزمون تي ةآمار و مسير ضرایب
 

 ها آن معناداری و مسیر ضرایب. 6 جدول

  معناداري سطح تی آمارة  مسیرها
 882/8 13/8 سازماني فرهنگ<--توانمندسازي

 88/8 68/6  دانش تسهيم<-- سازماني فرهنگ

 88/8 637/81 دانش تسهيم <--توانمندسازي

 بر كاركنان توانمندسازي متغير تأثير ،(t=637/81>+37/4) تي مقدار براساس دهدمي نشان نتایج

 فرهنگ بر كاركنان توانمندسازي ،همچنين. است معنادار درصد 31 اطمينان سطح در دانش تسهيم

 معنادار درصد 31 اطمينان سطح در ،(t=13/8>+37/4) شدهحاصل تي مقدار براساس سازماني
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 شدهحاصل تي مقدار براساس دانش تسهيم بر نيز مشاركتي سازماني فرهنگ. است

(37/4+<68/6=t)، است معنادار درصد 31 اطمينان سطح در  تأثير.  

  چندسطحي وتحلیل تجزيهو  یسازمدل

 چند یا دو آن در كه شود مي تهگرف كار به تحقيقاتي براي 4چندسطحي وتحليلتجزیه و سازيمدل

 است طوري نيز دخالت ةنحو .دارند دخالت مطلوب ةپدید یا مشکل یک ایجاد در مختلف سطح

 مستقل متغير دو اثرگذاري ةرابط در كنندهتعدیل متغير عنوانبه باالتر سطح از علت یا عامل یک كه

 سطح در .شودمي رابطه این عيفتض یا تشدید بموج و گذارد مي اثر ترپایين سطح در وابسته و

 دوم سطح در .است كاركنان مشاركتي فرهنگ ميزان از تابعي دانش تسهيم ميزان تحقيق این اول

 اثر اول سطح ةرابط رگرسيون ضریب بر هادانشکده یعني سازماني بخش هر كاركنان تعداد نيز

 كه روشي تنها آماري تحليل روش زمينة در .گذارد مي اثر آن ثابت عدد بر دیگر ةرابط در و گذاشته

 وتحليل تجزیه كند، گيري اندازه را دیگر متغير دو رابطة بر متغير یک اثرگذاري نحوة بتواند

 و اخوان) گيرد مي انجام 2(HLM) مراتبي سلسله خطي سازيمدل افزار نرم با كه است چندسطحي

 (.4834 سبحاني،

 عبارتي،به و دهد مي رخ فردي سطح در انشگاهد تسهيم بر مشاركتي سازماني فرهنگ اثرگذاري

 كاركنان افراد تعداد متغير طرفي، از. اند كرده گيري اندازه را شاخص دو این سطح دانشگاه كاركنان

 وتحليل تجزیه. است شده گيري اندازه دانشگاه از اخذشده اطالعات با سازماني سطح در ها دانشکده

 تسهيم و مشاركتي سازماني فرهنگ یعني فردي سطح متغير ود بين رابطة بر متغير این اثرگذاري

 را چندسطحي وتحليل تجزیه باید و است ناپذیر امکان رگرسيوني عادي هايروش كمک به دانش

 فرهنگ اثرگذاري نحوة بر ها، دانشکده كاركنان تعداد شودمي بيان تحليل این در. برد كار به آن براي

                                                           
1. Hierarchical Linear & Nonlinear Modeling (HLM) 
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 مثبت اثرگذاري این كه صورتي در .است اثرگذار ها دانشکده این در دانش تسهيم بر مشاركتي

 تسهيم بر مشاركتي فرهنگ اثر باشد، بيشتر ها دانشکده كاركنان تعداد چه هر گفت توان  مي باشد،

 . برعکس و شود مي ترپررنگ دانش

. دهدمي دست به زیر هاي فرمول شرح به 2 و 4 سطح دو براي HLM افزار نرم هاي خروجي

. است كاركنان مشاركتي فرهنگ ميزان از تابعي دانش تسهيم ميزان اول سطح در هافرمول این طبق

 رابطة رگرسيون ضریب بر ها دانشکده یعني سازماني بخش هر كاركنان تعداد نيز دوم سطح در

 .گذارد مي اثر آن ثابت عدد بر دیگر رابطة در و گذاشته اثر اول سطح

 

 دانش ميتسه زانيم رابطه نیا طبق. دهديم نشان را يدوسطح ملكا فرمول ریز مدل ن،يمچنه

كه او  يدر سطح اول از تعداد همکاران هاآن يمشاركت فرهنگ زانيم بر عالوه ،از كاركنان کیهر 

 . ردیپذ يم ريتأث است،در حال كار  هاآن با خود دانشکدةدر 

 

 

 قرار يآمار يهاآزمون رشیپذ دمور يچندسطح يهافرمول و روابط دهد يم نشان ریز يخروج

 .است گرفته

 



 212        ...  سازماني فرهنگ تأثیر تبیین برای چندسطحي مدل طراحي و دانش تسهیم بر توانمندسازی تأثیر بررسي 

  

 

 رابطة یعني اول سطح رگرسيون ضریب بر دانشکده هر كاركنان تعداد دهد مي نشان محاسبات

 هرچه دیگر، عبارتبه. گذارد مي مثبت اثر دانش تسهيم ميزان بر مشاركتي فرهنگ ميزان رگرسيوني

 كاركنان و دارد بيشتري شدت دانش تسهيم ميزان بر مشاركتي فرهنگ اثر باشد، بيشتر كاركنان

 .داشت خواهند بيشتري دانش تسهيم

 نتیجه و بحث

 و تعامل به موفق دانش مدیریت مؤثر اجراي در قوي سازماني فرهنگ كند مي بيان تحقيق این نتایج

 تفویض افراد، نظرهاي و هانوآوري از حمایت سازمان، در افراد دردسر بدون و سریع ارتباط

 فرهنگ در فقط ها مفروضه این و دارد بستگي  لزوم مواقع در گيري تصميم قدرت و اراختي

 مولر و ،(2888) فاي و النگ دي تحقيقات نتایج با تحقيق این نتایج. است موجود قوي سازماني

 راه از سازماني فرهنگ كه رسيدند نتيجه این به هال و آریونهامر ،همچنين. دارد همخواني( 2841)

 دهدمي قرار تأثير تحت را دانش مدیریت دانش، انتقال و ابتکارات تکامل سازمان، اعضاي بر تأثير

(Auernhammer & Hall, 2013, p.23) .و امتياز بيشترین كار در درگيرشدن بعد ها آن پژوهش در 

 وردم هايدانشگاه در دهد مي نشان موضوع این اند، آورده دست به را امتياز كمترین سازگاري بعد

 طریق از كاركنان توانمندكردن براي و شوندمي داده دخالت بيشتر هاریزي برنامه در كاركنان مطالعه،

 دانشگاه داد نشان حاضر تحقيق نتایج. است گرفته انجام بيشتري تالش ارتباطات و ها مهارت بهبود

 بين و است دهآور دست به قبولي قابل امتياز توانمندسازي شاخص در تهران تحقيقات و علوم

 اي رابطه تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه در دانش تسهيم و مشاركتي سازماني فرهنگ

 ميزان بر مشاركتي فرهنگ اثر باشد، بيشتر كاركنان تعداد هرچه همچنين،. دارد وجود معنادار

 عبارت به. ادد خواهند نشان را بيشتري دانش تسهيم كاركنان و دارد بيشتري شدت دانش تسهيم

 و حمایت به زیادي حد تا دانش تسهيم جمله از استراتژي هر اجراي در سازمان موفقيت دیگر،

پيش نتيجه این گفت باید نتيجه این تفسير در. دارد بستگي راهبرد آن از سازماني فرهنگ پشتيباني

 و سازماني فرهنگ اهميت به خود هاي باكت و مقاالت در محققان از بسياري زیرا بود پذیر بيني

نتایج برخي  به توان مي زمينه این در. اندكرده تأكيد دانش مدیریت اجراي در بسترسازان نقش
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سازمان در دانش مدیریت دارند اعتقاد كه پروساك و دانپورت تحقيقات جمله از كرد اشاره تحقيقات

 انساني هاي سرمایه تبدیل با و كندمي كمک كاركنان ميان دانش اشتراك فرهنگ ایجاد به پيشرو هاي

 ,Davenport & Prusak,1998 ) كندمي ارزش ایجاد سازمان براي یافته سازمان فکري هاي دارایي به

p.559.) ،خصوصيات و دانش مدیریت آميزموفقيت اجراي بين داد نشان پژوهشي در پارك همچنين 

 براي (كار در ها دوستي ایجاد یا یگراند با نزدیک كردنكار اطالعات، آزادانه تسهيم اعتماد،) فرهنگي

 در یادشده متغير دو بين مستقيم ةرابط (.Park, 2004, p.56) دارد وجود مثبت رابطة سازمان آن

 كاركنان شود، استقبال افراد جدید و نو نظرهاي و افکار از كه سازماني در داد نشان حاضر تحقيق

 براي مساعدي سيستم باشد، متنوع و باز رتباطيا الگوهاي و باشند، برخوردار مدیریت حمایت از

 باشد، بيشتر كاركنان تعداد چه هر همچنين،. شد خواهد فراهم هادانشگاه در دانش تسهيم و اجرا

 را بيشتري دانش تسهيم كاركنان و دارد بيشتري شدت دانش تسهيم ميزان بر مشاركتي فرهنگ اثر

 هاي پدیده است قادر نوظهور روشي و پارادایم عنوان به چندسطحي رویکرد. داد خواهند نشان

 تأثير و باالتر سطح در را مطالعه مورد پدیدة تأثير همزمان و بگيرد نظر در چندسطحي را سازماني

 بر كاركنان تعداد كمي تأثير مطالعه این در. كند تحليل مطالعه مورد پدیدة در را باالتر سطح عوامل

 .شد تأیيد و مطالعه انشد تسهيم افزایش آشکارسازي مفهوم

 مفهومي مدل به توجه با تهران تحقيقات و علوم دانشگاه كرد بيان تحقيق این نتایج نهایت، در

  .دارد قرار متوسط از باالتر حد در توانمندسازي بعد در شده طراحي

 پیشنهادها

 طور به طالعاتا قرارگرفتن براي الزم سازوكارهاي ها، فرضيه تحليل و تحقيق پيشينة به توجه با

 دادن انجام براي سازمان همچنين،. است ضروري دانشگاه در همه ارياخت در ازين صورت در و كامل

 آموزش بر تأكيد با و كند تفویض كاركنانش به را وافي و كافي اختيارات كار، تر دقيق و بهتر

 .گيرد انجام كاركنان توانمندي و مهارت افزایش بر عظيمي گذاري سرمایه كاركنان،

 :كرد مطرح را زیر پيشنهادهاي توانمي دانش تسهيم به ميل تقویت براي

 و دانش تسهيم مفاهيم با كاركنان و مدیران آشناسازي و آموزشي هاي دوره رگزاريب -
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 و افراد خود براي رفتارها گونه این بروز كه فوائدي و مزایا و سازماني شهروندي رفتارهاي

 .دارند پي در سازمان

 با خيرخواهانه و دوستانه نوع رفتارهاي بروز به كاركنان تشویق براي باید سازمان مدیریت -

 داشت،چشم درنظرگرفتن بدون یکدیگر با افراد دانش تسهيم براي ملي فرهنگ بر تأكيد

 .كند تالش

 و دانشي تعامالت برقراري منظور به علمي هاي انجمن مانند پژوهشي علمي مراكز با همکاري -

 و محوردانش هاي پژوهش در مشاركت براي كاركنان تشویق و افراد دانش داشتن نگه روز به

 .دانش مدیریت

 ابعاد سازماني، ساختار مانند عواملي چندسطحي بعد در بعدي تحقيقات شود مي پيشنهاد -

 تحقيق این همچنين،. كنند بررسي دانش تسهيم بر عوامل این تأثير و ها تيم نقش سياسي،

 آكادميک هاي سازمان كاركنان تفاوت تا شود تکرار توليدي و خدماتي هايسازمان سایر در

 .كنند بررسي دانش تسهيم حوزة در را غيرآكادميک و
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