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  چکیده
ها و غیره از  نوآوري، افزایش بازدهی، کاهش هزینهدلیل ایجاد مزیت رقابتی،  امروزه تسهیم دانش به

عوامل ارتباطی در سطوح چندگانه فردي،  تأثیراین تحقیق بررسی  هدف. اهمیت زیادي برخوردار است
این تحقیق از نظر هدف کاربردي و بر اساس ماهیت و روش از . سازمانی و فناوري بر تسهیم دانش است

جامعه آماري تحقیق اساتید و . ه روش پیمایشی انجام گرفته استنوع تحقیقات توصیفی می باشد که ب
گیري تصادفی  ي آماري از روش نمونه براي تعیین نمونه ارکنان اداري دانشگاه لرستان است وک

با ها  نتایج حاصل از تحلیل داده. باشد نامه میها پرسش شده استفاده شد و ابزار گردآوري داده بندي طبقه
وري که سه بعد ارتباطی شامل رضایت ارتباطی، سبک ارتباطی و فنا نشان داد SPSSافزار  کمک نرم

که تمایل افراد به ارائه دانش بیش از کسب و نشان داد تحقیق نتایج . دندار تأثیرارتباطی بر تسهیم دانش 
را بر تسهیم دانش دارد و وضعیت فناوري  تأثیربعد رضایت ارتباطی بیشترین آوري دانش است،  جمع

ارائه  دانشگاه براي مسئولین و مدیران ادهایی در پایان پیشنه. ارتباطی در دانشگاه لرستان مطلوب نیست
  .شده است

  تسهیم دانش، ارتباطات، رضایت ارتباطی، سبک ارتباطی، فناوري ارتباطی :کلیدي اژگانو  

  مقدمه -1
 تیریمد ].16[است »یکم و بیستها در قرن  مدیریت دانش، راز موفقیت سازمان« از نظر پیتر دراکر

کار  بهدانش درك و استفاده ، کشفاز طریق ارزش،  جادیا يرا برامندي  نظام يها راهبرد ،دانش
دست  هب »افتهی اجتماع يها دانستن«نام  به يزیشرکت از چ کی داریپا یرقابت تیمز]. 7[گیرد یم
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 ].29[کند یفراهم م تیمز نیاز اارزشمند  جیانتکسب  يتوانا برا یچارچوب ،دانش تیریمد. دیآ یم
دانش در ي کارگیر سازي، انتشار و باالخره به مدیریت دانش، شامل مراحل تولید، کسب، ذخیره

عنوان  به ،، تسهیم دانش سازمانیگفته ي پیشها در میان فرایند]. 22[ف سازمان استاراستاي اهد
آن نیازمند انتقال نشانه کامل فضاي تعامالت اجتماعی در سازمان، از نقشی حیاتی برخوردار است و 

میزان  برآوردگیري مدیریت دانش،  هاي اندازه یکی از شیوه]. 32[دانند چیزي است که افراد می
 لهیوس نیدانش بهتر میتسه]. 28[ها است در سازمان) مل دانش آشکار و ضمنیشا( تسهیم دانش

]. 5[دانش دارد تیریمد يو اجرا يساز ادهیدر پ ینقش مهم و استها  ماناستفاده از دانش در ساز
 ،اشاعه داده نشود که یدانش. آن دینه تولو دانش است  میدانش، تسه تیریچالش مد نیتر یاساس

طور  دانش به عیو توز میبردند که تسه یپ 1و گو ایاهی]. 2[محدودي براي سازمان دارد اریارزش بس
ثر ؤمبسیار تواند،  یها م دانش در سازمان یررسمیغ میتسه و دارد یدانش همبستگ تیریبا مد یمثبت
 تیریمد بخش نیتر و سخت یاساس يها از چالش یکیباورند که  نیبر ا 2و باك میک ].28[باشد
دانش در  میتسه ثر برؤعوامل م 3تیو را لوریت]. 6[دانند یاست که افراد م تسهیم آن چیزي دانش

 يها ، پاداشنیها و قوان با روش یی، آشنانییارتباطات از باال به پا انیو بر جر یرا بررس یبخش عموم
 میتسهجهت  یرسمریغ يها روابط و شبکهبر عمدتاً  4یائو و دیگران. نمودند دیکأت رهیو غ يماد ریغ

پاداش،  ستمی، سیاجتماع يها چون شبکه هم یعوامل ،ندیگو یم 5یو ل میک. تأکید دارنددانش 
و  یدانش در هر دو بخش عموم میتسه ییو سابقه کار بر توانافناوري اطالعات از  ياستفاده کاربرد

  ].18[ثرندؤم یخصوص
اي  افتهی نظام انهکارشناس يها ها، اطالعات موجود و نگرش ارزشتسهیم دانش،  میدر مفهوم تسه

از  .کند یفراهم م دیو اطالعات جد اتیاز تجرب يریگ و بهره یابیارزش يبرانهفته است که چهارچوبی 
امکان  نیها و گفتگوها ا تیفعال رو چهره به چهره د وستهیافراد، ارتباط پ انیتعامل م يبرقرار قیطر
از  یکی]. 17[خود مطلع شوند یآموزش يازهایکه از دانش موجود و نشود  یافراد فراهم م يبرا

اثرات  ،ضعف فرایندهاي ارتباطاتی. ثر استؤداشتن ارتباطات م ،یکارکنان دانش يها یژگیو نیتر مهم
تسهیم دانش شکلی از ارتباطات ]. 10[دهد یکاهش میافته و خوب مستندشده را  اطالعات سازمان

دانش ارتباطات زمانی  نیبنابرا]. 14[ها نیازمند ارتباطات است است، انتقال دانش میان افراد و سازمان
ارتباطات  دهد که مطالعه ادبیات نشان می. دانش باشد میتسه يبرا يندیفرا ،است که ارتباطاتمهم 
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 ؟]11[دانش موفق بوده است میتسه ندیفرآ ای؟ آاست رخ داده یسازمان يریادگی ایآ کند تعیین می
  ].25[ثر براي موفقیت هر برنامه مدیریت دانش ضروري است برقراري ارتباطات مؤ

الزم و  آنترین مراکز انتشار دانش هستند، توجه به مقوله دانش و تسهیم  ها از مهم دانشگاهاز آنجا که 
یکی از عنوان  بهدانشگاه لرستان . دانشگاه لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضروري است

هاي کشور  بندي دانشگاه طبقه اي در ب کشور در سال گذشته سقوط شش پلههاي بزرگ غر دانشگاه
ثر بر تسهیم دانش مؤ مشکالتی در زمینه عوامل مختلفدهنده وجود  را تجربه نموده و این امر نشان

از آنجا که ارتباطات یکی از . است... همچون عوامل ساختاري، عوامل فرهنگی، عوامل فناوري و 
 فناوري و غیره بر تسهیم دانش تأثیر عوامل ساختاري، فرهنگی، متأثر نمودنعواملی است که با 

ابعاد  عوامل و تأثیرضمن شناسایی و بررسی تا است بر آن در این تحقیق پژوهشگر سزایی دارد،  هب
و در را در دانشگاه لرستان بررسی بر تسهیم دانش، وضعیت این عوامل و ابعاد  مؤثرارتباطی مختلف 

است که آیا  آناین تحقیق  تاالسؤ. ا ارائه نمایدپیشنهادهایی را جهت رفع آنه ،وجود مشکل صورت
فردي، سازمانی و (کدام از عوامل ارتباطی هر دارد؟  تأثیرارتباطات بر تسهیم دانش در سازمان 

را بر  تأثیرهاي این عوامل بیشترین  ؤلفهیک از م ي بر تسهیم دانش دارند؟ کدامتأثیرچه ) فناوري
نقاط قوت و ضعف ارتباطی دانشگاه که  نهایتاً آن ؟ارندرا د تأثیریک کمترین  و کدامتسهیم دانش 

  لرستان کدامند؟

  مروري بر مبانی نظري -2
تسهیم ]. 28[گیرد را در برمیبه دیگران  هاي اطالعاتی کمک اطالعات و، تبادل دانش ،تسهیم دانش

 میتسه]. 9[دهد یم شیافزا را جامعه یو اجتماع یآموزش ،یکه منافع فرهنگاست  يندیفرآ ،دانش
 ينوآورموجب است که  ییها یستگیها و شا توسعه مهارتجهت ها  سازمان يمهم برا یدانش موضوع

دانش ]. 20[شود یم میکه دانش کارکنان در سازمان تسهرخ خواهد داد  یهنگام يشود و نوآور یم
 ،جدید دانش خلق براي دانش تسهیم]. 6[ منتشر شود ،گرددو تلف  برودقبل از اینکه از بین باید 

 آن دانش تسهیم اهمیت دالیل از]. 19[دارد اهمیت کارکنان، بازده افزایش و رقابتی مزایايکسب 
 توسعه زمان کاهش مشتریان، به خدمات ارائه بهبود عملکرد، بهبود ها، هزینه کاهشموجب  که است

 مربوط هزینه کاهش ،نهایت در و مشتریان کاالها به تحویل در تأخیر زمان کاهش جدید، محصوالت
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فرایند مدیریت نقش تسهیم دانش در  ].3[شود می داخل سازمان در دانش ارزشمند انواع یافتن به
تسهیم  از براي پشتیبانیرا وجود مدیریت دانش ، از نویسندگان برخیاي است که  اندازه دانش به
محسوب تسهیم دانش مؤثر بر عوامل کلیدي افراد، سازمان و فناوري از ]. 15[دانند میدانش 

 ها، ساختار، سیستم ،استراتژي :شامل هفت عنصر سازمانی(مکینزي  7Sچارچوب  6برینک. شوند می
 تسهیم دانشمؤثر بر را براي معرفی شرایط سازمانی ) هاي مشترك ها، سبک و ارزش کارکنان، مهارت

نوعی ایجاد ر راستاي ارتباطات و جریان آزاد اطالعات را عامل مهمی دبرینک  .نماید معرفی می
فناوري هدف مهم  .ددانش در سازمان کمک می کن مؤثرم تسهیداند که به  میساختار ارگانیک 

نظر از زمان و  صرف(تسهیل تسهیم دانش از طریق ارتباط افراد با یکدیگر  ،اطالعات و ارتباطات
موخرجی و همکاران به نقش ارتباطات کاري در مدیریت دانش  در پژوهش]. 8[باشد می )مکان

مهم جهت  یعامل عنوان قوي میان کارکنان بهارتباطات تسهیل این پژوهش در . استشده پرداخته 
 پژوهشنتایج چنین  هم]. 21[معرفی شده است یت دانش سازمانیریکارکنان در مد يور بهرهارتقاي 

هاي  هیم دانش در میان دانشجویان دورهثر بر تسؤهاي م شاخص بررسی«نام  کریمی و دیگران به
داراي هاي تسهیم دانش  فعالیت برکه گشودگی و بازبودن ارتباطات نشان داد  »آموزش الکترونیکی

ثر فرایند ؤارتباطات م« ویدگ می 7کول]. 4[استدانشجویان  تسهیم دانشرفتارهاي بر ثیر أبیشترین ت
عمل اي  عنوان شبکه اغلب به ،ارتباطات .»ها، حقایق و احساسات است ایده، انتقال و تفسیر ایجاد

اشکال  و کند متصل میهاي سازمان  را با هم براي انجام فعالیت يي کارهاکه همه نیرونماید  می
از  مدیران]. 21[تواند براي انتشار اطالعات میان کارکنان مورد استفاده قرار گیرد میآن مختلف 

در ارتباطات اصلی  فاهدا]. 1[کنند میبراي برقراي ارتباط استفاده هاي ارتباطی گوناگونی  رسانه
آوري دانش، توسعه ارتباط و از بین  شامل موارد زیر است؛ هماهنگی، تسهیم دانش، جمعسازمان 

نش میان افراد در نقش حیاتی در انتقال یا تسهیم دا ،مؤثرارتباطات شغلی ]. 32[بردن تعارض 
اساسی آوري دانش دارد و یک شرط  و جمعثیر مثبتی بر ارائه أت ،مؤثرارتباطات . کند مان بازي میساز

جتماعی مطرح عنوان یک چسب ا ارتباطات سازمانی به]. 21[باشد براي موفقیت تسهیم دانش می
اهمیت ]. 27[کند ها و فرهنگ سازمانی مشترك کمک می ارزش ،هنجارها شود و به ایجاد معنا، می

اگر یک دالر دارید و «گوید  می 8است که پروساكاي  اندازه بهارتباط بین افراد در مدیریت دانش 
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استفاده آن براي ایجاد ارتباط بین افراد از ، بهتر است نش خرج کنیدرا براي مدیریت دا ن خواهید آ می
  ].3[»کنید

 ثر بر تسهیم دانش عوامل ارتباطی فردي مؤ -1-2
. کند را تعیین میو نحوه ارتباط فرد را با سایرین دارد ثیر تأد اسبک ارتباطی افربر عوامل متعددي 

طور  به و ثیر قابل توجهی بر دانش کارکنان، تأنشان دادند که اضطراب ارتباطی 9کرافورد و استروکریچ
اضطراب در زمینه تحقیقات زیادي  ،در طول سه دهه گذشته]. 21[بر خلق دانش سازمانی داردویژه 

اصطالحی  CA(10( دلهره ارتباطی. انجام شده است ،مختلف اجتماعیهاي  در موقعیتتجربه شده 
از ترس فراگیر نوعی دلهره ارتباطی  .رود میکار  بهبراي توصیف این پدیده طور گسترده  است که به

مک کروسکی و . ر شمار زیادي از افراد وجود دارداست که ددیگران در مقابل صحبت کردن 
ها و کارکردهاي مدیریت دانش موثر  در مأموریتدلهره ارتباطی  داراي که افرادمعتقدند  11ریچموند
در تحقیقی که  .داردآن هاي متمایز  و جنبهمدیریت دانش  توجهی بر دلهره ارتباطی اثر قابل. نیستند

درك ارتباطات  :مدیریت دانشش حیاتی ارتباطات بر بررسی نق«عنوان  به کرافورد و استروکریچ
بر درك ارتباطات و مدیریت دانش انجام دادند  »کننده عملکرد مدیریت دانش گویی عنوان پیش به
مراحل مختلف ارتباطی در داراي مشکالت  که افرادداد نشان  این پژوهشنتایج  .کردندکید أت

موانع و «عنوان  هب در پژوهشی که توسط کشاورزينین همچ]. 10[ثرندؤمدیریت دانش غیرم
فناوري  سازمانی و ،فرديانواع موانع تسهیم دانش به  ،شدانجام  »هاي تسهیم دانش کننده تسهیل

هاي اجتماعی  هاي ارتباطی ضعیف و نبود شبکه فردي، از مهارتموانع بحث  در. گردیدتقسیم 
 12نام سبک ارتباطی هاز متغیري بپژوهش حاضر در ]. 3[شده است یادثر ؤعنوان دو عامل مهم و م به

  ؛زیر استهاي  لفهؤکه شامل مشده است ثر بر تسهیم دانش استفاده ؤبراي بیان عوامل فردي م

  .یعنی تجربه برقراري ارتباط بدون اضطراب در شرایط اجتماعی: 13سردي اجتماعی خون -1
  .شوخی براي از بین بردن تنش و اضطراب: 14شوخ طبعی -2
  .راحتی از بیان احساسات و خصوصیات خوداحساس  :15افشاییخود -3
  .هاي مختلف اجتماعی تجربه براي انطباق با موقعیت :16تجربه اجتماعی -4
  .ایجاد احساس تقدیر و همدلی: 17یید اجتماعیأت -5
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 مناسب بـراي بیـان   انتخاب کلمات صبحت کردن روان، گفتار مناسب شامل تلفظ درست،: 18بیان -6
  .]14[هاي سازمانی  ایده

  ثر بر تسهیم دانشباطی سازمانی مؤعوامل ارت - 2- 2
مدیریت دانش، «سازمان تحت عنوان پانزده اي را در  مطالعه 1998در سال  19»نوناکا و تاکوچی«

. انجام دادند »یک مزیت رقابتیایجاد هاي ژاپنی براي  چگونگی گسترش دانش سازمان در شرکت
  ؛نتایج مطالعه آنها نشان داد

نقش  هاي ارتباطی سازمان بنابراین سیستم .یابد اثر ارتباط و تعامل افراد انتقال میدانش در  -1
  .کنند میمهمی در انتقال دانش ایفا 

تر   هاي جدید موفق خلق و انتقال ایده ،زمان در کسبسا  تر باشد، هر اندازه ساختار سازمان منعطف -2
  .کند عمل می

ش مهمی در نق ،هاي مختلف سازمان همکاري میان بخشهاي کاري و هماهنگی و  تشکیل گروه -3
در  یقیمطالعه عم ، 20يگروبر و دوکسبرچنین  هم]. 23[کند می هاي افراد ایفا انتقال و تسهیم دانسته

ن فرهنگ یروابط ب یو ضمن بررس ندبرتر انجام داد يک شرکت فناوریق و توسعه یواحد تحق
ت ین اهمیشتریارتباطات از ب یپاداش و گشودگ يها ستمیکه سنشان دادند م دانش یو تسه یسازمان

 »هاي تسهیم دانش کننده موانع و تسهیل«باعنوان  در پژوهشی که توسط کشاورزي]. 13[برخوردارند
، از موانع مهم سازمانی معرفی شده سازمان طرفه بودن جریان ارتباطات و دانش در یکشد، انجام 
چگونه ساختار «که گرفت راستاي این پرسش اصلی شکل  درنیز  پژوهش ریگان و مکویلی]. 3[است

ش هاي این پژوه افتهی. »دارندر یثتأرسمی بر فرایند انتقال دانش در سازمان هاي تعاملی غیر شبکه
سزایی  هر بیثتأهاي تعاملی بر میزان و نحوه انتقال دانش در سازمان  که ساختار شبکه بودحاکی از آن 

  ].24[دارند
رضایت ارتباطی  عنوانبر تسهیم دانش را بامؤثر  وهش عوامل ارتباطی سازمانی مختلفدر این پژ

  .شده استتعریف 
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مند از کل یک کار ی کهمیزان کلی رضایت« ؛کند گونه تعریف می رضایت ارتباطی را این 21ردینگ
 ابزار تواند می ارتباطی رضایت« هازن و داونزاز دیدگاه  ].12[»کند محیط دریافت می ارتباطات

 ].31[»باشد سازمانی ارتباطات بررسی در يمفید

  شود؛ در هشت عامل زیر بررسی می ارتباطی رضایتدر این پژوهش 
 شرکت ارتباطات آیا کهپردازد  به این موضوع میو است  ابعاد ترین قوي از یکی :ارتباطی جو. 1

  نه؛ یا شود می انگیزهایجاد  باعث واست  برانگیز تحریک
  .پایین است به رو و باال به رو ارتباطی لفهمؤ اجزاي شامل مافوق با رابطه. 2
 همانند مرتبطی موارد و شان شغل مورد در کارکنان کهاست  اطالعاتی حول سازمانی یکپارچگی. 3

  .کنند می دریافت اتفاقات اخیر و اخبار پرسنلی منافع، و ها سیاست
 عنوان به( مختلف هاي کانال طریق از انتقال و نقل و حرکت عنوان به ارتباطات به ها رسانه کیفیت. 4

  .کند می نگاه) جلسات و ها یادداشت ها، نشریه مثال
 آیا اینکه وفراروي محیط است  مشکالت از مافوق درك درباره االتسؤ حاوي شخصی بازخور بعد. 5

 یا هستند روشنآنها  ارزیابیمورد استفاده جهت  معیارهاي و ضوابط که کنند می احساس کارکنان
   .خیر

  ].12[دهد می نشان را صحت و دقت و اطالعاتی هاي شبکه فعالیت غیررسمی و افقی ارتباطات. 6
سطح  در ارتباطی نتایج) زیردستان با ارتباط و سرپرستان با ارتباط شخصی، بازخورد( بعد سه
 ،سازمانی یکپارچگی و همکاران با ارتباط ابعاد« لی و مولر نظر طبق. دهند می نشان را فردي بین

 و ارتباطی جو شرکت، ارتباطات( بعد سه و سازد می منعکس را گروهیسطح  در ارتباطی تجارب
   .»کند می بررسی را سازمانی سطح در ارتباطات تجربه )ارتباطات کیفیت

  ثر بر تسهیم دانشعوامل فناوري مؤ -3-2
اثر  23ارتباطات فناوري اطالعات و آشنایی باو آموزش  و 22اطالعات و ارتباطات يفناورساخت زیر

نوعی زیرساخت است که از  فناوري اطالعات و ارتباطات. دارد توجهی بر عملکرد تسهیم دانش قابل
با این . کند توزیع دانش حمایت و پشتیبانی می اطالعاتی براي دسترسی و 24هاي مشی و برنامه خط

چندانی ارزش  ،ها این برنامه فناوري اطالعات و ارتباطاتحال بدون قابلیت و توانایی، براي استفاده از 
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ثر بر آن از جمله عوامل ؤدر خصوص تسهیم دانش و عوامل مسوپار و عزیز ]. 33[نخواهد داشت
نتیجه و  ندقاتی انجام دادثیر آن بر عملکرد سازمان تحقیأت ارتباطی سازمان و وفناورانه فرهنگی، 

ت، ارتباطی و حمایت در این مدل عوامل فرهنگی، فناوري اطالعا .نمودندرا در مدلی ارائه نهایی 
با عنوان  در پژوهشی که توسط کشاورزي]. 30[دانند میو عملکرد مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی را 

هاي ارتباطی  استفاده مناسب از فناوريعدم  ،انجام گرفت »هاي تسهیم دانش کننده موانع و تسهیل«
 ].3[ست تسهیم دانش در سازمان معرفی شده ا وانعمیکی از عنوان  و اطالعاتی به

لفه زیرساخت فناوري اطالعات، آموزش و ؤمدر این تحقیق عوامل فناوري ارتباطی از طریق سه 
ی گاه. شود اطالعات سنجیده میتیبانی فناوري میزان پشنیز میزان آشنایی با فناوري اطالعات و 

سازي مدیریت دانش و اجزاي آن از جمله تسهیم  ري اطالعات در سازمان براي پیادهفناو زیرساخت
زمان مورد نیاز را با توجه به  هاي هم تعداد دسترسیتواند  زیرساخت فنی نمیدانش آماده نیست و 

هاي برخوردار نبوده یا با نیازکارایی الزم از و یا فناوري موجود نماید محدودیت پهناي باند پشتیبانی 
به آن توجه  دیبااطالعات و ارتباطات  يکه در بحث فناور يگریاز جمله موارد د. سازمان انطباق ندارد

 نیاستفاده از ا ییتوانا نیچن و هم دیجد يها يفناور رشیکارکنان جهت پذ یآمادگ زانیم ،نمود
فراهم و آماده  یطور مناسب اطالعات و ارتباطات به يفناور يها رساختیاگر ز یحت رای، زهاست يفناور
هدر  به ها يگذار هیتمام سرما ،باشندآنها برخوردار ندانش الزم جهت استفاده از از کارکنان  یلو باشد

 میترس ریز شکلدر قالب  توان یرا م قیتحق یمدل مفهومگفته،  موارد پیشبر اساس  .خواهد رفت
  .نمود
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  مدل مفهومی تحقیق - 1 شکل

  تحقیق شناسی روش -3
از نظر افق زمانی  ي وکاربرد نوع استفاده،از نظر ی، شیمایپی و از نوع فیتوص هدفاز نظر  قیتحق این

اعضاي هیأت علمی جامعه آماري این پژوهش شامل . است مقطعیتحقیقی ها،  گردآوري داده

عوامل ارتباطی 
موثر بر تسهیم 

دانش

عوامل فردي - 1
)سبک  ارتباطی(

اجتماعی خونسردي- 1

شوخ طبعی- 2

خود افشایی- 3

اجتماعی تجربه- 4

تایید اجتماعی - 5

بیان -6

عوامل سازمانی  - 2
)رضایت ارتباطی(

جو ارتباطی -1

)ارتباطات عمودي(رابطه با مافوق - 2 

سازمانی یکپارچگی -3

کیفیت رسانه ها-4

افقی و غیر رسمی ارتباطات -5

شخصی بازخور -6

 عوامل فناوري ارتباطی - 3

زیرساخت فناوري اطالعات -1

آموزش وآشنایی با فناوري  -2
اطالعات

فناوري اطالعات پشتیبانی -3
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تعداد کارکنان اداري  .باشد می) کارکنان ستادي( هاي مختلف دانشگاه لرستان و کارکنان اداري رشته
اي،  گیري تصادفی طبقه نفر است که با کمک روش نمونه 535و اعضاي هیأت علمی این دانشگاه 

  .ندعنوان اعضاي نمونه انتخاب گردید نفر به 224تعداد 
خش اول ب. باشد یبخش مشامل دو است که الی سؤ 60نامه  پرسش ،اصلی گردآوري اطالعات ابزار

 .ی است و بخش دوم شامل سؤاالت اصلی و تخصصی تحقیق استشناخت تیال جمعؤس 6شامل 
بررسی بعد رضایت ارتباطی با قسمت اول به  .باشد میاالت اصلی و تخصصی شامل چهار قسمت سؤ

ها،  ، یکپارچگی سازمانی، کیفیت رسانه)ارتباطات عمودي(لفه جو ارتباطی، رابطه با مافوق شش مؤ
 میتسه زانیدانش و م میتسه یقسمت دوم به بررس ،بازخور شخصی باطات افقی و غیررسمی وارت

، )ارائه دانش ایدانش  يآور جمع(دانش  میرفتار کارکنان در تسه زیدانش در دانشگاه لرستان و ن
طبعی،  سردي اجتماعی، شوخ لفه خونه بررسی بعد سبک ارتباطی با شش مؤقسمت سوم ب

 ثیر عامل فناوري ارتباطی وقسمت چهارم به بررسی تأیید اجتماعی و تأ ،تجربه اجتماعیخودافشایی، 
ساخت فناوري اطالعات، آموزش و آشنایی با فناوري اطالعاتی بر تسهیم دانش با سه مؤلفه زیر

 ،یالملل نینامه استاندارد ب از پرسش دلیل استفاده به .پردازد میاطالعات و پشتیبانی فناوري اطالعات 
  . یید می باشدد تأمورابزار سنجش تحقیق حاضر  یی و پایاییروا

مورد  SPSS 19ها با استفاده از نرم افزار  نامه هاي استخراج شده از پرسش در این پژوهش، داده
           آماره تحلیل اطالعات از و در پژوهش حاضر جهت تجزیه .گرفتتجزیه و تحلیل قرار 

اثر براي بررسی  و تلورانساف  آي وي هاي شاخص بررسی استقالل خطاها،براي واتسون  -دوربین
   .استفاده شده است ...ومستقل  يرهایمتغ نیب) يجد یهمبستگخود( دیشد یخط هم

  هاي تحقیق یافته -4
  ي تحقیقها آزمون فرضیه -1-4

بر اساس  .»داردارتباطات بر تسهیم دانش تاثیر «پردازد که  به این مهم می فرضیه اصلی تحقیق
تأثیر معناداري بر تسهیم دانش دارد  <P 001/0و در سطح  B=  949/0متغیر ارتباطات با ، 1جدول

است که آن  دهنده نشانو مثبت بودن این ضریب  )شده است% 1طح معناداري کمتر از مقدار س(
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یم دانش ، تسهآنو با ضعیف شدن  یابد نیز بهبود میتسهیم دانش با باال رفتن ارتباطات در سازمان، 
 .گردد یید میأفرضیه اصلی تحقیق تبر این اساس، . گردد در سازمان نیز ضعیف می

 و سطح معناداري) t-value(ضرایب استاندارد، غیراستاندارد ، آماره معناداري - 1جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد متغیر پیش بین
t Sig. 

B Std. Error Beta 

158/0 مقدار ثابت   274/0   574/0  0 

H1 949/0  ارتباطات  086/0  595/0  035/11  0 

، سبک ارتباطی و یرضایت ارتباط« کهشود  پژوهش به این موارد پرداخته میفرعی  هاي در فرضیه
 B=  592/0متغیر رضایت ارتباطی با ، 2بر اساس جدول .»ثیر داردأبر تسهیم دانش ت فناوري ارتباطی

 و  %95و در سطح اطمینان  B=  189/0متغیر سبک ارتباطی با ، درصد 99و در سطح اطمینان 
بر تسهیم دانش تاثیر معناداري % 99و در سطح اطمینان  B=  155/0متغیر فناوري ارتباطی با 

، گفته هاي پیش مؤلفهمثبت بودن این ضریب در واقع نشان دهنده این است که با باالرفتن . دندار
  .یابد هیم دانش افزایش میتس

  متغیر وارد شده در معادله رگرسیون )t-value( ، آماره معناداريضرایب استاندارد، غیراستاندارد - 2جدول 

بین متغیرهاي پیش  
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 tآماره 
سطح 

 نتیجه فرضیه معناداري
B Std. 

Error B 

171/0 مقدار ثابت   305/0   559/0  577/0   

H3 592/0 رضایت ارتباطی  053/0  584/0  107/11 شود تایید می 0   

H2 189/0  فناوري ارتباطی  074/0  13/0  574/2  011/0  شود تایید می 

H4 155/0  سبک ارتباطی  05/0  164/0  1/3  002/0  شود تایید می 

  
از تغییرات تسهیم دانش را % 4/35تنهایی  بهمتغیر ارتباطات تحقیق، اطالعات تحلیل بر اساس 

بینی  پیش اتگذار بر ارتباطسایر عوامل تأثیرتوسط از تغییرات باقیمانده % 6/64. کند میبینی  پیش
رضایت ارتباطی، فناوري  ارتباطی یعنی متغیر سهثیر معنادار هر أاز تحاکی نتایج چنین  هم .گردد می

ثیر این سه متغیر تأبا توجه به ضرایب استاندارد . دندار ارتباطی و سبک ارتباطی بر تسهیم دانش
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یا کمتري بر تسهیم  ثیر بیشترأتکدام متغیر ارتباطی بر تسهیم دانش بررسی گردید تا معلوم شود 
بر نسبت به باقی متغیرها تأثیر کمتري  توان گفت سبک ارتباطی میبر این اساس،  دانش دارند

   .بیشترین رابطه با تسهیم دانش استداراي ارتباطی متغیر رضایت  و داردتسهیم دانش 
طبق  .ندنبینی ک از تغییرات تسهیم دانش را پیش% 8/38اند  توانستهتمامی ابعاد رضایت ارتباطی 

ها، ارتباطات  متغیرهاي جو ارتباطی، کیفیت رسانه ،و سطح معناداري tاستاندارد و آماره ضرایب غیر
مقدار سطح ( ثیر دارندأبر تسهیم دانش ت% 95 در سطح اطمینانازخور شخصی بو  رسمیافقی و غیر

فوق بر تسهیم دانش ااما متغیر یکپارچگی سازمانی و رابطه با م ،)شده است% 5معناداري کمتر از 
متغیرهاي ، 3جدولضرایب استاندارد براساس  .)شده است% 5از  بیشترسطح معناداري (ثیر ندارندأت

فوق و اجو ارتباطی، رابطه با م ،ها ی و غیررسمی، کیفیت رسانهطات افقبازخور شخصی، ارتبا
  .دارندترتیب بیشترین رابطه را با تسهیم دانش  یکپارچگی سازمانی به

  شده در معادله رگرسیونمتغیر وارد )t-value( ضرایب استاندارد، غیراستاندارد، آماره معناداري -3جدول 

 ضرایب غیر استاندارد متغیرهاي پیش بین
ضرایب 
 tآماره  استاندارد

سطح 
 نتیجه فرضیه معناداري

B Std. Error B 

162/1 مقدار ثابت   191/0   092/6  000/0  شود یید میأت 

H1.a 042/0  یکپارچگی سازمانی  065/0  054/0  649/0  517/0 شود رد می   

H1.b 129/0 جو ارتباطی  060/0  154/0  148/2  033/0  شود یید میأت 

H1.c  091/0 با موفوقرابطه  078/0  104/0  171/1  243/0  شود رد می 

H1.d 134/0 کیفیت رسانه ها  063/0  161/0  126/2  41/0   شود یید میأت 

H1.e 
ارتباطات افقی و 

 غیر رسمی
144/0  064/0  157/0  252/2  025/0   شود یید میأت 

H1.f 219/0  بازخور شخصی  070/0  274/0  122/3  002/0   شود یید میأت 
  

طبق . دنبینی کن از تغییرات تسهیم دانش را پیش% 3/13اند  توانستهمامی ابعاد سبک ارتباطی ت
سردي اجتماعی و تجربه اجتماعی  و سطح معناداري متغیرهاي خون tضرایب غیر استاندارد و آماره 

) شده است% 5مقدار سطح معناداري کمتر از ( ثیر دارندأبر تسهیم دانش ت% 95سطح اطمینان در 
سطح (ندارند بر تسهیم دانش تأثیري یید اجتماعی أافشایی و تطبعی، خود شوخبیان، اما متغیرهاي 
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توان گفت متغیرهاي  میتحقیق،  ضرایب استانداردچنین طبق  هم. )شده است% 5از  بیشترمعناداري 
داراي ترتیب  طبعی به و شوخ ، بیانیید اجتماعیأت افشایی،تجربه اجتماعی، خونسردي اجتماعی، خود

  .هستندبیشترین رابطه با تسهیم دانش 

شده در معادله متغیر وارد)t-value( ، آماره معناداريرد، غیراستانداردضرایب استاندا - 4جدول
  رگرسیون

 متغیرهاي پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 tآماره 
سطح 

فرضیهنتیجه  معناداري  
B Std. 

Error B 

825/2 مقدار ثابت         353/0   003/8  000/0 شود می ییدأت   

H2.a 211/0  خونسردي اجتماعی  066/0  261/0  459/3  000/0 شود می ییدأت   

H2.b 014/0 شوخ طبعی -  061/0  016/0-  228/0 -  820/0  شود رد می 

H2.c 113/0 خود افشایی  062/0  130/0  829/1  069/0  شود میرد  

H2.d 311/0 تجربه اجتماعی  056/0  356/0  553/5  000/0   شود می ییدأت 

H2.e 074/0 یید اجتماعیأت  056/0  106/0  310/1  192/0   شود رد می 

H2.f 041/0  لفه بیانمؤ  058/0  055/0  710/0  479/0   شود رد می 

از تغییرات تسهیم % 3/15اند  توانستهفناوري ارتباطی تمامی ابعاد ، 5جدول شماره اساس برچنین  هم
 یبانیپشتمتغیر و سطح معناداري  tضرایب غیر استاندارد و آماره طبق . دنبینی کن دانش را پیش

مقدار سطح معناداري کمتر از ( ثیر دارندبر تسهیم دانش تأ% 95سطح اطمینان در  اطالعات يفناور
بر  اطالعات يساخت فناور ریزو  اطالعات يبا فناور ییو آشنا آموزشاما متغیرهاي  ،)شده است% 5

متغیرهاي ، 5بر اساس جدول ) شده است% 5سطح معناداري بیشتر از ( ندارند يثیرتسهیم دانش تأ
 اطالعات يساخت فناورریزو  اطالعات يبا فناور ییو آشنا آموزش، اطالعات يفناور یبانیپشت

  .اند ین رابطه را با تسهیم دانش داشتهبیشترترتیب  به
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  متغیر وارد شده در معادله رگرسیون)t-value( ، آماره معناداريضرایب استاندارد، غیراستاندارد - 5 جدول

 متغیرهاي پیش بین
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 
 tآماره  استاندارد

سطح 
 نتیجه فرضیه معناداري

B Std. 
Error B 

179/2 مقدار ثابت   170/0   815/12  000/0 شود تأیید می   

H3.a 
 يساخت فناورریز

068/0 اطالعات  079/0  077/0  859/0  391/0 شود می رد   

H3.b 
با  ییو آشنا آموزش
اطالعات يفناور  

064/0  054/0  097/0  190/1  236/0  شود می رد 

H3.c 
 يفناور یبانیپشت

227/0 اطالعات  074/0  268/0  049/3  003/0  شود می تأیید 

قرار  یدر دانشگاه لرستان در سطح مطلوباین مؤلفه  )165/3(دانش  میتسه زانیم نیانگیبا توجه به م
به دانشگاه افراد اکثر توان گفت که  یم ،آمده  دست ههاي ب نیانگیبا توجه به مقدار م نیچن هم .دارد

هر دو بعد که ادعا نمود توان  یو م ستین ریگ چشم ،مقدار تفاوت نیالبته ا. دارند لیارائه دانش تما
متغیر حاصله،  هاي با توجه به میانگین. مورد توجه قرار گرفته است زانیم کیش به کسب و ارائه دان

دست آمده در این نمونه کمتر از  زیرا میانگین به ،فناوري ارتباطی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد
در وضعیت  سبک ارتباطی و رضایت ارتباطیمیانگین اما  .)3تر از مقدار  پایین(باشد  میمقیاس مقدار 

  .هستندو باالتر از حد متوسط دارند مطلوبی قرار 

  و پیشنهاد گیري نتیجه -5
 .قرار گرفتند یو مورد بررس ییدانش شناسا میبر تسهمؤثر  یارتباط ی، ابعاد اصلحاضر در پژوهش

یافته با این  .دانش و ارتباطات وجود دارد میتسه انیم ینشان دادند که ارتباط مثبت قیتحق يها افتهی
خود تحت عنوان  قیدر تحق ینوناکا و تاکوچ .راستا است هاي اشاره شده در ادامه هم نتایج تحقیق

،  »یرقابت تیمز کی يبرا یژاپن يها گسترش دانش سازمان در شرکت یدانش، چگونگ تیریمد«
، »یدانش سازمان تیریبر مد ینقش ارتباطات شغل«خود تحت عنوان  قیو همکاران در تحق یموخرج

 عنوانخود تحت  قیدر تحق یمیکر و» دانش تیریمد«خود تحت عنوان  قیدر تحق زیسوپار و عز
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نیز به  »یکیترونکآموزش ال يها دوره انیدانشجو انیدانش در م میثر بر تسهؤم يها اخصش یبررس«
  .نتایج مشابهی دست یافتند

تواند مورد  آمده است، پیشنهادهاي زیر میهاي تحقیق  براساس نتایج تحقیق که در قسمت یافته
  توجه مدیران و مسئولین دانشگاه لرستان قرار گیرد؛

  دانش  میثر بر تسهؤم يفرد یعوامل ارتباطدرخصوص  شنهادیپ) الف
  .الزم جهت غلبه بر استرس يها آموزش مهارت و يکار طمحی يزا کاهش عوامل استرس -1
  .کارکنان انیو ارتباطات م یروابط اجتماع شیو افزا يمختلف کار يها گروه جادای -2
  .کنند انیب یراحت هو نظرات خود را ب دیکه کارکنان بتوانند عقا یطیمح جادای -3

  دانش میثر بر تسهؤم یسازمان یعوامل ارتباطدرخصوص  شنهادیپ) ب
رتباط و تبادل ایکدیگر با  یآسان بتوانند بهها  تمام دانشگاه یعلم تأیه يکه اعضا ییفضا جادیا -1

  .دانش داشته باشند
از  کیهر  يشود و حل مشکالت و مسائل کار یکارکنان م يکار شرفتیکه باعث پ یاطالعات هئارا -2

  .کارکنان در زمان مناسب
   .از حد بر آنان شیاز نظارت ب يارائه بازخور مناسب به کارکنان و خوددار  -3
   .یرسمریو غ یارتباطات افق نیچن هم ارتباطات سازنده، قیو تشو تیحما -4
که کارکنان  یطیمح جادیبا کارکنان و ا یدل احساس هم جادیو افکار کارکنان و ا دیتوجه به عقا -5

  .نماینددر آن احساس ارزش 
مختلف اطالعات  طیکه در شرا يطور ، بهیارتباطمناسب  يها ها و روش کانال فراهم نمودن - 6
  .ردیکارکنان قرار گ اریسرعت و دقت در اخت به
مناسب  يها هستند و دادن پاداشدانش فعال  میتسه يها تیکه در فعال يبه افراد شتریتوجه ب -7

  .به آنها يو معنو يماد
 ياعضا انیدانش م میتسه لیو تسه یمختلف پژوهش يها میت جادیامناسب جهت فرهنگ  جادیا -8
  .ها میت ياعضا يبرا يو معنو يمختلف ماد يها پاداشو تدارك  میت
   .خواهند نمودعمل  فیدانش ضع میدر تسه یکارکنان ناراضزیرا  ،کارکنان یشغل تیرضاتحقق  -9
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  دانش میثر بر تسهؤم يعوامل فناوردرخصوص  شنهادیپ) ج
جهت  ییدئویو يها و کنفرانس يا جلسات دورهالزم و برگزاري  التیفراهم نمودن امکانات و تسه -1

  .مختلف سراسر کشور يها اهمختلف دانشگ يها رشته دیاسات انینظر م  بحث و تبادل
 یبانیپشت ستمیاز کارکنان و س کیهر  يکار ازیمتناسب با ن یامکانات ارتباط و يفناورتدارك  -2

  .یو آسان به منابع علم عیسر یجهت دسترسفناورانه، 
، نترنتیباند ا يپهنا شیاطالعات و ارتباطات از جمله افزا يمناسب فناور يها ساختریز جادیا -3

 لیکه باعث تسه یافزارها و امکانات نرم زات،یو در دسترس قرار دادن تجه یعلم يها استفاده از وبالگ
  .شود یارتباطات م شتریب

 دیجد يها يجهت کاهش مقاومت کارکنان در برابر فناور ییها کارها و مشوق راهگیري کار به -4
  .ها يفناور نیاز ا شتریاستفاده ب و یو ارتباط یاطالعات

دارند و  یو ارتباط یاطالعات دیجد يها يبا فناورالزم  ییکه آشنا یکارکنان يریکارگ استخدام و به -5
   .یبه کارکنان فعل یو ارتباط یاطالعات دیجد يها يفناور يریگکار به يها آموزش روش

  .اطالعات و ارتباطاتفناوري  تیاعتماد نسبت به امن جادیا - 6
  .سازنده آنان اتیو کارکنان و انتشار تجرب دیاسات يبرا یصفحات وب شخص جادیا -7

  ها نوشت پی - 6
١. Yahya &Goh 
٢. kim &bock 
٣. Taylor & Wright 
٤. Yao& Kam& Chan 
٥. Kim and Lee 
٦. Brink 
٧. Cole 
٨. Prusak 
٩. Crawford and Strohkirch 
١٠. Communication apprehension (CA) 
١١. McCroskey and Richmond 
١٢. Communication style 
١٣. Social composure 
١٤. Wit 
١٥. Appropriate disclosure 
١٦. Social experience 
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١٧. Social confirmation 
١٨. Articulation 
١٩. Redding  
٢٠. Nonaka & Takeachi 
٢١. Gruber &Duxbury  
٢٢. ICT infrastructure 
٢٣. IT know-how 
٢٤. Platform 

  منابع - 7
، انتشارات رسا، چاپ دوم: ، تهران"هاي ارتباطات سازمانی نظریه". حسین ،علی اکبر، صفرزاده ،فرهنگی]1[

1386. 

 هاي کارگیري مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت لزوم به" فریبرز، ،فائزه، درودي ،فرهودي]2[
     .1387، 24)2:(89- 1387/104،مجله علوم و فناوري اطالعات، "هاي نوین سازمان

بررسی شاخص هاي موثر بر تسهیم دانش در میان " ،امیر، میرا سید ابوالقاسم ،، مانیاناحسان ،کریمی]3[
، ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات، "هاي آموزش الکترونیکی دانشجویان دوره

1389.                                                             
، اولین کنفرانس ملی "هاي تسهیم دانش در سازمان موانع و تسهیل کننده"علی حسین،  ،کشاورزي]4[

 .1386، مدیریت دانش

طالعه م(گذاري دانش  تماعی بر به اشتراكثیر سرمایه اجأبررسی ت"سیده آزاده،  ،زاده باجگیرانی نوري]5[
، ، استاد راهنما دکتر محمد علی سرلکدانشگاه پیام نور ،")موردي بانک صادرات چهار محال بختیاري
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]٨[ Brink, P.v.d. “Measurment of conditions for knowledge sharing” , Proceedings 2nd 

European Conference on Knowledge Management, Bled, 2001. 



  
  92پاییز م، نهوم، شماره سسال سانی، مطالعات منابع ان ترویجی  -فصلنامه علمی

  
120  / 

]٩[ Černaitė,K. Sudintaitė,L. “Does context matter? Study of knowledge sharing in 
European Institute of Innovation and Technology” , Master Thesis, Thesis Supervisor: 
Katie Sullivan,Lund University, 2012. 

]١٠[ Crawford, C. B & Sue Strohkirch, C. “The Critical Role Of Communication In 
Knowledge Organizations: Communication Apprehension As A Predictor Of 
Knowledge Management Functions” , Journal of Knowledge Management Practice, 
Vol. 7, No. 4 . 2006. 

]١١[ Cummings, J. Knowledge Sharing: “A Review of the Literature, The World Bank 
Operations Evaluation Department”, available at http:/www.worldbank.org/oedht, 2003. 

]١٢[ Downs, C. W., & Hazen, M.  “A factor analytic study of communication 
satisfaction”. Journal of Business Communication, 14,63-73  

]١٣[ Gruber,H &Duxbury, L. Does “organizational culture affect the sharing of 
knowledge?”.Presentation Health Canada,available from http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-
dgiac/km-gs/english/duxbury_en.pdf , 2009. 

]١٤[ Gumus, M. “The Effect Of Communication On Knowledge Sharing In 
Organizations” . Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 8, No. 2 . 2007. 

]١٥[ Huysman, M & de Wit, D. “Knowledge management in practice”. In Edwards,J. & 
Kidd, J. (Eds.) Knowledge Management Conference (KMAC 2000), Birmingham,UK. 
2000. 

]١٦[ Jennex, E. J. “Current Issues in Knowledge Management” ,Information Science 
Reference,Hershey , New York, 2008.  

]١٧[ Kim, S. Ju, B.  “An Analysis of Faculty Perceptions: Attitudes Toward Knowledge 
Sharing and Collaboration in an Academic Institution”, Journal of Information Science 
Research, 30, pp. 282-290, 2008. 

]١٨[ Kim,D. “The Effects of Knowledge Sharing on Program Performance: Influences on 
CPS Program Performance, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia 
Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of Doctor of Philosophy In Public Administration and Public Affair, advisor 
master Karen” M. Hult, 2011. 

]١٩[ Kodesia Nigam,D. “Importance of Knowledge Sharing in Organizations”, available 
at: http://www.citehr.com/367738-importance-knowledge-sharing-organizations.html, 
2011.  



  
  بررسی تأثیر ارتباطات بر تسهیم دانش؛ مطالعه موردي

  
  /121

]٢٠[ Mathuramaytha, Ch. “Developing Knowledge-Sharing Capabilities Influence 
Innovation Capabilities in Organizations – a Theoretical Model”, 2012 International 

Conference on Education and Management Innovation Singapore. 2012.  
]٢١[ Mukherjee,B & Bhatia,A& Mukherjee,A . “The Role of Business Communication in 

Knowledge Management Organization”, Ninth AIMS International Conference on 
Management, January 1-4, 2012.  

]٢٢[ Nevo, D & Yolande, E. C. A “Delphi study of knowledge management systems: 
Scope and requirements” , Information & Management 44 ,583–597, 2007.  

]٢٣[ Nonaka, I &Takeachi, H . “The knowledge – Creating company: How Japanese 
companies create the dynamics of innovation oxford”, oxford university press, P-P:93-
116, 1998.  

]٢٤[ Reagans, R & Mcevily, B. “Network structure and knowledge transfer”. Journal of 
Administrative science quarterly, vol. 48: 240 – 267, 2003.  

]٢٥[ Robins, M. “Communication Missing from KM's Core Strategies”, 
http://www.knowledgepoint.ac.com, 2007.  

]٢٦[ Sawal, M.Z.H.M. Azmi,N.A. Alawi Idris, A.S. Alhady, S.M. Alhady,S.A. Nazni, N. 
Zaherawati,Z. “Knowledge Sharing Behaviors and Individual Factors towards Online 
Socialization”, International Conference on Economics Marketing and Management 
IPEDR Vol.28, 2012. 

]٢٧[ Saeida, S. Nejati, M. Nejati, M. “Measuring Knowledge Management Processes, 
Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference”, Melbourne, Australia, 

551-555, 2007.  
]٢٨[ Schilligo, J.A. “Predictors of Effective Knowledge Management, A Dissertation 

Submitted to Florida Institute of Technology in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Doctor of Philosophy in Industrial /Organizational Psychology”, 
Available at: http://proquest.umi.com/pqdweb, 2007.  

]٢٩[ Shree,M.R. “Role of Human Resource in Institutionalizing Knowledge Management 
in an Organization” , Articlesbase,http://www. Articles base .com, 2009. 

]٣٠[ Supar&azise, “knowledge management” Journal of knowledge management vol 33 

No,22, P-P: 10-18, 2004.  
]٣١[ Tyler Jones,C. “In Search Of Communication Satisfaction At The State Bar Of 

Georgia, A Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The 
Degree Of Master Of Arts In The College Of Arts And Sciences Georgia State 
University”, Major Professor: Arla Bernstein, 2006.  



  
  92پاییز م، نهوم، شماره سسال سانی، مطالعات منابع ان ترویجی  -فصلنامه علمی

  
122  / 

]٣٢[ Watson-Manheim, M.B. Bélanger, F. Communication Media Repertoires : Dealing 
With The Multiplicity Of Media Choices, Mis Quarterly Vol. 31 No. 2, pp. 267-29, 

2009.  
]٣٣[ Yang , Ch. & Chen, L.Ch. “Can organizational knowledge capabilities affect 

knowledge sharing behavior?”, Journal of Information Science 2007; 33; 95, The online 
version of this article can be found at: 
http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/1/95, 2007.  

  
 


