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 91-33 صفحات ؛9314 و تابستان بهار ؛اولشماره  ؛اول دوره ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله 

 دهيچک

 سریع دانش نمایند، های گوناگون از جمله علوم پزشکی نه تنها اقدام به تولیدنوین مستلزم این است که پژوهشگران در عرصه پویایی اقتصاد :مقدمه

ثر در اشتراک دانش برون سازمانی امروزه مورد توجه ؤبنابراین تعیین فاکتورهای م آن اقدام نمایند. طریق اشتراک دانش به کسب و کاربرد بلکه از
میان اعضای های آن هدف پژوهش حاضر شناسایی و تأیید عوامل مؤثر بر اشتراک دانش برون سازمانی و شاخصباشد. لم اطالعات میمتخصصین ع

 .ارائه الگویی جامع استو  ها و مراکز پژوهشی در رشته پزشکیهیأت علمی دانشگاه

نجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی ا 1931پژوهش حاضر روش پژوهش آمیخته و کاربردی است که در سال  :ها وشر

استفاده شد و « ای با تخصیص متناسبگیری تصادفی طبقهنمونه»های علوم پزشکی و مراکز پژوهشی رشته پزشکی بود که از روش شاغل در دانشگاه
و روش  Amos Graphicsافزار نرم ها و نیزی آزمون فرضیهبرا SPSS افزارنرم 11نسخه  نفر بدست آمد. از 329حداقل حجم نمونه الزم برابر 

 .سازی معادله ساختاری برای ارائه الگو استفاده شدمدل

ادار با توجه به نتایج آماری و تحلیل عاملی از بین سه عامل مورد بررسی، تنها تأثیر عامل سازمانی بر میزان اشتراک دانش برون سازمانی معن :هایافته

شد و دو عامل فردی و فنی تأثیر معناداری را بر میزان اشتراک دانش نشان ندادند. در نهایت الگوی اشتراک دانش برون سازمانی بر اساس تشخیص داده 
 .نتایج به دست آمده از بخش کمی ارائه شد

مناسبی برای به  ش مبنای تجربیریزان خواهند توانست با استفاده از دستاوردهای این پژوهاران و برنامهزگسیاست :گيریتيجهنبحث و 

 .گذاری دانش فراهم آوردکاشترا

 .ی علوم پزشکیهادانشگاه ،ترجمان دانش ،اشتراک دانش ،مدیریت دانش :هاکليدواژه

 

 پژوهشینوع مقاله:

 39/91/13پذیرش مقاله:   17/18/13 اصالح نهایی:  39/17/13دریافت مقاله: 

 .91-33(: 9)9؛ 9314 .. اطالع رسانی پزشکی نوینجامع یی: ارائه الگویدانش برون سازماناشتراک نعمتی انارکی لیال.  ارجاع:
 

 مقدمه: 

ای نه چندان دور قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان بر در گذشته

، در حالی که در محیط شدسترسی به منابع مادی سنجیده میمبنای د

زیت رقابتی و پویای امروز دانش، یکی از منابع اصلی دستیابی به م

ها در عرصه سازمان های رقابتیترین مزیتیکی از بزرگهمچنین 

منبعی برای همبستگی در جوامع آید و آن را اقتصاد جهانی به شمار می

در راستای کسب  .]2،1[دانند درون سازمانی و جوامع برون سازمانی می

جربه ها باید به جستجوی نیروهای خبره و با تمزیت رقابتی، سازمان

بپردازند و یا مهارت مورد نیاز را به آنها آموزش دهند، اما این اقدامات به 

تنهایی کافی نیست و باید اهمیت انتقال دانش و تجربه از متخصصان به 

ها نیازمند رویکرد از این رو سازمان. ]3[کاران در نظر گرفته شود تازه

های توسعه سرمایه مدیریت دانش به منظور لذا ،مدیریتی متفاوتی هستند

یک سازمان و پیشبرد اهداف آن ظهور کرد و تدابیری برای مدیریت 

. یکی از عوامل کلیدی و ]4[های انسانی را مورد تأکید قرار داد سرمایه

گذاری دانش ها در به اشتركمهم در مدیریت دانش، توانایی سازمان

 .]5-9[است 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 14

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-30-fa.html


 لیال نعمتی                                                                                                                                                        اشتراک دانش برون سازمانی   

 77 7985 و تابستان بهاراول، شماره اول،  دوره، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

راك دانش منجر دهد که اشتهای پیشین نشان میبررسی پژوهش

های مرتبط با توسعه تر پروژههای تولید، اتمام سریعبه کاهش هزینه

های نوآورانه در ها و ایجاد قابلیتمحصول جدید، عملکرد بهتر گروه

تعامل نهادینه نظام تحقیقات با . ]21،22[شود ها میعملکرد سازمان

ه سرعت در ها و مراکز آموزشی به ویژه در حوزه پزشکی که بدانشگاه

تواند زمینه را برای تربیت و آموزش محققان و حال تغییر است، می

و استفاده از دستاوردهای علمی و   نیروی انسانی الزم برای این بخش

کارایی طرفین فراهم آورد که این امر  ءتحقیقاتی یکدیگر در جهت ارتقا

 است. گذاری دانشهای بین سازمانی و به اشتراكایجاد شبکه یدر گرو

رسد بسیاری از کشورها به اهمیت و نقش آموزش امروزه به نظر می

عالی در تولید و انتقال دانش به جامعه پژوهشی، به عنوان بخشی از انجام 

اند و با ایجاد بسترهای الزم، یند کالن مدیریت دانش پی بردهآفر

های پژوهشی کوشند تا تحقیقات دانشگاهی را در راستای اولویتمی

. به بیان دیگر حیات آموزش و پژوهش ]21[اکز تحقیقاتی سوق دهند مر

به یکدیگر گره خورده است. پژوهش برای رونق خود به تغذیه علمی 

 دانشگاه و دانشگاه نیز برای عینیت بخشی و تجربه به پژوهش نیاز دارد.

های سنتی های علوم پزشکی با توجه به رسالتهر چند که دانشگاه

آموزش به انتقال دانش مشغول هستند، اما چگونگی خود از طریق 

های مختلف جامعه از جمله مراکز ها با بخشاشتراك دانش میان دانشگاه

های های بزرگی روبرو کرده است. دانشگاهتحقیقاتی آنها را با چالش

علوم پزشکی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید دانش بایستی با سایر 

ز تولیدکننده دانش ارتباط مناسبی داشته باشند و از طریق ها و مراکسازمان

این ارتباط به انتقال مؤثر دانش با آنها اقدام نمایند. بر این اساس برای 

های سریع علمی کشور و قدرت برتر منطقه طبق دستیابی به پیشرفت

افزایی در آموزش انداز بیست ساله نظام جمهوری اسالمی ایران، همچشم

ت دانشگاهی و کاهش شکاف علمی با کشورهای پیشرفته تنها و تحقیقا

ها و مراکز تحقیقاتی نتیجه توجه به اشتراك مؤثر دانش میان دانشگاه

و  توان از دوباره کاریخواهد بود. در صورت ایجاد چنین رویکردی می

های وزارت پرداختن به کارهای موازی جلوگیری کرد و به رسالت

زش پزشکی دست یافت. دانشگاه حلقه اتصال بهداشت، درمان و آمو

رود. در این میان نقش ها و نهادهای اجتماعی به شمار میبیشتر سازمان

ها در جهت تولید و انتشار علم و فناوری مراکز تحقیقاتی در کنار دانشگاه

و همچنین حل مشکالت تحقیقاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

دیریت پروژه عالوه بر انجام تحقیقات مراکز تحقیقاتی در توسعه م

کاربردی توسط کارشناسان خود در صدد ترغیب و تشویق دانشجویان، 

استادان دانشگاه و سایر محققین به انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی و 

هدایت فعالیت دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در راستای برطرف نمودن 

 های کشور هستند.ت مدیریت پروژهمشکال

با توجه به این مطالب برای برطرف کردن کمبودهای ارتباطی میان 

ها و مراکز پژوهشی رشته پزشکی تحت نظارت وزارت دانشگاه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اشتراك دانش راهکار مناسبی است، 

 بودنِ نیازاند بر پیشهای قابل توجهی که در این باره انجام شدهپژوهش

های جدید تأکید توسعه محصوالت، خدمات و فناوریاشتراك دانش در 

گذاری دانش در سطح درون سازمانی دارند که این امر موجب به اشتراك

و برون سازمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین موضوعات پژوهشی در 

. لذا برای انجام این هدف ]23،24[های مدیریتی شده است تمام شاخه

باید از  ـ به عنوان قلب تپنده سازمان ـ کیاعضای هیأت علمی رشته پزش

طریق اشتراك دانش با استادان مراکز تحقیقاتی از نیازهای پژوهشی آگاه 

های آموزشی و درمانی خود را به نحوی ارائه دهند که شوند و فعالیت

مطابق با نیازهای جامعه و کاربردی باشد. صاحبان پژوهش نیز با 

نظران و استادان این حوزه احبگیری از دانش و تخصص صبهره

ای از تجربه و دانش را به وجود آورند که نهایتاً منجر به توانند آمیزهمی

بروز خالقیت، نوآوری و توسعه پایدار در نظام پژوهشی و اجرایی کشور 

ها بیانگر این مطلب است که به دلیل ناتوانی در خواهد شد. تجربه

ها مقادیر زیادی فکری، سازمان هایاشتراك اثربخش دانش و سرمایه

توانستند از طریق فعالیت اشتراك دانش هزینه برای کسب دانشی که می

ها و مراکز تحقیقاتی اند. همکاری دانشگاهبه دست آورند، متحمل شده

( باشد، چرا که این دو Synergetic) افزاتواند همدر رشته پزشکی می

تواند مکمل یکدیگر باشد. د که میها و منابعی برخوردارننهاد از ظرفیت

دهنده همکاری کارهای ترقین توسعه روابط اثربخش و سایر سازوبنابرای

مشترك، منافع متقابلی را برای هر دو طرف در پی دارد و توانایی آنها را 

گویی به نیازهای پزشکان، کادر درمانی و جامعه به عنوان یک برای پاسخ

ا عالوه بر دانش تولید شده در داخل هر . ام]25[بخشد کل ارتقاء می

ها شود این است که آیا سازمانسازمان، پرسش اصلی که مطرح می

توانند تنها بر دانش تولید شده در داخل سازمان خود اتکا نمایند؟ این می

نماید و های مختلف را الزامی میامر نیاز به اشتراك دانش میان سازمان

ی رقابتی امروز است. بنابراین ارائه الگویی هاشرط ابقای آنها در محیط

مناسب برای بهبود و ارتقای بسترها و عوامل مؤثر بر اشتراك دانش برون 

 مانی باید مورد توجه قرار گیرد.ساز
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شدن به همراه توسعه فناوری گرایش کشورها به استقبال از جهانی

های هاطالعات و ارتباطات، ابزارهای قدرتمندی را برای ایجاد شبک

 .]21[جهانی آموزشی و پژوهشی ایجاد کرده است 

ها در عصر نوین، بر مأموریت انحصاری تولید دانش فعالیت دانشگاه

های خدماتی برای حل مشکالت ها را به بنگاهتأثیر گذارده و دانشگاه

انداز کشور، ای، ملی و جهانی تبدیل کرده است. در سند چشممنطقه

قالبی از تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، در  2414ایران در سال 

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم 

. ]21[برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی به تصویر کشیده شده است 

ها را در بهبود کیفی و کمی تسهیم دانش دو این مهم، مسئولیت دانشگاه

 ند.کچندان می

توان دریافت که با دیدی جامع به ادبیات موضوعی تسهیم دانش می

های فناوری محور، از های سازمانی و سرمایههای انسانی، سرمایهسرمایه

آیند. به دهنده توانمندی تسهیم دانش به شمار میمهمترین ابعاد پوشش

ها خواهان ارتقای سطح توانمندی عبارت دیگر، هنگامی که دانشگاه

سهیم دانش خود باشند، عواملی همچون فرهنگ سازمانی، پشتیبانی ت

مدیریت ارشد، استفاده از فناوری اطالعات، منابع انسانی و دیگر عوامل 

های گفته شده، همگی باید در کنار یکدیگر در نظر منشعب از سرمایه

شود که . عامل فناوری نیز به این دلیل مهم ارزیابی می]22[گرفته شوند 

ری کلیدی و اساسی در مستندسازی و تسهیم دانش است. سه عنص

مؤلفه فردی، سازمانی و فنی که اساس الگوی ارائه شده در این پژوهش 

 .]21[اند هستند، از سوی دانشمندان بسیاری بیان و تأیید شده

از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی عوامل تأثیرگذار 

ها و مراکز ان اعضای هیأت علمی دانشگاهبر فرآیند اشتراك دانش می

الگویی ها، پژوهشی کل کشور در رشته پزشکی، با تجزیه و تحلیل داده

 ها ارائه دهد.مناسب برای اشتراك بهینه دانش برون سازمان

به منظور بررسی تاثیرعوامل فردی؛ سازمانی و فنی، بر 

های علوم پزشکی، وضعیت اشتراك دانش در دانشگاه

 های زیرمطرح شدند:فرضیه

عوامل فردی با اشتراك دانش برون سازمانی اعضای هیأت  .2

 ؛دنعلمی رشته پزشکی رابطه معناداری دار

عوامل سازمانی با اشتراك دانش برون سازمانی اعضای هیأت  .1

 ؛دنعلمی رشته پزشکی رابطه معناداری دار

عوامل فنی با اشتراك دانش برون سازمانی اعضای هیأت  .3

 .دنعلمی رشته پزشکی رابطه معناداری دار

 :هاروش 
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائه الگویی جامع به منظور 

ها و گذاری دانش میان اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاهاشتراك

طور کامل  لذا، الزم بود تا در ابتدا به بودمراکز پژوهشی پزشکی کشور 

د بررسی قرار گیرد. در این زمینه محقق، با کلیه جوانب این موضوع مور

برداری از متون، ابعاد تهیه و گردآوری منابع چاپی و الکترونیکی و فیش

های مؤثر بر اشتراك طور کامل بررسی نمود. عوامل و مؤلفهمسئله را به 

نظران نفر از صاحب 25و نظرخواهی از  Delphiدانش از طریق تکنیک 

 (.2 شماره تصویری پژوهش طراحی گردید )تأیید شد و مدل مفهوم

های مورد نیاز این پژوهش با روش در سطح بعد نیز داده

گردآوری و پردازش گردید. بنابراین پژوهش حاضر از نظر پیمایشی 

دوره زمانی جزو مطالعات مقطعی، از جهت نوع و روش گردآوری 

که  ها روش پژوهش آمیخته از نوع کاربردی است. بدین نحوداده

گذاری دانش در ابتدا پژوهشگر برای بررسی وضعیت موجود به اشتراك

ای )روایی سازه( و تکنیک با تلفیقی از مطالعات اسنادی و کتابخانه

Delphi  با رویکرد کیفی زمینه الزم را برای ساخت و اعتباریابی

ها از دید متخصصان فراهم های موجود در ابزار گردآوری دادهگویه

های کمّی س با استفاده از ابزار پژوهش به روش پیمایشی دادهنمود، سپ

روش کیفی و کمّی در  ،گردآوری شد و تحلیل گردید. به عبارت دیگر

های مورد نیاز در یک بازه زمانی کار گرفته شدند. دادهه امتداد هم ب

گردآوری گردید. محدوده  2392محدود از ماه فروردین تا پایان شهریور 

های های پزشکی دانشگاهی پژوهش حاضر شامل دانشکدهمکانی اجرا

علوم پزشکی و مراکز پژوهشی پزشکی دولتی در دو زمینه بیومدیکال و 

بالینی در سراسر کشور بود که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی بودند.

نفر هیأت علمی شاغل به  3431جامعه آماری این پژوهش شامل 

نفر  21411در مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور و شکل تمام وقت 

های پزشکی هیأت علمی شاغل به شکل تمام وقت در دانشکده

های علوم پزشکی دولتی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، دانشگاه

درمان و آموزش پزشکی بودند. با توجه به گستردگی جامعه آماری، از 

گیری میان انواع نمونه گیری احتمالی استفاده شد. درنمونه تکنیک

استفاده « ای با تخصیص متناسبگیری تصادفی طبقهنمونه»احتمالی از 

دست آمد. با توجه به  نفر به 413شد. که حداقل حجم نمونه الزم برابر 

، فرض صفر مبنی بر استقالل عوامل رد شد Bartlettمقدار آماره آزمون 

توان انتظار داشت که با میو کفایت حجم نمونه را تأیید نمود. همچنین 
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 استفاده از تحلیل عاملی به ترکیبی مناسب از عوامل دست یافت )جدول

 (.2 شماره

 

 KMOو  Bartlettآزمون  -1جدول شماره 

 919/0 مقایس کفایت نمونه KMOآزمون 

 Bartlettآزمون کرویت 

(Bartlett of sphericity) 

Chi-Square 351/31294 

 1111 درجه آزادی

 111/1 سطح معناداری

 

ها از روش اعتبار در این مطالعه برای تأیید اعتبار ابزار گردآوری داده

صوری و اعتبار سازه استفاده شد. بدین منظور پس از مطالعه متون معتبر 

های مرتبط با هر عامل و مولفه بر اساس علمی و مطالعات سندی، گویه

در اجرای مرحله دوم انجام  مدل مفهومی اولیه پژوهش استخراج شدند و

، در اختیار صاحبنظران قرار گرفت و از آنها خواسته شد Delphiمطالعه 

تا نظر موافق و یا مخالف خود را برای گویه در نظر گرفته شده برای هر 

، عالوه بر Delphiعامل بیان کنند. با تحلیل نتایج مرحله دوم مطالعه 

نامه نیز بررسی و تأیید شد. به تأیید مدل مفهومی، اعتبار صوری پرسش

ها، از منظور بررسی اعتبار سازه پرسشنامه پس از گردآوری کل داده

تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد و روایی سازه بر اساس چارچوب 

بعد از توزیع، گردآوری و بازبینی طراحی شده مورد تأیید قرار گرفت. 

شدند.  AMOSافزار نرمها وارد ها، سواالت کدگذاری و دادهپرسشنامه

سازی معادله ساختاری های این بخش، از روش مدلبرای تحلیل داده

های استفاده شد. عالوه بر این به منظور تحلیل توصیفی و آزمون فرضیه

ها استفاده شد و خروجی SPSS افزار آمارینرم 25نسخه پژوهش از 

-Kolmogorovها از آزمون گرفته شد. پیش از انتخاب نوع آزمون

Smirnov  ها اطمینان حاصل گردد و استفاده شد تا از نرمال بودن داده

 ها مشخص شود.بر اساس آن نوع آزمون

در اشتراك دانش برون سازمانی، مدل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار 

ها نشان داد که تفاوت بارهای عاملی برای هر یک از گرفت و بررسی

برون سازمانی دارای تفاوت معنادار با های فرعی اشتراك دانش مقیاس

ارائه احتماالت )صفر( بودند. عالوه بر اعتبار سازه، به منظور سنجش 

میزان همسازی درونی ابعاد سؤاالت پرسشنامه، از معیار ضریب 

همبستگی پیرسون برای میزان رابطه بین اشتراك دانش و تک تک ابعاد 

ه نشان داد که مؤلفه اشتراك دست آمدپرسشنامه استفاده شد و نتایج به

های وابسته به آن شامل دانش به عنوان متغیر وابسته با تک تک مؤلفه

نگرش، تمایل، انگیزه، اعتماد و تعهد، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، 

ها دارای همبستگی معناداری رهبری و مدیریت، راهبردها و زیرساخت

مستقل رابطه معناداری وجود  هایاست. عالوه بر این بین تک تک مؤلفه

دارد که حاکی از همسازی درونی باالی ابعاد پرسشنامه است. پس از 

تایی، بر اساس نتایج به دست آمده  11ها از نمونه اولیه گردآوری داده

، برای عوامل 153/1ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل فردی برابر 

به دست آمد و با  911/1و برای عوامل فنی برابر  955/1سازمانی برابر 

توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل پرسشنامه 

در  .لذا پایایی ابزار نیز مورد تأیید قرار گرفت .است 1/1بزرگتر از مقدار 

این مطالعه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای رد یا تأیید فرضیه 

در نظر ( α=12/1و حتی ) α=15/1 سطح معناداری آزموناستفاده شد. 

گرفته شد و بر اساس آن رابطه معنادار میان متغیرهای پژوهش مورد 

 آزمون قرار گرفت.

 

 :هایافته

عوامل فردی با اشتراك »پژوهش  در راستای آزمون فرضیه اول

دانش برون سازمانی اعضای هیأت علمی رشته پزشکی رابطه معناداری 

متغیر  11حلیل عاملی، عوامل فردی با مجموع در ابتدا با استفاده از ت «دارد

بعد دیدگاه و نگرش، تمایل، انگیزه، اعتماد و تعهد و سپس  4مرتبط در 

متغیر محاسبه شدند و در  11اشتراك دانش بین سازمانی با مجموع 

مرحله بعد آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرض صفر و مقابل 

 (.1 شماره آماری بکار برده شد )جدول

 

 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون در رابطه با عوامل فردی و اشتراک دانش برون سازمانی -2جدول شماره 

 اعتماد و تعهد انگیزه تمایل دیدگاه و نگرش عوامل فردی 

 اشتراک دانش برون سازمانی

 131/1 221/1 112/1 319/1 311/1 مقدار ضریب همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری آزمون

 415 415 415 415 415 دهندگانتعداد پاسخ
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون در رابطه با عوامل سازمانی و اشتراک دانش برون سازمانی -3جدول شماره 

 اعتماد و تعهد انگیزه تمایل دیدگاه و نگرش عوامل فردی 

 اشتراک دانش برون سازمانی

 435/1 391/1 421/1 441/1 411/1 مقدار ضریب همبستگی

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری آزمون

 415 415 415 415 415 دهندگانتعداد پاسخ

 

داد که چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی ها نشان یافته

( α=12/1و حتی ) α=15/1پیرسون برای هر زوج متغیر از سطح آزمون 

توان گفت که عوامل فردی با درصد اطمینان می 99 کوچکتر است لذا با

ساس فرضیه اشتراك دانش برون سازمانی رابطه معناداری دارد و بر این ا

 شد.اول پژوهش تأیید 

عوامل »در راستای آزمون فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

سازمانی با اشتراك دانش برون سازمانی اعضای هیأت علمی رشته 

، در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل «دنناداری دارپزشکی رابطه مع

بعد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی،  4 متغیر در 31سازمانی با مجموع 

حمایت رهبری و مدیریت ارشد و راهبردهای سازمانی محاسبه شد و 

در مرحله بعد از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای رد یا تأیید 

 (.3 شماره )جدول فرضیه استفاده شد

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای عوامل سازمانی در )جدول

(  نشان داد که چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی 3شماره 

( α=12/1 و )حتی α=15/1پیرسون برای هر زوج متغیر از سطح آزمون 

توان گفت که عوامل درصد اطمینان می 99لذا با  .کوچکتر است

اشتراك دانش برون سازمانی رابطه معناداری دارد و بر این سازمانی با 

 شد. اساس فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید 

عوامل فنی با »در راستای آزمون فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه 

اشتراك دانش برون سازمانی اعضای هیأت علمی رشته پزشکی رابطه 

عامل فنی نشان  آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای ؛«دنمعناداری دار

داد که چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای 

زوج متغیر اشتراك دانش برون سازمانی و عامل فنی از سطح آزمون 

15/1=α حتی( 12/1و=αکوچکتر است )،  درصد اطمینان  99لذا با

 441/1توان گفت که بین این دو متغیر، رابطه معناداری به میزان می

 د. این امر بدین معناست که فرضیه سوم پژوهش تأیید شد. وجود دار

همان گونه که اشاره شد در این پژوهش با استفاده از نتایج استخراج 

، مدل نظری پژوهش ترسیم شد که در آن هر Delphiشده از تکنیک 

یک از عوامل فردی، سازمانی و عوامل فنی بر میزان اشتراك دانش برون 

م داشتند و عالوه بر آن دو عامل فردی و سازمانی با سازمانی تأثیر مستقی

گذاشتند یکدیگر همبستگی معناداری داشتند و بر یکدیگر تأثیر می

 (.2 شماره تصویر)

 مدل مفهومی پژوهش -1شماره  تصویر

 

گیری های اندازهنخست با تحلیل معادالت ساختاری، اعتبار مدل

امل فردی( مورد تأیید قرار )به جز مؤلفه تمایل به اشتراك دانش از عو

گرفت. در مرحله بعد با ترسیم مدل ساختاری بر مبنای مدل نظری، با 

های تجربی به دست آمده، از بین سه عامل فردی، سازمانی استفاده از داده

و فنی، تنها تأثیر عامل سازمانی بر میزان اشتراك دانش برون سازمانی 

شد و دو عامل فردی و فنی اعضای هیأت علمی معنادار تشخیص داده 

تأثیر معناداری را بر میزان اشتراك دانش نشان ندادند. در آزمون 

های پژوهش وجود رابطه معنادار هر یک از عوامل فردی و فنی به فرضیه

تنهایی با اشتراك دانش برون سازمانی پذیرفته شده بود. دلیل این امر 

ه طور همزمان تأثیر و ماهیت تکنیک معادالت ساختاری است که در آن ب

شود. از سوی دیگر معنادار نشدن بر یکدیگر سنجیده می تأثر متغیرها

توان به معنای مؤثر نبودن این دو عامل تأثیر دو عامل فردی و فنی را نمی

بر میزان اشتراك دانش تلقی نمود و باید اظهار داشت که در این پژوهش، 

نظری را مورد تأیید قرار داده  های گردآوری شده تنها بخشی از مدلداده

نظران حوزه مدیریت دانش حاصل از است و با استناد به نظر صاحب

، باید اظهار نمود که مدل نظری ترسیم شده به Delphiانجام تکنیک 

عنوان مدل پایه، کماکان مورد تأیید است و در این زمینه نیاز است تا با 

و حتی به طور خاص بر  های دیگر علومانجام مطالعه بر روی حوزه
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های مختلف اعتبار و صحت مدل نظری این تحقیق را روی سازمان

 (.1 شماره تصویرمورد آزمون قرار داد )

 

 

 الگوی پیشنهادی تجربی نهایی -2شماره  تصویر

 

 گیری:بحث و نتیجه
های کاربردی، مشخص شد که عوامل با توجه به الگو و شاخص

نی، تأثیر مستقیم و مهمی بر وضعیت اشتراك دانش فردی، سازمانی و ف

های انجام های مورد بررسی داشتند که در راستای پژوهشدر سازمان

، 11، 12-15[کند المللی و داخلی است و نتایج آنها را تأیید میشده بین

29 ،24[. 

تری با توجه به اینکه عوامل ارائه شده در این پژوهش گستره وسیع 

دهند، نتایج این پژوهش در راك دانش را پوشش میاز سنجش اشت
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های جداگانه و منفرد در حوزه اشتراك دانش راستای بسیاری از پژوهش

 تری آنها را سنجش کرده است.جامعاست و به شکل 

نتایج مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای متغیر پنهان اشتراك دانش 

فرعی در نظر گرفته شده مقیاس  11برون سازمانی نشان داد که از بین 

برای سنجش میزان اشتراك دانش برون سازمانی، مقیاس معرفی منابع، 

رسانی ها و انتشارات جدید موجود در رشته و همچنین اطالعکتاب

جوایز و امکانات تشویقی برای آموزش و تحقیقات ضریب همبستگی 

ین امر بیانگر باالیی با متغیر پنهان اشتراك دانش برون سازمانی دارند که ا

های مختلف در زمینه معرفی منابع و این است که استادان در سازمان

انتشارات که احتماالً متعلق به گروه و سازمان خودشان است 

رسانی خوبی دارند تا بدین وسیله امکان استفاده دیگر استادان در اطالع

 ،دیگر ها و مراکز پژوهشی را نیز فراهم نمایند. از سویسایر دانشگاه

گیرد را با هایی که به آنها تعلق میامکانات تشویقی و جوایز و پاداش

تواند سبب انجام این امور در گذارند که این امر مییکدیگر به اشتراك می

ها ایجاد نماید. در های دیگر گردد و حس رقابتی میان سازمانسازمان

مؤلفه فرعی  چهار مرحله بعد با استفاده از مدل عاملی تأییدی مرتبه اول

عوامل فردی مورد بررسی قرار گرفتند که از میان عوامل فردی، تمایل به 

اشتراك دانش اعضای هیأت علمی تفاوت معناداری با صفر نداشت و 

توان نتیجه گرفت که تمایل به اشتراك دانش تأثیر چندانی بر اشتراك می

های آماری و از هدانش ندارد. این بخش از نتایج که البته بر اساس داد

بر  .دست آمده استهای گردآوری شده در این پژوهش بهنتایج داده

هایی است که تاکنون به انجام رسیده خالف نتایج برخی از پژوهش

 . ]11-14[است 

ها نیز حاکی از این است که با وجودی که نتایج برخی از پژوهش

مند هستند اما در قههای اشتراك دانش تمایل دارند و عالافراد به فعالیت

که این پژوهش با نتایج  ]15[دهند عمل چنین رفتاری را نشان نمی

حاصل از پژوهش حاضر هم راستا است. وجود فرهنگ سازمانی قوی 

منجر به افزایش تمایل به اشتراك دانش در افراد و موفقیت هرچه بیشتر 

ساختاری شود. از طرفی وجود آنها در انجام این مهم با همکاران می

تواند فضای مناسبی را جهت اشتراك منعطف و غیرسلسله مراتبی می

دانش فراهم آورد. همچنین گسترش استفاده از فناوری اطالعات میان 

تری را در زمینه دانش مورد نظر برای تر و آساناعضاء، دسترسی سریع

 آورد.اعضای هیأت علمی فراهم می

ملی تأییدی مرتبه دوم اعتبار در مرحله بعد با استفاده از مدل عا

های در نظر گرفته شده برای عوامل فردی مورد بررسی ها و مقیاسمؤلفه

قرار گرفت که نتایج نشان داد مؤلفه تمایل به اشتراك دانش تأثیر معناداری 

بر سنجش عوامل فردی نداشت و در مقابل از بین سه مؤلفه باقیمانده 

تماد و تعهد، مؤلفه اعتماد و تعهد با یعنی دیدگاه و نگرش، انگیزه و اع

بیشترین تأثیر را در سنجش عوامل فردی دارد. این نتیجه  99/1بارعاملی 

 .]15-31[ ها مورد تأیید قرار دادندرا بسیاری از پژوهش

در مرحله بعد به منظور بررسی مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای 

پرداخته شد و سپس با عوامل سازمانی، به ارزیابی هر یک از عوامل 

های مؤثر بر ها و مؤلفهاستفاده از مدل تأییدی مرتبه دوم، شاخص

سنجش متغیر پنهان عوامل سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. از تحلیل 

مقیاس فرعی در نظر گرفته  23گیری شد که از بین نتایج چنین نتیجه

من و شده برای فرهنگ سازمانی، دو مقیاس سازمان محیط کاری ا

کند و همچنین استادان بدون اینکه حالت تدافعی مناسبی را فراهم می

کنند ضریب همبستگی داشته باشند انتقادها وپیشنهادها را قبول می

طور که در بسیاری باالیی با متغیر پنهان فرهنگ سازمانی داشتند. همان

ها نیز اشاره شده است فرهنگ یکی از عوامل کلیدی در از پژوهش

 .]32-33[ای برای اشتراك دانش است اد بستر و زمینهایج

های پژوهش ارتباط معنادار فرهنگ را در این پژوهش نیز فرضیه

های آماری با اشتراك دانش برون سازمانی مورد تأیید قرار داد و آزمون

نشان داد که در هر دو مورد فرهنگ نسبت به سایر عوامل سازمانی 

ین بخش از پژوهش مشخص شد که از تری دارد. در انقش برجسته

های فرهنگ سازمانی این دو گزینه که سازمان محیط کاری میان مؤلفه

کند و نیز استادان بدون اینکه حالت تدافعی امن و مناسبی را فراهم می

کنند، امتیاز بیشتری را به داشته باشند انتقادها و پیشنهادها را قبول می

گیری نمود که در چنین نتیجهتوان خود اختصاص دادند که می

ها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور استادان احساس دانشگاه

نمایند که در نتیجه این امنیت در انتقادپذیر بودن آنها امنیت شغلی می

های ساختار سازمانی نیز پس از نیز مؤثر بوده است. از میان مؤلفه

شد که تالش بررسی نتایج مدل عاملی تأییدی مرتبه اول مشخص 

برای تمرکززدایی و تفویض اختیار به سطوح پایین بیشترین ضریب 

داشت. نتایج  19/1همبستگی را با متغیر پنهان ساختار سازمانی به میزان 

راستا با این بخش از پژوهش است و نشان ها همبرخی از پژوهش

ها گیریدهد که هر چه در سازمان ساختار متمرکزتر باشد و تصمیممی

گذاری دانش کمتر خواهد در سطوح باال انجام شود میزان به اشتراك

 .]29-12، 24[بود 
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در بررسی مدل عاملی تأییدی مرتبه اول رهبری و حمایت مدیریت 

مقیاس فرعی در نظر گرفته شده برای مؤلفه  1نتایج نشان داد که از بین 

به  رهبری و حمایت مدیریت سازمان، دو مقیاس آگاهی مدیران نسبت

اهمیت دانش و اشتراك دانش و تجربه با استادان خارج از سازمان و 

ورزان بیشترین کنندگان دانش و دانشهمچنین حمایت مدیران از تسهیم

ضریب همبستگی را با متغیر پنهان رهبری و حمایت مدیریت سازمان 

داشت. در متون مختلف اشاره شده است که عنصر اصلی برای موفقیت 

دانش افزایش آگاهی کارکنان در همه سطوح سازمانی است. در مدیریت 

کارکنان  آگاهی درباره اهمیت اشتراك دانش، نگرشی است که تمامی

حتی باالترین مقام سازمان هم باید از آن مطلع باشد و عدم آگاهی در 

 گذاری دانش بیان شده استبسیاری از متون یکی از موانع به اشتراك

ها با اهمیت و مزایای دانش و گاهی رهبران سازمان. بنابراین آ]35-34[

ورزان خواهد آنها از دانش گذاری آن باعث افزایش حمایتبه اشتراك

 یابد. های بین سازمانی نیز افزایش میشد و بدین صورت همکاری

با بررسی مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای عامل راهبردهای 

مقیاس فرعی در نظر گرفته شده  21 سازمان نتایج نشان داد که از بین

بینی سیاست زیربنایی جامع برای راهبردهای سازمانی، دو مقیاس پیش

برای فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان و تخصیص واحدی خاص 

برای پیگیری امور مدیریت دانش بیشترین ضریب همبستگی را با متغیر 

های ری نمود که دانشگاهگیتوان چنین نتیجهپنهان راهبردها داشتند. می

های اخیر در راهبردهای سازمانی خود تغییراتی را علوم پزشکی در سال

در مورد اجرای بحث مدیریت دانش، اشتراك دانش و نیز انتقال دانش و 

اند های فناوری اطالعات و ارتباطات در نظر گرفتههمچنین زیرساخت

تادان در سؤال باز خود که اسها با توجه به نظراتی اما در برخی از دانشگاه

ارائه نموده بودند این مباحث در حد حرف باقی مانده و در برخی از 

ها نیز به دلیل موانع و مشکالت موجود از جمله کمبود بودجه دانشگاه

دانیم اکثر بودجه گونه که میبه کندی در حال انجام است. زیرا همان

های بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف هزینه

ها و مراکز پژوهشی در بسیاری از گردد و توسعه در دانشگاهدرمان می

های خاصی که مدیران و سیاستگزاران بندیها بر اساس اولویتحوزه

 گیرد. انجام می ،نمایندبینی میپیش

در بررسی مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای عوامل سازمانی چون 

های فرعی عوامل ی هر یک از مقیاسمحاسبه شده برا P-valueمقدار 

توان گفت که درصد می 95بود لذا با اطمینان  15/1سازمانی کوچکتر از 

مؤلفه فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری و حمایت  چهار

مدیریت ارشد و راهبردهای سازمانی تأثیر معناداری بر سنجش عوامل 

، رهبری و حمایت شودگونه که مشاهده میسازمانی داشتند. همان

مدیریت ارشد سازمان دارای باالترین تأثیر در سنجش عوامل سازمانی 

 شده است.  

در نهایت نتایج مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای عامل 

مقیاس فرعی در نظر گرفته  22های فنی نشان داد که از بین زیرساخت

ین های نوهای فنی، دو مقیاس وجود فناوریشده برای زیرساخت

گذاری دانش و تجربه و )سخت افزار و نرم افزار( برای به اشتراك

همچنین در دسترس بودن آنها بیشترین ضریب همبستگی را با متغیر 

 های فنی داشتند. پنهان زیرساخت

توان گفت که عوامل سازمانی با استناد به نتایج این پژوهش می

زمانی( از عوامل )فرهنگ، ساختار، مدیریت و رهبری و راهبردهای سا

گیری و گسترش اشتراك دانش میان اعضای هیأت بسیار مؤثر بر شکل

های رسد در تدوین سیاستروند. از این رو به نظر میعلمی به شمار می

 ای داشت.اجرایی به این عامل باید توجه ویژه

گردد از میان طور که در الگوی نهایی پژوهش مشاهده میهمان

رسی شده در این پژوهش یعنی فرهنگ، رهبری، چهار عامل اصلی بر

ساختار و راهبردهای سازمانی عامل رهبری بیشترین تأثیر را بر اشتراك 

های مختلفی بررسی شد دانش برون سازمانی داشت. این عامل با گویه

توان اشتراك دانش را ها با توجه به دو مورد از آنها میکه از میان این گویه

ها و مراکز پژوهشی با ختلف تقویت نمود. دانشگاههای ممیان سازمان

افزایش آگاهی مدیران سازمان نسبت به اهمیت دانش و اشتراك دانش و 

توانند اشتراك دانش را به ویژه در سطوح بین سازمانی افزایش تجربه می

توانند به این مهم مبادرت ورزند. از های مختلف میدهند. آنها با روش

گویی و بیان خاطراتی که مدیران در های داستانهجمله از طریق جلس

های های مختلف در این زمینه دارند، از طریق برگزاری کارگاهسازمان

مختلف درون و برون سازمانی، از طریق بیان مزایایی که انجام این 

ها دارد و در نهایت با انجام این امور و آگاه شدن هر فعالیت برای سازمان

توان از حمایت بیشتر ها میها و سازمانارشد بخش چه بیشتر مدیران

ورزان استفاده نمود. بنابراین به کنندگان دانش و دانشمدیران از تسهیم

های مختلف مدیران گذاری دانش بین سازمانمنظور تقویت به اشتراك

توانند با توجه به امور مختلف و سازمان نقش مهمی بر عهده دارند و می

کننده این فرهنگ، ساختار و راهبردهای سازمانی تسهیلعواملی مانند 

فرایند باشند. تجربه نیز ثابت کرده است که با انتخاب بهینه مدیریت آگاه 

 ها را به نظاره نشست.توان موفقیت سازمانو باتجربه در امور مختلف می
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ها به عنوان سنگ بنا و اصل فرهنگ سازمانی در بسیاری از پژوهش

طور راك دانش معرفی شده است. در این پژوهش نیز همانو اساس اشت

که مشاهده شد رابطه معنادار میان فرهنگ سازمانی و اشتراك دانش برون 

ها و مراکز پژوهشی با تقویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. دانشگاه

توانند بسیاری از مشکالتی که بر سر گذاری دانش میفرهنگ به اشتراك

انش وجود دارد را حل نمایند. با تقویت فرهنگ، دیدگاه و راه اشتراك د

نگرش افراد نیز تقویت شده و تمایل آنها به اشتراك دانش خارج از 

یابد و در نهایت اعتماد افراد سازمان به یکدیگر سازمان خود افزایش می

ها و مراکز های دیگر نیز افزایش خواهد یافت. دانشگاهو نیز به سازمان

ورد بررسی در این پژوهش باید تمامی تالش خود را بنمایند پژوهشی م

تا محیط کاری امن و مناسبی را برای اعضای هیأت علمی فراهم نمایند، 

استادان را به خلق دانش و نوآوری تشویق نمایند، جوی از اعتماد و 

های مشترك میان اعضا به وجود آورند و در این محیط تعاملی همکاری

که استادان انتقادها و پیشنهادها را بدون اینکه حالت و مشارکتی است 

 پذیرند.تدافعی داشته باشند می

ساختار سازمانی یکی دیگر از عواملی است که برای تقویت نمودن 

گذاری دانش باید مورد توجه ارتباطات و تعامالت و در نتیجه به اشتراك

شی قرار گیرد. این ها و مراکز پژوههای دانش بنیان مانند دانشگاهسازمان

های مختلف مراکز باید با توجه به ساختار سلسله مراتبی خود به روش

هایی مانند جریان اطالعات را به سطوح پایین منعکس نمایند، روش

های غیررسمی هنگام صرف ها و نشریات داخلی سازمان، جلسهگزارش

دایی و زرکزکارکرد، و نیز تمهای همنهار و یا نوشیدن چای، تشکیل گروه

ها و مراکز پژوهشی برای تر. دانشگاهتفویض اختیار به سطوح پایین

سرعت در نقل و انتقال دانش باید موانع بوروکراسی را کاهش دهند و از 

طریق ابزارها و بسترهای مختلف ساختاری باز و منعطف ایجاد نمایند. 

گردد، بهترین ساختارهایی که باعث سرعت در اشتراك بهینه دانش می

 ساختارهایی است که مرکزیت پایین و غیر سلسله مراتبی باشد.

های مشیها و مراکز پژوهشی هر یک دارای راهبردها و خطدانشگاه

خاص خود هستند که نیاز است در این راهبردها به اشتراك دانش توجه 

ها باید در تدوین راهبردهای سازمانی خود به ای نمایند. سازمانویژه

های ارتباطی، و بینی بودجه، سیاستختلفی اعم از پیشعوامل م

های مرتبط با های کوتاه مدت و بلند مدت سازمانی گرفته تا برنامهبرنامه

اشتراك و انتقال دانش را مد نظر داشته باشند. آنها باید با تشکیل 

ای از هر گروه، بخش و سازمان است به شوراهایی که متشکل از نماینده

های ها به بررسی جوانب مختلف همکاریبا سایر سازمانشکل مشترك 

میان سازمانی و درون سازمانی بپردازند و راهبردهای سازمانی را تدوین 

ها و مراکز پژوهشی در نمایند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر دانشگاه

های اطالعاتی و ای به زیرساختتدوین این راهبردها باید توجه ویژه

ان خود داشته باشند. از سوی دیگر با تخصیص واحدی ارتباطی سازم

خاص برای پیگیری امور حوزه مدیریت دانش و بکارگیری افرادی 

های متخصص در این بخش بتوانند کلیه امور اشتراك دانش و همکاری

 برون سازمانی را به شکل منسجم تر به انجام رسانند. 

تا با نتایج پژوهش راسدست آمده از الگوی این پژوهش همنتایج به

. نتایج پژوهش آنها نیز ]31[سهرابی، فروزنده و رئیسی وارنانی است 

نشان داد که بین عوامل انسانی و فنی با عوامل سازمانی تفاوت معناداری 

وجود دارد. در واقع پس از بررسی عوامل مختلف دخیل در الگوی 

ص شد که پیشنهادی آنها یعنی عوامل انسانی، سازمانی و فنی، مشخ

گذاری بر روی عوامل سازمانی بیش از های سازمانی و سرمایهزیرساخت

دیگر عوامل بوده است و توجه کافی به نیروی انسانی کارآمد و جذب 

های مرتبط با اشتراك دانش فناوری ،نخبگان نشده است و از سوی دیگر

نیز در سطح محدودی در اختیار کارکنان قرار گرفته است و فرهنگ 

 تفاده از این تسهیالت نیز به طور مطلوبی فراگیر نشده است. اس

عوامل فردی با اشتراك دانش برون سازمانی » بر اساس این فرضیه که

توان چنین می« اعضای هیأت علمی رشته پزشکی رابطه معناداری دارد

تر، تمایل نتیجه گرفت که هر چقدر اعضای هیأت علمی دیدگاه مثبت

تر و اعتماد و تعهد بیشتری داشته باشند، میزان اشتراك بیشتر، انگیزه باال

دانش برون سازمانی آنها با سایر اعضای هیأت علمی بیشتر خواهد بود. 

در مقایسه میزان رابطه بین عوامل فردی با اشتراك دانش برون سازمانی 

تری نسبت به سه مؤلفه دیگر شد که دیدگاه و نگرش رابطه قویمشاهده 

های مرتبط نشان داد که عوامل فردی بر اشتراك متون و پیشینه دارد. مرور

  Haltmeyerدانش برون سازمانی تأثیر مثبتی دارد که نتایج پژوهش 
که بیان نمود عوامل فردی مورد  ]31[راستا با نتایج این فرضیه است هم

که از یک سازمان به سازمان دیگر  «ارزش دانشی»پژوهش مانند متغیر 

که به ارتباطات اجتماعی و فرهنگ  «دسترس پذیری»گردد، منتقل می

که  «اعتماد»گردد بستگی دارد، سازمان و نیز نوع دانشی که منتقل می

های مختلف دارد و در اشتراك دانش میان سازماننقش مهمی 

 ها دارند.تراك دانش میان سازمانتأثیر مثبتی بر اش «توانایی ارتباط»همچنین

Gouza دو عامل اعتماد و انگیزه را در اشتراك دانش میان  نیز تأثیر

. ]31[ های مختلف بیش از سایر عوامل فردی دانستها و گروهسازمان

توان چنین بیان نمود که کلیه عوامل فردی به در خصوص فرضیه اول می
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ای که گاه در نتایج تحقیقات نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند به گونه

د داشتن اعتماد کارکنان به یکدیگر به دلیل نبود مشاهده شده با وجو

گذاری در سطح درون و برون سازمانی انگیزه کافی میان آنان اشتراك

گیرد در نتیجه مسئولین و سیاستگذاران باید بر کلیه عوامل صورت نمی

فردی اشراف کامل داشته باشند و تک تک آنها را در راهبردهای سازمانی 

 دهند.خود مورد توجه قرار 
عوامل سازمانی با اشتراك دانش برون »در تحلیل این فرضیه که 

، نتایج «سازمانی اعضای هیأت علمی رشته پزشکی رابطه معناداری دارد

چنین نشان داد که هر چقدر فرهنگ سازمانی در شرایط بهتر، ساختار 

تر، حمایت رهبری و مدیریت ارشد از اشتراك دانش سازمانی منسجم

هبردهای سازمان در حمایت از اشتراك دانش بیشتر باشد، بیشتر و را

میزان اشتراك برون سازمانی اعضای هیأت علمی با استادان سایر 

 ها بیشتر خواهد بود. سازمان

های سازمانی با اشتراك دانش برون در مقایسه میزان رابطه بین مؤلفه

ه سه تری نسبت بسازمانی مشاهده شد که فرهنگ سازمانی رابطه قوی

مؤلفه دیگر با اشتراك دانش برون سازمانی استادان دارد. در راستای این 

هایی انجام شده است به عنوان مثال در پژوهش فرضیه نیز پژوهش

Haltmeyer  به بررسی برخی از عوامل سازمانی تأثیرگذار بر اشتراك

دانش پرداخت، از جمله فرهنگ سازمانی، زبان مشترك، ساختارهای 

ای از اطالعات اعضای سازمان و چنین و وجود شبکه ایشبکه

گذاری دانش میان گیری کرد که تمامی این عوامل با اشتراكنتیجه

 . ]31[های مختلف ارتباط معناداری دارد سازمان

نیز پشتیبانی و حمایت  Anantatmulaهمچنین نتایج پژوهش 

ر اشتراك دانش مدیران را به عنوان یکی از عوامل سازمانی عامل مؤثری د

ای و . نتایج سیده، دانشگر و آروم نیز تأثیر عوامل زمینه]39[ذکر کرد 

. ]25[ ها مورد تأیید قرار دادسازمانی را بر اشتراك دانش میان سازمان

های درون کنندهمحقر و همکاران نیز بر این عقیده بودند که تسهیل

وری اطالعات( سازمانی )حمایت مدیریت عالی و توانمندسازهای فنا

 های مختلف داردارتباط مؤثر و معناداری با اشتراك دانش میان سازمان

نیز در پژوهش خود به این  Selmerو  Lauring ،. از سوی دیگر]41[

های مختلف فرهنگ و نتیجه رسیدند که در اشتراك دانش میان سازمان

 .]42[ زبان ارتباط معناداری با اشتراك دانش دارد
عوامل فنی با اشتراك دانش » خرین فرضیه پژوهشدر تحلیل آ

« برون سازمانی اعضای هیأت علمی رشته پزشکی رابطه معناداری دارد

های فنی و فناوری اطالعات و توان گفت که هر چه زیرساختمی

ارتباطات بیشتری برای استادان فراهم شود، میزان اشتراك برون سازمانی 

ها بیشتر خواهد شد. البته ن سایر سازماناعضای هیأت علمی آنها با استادا

طور که بیان شد عالوه بر اینکه سازمان موظف است بسترها و همان

گذاری دانش را فراهم آورد نیاز های الزم برای به اشتراكزیرساخت

ها نیز از های الزم به منظور نحوه استفاده از این فناوریاست که آموزش

 ها ارائه گردد. طریق سازمان

برخی از نتایج حاکی از آن است که با وجود فراهم بودن 

ها و آموزش نحوه استفاده از آنها و همچنین اعتماد به آنها به زیرساخت

دلیل کمبود انگیزه میان کارکنان استفاده از این ابزارها نادیده گرفته شده و 

ها عوامل فنی را شود. بسیاری از پژوهشیا به دست فراموشی سپرده می

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر اشتراك دانش برون سازمانی معرفی 

 نمودند و مفهوم انتقال دانش را بکار بردند.

انجام شد که نتایج  Gouza در همین راستا پژوهشی توسط  

گذاری نشان داد بکارگیری فناوری جدید در انتقال دانش و به اشتراك

نیز Vuuren. نتایج پژوهش ]31[دانش ذهنی و عینی تأثیر مثبتی دارد 

بیانگر این بود که نحوه همکاری، نقش رهبری، سهولت استفاده از 

فناوری اطالعات، سودمندی استفاده از فناوری اطالعات، توانایی و 

های فنی افراد و در نهایت تعهد افراد، همگی بر اشتراك دانش مهارت

پور وهش علی. در پژ]41[ های مختلف تأثیرگذار استمیان سازمان

های فنی بر اشتراك دانش بین گروهی با درویشی نیز تأثیر توانمندی

 راستا با نتایج این پژوهش استتأیید شد که هم 115/1ضریب استاندارد 

]29[. 

های بسیاری در ارتباط است و از آنجا که اشتراك دانش با مقوله 

یک پژوهش  بررسی تمام عوامل و فاکتورهای مرتبط با آنها در گستره

های دیگری در راستای نتایج این گنجد، لذا ضرورت دارد پژوهشنمی

 پژوهش انجام گردد.

با توجه به اینکه مهمترین توانمندسازان اشتراك دانش در سطح 

های ها، اساتید و دانشجویان و در سطح صنعت و شرکتدانشگاه

ود که شخدماتی، نیروهای متخصص و تحصیل کرده هستند، پیشنهاد می

های با استفاده از نظرات آنها و همچنین با توجه به منابع و محدودیت

سازی اشتراك دانش برون موجود راهبردهای طوالنی مدت برای بهینه

انی های سنجش آنها در فواصل زمسازمانی تدوین و عوامل و شاخص

 معین بازنگری و روزآمد شوند.

میت ویژه و راهبردی با توجه به اینکه حوزه اشتراك دانش از اه

تر و شود که برای ارزیابی هر چه مطلوببرخوردار است، پیشنهاد می
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ها و مراکز پژوهشی حوزه دستیابی به جامعیت بهتر، این الگو در دانشگاه

های دولتی و خصوصی ارزیابی و نتایج غیر پزشکی و همچنین سازمان

 آن با نتایج این پژوهش مقایسه شوند.

 

 

 

 تقدیر و تشکر
دکتر  ها می باشد. از سرکار خانم یدکتر این پژوهش حاصل رساله

زهرا اباذری به دکتر فهیمه باب الحوائجی و دکتر فاطمه نوشین فرد، 

 خاطر راهنمایی های ارزنده شان کمال تشکر را دارم.
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ABSTRACT 
 

Introduction: The dynamism of new economy requires researchers in different 

disciplines including medicine, not only to create knowledge quickly but also to 

acquire and apply knowledge through knowledge sharing (KS). So, determining 

factors that may influence knowledge sharing among organizations has become an 

important area of research. The purpose of this paper is to identify and determine factors 

that positively affect knowledge sharing for inter-organizational collaboration among medical 

research centers and medical universities in Iran, as well as proposal of a comprehensive 

model for it. 

Methods: The method of this paper in data collection is mixed methods and applied research 

that was conducted in 2012. The faculty members of medical universities and research centers 

supervised by the Ministry of Health Treatment and Medical Education the population of the 

research included where “stratified random sampling” was used and a minimum required 

capacity of 423 people was provided. Spss 15, And Amos Graphics softwares as well as 

modeling methods of structural equation were used for testing hypotheses and assessment of 

the model. 

Results: With respect to the statistical results and the factor analysis from amongst three 

studied factors, results showed that only the effect of organizational factor on the frequency of 

inter-organizational knowledge sharing was recognized significant and the two individual and 

technical factors did not indicate significant effects on knowledge sharing. Eventually the 

inter-organizational knowledge sharing model was presented with the results obtained from 

the quantitative section. 

Conclusion: The results of this Study will provide empirical basis for planning and 

implementing knowledge sharing mechanisms. 

Key words: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Knowledge Translation, Medical 

Universities. 
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