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Abstract 

Background and Objectives: At the beginning of knowledge transfer, knowledge of the organization 

and its resources (including explicit and implicit knowledge of individuals, databases, documentation 

and literature) should be identified and stored properly after acquisition. Then, in order to ensure that 

existing knowledge is not kept intact, it must be shared among people, which is known as the sharing 

of knowledge. Knowledge sharing is a process in which people share their knowledge to create new 

knowledge. The last step in the knowledge management is knowledge transfer. One of the important 

factors in the survival of organizations is the quality of human resource empowerment. In other 

words, the importance of human resources is much more than new technologies, financial and 

material resources. That is, the main difference between organizations must be knowledge and 

ignorance, not property. The role of efficient, capable and intelligent human forces in realizing 

organizational goals is indisputable.The human resource as the source of knowledge of the 

organization is considered to be the most important, expensive and valuable asset of an organization. 

A powerful human force creates an empowered organization. An empowered organization is an 

environment in which employees collaborate in the activities of each other. 

Methodology: The present study was an applied and descriptive causal study. The sample consisted of 

220 employees of Shohaday Khalij Fars hospital in Bushehr who were selected by simple random 

sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire designed based on the 

research of Szulanski (1996) among members of the research community. The questionnaire used in 

the research includes four components of knowledge source, knowledge receiver, and organizational 

context and knowledge characteristics. To analyze the data, one-sample T-test was used to answer 

the questions and Pearson correlation coefficient and regression tests were used to evaluate the 

research hypotheses. 



 
 

Findings: The findings showed the significance multiple relationship between the predictor variables of 

the source of knowledge, the knowledge receiver, the knowledge attributes and organizational 

context with the transfer of knowledge (p= 0/00). The test was significant and the multiple correlation 

of the above variables was 0.345and confirmed. In general, the results of this study indicated that 

from the source of knowledge, knowledge receivers, knowledge attributes, and organizational 

context, this is the source of knowledge that is more related to the transfer of knowledge and has 

attracted more attention from researchers. Therefore, it is recommended to conduct more and more 

research on each of the issues discussed. 

Discussion: The organization is a complex social system in the context of other systems of the society. 

Without knowing the social, traditional, and economic values of the society, the commentary on the 

performance and the organizational structure is a discussion that lacks the necessary prerequisites for 

scientific research because the organization is not separate from the cultural and traditional society 

context, is closely related to it, and this context is influenced by the human knowledge of the 

organization and enters into it with characteristics, habits, thoughts, traditions and behaviors, and 

gradually attributes them to the organization according to their own characteristics. Therefore, 

planning for knowledge management programs and transferring knowledge in each organization 

should also be considered in the specific context of that organization. Experienced forces and staff 

should be considered as one of the most important sources of knowledge transfer in any organization. 

Through their years of activity, they have gained groundbreaking experiences and planning to transfer 

these experiences to new forces should be the focus of knowledge management and knowledge 

transfer programs in each organization. Perhaps new employees are update in terms of theory and 

academic education, but in dealing with stress and job pressures in workplace including hospitals, 

experienced staff may overcome problems by the use of knowledge and vast experience. Therefore, 

the relationship between the barriers in the source of knowledge and the transfer of knowledge from 

the departmental authorities as the experienced forces to the newcomer and inexperienced personnel 

are among the relationships that everyone affirms. As stated, since individuals and organizations have 

different characteristics, they should be aware of these differences in knowledge transfer. 

Motivational incentives or penalties may be effective in persuading or not encouraging employees to 

share knowledge. Planning to institutionalize the organizational culture of knowledge transfer 

between its employees is one of the things that should be considered seriously about the 

characteristics of the recipient of knowledge.
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مقدمه و بیان مسئله   

که افراداندآمدهوجود بهجوامعیدرمتمدنوقویهایفرهنگوبوده استارزشمندافراد و جوامعبرایهمیشهدانش

ازتراهمیتبادانشتوجه بهو بلکهاستباقیچنانهماصلایناند. امروزهدادهبهادانشوآموزیعلمبهجوامعایندر

ی علم بهتر است یا توان گفت جملهمیحقیقتدردارد.اهمیتاجتماعیسطحهردرفردیهربرایواستشدهنیزگذشته

نها به شروع کرده و تاند که از صفر المللی بودهثروت، امروزه کامالً مصداق دارد. بسیاری از ثروتمندان و مشاهیر ملی و بین

اند. با این وجود، دانشی که بالاستفاده و راکد باشد هیچ های جهانی دست یافتهکمک دانش خود بوده است که به موفقیت

ی مهم در مورد دانش چگونگی مدیریت دانش است که باعث کاربرد مؤثر نفعی برای فرد و یا سازمان صاحب آن ندارد، نکته

 شود.ن میآن برای فرد و سازما

های سازمانی از جاهایی که وجود دارد ها و تجربهسازی تخصصدهی و ذخیرهآوری، سازمانمدیریت دانش فرایند جمع

طور تواند به بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطوح مختلف سازمان با ایجاد درآمد بیشتر و بهها که میو توزیع آن

از ارزشایجادفراینددانش،(. مدیریتشود )ن کمک کند، تعریف میکلی ایجاد ارزش برای سازما

محسوبهاحیاتی سازمانمنبعواساسیعاملیکعنواندانش بهیاناملموسداراییاست. اینسازماننامرئیهایدارایی

وفیزیکیهایسرمایهوشدخواهدگردانش جلوهمدیریتدرهاتوانایی سازمانشکلبهآیندهرقابتیهایمزیتوشودمی

مدیریتسازیپیادهباکهاندرسیدهنتیجهاینبههاسازماندهند. امروزه،میذهنیوهای فکریسرمایهبهراخودجایمالی،

دانش مدیریتاثربخشاجرایکنند. البتهاستفادهسازمانیعملکردبهبودجهتدرشانهای فکریاز ظرفیتتوانندمیدانش

گردند )میآنتوانمندیوتسهیلموجبودارندراکاتالیزورنقشکهداردمختلفیعواملبهمستلزم توجه

.) 

سطحدردانش موجودبایداولدانش،انتقالشروعاست. درشدهتشکیلمختلفیهایبخشازدانشمدیریتفرآیند

قرارشناساییمستندات و مکتوبات( مورداطالعاتی،هایبانکافراد،نزدضمنیوصریحدانشازآن )اعممنابعوسازمان

در بین افراد حفظ و تکثیر شده موجودکه دانشاینشوند. سپس، برایسازیذخیرهمناسبیصورتبهاکتساب،ازپسوگرفته

گویند. تسهیم دانش شود، که به اصطالح به آن تسهیم دانش دانش میاشتهگذبه اشتراكافرادبیندربایدو اتالف نشود،

دیریت ی مگذارند تا دانش جدیدی را خلق کنند. آخرین مرحلهفرایندی است که در طی آن افراد دانش خود را به اشتراك می

دانش انتقال دانش نام دارد. 

کهاستدر جاییسازمانیدانشدادنیا قرارمناسبافرادبهدانشانتقالدانش،مدیریتوظایفدشوارترینازیکی

است.دوجانبهمنافعکسبجهتدانشتسهیموکردنکارشخص براییاگروهتمایلمستلزمدانشاست. انتقالنیازبدان

سازماندرزمانیدانش،انتقالکهدهدنشان میامرشود. اینمیغیرممکنتقریبابه دیگریدانشانتقالدانش،تسهیمبدون

بگذارند نمایشبهراهمکاریبرمبتنیرفتارازباالییسطحکارکنان،تمامیوکاریهایکه گروهدهدمیرخ

(.) 

انتقالبرایدهند. فشاراهمیت میبسیارسازمانیگسترهدرکارکناندانشانتقالچگونگیبهجهانبرترهایشرکت

دانستمتخصصیافرادبهبرای دستیابیهاتالش سازمانراآناصلیدلیلبتواناست. شایدیافتهافزایشهادر سازماندانش

دراخیرهایسالدرکههاییپیشرفتبهتوجهویژه بابهنمایند.موردنیاز کسبمواقعدرراهای جدیددانشتوانندمیکه
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افزونروزصورتبهدانشانتقالاهمیتآموزش،ودانشگاهیباالی تحصیالتهایهزینهاست وآمدهپدیداطالعاتفناوری

فاکتور اساسییکبهدانشافزایشوانتقالدستیابی،تااستشدهعوامل موجبایندادنهم قراریافته است. درکنارافزایش

 (.گردد )تبدیلباالعملکردباهاییبرای سازمان

یکداخلیهایدر بین بخشیاوسازمانداخلبهسازمانبیرونازیعنیسازماندوبینتواندمیدانشانتقالفرایند

بیندانشانتقالبرایالزمهایبتواند زیرساختسازمانکهصورتیشود. درانجامسازمانواحدهایبینعبارتیو بهسازمان

است.آوردهفراهمنیزسازمانازبیروندانشبرای جذبرازمینهزیادیحدتانمایدفراهم راسازمانیواحدهای

ها، عواملی مانند کمبود نیرو و در نتیجه کمبود وقت برای اشتراك و انتقال دانش، با وجود اهمیت انتقال دانش در سازمان

تجارب نیروهای قدیمی و باسابقه، جایگزینی های ارتباطی بین اعضای سازمان، اهمیت ندادن سازمان به بودن مهارتکم

از حد بین همکاران از جمله موانع انتقال دانش در های جدید بدون توجه به تجارب این افراد و وجود حس رقابت بیشروش

 کار است.هها هستند. در واقع هدف اصلی انتقال دانش، انتقال اطالعات و دانش افراد باسابقه و باتجربه به نیروهای تازسازمان

صورتبهاین کشورهاوافتدمیاتفاقکمترایرانجملهازتوسعهحالدرکشورهایدردانشتولیدکهآنبهباتوجه

تقویتکشورهاایندردانشسازوکارهای انتقالاستالزمکنند،میاستفادهیافتهتوسعهکشورهایتولیدیاز دانشگسترده

بهایرانیهایسازمانشدنواردلزومهمچنینوصنایع مختلفبینجهانیرقابتگرفتنشدتبهباتوجهدیگرسویشود. از

دانشمدیریتبهایرانیهایکه سازماناستالزمخارجساختداخلی با کاالهایپذیری کاالهایرقابتلزوموعرصهاین

است مسائل و موانع اجرای الزمانتقال دانش،یتاهمبهتوجهباواین راستاابزار راهبردی نگاه کنند. دریکعنوانبه

 (.توجه قرار گیرد )موردمدیران ایرانیسویازایویژهصورتبهفراینداینآمیزموفقیت

بین ولید های تها آسان نیست. جنرال موتورز در انتقال شیوهها و دانش در شرکتتجربیات نشان داده که انتقال قابلیت

روش های فافزار در بخشهای مهندسی مجدد و فرایند طراحی سختبی ام در انتقال شیوه ها بسیار مشکل داشت و آیبخش

 (.1029خود به مشکل برخورده بود )

است. های مدیریت معرفی شده ترین دغدغهعنوان یکی از مهمبه 2660ی ها، بعد از دههها و دانشانتقال بهترین شیوه

ار دشو -ی محصوالت و خدمات جدید حیاتی استها برای توسعهآنهرچند در موفقیت -های زیادی انتقال دانش راشرکت

 اند. از این گذشته، فرایند انتقال دانش تنها شامل انتقال دانشی قابل بیان و صریح نیست و گاه انتقال دانشیبرانگیز دانستهو چالش

کار گرفت توان آن را به آسانی بیان کرد، توضیح داد، درك کرد و بهشود که نمیرا شامل می

بندی را ارائه کرده است و در پژوهش حاضر نیز از ( بهترین دسته2666) در مورد معرفی موانع انتقال دانش، 

 ارتند از:این مدل استفاده خواهد شد. این ابعاد عب

 موانع موجود در منبع دانش؛ -2

ی دانش؛کنندهموانع موجود در دریافت -1

موانع موجود در بافت سازمانی؛ -3

موانع موجود در خصوصیات دانش. -4
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نایی کنند که باوجود آشها و مراکز درمانی نیز مانند هر سازمان دیگری، هر ساله نیروهای جدیدی را استخدام میبیمارستان

های پزشکی زا و پرفشار بیمارستان، چگونگی برخورد با بیماران در موقعیتی کار در محیط استرسپزشکی، تجربهبا دانش روز 

کنند که و اخالقی مختلف و همراهان آنان را ندارند. از سوی دیگر، نیروهای با تجربه و کاردانی در محیط بیمارستان کار می

گر که این دو گروه با یکدیاند. از آنجائیکردن در این شرایط را کسب کردهها کارکردن در این محیط توان کاردر طی سال

کنند ناچار به تعامل با یکدیگر هستند. حال اگر این تعامل پویا و دوطرفه بوده و نیروهای جدید ضمن در یک محیط کار می

عامل ز در اختیار پرنسل باتجربه قرار دهند این تی آنان، دانش روز را نیاحترام به نیروهای با تجربه و استفاده از دانش و تجربه

وبی صورت خخوبی انجام نشود و احترام و انتقال دانش بین طرفین بهبسیار پویا و کارآمد خواهد بود. اما اگر این تعامل به

کن است ز ممکار مدت زمان زیادی را باید صرف آشنایی با محیط بیمارستان کنند که در این مدت نینگیرد نیروهای تازه

اشتباهات زیادی را مرتکب شوند که در علم پزشکی که با جان بیماران ارتباط دارد این اشتباهات ممکن است تلفات جانی و 

حیط کار در مروحی زیادی را به همراه داشته باشد. از این رو، بررسی روابط و تأثیران آن در بین نیروهای باتجربه و تازه

طرح باشد. لذا، سئوال اصلی این پژوهش به این شکل مکی از تأثیرات انتقال دانش بین دو طرف میبیمارستان ضروری است. ی

 شود:می

هر بر اساس فارس بوشکار و طرحی در محیط بیمارستان شهدای خلیج ها به پرسنل تازهموانع انتقال دانش از مسئوالن بخش

 الگوی ژوالنسکی کدامند؟
 

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی پژوهش

تانی کار و طرحی در محیط بیمارسها به پرسنل تازههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع انتقال دانش از مسئوالن بخش

 براساس مدل ژوالنسکی است.
 

 اهداف فرعی پژوهش

کارها به پرسنل تازهتعیین تأثیر موانع موجود در منبع دانش بر انتقال دانش از مسئوالن بخش -2

ارکها به پرسنل تازهی دانش بر انتقال دانش از مسئوالن بخشکنندهموجود در دریافتتعیین تأثیر موانع  -1

کارها به پرسنل تازهتعیین تأثیر موانع موجود در بافت سازمانی بر انتقال دانش از مسئوالن بخش -3

کارتازهها به پرسنل تعیین تأثیر موانع موجود در خصوصیات دانش بر انتقال دانش از مسئوالن بخش -4
 

 فرضیات پژوهش

کار رابطه وجود دارد.ها به پرسنل تازهبین موانع موجود در منبع دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخش -2

دارد. کار رابطه  وجودها به پرسنل تازهی دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخشکنندهبین موانع موجود در دریافت -1

کار رابطه وجود دارد.ها به پرسنل تازهانی با انتقال دانش از مسئوالن بخشبین موانع موجود در بافت سازم -3

کار رابطه وجود دارد.ها به پرسنل تازهبین موانع موجود در خصوصیات دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخش -4
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 پیشینه پژوهشمروری بر  

به«ایرانیسازمانیکدردانشگذاریاشتراكبهوانتقالموانعبررسی»در پژوهشی با عنوان (، )

بهوانتقالموانعاند. شناساییپرداختهایرانیسازمانیکداخلدردانشگذاریاشتراكبهوانتقالشناسیآسیب

بهحرکتبرایزیرساختیایجاد بهوباشدموانعآنحلبرایگاماولینتواندمیایرانیهایسازماندردانشگذاریاشتراك

و تحلیلتجزیهجهتسازمانداخلدرشدهشناساییموانعحاضرپژوهشنماید. درزیادیکمکیادگیرندههایسازمانسوی

فرستنده، موانعازعبارتنداصلیهایشوند. دستهمیبندیدستهفرعیواصلیهایگروهبهپیشنهادیمدلیکقالبدرتردقیق

شد. باخواهندبندیطبقهفرعیهایگروهقالبدردیگریموانعاصلیهایدستهاینداخلسازمانی. درموانعوگیرندهموانع

چارچوبدرباشد،میایرانیهایسازمانداخلدردانشگذاریاشتراكبهوانتقالموانعیافتنکهمقالهاصلیبه هدفتوجه

سازیقطعهشرکتیکدرراشدهارائهمدلبتوانآنیوسیلهبهتااستگردیدهطراحیاییشده پرسشنامهپیشنهادمدل

هایگروهدرموانعازیکهراهمیتیدرجهپرسشنامه،ازآمدهبدستنتایجآماریو تحلیلتجزیهازاستفادهنمود. باآزمایش

دارایمطالعهموردسازماندرموانعازیککدامکهاستشدهصورت مشخصبدینواستشدهمشخصفرعیواصلی

عبارتی . بهباشدنتایج این پژوهش نشان داد که مانع ارتباطات رسمی  در سازمان دارای بیشترین اهمیت می باشدمیبیشتریاهمیت

ی در گذاری دانش است. پس از آن مانع مدیریت منابع انساناشتراكتوان گفت که این عامل بیشترین مانع را برای انتقال و بهمی

.مرحله بعد قرار دارد. از سوی دیگر شاخص امنیت شغلی مانعی برای انتقال دانش به حساب نیامده است

ارزیابی کردند. هدف « نقش انتقال دانش ضمنی را در توانمندسازی کارکنان» (،)

های مربوط به توانمندسازی کارکنان، نقش و جایگاه دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش این پژوهش مرور ادبیات و نوشته

دار بین متغیرهای ی معنانگر وجود رابطهباشد. نتایج پژوهش بیاصریح و قابل انتقال در بین سایر کارکنان به روشی قابل توجه می

ئولیت گیری، پذیرش مسپژوهش است. به این معنی که بین انتقال دانش ضمنی از یک سو و توانایی کارکنان در تصمیم

ئولیت گیری و اجرا و در نهایت، پذیرش مسگیری از سوی کارکنان، دسترسی کارکنان به ابزارهای مرتبط با تصمیمتصمیم

 .ی مثبت و معناداری وجود داردای تصمیم از سوی کارکنان از دیگر سو، رابطهآمدهپی

عنوان پژوهشی است که « ی موردی سازمان مخابرات مرکزی گیالن(ها )مطالعهبررسی موانع انتقال دانش در سازمان»

رد ی جدیدی مودید از دریچهکند که در این پژوهش موانع انتقال جچناری انجام شده است. پژوهشگر ادعا میتوسط باقری

ی دانش، ی ارتباطبررسی قرار گرفته و ابعاد جدیدی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. این ابعاد شامل چهار بعد زمینه

ای نامهی فرضیات پرسششود. پس از ارائهی خصوصیات دانش میی دانش و زمینهکنندهی دریافتی منبع دانش، زمینهزمینه

ی آماری پژوهش که از مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی مخابرات گیالن تشکیل شده بود، پخش که در نمونه تهیه شده

ستقل و ی بین متغیرهای ممنظور تعیین رابطهآوری توسط دو روش آماری مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا بهشد و پس از جمع

طور دو همین ی سازمانی، دانشی، فیزیکی وهای فاصلهین بخش فرضیهمتغیر وابسته از تحلیل همبستگی استفاده شد که در ا

ی کننده، فرهنگ یادگیری و اولویت پروژهی ترس از دست دادن مالکیت و انگیزش منبع دانش، انگیزش دریافتفرضیه

کنندگی عیینخاصیت ت منظورکننده، توانستند ارتباط خود با موفقیت انتقال دانش را ثابت کنند. و در گام دوم بهدریافت

ها کنندگی فرضیهها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد که در این روش هم فرضیاتی که توانستند خاصیت تعیینفرضیه

ود را در ارتباط کنندگی خاز روش رگرسیون چندگانه استفاده شد که در این روش هم فرضیاتی که توانستند خاصیت تعیین
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ی دانشی و اولویت هی فیزیکی، فاصلی سازمانی، انگیزش منبع دانش، فاصلهدهند به ترتیب اهمیت فاصلهبا متغیر وابسته نشان 

 (. )پروژه بودند

شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند انتقال دانش در »پژوهشی را با عنوان (، ) 

سیار  های شغلانجام دادند. هدف پژوهش شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر انتقال دانش در سازمان« سیارهای شغل سازمان

مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل  60باشد. روش پژوهش مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از می

ند انتقال عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایتوا، فرد و زمینه بهتأثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد مح

الخصوص در هایی استخراج شد که در انتقال دانش، علیدانش شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مؤلفه

های ؤلفهم ای تأثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد، انگیزه و ظرفیت جذبهای شغل سیار تأثیرگذارند. دانش، مؤلفهشرکت

ای تأثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوح و چهارم مدل نیز اجزای تأثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مؤلفه

های انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج ها و همچنین روشی برخی از مؤلفهدهندهتشکیل

دادی از خبرنگاران و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطالعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، شده، مدل مذکور به تع

  .های انتقال دانش مورد تأیید قرار گرفتها و همچنین روشی برخی از مؤلفهدهندهها، اجزای تشکیلمؤلفه

انجام دادند. این « به مدیریت دانشراجع ی موردییک مطالعه»پژوهشی را با عنوان  ،

طور خاص، مدیریت دانش را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شهر بوسان کره جنوی مورد مقایسه پژوهش به

ی فناوری اطالعات، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی را بررسی نموده است. این محققان معتقدند که دانش قرار داده و توسعه

کار انی بهی منابع انسعنوان یک مزیت رقابتی در بازار برای توسعهتواند بهی محرکه برای رشد سازمانی است و مییک نیرو

 .های مدیریت دانش در آن شهر ارائه داده استهایی را برای بهبود شیوهعالوه این پژوهش، استراتژیبرده شود؛ به

، ()عنوان پژوهشی است که توسط « رانییمبنای دانش سازمانی و انتقال دانش در صنعت کشت»

رانی در مواجه با ابزار جریان دانش های جدید در مورد پویایی باالی صنعت کشتیانجام شده است. در این پژوهش دیدگاه

که لیکند که در حاتواند برای انتقال دانش استفاده شود مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش استدالل میکه می

ان خود را متوقف کنند، با این حال، ممکن است، بخشی از دانش این کارکنان از توانند از دست دادن کارکنها نمیسازمان

ای و بررسی متون موجود در مورد انتقال دانش های مؤثر مدیریت دانش حفظ شود. روش پژوهش از نوع کتابخانهطریق شیوه

ز اك دانش وقف شده و رهبری قوی اهای ارتباطی و اطالعاتی، فرهنگ اشترکند که فناوریاین پژوهش بیان میبوده است. 

نعت های مدیریت دانش در صرانی هستند. پیامدهای استفاده از شیوهعوامل ضروری در تسهیل انتقال دانش در صنعت کشتی

ی خود وابسته نوبهبه رانی کهباشد: یکی تغییر دیدگاه نسبت به کمبود پرسنل ماهر در صنعت کشتیرانی در دو حوزه میکشتی

موزش نیروی دریایی و یادگیری است، دیگری جایگزینی منابع در مقابله با مشکل کمبود مهارت است، یعنی، تغییر از به آ

 .دیدگاه حفظ کارکنان به حفظ دانش

های دانشجویی دانشگاهی عنوان پژوهشی است که توسط موهددراس و موهد تدوین چارچوب انتقال دانش برای سازمان

ها های دانشجویی دانشگاهی با آنهایی است که ادارات جدید سازمانیوسف  انجام شد. هدف این پژوهش بررسی چالش

ویان ساختاریافته با حضور برخی از دانشجی نیمهن از طریق مصاحبههای آمواجه هستند. این پژوهش از نوع کیفی بوده که داده

های دانشجویی ناقص ی رسمی برای مواجهه با موانع سازمانآوری شد. مکانیسم انتقال دانش ساختاریافتهسازمانی جمع
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تواند کند که میمی عنوان مدلی پیشنهاد را به  ()، تشخیص داده شد. این پژوهش چارچوب انتقال دانش

های دانشجویی در اجرای وظایف و هایی برای مواجه با موانع رسمی سازمانحلی راههای مربوط در ارائهتوسط سازمان

هایشان اتخاذ شودمسئولیت

تر به ی خدمات کاراتر و خالقانهجهت ارائه تواند امکانات بهتری دراز نظر محققان انتقال دانش مؤثر در بین کارکنان می

ی بین عناصر فرهنگی )اعتماد، ارتباط بین مشتریان خود نهادهای عمومی به دست دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه

حقق عنوان متغیر واسط است. پرسشنامه مپذیری سازمانی بهکارکنان، پاداش، یادگیری و پیشرفت( و انتقال دانش با جامعه

ی معناداری های طیفی از کارکنان بخش عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که رابطهآوری پاسخاخته برای جمعس

ی معنادار بین یادگیری و پیشرفت و انتقال دانش وجود دارد، اما در مورد سه متغیر دیگر: اعتماد، ارتباطات و پاداش رابطه

ش در ایجاد تری نسبت به مدیریت دانتوجه کمک سازمان با تعدیل اثر اعتماد تأثیر قابل ناچیزی مشاهده شد. از سوی دیگر، با

 . رابطه مشاهده شد

دهد که موضوع مدیریت دانش و انتقال دانش توجه زیادی را هم از های موجود در این پژوهش نشان میمروری بر پیشینه

های موجود موانع متعددی را برای انتقال دانش خود اختصاص داده است. پیشینهیرانی و هم محققان خارجی بهسوی محققان ا

توان به مانع ارتباطات انسانی، مانع مدیریت منابع انسانی، مانع شاخص امنیت شغلی، مانع اند که از آن جمله میذکر کرده

های مطرح شده تنها دو پژوهش ب اشاره کرد. از بین پژوهشفرهنگ اشتراك دانش و مانع فناوری اطالعاتی مناس

( در پژوهش خود ) ( از چارچوب انتقال دانش ) ( و ) 

 های مطرح شده در این چارچوب دارد.اند که نشان از جدید بودن شاخصاستفاده کرده

 روش شناسی پژوهش

ه تأثیر های تحقیق کوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی است که با توجه به اهداف و فرضیهپژ

ی آماری پژوهش کلیه کارکنان شود. جامعهدهد با رویکرد علّی انجام میموانع بر انتقال دانش را مورد بررسی قرار می

براساس اطالعات کسب شده از این بیمارستان، تعداد پرسنل در زمان . گیردبیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را دربرمی

نفر از کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر است که  110در این پژوهش نمونه شامل نفر است.  400انجام پژوهش 

اند. الزم به ذکر است که حجم نمونه براساس جدول هگیری تصادفی ساده جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدبه روش نمونه

ی نامههای این پژوهش، پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسشکرجسی و مورگان تعیین شده است. روش گردآوری داده

ه نامه با توجه بی پژوهش است. این پرسشبین اعضای جامعه( ) شده براساس پژوهش ساخته طراحیمحقق

اد و ای به صورت خیلی کم، کم، متوسط، زیمرحلهصورت طیف لیکرت پنجهای پژوهش بهالگو و براساس سؤاالت و فرضیه

برای هر دو  1آرویو سی 2آیویی سیهافرمطراحی شده است. جهت سنجش روایی سازه،  3تا  2خیلی زیاد با نمرات 

شناسی توزیع شد.نتایج روایی برای مولفه های علم اطالعات و دانشزهنفر از متخصصین حو 21طراحی شده و بین  نامهپرسش

و انتقال  35/0، خصوصیات دانش39/0، بافت سازمان 35/0، دریافت کننده دانش 35/0های به شرح زیر است: منبع دانش 

شده  ای کرونباخ محاسبهی پژوهش با استفاده از آزمون آلفهاهنامپرسشکه نشان از تایید روایی است. پایایی  36/0دانش 

                                                           
1. CVI 
2. CVR 
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وارد  132اس اسپیاس افزارنرمی در آورجمعی پژوهش، توزیع و پس از جامعهبین اعضای  نامهپرسش 30است. ابتدا تعداد 

. نتایج نامه توزیع نشدشده و مورد آزمون قرار گرفته است. الزم به توضیح است که در مرحله نهایی بین افراد فوق پرسش

، خصوصیات 96/0، بافت سازمان 51/0، دریافت کننده دانش 53/0مولفه های به شرح زیر است: منبع دانش پایایی برای 

ای نیز جهت گردآوری اطالعات اولیه به منظور که نشان از تایید پایایی است. روش کتابخانه 53/0و انتقال دانش  51/0دانش

افزار پژوهش پس از گردآوری، به منظور تجزیه و تحلیل وارد نرم هاینگارش مبانی و ادبیات پژوهش استفاده شده است. داده

های آماری توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد توصیف شده و با استفاده از روش 13اس اسپیاس

ها از زیه و تحلیل دادهجهت تجافزارهای ورد و اکسل در قالب جدول و نمودار ارائه شده است. شده و با استفاده از نرم

های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور ای جهت پاسخگویی به سؤاالت و آزموننمونهتک آزمون های روش

 استفاده شده است.های تحقیق سنجش فرضیه

 ی پژوهش هایافته

های لیلاند که در ادامه تحهای این پژوهش بر اساس روابط ساده و چندگانه بین متغیرهای مورد مطالعه بنا نهاده شدهفرضیه

 ها ارائه شده است. مربوط به آن

های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ها جهت سنجش صحت فرضیهبا توجه به نوع فرضیه

برای آزمون همبستگی « ـ مقدار »شود. چنانچه مؤلفه دار بودن آن نیز آزمون مین با تعیین میزان همبستگی، معنیچرا که همزما

 توان ادعا کرد.از سطح آزمون کمتر باشد معناداری آن رابطه را می

 در رابطه وجود دارکاها به پرسنل تازهفرضیه اول: بین موانع موجود در منبع دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخش

: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه موانع موجود در منبع دانش با انتقال دانش2جدول 

 های آماریشاخص 

 

 تعداد نمونه

 

 ضریب همبستگی

 

 سطح معناداری

 
 

  متغیرها
 

() () () 

 انتقال دانش -دانش منبعموانع موجود در 

 

های سطح معناداری برای رابطه موانع موجود در منبع دانش با شود، با توجه به نمرهمشاهده می 2طور که در جدول همان

(، بنابراین فرض وجود رابطه بین دو متغیر انتقال 02/0معنادار است ) 02/0شود که آزمون در سطح انتقال دانش مشخص می

( که شدت و جهت رابطه دو متغیر را شود. از طرفی نمره ضریب همبستگی )موجود در منبع دانش تأیید میدانش و موانع 

همبستگی ضعیف  252/0جهت بودن این رابطه است و نمره ی غیرهمدهندهدهد، برای این رابطه منفی است که نشاننشان می

هرچه میزان موانع موجود در منبع دانش باالتر باشد، انتقال دانش توان گفت دهد. لذا میمنفی بین این دو متغیر را نشان می

 کمتر است. 

                                                           
1. spss23 
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بطه  وجود کار راها به پرسنل تازهی دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخشکنندهی دوم: بین موانع موجود در دریافتفرضیه

 دارد.
 

 کننده دانش با انتقال دانشدر دریافت: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه موانع موجود 1جدول 

 
 شاخص های آماری

 
 تعداد نمونه

 
همبستگیضریب   

 

 سطح معناداری
 

 

 متغیرها
 

) ( ) ( ) ( 

 انتقال دانش -موانع موجود در دریافت  کننده ی دانش
 

 

-های سطح معناداری برای رابطه موانع موجود در دریافتبا توجه به نمرهشود، مشاهده می 1طور که در جدول همان

(، بنابراین فرض وجود رابطه 02/0معنادار است ) 02/0شود که آزمون در سطح ی دانش با انتقال دانش مشخص میکننده

( که فی نمره ضریب همبستگی )شود. از طری دانش تأیید میکنندهبین دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در دریافت

 جهت بودن این رابطه استی غیرهمدهندهدهد، برای این رابطه منفی است که نشانشدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان می

د در توان گفت هرچه میزان موانع موجودهد. لذا میهمبستگی نسبتاً ضعیف منفی بین این دو متغیر را نشان می 135/0و نمره 

 ی دانش باالتر باشد، انتقال دانش کمتر است. کنندهتدریاف
 

 ود دارد.کار رابطه وجها به پرسنل تازهی سوم: بین موانع موجود در بافت سازمانی با انتقال دانش از مسئوالن بخشفرضیه
 

 دانش: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه موانع موجود در بافت سازمانی با انتقال 3جدول 

 شاخص های آماری
 

 تعداد نمونه

 

 ضریب همبستگی

 

 سطح معناداری
 

 
 متغیرها

 
() () () 

 انتقال دانش -موانع موجود در بافت سازمانی
 

رابطه موانع موجود در بافت های سطح معناداری برای شود، با توجه به نمرهمشاهده می 3طور که در جدول همان

(، بنابراین فرض وجود رابطه بین 02/0معنادار است ) 02/0شود که آزمون در سطح سازمانی با انتقال دانش مشخص می

( که شدت و جهت شود. از طرفی نمره ضریب همبستگی )دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در بافت سازمانی تأیید می

جهت بودن این رابطه است و نمره منفی ی غیرهمدهندهدهد، برای این رابطه منفی است که نشانا نشان میرابطه دو متغیر ر

ت توان گفت هرچه میزان موانع موجود در بافدهد. لذا میهمبستگی نسبتاً ضعیف منفی بین این دو متغیر را نشان می 115/0

 . شودسازمانی بیشتر باشد، انتقال دانش کمتر انجام می

ه وجود کار رابطها به پرسنل تازهی چهارم: بین موانع موجود در خصوصیات دانش با انتقال دانش از مسئوالن بخشفرضیه
 دارد.
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 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه موانع موجود در خصوصیات دانش با انتقال دانش4جدول 

 
 شاخص های آماری

 

 تعداد نمونه

 

 ضریب همبستگی

 

 سطح معناداری

 
 

 متغیرها

 
() () () 

 انتقال دانش -موانع موجود در خصوصیات

 

 

های سطح معناداری برای رابطه موانع موجود در خصوصیات شود، با توجه به نمرهمشاهده می 4طور که در جدول همان

 معنادار است. 02/0شود که آزمون در سطح میدانش با انتقال دانش مشخص 

ود. از ش(، بنابراین فرض وجود رابطه بین دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در خصوصیات دانش تأیید می02/0)

ی دهدهندهد، برای این رابطه منفی است که نشان( که شدت و جهت رابطه دو متغیر را نشان میطرفی نمره ضریب همبستگی )

ذا دهد. لهمبستگی نسبتاً ضعیف منفی بین این دو متغیر را نشان می 134/0جهت بودن این رابطه است و نمره منفی غیرهم

 توان گفت هرچه میزان موانع موجود در خصوصیات دانش بیشتر باشد، انتقال دانش در سازمان کمتر است. می

ش ی دانش، بافت سازمانی و خصوصیات دانش با انتقال دانکنندهتی پنجم: بین موانع موجود در منبع دانش، دریاففرضیه
 رابطه چندگانه وجود دارد.

تحلیل رگرسیون چندمتغیره به دو صورت ورود مکرر )اینتر( و گام به گام برای بررسی فرضیه پنجم پژوهش از روش

 منبع دانش، خصوصیات دانش، بافت سازمانینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهای  3)استپ وایز( استفاده کردیم. جدول 

 دهد.گام نشان میبهکننده دانش را با انتقال دانش را به روش ورود مکرر )اینتر( و گامو دریافت
 

 کننده دانش، خصوصیات دانش و بافت سازمانی با انتقال دانش: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای رابطه منبع دانش، دریافت3جدول 

,

 

 روش
 متغیر

 
 مالک

 متغیرهای پیش بین


ان
زم

هم
 

ش
دان

ل 
تقا

ان

 منبع دانش

 

 کننده دانشدریافت

 خصوصیات دانش
 

 بافت سازمانی
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گ

 

ش
دان

ل 
تقا

ان
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 کننده دانشدریافت

 بافت سازمانی
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-نشان داده شده است، رگرسیون پیش بینی انتقال دانش از روی متغیرهای منبع دانش، دریافت 3گونه که در جدول همان

(. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش  919/9و02/0دار می باشد )کننده دانش، بافت سازمانی و خصوصیات دانش معنی

، خصوصیات دانش با ضریب 259/0کننده دانش با ضریب بتای ، دریافت036/0گردد. متغیر منبع دانش با ضریب بتای تأیید می

ن، چنیبینی کنند. هم طور منفی و معناداری انتقال دانش را پیشتوانند بهمی 0131/0و بافت سازمانی با ضریب بتای  016/0

شود. نتایج تحلیل رگرسیون  از واریانس انتقال دانش توسط متغیرهای یاد شده تبیین می 226/0دهد نشان می  مقدار 

 باشند.ننده انتقال دانش میکبینیکننده دانش و بافت سازمانی به ترتیب پیشگام نیز گویای این است که متغیرهای دریافتبهگام

 

 بحث و نتیجه گیری

مراتب از عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی بهها، کیفیت توانمندی نیروی انسانی است. بهوامل مهم بقا و حیات سازماناز ع

 ها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی وتر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانهای جدید، منابع مالی و مادی بیشفناوری

عنوان باشد. منبع انسانی بهمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار میناداری. نقش نیروی انسانی کارآ

زمان شود. نیروی انسانی توانمند، سای یک سازمان  محسوب میترین سرمایهترین و باارزشترین، گرانمنبع دانش سازمان مهم

یگر ها بایکدهای مختلف، درانجام فعالیتکه کارکنان درگروهآورد. سازمان توانمند محیطی است وجود میتوانمند را به

 کنند.همکاری می

های های جامعه قرار دارد و بدون شناخت ارزشدیگر نظامباشد که در متنای میسازمان مجموعه و نظام اجتماعی پیچیده

ای الزم و هی است که فاقد پیش شرطی عملکرد و بافت سازمانی بحثاجتماعی؛ سنتی و اقتصادی جامعه اظهارنظر درباره

اتنگی با آن ی تنگباشد، رابطهکه سازمان جدا از بافت فرهنگی، سنتی جامعه نمیباشد به جهت ایناساسی تحقیق علمی می

 شوندها و رفتار خاص به آن وارد میدارد و این بافت متأثر از علوم انسانی سازمان است و با خصوصیات؛ عادات؛ افکار، سنت

قال های مدیریت دانش و انتبرنامه ریزیکنند. لذا، در برنامهچه را خود دارند بتدریج به سازمان القا میهای مطابق آنو ویژگی

 دانش در هر سازمان باید به بافت خاص آن سازمان نیز توجه کرد. 

جود کار رابطه وها به پرسنل تازهمسئوالن بخشبین موانع موجود در منبع دانش با انتقال دانش از » 2نتایج بررسی فرضیه 

ی ی نمرهشود. از طرفی بین دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در منبع دانش تأیید مینشان داد که فرض وجود رابطه« دارد.

 252/0 ی منفیجهت بودن این رابطه است و نمرهی غیرهمدهندهضریب همبستگی برای این رابطه منفی است که نشان

توان گفت هرچه میزان موانع موجود در منبع دانش باالتر دهد. لذا میهمبستگی ضعیف منفی بین این دو متغیر را نشان می

( و همچنین ) توان با پژوهش انجام شده توسط نتایج این فرضیه را میباشد، انتقال دانش کمتر است. 

)توانمندسازی کارکنان( همسو دانست.  () تا حدودی با پژوهش 

ــایج بررســی فرضــیه  ــت: »1نت ــع موجــود در دریاف ــین موان ــدهب ــش از مســئوالن بخــشکنن ــال دان ــا انتق ــش ب ــه ی دان ــا ب ه

ــع موجــود در« کــار رابطــه وجــود دارد.پرســنل تازه ــر انتقــال دانــش و موان ــین دو متغی  نشــان داد کــه فــرض وجــود رابطــه ب

ــت ــدهدریاف ــد میکنن ــش تأیی ــی نمــرهی دان ــی اســت کــه نشــانشــود. از طرف ــن رابطــه منف ــرای ای -ی ضــریب همبســتگی ب

همبســتگی نســبتاً ضــعیف منفــی بــین ایــن دو متغیــر را  135/0جهــت بــودن ایــن رابطــه اســت و نمــره منفــی ی غیــرهمدهنــده
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ی دانــش بــاالتر باشــد، انتقــال دانــش کننــدهتــوان گفــت هرچــه میــزان موانــع موجــود در دریافــتدهــد. لــذا مــینشــان مــی

 همسو دانست.    ()توان با پژوهش انجام شده توسط نتایج این فرضیه را میکمتر است.

بطه وجود کار راها به پرسنل تازهبین موانع موجود در بافت سازمانی با انتقال دانش از مسئوالن بخش: »3نتایج بررسی فرضیه

رفی نمره شود. از طنشان داد که فرض وجود رابطه بین دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در بافت سازمانی تأیید می« دارد.

همبستگی  115/0جهت بودن این رابطه است و نمره منفی ی غیرهمدهندهضریب همبستگی برای این رابطه منفی است که نشان

شد، توان گفت هرچه میزان موانع موجود در بافت سازمانی بیشتر بادهد. لذا میر را نشان مینسبتاً ضعیف منفی بین این دو متغی

همسو    () توان با پژوهش انجام شده توسطنتایج این فرضیه را میشود. انتقال دانش کمتر انجام می

 دانست. 

ار کها به پرســنل تازهدانش با انتقال دانش از مســئوالن بخشبین موانع موجود در خصــوصــیات : »4نتایج بررســی فرضــیه 

ـــیات دانش تأیید « رابطه وجود دارد. ـــوص ـــان داد که فرض وجود رابطه بین دو متغیر انتقال دانش و موانع موجود در خص نش

سـت و ابطه اجهت بودن این ری غیرهمدهندهشـود. از طرفی نمره ضـریب همبسـتگی برای این رابطه منفی اسـت که نشـانمی

وجود توان گفت هرچه میزان موانع مدهد. لذا میهمبستگی نسبتاً ضعیف منفی بین این دو متغیر را نشان می 134/0نمره منفی 

شده توسط  توان با پژوهش انجامنتایج این فرضیه را میدر خصوصیات دانش بیشتر باشد، انتقال دانش در سازمان کمتر است. 

 همسو دانست.   ()

ی دانش، بافت سازمانی و خصوصیات دانش با کنندهبین موانع موجود در منبع دانش، دریافت: »3نتایج بررسی فرضیه 

بع دانش، بین مننشان داد که در سطح معناداری رابطه چندگانه بین متغیرهای پیش« انتقال دانش رابطه چندگانه وجود دارد.

ا پژوهش توان بنتایج این فرضیه را میخصوصیات دانش و بافت سازمانی با انتقال دانش وجود داردی دانش، کنندهدریافت

 همسو دانست.   () انجام شده توسط

 ی دانش، خصوصیات دانش و بافتکنندهدهند که از بین منبع دانش، دریافتطورکلی نتایج این پژوهش نشان میبه

ی بیشتری با انتقال دانش داشته و توجه بیشتری را نیز از سوی محققان به خود ع دانش بوده است که رابطهسازمانی؛ این منب

 شود.تر در مورد هر یک از موارد مطرح شده توصیه میهای بیشتر و منسجماختصاص داده است. لذا، انجام پژوهش

 

 قدردانی

راوان، ؛ علیرغم مشغله کاری ففارس بوشهر یجخل یشهدا یمارستانکارکنان ب یهکل از دانند ینگارندگان بر خود الزم م

 .یندپژوهش تشکر نما ینانجام ا همراهی در جهت
 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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