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  105-150(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 أتیه یاعضا انیاشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در م تیوضع یاسهیمقا یبررس

 هیچمران اهواز و دانشکده علوم پا دیو علوم دانشگاه شه یدانشکده دامپزشک یعلم

شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشک
 

3درزادهی، اشرف ح2فرج پهلو نی، عبدالحس*5زاده یشهناز خادم

 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش اریاستاد .5

 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسوه علم اطالعات و دانشاستاد گر .2

 ، اهواز، ایرانچمران اهواز  دیدانشگاه شه یکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناس .3
 

 اطالعات مقاله

 52/00/61 تاریخ پذیرش:   22/55/61 تاریخ دریافت:

 چکیده
 هیو علوم پا یدامپزشک دانشکده یعلم أتیه یاعضا انیاشتراک دانش در م تیوضع یاسهیمقا یهدف پژوهش حاضر بررس: هدف

 شاپور اهواز بوده است.  یجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشک هیچمران اهواز و دانشکده علوم پا دیدانشگاه شه

 أتیه یعضاا هیانجام شده است. جامعه پژوهش را کل یشیمایاست که به روش پ یفیپژوهش حاضر از نوع توص شناسی:روش
دانشگاه  یپزشک هیچمران اهواز و دانشکده علوم پا دیو دانشکده علوم دانشگاه شه ینفر( دانشکده دامپزشک 511) یعلم

 یرردآوصورت گرفت. ابزار گ یپژوهش با روش سرشمار امعه. جدهندیم لیتشکشاپور اهواز  یجند یعلوم پزشک
پژوهش  یهاافتهی یانجام شده است که بر مبنا یابا استفاده از پرسشنامه ،یهاداده

 شده بود. نی( تدو5362) پرسشنامه  زی( و ن5362) 
ان چمر دیدانشگاه شه یعلوم و دامپزشک یهاکدهدانش یعلم أتیه یکه از نظر اعضادادپژوهش حاضر نشان یهاافتهی ها:یافته

اشتراک دانش از جمله  یهارساختیشاپور اهواز، ز یجند یدانشگاه علوم پزشک یپزشک هیاهواز و دانشکده علوم پا
و  یرهبر یراهبردها رساختیز ،یانسان رساختیز ،یفرهنگ رساختیز ،یو ارتباط یاطالعات یهایفناور رساختیز

 سهیانسبتاً مطلوب وجود دارد. در مق تیبه اشتراک دانش در وضع دیاسات لیو تما یو ادار یساختار خترسایو ز یتیریمد
 یفرهنگ رساختیشاپور اهواز از لحاظ ز یجند یچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشک دیدو دانشگاه شه تیوضع

 انشگاه وجود دارد.در هر دو د یمشابه تیوضع هارساختیز ریو در سا شودیمشاهده م ییهاتفاوت
شاپور  یندج یچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشک دیاشتراک دانش در دو دانشگاه شه یهارساختیز تیوضع گیری:نتیجه

 زین دانش و تیریاز طرف بخش مد ترقیدق یهایزیربرنامه یسازادهیبا پ رسدیاهواز در حد متوسط قرار دارد. به نظر م
 رابطه رقم زد. نیدر ا ار یبهتر تیوضع توانیدانشگاه م در دو یتیریمد یهاتیحما

 چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یعلم أتیه اعضای ها،ساخت ریاشتراک دانش، ز ها:کلیدواژه

 ( sh_khademizadeh@yahoo.com .s.khademi@scu.ac.ir: ایمیل)نویسنده مسئول *
 استناد به این مقاله: 

 انیاشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در م تیوضع یاسهیمقا یبررس .(8931) اشرف، زادهرحید ،عبدالحسین ،پهلوفرج ،شهناز ،زادهادمیخ
 یدنج یدانشگاه علوم پزشک یپزشک هیچمران اهواز و دانشکده علوم پا دیو علوم دانشگاه شه یدانشکده دامپزشک یعلم أتیه یاعضا

 058-508(: 8)88 ،و علم اطالعاتمطالعات کتابداری . شاپور اهواز
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و بیان مسئله مقدمه

ویژه در شوند، دانش به عنوان یک مزیت رقابتی مؤثر به محور شناخته میدر جوامع امروز که به عنوان جوامع دانش

داندداری را دانش و اطالعات میسرمایهترین منبع ثروت در جامعه فرامهم د.آیها به شمار میسازمان

ای و تفکر ها، اطالعات زمینهارزشمعتقدند که دانش ترکیب سیالی است از تجارب،  

در شرایط و فضای جوامع امروز . کندای که چارچوبی را برای ارزیابی و ارائه تجربیات و اطالعات جدید فراهم میحرفه

کند که به مرحله کاربردی و ی خود را پیدا میدانش تنها زمانی ارزش ویژهد.برداری از دانش ضرورت دارمدیریت و بهره

های نویسندگان زیادی با نظرات و دیدگاهو این مرحله فقط با مدیریت دانش اتفاق خواهد افتاد. قابل استفاده بودن برسد، 

اشاره کرد که مدیریت  توان به تعریفکه از آن جمله می اندمتفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداخته

 باشد که برای عملکرد بلند مدت سازمان حیاتی می بندی، سازماندهی و توزیع سرمایه ذهنی دانش را فرایند شناسایی، طبقه

آشکارسازی دانش، ایجاد گرایش : کندبرای مدیریت دانش چهار مرحله تعریف میت.معرفی کرده اس

ه نوناکا و از جمل اکثر متخصصان دانش.دانش، و زیرسازی برای توزیع  گذاریسازی برای به اشتراکدانش، فرهنگ به سوی

ترین در زمینه مدیریت دانش اعتقاد دارند که از مهمترین و قابل توجه 4هانگ و 3، ژانگ و فایرمن 2باک و کیم ،5تاکه اوچی

آفرینی در نظریه دانش  (5664. نوناکا و تاکه اوچی )مراحل فرایند مدیریت دانش، اشتراک دانش است

کنندلق و مدیریت دانش قلمداد میها و تجارب افراد در سازمان را نخستین گام اساسی در خسازمانی، اشتراک دانش، مهارت

اند. دانش در سازمان معرفی کرده مدیریتترین بخش از فرایند ( اشتراک دانش را مهمترین و اساسی

گذاری دانش ها در به اشتراکاز عوامل کلیدی و مهم در مدیریت دانش را توانایی سازمان یکی 

های راتژیتی بسیاری از اسآفرین، بنیاد و پایهولی ارزش اشتراک دانش را به عنوان یک فعالیت پیچیده( نددانمی

های اخیر شعار دانش قدرت است، به شعار اشتراک دانش قدرت است تغییر یافته است در سال. داندمدیریت سازمان می

با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اشتراک دانش در فرایند مدیریت دانش، بررسی وضعیت اشتراک . 

باشد.سازمان می دانش از ضروریات روند موفقیت یک

دانش در محیط دانشگاهی پذیرفته شود، تعامل  به اشتراک گذاری فرهنگدر صورتی که ( بنا به گفته

 علمی حاصل از پذیرش این فرهنگ توسط اعضای هیات علمی، امکان ایجاد آموزش کارآمد و یادگیری اثر بخش را فراهم

دارد اشتراک دانش در سازمان، به تولید دانش منجر می شود و در نهایت بهبود و اظهار مینماید. می

اشتراک  معتقدند ()محققانی همچون اثربخشی عملکرد سازمانی را در پی خواهد داشت. 

پذیرفته شدن دانش به عنوان یک منبع با  مل در مدیریت دانش، محسوب می شود.دانش به عنوان یکی از مهم ترین عوا

ی و پایداری یک سازمان در فضای رقابتی، نیاز مبرمی به بررسی وضعیت یها و اهمیت آن در میزان تواناراهبردی برای سازمان

  ها به وجود آمده است. اشتراک دانش و به کار گیری دانش در سازمان 

ربیت آموزش عالی با تهستند.  در جامعه دارند مؤسسات آموزش عالیها و مؤسساتی که تأثیر غیر قابل انکاری از بخش

ی خود را هایی که مهمترین سرمایهاز سازماند.شونیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، محور توسعه جوامع محسوب می
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ای ژهها در جایگاه ویدانشگاهتوان به زنند، میدانند و در پیشبرد اهداف خود بر دانش نیروی انسانی خود تکیه میدانش می

  ر عهده دانشگاه و دانشگاهیان استی ملی بدر اکثر کشورها، حل مسائل و رفع نیازهای توسعهد.اشاره کر

به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر در منطقه جنوب غرب کشور مطرح است در که دانشگاه شهید چمران اهواز  

بل به صورت های قاز جایگاه باالی علمی خود فاصله گرفته است و رتبه علمی این دانشگاه نسبت به سال (5364) اخیرهای سال

بندی دانشگاه شهید چمران اهواز در رتبه() بندی پایگاه استنادی جهان اسالمقابل توجهی پایین آمده است، بر اساس رتبه

بندی در ، و بر اساس همین رتبه51در رتبه 5364-5363لی ایران قرار داشته، و در ساهادانشگاه 53 در رتبه5362-5365 سال

دی پایگاه استنا بندیشناسی نظام ملی رتبهروشبا توجه به  کشوری قرار گرفته است25این دانشگاه در رتبه 5361-5364سال

مربوط ، (%20) آموزشو بعد از آن به  پژوهش ( به%10) در آن بیشترین وزن که 5361لدر ساعلوم جهان اسالم

چه در بخش  هیأت علمی یبا توجه به تأثیر قابل توجه اعضا بندی است.شود، بیانگر تأثیر پررنگ پژوهش در این رتبهمی

ازی اشتراک سپیادهبه نظر می رسد بندی پژوهش در این نظام رتبه باالیسهم  نو همچنین با درنظر گرفت... آموزش و پژوهش،

 د. باش در ارتقاء جایگاه دانشگاه تأثیرگذارعوامل از  تواندمیدانش در بین اعضاء هیأت علمی و توجه ویژه به این امر 

تکالیف عمومی اعضاء هیأت علمی  22با توجه به مسئولیت و وظایف عضو هیأت علمی که بر اساس ماده از طرف دیگر، 

ت پژوهشی و ینظری و عملی، فعال ،های آموزشیفعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ فعالیتامل : بر شش فعالیت اساسی ش

و اجرایی؛ راهنمایی دانشجو و سایر خدمات دانشگاهی؛ همکاری تخصصی با حوزه کاربردی مرتبط  فناوری؛ فعالیت علمی

هیأت علمی به عنوان تأثیرگذارترین افراد  اعضای(. 5361نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، آخرین نسخه آیین) استوار است

شوند که به تربیت و آموزش نیروی انسانی اشتغال دارند و در هدایت جوامع به سمت پیشرفت شاغل در دانشگاه محسوب می

 اعضای هیأت علمی به عنوان افرادی که دانش ضمنی و عینی در اختیار آنان است، بهد.کننو توسعه نقش کلیدی را ایفا می

یت گذاشتن دانش خود با همکاران، کیفتوانند با به اشتراکدر دانشگاه میگذار در جامعه و به طور ویژه یرعنوان افراد تأث

های آموزشی و پژوهشی و سایر خدمات خود را در دانشگاه باال برده و دانشگاه را در رسیدن به اهداف و موفقیت در فعالیت

 ر مؤثرتری یاری رسانندها به طورقابت با سایر دانشگاه

تراک دانش سازی اشدر جهت پیاده ریزیبا توجه به نقش مؤثر اشتراک دانش در موفقیت و ارتقای سطح دانشگاه، برنامه

ریزی دقیق نیاز به در جهت تدوین یک برنامهت.نشگاه شهید چمران اهواز ضروری اساز طرف مدیران و مسئوالن دا

از ضروریات دباشسازی اشتراک دانش میی پیادهینه وضعیت اشتراک دانش و شرایط الزم براآوری اطالعاتی در زمفراهم

 اشد.بها در دانشگاه شهید چمران اهواز میو بررسی وضعیت این زیرساخت اشتراک دانش هایزیرساختاین امر شناسایی 

جندی شاپور  دانشگاه علوم پزشکی .گذاشته شد ایکار مقایسه بنا بر انجام ترو کاربردی تربرای رسیدن به نتایج دقیق

اهواز به دلیل مجاورت با دانشگاه شهید چمران اهواز، جهت مقایسه وضعیت اشتراک دانش با این دانشگاه انتخاب شد. برای 

پایه و  مشدند. به همین دلیل دانشکده علوهایی با ماهیت نزدیک به هم از هر دو دانشگاه انتخاب میدانشکده این کار باید

 دانشکده دامپزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی که ماهیتی نزدیک به هم دارند انتخاب شدند. 

خت زیرساانسانی،  زیرساختفرهنگی،  زیرساختهایی نظیر لذا پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت زیرساخت

اداری برای به  -ساختاری زیرساختمدیریتی و رهبری و  ردهایراهبزیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی، فناوری

های علوم پایه و دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و مقایسه گذاری دانش در میان اعضای هیأت علمی دانشکدهاشتراک

ریق اطالعات از این طبا وضعیت اشتراک دانش دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است تا 

سازی اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی در ریزی برای پیادهمورد نیاز در این زمینه فراهم شود و در جهت برنامه

شود و برای ضعف و قوت در این زمینه شناسایی می. با انجام این پژوهش نقاطاختیار مسئوالن و مدیران دانشگاه قرار داده شود
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بال این به دن د. در پژوهش حاضر پژوهشگرگیراشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار میسازی پیاده

ن های دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمرااست که دریابد وضعیت اشتراک دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشکده

ت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به دانشکده علوم وضعیت اشتراک دانش در بین اعضای هیأاهواز چگونه است؟ 

 پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز چگونه است؟

 سؤاالت پژوهش

اشتراک دانش در میان اعضای هیأت علمی  هایزیرساختتعیین وضعیت  که هدف اصلی پژوهش حاضربرای رسیدن به 

دامپزشکی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز  دانشکده

 ، پاسخگویی به سؤاالت زیر ضروری است.باشدو مقایسه وضعیت اشتراک دانش در این دو دانشگاه می

ده دامپزشکی و دانشک فرهنگی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکدهزیرساخت نش از لحاظ وضعیت اشتراک دا.5

حصیلی جندی شاپور اهواز در سال ت علوم پزشکی علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه

چگونه است؟  61-61

 دامپزشکی و دانشکده دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکدهانسانی از  زیرساختوضعیت اشتراک دانش از لحاظ .2

حصیلی جندی شاپور اهواز در سال ت علوم پزشکی علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه

چگونه است؟ 61-61

 های اطالعاتی و ارتباطی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکدهفناوریزیرساخت وضعیت اشتراک دانش از لحاظ .3

ندی شاپور جعلوم پزشکی دامپزشکی و دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه 

 چگونه است؟ 61-61اهواز در سال تحصیلی 

 مدیریتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده رهبری و ایراهبردهزیرساخت وضعیت اشتراک دانش از لحاظ .4

ندی شاپور جعلوم پزشکی دامپزشکی و دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه 

 چگونه است؟ 61-61اهواز در سال تحصیلی 

دامپزشکی و  ز دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکدهاداری ا ساختاری  زیرساختوضعیت اشتراک دانش از لحاظ .  1

هواز در سال جندی شاپور اعلوم پزشکی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه 

چگونه است؟ 61-61تحصیلی 

اه ای دامپزشکی و علوم پایه دانشگهبه لحاظ تطبیقی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر این امر در دانشکده 1

ی، فرهنگ زیرساختجندی شاپور اهواز از نظر  علوم پزشکی شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه

 زیرساختمدیریتی،  رهبری و راهبردهایزیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی، فناوریزیرساخت انسانی،  زیرساخت

 شناختی چگونه است؟های جمعیتاداری، وضعیت تمایل به اشتراک دانش و ویژگی ساختاری

 

 وهشژنظری و مروری بر پیشینه پمبانی 
این فرایند را شامل خلق،  آنها ای تعریف میکند.حلقه 4مدیریت دانش را به یک فرایند  2004سال  رد 

 داند.اعه دانش، و کاربرد دانش میسازماندهی، تبادل یا اش
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 (2004چرخه مدیریت دانش آشوک جاشپارا ) :5شکل 
 

 

( معتقدند در حالی کند. خلق دانش نقش کلیدی در رشد یک سازمان ایفا می :1خلق دانش

ای شود، خلق دانش کلید تواند منجر به کارایی فزاینده(، دسترسی و انتقال دانش می2های کلی شامل تسخیر )اخذکه تالش

 های تازه، و ترکیبهای جدید، شناخت الگوهپایان شامل خلق ایدهخلق دانش را فرایندی بی رشد است. 

ی ابزارهای مشارکتی که در جهت بدست داند. همهعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرایندهای جدید به منظور ایجاد دانش میقوا

 گیرند، در خلق دانش مؤثرند.آوردن دانش مورد استفاده قرار می

شود. سازماندهی، ثبت و ضبط و حفاظت از دانش خلق مرحله دوم که ذخیره دانش نیز نامیده می :3سازماندهی دانش

به  (، ، در این راستا صاحبنظران از جمله شود.شده انجام می

کنند و آن به معنای توانایی سازمان در حفظ و ی سازمانی اشاره میترین عاملی که در این زمینه وجود دارد یعنی حافظهمهم

ترین راهکارهای مدیریت منابع فکری سازمان اندازی و بکارگیری حافظه سازمانی، یکی از مهمباشد. راهنگهداری دانش می

ا ههای صریح را دارد. سازمانمعتقدند که حافظه سازمانی، صرفًا توانایی نگهداری دانش (باشد. می

ری سازمانی اکتفا کنند. دینگ و کاریی از حافظه دیگ برای ایجاد مدیریت دانش کارا نباید تنها به ایجاد و استفاده از حافظه

کنار هم قرار گرفتن دو نوع حافظه سازمانی و فردی  کند. موفقیت مدیریت دانش مستلزمتحت عنوان حافظه فردی یاد می

 است. 

دانند با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مدیریت دانش نیازمند یعنی آنچه را که افراد می :4گذاری دانشتبادل و اشتراک

معتقدند که  های مناسب برای تسهیم دانش است. ها، سازوکارها و فناوریمهیاسازی شرایط، سیاست

های فرهنگی تمرکز دارد و همچنین یافتن توازن صحیح و مناسب میان تسهیم و ذخیره تسهیم دانش بیش از هر چیزی بر جنبه

 دانند.دانش را یک هنر می

ای برای شروع تواند نقطهی مدیریت دانش، کاربرد دانش است، همین مرحله میآخرین مرحله از چرخه :5کاربرد دانش

م شده های انجاتوان گفت همه مراحل قبلی این چرخه در خدمت مرحله پایانی هستند و همه فعالیتفرایندی جدید باشد. می

                                                           
1 

2 

3 

4 

5   .

 کاربرد دانش سازماندهی دانش

 تبادل دانش

 خلق دانش
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ازمان مربوطه هستند. منبع مزیت رقابتی بیش از آنکه در در این مراحل در جهت مفید بودن و کاربردی بودن دانش برای س

( تمام هدف مدیریت دانش در این مرحله از فرایند ) خود دانش نهفته باشد در کاربرد دانش نهفته است

 شود.مدیریت دانش نهفته است و این در آمیختن دانش با عمل خالصه می

های )توان به پژوهشهای آموزشی میمحیطدر رابطه با اشتراک دانش در های خارجی انجام شده از پژوهش  

 کرد.اشاره  (5( و ، ((، (، 

(، 5300خاکپور و همکاران )(، 5300های انجام شده داخل کشور در این زمینه پژوهش خاتمیان فرد و پریرخ )پژوهش

ها فرهنگ توان نام برد که  عامل مشترک معرفی شده در این پژوهشرا می (5306پژوهش حسین قلی زاده و میرکمالی )

های جعفرزاده کرمانی توان به پژوهشهای انجام شده در این زمینه در داخل کشور میسازمانی است. از جدیدترین پژوهش

پژوهش سالخورده، رحیمی و زارع  توان بهمی همچنینو اشاره کرد  (5361راد )پهلو و دهداری، فرجپورسلیمان ، (5364)

. است کردهبه فرهنگ سازمان به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش اشاره  اشاره کرد که (5361)

 

 شناسی پژوهشروش

دود به علت مح حاضر که  جامعه پژوهش. انجام شده استتوصیفی است که به روش پیمایشی از نوع  حاضر پژوهش

دانشکده دامپزشکی نفر از  32، از جمله ت علمیاز اعضای هیأنفر  511را  با روش سرشماری انتخاب شدندبودن اعضای جامعه 

دانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دانشکده علوم پایهنفر از  11 نیز علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و نفر از دانشکده 16 و

عه ها در بین جامپس از توزیع پرسشنامه .مشغول به فعالیت هستند 61-61که در سال تحصیلی  دنتشکیل داد جندی شاپور اهواز

علت انتخاب این جامعه، ماهیت مشابه رشته های درصد( برگشت داده شد.  01/10پرسشنامه ) 551نفر(، تعداد  511پژوهش)

  باشد. ها در دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی میدانشکدهموجود در این 

های افتهبر مبنای یاساس آن که  استفاده شد در این پژوهش جهت اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه، از ابزار پرسشنامه

می باشد که در قالب پنج زیر ساخت فرهنگی، عوامل انسانی، فناوری  (5362) آبادییو سلطان یاءاول یان،پورسراجپژوهش 

عامل کلیدی مؤثر در فرایند اشتراک دانش  34و اداری  -های اطالعاتی و ارتباطی، راهبردهای مدیریتی و عوامل ساختاری

د در نظر گرفته شد، در ح که به عنوان یکی از زیر ساخت ها "تمایل به اشتراک دانش"عالوه بر این، برای عامل  .آمده است

هم چنین از پرسشنامه تیپ شخصیتی میشل ( استفاده شد. 5362نیاز، از گویه های مرتبط با این مفهوم از پرسشنامه رضایی )

روایی پرسشنامه توسط شش تن از اساتید علم  ه شده است.ش تیپ شخصیتی جامعه پژوهش استفادجهت سنج 2گوکلن

بدست آمد  00/0شد و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد که در نتیجه عدد  شناسی تأییداطالعات و دانش

 باشد.که بیانگر اعتبار پرسشنامه از نظر آماری می

های آمار توصیفی مانند ، از تکنیک22ی نسخه افزار ها به کمک نرمبرای تجزیه و تحلیل دادهدر این پژوهش، 

ف شناختی و توصیبرای اطالعات جمعیت انحراف و خطای استاندارد میانگین ،جداول توزیع فراوانی، درصد و میانگین

 هتعیین وضعیت اشتراک دانش از لحاظ زیر ساخت های موجود در دانشگا های پرسشنامه استفاده شد. عالوه بر این، برایگویه

از آزمون  پژوهش تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به سؤاالتو برای مقایسه و  شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی اهواز

استفاده شد. و دوراهه تحلیل واریانس یک راهه ای،تی تک نمونه
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 وهشپژ هاییافته

 شوند.اشتراک دانش ارائه میهای شناختی و زیرساختهای پزوهش در دو بعد جمعیتدر این قسمت، یافته

 شناختی:الف. اطالعات جمعیت

دهنده به پاسخنفر از کل اعضای هیأت علمی 551حاضر بیانگر این است که از میان  شناختی پژوهشاطالعات جمعیت

صد در 1/20درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز،  4/11 پرسشنامه پژوهش

درصد از اعضای هیأت دانشکده دامپزشکی دانشگاه  6/53اعضای هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و 

دهند. درصد را زنان تشکیل می 5/36مرد و  را دهندهاز جمعیت پاسخ درصد 6/10 باشند. همچنینجندی شاپور اهواز می

 6/40درصد متعلق به کارشناسی است.  6/0و کمترین آن با   3/65تحصیالت، متعلق به دکتری با بیشترین فراوانی مربوط به 

 باشند. به باال می 30درصد دارای سابقه  1/5و  50تا  5دهندگان دارای سابقه درصد پاسخ
 

 :زدر دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی اهوا های اشتراک دانشب. وضعیت زیرساخت

های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی در این بخش بر اساس سؤاالت پژوهش به بیان وضعیت زیرساخت

 .ه استپرداخته شددانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه جندی شاپور اهواز 

های اشتراک زیرساخت و سطح معناداری  میانگین، آماره آزمون، اختالف پژوهش، میانگینبرای پاسخ به سؤاالت 

اداری و راهبردهای رهبری و مدیریتی در -ساختاریهای اطالعاتی و ارتباطی، فناوریانسانی، شامل زیرساخت فرهنگی،دانش 

 .ارائه شده است 5جدول 

 
-های اطالعاتی و ارتباطی، ساختاریفرهنگی، انسانی، فناوری: مقایسه میانگین نمرات وضعیت اشتراک دانش از لحاظ زیرساخت 5جدول 

 (3) اداری و راهبردهای رهبری و مدیریتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی با میانگین مطلوب مفروض

 

 متغیر
 

 تعداد
 

 میانگین
اختالف 
میانگین

 

آماره 
( )

 آزمون

درجه 
آزادی
 

سطح 
معنی 
داری

 

 %55فاصله اطمینان 

 حد باال

 

 حد پایین
 

 فرهنگی زیرساخت
 

        

 انسانی زیرساخت
 

        

های اطالعاتی و فناوریزیرساخت 
 ارتباطی

 

        

 ادری –ساختاری  زیرساخت

 
      -  

 ومدیریتی رهبری زیرساخت

 
      -  

 

برای زیرساخت فرهنگی، زیرساخت انسانی، زیرساخت  مقدار معناداری آزمون فرضیه  ،5بر اساس نتایج جدول

باشد. معنادار می 01/0در سطح  اداری و زیرساخت رهبری و مدیریتی-ساختاری اطالعاتی و ارتباطی، زیرساختهای فناوری
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های  باال و پایین آزمون فوق با توجه به اختالف ( و نیز شاخص کران11/2از حد بحرانی ) ضمناً بزرگتر بودن مقدار آماره 

مندرج  باشد.  بنابراین براساس اطالعات و نتایجات کسب شده از عدد مبنا میهای بدست آمده نشان دهنده فاصله امتیازمیانگین

های ، زیرساخت انسانی، زیرساخت فناوریفرهنگی زیرساختدر جدول بین میانگین نمرات اعضای هیأت علمی از لحاظ 

 (3)نگین مفروض مطلوب با میا اداری و زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی-اطالعاتی و ارتباطی، زیرساخت ساختاری

ساخت برای زیرساخت فرهنگی، زیر از سوی دیگر منفی بودن اختالف میانگین با عدد مبناشود. تفاوت معناداری مشاهده می

نش ضعیت اشتراک داحاکی از این است که واداری و زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی -انسانی، زیرساخت ساختاری

دامپزشکی و دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز  ز دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکدها هااز لحاظ این زیرساخت

 با سطح مطلوب فاصله دارد.  61 - 61و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 

ن است که با عدد مبنا حاکی از ای های اطالعاتی و ارتباطیبرای زیرساخت فناوری از سوی دیگر مثبت بودن اختالف میانگین

دامپزشکی و دانشکده علوم پایه  از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده این زیرساختوضعیت اشتراک دانش از لحاظ 

  61 - 61ر اهواز در سال تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو

 مطلوبی قرار دارد. نسبتاًدر سطح 

پژوهش و مقایسه وضعیت اشتراک دانش در میان سه دانشکده جامعه پژوهش از آزمون تحلیل  1برای پاسخ به سؤال 

 آورده شده است.  2واریانس یک راهه استفاده شده است که نتایج حاصل در جدول 

ها در تحلیل واریانس رعایت شده است. از این رو با توجه به نتایج نتایج آزمون لونز نشان داد که فرض برابری واریانس

د های دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهیوضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر این امر در دانشکدهتوان گفت می 3جدول 

 وجه به با ت ی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر زیرساخت انسانیچمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشک

باشد تفاوت معناداری بین وضعیت اشتراک دانش و عوامل بیشتر می 01/0( که از 54/0بدست آمده  و سطح معناداری آن )

لوم و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه ع های دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهوازمؤثر بر این امر در دانشکده

نش و وضعیت اشتراک داتوان گفت بین با توجه به نتایج جدول باال میپزشکی جندی شاپور اهواز وجود ندارد؛ همچنین 

های دامپزشکی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه عوامل مؤثر بر این امر در دانشکده

( که از 05/0بدست آمده  و سطح معناداری آن ) با توجه به علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر زیرساخت فرهنگی، 

ت با در نظر گرفتن متغیر زیرساخت فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد . برای درک این تفاوت از آزمون کمتر اس 01/0

و دامپزشکی چمران ( 416/2)های زوجی نشان داد بین علوم چمران تعقیبی توکی استفاده شده است که نتایج مقایسه میانگین

دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور ( و 416/2)اهواز  علوم دانشگاه شهید چمران( و همچنین بین دانشکده 012/3)

( تفاوت معناداری وجود دارد این در حالی است که بین دانشکده دامپزشکی  دانشگاه شهید چمران اهواز و  635/2)اهواز 

وجه به نتایج با تشد. دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در متغیر زیرساخت فرهنگی تفاوتی مشاهده ن

اه های دامپزشکی و علوم پایه دانشگوضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشکدهتوان گفت می 2جدول 

های شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر زیرساخت فناوری

بدست آمده و سطح  با توجه به اداری و زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی -یرساخت ساختاریاطالعاتی و ارتباطی، ز

 بیشر است تفاوت معناداری وجود ندارد.  01/0( که از 00/0معناداری آن )
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 گیریبحث و نتیجه

از  درصد 4/11ا ب دهندگان به پرسشنامه پژوهشاین است که اکثر پاسخی بیانگر تشناخنتایج مربوط به اطالعات جمعیت

دهندگان از دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران درصد پاسخ 1/20 و دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

درصد از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند.  همچنین اکثر  6/53دهندگان با اهواز و کمترین پاسخ

ت به جامعه پژوهش که  دهند. این توزیع نسبرا زنان تشکیل می 5/36و فقط  دهندتشکیل می 6/10را مردان با دهندگان پاسخ

 دهندگان بهاسخاکثر پ رسد.به نظر می طبیعی( نفر 45دهند در مقابل تعداد اندک زنان )نفر از جامعه را مردان تشکیل می 521

ابقه دهندگان به پرسشنامه ساکثریت پاسخدرصد دارای مدرک دکتری هستند. از نظر سابقه شغلی   3/65پرسشنامه پژوهش با 

  هندگان به این رده اختصاص دارد. درصد از کل پاسخ د  6/40دارند  که  سال 50زیر 

باشد که بیانگر می 02/2با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه میانگین کلی وضعیت زیرساخت فرهنگی برابر با 

نتایج حاصل از بررسی این زیرساخت با نتایج . استوضعیت نسبتاً مطلوب این زیرساخت در جامعه پژوهش 

 همسو است.  (

 هایی راجع به اهمیت اشتراکها و گردهماییبرگزاری کنفرانستوان به از راهکارهای تقویت زیرساخت فرهنگی می

المللی سازی اشتراک دانش برای دانشگاه و ارتقاء رتبه و جایگاه در سطح ملی و بینهایی که با پیادهها و مزیتتدانش، فرص

 هایشان در مسیر تحقق اهداف سازمانی،تقدیر مادی و معنوی از اعضاء جهت فعالیت. شود اشاره کردبرای دانشگاه ایجاد می

علمی  هایحقق اهداف سازمانی شریک بدانند و نسبت به نتیجه دادن  همکاریاگر اعضای هیأت علمی خود را در ت و اینکه

هایشان در این زمینه اطمینان داشته باشند اعتماد الزم بین اعضاء و مدیریت جهت همکاری در تحقق خود و قدردانی از فعالیت

بیانگر وضعیت نسبتاً  که است 05/2آمده برابر با میانگین بدست در رابطه با زیرساخت انسانی گیرد. اهداف سازمانی شکل می

پژوهش نتایج بررسی این زیرساخت با نتایج باشد. مطلوب این مؤلفه می

سانی جهت رهایی در راستای آگاهیاندازی سیستمراهخوانی دارد. هم 

 توان به عنوانرا میو ارتباطی اطالعاتی  هایها و سایر ابزارهای فناوریها، خبرنامهسایتتبادل دانش به عنوان مثال وب

ای ها در راستها و دانشکدهو ترغیب نیروی انسانی از جمله مدیران و مسئوالن دانشگاه رسانیرابطه با آگاهیراهکاری در 

 نام برد. هاشرکت در این فعالیتجهت  اشتراک دانش و اعضای هیأت علمیهای حمایت از فعالیت

نتایج پژوهش  (51/3با توجه به میانگین کلی به دست آمده ) های اطالعاتی و ارتباطیدر رابطه با زیرساخت فناوری 

)با نتایج پژوهش  نتیجه این ت نسبتاً مطلوب این زیرساخت است.بیانگر وضعی

 مخوانی دارد.ه 

ه های اطالعاتی در رابطه با سهولت فرایند اشتراک دانش سنجیدهای کاربران سیستمنیازمندیباید با این زیرساخت رابطه  در 

اده اعضای های مورد استفجهت پشتیبانی فنی از سیستم رفع کمبودها در این زمینه اقدامات الزم انجام شود.شود و در راستای 

اداری بیانگر -های پژوهش در رابطه با زیرساخت ساختارییافته هیأت علمی باید نیروهای متخصص و کافی به کار گرفته شود.

 همخوانی دارد. باشد که با نتایج پژوهش می( 11/2ؤلفه با میانگین )وضعیت نسبتاً مطلوب این م

هیأت  یبین اعضاسازی و ترویج ارتباطات بیشتر فرهنگتوان به می اداری،-تقویت زیرساخت ساختاری یاز راهها    

علمی، در نظر گرفتن جلسات کاری بیشتر جهت گفتگوی رودررو برای اعضای هیأت علمی و استفاده از فضای مجازی در 

نتایج پژوهش برای زیرساخت راهبردهای رهبری و مدیریتی بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب این مؤلفه با  این زمینه  اشاره کرد.

 همخوانی دارد. نتایج پزوهش  با این نتیجهباشد. ( می15/2میانگین )
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سازی و حمایت از فرایند اشتراک دانش و همچنین نقش سازی، پیادهبا توجه به اهمیت نقش مدیریت سازمان در فرهنگ

مینه تدابیر این ز های اشتراک دانش باید درتأثیرگذار مدیریت در تشویق و ایجاد انگیزه در اعضاء جهت شرکت در فعالیت

های این امر توجیه نمود. این امر نیازمند یک الزم دیده شود و مدیریت دانشگاه را نسبت به اشتراک دانش و اهمیت و مزیت

هایی جهت آشنایی مدیریت با بحث اشتراک دانش و اهمیت این امر و نیز سازی برنامهریزی و پیادهمتخصص جهت برنامه

صان های اشتراک دانش در این زمینه است که متخصسازی برنامهشاور مدیریت دانشگاه در رابطه با پیادهایفای نقش به عنوان م

 باشند. این رابطه می شناسی به دلیل تسلط بر این حوزه بهترین گزینه درعلم اطالعات و دانش

های دانشکده شکده دامپزشکی نسبت به سایرای بین سه دانشکده، نتایج پژوهش بیانگر وضعیت بهتر داناز لحاظ مقایسه

رسد دلیل این برتری، پیوستگی موضوعی و به نظر میهای اشتراک دانش است. مورد بررسی، از لحاظ وضعیت زیرساخت

های موجود در این دانشکده باشد. در حالی که دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز، ها و گرایشارتباط بیشتر رشته

 ترین وضعیت را دربین سه دانشکده مورد بررسی دارد.ها، ضعیفبه دلیل پراکندگی رشته

 شود ومشاهده میفرهنگی تفاوت معناداری بین دو دانشگاه  زیرساختفقط از نظر های مورد بررسی، از نظر زیرساخت

از آن  ها دارد و پسفرهنگی وضعیت بهتری از سایر دانشکده زیرساختاین در حالی است که دانشکده دامپزشکی از نظر 

ه ب دانشکده علوم پایه پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز و در آخر نیز دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز قرار دارد.

ه دلیل اعتماد ت علمی بهاست که بیانگر همکاری بیشتر بین اعضای هیأفرهنگ حاکم بر دانشکدهرسد دلیل این امر نظر می

ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه بیشتر اعضای هیأت علمی و حمایت بیشتر مسئوالن دانشکده

  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است.

 

 پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

آموزشی از طرف بخش مدیریت دانش دانشگاه جهت آموزش و بیان های ها و دورهشود با برگزاری کارگاهپیشنهاد می

 اهمیت و تأثیر اشتراک دانش بر موفقیت شخصی و سازمانی برای اعضای هیأت علمی تالش شود.

رف های مادی و معنوی برای اعضاء از طهای اشتراک دانش و در نظر گرفتن تشویقشود با حمایت از فعالیتپیشنهاد می

 سازی برای پذیرش اشتراک دانش گام برداشته شود. ه در جهت پیشبرد و فرهنگمدیریت دانشگا

 بخشی در این زمینه تقویت شود.شود با در نظرگرفتن نشریه مختص بخش مدیریت دانش آگاهیپیشنهاد می

گاه سازی اشتراک دانش آشود بخش مدیریت دانش دانشگاه، مدیران و مسئوالن دانشگاه را از مزایای پیادهپیشنهاد می

 سازی اشتراک دانش جلب کند. کند و حمایت ایشان را نسبت به فرهنگ

 

 منافعتعارض 

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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