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Abstract   
The purpose of this study is to investigate the attitudes of faculty members of 

Yazd University about knowledge sharing and analysis of related factors. In 

this research, descriptive and survey methods have been used. The statistical 

population of the study includes all faculty members of Yazd University. The 

sample size was determined based on the Cochran formula of 115 people and 

the samples were selected using the stratified random sampling method. In 

explaining the factors related to faculty members' attitudes about knowledge 

sharing, individual characteristics including gender, age, work experience, 

and academic rank were considered. SPSS 21 software was used for data 

analysis. Findings showed that there is no significant relationship (p˃0.05) 

between gender, academic rank, work experience, and age of respondents in 

terms of three variables of behavior, attitude, and awareness. However, the 

relationship between faculty members' attitudes and variables of behavior, 

knowledge, tools, and motivating and limiting factors (P˂0.001) was 

significant. Given the positive and significant relationship between factors 

affecting knowledge sharing and attitudes about knowledge sharing, it can be 

said that the existence of a strong organizational culture leads to an increase 

in the willingness of people to share knowledge and their success in doing this 

with colleagues. 
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  ن یعوامل مرتبط با آن در ب یدانش و واکاو میبر تسه ینگرش مبتن

 1399در سال  زدیدانشگاه   یعلم اتیه یاعضا

 چکیده

توزیع دانش را در   ژهیو بهدانشی است که چرخه حیات دانش درون سازمان  تسهیم دانش یکی از فرایندهای

ی دانشگاه یزد پیرامون  علمئت یهبررسی نگرش اعضای  هدف از این پژوهش  . دهدی مسراسر دانشگاه شکل  

در این پژوهش از روش توصیفی و پیمایشی بهره برده شده   آن است. عوامل مرتبط با    یواکاو تسهیم دانش و  

فرمول    . که حجم نمونه بر اساسبودیزد  دانشگاه    ی علمئت یاعضای ه  تحقیق شامل کلیه است. جامعه آماری  

ی پیرامون تسهیم دانش،  علمئتیه. در تبیین عوامل مرتبط با نگرش اعضای  نفر تعیین گردید   115کوکران،  

علمی  های ژگیو  مرتبه  و  سابقه کاری  فردی شامل جنسیت، سن،  رابطه   موردتوجهی  قرار گرفت. همچنین 

ابزارها، ترغیب ها، و موانع تسهیم دانش در بین پاسخگویان بررسی شد. در  کنندهنگرش با آگاهی، رفتار، 

 بین (˃05/0p)رابطه معناداری    ها نشان دادیافته استفاده شد.  SPSS 21  افزارنرمها از  داده  لیوتحلهیتجز

  اما،نگرش و آگاهی وجود ندارد.    رفتار،ازنظر سه متغیر  پاسخگویان  مرتبه علمی، سابقه کاری و سن    جنسیت،

و محدودکننده    کنندهآگاهی، ابزارها و عوامل ترغیب   ،و متغیرهای رفتار  ی علمئت یرابطه بین نگرش اعضای ه

(001/0P˂  )  .بر تسهیم دانش و نگرش    مؤثربین عوامل    داری معنبا توجه به وجود رابطه مثبت و  معنادار بود

ی قوی منجر به افزایش تمایل به تسهیم دانش  سازمانفرهنگگفت که وجود    توانی مپیرامون تسهیم دانش،  

 .شودی مدر انجام این مهم با همکاران   هاآندر افراد و موفقیت هر چه بیشتر 

 ی، دانشگاه یزد علمئت یه: تسهیم دانش، اعضای  ها دواژهیکل
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 مقدمه
تع  عامل  دانش  که  عصری  به    کنندهن ییدر  دانش  مدیریت  است،  جامعه  ثروت  و  قدرت 

  یی هااست، مخصوصاً سازمان  شدهلیها تبددرون آن  یهاوظیفه جوامع و سازمان  نیترمهم

  دانش  اشتراک.  کنندیو عملکرد خود تالش م  هاتی طور مؤثر برای اصالح و بهبود فعال که به

دانش کارآمد   تیریمد  یبخش اساس  شود،¬یم  اد ی  زی دانش ن   متسهی  عنوان   تحت   آن  از   که 

حل   یبرا گرانیبا د همکاری و کمك منظور¬دانش ارائه اطالعات و دانش به می است. تسه 

ا روش  ها استی س  یاجرا  ایو    دیجد  یهاشهیاند  جادی مشکالت،  است   دیجد  یهاو 

(Zimmermann et al, 2017) انتقال تجارب و دانش    داومم   ندیفرا  كیعنوان  به  ده،یپد  ن ی. ا

ها و سازمان  افراد، گروه  ن یب  ی ارتباط  ی هاکانال  ق یوکار از طرکسب  ی ندهای در فرا  یسازمان

سازمان،    هایافراد و بخش   ن یدانش ب  م ی (.  تسه1397است )آرمون و همکاران،    شدهفیتعر

ابزار  ی توجهقابل  یریادگ یو    یمنافع آموزش  تواندیم و  باشد  بهبود    یبرا  ندقدرتم  یداشته 

  سازمان باشد. یو بقا یوربهره

تسهیم دانش،   با  ارتباط  این زمینه و شناخت عوامل  پردازهینظردر  با    مؤثری در  بر آن 

  گرفتهانجام  2005های متعددی از سال های آموزش عالی، پژوهشرویکرد جامع در محیط

 در  تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان به فقط این مفهوم، در ابتدا  .( zive et al, 2011)  است

 آن  اساسی نقش  به توجه با  جیتدربه اما گرفت،می ی قرارموردبررس دانش  مدیریت فرایند

موضوع دانش، مدیریت در  مجزا صورتبه را دانش  یگذاراشتراک به محققین، 

 را  دانش  یگذاراشتراک بر  تأثیرگذار عوامل برآمدند تا  درصدد و اندداده قرار موردتوجه

   .کنند بررسی شناسایی و فرآیند، این  بهبود جهت

دانش  جامعه  اساسی  ضروریات  از  مستندسازی  و  تسهیم  دانش،  مدیریت  محور  تحقق 

نهکنونی است. دانش که محصول اصلی دانشگاه مراکز تحقیقاتی است  به شکل  ها و  تنها 

در سطوح    یبردارصورت دانش فردی و ضمنی نیز وجود دارد. دانش قبل از بهرهعینی بلکه به

که اجرای    هاییبخش یکی از    .باید ابتدا در درون سازمان به اشتراک گذاشته شود  مختلف

توسعه    محورآموزش عالی،    .تسهیم دانش در آن بسیار حائز اهمیت است، آموزش عالی است
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آموزش و  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  اصلی  کانون  و  مختلف  جوامع  هر    دهیددر  در 

هایی هستند که  سازمان  ازجملهآموزشی    مؤسساتها و  دانشگاه  .شودیای محسوب مهجامع

در   دانش  تسهیم  نحوه  و  دانش  مدیریت  ویژه  ها آنمبحث  اهمیت  از  مختلف  ای به دالیل 

های متفاوت )دانشجویان، اساتید و ده وجود سه گروه با ویژگیبرخوردار است. نقش فزاین 

ها برخی از علل این اهمیت  کارکنان( مبحث تسهیم دانش و مدیریت دانش در این سازمان

خورده  ازآنجاکه حیات آموزش و پژوهش به یکدیگر گرهروند. عالوه بر این   به شمار می

دا علمی  تغذیه  به  خود  رونق  برای  پژوهش  و  تجربه  است  برای  نیز  دانشگاه  و  نشگاه 

اشتراک  ش یهافرمول به  و  تعامل  بنابراین  نیاز دارد،  پژوهش  میان اعضای    یگذاربه  دانش 

 (.  1394)صیف و همکاران،  شاغل در این مراکز انکارناپذیر است ی علم ئتیه

سازمان موفقیت  در  دانش  تسهیم  حیاتی  توسعه  نقش  در  پدیده  این  اهمیت  و  ها 

ها، ضرورت توجه به این مسئله  ی مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاهکارکردها

ی دانشگاه یزد چه شناختی از مفهوم  علم  ئتیهرا برای محققین نمایان ساخت که اعضای  

ی در این رابطه  علم  ئت ی ه الزم بود روشن شود که نگرش اعضای    درواقع تسهیم دانش دارند.  

  زعم بهدازه با رفتار آنان مرتبط  است. ضمن اینکه باید دید   چگونه است و این نگرش تا چه ان

بین آنان  ی چه عواملی میعلم  ئتی ه اعضای   یا مددگر پدیده تسهیم دانش در  تواند مخل 

است قدمی در راستای شناخت پدیده تسهیم دانش در دانشگاه    درصددباشد. پژوهش حاضر  

ی این دانشگاه در موضوع تسهیم دانش  علمئتیههای اعضای  یزد و بررسی نگرش و دیدگاه

بردارد. همچنین برای مدیران سازمان و اعضا مشخص شود که این دانشگاه تا چه حد در  

 مبحث مدیریت دانش و تسهیم دانش موفق بوده است. 

 پیشینه پژوهش 
اشتراک دانش در    موانع  ها وحلراه  ییشناسا  هدف  با( پژوهشی  2020)  1پور قانعمحمودی و  

های پژوهش،  ی دانشگاه گیالن انجام دادند. طبق یافته علم  ئتی ه   یاعضا  دیها از ددانشگاه

بر رفتار اشتراک دانش و وابستگی    رگذاری تأث عامل    ن ی ترمهم  91/2عوامل سازمانی با میانگین  

 

1 . Mahmoudi & Pourghane 
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راک دانش  مانع در اشت   عنوانبهشناخته شد. شاخص نوآوری نیز    رگذاری تأث شاخص     نیترمهم

شده  یسازمان  یهازهی انگ« و   اهم  سئولین م   یتوجهیبعامل  عنوان  به  « درک  اشتراک    تی به 

  سطح آموزشی   و  یا، سابقه حرفهتی مانند جنس   ییرهای عوامل مؤثر و متغ  ن ی ب  .معرفی شدش  دان

 .شدنمشاهده  یدارا رابطه معن 

دانش   یگذاربه اشتراک( در پژوهش خود با عنوان 2018) 1الکوردی، الهداده و الدابی  

ی به این نتیجه دست یافتند که در شناخت و درک اشتراک دانش،  در مؤسسات آموزش عال

به سایر بخش  ارائه نقطه کانون  ها کمتر است. این سهم دانشگاهیان نسبت  به    ی برا  یمطالعه 

ها و  یاستراتژ  ن یات مربوط به تدوتحقق الزام  یبرا  یارشد در مراکز آموزش عال  تیریمد

ارتقاء عملکرد    جهی و درنت   انی دانشگاه  ن یدانش در باشتراک    جهت ارتقاء   مناسب  یهابرنامه

 .کندها کمك میمؤسسات آن

نفر از    62  ن یب  یرفتار اشتراک   یبررس   د بهدر پژوهش خونیز  (  2016)  2سانتوش سانتوش و   

  ی که اعضاپرداختند و به این نتیجه دست یافتند  هند یملآزاد دانشکده  ی علم ئتیه  یاعضا

  نی تأم  یبرا  یری ادگیاشتراک دانش و منابع    ری طور فعال درگبه  یدانشگاه آزاد مل  یعلم  ئتیه

 . خود هستند  یری ادگیو  یآموزش  ی ازهای ن

مطالعه  یافته از  حاصل  کوهانگ  چیپالسکوهای  داد  (  2013)3  و  نشان  منیز    ان ی اعتماد 

  از فرهنگ   یانتقال دانش است. اعتماد ناش   ایدانش و    میتسه  یبرا  یضرور  شرطش یکارکنان پ

 دهد. یم  ش یدانش را افزا می افراد به تسه  لی م یسازمان

  به این نتیجه دست یافتند که   ی مالزبا انجام تحقیق خود در  (  2013)  4نروا ی و م  پیی،  ارامای 

متقابل، هنجا  ،یرونی ب  یهازهی انگ دانشگاه  كی  یاتیعوامل ح   ،یذهن   یرهاروابط    ی نگرش 

  ی می مستق  ر ی ده و جو سازمان موجود تأثش  درک  ی کنترل رفتار  . نسبت به اشتراک دانش است

 اشتراک دانش داشته است.  یبر رفتارها

 

1. Al-Kurdi, El-Haddadeh & Eldabi 

2. Santosh & Santosh 

3 .Palskovich &  koohang 

4. Ramayah, Yeap & Minerva 
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های  ( به بررسی رفتار تسهیم دانش و اثر خود انگیزشی و مشوق7120)  1لو و همکاران 

اطالعات در    تیریمد  یهاوقت گروهتمام  یعلم  ئتیه  یاعضا  میاندرونی بر تسهیم دانش  

نتایج نشان داد که بین چهار مؤلفه تسهیم    .پرداختند  وانیدر جنوب تا  یورافن   یهادانشگاه

اعضای   بین  مشوقعلم  ئتی ه دانش  انگیزه،  دانش،  دانش،  تسهیم  رفتار  بر  مشتمل  و  ی  ها 

و   سن  دانشکده،  موقعیت  و  نوع  تدریس،  سابقه  متغیرهای  با  دانش  تسهیم  موقعیت 

 ی رابطه وجود دارد. علم ئتیههای اجرایی اعضای  مسئولیت

زاده هاشمیان  و  معظم  خلعتبری  پ1399)  عسکری،  در  ژوهش (،  منتشرشده  کمّی  های 

اخیر  نشریات علم ـ پژوهشی کشور در ده سال  ی  موردبررسرا در موضوع تسهیم دانش  ی 

عنوان متغیرهای مستقلی شناسایی شدند که بر  پیشین به  یهادر پژوهش عامل    25قراردادند.  

،  نیآفراجتماعی، رهبری تحوله  عوامل سرمایداشتند.    ری عنوان متغیر وابسته تأثتسهیم دانش به

سرمای و  سازمانی  انداز  یشناختروان  هبدبینی  بیشترین  از  ترتیب  بودند.   هبه  برخوردار  اثر 

ارتباطات   سرپرست،  کنترل  دانش،  بر  مبتنی  فرهنگ  سازمانی،  شهروندی  رفتار  تغیرهای 

دانش از    سازمانی، انگیزش شغلی، نگرش به تسهیم دانش، اعتماد میان فردی، قصد تسهیم 

 کمترین اثر برخوردار بودند.

نگرش به تسهیم دانش، نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش    و  یرونیانگیزش درونی و ب

( نادی  و  نوری کوهانی  توسط  دبیران  نت 1398بین  بررسی شد.  نشان  (  که  ایج  انگیزش  داد 

شده، هنجارهای ذهنی  درونی و بیرونی، نگرش درباره تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک

 .رفتار تسهیم دانش دبیران مؤثر است  ش یافزا و نیت تسهیم دانش بر

ترک سلیمی،  که  )بررسی  فارسی  دهقان  و  سرمایه  1398زاده  اثر  مطالعه  جهت  در   )

دادند انجام  بر تسهیم دانش  و    ی اجتماع  هیابعاد سرما  ن یب دهنده آن بود که  نشان  ،اجتماعی 

ر و مثبت تسهیم  کننده معنادابینیو سرمایه اجتماعی پیش   وجود دارد  ی دانش همبستگ  م یتسه

 ی تولید دانش دانشگاهی است.  هاگروهدانش در 

 

1. Lou & et al 
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بر    گرانی ها و لذت کمك به دمشوق  م ی مستق  ری تأث(  1397در پژوهش بیرانوند و سیف )

  م ی رمستقی غ  ری تأث اما شد؛ن تأییددانش  م ی اعتماد بر قصد تسه  م یمستق  ری دانش و تأث م ی قصد تسه 

و    یذهن   یواسطه هنجارهادانش به  می قصد تسه  رب  گرانیها، اعتماد و لذت کمك به دمشوق

 . مورد تأیید قرار گرفتدانش  می نگرش به تسه 

  زان ی م  یهدف بررس  خود با  قیدر تحق (  1395)  دایو هو  پوریرجائ  ،یآذرخوارانیرجائ

به این نتیجه رسیدند که    منتخب اصفهان  یهادانشگاه  یعلم  ئتی ه   یدانش اعضا  می رفتار تسه 

اعضای   دانش  تسهیم  رفتار  میانگین  بین  مثبتی  و  معنادار  دانشگاهعلم  ئتیهتفاوت  های  ی 

جنس، مرتبه علمی، سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت وجود    برحسبمنتخب اصفهان 

 دارد.

( نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند  1394سرخوش، اخوان و گرمابدری )حسینی

که کیفیت زندگی کاری اثر مثبت و معناداری بر نگرش و رفتار تسهیم دانش کارکنان دارد.  

در تقویت قصد تسهیم دانش بوده و قصد تسهیم    مؤثرهمچنین نگرش به تسهیم دانش عاملی  

در میان ابعاد کیفیت    کهیطور بهگذارد،  د بر رفتار تسهیم دانش اثر میخو  نوبهبهدانش نیز  

 عامل در تسهیم دانش است. ن یمؤثرترگرایی زندگی کاری، قانون

اشتراک دانش    محدودکنندهعوامل    ازنظر( نیز نشان داد که  1388نتایج تحقیق علیزاده )

های تهران و تربیت مدرس عدم  ی دانشکده کشاورزی دانشگاهعلم  ئت یهاز دیدگاه  اعضای  

مردان و   نی ب .  استی در کارهای گروهی  علم  ئتی ه ی  اعضاهمکاری و همکاری نداشتن  

.  وجود ندارد  یدارادانش تفاوت معن   میتسه  رامونی ها پو نگرش آن  یعلم  ئتیزنان عضو ه 

 دانش وجود دارد.  می تسه   رامونی و معنادار پ ینگرش و رفتار رابطه منف  ن یب ولی 

 های پژوهش فرضیه
تفاوت معنادار    ت،یدانش برحسب جنس  می تسه   رامونی پ  یعلم  ئتی ه   ی نگرش اعضا  ن ی ب.  1

 وجود دارد. 

ی دانشگاه یزد و رفتار، نگرش و  علم ئتیه.  همبستگی معناداری بین سن  و سابقه اعضای  2

 پیرامون تسهیم دانش وجود دارد.  هاآنآگاهی 
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  ئت یه  یاعضا   یدانش برحسب مرتبه علم  می تسه   رامونی ها پآن  یرفتار، نگرش و آگاه   ن ی ب.  3

   وجود دارد. یتفاوت معنادار زد،یدانشگاه  یعلم

ی دانشگاه یزد و رفتار، آگاهی، ابزارها  علم ئتیه. همبستگی معناداری بین نگرش اعضای  4

 پیرامون تسهیم دانش وجود دارد.  محدودکنندهو عوامل ترغیب و 

 شناسی پژوهش روش 
شامل    قی تحق  یبهره برده شده است. جامعه آمار  یشیمای و پ  ی ف یپژوهش از روش توص  ن یدر ا

پرد  زدیدانشگاه    یعلم  ئت یه  یاعضا  ه ی کل انسان  سیدر   اجتماع   یعلوم  )شامل    یو 

ترب  یروانشناس   ات،ی اله   یهادانشکده علوم  اجتماع  ،یت ی و  مد  ،یعلوم  و   تیریاقتصاد، 

ادب  نزبا  ،یخارج   یهازبان  ،یحسابدار س  ا، ی جغراف   ، یفارس  اتی و  علوم  و  (،  یاسی حقوق 

(  یشناسن ی زم   ،یشناسستیز  ك،یزی ف   ،یمی ش   ،یاضیعلوم ر  یها علوم )شامل دانشکده  س یپرد

( مری پل  ی می ش   ، ینساج  ع،یصنا  ك، ی عمران، مکان  یها)شامل دانشکده  یو مهندس   یفن  س یو پرد

دانشکده که برابر با   18  املکه ش  س یسه پرد  نیدر ا  یعلم  ئت ی ه   ی است. تعداد کل اعضا

حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که با در نظر گرفتن    ن ییتع  ینفر است. برا  500

، حجم  08/0  ی ( و دقت احتمالq=    5/0و    p=    5/0)  انس ی درصد، حداکثر وار  95  نان ی اطم

شد. پرسشنامه با    یآورها جمعها دادهآن  نیپرسشنامه ب  عیشد و با توز  نیینفر تع   115نمونه  

قالب ط  یهاپرسش  در  نظر  یسمت قپنج  کرتی ل  ف ی بسته  مخالفم،  مخالفم،  ندارم،   ی)کاماًل 

  6دانش و رفتار،    می: تسهكی مؤلفه    یابیارز  یموافقم، و کاماًل موافقم( پاسخ داده شد. برا

دانش و عوامل    م ی پرسش. مؤلفه سوم: تسه   7  ،یآگاه   زانی دانش و م  م ی پرسش. مؤلفه دوم: تسه 

  م ی پرسش. مؤلفه پنجم: تسه  6دانش و نگرش،  میپرسش. مؤلفه چهارم: تسه 7 کننده،بی ترغ

پرسش مطرح   8دانش،    میتسه  یپرسش و مؤلفه ششم: ابزارها  5دانش و عوامل محدودکننده،  

  ی هایژگیدانش، و میتسه رامونی پ یعلم ئتیه  یعوامل مرتبط با نگرش اعضا ن ییشد. در تب

رابطه    ن یموردتوجه قرار گرفت. همچن  ی و مرتبه علم  یسابقه کار  ، سن  ت،ی شامل جنس   یفرد

  ان یپاسخگو  ن یدانش در ب  م یو موانع تسه  ها،¬کننده¬بی رفتار، ابزارها، ترغ  ،ینگرش با آگاه

بررس  یبررس در  به  ییروا  یشد.  محتوا  اعتبار  روش  ابتدا  پرسشنامه  است.  شده  کاربرده 
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ته  اعض  شدههی پرسشنامه  از  نفر  پنج  برا  یعلم   ئتی ه   یا توسط  شد.    یی ایپا  ن یی تع  یاصالح 

  ت یبه دست آمد. درنها  871/0که عدد     دیکرونباخ استفاده گرد  یپرسشنامه از روش آلفا

اسپآزمون همبستگی  ضریب  آزمون   چون  تحلیلی  آزمون  منری های     ی تنیومان  ی هاو 

 SPSSافزار  ها از نرمداده  ل ی وتحلهیاند. در تجزمورداستفاده قرارگرفته  سیکروسکال وال

 شده است. استفاده  21

 هايافته
ی در جامعه پژوهش، شامل سن، جنسیت و رتبه علمی بود که  موردبررسنخستین متغیرهای  

 است.   شدهگزارش 1ی حاصل در جدول هاافتهی

 ویژگی فردی پاسخگویان  .1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  گروه متغیر

 20 23 35-25 سن 

35-45 46 40 

45-55 35 44/30 

55-65 11 56/9 

 73 84 مرد  جنسیت

 27 31 زن

 7/8 10 مربی مرتبه علمی 

 21/65 75 استادیار

 20 23 دانشیار

 08/6 7 استاد تمام 

حداقل    زد،یدانشگاه    یعلم  ئت یه  یاعضا  یازنظر محدوده سن  دهد،ینشان م  1جدول  

 45-35  ن یب  یگروه سن   ن یشتری سال است. ب  65سال و حداکثر سن    25دانشگاه    ن ی سن در ا

  73)  انیاز پاسخگو  ی می از ن  شیب  ن ی. همچنباشدیسال م  56- 55  ی گروه سن   ن ی سال و کمتر

  ئت یه  یاعضا  تیاکثر  زی ن  ی به لحاظ رتبه علم  ن ی . عالوه بر ادهندیم   لی درصد( را مردان تشک 

  ی مرتبه اعضا  نیدرصد( و کمتر  21/65هستند )  ی اریمرتبه استاد  یدارا  زدیدر دانشگاه    یعلم
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ابتدا    ها،هیاز آزمون فرض  ش یپژوهش، پ  هایافتهی  لی استاد تمام  است. در تحل   یعلم  ئتیه

مربوط    هایافتهیقرار گرفت.    یم دانش موردبررس ی تسه   رامونی پ  یعلم  ئتیه  ینگرش اعضا

نسبت    زدیدانشگاه    ی علم  ئتی ه   ی بخش نشان داد که از عوامل مؤثر در نگرش اعضا  ن ی به ا

مف دانش،  اشتراک  ا  دی به  بودن  مؤثر  ب  نیو  د  شتری عمل،  است.  بوده  و   دگاهیموردتوجه 

انگ  یعقالن   یهانگرش علم  بخش زهی بودن،  ارتباط  در  در    بخش لذت  ،یبودن  مؤثر  بودن، 

اند. در  عامل بوده  ن ی از موارد مهم ا  بی همکاران، به ترت  ن ی و شناخته شدن در ب  یشغل   یارتقا

آگاه   ن ی ادامه، همچن و  تسه   یرفتار  با  رابطه  در  پاسخگو  موردبررس  میجامعه  قرار    یدانش 

  اخت دانشگاه نسبت به اشتراک دانش چقدر شن   ی علم  ئت ی ه   یاعضا  نکه یا  ن ییگرفت. در تع 

  ی همکار  تیبودن اشتراک دانش در تقو رگذاری تأث  هینشان داد که گو جیدارند نتا یو آگاه

موردتوجه بوده است. مؤثر بودن اشتراک دانش در رفع ابهامات    شتری ب   هاهیگو  رینسبت به سا

اشتراک دانش    تی اطالع از اهم  ،یعنوان هدف سازمانداشتن به  تیاهم  ،ی تخصص  ای  یاحرفه

  ا یازنظر شناخت    یبعد  یها دانش بودن در رتبه  تیریمهم مد  یاز اجزا  یک ی  ،با همکاران

به  قرارگرف   زدیدانشگاه    یعلم  ئتیه  ی اعضا  یآگاه نسبت  رفتار  شاخص  ازنظر  اما،  تند. 

  ی هادر رتبه اول قرار گرفت و رفتار  ،یعلم  ئتیه   یمند بودن اعضااشتراک دانش، عالقه

  ی دارا بودن سابقه کار   ،ینترنت ی ا  یهادر بحث  مشارکتداوطلبانه بودن در اشتراک دانش،  

علم با مشکالت  باال، رفتارو داشتن دانش و تجرب  یو تخصص  یباال، هنگام مواجهه    ی هاه 

  یی در اقدام به اشتراک دانش است. در شناسا  زدیدانشگاه    یعلم  ئتیه  یاعضا  دارتیاولو

ارتباط  برا  یابزار  ارتباط رودرر  میتسه  یالزم  از    ودانش،  ارتباط  قرار گرفت.  اول  در رتبه 

تماس    ،یک ی گروه بحث الکترون  ،یجلسات رسم  ،یو سخنران   ش یوبالگ، هما  ل،ی میا  قیطر

قرار گرفتند. اما، ازنظر    یارتباط  یدو تا هشتم ابزارها  یهادر رتبه  ییدئویو کنفرانس و  یتلفن

عوامل مؤثر و   ریسا  هاثربخش بودن اشتراک دانش نسبت ب  زدیدانشگاه    یعلم  ئتیه  یاعضا

تأث   کنندهبی ترغ است.  بوده  مد  ری موردتوجه  در  دانش  وجهه    تیریاشتراک  ارتقاء  زمان، 

کسب شهرت و اعتبار و عضو شدن   ،یدانشگاه، حس کمك به هم نوع، عالقه شخص یعلم

عوامل مؤثر اشتراک    یبعد  ی هادر رتبه  ب ی به ترت   ی کی الکترون  ی هادر انجمن و گروه بحث

قرا تسه   ردانش  از عوامل محدودکننده  اعضا  می گرفتند.    ی علم  ئتی ه   یدانش، عدم عالقه 
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تخصص   زدیدانشگاه   حوزه  در  بحث  جلسات  در  مشارکت  سا   یبه  به  عوامل    رینسبت 

کم    یی در مهارت تعامل، آشنا  تیکفاعدم  ن یمحدودکننده در رتبه اول قرارگرفته شد.  همچن

و سطح دانش به    اتی و عدم تشابه تجرب  تیریمد  یبانی اشتراک دانش، عدم پشت   یهابا روش

قرار    زدیدانشگاه    یعلم  ئتی ه   ی ده ازنظر اعضاعوامل محدودکنن   یبعد  ی هادر رتبه  ب ی ترت

خواهد شد.    یها بررس داده  عیگرفتند. قبل از آزمون فرضیات پژوهش، ابتدا نرمال بودن توز

های یك متغیر کمّی  داده  ودنتوان نرمال بمی  رنفی اسم-با استفاده از آزمون کولموگروف

 قرارداد. یرا در یك نمونه با حجم بزرگ موردبررس

 رهابرای بررسی نرمال بودن توزیع متغی اسمیرنف- کولموگروف نتایج آزمون  .2جدول 

 نتیجه  داریمعنی آماره  متغیر

 ها نرمال نیست توزیع داده  0/ 001 0/ 273 رفتار 

 نرمال نیست ها توزیع داده  0/ 001 0/ 185 آگاهی

 ها نرمال نیست توزیع داده  0/ 001 0/ 151 ابزارها

 ها نرمال نیست توزیع داده  0/ 031 0/ 090 کنندهبیترغ

0/ 130 محدودکننده  001 /0 ها نرمال نیست توزیع داده    

ا به  توجه  آزمون    کهن یبا  در  صفر  توزیع  اسمیرنف-کولموگروففرض  بودن  نرمال   ،

لذا فرض    ؛ شده است  05/0تر از  موارد، سطح معناداری آزمون کوچكست و در همه  ا  هاداده

رد   دادهیمصفر  توزیع  بودن  نرمال  ادعای  و  پذیرفته  شود  از  و    شودنمیها  است  الزم 

 استفاده شود.  كینا پارامترهای آزمون

  ت، یدانش برحسب جنس  می تسه  رامونی پ  یعلم  ئتیه  ینگرش اعضا  ن ی : ب1  هی آزمون فرض

 ار وجود دارد. تفاوت معناد

  زدی دانشگاه  یعلم ئتی ه ی تفاوت نگرش اعضا یبررس یبرا یتنی وآزمون من  یخروج .3ل جدو

 ت ی برحسب جنس

 سطح معناداری  Z U میانگین  فراوانی  سطوح متغیر  متغیر

 0/ 062 956/ 500 - 1/ 868 54/59 84 مرد  جنسیت
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 85/46 31 زن

از تجز  جینتا از آزمون من وداده  ل ی وتحلهیحاصل  استفاده  با  ب  ،یتنی ها    نینشان داد که 

دانش، تفاوت    میتسه  رامونی ها پو نگرش آن   زدیدانشگاه    ی علم  ئتیمردان و زنان عضو ه

  ، ی تن یآزمون من و  یمقدار معنادار  رایز  شود،ینم  دیی تأ  هی فرض  ن یوجود ندارد و بنابرا  یدارمعنا

و نگرش نسبت   ت ی جنس   ن یوجود رابطه ب  نیبوده، بنابرا شتری ب 05/0که از مقدار   ستا 0/ 062

  ی سن و سابقه اعضا   نیب  یمعنادار  ی : همبستگ2  ه ی . آزمون فرضشودینم  دیی دانش تأ  میبه تسه

 دانش وجود دارد.  میتسه رامونی ها پ آن یو رفتار، نگرش و آگاه  زدیدانشگاه  ی علم ئتیه

رفتار، نگرش و آگاهی  با  ایخروجی آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه متغیرهای زمینه .4جدول 

 پاسخگویان پیرامون تسهیم دانش 

 نگرش  آگاهی رفتار  متغیر

 0/ 116 - 0/ 046 - 0/ 040 سن

 0/ 170 - 0/ 009 - 0/ 087 سابقه کار

  ئتیه  یسن و سابقه کار اعضا نی( نشانگر آن است که ب4)جدول  رمن یاسپ ی آزمون همبستگ جینتا لیتحل

  آزمون(. ˃05/0pوجود ندارد ) یداری رابطه معن ی رفتار، نگرش و آگاه ریو سه متغ زدیدانشگاه  ی علم

 ی علم  ئتیه  یاعضا  ی دانش برحسب مرتبه علم میتسه رامونیها پآن ی رفتار، نگرش و آگاه نی: ب3 هفرضی

 وجود دارد. یتفاوت معنادار زد،یدانشگاه 

 یو رفتار اعضا ،ی تفاوت نگرش، آگاه ی بررس یبرا سیآزمون کروسکال وال ی . خروج5جدول 

 ی دانش برحسب مرتبه علم مینسبت به تسه زدیدانشگاه  ی علمئت یه

 ریمتغ
  سطوح

 ریمتغ
 ه ی فرض ن یانگیم ی فراوان

 درجه

 یآزاد

کای 

 اسکویر

  سطح

 یمعنادار

  مرتبه

 ی علم

 65/43 10 یمرب

 0/ 537 2/ 175 3 نگرش 
 97/57 75 اریاستاد

 89/61 23 اریدانش

 50/58 7 استاد

  مرتبه

 ی علم

 05/43 10 یمرب

 70/62 75 اریاستاد 0/ 061 7/ 365 3 یآگاه

 34/44 23 اریدانش
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 43/56 7 استاد

  مرتبه

 ی علم

 45/63 10 یمرب

 0/ 183 4/ 857 3 رفتار 
 38/54 75 اریاستاد

 93/62 23 اریدانش

 57/34 7 استاد

والیس داده  لی وتحل هیتجزنتایج   از آزمون کروسکال  بین  نیز  های حاصل  داد که    نشان 

دانش    هاآننگرش   تسهیم  اعضای    برحسبپیرامون  علمی  دانشگاه  علمئتیهرتبه  ،  یزدی 

از   537/0مقدار معناداری آزمون کروسکال والیس،    چراکهی وجود ندارد  داریمعن تفاوت  

بیشتر بوده و وجود رابطه بین رتبه علمی و نگرش نسبت به تسهیم دانش تأیید    05/0مقدار  

دادهنمی تحلیل  بین شود.   که  داد  نشان  والیس  کروسکال  آزمون  از  حاصل  آگاهی    های 

یزد، تفاوت معناداری  ی دانشگاه علمئتی ه عضای  رتبه علمی ا  برحسبپیرامون تسهیم دانش 

بیشتر   05/0از مقدار    061/0مقدار معناداری آزمون کروسکال والیس،    چراکه وجود ندارد.  

(.  5شود )جدول  نمی  دیی تأبوده و وجود رابطه بین رتبه علمی و آگاهی نسبت به تسهیم دانش  

های حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین رفتار اعضای  همچنین تحلیل داده

، تفاوت معناداری وجود  رتبه علمی  برحسب   ی دانشگاه یزد پیرامون تسهیم دانش علمئتیه

 بیشتر بوده و  05/0مقدار    از  183/0مقدار معناداری آزمون کروسکال والیس،    چراکهندارد.  

 (.5شود )جدول نمی دیی تأوجود رابطه بین رتبه علمی و رفتار نسبت به تسهیم دانش 

ی دانشگاه یزد و رفتار،  علم ئتیههمبستگی معناداری بین نگرش اعضای    :4آزمون فرضیه  

وجود  تفاوت معنادار  پیرامون تسهیم دانش    محدودکنندهآگاهی، ابزارها و عوامل ترغیب و  

 دارد.

ابزارها و   ،یرفتار، آگاهبر  پاسخگویان نگرش زمون اسپیرمن برای بررسی رابطهخروجی آ .6 جدول

 دانش میتسه رامون یو محدودکننده پ بیعوامل ترغ

 محدودکننده کنندهبیترغ ابزارها آگاهی رفتار  متغیر

 نگرش 
r 379 /0 - 468 /0 425 /0 611 /0 266 /0 

P 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 004 /0 
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بررس  جینتا از  ب  یحاصل  متغ   زدیدانشگاه    یعلمئتیه  ینگرش اعضا  ن یرابطه    ی رها ی و 

نگرش و رفتار رابطه    ن یو محدودکننده نشان داد که ب  بی ابزارها و عوامل ترغ  ،یرفتار، آگاه

ابزارها و عوامل    ،ینگرش و آگاه  ن بی   رابطه  اما،(  ˂001/0Pوجود دارد )  یو منف   داریمعن 

 (. 6 جدول( )˂0P/ 001دانش معنادار و مثبت است ) م ی تسه رامونی پ هو محدودکنند بی ترغ

 گیریبحث و نتیجه 
  ی علم ئتیمردان و زنان عضو ه  نی ب در مطالعه حاضر نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که  

. همچنین میان  وجود ندارد  یدار ادانش تفاوت معن   می تسه   رامونی ها پو نگرش آن  زدیدانشگاه  

پیرامون تسهیم دانش، تفاوت    هاآن ی دانشگاه یزد و نگرش  علم ئتیهرتبه علمی اعضای  

است.  بین سن، مرتبه    راستاهم(  1388معناداری وجود ندارد که با نتیجه پژوهش علیزاده )

متغیر رفتار، نگرش و آگاهی نیز،  ی دانشگاه یزد و سه  علم ئت ی ه علمی و سابقه کار اعضای  

( نیز وجود رابطه بین سن و نگرش  1388داری وجود نداشت. پژوهش علیزاده )رابطه معنی

توان گفت زیاد  نکرد.  بر این اساس می  دیی تأی نسبت به اشتراک دانش را  علم  ئتیه اعضای  

  ها آنو آگاهی  ی بر رفتار، نگرش  ری تأثی دانشگاه یزد  علم ئتیهیا کم بودن سن اعضای  

این   نتایج پژوهش علیزاده )در حال ندارد.  بین سابقه کار و  1388ی است که  ( وجود رابطه 

کرد و بین سابقه و نگرش به    دیی تأپژوهش حاضر    برخالفنگرش پیرامون تسهیم دانش را  

همکاران و  لو  پژوهش  در  آمد.  به دست  معناداری  و  مثبت  رابطه  دانش،  اشتراک   سمت 

ها  های رفتاری، انگیزهجنبه  نظر از  39-30در محدوده سنی    ژهیوبه( متغیر سن مدرسان  2007)

جنبه به  و  تفاوت  گذاراشتراکهای  دانش  پژوهش  توجهقابلی  همین  در  داشت.   ری ث تأی 

  که یطوربهمعنادار بوده    شده ادهای یجنبه  ازنظرداشتن مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد  

دکترا   مدرک  دارای  با   ندداشت  یشتری ب  لیتمامدرسان  لزوم  صورت  در  را  خود  دانش  تا 

با    استادانرتبه علمی هم تفاوت معناداری بین    نظر ازهمچنین    به اشتراک بگذارند.  گرانید

اس  علمی  داشت.  مرتبه  وجود  استاد  و  دانشیاری  تفاوت    نظر   ازتادیاری،  هم  تدریس  سابقه 

آذرخوارانی،  میان مدرسان وجود داشت. پژوهش رجائی  شده  گفتههای  جنبه  ازنظرمعناداری  

میانگین رفتار تسهیم دانش اعضای    ن یراب( وجود تفاوت معنادار  1395پور و هویدا )رجائی
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و سنوات خدمت یا سابقه کاری نشان داد. در این پژوهش،    ی بر اساس مرتبه علمی علم  ئت یه

ی با رتبه دانشگاهی مربی، استادیار، دانشیار و  علم  ئت ی ه ی رفتار تسهیم دانش اعضای  نوعبه

 استاد، و همچنین سابقه کاری یکسان نبوده است. 

رفتار،   یرهای و متغ  زدیدانشگاه    یعلم  ئتیه ینگرش اعضا   ن یدر پژوهش حاضر، رابطه ب 

  ی نگرش و رفتار رابطه منف   نیو محدودکننده  نشان داد که ب بیابزارها و عوامل ترغ  ،یآگاه

معنا بو  معنادار  و  مثبت  رابطه  و  آگاه   ن ی دار  و  ترغ  ،ینگرش  عوامل  و  و   بیابزارها 

موضوع    ن ی دانش وجود دارد. ا  م ی تسه   رامونی پ  زدیدانشگاه    یعلم   ئتیه  یمحدودکننده اعضا

شده   دیی تأ  زی ( ن2011( و وو و زوو  )1397)  فی و س  رانوندی (،  ب1388)  زادهی در پژوهش عل

باور   كیدانش  می ( معتقد است نگرش افراد نسبت به تسه 1991رابطه، آجزن ) ن یاست. در ا

موضوع داللت   نیاست. ا ی درباره رفتار عملکرد ی نف م ایمثبت و  دگاهیبا د ی و اعتقاد رفتار

افزا  ن یبر ا به تسه   های¬ش یو گرا  الت یتما  ش ی دارد که  تواند  - دانش می  می رفتاری نسبت 

 ن یقرار دهد. بر ا  ری شدت تحت تأثدانش به  میرا برای تسه  ی علم  ئتی ه   یاعضا   تی قصد و ن

ب معنادار  و  مثبت  رابطه  به وجود  توجه  با  تسه  مؤثرعوامل    ن یاساس،  نگرش    می بر  و  دانش 

  ل یتما  شیمنجر به افزا  ی قو  ی سازمانگفت که وجود فرهنگ    توان ¬ یدانش، م  م ی تسه   رامونی پ

.  شود¬ یمهم با همکاران م  ن ی ها در انجام اآن  شتری ب  هر چه   تیدانش در افراد و موفق  میبه تسه

 دنی رس   یبرا  ندهیآ  یها در پژوهش   گرددیم  شنهادی حاصل از پژوهش حاضر، پ  جیبر اساس نتا

عوامل محدودکننده   ییو شناسا  ی علم  ئتیه  یاعضا  ن یدانش ب  می تسه   ندیبهتر از فرا  یبه درک 

کرد و    یپژوهش بررس  ن یاز ا   تر¬قیو عم  یف یدانش را با روش ک  میآن، تسه  کنندهلی و تسه

و ارتباطات    یشغل   تیرضا  ، یفکر  هیسرما  ،ی اجتماع  هیازجمله سرما  یگری د  رگذاری عوامل تأث

  م یسطح تسه  ش ی کرد. جهت افزا  ی دانش را بررس  میعوامل با تسه  ن ی از ا  یبی ترک   ا ی  یسازمان

دانش    م ی تسه   یابزارها  یری کارگ نحوه به   شود یم  شنهاد ی پ  یعلم  ئتی ه   ی اعضا  نی دانش در ب 

موردتوجه قرار    زدیو دانشگاه    دی و رتبه اسات  ی ارتقا وجهه علم  یدانش برا  میتسه  ت ی و اهم

  ز ی پژوهش ن   ن ی خاص خود همراه است که ا یهاتیبا محدود  ی هر پژوهش ك. بدون شردی گ

ا مستثن   ن یاز  گستردگ  یامر  است.  دانشکده  ینبوده  تمام  سطح  در  پژوهش    های ¬جامعه 

  ئت ی ه   یمتقاعد کردن اعضا  نکهی بود، ضمن ا  یادیز  نهیمستلزم صرف زمان و هز  زدیدانشگاه  
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