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 4، افسانه زمانی مقدم3، سعید علیزاده2،رضا سورانی یانچشمه1رویا صفری

 چکیده
 اعضیای  مییان  در دانیش  گیذاری  اشیتراک  انگییزه  ارتقیای  الگیوی  طراحیی  از این پژوهش هدف
وه بیر  الپژوهش عی  برای انجام این کمی( است.-. روش انجام پژوهش آمیخته )کیفیبود علمی هیئت
ها و مؤلفه ابعاد شناساییبرای ، MAXQDA12 افزار نرمتحلیل مضمون با اسنادی، از تکنیک  عۀمطال

مدیریت دانیش و میدیریت آمیوزش    جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه  .شداستفاده 
 10بعید،   2 درنهاییت  اشباع نظری صورت گرفیت.  مصاحبه 15انجام بودند که بعد از  عالی و آموزشی

و  ها مؤلفه تائیدتلخیص و  یچنین از روش دلفی در سه راند براو هم شاخص شناسایی شد 22و  مؤلفه
نگیرش حیذف    مؤلفهو  تائید مؤلفه 9 مؤلفه 10از  درنهایتخبره استفاده شد که  15توسط  ها شاخص

 . برای ترسیم الگیو از روش معیاد ت سیاختاری   شدند تائیدشاخص  47شاخص  22شد و همچنین از 
(، 0.999)دانیش   گیذاری  اشیتراک  فرهنگ مؤلفهاستفاده شد. نتایج نشان داد که  smartpls3 افزار نرم

 پاداش سیستم ،(0.940) دانش خودکارآمدی ،(0.991) شهرت(، 0.999)عاطفی  تعهد(، 0.995) اعتماد
( 0.419) شیللی  استقالل( و 0.772) ارتباطات و اطالعات فناوری (،0.942)مدیریت  حمایت(، 0.922)

 5داشتند. اعتبار الگو نیز بیا   دانش گذاری اشتراکارتقاء انگیزه به ترتیب بیشترین اهمیت را در الگوی 
، اصیال  و مهندسیی   فلسفه و اهداف، مراحل اجرایی، سازو کار اجرایی، مبانی نظیری و بیازخورد  ) بعد

 داشتند.( مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از اعتباربخشی با ی الگو مجدد
، معیاد ت سیاختاری   ،علمیی  هیئت، اعضای دانش گذاری اشتراکارتقاء انگیزه الگوی  واژگان کلیدی:

 دلفی
 

                                                 
  .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه غرب، تهران واحد مدیریت، دانشکده آموزشی، مدیریت ،گروه دکتری دانشجوی  1
2
  .رانیتهران، ا ،یواحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یآموزش تیریگروه مدنویسنده مسئول،   

 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  3
4
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یآموزش تیریگروه مد  

  ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد اقتصاد، و مدیریت دانشکده آموزشی، مدیریت گروه    



61 6011هارب ،ومس، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 مقدمه
دانش منبع مهمی هستند که فرصتهایی را برای تبادل اطالعات و اییده   گذاری اشتراکفعالیتهای 

ها در میان اعضاء به منظور حداکثر کردن فعالیتهایشان فراهم آورده که منجیر بیه موفقییت سیازمان     
شود که هر شخص ناشی میگذاری دانش از آنجا فایده به اشتراک (.2017و همکاران، 1یسیر) میگردد

تواند به بهبود عملکرد حوزه دانش و تخصص متفاوتی دارد؛ بنابراین به اشتراک گذاشتن این دانش می
 اشیتراک گیذاری   به فرآیند کارگیری به امروزه (.2،2017سریراتاناویریاکول و ال دن) کندکلی کمک 

اشتراک  به که آنجا از و است گشته مبدل حیاتی امری به نیز ها دانشگاه در سازمان ها، بر عالوه دانش
 و هیا  دانشگاه ضروریست است ارتباط در سازمان رقابتی مزیت کسب با مستقیم طور به دانش گذاری

 اشیتراک  فرهنیگ  رقیابتی،  مزییت  به دستیابی و خود عملکرد بهبود جهت نیز عالی آموزش موسسات

 ،علمی هیئت اعضای بین این در .(2020، 9الخزاله و جاره) کنند نهادینه خود محیط در را دانش گذاری
 موفقییت  مطمئنیا   و میشیوند  شناخته دانش تولید حوزه در دانشگاهی سازنده عنصر مهمترین عنوان به

اسیماعیل پنیاه و   ) باشید  میی  وابسیته  یکدیگر با همکاریشان میزان و ها آن علمی توان به دانشگاه ها
 شیود،  پذیرفتیه  دانشیگاهی  محییط  در دانیش  گذاری اشتراک به فرهنگ که صورتی در (.1992خیاط،
 و کارآمد آموزش ایجاد امکان ،علمی هیأت اعضای توسط فرهنگ این پذیرش از حاصل علمی تعامل

 فرضییه  جهیت  دانشجویان برای را زمینه حتی و نموده فراهم دانشگاه محیط در را اثربخش یادگیری

دانش  از پس نیاز مورد های مهارت کسب و خود تخصصی رشته بیشتر شناخت و سازی مفهوم سازی،
 از ه گیری بهر با آموزشی مؤسسات دیگر طرف . از(1999غفوری و همکاران، ) میکند فراهم آموختگی

 دسیت  کارآیی و از کیفیت ابداع با تری درجه به و رسانده رقابتی پله به را خود میتوانند دانش تسهیم

 گذاری اشتراکبرای به  کمی، تمایل هیدانشگا فرد، با این وجود (.1992همکاران،یابند )پورسراجیان و 
با توجه بیه ایین    .(4،2019)دخت اسمتی و بوساری هددانش در مقایسه با سازمان سودآور نشان می د
در موسسیات   دانیش  گیذاری  اشیتراک مدیریت دانیش و  خصوصیات افراد در دانشگاه های تحقیقاتی، 

(. لذا 2017یسیر و همکاران،) هستندرفع چالش های اقتصاد مبتنی بر دانش ضروری دانشگاهی برای 
-روز به روز ضرورت بیشتری پیدا می علمی هیئتدانش و تخصص در میان اعضای  گذاری اشتراکبه 

شود که این کار را انجیام دهنید   ها از اساتید و پژوهشگران خواسته میکند و از سوی مقامات دانشگاه

                                                 
1 Yasir  

2 Sriratanaviriyakul and El-Den 

3 Jarrah & Alkhazaleh 
4 - Dokhtesmati and Bousari 
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دانش  گذاری اشتراکبنابراین، مدیران دانشگاه ها باید برنامه های به  ؛(1،2019ی و همکاران)ال کورد
بیرای تشیویو و    مدیریت دانیش  و دانش گذاری اشتراک را با ایجاد خط مشی ها و روش های مناسب

لیذا ارتقیای    (.2019)ال کوردی و همکیاران،  ددانش، تقویت کنن گذاری اشتراکه حمایت از فرهنگ ب
 گیری پیشرفته شودتواند منجر به فرایندهای تصمیمگذاری دانش به ویژه در آموزش عالی میاشتراک
 (.2017 رولیو  فال وود) ببخشدتواند طراحی برنامه درسی و پژوهش را سرعت که می
 

 مبانی نظری
ییادگیری و   عنصر مهم مدیریت دانش است که نقیش حییاتی را در   2(KS)دانش  گذاری اشتراک

توسعه کار افراد در سازمان ها از طریو اهداء و جمع آوری اطالعات، تجربیه و دانیش ایفیا میی کنید      
دانش توجه زیاد پژوهشیگران را   گذاری اشتراکبیش از یک دهه است که  (.2019، 9)رفیو و محمود

ب شیده بیه   کسی است کیه دانیش    یاقدام فرد کیدانش  گذاری اشتراکبه . به خود جلب نموده است
تواند از  ی، دانش مگذاری اشتراک رفتار ویاز طر (.2019و همکاران،  4نگوین) شود یم ارسال گرانید

 (.5،2012پای و تسای) شودمنتقل  یگرینسل به د کیفرد به گروه و از 
، اما ایین موضیوع بسیته بیه     ادبیاتدانش در  گذاری اشتراک تعریف برایتالشهای بسیار علیرغم 

 اسیت به شدت در میان دانشگاهیان و متخصصان مورد بحث  زمینه و چشم انداز مورد استفاده در آن،
دانش در زمینه  گذاری اشتراکبه  (.9،2014؛ نلسن و کاپلن7،2010؛ وانگ و نئو2،2002کابررا و کابررا)

تجربیات و یا تکنیک های صریح یا ضمنی بین افراد کاری به عنوان مبادله یا انتشار داده ها، ایده ها، 
دانش در کار را بیه   گذاری اشتراکبه ( 2009) 10یی (.2019، 9برستین) استیا گروه ها توصیف شده 

دانیش کارکنیان بیا     گیذاری  اشیتراک عنوان مجموعه ای از رفتارها توصیف کرده است که شامل بیه  
معتقید اسیت کیه بیه     ( 2019) 11آماییاه  .ن می باشید کارکنان دیگر با هدف دستیابی به اهداف سازما

                                                 
1 - Al-Kurdi 

2 - knowledge Sharing 

3- Rafique and Mahmood 

4 - Nguyen 

5- Pai and Tsai 

6 -Cabrera and Cabrera 

7 -Wang and Noe 

8 -Nielsen and Cappelen 

9- Bernstein 

10 - Yi 

11 - Amayah 
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 دارددانش برای کمک به دیگران و حل مشکالت سازمان تمرکیز  انواع فنون دانش بر  گذاری اشتراک
هیا و فنیاوری مییان    گیذاری دانیش، انتقیال دانیایی، مهیارت     اشتراک (.2019ال کوردی و همکاران،)

گذاری دانش به باورهیا ییا   اشتراک .(2009،و همکاران 1وانگشود )های سازمانی تعریف میزیربخش
ها در یک اداره یا سازمان اشاره دارد های رفتاری جمعی مرتبط با تبادل دانش، تجارب و مهارتعادت

و در دسترس قرار دادن دانش  گذاری اشتراکدانش اقدامی است برای  گذاری اشتراک(. 2،2019فاروق)
 اثیر گیذار بیر   عوامیل   (.2017، 9 یتیینن و سینو  ) دانیش  کاربرددر سرتاسر سازمان با هدف افزایش 

 ماننید عوامیل فیردی   نمود. بندی سازمانی طبقهو  فردی را می توان به دو دستهگذاری دانش اشتراک
ال قدرت )و ارتباط میان دانش و  ، انتظارات شخصیو عاطفیاعتماد، نگرش فردی، انگیزه، تعهد موثر

-بیرونی و خارج از کنترل افراد نیز وجود دارند که بر رفتار اشتراکعوامل . (2019کوردی و همکاران،

هیا،  تاثیرگذارند. عوامل سازمانی شامل: فرهنگ سازمانی، جو محیط، خرده فرهنگ افرادگذاری دانش 
اند شده تائیدمطالعات  بسیاری ازهای این عوامل توسط یافته .های پاداش و پشتیبانی مدیریتسیستم

همچنیین از جملیه    .(2012 ،2وانیگ و وانیگ  ؛ 2012 ،و همکیاران  5وانروق؛ 2019 ،4غریبهو  کنان)
فناوری اطالعات و ارتباطیات از   عوامل سازمانی می توان به فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره نمود.

گیذاری دانیش را تقوییت    های ارتباطی موثر و شناسایی منابع اطالعات و دانش، اشتراکطریو کانال
دانیش اسیت کیه از تالقیی      گیذاری  اشیتراک انگیزه محرکی درونی بیرای بیه   (. 2019فاروق،کند )می

توان به دو (. انگیزه را می7،2017اسریراتاناویریاکول و ال دن) شودفشارهای بیرونی و درونی ایجاد می
یک کار  دسته بندی کرد. انگیزه درونی، ارزش نهادن یک فرد به خود 9و بیرونی 9دسته انگیزه درونی

از خیود  (. انگیزه درونی به داشتن عالقه و لیذت بیردن   2015و همکاران، 10دهد )منصوررا نشان می
( انگیزۀ درونی تداوم و پایداری 2015، 12لنارتس و گلدرمن ؛11،2017کانیلز) داردوظیفه یا کار اشاره 

                                                 
1 - Wang 

2 -Farooq 

3 - Laitinen and Senoo 

4 -Kanaan and Gharibeh 

5 -Von Krogh 

6 -Wang and Wang 

7 - Sriratanaviriyakula and El-Den 
8 -Intrinsic Motivation 

9 -Extrinsic 

10 - Mansor 

11- Caniels 

12 -Lenaerts and Gelderman 



 71علمی یئته یاعضا یاندانش در م یگذار اشتراک یزهانگ یارتقا یالگو یطراح

ظیفیه خیاص صیرف    و میزان زمانی را که کارمندان برای یک و کند، انرژی بخش استرا تشویو می
انگیزه درونیی   (.2017و همکاران، 2؛ به نقل از کانیلز2000، 1دهد. )رایان و دسیکنند افزایش میمی

به عبارت دیگر، حضور در  ؛ها حضور دارندکند که افراد برای کسب منافع غیر مادی در فعالیتبیان می
؛ بیه نقیل از   2012و همکیاران   9)تانیگ  فعالیت تنها برای کسب لذت و رضایت از آن فعالیت اسیت. 

دوستی، خود کارآمدی و همدلی ناشیی شیود.   تواند از نوعانگیزۀ درونی می (.2017و همکاران، 4ژانگ
شان بیرای  تواند روی نگرششکنند که میافراد با کمک کردن به دیگران لذتی درونی را احساس می

در  (.2017؛ ژانگ و همکاران،2007، 5)لیندانش خود تا حد زیادی تاثیرگذار باشد.  گذاری اشتراکبه 
-ها شیرکت میی  گرا است، یعنی افراد برای کسب نتایج ارزشمند در فعالیتمقابل، انگیزه بیرونی هدف

انگیزۀ بیرونی بیه انجیام دادن    (.2017؛ به نقل از ژانگ و همکاران،1992و همکاران  2)دیویس کنند
(. 2017و همکاران، 9؛ به نقل از کانیلز2000، 7ان و دسیرای) داردیک کار به دلیل وجود پاداش اشاره 

هیا و  انگیزه بیرونی ارزشی است که فرد مستقیما برای خود آن کار قائل نیست، بلکه بر اسیاس ارزش 
ها را ابزاری برای بیه  های بیرونی، فعالیتانگیزه (.2015و همکاران، 9انتظارات شخصی است. )منصور

( و کارمنیدان در  2005و همکاران،  10بینند )کانکانهالییا غیر مالی می های مالیدست آوردن پاداش
شیان در سییازمان انتظیار دریافیت پییاداش میالی دارنید. )ژانییگ و      ازای بیه اشیتراک گذاشییتن دانیش   

 (.2017همکاران،

نشان می دهند، انگیزه درونی مانند انگیزه بیرونی در تعیین  (2000) 11ر که اوسترلو و فریهمانطو
دانش در تحقیقات تجربی اخییر   گذاری اشتراکابعاد انگیزه درونی  دانش مهم است. گذاری اشتراکبه 

بیه عنیوان مثیال، در برخیی      با این حال، محتوای انگیزه درونیی متفیاوت اسیت.    مشخص شده است.
نش مطالعات، انگیزه درونی به خودکارآمدی اشتراک دانش اشاره دارد، به این معنی که افراد با ارائه دا

 و 1کنکانهیالی ، 2007و همکیاران   12هسیو ) احسیاس اعتمیاد میی کننید.     ارزشمند خود به همکاران

                                                 
1- Ryan and Deci 

2 - Caniëls 

3 -Tang 

4 - Zhang 

5 -Lin 

6 -Davis 

7-Ryan and Deci 

8 - Caniëls 

9 -Masor 

10 -Kankanhalli 

11 -Osterloh and Frey 

12 -Hsu 
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( در مطالعات دیگر، انگیزه به عنوان حس عزت نفس، شهرت ییا غیرور   2007، 2لین؛ 2005همکاران 
انگییزه درونیی    (5،2004وک و گیائو ، 2009 ،4هسو و لین؛ 2005و همکاران،  9باک) تفسیر می شود.

؛ وک و 2009هسیو لیین،  ) شیود اغلب به عنوان یک تمایل فردی برای کمک به همکاران تفسیر می 
زمانی که افراد در کار به دنبال لذت، عالقه، ارضیا  ( »1999) 2به گفتۀ آمابیل (.2007؛ لین،2004گائو،

ی کیه  و زمان« شدن کنجکاوی، خود شکوفایی، یا چالش شخصی هستند، از لحاظ درونی انگیزه دارند.
و این دوگانگی بخش اعظیم پیژوهش در   « کنند، انگیزه بیرونی دارندبرای رسیدن به هدفی کار می»

بر اسیاس مطالعیه    (.2012و همکاران، 7استنیس) دهددانش را تشکیل می گذاری اشتراکمورد انگیزۀ 
د یلیی  گذاری دانش، یا به عبارت دیگیر،  چندین انگیزه برای اشتراک پژوهش های مختلف می توان

بیه عنیوان ییک عامیل انگیزشیی در       اعتمیاد . گذاری دانش را شناسایی کیرد برای شرکت در اشتراک
؛ 2007،ییوگلی ک ؛9،2009یچیو  ؛9،2011چانگ و چوآنیگ گذاری دانش شناسایی شده است )اشتراک

بیرانگیختن  در  یدیی رسد شهرت نقش کل یبه نظر م(. همچنین 10،2017سریراتاناویریاکول و ال دن
محققیان   (.12،2019؛ پیارک و گبیارد  11،2010انساین و هبرتدارد )دانش دانشمندان  گذاری اشتراک

دانش باشید،   گذاری اشتراکبه  یبرا یقو زهیانگ کیتواند  یکرده اند که شهرت م تائیدبطور تجربی 
هیی و  کند ) یکمک م یحرفه ا یدر شبکه های اجتماعو تصویر تیموقع جادیکار به ا نیانجام ا رایز

 ؛12،2005و فیرج  واسیکو  ؛2005و همکاران، 15یکنکانهال ؛2011و همکاران، 14هانگ ؛19،2009وی
 و تعهید  مسیوولیت،  احساسیاس  سیازمان،  در درسیتی  و صداقتهمچنین  .(2019گبارد، نقل از پارک

                                                                                                                                  
1 -Kankanhalli 

2 -Lin 

3 - Bock 

4 - Hsu and Lin 

5 - Kwok and Gao 

6 - Amabile 
7 - Stenius 

8 - Chang & Chuang 

9 - Choi 

10 - Sriratanaviriyakul and El-Dena 

11 - Ensign & Hébert 

12 - Park & Gabbard 

13 - He & Wei 

14 - Hung 

15 -Kankanhalli 

16 -Wasko & Faraj 
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 لیذت  ،کیاری  استقالل ،ترفیع شللی مدیریتی، خود افراد، اجتماعی منزلت و موقعیت کارکنان، وفاداری
 عنوان به همگی سوی آن، قرارگرفتن از حمایت مورد و مدیر مناسب کیفیت کمک به دیگران،بردن از 

اخیوان و  ) یدنید گردکننید، شناسیایی    میی  ترغییب  دانش اشتراک به رفتار را افراد که عوامل انگیزشی
با توجه به مطالب ارائه شده می توان نتیجه گرفت سر منشیأ موفقییت در هیر کیاری      (.1991رحیمی،
دانش و نحوه ی به اشتراک گذاشتن  علمی هیئتا  پیرامون آموزش عالی اللخصوص اعضای مخصوص

بر اساس اطالعات حاصله خیالء فعالییت و    درنهایتاین دانش تاثیرگذارترین و مهم ترین متلیر است 
آشکار بود. به همین دلیل محقو بر آن شد تا الگوی  علمی هیئتپژوهش در این جنبه در بین اعضای 

طراحی کند. برای این امیر سیوا تی بیه     علمی هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اشتراکای ارتقاء بر
 ذهن پژوهشگر رسید که در پی پاسخ آن برآمد.

 کدامند؟ دانش گذاری اشتراکارتقاء  یها شاخصو  ها مؤلفهابعاد، 

 چگونه است؟ علمی هیئت یاعضا دانش در بین گذاری اشتراکارتقاء  یالگو

 ؟برخوردار است یاز اعتبار مناسب علمی هیئت یاعضا بین در دانش گذاری اشتراک ارتقاء یالگو ایآ

 

 پژوهش روش
 از اسیتفاده  بیا  کیفیی  مرحلیه  در. اسیت ( کیفیی  و کمی) آمیخته روش به مطالعه یک مطالعه این 

 کنندگان مشارکت. شد شناسایی مضمون تحلیل روش از اولیه های-مؤلفه یافته ساختار نیمه مصاحبه
 در کیه عالی و میدیریت دانیش    آموزش مدیریت آموزشی، مدیریت زمینه در خبره افراد را پژوهش در

 کیفیی  بخش در که ؛اند داده تشکیل باشند، داشته تالیفی یا و کتاب مقاله، دانش گذاری اشتراک زمینه
 مهم تعیین برای کیفی مضمون تحلیل فرایند. داشتند مشارک پژوهش این در خبرگان از نفر 11 تعداد
 جمیع  بیرای  هیا  داده گردآوری روش. شد استفاده دانش گذاری اکاشترارتقاء  های کننده تعیین ترین
 مناسیب  اصال تا است مناسب خیلی از لیکرت طیف سوال 5 با دلفی پرسشنامه کمی، های داده آوری
 استفاده نمودند شرکت مصاحبه در که قبل بخش از نفر 11 که خبره 15 بین که گردید طراحی نیست
 .شدند انتخاب برفی گلوله روش به بنا نیز دیگر نفر 4 و شد

 بدین گردید بازخوانی مرتبه چندین ها داده ،ها شاخصو  ها مؤلفهاستخراج  و ها داده تحلیل جهت
 اولیه طبقات و گرفتند قرار هم کنار طبقه یک در مشابه اولیه مضامین و شناسایی اولیه مضامین ترتیب
 از اطمینان جهت همچنین. دادند تشکیل را ها مایه درون و شده ادغام درهم طبقات این. گرفت شکل
 دو بعیالوه، . داشیت  وجیود  ها داده عمیو و مدت طو نی درگیری شده، آوری جمع های داده صحت

 نوشته دست پژوهشگر. داشتند مشارکت ها داده درتحلیل اصلی، پژوهشگران بر عالوه دیگر پژوهشگر
 مشیارکت  بیه  مجیددا  تاییدپیذیری  افیزایش  بیرای . خواندنید  می طبقات و کدگذاری تائید برای را ها
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 دیگیر  هیای  راه ،طیو نی  دیدارهای و گیری نمونه در تنوع حداکثر داشتن. میگردید مراجعه کنندگان
 سیسس  و گرفتنید  شیکل  فرعی طبقات و مضامین اولیه مصاحبه همان از .بودند ها داده اعتبار افزایش
 مصیاحبه . یافتند ظهور ها مایه درون تا یافت ادامه( مضامین) تحلیل واحدهای تمام در دادهها کاهش

. شد انجام maxqda12 افزار نرم با کیفی محتوای تحلیل. یافت ادامه ها داده نظری اشباع مرحله تا ها
 حفی   ،آگاهانیه  نامیه  رضیایت  اخذ پژوهش این در. شد استفاده spss25 افزار نرم از دلفی روش برای

 اخالقی مالحظات عنوان به ها مصاحبه محتوای سازی پیاده در داری امانت رعایت و هویتی اطالعات
 .گرفت قرار نظر مد

 

 ها یافته و بحث
 علمیی  هیئیت دانش در بین اعضیای   گذاری اشتراکارتقاء  یها شاخص و ها مؤلفه ابعاد،: اول سوال
 کدامند؟
 آمیوزش  و آموزشی مدیریت و مدیریت دانش امر خبرگان از مصاحبه 15 سوال این به پاسخ برای
 استخراج اولیه مضمون 299 فرایند این در درنهایت. پذیرفت انجام یافته ساختار نیمه سوا ت با عالی
 بیرای  مؤلفیه  10 مرحلیه،  چنیدین  طیی  و تشیابه  اسیاس  بر مضامین ادغام و متعدد بازبینی با. گردید
 و( بودند آمده بدست پژوهش ادبیات بخش در بسیاری که) اصلی مایه درون 2 و دانش گذاری اشتراک
 .گردید استخراج( 1 شماره جدول مطابو) شاخص 22 درنهایت
 علمی هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اشتراک ارتقاء انگیزه یها مؤلفه و ابعاد( 1 جدول

 شاخص مؤلفه بعد

سازمانی
 

 سازمانی فرهنگ

 در مستندسازی علمی هیئت اعضای دانشگاه از مسئولین انتظار

 گذاری اشتراک در علمی هیئت اعضای دانشگاه از مسئولین انتظار

 علمی هیئت یدانشگاه در نزد اعضا نیدانش توسط مسئول گذاری اشتراکمهم جلوه دادن 

 یو دلسوزانه در حل مشکالت علم مانهیکه صم یدیقراردادن اسات ویمورد تشو

 صورت گرفته یو تعامالت علم یقرار گرفتن همکار ویتشومورد 

 دانش در دانشگاه گذاری اشتراکنمودن و بها دادن به  دیتاک

 توسعه یارهایاز مع یکیدانش به عنوان  گذاری اشتراکدر نظر گرفته شدن 

 دانشگاه محیط در ارزش عنوان به دانش گذاری اشتراک شدن گرفته نظر در

 علمی هیئت اعضای میان صمیمی و دوستانه ارتباط

 علمی هیئت یاعضا نیدانش در ب گذاری اشتراکدانشگاه از  تیحما
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 همکاران با ارتباط میزان

 پژوهشی فعالیتهای در همکاری میزان

 پاداش سیستم

 دانش گذاری اشتراکدر ازاء  شتریب یماد یایمزا افتیدر

 با تر نهیکمک هز افتیدر

 فرصت ارتقا با تر در ازاء اشتراک دانش افتیدر

 در ازاء اشتراک دانش شتریب یشلل تیامن افتیدر

 علمی هیئت یاعضا نیب یو همکار یدر زمان کارگروه شتریپاداش ب اختصاص

فناوری اطالعات 
 و ارتباطات

 به منظور آشنایی با فناوری علمی هیئت یاعضا یآموزش ضمن خدمت برا یدوره ها یبرگزار

 فناوری کاربست منظور به علمی هیئت اعضای برای خدمت ضمن آموزش های دوره برگزاری

 علمی هیئت اعضای نیازهای با اطالعات فناوری های سیستم سازگاری

 دانش گذاری اشتراک فرایندهای و ها سیستم در فناوری بسترهای ایجاد و فنی پشتیبانی

 دانش گذاری اشتراک فرایندهای و ها سیستم به آسان و سریع دسترسی میزان

 کنفرانس ویدیو و اینترانت از استفاده میزان

 مدیریت حمایت

 یو پژوهش یبه منظور حل مشکالت آموزش علمی هیئت یگروه از اعضا ریمد تیحما

 یآموزش یاز گروهها کیاشتراک دانش در هر یجلسات منظم برا یسازمانده

 یو پژوهش یبا مسائل و موضوعات به روز آموزش علمی هیئت یآشنا نمودن اعضا

 در دانشکده ها یمختلف آموزش یگروهها انیدانشگاه از ارتباطات باز م نیمسئول تیحما

 علمی هیئت اعضای اندیشی هم جلسات در دانشگاه حضورمسئولین

 صحبت با فقط نه عمل در حمایت

 علمی هیئت اعضای پردازی ایده و سخنرانی جلسات در ارشد مدیر شرکت

 پژوهشی های طر  از مستخرج مقا ت چاپ و انتشار در پژوهشی معاونت حمایت

 دانش گذاری اشتراک به تشویو بودن مفید به ارشد مدیریت اعتقاد

 دانش اشتراک برای دانشگاهیان از ارشد مدیریت حمایت

 دانش اشتراک در دانشگاهیان نمودن قادر برای  زم کمکهای بیشترین نمودن فراهم

 (اینا جای میشه اضافه یکی) دانش اشتراک از دانشگاهیان خوشحالی دیدن اشتیاق

 یاستقالل شلل

 علمی هیئت یدانشگاه به اعضا نیتوسط مسئول یو آزاد اراتیدادن اخت

 یو پژوهش یدر حوزه مسائل و موضوعات آموزش یفرد یدادن فرصت استقالل و نوآور

 یو پژوهش یآموزش تیدانشگاه در خصوص فعال نیتوسط مسئول علمی هیئت یآزاد گذاشتن اعضا

 فیدر مورد نحوه انجام وظا اریاخت سطح
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ی
فرد

 

 نگرش
 گرانیبه ارائه دانش و معلومات خود به د علمی هیئت یاعضا لیتما

 یآموزش یبه شرکت در دوره ها لیتما
 داشتن افراد نسبت به حل مشکالت با اشتراک دانش باور

 یخودکارآمد
 دانش

 .شود یکه توسط همکاران ارزشمند درنظر گرفته م یارائه دانش ییبه توانا نانیاطم

 همکاران ریارائه دانش ارزشمند به سا یبرا ازیمورد ن نشیداشتن تخصص، تجربه و ب

 همکاران پس از اشتراک دانش با آنان ریباور به بهبود دانش سا

 همکاران شتریارزشمندتر نسبت به ب یارائه دانش ییتوانا

 یو پژوهش یارزشمند به همکاران جهت بهبود عملکرد آموزش یو ارائه دانش یسازمانده ییتوانا

 اعتماد

 اعتماد به تخصص همکاران

 یو پژوهش یاز همکاران در مواجهه با موضوعات آموزش خواهی به کمک لیتما

 یو پژوهش یعلم های تیهمکاران در حوزه فعال یباور به داشتن دانش کاف

 باور به صادق بودن همکاران در اشتراک دانش

 با همکاران بطور آزادانه ها دهیا گذاری اشتراک

 یواکنش مناسب همکاران هنگام مطر  کردن مسائل و مشکالت علم

 تعهد عاطفی

 یکردن ادامه کارم در دانشگاه تا زمان بازنشستگ یاز سسر یخوشحال

 مشکل دانشگاه را مشکل خود دانستن

 به دانشگاه یعاطف یداشتن حس دلبستگ
 که خارج از دانشگاه هستند یکه در آن شاغلم با کسان یلذت از بحث در خصوص دانشگاه

 یکار طیمح نیاعتقاد به داشتن بهتر

 از خانواده دانشگاه یحس بودن بخش

 شهرت
 دانش گذاری اشتراککسب احترام با مشارکت در 

 دانش گذاری اشتراکبا  یشلل تیحس بهبود وضع

 دانش با همکارانم گذاری اشتراکشهرت در شللم با  یارتقا

 از روش دلفی استفاده شد که در این روش ازهمچنین  ها مؤلفهروایی و پایایی  تائیددر ادامه برای 
شیدند و بیرای ترسییم     تائیید شیاخص   47شاخص  22رد شد و از  مؤلفه 1و  تائید مؤلفه 9 مؤلفه 10

 آورده شده است. 2دانش استفاده شد. مراحل دلفی در جدول  گذاری اشتراکالگوی ارتقاء انگیزه 
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 یمرحله دلفسه در  ها شاخص لیتحل سهیمقا: 2 جدول

 جهینت
 یآمار

 مرحله اول دلفی دلفیمرحله دوم  مرحله سوم دلفی
 ها شاخص

مؤلفه
 

ها
 

cvi میانگین cvi میانگین cvi میانگین 

 3.46 927/0 9.900 99/0 9.999 1 قابل قبول

 معاونت گروه، ریمد ریدانشگاه )نظ نیانتظار مسئول
در  علمی هیئت ی( از اعضایپژوهش معاونت ،یآموزش

 حیو صر یدانش ضمن یمستند ساز

گ 
فرهن

ک
اشترا

 
ی
گذار

 
ش
دان

 

 3.53 0.80 9.999 99/0 9.922 1 قابل قبول

 معاونت گروه، ریمد ریدانشگاه )نظ نیانتظار مسئول
در  علمی هیئت ی( از اعضایپژوهش معاونت ،یآموزش

 حیو صر یاشتراک دانش ضمن

 9.000 79/0 9.400 92/0 9.222 99/0 قابل قبول
 نیدانش توسط مسئول گذاری اشتراکمهم جلوه دادن 

 جهت توسعه دانشگاه علمی هیئت یدانشگاه در نزد اعضا

 9.02 79/0 9.599 92/0 9.400 99/0 قابل قبول

و دلسوزانه  مانهیکه صم یدیقراردادن اسات ویمورد تشو
همکاران خود کمک  یو پژوهش یدر حل مشکالت علم

 ربط یذ نیتوسط مسئول کنندیم

 9.22 0.9 9.22 99/0 9.799 99/0 ولقابل قب
 یو تعامالت علم یقرار گرفتن همکار ویمورد تشو

در دانشگاه  یمختلف آموزش یگروه ها نیصورت گرفته ب
 ربط یذ نیتوسط مسئول

 2.19 0.2 - حذف - حذف حذف
دانش در  گذاری اشتراکنمودن و بها دادن به  دیتاک

 دانشگاه

 9.000 0.79 9.999 99/0 9.422 99/0 قابل قبول
 یکیدانش به عنوان  گذاری اشتراکدر نظر گرفته شدن 

کالن  یاستگذاریدر س شرفتیتوسعه و پ یارهایاز مع
 دانشگاه

 9.022 0.9 9.022 90/0 9.400 1 قابل قبول
دانش به عنوان ارزش  گذاری اشتراکدر نظر گرفته شدن 

 دانشگاه طیدر مح

 علمی هیئت یاعضا انیم یمیارتباط دوستانه و صم 9.400 0.93 9.222 1 9.222 99/0 قابل قبول

 9.200 0.867 9.999 92/0 9.599 1 قابل قبول
 یاعضا نیدانش در ب گذاری اشتراکدانشگاه از  تیحما
 دانش یساز یخلو ارزش و تجار یدر راستا علمی هیئت

 ارتباط با همکاران زانیم 2.19 0.33 - حذف - حذف حذف

 یپژوهش تهاییهمکاری در فعال زانیم 1.99 0.2 - حذف - حذف حذف

ش دانش گذاری اشتراکدر ازاء  شتریب یماد یایمزا افتیدر 9.59 1 9.599 1 9.400 1 قابل قبول
سیستم پادا

 

 با تر نهیکمک هز افتیدر 9.200 0927 2.000 22/0 - فحذ حذف

 فرصت ارتقا با تر در ازاء اشتراک دانش افتیدر 9.400 0.99 9.227 1 9.200 92/0 قابل قبول

 در ازاء اشتراک دانش شتریب یشلل تیامن افتیدر 9.599 0.99 9.599 99/0 9.200 1 قابل قبول
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 1.900 0.19 - حذف - حذف حذف
 یو همکار یدر زمان کارگروه شتریاختصاص پاداش ب

 یبه نسبت عملکرد فرد علمی هیئت یاعضا نیب
 

 9.022 711/0 9.022 90/0 9.799 1 قابل قبول

 یاعضا یآموزش ضمن خدمت برا یدوره ها یبرگزار
ها و  ستمیآنها با س ییبه منظور آشنا علمی هیئت
 دانش گذاری اشتراکجهت  ییندهایفرا

فناور
 ی

ت
ت و ارتباطا

العا
اط

 

 9.400 944/0 9.400 99/0 9.200 1 قابل قبول

 یاعضا یآموزش ضمن خدمت برا یدوره ها یبرگزار
ها و  ستمیآنها با کاربست س ییبه منظور آشنا علمی هیئت

 دانش گذاری اشتراک یندهایفرا

 9.400 090/0 9.400 92/0 9.599 1 قابل قبول
 یازهایاطالعات با ن یفناور یها ستمیس یسازگار
 دانش گذاری اشتراک یدر راستا علمی هیئت یاعضا

 9.022 0.99 9.022 99/0 9.799 1 قابل قبول
ها و  ستمیدر س یفناور یبسترها جادیو ا یفن یبانیپشت

 دانش گذاری اشتراک یندهایفرا

 9.222 0.92 9.222 92/0 9.599 1 قابل قبول
 یندهایها و فرا ستمیو آسان به س عیسر یدسترس زانیم

 دانش گذاری اشتراک

 کنفرانس ویدیو و نترانتیاستفاده از ا زانیم 2.022 0.22 - حذف - حذف حذف

 9.400 0.99 9.400 990/0 9.200 990/0 قابل قبول
به منظور حل  علمی هیئت یگروه از اعضا ریمد تیحما

 یو پژوهش یمشکالت آموزش

ت
ت مدیری

حمای
 

 9.200 0.92 9.200 92/0 9.222 99/0 قابل قبول
 کیاشتراک دانش در هر یجلسات منظم برا یسازمانده

 یآموزش یاز گروهها

 9.799 0.99 9.799 99/0 9.799 1 قابل قبول

با مسائل و موضوعات به  علمی هیئت یآشنا نمودن اعضا
ضمن  یدور ها یبا برگزار یو پژوهش یروز آموزش

 خدمت

 9.00 0.92 9.000 92/0 9.222 99/0 قابل قبول
 یگروهها انیدانشگاه از ارتباطات باز م نیمسئول تیحما

 در دانشکده ها یمختلف آموزش

 9.400 0.99 9.599 99/0 9.222 1 قابل قبول

 یاعضا یشیدانشگاه در جلسات هم اند نیحضورمسئول
 گذاری اشتراکدادن به  تیبه منظور اهم علمی هیئت

 دانش

 قابل قبول

 مؤلفه
حذف 
 شده

 در عمل نه فقط با صحبت تیحما 9.99 0.92 2.022 99/0 -

 9.422 1 9.222 1 9.599 1 قابل قبول
در انتشار و چاپ مقا ت  یمعاونت پژوهش تیحما

نامه و رساله  انیو پا یپژوهش یمستخرج از طر  ها



 11علمی یئته یاعضا یاندانش در م یگذار اشتراک یزهانگ یارتقا یالگو یطراح

 یدکتر یها

 9.222 0.90 9.222 90/0 9.422 1 قابل قبول
به  ویبودن تشو دیارشد به مف تیریاعتقاد مد

 دانش گذاری اشتراک

 اشتراک دانش یبرا انیارشد از دانشگاه تیریمد تیحما 1.900 0.20 - حذف - حذف حذف

 1.22 0.19 - حذف - حذف حذف
قادر نمودن  ی زم برا یکمکها نیشتریفراهم نمودن ب

 در اشتراک دانش انیدانشگاه

 از اشتراک دانش انیدانشگاه یخوشحال دنید اقیاشت 1.900 0.20 - حذف - حذف حذف

 9.200 0.99 9.200 99/0 9.799 1 قابل قبول
دانشگاه  نیمسئول یگر یو مرب یگر لینقش تسه یفایا

 گذاری اشتراکدر  علمی هیئت یاعضا یجهت توانمندساز
 دانش

 9.200 1 9.200 1 9.000 99/0 ولقابل قب

دانشگاه به  نیتوسط مسئول یو آزاد اراتیدادن اخت
در امور مرتبط با مسائل و موضوعات  علمی هیئت یاعضا

 یو پژوهش یآموزش

الل شلل
استق

 ی

 9.99 0.92 9.999 92/0 9.400 92/0 قابل قبول
در حوزه مسائل و  یفرد یدادن فرصت استقالل و نوآور

 دانشگاه نیتوسط مسئول یو پژوهش یموضوعات آموزش

 9.59 0.99 9.599 99/0 9.400 99/0 قابل قبول
دانشگاه  نیتوسط مسئول علمی هیئت یآزاد گذاشتن اعضا
و  یمختلف آموزش یدر حوزه ها تیدر خصوص فعال

 شده فیتعر فیاز شر  وظا ریبه غ یپژوهش

 فیدر مورد نحوه انجام وظا اریسطح اخت 9.19 0.90 1.922 19/0 - حذف حذف

 9.22 0.99 9.022 99/0 9.422 99/0 قابل قبول
که توسط همکاران  یارائه دانش ییبه توانا نانیاطم

 شود. یارزشمند درنظر گرفته م

خودکارآمد
 ی

ش
دان

 

 9.422 1 9.422 1 9.222 1 قابل قبول
ارائه  یبرا ازیمورد ن نشیداشتن تخصص، تجربه و ب

 همکاران ریدانش ارزشمند به سا

 9.199 0.90 9.199 90/0 9.222 90/0 قابل قبول
همکاران پس از اشتراک دانش  ریباور به بهبود دانش سا

 با آنان

 همکاران شتریارزشمندتر نسبت به ب یارائه دانش ییتوانا 9.422 0.99 9.422 99/0 9.200 92/0 قابل قبول

 همکاران شتریارزشمندتر نسبت به ب یارائه دانش ییتوانا 9.222 0.99 9.222 99/0 9.99 90/0 قابل قبول

 اعتماد به تخصص همکاران 9.422 0.99 9.422 92/0 9.400 90/0 قابل قبول

اعتماد
 

 9.400 0.99 9.400 99/0 9.999 1 قابل قبول
از همکاران در مواجهه با  یبه کمک خواه لیتما

 یو پژوهش یموضوعات آموزش

 9.599 1 9.599 1 9.799 1 قابل قبول
 یها تیهمکاران در حوزه فعال یباور به داشتن دانش کاف
 یو پژوهش یعلم
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 باور به صادق بودن همکاران در اشتراک دانش 9.200 1 9.200 1 9.799 1 قابل قبول

 ها با همکاران بطور آزادانه دهیا گذاری اشتراک 9.400 0.92 1.799 2/0 - حذف حذف

 9.200 0.799 9.200 90/0 9.227 1 قابل قبول
واکنش مناسب همکاران هنگام مطر  کردن مسائل و 

 یمشکالت علم

 9.400 0.99 9.400 99/0 9.227 99/0 قابل قبول
کردن ادامه کارم در دانشگاه تا زمان  یاز سسر یخوشحال

 یبازنشستگ

تعهد عاطف
 ی

 مشکل دانشگاه را مشکل خود دانستن 9.222 0.92 9.222 92/0 9.799 1 قابل قبول

 به دانشگاه یعاطف یداشتن حس دلبستگ 9.400 1 9.400 1 9.222 1 قابل قبول

 9.400 0.92 9.400 92/0 9.799 1 قابل قبول
که در آن شاغلم با  یلذت از بحث در خصوص دانشگاه

 که خارج از دانشگاه هستند یکسان

 یکار طیمح نیاعتقاد به داشتن بهتر 9.422 0.92 9.422 92/0 9.200 1 قابل قبول

 از خانواده دانشگاه یحس بودن بخش 9.222 0.90 9.222 90/0 9.422 1 قابل قبول

 دانش گذاری اشتراککسب احترام با مشارکت در  9.222 0.799 9.222 799/0 9.900 1 قابل قبول

ت
شهر

 

 دانش گذاری اشتراکبا  یشلل تیحس بهبود وضع 9.200 0.799 9.200 799/0 9.227 1 قابل قبول

 9.200 0.92 9.200 92/0 9.799 1 قابل قبول
دانش با  گذاری اشتراکشهرت در شللم با  یارتقا

 همکارانم

  نتایج آزمون آلفا 741/0 920/0 994/0 قابل قبول

اتفاق نظر 
 قوی

  نتایج آزمون کندال 549/0 554/0 292/0

 
 چگونه است؟ علمی هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اشتراکالگوی ارتقاء انگیزه  سوال دوم:

بعید و   2برای پاسخ به این سوال در بخش نخست پرسشنامه ای که از بخش کیفی حاصل شد با 
توزیع گردید و نتایج در راستای دستیابی به یک الگو  علمی هیئتشاخص بین اعضای  47و  مولفه 10

 استفاده شد. همچنین برای ترسیم علمی هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اشتراکبرای ارتقاء انگیزه 
(  smart pls3 افیزار  نرم)از روش معاد ت ساختاری  ها مؤلفهضرایب مسیر و میزان اهمیت و اولویت 

 در ذیل به نتایج آن اشاره شده است. سسس از روی آن الگوی نهایی ترسیم گردید. که ؛استفاده شد



 11علمی یئته یاعضا یاندانش در م یگذار اشتراک یزهانگ یارتقا یالگو یطراح

 
 (دانش گذاری اشتراکارتقاء انگیزه  گیری حداقل مربعات جزئی )مدل اندازهمدل درونی  -1 نمودار

بار عاملی مشیاهده در تمیامی میوارد مقیداری      1 نمودارگیری مندرج در  براساس نتایج مدل اندازه
دهد همبستگی مناسبی بین متلیرهای قابل مشاهده با متلیرهای پنهان  دارد که نشان می 9/0بزرگتر 

می توان الگوی نهایی را ترسیم نمود که  1با توجه به نتایج حاصل از نمودار  مربوط به خود وجود دارد.
 آمده است. دانش گذاری اشتراک زهیارتقاء انگالگوی نهایی  1در شکل 
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 علمی هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اکاشتر: الگوی ارتقاء انگیزه 1 شکل



 27علمی یئته یاعضا یاندانش در م یگذار اشتراک یزهانگ یارتقا یالگو یطراح

ترسییم گردیید و    علمیی  هیئیت ین اعضای دانش در ب گذاری اشتراکالگوی ارتقاء انگیزه  درنهایت
نتیایج بیه    درنهاییت برای سنجش اعتبار به خبرگان ارائه و نظر آنها مورد ارزیابی قرار گرفت  درنهایت

 شر  زیر بود.
از اعتبیار   علمیی  هیئیت  یاعضیا  نیدانیش در بی   گذاری اشتراک زهیارتقاء انگ یالگو ایآسوال دوم: 

 ؟برخوردار است یمناسب
فیاکتور در اختییار خبرگیان قیرار      5 اساسمحقو ساخته بر برای پاسخ به این سوال از پرسشنامه 

 آورده شده است. 9گرفت نتایج بر اساس جدول 
دانش در بین  گذاری اشتراکارتقاء انگیزه آزمون تی تک نمونه برآورد اعتبار الگوی -9جدول 

 علمی هیئتاعضای 
 9میانگین جامعه = 

 t df Sig انحراف استاندارد میانگین اختالف مؤلفه

 0.000 14 2.92 0.909 4.22 فلسفه و اهداف

 0.000 14 7.29 0.757 4.59 مبانی نظری

 0.000 14 4.21 0.294 4.99 اجرایی مراحل

 0.000 14 5.41 0.442 4.12 سازو کار اجرایی

نظام بازخورد، اصال  و 
 مهندسی مجدد

4.02 0.414 2.29 14 0.000 

( قرار دارند و عیدد  9) جامعهکه تمام میانگین ها با ی میانگین  9توجه به نتایج آمده در جدول  با
است در نتیجه می توان دریافت که الگو از لحاظ اعتبار در حد مطلوب قیرار   1.92تی بدستآمده با ی 

 دارد.

 گیری:بحث و نتیجه
 زهیی اثیر گیذاربر ارتقیاء انگ    عوامیل  ،یفی یو بخیش ک  نیشیپ یها مطالعات و پژوهش یبند از جمع
 نیی آزاد شهر تهران بیه دسیت آمید. ا    یها دانشگاه علمی هیئت یاعضا انیدانش در م یگذار اشتراک

دانیش،   گیذاری  اشیتراک شهرت، فرهنگ  ،یعاطف تعهد ،اعتماد دانش، یعوامل عبارتند از:خودکارآمد
محقیو در   سیسس  .یو اسیتقالل شیلل   تیریمد تیاطالعات و ارتباطات، حما یفناور داش،پا ستمیس

 کرد. یرا بررس یعامل یبارها ،یعامل لیگذاشته و با استفاده از تحل یابیعوامل را به ارز نیپرسشنامه ا
 نییتع یها که معرف شاخص ییها مؤلفهمالحظه شد، از  یاکتشاف یعامل لیکه در مدل تحل همانگونه

آزاد شهر تهران بیود، بیه    یها دانشگاه علمی هیئت یاعضا انیدانش در م یگذار اشتراک زهیانگ تقاءار
و  دندیحذف نگرد یعامل لتحلی روند از نداشت، 0٫9کمتر از  یبار عامل ها مؤلفهاز  کی چیآنکه ه لیدل
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بیا   مؤلفه 9باشد. لذا  یم« مطلوب»بود، مدل  9/0بزرگتر از  ماندهیباق یها هیگو هیکل نکهیبا توجه به ا
دانیش در   یگذار اشتراک زهیارتقاء انگ یالگو یها صشاخها و  آن ها، تحت عنوان مولفه یها شاخص

 قرار گرفت. رشیآزاد شهر تهران مورد پذ یها دانشگاه علمی هیئت یاعضا انیم
 شهرتو  یتعهد عاطف، اعتماد، دانش یخود کارآمد مؤلفه :یبعد فرد .1
 تیی حما، اطالعیات  یفنیاور ، پیاداش  سیتم یس، دانیش  گذاری اشتراکفرهنگ  :یبعد سازمان .2
 یاستقالل شللو  تیریمد

 یکه به ذکر چند افتندیهمسو دست  یجیپژوهشگران به نتا یپژوهش، برخ افتهی نیارتباط با ا در
 گردد. یاشاره م

دانش  یمؤثر در اشتراک گذار ی( در مقاله خود عنوان کردند، عوامل اصل1997) همکارانو  آرمون
 باشد یم یتیریمد -یو رهبر تکنولوژیکی ،ی، فرهنگینهاد -یسازمان ،یانسان-یعامل؛ فرد 2شامل 

ت یی دانیش اهم  یعوامل در اشتراک گیذار  ریبوده و نسبت به سا یفراوان نیشتریب یدارا بیکه به ترت
اما در پژوهش حاضر،  ؛پژوهش حاضر است یها افتهیبا  یمشترکات یپژوهش دارا نیدارند.. ا یشتریب

خالصه شده  مؤلفهدو  نیدر ا یها مؤلفه ریاشاره شده است و سا یو سازمان یبه دو بخش عوامل فرد
 ییعدم همسو یدارا نرویمورد توجه قرار گرفته است. از ا یدر عوامل سازمان یکیمثال بعد تکنولوژ ؛اند

 یتیریو مد یفرهنگ ،یتوان گفت که در ابعاد فرد یشده، م ییشناسا یکل یها مؤلفهاما در مورد  ؛است
( در پیژوهش خیود   1992) هدائیو  یرانیش ،همچنین دارد. ییبا پژوهش حاضر همسو یکیو تکنولوژ

اطالعات،  یفناور پشتیبانی ارتباطات کارکنان، پاداش، ،ینشان دادند که عوامل تعهد، فرهنگ سازمان
 یژگی یدارنید و عامیل و   یدار یمعن ریتأث حیدانش صر گذاری اشتراکبر به  بیبه ترت یساختار سازمان

 یتیشخصی  یژگیبه و زیندارد. در پژوهش حاضر ن حیدانش صر گذاری اشتراکبر به  یریتأث یتیشخص
پیژوهش   نیی با ا زیاطالعات و تعهد ن ی، فناورفرهنگ پاداش، یها مؤلفهپرداخته نشده و در خصوص 

 ریی ( در پژوهش خود عنوان نمودند هر پینج متل 1992) همکارانو  یکالئ اریم یدارد. صمد ییهمسو
بیه صیورت    ،یو کنترل رفتار یسازمان جو دانش، اهدای ،یسودمند خود ،یگردآور یعنی یمورد بررس

 دیرا شا ی. خود سودمندهستنداثر گذار  یدانش سازمان گذاری اشتراک ندیبر فرا میمستق ریو غ میمستق
 ریقیرار گرفتیه اسیت امیا، سیا      ییدانست که در پژوهش حاضر مورد شناسا یبتوان معادل خودکارامد

( نشان 1994) کرمانیپژوهش فوق در پژوهش حاضر به آن پرداخته نشده است. جعفر زاده  یها مؤلفه
به طور  هایدر کاربرد فناور علمی هیئت یاعضا ییارتباطات و توانا ها،یاعتماد، همکار یها مؤلفهداد که 
پیژوهش   نیی اطالعات بیا ا  یاعتماد و فناور مؤلفهکه  دارد ریبر رفتار اشتراک دانش آنان تأث یمعنادار
بیر   0.742 بیبیا ضیر   ی( فرهنیگ سیازمان  1994دارد. طبو پژوهش محجوب و همکاران ) ییهمسو

شهرستان  یها رستانیدب رانیتوسط دب انشد گذاری اشتراکبر  0.799 بیو با ضر یسازمان یریادگی
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 نیی پژوهش مطابقت دارد. چرا کیه در ا  نیحاصل از ا جیبا نتا یریگ جهینت نی. ادارد یمثبت ریتاث انهیم
 زیی رتبیه ن  نیشده است بلکه حائز با تر ییفرهنگ نه تنها به عنوان عامل اثرگذار شناسا زیپژوهش ن

 لی(، عوامل مؤثر بر تما2020) همکارانو  دیجاو ز،ین یانجام شده خارج یپژوهشها نیب درباشد.  یم
 یطبقیه بنید   "یشخص"و  "یسازمان"دانش را به عنوان  گذاری اشتراکبه  یبرا علمی هیئت یاعضا

 تیی ( در تقویپیاداش و فرهنیگ سیازمان    ستمی، س)اعتماد ینشان داد که عوامل سازمان جینمودند. نتا
پیژوهش بیه    نیی دارند. هر چند در ا ینقش اساس علمی هیئت یدانش اعضا گذاری اشتراکنگرش به 

 یها مؤلفهدر خصوص  یدانش پرداخته شد ول گذاری اشتراک زهیانگ تیجهت تقو ییها مؤلفه ییشناسا
پیژوهش   نیی ا جیتوان گفت با نتا یم دند،یگرد ییشناسا یپاداش و فرهنگ که در بعد سازمان ستمیس

 ی(، بیه بررسی  2020) و او تیاکن  آکوسیایل  گرفت. یجا یاعتماد در بعد فرد مؤلفه کنیل بودههمسو 
، تنهیا  دانش پرداختند. یافته ها نشان داد که در بین عوامل سازمانی گذاری اشتراکعوامل اثر گذار بر 

میان  در، حال آنکه ( دانشگاهی به طور معناداری بر اشتراک دانش تاثیر می گذارداستیس) مشیخط 
پژوهش آنها صیرفا  در   نتایج به طور معناداری بر اشتراک دانش تاثیر داشت. عوامل فردی تنها اعتماد

و  یدارد. اشیرف فیاز   یپیژوهش هیم خیوان    نیا یها افتهیاعتماد با  مؤلفهفرهنگ و  مؤلفهخصوص 
فتیار  را در ر تیی اهم نیشیتر یب رانیمید  تیی (، در پژوهش خود مطر  کردند کیه حما 2019) همکاران
بیه   تیریمید  تیی از حما زیی پیژوهش ن  نیکه در ا البته داشته است. انیدانش دانشگاه گذاری اشتراک

 ی( در پژوهش2019آمد. فاروق ) انیسخن به م دیدانش اسات گذاری اشتراکگذار بر  ریتاث یعنوان عامل
و  تیریمد یبانیپشت ،یفرد انیپاداش، اعتماد م ستمیس زش،یساختار، انگ ،یهفت بعد )فرهنگ سازمان

توانند به  یداده که م شنهادیاطالعات و ارتباطات( را به عنوان عوامل موثر بر اشتراک دانش پ یفناور
 ز،یی پژوهش ن نیعمل کنند. در ا عیدانش در صنا گذاری اشتراککننده به  لیتسه زمیمکان کیعنوان 

اطالعات اشیاره   یو فناور تی، حمااعتماد پاداش، ستمیفرهنگ، س مؤلفهمانند پژوهش حاضر به چند 
رسید از   یپژوهش حاضر بدان نسرداختیه و بیه نظیر می     زش،یشده است، اما در مورد بعد ساختار و انگ

عیدم   نیی ا نیرو یباشیند، از ا  یمی  عیجامعه صنا نیبودند و ا دیپژوهش حاضر اسات یآنجاکه جامعه امار
متقابل،  یایکننده )مزا نییپنج عامل تع یقی(در تحق 2019است. پارک و گبارد ) هیقابل توج ییهمسو
قصد  یقرار داده که بر رو یترس و وحشت( را مورد بررس ،یشده، شهرت، نوع دوست ینیب شیروابط پ

 رینشان داد شهرت تأث جیگذارد. نتا یم ریتأث یو ضمن حیدانشمندان در به اشتراک گذاشتن دانش صر
 زیی داشته است. در پژوهش حاضیر ن  حیصر انشتن دبر قصد دانشمندان در به اشتراک گذاش یعمده ا

 یرتبیه دانشیگاه   یعامل کسب شهرت و ارتقا دیاسات نیبه عامل شهرت اشاره شده است چراکه در ب
مقاله در مجالت  79مجموعا  لیو تحل هیو تجز ی( با بررس2019و همکاران ) یال کورد دارد. تیاهم

 گیذاری  اشیتراک  یارتقیا  یبیرا  ید که فرهنگ سازمانعنوان نمودن ریدر طول ده سال اخ یمورد بررس
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توانید   ینمی  ییمثبیت بیه تنهیا    یفرهنگ سیازمان  و ؛مهم است اریکارکنان دانشگاه بس انیدانش در م
ماننید   یعناصر رفتیار  ریبا سا دیکند و فرهنگ مثبت با لیتسه انیدانشگاه انیرا در م گذاری اشتراک

 یدارا زیمطالعه ن نیشود. ا بیترک ،یارتباط یکانال ها انمناسب به عنو یو استفاده از تکنولوژ زهیانگ
در پیژوهش   ییبیا   تیی کیه از اهم  گذاری اشتراکباشد. فرهنگ  یبا پژوهش حاضر م ینقاط مشترک

طیور فرهنیگ    نیهمی  و ؛میورد اشیاره قیرار گرفتیه اسیت      زیی پیژوهش ن  نیی حاضر برخوردار بیود درا 
 ستیبایپاداش م ستمیو س تیریمد حمایت اطالعات، یفناور یعنیصر عنا ریدر کنار سا گذاری اشتراک
دانیش   ذاریگ اشتراکبه  ی( نشان داد که رفتارها2015پژوهش منصور و همکاران ) جهی. نتردیقرار گ

در  کیه  ؛تعهد و مشارکت رهبران و فرهنگ است ،یفن یبانیپشت ،یطیمح ،یعوامل شخص ریتحت تأث
ایین پیژوهش در    درنهاییت  .دیو فرهنگ اشاره گرد تعهد اطالعات، یبه عامل فناور زیپژوهش ن نیا

( و جعفیری و  1997) همکیاران (، میرکمیالی و  1997) دوسیت بیشتر بخش ها با پژوهش های قربان 
 ( همسو بود.1997) همکاران

بیا شیناخت بدسیت     علمیی  هیئتدانش در بین اعضای  گذاری اشتراکارتقاء انگیزه برای  درنهایت
 ها می توان پیشنهاد کرد که:آمده از مولفه

بیرای اعضیای    دانیش و میدیریت دانیش    گیذاری  اشیتراک برگذاری دوره هیایی بیا محورییت    -1
 علمی هیئت

 یگیروه هیا   نیصورت گرفتیه بی   یو تعامالت علم یهمکار یبرا یقیتشو یتوسعه برنامه ها -2
 ربط یذ نیدر دانشگاه توسط مسئول یمختلف آموزش

بیرای  دانیش   گیذاری  اشیتراک در راستای تدوین قوانین و مقررات به صورت مدون و مشخص -9
 علمی هیئتاعضای 
 

 و ماخذ منابع
(، شناسایى و رتبه بندى عوامل انگیزشى موثر براشتراک دانش در یک 1991) اکبر ،یمیرح ،مانیپ اخوان،

 .107-195، 2 شماره ،1 دوره ،ینوآور تیریمد یپژوهش-یعلم هینشر سازمان صنعتى،

عوامل مؤثر بر اشتراک دانیش   نییو تب یی(، شناسا1997) وسفی ،نامور ،نیصدرالد ،یستار ،عسگر آرمون،
نهیم، شیماره سیوم.     سیال  مجله سالمت و بهداشیت،  ل،یاردب یدانشگاه علوم پزشک علمی هیئت یاعضا انیم

999-942.  

اعضیای   نیموجود اشیتراکگذاری دانشیب   تیوضع ی(، بررس1992) دیسع مقدم، اطیخ ،فرشاد پناه، لیاسماع
 شیماره  هفیتم،  سیال  ،یبهره ور تیریمد مشهد(، یدانشگاهها )مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالم علمی هیئت
 .49-27 صص ،22
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 یبنید  تیی و اولو نییی (، تع1992) مژگیان  ،یآباد یعل یسلطان صالح، محمد ،اءیاول ،وشیدار ان،یپورسراج
مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امیام   یدانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عال گذاری اشتراکموانع به 

 .94جواد )ع(، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 

 یبیر رو  یطیو مح یعوامل فرد ری(. تأث1997حجت اهلل ) دیس ،یو اسحق مانیپ اخوان، ؛یمصطف ،یجعفر
 .42- 21، صص (12)4 ،یفصلنامه مطالعات دانش شناس الت،یگر تحص لیاشتراک دانش با نقش تعد ندیفرا

 علمیی  هیئیت  یبر رفتار اشتراک دانش اعضا یعوامل فرد ریتأث یبررس (. 1994)زهرا  ،یجعفرزاده کرمان 
 .40-21 صص(، 2) 5،یواطالع رسان ی. پژوهش نامه کتابداریرشته علم اطالعات و دانش شناس

در بافیت   حیدانش صیر  یعوامل مؤثر بر به اشتراکگذار لی(، فرا تحل1992) یهدائ هی. فرهاد و هانیرانیش
 .99-120 صص ،2 شماره، 9اطالعات، دوره  تیریمد یپژوهش یدوفصلنامه علم ،یدانشگاه

و  نییی ، تب1992 ،یو مسعود بسیطام  یرمضان غالم ؛یارکالئیم یحمزه صمد ن؛ی. حسیارکالئیم یصمد
کارکنان اداره آموزش وپرورش استان مازنیدران بیا    انیدانش م گذاری اشتراک ندیعوامل موثر بر فرآ ییشناسا
 (.9) ،4 یشناساطالعات و دانش  تیریفصلنامه مد ،یمدل معاد ت ساختار کردیرو

بر  یبا عملکرد مال یفکر هیسرما نیارتباط ب ی(. بررس1999. )یعل ،یثابت، عباس و انور م،یابراه ،یغفور
و  تیریدر مید  نینیو  یپژوهشی  یکردهیا یرو یتخصصی  یاشتراک دانش. فصیلنامه علمی   یانجیاساس نقش م

 .14-1(. 29)4. یحسابدار

 هیدانیش و سیرما   تیریمد یگر یانجیبا نقش م ،یفکر هیسرما ریتاث ی(. بررس1997. )نایدوست، م قربان
نامیه   انیی . پاالنیمورد مطالعه: اداره کل ورزش جوانان استان گ bscبر عملکرد سازمان از نظر مدل  یفرهنگ

 مهر آستان. یارشد. موسسه آموزش عال یکارشناس

عوامل موثر بر شیکل   ریتاث زانی(. سنجش م1992زهرا ) ان،یو محمد اسری آسمان دره، ؛یمجتب ان،یکفاش
مشیهد(، پیژوهش نامیه     یفردوسی  : دانشیگاه ی)مطالعه مورد انیدانشجو دگاهیرفتار اشتراک دانش از د یریگ

 .179- 159صص  1سال هفتم شماره  ،یو اطالع رسان یکتابدار

به  شیاشتراک دانش و گرا نی(. رابطه ب1997. )یمحمد مهد ،یو بابائ یعل ،یمحمد، لطف دیس ،یرکمالیم
 1-29،(91)1 ،یمطالعات دانش شناس هیآمل. نشر نینو یهایفناور یدر دانشگاه تخصص یسازمان ینوآور

 یریادگیی در  ینقش فرهنیگ سیازمان   یبررس (،1994) نایم ،یمحمد ،بهرام اقدم، یاصلر ،یعل محجوب،
 سیال  ،یفرهنگی  تیریمد مجله انه،یشهرستان م یها رستانیدب رانیدانش توسط دب گذاری اشتراکو  یسازمان
 .90 شماره نهم،

Akosile, A., & Olatokun, W. (2020). Factors influencing knowledge sharing among 

academics in Bowen University, Nigeria. Journal of Librarianship and Information 

Science, 52(2), 410-427. 

Al-Kurdi, O., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2018). Knowledge sharing in higher 

education institutions: a systematic review. Journal of Enterprise Information 

Management, 31(2), 226-246. 
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