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Background and Aims: Effective sharing of knowledge requires a suitable 

cultural context. It is necessary for all persons, as individualistic organizations, after 

verifying and creating the information, exchange their information and 

Institutionalization for practical application of knowledge. If this culture don’t be 

institutionalized in people, they cannot succeed in the era of globalization and the 

explosion of knowledge. 

Methods: This research is survey, and the results are presented in a descriptive, 

analytic manner. The sample of 100 teachers are University of Medical Sciences were 

selected randomly .The tool included a researcher-made questionnaire with 20 items on 

Likert scale with a reliability coefficient of 0.89 (CVI=0.93). The questionnaire was 

distributed among faculty members, and the collected data were analyzed in SPSS 

software (version 16). 

Results & Conclusion: The findings showed that the average score of knowledge 

sharing was 67 ± 15.17 and that 80% of them were in a desirable state In terms of 

knowledge sharing. To foster the learning culture of the faculties, consideration should 

be made of all influencing factors such as knowledge management infrastructure, 

identification of obstacles to knowledge sharing and their removal, the development of 

management policies with an aim to strengthen teamwork, and encouragement of 

faculties to share knowledge strengthened by the development of evaluation incentives 

based on group work. 
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عنوان  است. افراد به مناسب فرهنگی بستر بافت و اثربخش دانش، نیازمند هیمتس زمینه و اهداف:

شناسایی و خلق اطالعات، برای کاربرد عملی  شدن، الزم است پس از یادگیرنده یک سازمان فردی برای

 اگر این فرهنگ در افراد نهادینه نشود کردن دانش به تسهیم و تبادل دانش بپردازند و اطالعات و نهادینه

 شدن و انفجار دانش موفق باشند. توانند در جریان رقابت و در عصر جهانی نمی

شده  تحلیلی ارائه –صورت توصیفی  بوده و نتایج حاصل به یشیمایپ این پژوهش: بررسیروش 

صورت تصادفی انتخاب  باشند که به نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می ۰۱۱است. نمونه آماری 

ها  . داده( بود=CVI/.۸۹) ییرواو  ۹۸/۱ضریب پایایی  ی باسؤال ۰۱زار سنجش اطالعات پرسشنامه شدند، اب

 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه ضریب همبستگی آنوا و Tآزمون و  Spssافزار  با نرم آوری پس از جمع
 

 ۹۱و  ۷۱±۰۱/۰۵تبادل دانش، میانگین نمره  نتایج بررسی تحقیق نشان داد که: و بحث  ها یافته

 باید به اساتید تقویت فرهنگ تبادل دانش برای(. P /.=۱۱۱۱۰دارند )درصد افراد در وضعیت مطلوبی قرار 

های مدیریت دانش، شناخت موانع تبادل دانش و اقدام  نظیر فراهم آوردن زیرساخت عوامل تأثیرگذار تمام

گروهی و تشویق اساتید به تبادل دانش های مدیریتی در راستای تقویت کار و تدوین سیاست برای رفع آن

های گروهی توجه نموده و اقدامات الزم صورت  های گروهی و مشوق مانند تدوین فرایندهای ارزشیابی

 پذیرد.
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 مهمقد

 ها سازمان و شود می تلقی سازمان سرمایه عنوان به دانش امروزه

 های سرمایه از بایست می دیگری انزم هر از بیشتر که اند دریافته

 برداری و توسعهمدیریت دانش بهره .[4]نمایند خود مراقبت فکری

های دانشی یک سازمان در جهت تحقق اهداف آن سازمان  دارایی

هایی هستند که های پیشرو، سازمان است. در این راستا سازمان

استفاده  سازمانی دانسته و با ترین سرمایه عنوان اصلی دانش را به

از ابزارهای مختلف تسهیم دانش سعی در تبدیل دانش فردی به 

 .[2]دارند دانش سازمانی و درنتیجه ایجاد ارزش برای سازمان 

آن بسیار  ها و مؤسساتی که اجرای تسهیم دانش در یکی از بخش

بین از اعضای  حائز اهمیت است، آموزش عالی است. دراین

موسسه آموزشی عناصر  ترین مهم ها، یکیعلمی در دانشگاه هیئت

ها در تولید، خلق و تغییر دانش بین  آن دهند زیرا را تشکیل می

 تسهیم و تبادل دانش در. [3]کنند.  افراد نقش مؤثری ایفا می

که  آموزش عالی عنوان یک سازمان دانشگاه علوم پزشکی به

را از مین سالمت جامعه أترین نقش یعنی ت توان گفت مهم می

عهده دارد امری  بر پیشگیری، آموزش و درمان را طریق

های زیادی برای تسهیم  ابزارها و تکنیک. [0]باشد.  انکارناپذیر می

عاملی زیر  ،تبادل دانش ارائه شده است که فرهنگ تبادل دانش

ها را فراهم  گیری از این ابزارها و تکنیک بنایی بوده و زمینه بهره

درک و  ،باورها ،ها ز ارزشای ا مجموعه فرهنگ .[5]سازد می
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در هر  باشد که های تفکر یا اندیشیدن می استنباط و شیوه

 و فرهنگ تبادل دانش، هنجارها .[6]سازمانی نقش حیاتی دارد 

 را هدایت دانش به دسترسی و جریان مسیر که جمعی های ارزش

 یمتسه .[7]گردد کند و منجر به رفتار تسهیم و انتقال دانش می می

 به توجه با را دیگری فرد او، اینکه یعنی نفر یک سطتو دانش

 او به که هدف این با کند، راهنمایی های خود دیدگاه و افکار

 .[8]ببینند بهتر را خود موقعیت تا نماید کمک

 منافع تواند سازمان، می های بخش و افراد بین دانش تبادل

 رتمندقد سازوکاری نماید و ایجاد توجهی قابل یادگیری و آموزشی

های  در پژوهش .[9]است بقاء سازمان و وری بهره بهبود برای

و اهمیت آن در  سازی مدیریت دانش زیادی در خصوص پیاده

تعداد  های علوم پزشکی نیز شده که در دانشگاه ها انجام سازمان

ات طالعنظیر مگرفته است  ها انجام از این قبیل پژوهش اندکی

Mirghafoori و همکاران Manian, Sekhavat ,Alavi 

Ferdosi , ,Modanloo , Salarian  وAlizadeh  و

ها و  با توجه به این پژوهش .[44،4-40]شده است انجامهمکاران 

 دست نتیجه این بهکه  و همکاران Ramazanzadeتحقیق 

 از استفاده وسیله به تواند می یادگیری و که آموزش ندیافت

ء اعضا اینکه الزم استبا توجه به  یابد ارتقا دانش مدیریت

 جدیدتر، و بهتر خدمات بیشتر، ایجاد منظور به ها علمی هیئت

 به گروه افراد بین ای گسترده طور به را خود تجربه و دانش

در دانشگاه علوم  تبادل دانش و با عنایت به اینکه بگذارند اشتراک

این پژوهش باهدف بررسی  ؛پزشکی اهمیت بیشتری را دارد

یادگیری و یا به تعبیری تبادل دانش در بین وضعیت فرهنگ 

 .[45]اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخته است

 بررسی روش

نتایج  باشد و می یشیمایروش، پروش تحقیق در این پژوهش 

جامعه آماری  تحلیلی ارائه شده است. -صورت توصیفی حاصل به

 کلیه اعضاء اساتید دانشگاه علوم پزشکی در سال

 شود. شامل می را 4390-4393 

نفر  484نفر از بین  444گیری تصادفی ساده  نمونه با استفاده از 

طور کامل  نفر به 95علمی انتخاب گردیده است که  اعضاء هیئت

ترم  2به مطالعه حداقل  ها را پر نمودند. در معیار ورود پرسشنامه

د تدریس در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ثبت در لیست اساتی

مدرس در واحد ارزشیابی اساتید بود و عدم داشتن تدریس و یا 

برای عدم حضور در سال تحصیلی مذکور در دانشگاه بود. 

ی در زمینه تبادل سؤال 24پرسشنامه  از آوری اطالعات جمع

صورت  به این پرسشنامه گذاری شیوه نمرهشد. استفاده دانش 

ای که هر عضو  هباشد، حداقل نمر می 0تا  4مقیاس لیکرت بین 

در  باشد. می 84و حداکثر نمره  4گیرد  علمی می محترم هیئت

تبادل علمی دوسوم نمره را بگیرد وضعیت  صورتی عضو هیئت

 تبادل دانشتر وضعیت  در حد مطلوب و نمره پائین دانش

ضریب  و CVI/.93روایی پرسشنامه . دهد نشان مینامطلوب را 

ها توسط اعضا  پرسشنامه لیکمتاز  پس .[46] بود 89/4پایای آن 

از استفاده  با ثبت و رایانه شده در آوری جمعاطالعات علمی،  هیئت

 گرفت قرار وتحلیل ها بررسی و مورد تجزیه داده Spss16افزار  نرم

مستقل برای مقایسه میانگین تجربی و نظری  t آماری آزموناز  و

بر اساس  شوابسته برای مقایسه میزان تبادل دان tو از آزمون 

و  جنسیت تحصیالت و از آنوا برای مقایسه میزان تبادل دانش

های آن بر اساس مرتبه علمی دانشکده محل کار و سابقه  مؤلفه

 کار استفاده شد.

 ها و بحث یافته
از افراد  7/30۳اطالعات جمعیت شناختی پژوهش نشان داد که 

از  2/0۳زن بودند. مدرک تحصیلی 3/65۳مورد مطالعه مرد و 

 5/44۳کارشناس ارشد  3/06۳افراد موردمطالعه کارشناس،

از افراد مورد  5/54۳ متخصص بود. محل کار 6/30۳دکتری 

دانشکده پرستاری و مامایی  4/24۳مطالعه دانشکده پزشکی، 

 43/7دانشکده بهداشت و 3/5۳دانشکده پیراپزشکی5/9۳

رای ( افراد موردمطالعه دا۳2/00۳دانشکده دندانپزشکی بود. )

سال بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که 4-5سابقه کار 

از میانگین  67 ±47/45میانگین و انحراف معیار تبادل دانش 

درصد افراد در وضعیت مطلوبی قرار  84باشد و  می 64نظری 

ها مبین این بود که درصد پایینی  (. همچنین یافته4دارد) جدول 

ئه دانش خود به همکارانشان از اساتید مورد مطالعه مایل به ارا

دهنده فرهنگ نامناسب تبادل دانش در  و این موضوع نشان بودند

باشد و یا شاید ناشی از عدم  بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی می

اعتماد متقابل را  Pourاعتماد بین همکاران باشد که در پژوهش 

اند تو همچنین می .[47]اند عامل مهمی در تسهیم دانش تلقی کرده

باشد که  های نادرست ارزشیابی و مدیریتی می ناشی از سیاست

و  Alizadehگیرد.  و گروه مورد ارزیابی قرار نمی فردی بوده

 وریفنا پژوهش خود نشان دادند که بین همکاران نیز در

و  تـمثب بطهرا ،نشدا تسهیم نمواپیر ءعضاا شنگرو  تطالعاا

فناوری  های ساختکه زیر د و درصورتیدار دجوو داری معنی

 تسهیم به نسبت یبهتر شنگردارای  عضاا ،بیشتر فراهم گردد

و  مثبت بطهراخواهند بود، همچنین او اذعان نمود  نشدا

 نمواپیر شنگرو  نشدا تسهیم بر مؤثر لـماعو بین دار معنی

 دوـجو هـک دکر نبیا گونه این توان می ،نش وجو دارددا تسهیم

در  شـندا تسهیم به تمایل یشافزا هب منجر یقو سازمانی فرهنگ

 با مهم ینا منجادر ا ها آن بیشتر هـهرچ تـموفقیو  ادرـفا

 غیرو  فـمنعط ریاختاـس دوـجو یـطرف. از شود می رانهمکا
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در  سمیرغیر هیوگر های تشکل دیجاا قمشو که تبیامر سلسله

 تسهیم جهترا  مناسبی یفضا تواند می ،دـباش هشکدـندا یفضا

 .دآور همارـف نشدا

 سترسید ،عضاا نمیا تطالعاا وریفنا از دهستفاا شگستر

 .کند می هماموردنظر فر نشدا هزمین در را تری آسان و تر سریع

 ظایفو و رانهمکا هـب نسبت ادفرا شناخت و گاهیآ همچنین

 علمی هیئت یضاـعا شنگر دبهبو در مثبتی نقش تواند می ها آن

 در دعتماا یفضا اری. برقرباشد شتهدا نشدا تسهیم نمواپیر

 آوردن همافر هد.د یشافزا را نشدا تسهیم تواند می هنشگادا

 که ستا اردیمو ازجمله نیز گروهی تحقیقات منجاا ایبر فرصتی

  [.4]کند  ایفا ادفرا نمیا نشدا تسهیم در مثبتی نقش تواند می

 وضعیت تبادل دانش اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 2جدول 

 

 : میزان تبادل دانش در اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر اساس سابقه کار1جدول شماره 

 نتیجه آزمون انحراف استاندارد میانگین متغیر

تبادل و اشتراک 

 دانش

4-5 0/66 08/43 

89/2  =F 

88/5 =df 

44/4 =p 

6-44 43/59 40/24 

44-45 92/73 0/40 

46-24 40/69 74/43 

24-25 86 93/44 

>24 48/66 45/44 

 

های  دهد که بین میانگین نشان می 2درجات جدول 

رحسب آموزان ب شده نمرات ازخودبیگانگی تحصیلی دانش تعدیل

آزمون تفاوت  عضویت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پس

این معنی که آموزش  (. بهP<44/4شود ) میمعناداری مشاهده 

آموزان گروه آزمایش به نسبت  های خود مدیریتی در دانش مهارت

ها  گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی آن

درصد  45بوده است؛ یعنی  450/4داشته است. میزان این تأثیر 

های فردی ازخودبیگانگی تحصیلی  کل واریانس یا تفاوت

های خود مدیریتی بوده  به آموزش مهارت آموزان مربوط دانش

آموزان شده  است و باعث کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی دانش

 است. 

های  دهد که بین میانگین نشان می 2همچنین نتایج جدول 

آموزان برحسب  شده نمرات تعلل ورزی تحصیلی دانش تعدیل

آزمون تفاوت  عضویت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پس

معنی که آموزش  (. به اینP<45/4شود ) میمشاهده  معناداری

آموزان گروه آزمایش به نسبت  های خود مدیریتی در دانش مهارت

ها  گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی آن

درصد  8بوده است؛ یعنی  487/4داشته است. میزان این تأثیر 

لی های فردی تعلل ورزی تحصی کل واریانس یا تفاوت

های خود مدیریتی بوده  آموزان مربوط به آموزش مهارت دانش

 آموزان شده است.  است و باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش

نیز نشان  آموزان در مورد زورگویی در دانش 2نتایج جدول 

شده نمرات زورگویی  های تعدیل دهد که بین میانگین می

ترل در مرحله آموزان برحسب عضویت گروهی آزمایش و کن دانش

به این   (.P<45/4)شود آزمون تفاوت معناداری مشاهده می پس

آموزان گروه  های خود مدیریتی در دانش معنی که آموزش مهارت

آزمایش به نسبت گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش زورگویی 

 9بوده است؛ یعنی  499/4ها داشته است. میزان این تأثیر  آن

آموزان  های فردی زورگویی دانش اوتدرصد کل واریانس یا تف

های خود مدیریتی بوده است و باعث  مربوط به آموزش مهارت

 آموزان شده است  کاهش زورگویی دانش

 حداکثر نمره مؤلفه میانگین نظری میانگین درصد فراوانی فروانی ضعیتو 

 تبادل دانش
 24 49 نامطلوب

45/47±24/67 64 444 
 84 76 مطلوب
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 نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای تعیین تأثیر عضویت گروهی بر متغیرهای ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی و زورگویی   .1جدول 

 F میانگین مجذورات مجموع مجذورات راتمنبع تغیی متغیر
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

ازخودبیگانگی 

 تحصیلی

 442/4 763/4 49/4 47/4 47/4 آزمون شیپ

 450/4 442/4 04/44 03/49 03/49 گروه

 تعلل ورزی
 440/4 606/4 240/4 56/5 56/5 آزمون شیپ

 487/4 423/4 00/5 74/404 74/404 گروه

 زورگویی
 447/4 546/4 027/4 56/4 56/4 مونآز شیپ

 499/4 445/4 234/6 47/8 47/8 گروه

 

 شنگر روی بر kim و Juکه  تحقیقی در همچنینهدف 

 نشدا تسهیم هـب سبتـن ها آن ریهمکا و علمی هیئت یعضاا

 جتماعیا بطروا ،عضاا نمیا دعتماا ملاعو نشان داد که ،داد منجاا

 های سیستم دجوو اد،فرا نمیا یرهمکا ،دیگرـهم اـب ادفرا زبا

 به نسبت ضاـعا هیدگاد از ه،نشگادا در نشدا تسهیم به قمشو

 ناـمی داری معنی و مثبت بطهرا و شد نستهدا مؤثر نشدا تسهیم

 یفضا در تشویقی های سیستم دجوو و عضاا ریاـهمک د،اـعتما

مد آ ستد به نشدا سهیمـت هـب سبتـن ضاـعا شرـنگ با هنشگادا
[48]. Ferdosi  وAlavi انتقال و  ارزیابی وضعیت پژوهش از دیدگاه

انجام داد و اذعان داشت  تبادل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دستاوردهای  تواند در اشاعه که توجه به موضوع انتقال دانش می

پژوهشی و انتقال صحیح و کامل پیام هر پژوهش به مخاطبان 

 .[44]آن مؤثر باشد ویژه

 بین ی این پژوهش همچنین نشان داد کهها یافته

است و  های دموگرافیک نظیر سطح تحصیالت، جنسیت ویژگی

محل کار و رتبه علمی با نمره تبادل دانش ارتباط معناداری وجود 

( ولی بین سابقه کار اساتید و نمره تبادل دانش  p>45/4ندارد )

 سابقه کار(. اساتید با p <45/4آنان ارتباط معناداری وجود دارد )

ترین  پایین 48/66±45/44سال دارای میانگین  25باالتر از 

های این پژوهش  (. یافته2جدول شماره )باشند  میانگین را دارا می

Mittalبامطالعه 
که نشان داد با افزایش سابقه کاری تمایل  

همخوانی  [48]معناداری به سمت عدم اشتراک دانش وجود دارد

همخوانی ندارد. قرآنی در  Qurani Sirjaniدارد، ولی با پژوهش 

همبستگی بین سابقه  یافت که این نتیجه دست بهپژوهش خود 

کار با تبادل و انتشار دانش نوعی رابطه مثبت دارد و با افزایش 

شود  سابقه کاربر میزان تبادل و انتشار دانش افراد نیز افزوده می
[48،49]. 

ن به حمایت توا در جهت تقویت فرهنگ تبادل دانش می

یبایی، استقامت، تمایل به تحقق شک مدیران سطح باالی سازمان،

طور متفاوت، تمایل به اعتماد و توانایی گوش دادن  وظایف به

. همچنین با توجه به اهمیت مدیریت دانش در [24]اشاره نمود

های  دانشگاه زیرساخت گردد اوالً؛ آموزش پزشکی پیشنهاد می

سازی  اک را فراهم کنند، در ثانی؛ فرهنگالزم برای تبادل و اشتر

 در این زمینه صورت گیرد و اعضاء به این امر تشویق گردند.

توان به عدم همکاری  های این پژوهش می از محدودیت 

به علت عدم داشتن وقت کافی اشاره  اساتید در تکمیل پرسشنامه

دهی آنان اثرگذار بوده باشد  نمود که ممکن است بر نحوه پاسخ

 ه کنترل آن از توان پژوهشگر خارج است.ک

 تقدیر و تشکر

دانند از معاونت تحقیقات  نویسندگان مقاله بر خود الزم می

آوری به خاطر تأمین مالی و از اساتید عزیز که در انجام این  و فن

 طرح ما را یاری کردند، تشکر و قدرانی نمایند.

 اخالقی هیدییتأ

 .است بوده گیخانواد نام و نام پرسشنامه فاقد

 تعارض منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض 

 ندارد.

 ی منابع مال

که توسط  740این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند حمایت 

 مالی شده است.
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