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ABSTRACT 
 

Background & objectives: Today, in educational organizations, especially universities, the 

development of knowledge sharing culture is one of the most important factors for success in 

achieving organizational goals. This research was conducted with the aim of identifying and 

explaining the factors affecting knowledge sharing among faculty members of the Ardabil 

University of Medical Sciences. 
Methods: This qualitative study was of exploratory type. Sampling framework was all faculty 

members of Ardabil University of Medical Sciences. Fourtheen of who were selected in a 

targeted way. Subjects included 14 deputies, educational managers and key experts who had 

experience in management or studies in this field. Research Data were collected through 

semi-structured deep interviews and continued until information saturation. Data analysis was 

performed by qualitative content analysis method based on open and axial coding. 
Results: According to the findings of this study, the main factors affecting knowledge sharing 

are six factors: individual-humanistic (eight components), organizational-institutional (nine 

components), cultural (six components), technological (five components) and leadership-

management (six components). These are the most frequent and more important factors in 

sharing knowledge than other factors. 
Conclusion: The results indicate that the individual and organizational factors of the 

university have the most impact on knowledge sharing in Ardabil University of Medical 

Sciences. This finding suggests the need to pay more attention to individual and 

organizational factors during the development of knowledge culture among faculty members 

in the university. 
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 علمی هیأت اعضای میان دانش اشتراک بر مؤثر عوامل تبیین و ناساییش

 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه
 

 2، یوسف نامور* 2، صدرالدین ستاری1عسگر آرمون
 

 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، واحد اردبیل، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، .7

 .ایران اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد اردبیل، دانشیار گروه علوم تربیتی، .2

 sadraddin1356@yahoo.com: ایمیل     93533123130فاکس:      93733577393تلفن:  .* نویسنده مسئول

 77/0/39 پذیرش:              39/1/39: دریافت

 

 قدمهم

، به عنوان یکیی از  «7دانش گذاریاشتراكبه »تسهیم یا 

، توسییب بر ییی از  «مییدیریت دانییش »ی هییامؤلفییه

(. 7) پژوهشگران مورد توجه و بحث قرار گرفته است

اشتراك دانش بیه عنیوان ییر فراینید میداوم انت یال       

تجارب و دانش سازمانی در فرآیندهای کسب و کیار  

هیا و  ی ارتبیاطی بیین افیراد، گیروه    هیا از طریق کانال

                                                 
1 Knowledge Sharing 

 (. بییر اییین اسییا ،2) سییازمان تیریییه شییده اسییت

تواند شیامل مجموعیه ای از   گذاری دانش میاشتراك

باورها و رفتارهایی باشد که منجر به توسیه یادگیری 

(. همچنیین،  3) در افراد مختله و یا یر سازمان شیود 

زمینیه   در اشتراك دانش به عنوان یر فیالیت مستمر

ی تبادل دانیش  هاانت ال تجارب و دانش از طریق کانال

د تیا  دهمی است که به متخصصین و کارشناسان اجازه

 .(3) برداری از منابع مبتنی بر دانش بپردازندبه بهره

 چکیده

ها از مهمترین عوامل موف یت جهت تح ق اهداف های آموزشی و به  صوص دانشگاهامروزه در سازمان زمینه و هدف:

در این راستا، این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل میؤرر  باشد. یسازمانی، توسیه فرهنگ اشتراك گذاری دانش م

 .گرفتبر اشتراك دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام 

انجام یافت. جامیه آماری شامل تمامی اعضای هیأت  7339این مطالیه به روش کیفی از نوع اکتشافی و در سال  روش کار:

نفیر از مییاونین،    73، شامل نداه علوم پزشکی اردبیل بودند. نمونه تح یق که به روش هدفمند انتخاب گردیدعلمی دانشگ

های تح یق از طرییق  مدیران آموزشی و  برگان کلیدی بودند که تجربه مدیریتی یا مطالیاتی در این حوزه داشتند. داده

تجزیه و تحلییل داده هیای حا یل بیه     شباع اطالعات ادامه یافت. های عمیق نیمه سا تار یافته جمع آوری شد و تا امصاحبه

 روش تحلیل محتوای کیفی با تکیه بر کدگذاری باز و محوری انجام گرفت. 

 انسانی-عامل؛ فردی 9های حا ل از این مطالیه، عوامل ا لی مؤرر در اشتراك گذاری دانش شامل مطابق یافتهیافته ها: 

مؤلفیه(   9)با  مدیریتی -مؤلفه( و رهبری 5)با  مؤلفه(، تکنولوژیکی 9)با  مؤلفه(، فرهنگی 3)با  دینها -مؤلفه(، سازمانی 0)با 

باشد که به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بوده و نسبت به سایر عوامیل در اشیتراك گیذاری دانیش اهمییت بیشیتری       می

 دارند.

ی دانشگاه بیشترین تاریر را بر اشیتراك دانیش در دانشیگاه    نتایج نشانگر آن است که، عوامل فردی و سازمان نتیجه گیری:

علوم پزشکی اردبیل دارند و این امر بیانگر لزوم توجه بیشتر به عوامل فردی و سازمانی در جریان توسیه فرهنگ اشتراك 

 باشد.دانش میان اعضای هیأت علمی در دانشگاه می

 نشگاه علوم پزشکی اردبیلاشتراك دانش، اعضای هیأت علمی، دا واژه های کلیدی:
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ی سیازمان،  هاگذاری دانش بین افراد و بخشاشتراك

توانید منیافع آموزشیی و ییادگیری قابیل تیوجهی       می

وری داشته باشد و ابزاری قدرتمند برای بهبود بهیره 

و مؤسسیاتی کیه    هاو ب اء سازمان باشد. یکی از بخش

ش در آن بسیییار اهمیییت دارد،  اجییرای تسییهیم دانیی  

لی است. اعضای هیأت علمی دانشیگاه یکیی   آموزش عا

ی یییر مؤسسییه هییاو حییوزه هییاتییرین بخییشاز مهم

زیرا آنها در تولید،  لیق   ،دهندمی آموزشی را تشکیل

کنند. لیذا  می و تغییر دانش بین افراد ن ش مؤرری ایفا

شود کیه مفهیوم تسیهیم دانیش و     می این نیاز احسا 

ری بییین اعضییا، هییر تییه بیشییتر در مؤسسییات  همکییا

آموزش عالی مشخص شود ترا که تمایل ایین افیراد   

 دانییش و شناسییایی عییواملی کییه گییذاریاشییتراكبییر 

توانند در این امر تأریرگذار باشند، بسییار اهمییت   می

ی دانییش و بییه هییا(. افییزون بییر اییین، دارایییی5) دارد

می با دانش ارتباط مست یم و غیرمست ی گذاریاشتراك

(. 9) امنیت روانی بیه عنیوان سیا تار واسیطه ای دارد    

ی انجام یافته حاکی از آن است که عوامل و هاپژوهش

گذاری دانش مییان  ی متیددی در به اشتراكهامؤلفه

اعضای هیأت علمی تأریرگذار است. در اغلب مطالیات 

کننده در به بینیقبلی، انگیزه، یکی از عوامل ا لی پیش

(. هر قیدر  1) شودمی اری دانش محسوبگذاشتراك

تیر، تماییل بیشیتر،    علمی دییدگاه مببیت  اعضای هیأت 

انگیزه باالتر و اعتماد و تیهید بیشیتری داشیته باشیند،     

نسیبت بیه    هامیزان اشتراك دانش درون سازمانی آن

(. در 0) سایر اعضای هیأت علمی بیشیتر  واهید بیود   

ه عنییوان انگیییزه درونییی و بیرونییی بییازهمییین راسییتا، 

محیییرك و ییییا عوامیییل تیییییین کننیییده رفتیییار بیییه 

(. انگییزه  3) دانش استفاده شیده اسیت   گذاریاشتراك

درونی آن نوع انگیزه ای است کیه بیه جیای تکییه بیر      

عوامل و فشارهای  ارجی و یا پاداش، از راه عالقه و یا 

لذت بردن از انجام وظیفه و لذت از کمر به دیگیران  

و همکیاران   7آید. جئیون می و در درون فرد به وجود

ریزی شیده و  ی رفتاری برنامههانیز با ترکیب نظریه

                                                 
1 Jeon 

 نظریة انگیزش، ارر مینیادار عوامیل انگییزش درونیی    

لذت بردن از کمر کردن به دیگران و نیاز به ارتباط( )

وجهه و روابب مت ابل( را در ) و عوامل انگیزش بیرونی

ی گیییری رفتییار تسییهیم دانییش در میییان اعضییا شییکل

اجتماعات کاری، این نتایج را حا ل نمودند کیه نحیوه   

رفتییار، شخصیییت و ارتبییاط تیییاملی، در ادامییه رفتییار  

(. در تأییید ن یش   3) اشتراك دانیش تأریرگیذار اسیت   

نگییرش در تسییهیم دانییش، مطالیییه اسییماعیل پنییاه و  

ی هیا نشان داد که هر ته سطح مشیو   (79) همکاران

ت و اعتبار و حیس  سازمانی، اعتماد مت ابل، کسب شهر

دوستی افزایش یابد، اعضای هییأت علمیی بیشیتر    نوع

گذاری دانیش  واهنید   نگرش مببتی نسبت به اشتراك

 داشت.

و همکیاران، از عوامیل تأریرگیذار بیر      2ئوها از دیدگاه

اشییتراك دانییش، اعتمییاد و اطمینییان اسییت. اعتمییاد و  

اعتمیاد بیین   ) توانید در دو سیطح فیردی   می اطمینان

 سازمانی و یا سطوح مختله اجتماعی باشید  فردی( و

(. در همین راسیتا نتیایج پژوهشیی نشیان داد کیه      77)

اعضای هیأت علمیی در شیکل رسیمی و در تیارتوب     

د. سازمان، تماییل تنیدانی بیه اشیتراك دانیش ندارنی      

رسیمی گیرایش   هیأت علمیی بیه  یورت غیر    اعضای

 (.72) بیشتری به اشتراك دانش داشته اند

(، در مطالییه ای نشیان دادنید    73) رانو همکا 3رئوشا

ی تسهیم کنندگان، روابب بین هاو ویژگی هاکه، نگرش

کننییدگان، موسسییات و نهادهییا و دانییش فییرد، تسییهیم

و  3ترین عوامل اشتراك دانش هستند. رازمریتیا عمده

 گیذاری اشیتراك عوامیل میورر بیر بیه      (73) همکاران

ری، آودانش را در سیه بیید: فیردی، سیازمانی و فین     

بندی کیرده انید. طبیق نتیایج پیژوهش دیگیری،       طب ه

وجود فضای مشارکتی، اطمینان و محییب کیاری امین،    

ی مشیییاوره، هیییاتیهییید میییدیریت ارشییید، برنامیییه 

پذیری برای اشتراك در سیستم، تمرکیز بیر   مسئولیت

                                                 
2 Hau 
3 Schauer 
4 Razmerita 
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 القیت، حل مسیأله و وجیود فر یتی بیرای اشیتراك      

(. 75) باشید میی  داوطلبانه، از عوامیل اشیتراك دانیش   

( نیز، با ارائه مدل اشتراك 79) 7ون دن هوف همچنین

سه دسیته   دانش، عوامل مؤرر بر اشتراك دانش را در

عوامییل؛ فرهنییگ سییازمانی، سییا تار سییازمانی و زیییر 

ژی اطالعییاتی و ارتبییاطی مطییرح ی تکنولییوهییاسییا ت

هیای  نییز، فیالییت   (71) و همکیاران  2انید. وانیگ  کرده

شکل سیا تار سیازمانی،    عامل: 5اشتراك دانش را در 

ی هییا صو یییات گروهییی و میییان فییردی، ویژگییی  

فرهنگی،  صو یات فردی و عوامل انگیزشیی ت سییم   

نموده اند. آنها عوامل د ییل در فراگردهیای تسیهیم    

دانشییی را بییه دو دسییته؛ عوامییل محیطییی و عوامییل  

اشتراك دانشی تفکیر نموده انید. همچنیین بر یی از    

ح ییق مبیل: ادراك، اعتمیاد،    ی این تهاعوامل و مؤلفه

مشارکت و همکاری، پاداش، ارتباط تهیره بیه تهیره،    

مزیت نسبی درك شده، اشیتراك دانیش اریربخش و    

ی ارتباطی در قالیب سیا تار سیسیتم اشیتراك     هاکانال

 دانش شناسایی شده اند.

ی علوم پزشکی نیز تح ی یاتی هیر تنید    هادر دانشگاه

ر بیر اشیتراك   اندك، در زمینه شناسایی عوامیل میؤر  

ی تح ییق علیپیور   هادانش انجام یافته است. بنابر یافته

(، از عوامییل ا ییلی تسییهیم  70) درویشییی و همکییاران

ی هادانش، نگرش اساتید است و الزم است در دانشگاه

علییوم پزشییکی جهییت ارت ییاء رفتییار تسییهیم پزشییکان  

 اقدامات ا الحی در جهت بهبود نگیرش و هنجارهیای  

ترین تالشی کیه در  شود. از ا لی ذهنی پزشکان انجام

هیای علیوم پزشیکی و    مسیر تسهیم دانش در دانشیگاه 

مراکز درمانی وجیود دارد ایین اسیت کیه دانیش بیه       

عنوان قدرت مطرح است. بدین لحاظ بر ی از اساتید 

و پزشکان تمایل ندارند دانشی را کیه سیبب اقتیدار و    

ارزش آنهییا شییده اسییت در ا تیییار سییایر همکییاران   

(. بنابراین باید محیطی فیراهم شیود کیه    73) ندبگذار

اینگونه اساتید بیالینی و پزشیکان بیه اهمییت انت یال و      

                                                 
1 Van den 
2 Wang 

اشتراك دانش پی ببرنید و بیه ارائیه دانیش و تسیهیم      

 (.29) اطالعات بپردازند

ی انجیام یافتیه در زمینیه تبییین عوامیل و      هاپژوهش

به  صوص در  های اشتراك دانش در دانشگاههامولفه

ی علیوم پزشیکی   هیا اعضای هیأت علمی دانشگاهمیان 

تنهیا   هیا دهنده این است که هر ییر از پیژوهش  نشان

گذار را میورد مطالییه قیرار    ی تأریرهابر ی از مولفه

داده اند و بررسی همه جانبیه نگیر و جیامیی در ایین     

زمینییه  ییورت نگرفتییه اسییت. بییدین لحییاظ در اییین  

ییه و  پژوهش مح ق به دنبال ایین اسیت کیه بیا مطال    

بررسی وضییت تسهیم دانش میان اعضای هیأت علمی 

ی هیا دانشگاه علوم پزشیکی اردبییل، عوامیل و مؤلفیه    

ر اشتراك دانش را آشکار سیا ته و میدل   تأریر گذارد

مناسییبی جهییت کییاربرد الگییوی تشییریر دانییش در    

 صیوص در دانشیگاه علیوم پزشیکی     و بیه  هیا دانشگاه

وهش سییی دارد  پیشنهاد نماید. در این راستا، این پیژ 

کردن نظام اشتراك دانش و دانائی در با هدف نهادینه

هیأت علمی در سطوح مختله دانشگاهی،  عضایمیان ا

به بررسی عوامل مؤرر بر تسهیم دانیش بیین اعضیای    

 هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بپردازد. 

 

 روش کار

در پژوهش حاضر با توجه به هدف ا لی که شناسایی 

ی مرتبب با تسیهیم دانیش در مییان    هاو مؤلفه عوامل

از نوع  3بود، از روش تح یق کیفی اعضای هیأت علمی

اسییتفاده شیید. علییت انتخییاب روش کیفییی   3اکتشییافی

های پژوهش از طریق شنا ت عمیق مسأله است. داده

بیییا  9نیمیییه سیییا تار یافتیییه 5ی عمییییقهیییامصیییاحبه

 کنندگان به  ورت انفرادی گردآوری شید. مشارکت

جامیه آماری تح یق شامل تمامی اعضای هیأت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیود. نمونیه تح ییق بیه     

                                                 
3 Qualitative Study 
4 Exploratory Type 
5 depth Interviews 
6 Semi-Structured 
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انتخییاب  7کننییدگانمشییارکتروش هدفمنیید از میییان 

میدیران  ) نفر از  برگیان کلییدی   73گردید و شامل 

هیای  ها و میاونین آموزشیی، مدرسیین کارگیاه   گروه

راك دانیش  منید بیه حیوزه اشیت    آموزشی و افراد عالق

شاغل در دانشگاه علیوم پزشیکی اردبییل( بودنید کیه      

تجربه آموزشی، مدیریتی یا مطالیاتی در این حوزه را 

و  هامصاحبه انجام برای انتخاب  برگان داشتند. جهت

 گییری الگیوی نمونیه   از ،هیا مؤلفیه  شناسایی عوامیل و 

برداری استفاده شد. نمونه( 3گلوله برفی) 2زنجیره ای

ی یر روش تح یق از طریق بررسی و ربیت  گلوله برف

در مطالییات جامییه شناسیی،     است که میموالً هاداده

و مسیتلزم   شیود میی  روانشناسی یا مدیریت اسیتفاده 

میوارد مناسیب   »مشورت با افراد مطلع است تیا آنهیا   

پیژوهش و افیراد دارای اطالعیات در زمینیه  ییاص را     

 تکمیل ات هامصاحبه(. بدین طریق 27) «میرفی نمایند

مشخصییات  7جییدول  .نظییرات ادامییه یافییت اشییباع و

هیا  در مصاحبه کنندهمشارکت برگان و افراد کلیدی 

 دهد.می را نشان

هیا، ابتیدا بیا مطالییه گسیترده      داده آوریجمیع جهت 

و مطالیییات دا لییی و  ییارجی، سییواالت   هییاپییژوهش

مصاحبه در راسیتای هیدف تح ییق تیدوین گردیید و      

، میورد  هیا ه دقیت و رواییی داده  پیش از انجام مصاحب

بررسی و بازبینی قرار گرفت. جهت اطمینان از رواییی  

بیه   هیا پژوهش و به منظور تییین دقت یا اعتبیار داده 

کنتیرل توسیب    -7تهار طریق اقدام  یورت گرفیت:   

ی بیییه دسیییت آمیییده توسیییب هیییام ولیییه :اعضیییاء

 ، مییرور و بییازبینیهییادر مصییاحبه کننییدگانمشییارکت

نظیر سینجی از    -2ات الزم اعمال شید.  گردید و تغییر

بیا   هیا همکار: جهت بررسی روند تجزیه و تحلیل داده

نفر از مح  یین حیوزه روش کیفیی     3اساتید راهنما و 

مشارکتی بودن پیژوهش: در تمیامی    -3استفاده شد. 

بیه   ها، تحلیل و تفسیر دادهآوریجمعمراحل پژوهش 

                                                 
1  Contributors 
2 Chain Sampling 
3 Snowball Sampling 

شید.  کمر گرفتیه   کنندگانمشارکتطور همزمان از 

آوری و بازبینی توسب  یود مح یق: فراینید جمیع     -3

 هیا جهت بیاالبردن دقیت و اعتبیار داده    هاتحلیل داده

تنییدین بییار توسییب مح ییق بییازنگری گردییید. جهییت 

باالبردن قابلیت تضمین، مح ق تیالش نمیود تیا پییش     

 هاآوری دادهی ذهنی  ود را در مراحل جمعهافرض

نییز تیالش    هیا یافتیه تأریر ندهد. برای انت یال پیذیری   

بدان شکل کیه   کنندگانمشارکتی هاگردید ن ل قول

ی الزم هیا گفته شده، ربت شود. پس از آن با هماهنگی

هییای انفییرادی بییا   و تییییین وقییت قبلییی، مصییاحبه   

ی آنیان و  هیا همراه با ضبب  حبت کنندگانمشارکت

انجام شد.  هانیز یادداشت برداری از محتوای مصاحبه

سیاعت بیود.    70هیا حیدود   ام مصاحبهمدت زمان انج

فاده از های کیفیی الزم، بیا اسیت   آوری دادهپس از جمع

گیذاری بییاز و محیوری و نیییز روش تحلیییل   روش کد

و عوامیل ا یلی و فرعیی     هیا ، مفیاهیم، م ولیه  3محتوا

. طی این رویکرد با اقتبا  از میدل  ندشناسایی گردید

( کییه بییه سییه مرحلییه    22) 5کییوربین و اشییتراو  

، ب( 9اشاره کرده اند: الیه( کدگیذاری بیاز    ریکدگذا

، استفاده 0و ج( کدگذاری گزینشی 1کدگذاری محوری

ی هیا ی ا یلی و م ولیه  هیا شد. در مرحله اول م ولیه 

فرعی براسا  انجام فرایند کدگذاری باز و محیوری  

هیای عمییق و اکتشیافی بیا     های حا ل از مصاحبهداده

دی ی کلیییهییااعضییای هیییأت علمییی  بییره در پسییت 

ام عمییل پییاالیش کییدهای مییدیریتی و میییاونتی و انجیی

ه شد و اولوییت هیر ییر از عوامیل بیر      ئمفهومی، ارا

هییا اسییا  فراوانییی مفییاهیم ذکییر شییده در مصییاحبه

مشخص گردیید. در نهاییت، عوامیل اشیتراك دانیش      

 شناسایی و دسته بندی شدند.

                                                 
4 Content Analysis. 
5 Corbin & Strauss. 
6 Open Coding. 
7 Axial Coding. 
8 Selective Coding. 
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 هاهدر مصاحب کنندهمشارکتمشخصات خبرگان و افراد کلیدی  .1جدول 

 مرتبه علمی و سوابق رشته تحصیلی گروه() عضو هیأت علمی

 تجربه مدیریتی و میاون فناوری دانشگاه -دانشیار مدیریت اطالعات سالمت مدیریت اطالعات سالمت

 مسئول آموزش مجازی -استادیار مدیریت اطالعات سالمت مدیریت اطالعات سالمت

 مسئول کارگاههای آموزشی -استادیار  متمدیریت اطالعات سال مدیریت اطالعات سالمت

 تجربه مدیریتی و میاونتی -استاد پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی

 پژوشگر حوزه سالمت -استادیار سیاستگذاری سالمت پزشکی اجتماعی

 تجربه مدیریتی و میاونتی -دانشیار  پرستاری پرستاری

 اون آموزشیمی -دانشیار  ی عفونیهابیماری گروه علوم بالینی

 تجربه مدیریتی و ریاست دانشکده -دانشیار متخصص پوست گروه علوم بالینی

 میاون آموزشی -استادیار  آموزش بهداشت و ارت اء سالمت بهداشت

 میاون آموزشی -دانشیار آناتومی گروه علوم پایه

 تجربه مدیریتی -دانشیار بیوفیزیر گروه علوم پایه

 مسئول کارگاههای آموزشی -استادیار  زشکیفیزیر پ گروه علوم پایه

 میاون آموزشی -استادیار فیزیولوژی گروه علوم پایه

 تجربه مدیریتی و میاون آموزشی -دانشیار فیزیولوژی گروه علوم پایه

 

   هایافته

طی فرایند مصاحبه، پس از رسیدن بیه اشیباع نظیری    

تن های کیفی حا ل از می ، تجزیه و تحلیل دادههاداده

های عمیق و اکتشافی و همچنین تطبیق آنها با مصاحبه

انجیام   کننیدگان مشارکتمبانی نظری تح یق، از نظر 

ر تیأریر گیذارد  ، عوامل ا لی و فرعیی  هاشد و م وله

اشتراك دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم 

عامیل فرعیی    31عامل یا م وله ا لی و  5پزشکی در 

دند. عوامیل ا یلی میؤرر    بنیدی شی  شناسایی و طب یه 

-مؤلفیه(، سیازمانی   0بیا  ) انسیانی -فیردی  عبارتند از:

مؤلفیه(،   9بیا  ) مؤلفیه(، فرهنگیی   3بیا  ) نهادی دانشگاه

-مؤلفیه( و رهبیری   5بیا  ) ی تکنولیوژیکی هازیرسا ت

مؤلفه(. ایین عوامیل بیه ترتییب دارای      9با ) مدیریتی

بیشترین فراوانی بوده و نسیبت بیه سیایر عوامیل در     

عوامل و دانش اهمیت بیشتری دارند.  گذاریاكاشتر

ی ا لی و فرعی و مفاهیم میرتبب در جیدول   هام وله

 آورده شده است. 2

 

 ها و کد گذاری باز: مفاهیم، مقوالت فرعی و اصلینتایج تحلیل محتوای مصاحبه .2جدول 

 عوامل

 م وله ا لی()
 مفاهیم م وله فرعی

ی
رد

ف
 

– 
ی
سان

ان
 

 شتراكنگرش فرد نسبت به ا

 تمایل اعضای هیأت علمی به ارائه دانش و میلومات  ود به دیگران

 ی آموزشیهاتمایل به شرکت در دوره

 باور داشتن افراد نسبت به حل مشکالت با اشتراك دانش

 دتار غرور علمی نشدن

 دانش و شنا ت فرد
 آگاهی از مزایا و بسترهای اشتراك دانش

 فردزمینه تخصصی و علمی 

 توانایی و مهارت فرد
 ی مناسب و قابل فهمهاتوانایی ارائه مطالب با روش

 داشتن مهارت برقراری ارتباط مؤرر

 های  ال  افرادی ذهنی و اندیشههاعدم سرقت ایده مالکیت فکری

 اطمینان افراد به امنیت در بیان نظرات و دیدگاههای  ود در سازمان اعتماد و اطمینان

 قبول نظرات منط ی دیگران و جبهه گیری نکردن در برابر انت ادها ت ادپذیریان
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 تجربه

 آمادگی قبلی فرد در زمینه اشتراك دانش

 سوابق و تجارب پژوهشی فرد

 استفاده از تجارب افراد  ارج از سازمان

 دانش گذاریاشتراكا تصاص دادن فر ت و زمان کافی برای  زمان

ی
مان

از
س

- 
ها
ن

ی
د

 

 ی دانشگاههااستراتژی

 تالش در نخبه پروری توسب دانشگاه

 استفاده از نظرات و تجارب اعضای هیأت علمی

 اندی مطالیاتی  ارج از کشور رفتههای اساتیدی که به فر تهااستفاده از دانش و اندو ته

 نظر در  ارج از سازمان استفاده از افراد مجرب و  احب

 و کارگروه اشتراك دانشتشکیل کمیته 

 توجه به اهمیت و ضرورت تسهیم دانش و تبلیغ و ترویج آن در دانشگاه

 تمرکز دانشگاه بر نوآوری و  القیت

 و کارگاههای توانمندسازی و بازآموزی هابرگزاری دوره

 مشخص کردن راههای اشتراك دانش

 سا تارهای دانشگاه

 ا تیار( تفویض) عدم تمرکز در ا تیار

 انیطاف پذیر بودن سا تار دانشگاه

 تمایل مدیران ارشد سازمان بر تسهیم دانش

 مشخص بودن وظایه هر یر از گروهها و اعضای هیأت علمی در اشتراك دانش

 اهداف

 دانش در اهداف و رسالت دانشگاه گذاریاشتراكامر  توجه به

 دانش گذاریاشتراكد به داشتن اهداف کاری مناسب در الزام افرا

 ا تصاص فر ت و زمان کافی برای تسهیم دانش در ترسیم اهداف دانشگاه

 ارزیابی و پایش
 تیریه و مشخص نمودن انتظارات از یر هیأت علمی در اشتراك دانش

 ارزشیابی مستمر سیستم اشتراك دانش

 تشویق و تنبیه
 ن دانشحمایت قانونی و تشویق مناسب تسهیم کنندگا

 ی تشوی یهاتجدید نظر در آیین نامه

 وجود فضای مطمئن جهت تسهیم دانش و حفظ ح و  ناشر دانش در دانشگاه اطمینان اعتماد و

 شایسته ساالری
 تفاوت قائل شدن بین افراد بر اسا  توانمندی و تالشگری آنان

 ی مساوی و عادالنه جهت مشارکت اعضای هیأت علمیهافر ت

 ی ارت اء اساتید در وزارت بهداشتهاو آیین نامه هاسیاست بازنگری در ی کالن(هاسیاست) حاکمیتی

 برنامه ریزی منسجم و منظم برای اشتراك دانش برنامه ریزی

ی
هنگ

فر
 

 وجود فرهنگ تیهد به اشتراك و انتشار دانش تیهد

 وجود فرهنگ اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی اعتماد

 ش دادن به اشتراك دانشارز
 تشویق و ارائه باز ورد مببت بر فرد تسهیم کننده دانش

 فرهنگ سازی اشتراك در جامیه و دانشگاه

 ترویج فرهنگ عالقه به پیشبرد اهداف دانشگاه پیشرفت گرایی

 ارتباط
 ارتباط دوستانه و همفکرانه اعضای هیأت علمی با یکدیگر

 ای هیأت علمیاحترام مت ابل میان اعض

 دانش در دانشگاه گذاریاشتراكوجود فرهنگ حامی  حمایت

ت
ا 
رس

زی
ها

ی
ژیک

لو
نو

 تک
ی

 

 ژیکی الزملتهیه و تدارك امکانات فناوری و تکنو وجود سخت افزارها و نرم افزارها

 ی اشتراك دانشهااستفاده اعضای هیأت علمی از اینترنت و شبکه فضای مجازی

 ی نوینهاداشتن سواد فناوری اطالعات و تکنولوژی ی آموزشیهایآشنایی با تکنولوژ

 تحول سازمانی با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیکی تحول آفرینی در دانشگاه

 ی آموزشیهادسترسی آسان و سریع اعضای هیأت علمی به تکنولوژی ی نوینهادسترسی به تکنولوژی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
j.h

ea
lth

.9
.3

.3
33

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/j.health.9.3.333
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1566-fa.html


 7331سوم، تابستان ، شماره نهمسال                                                      جله سالمت و بهداشت                              م 339

ت
ری

دی
 م
 و
ی
بر

ره
 

 دانش گذاریاشتراكیت و ضرورت درك اهم دانش و شنا ت

 تسهیل گری

 های اشتراك دانشدمشخص نمودن راهبر

 تدارك امکانات و وسایل الزم

 هیأت علمی عضایتخصیص بودجه برای آموزش ا

 مدیریت تغییر
 برنامه ریزی برای تغییر در حوزه اشتراك دانش و مدیریت آن

 راك دانشی تغییر در اشتهاکاربردی سا تن برنامه

 جهت مندی
 مشخص کردن مسیر و جهت سازمان در اشتراك دانش

 همسوسازی افراد سازمان در اشتراك دانش

 تأریرگذاری
 ال ای ارزشهای سازمان به افراد

 ی مدیرهااشتراك دانش تأریرگذار با محدود سازی حیطه مسئولیت

 ارتباط

هیأت علمی دا ل  عضایگروههای آموزشی و اتوانایی مدیر در برقراری ارتباط مؤرر بین 

 دانشگاه

 توانایی مدیر در برقراری ارتباط مؤرر بین افراد کلیدی  ارج از سازمان

 

 بیه ترتییب دارای   2 عوامل ا لی ذکر شده در جدول

بیشترین فراوانی بوده و نسیبت بیه سیایر عوامیل در     

دانش اهمیت بیشتری دارند. فراوانیی   گذاریاشتراك

عوامیل ا یلی    ها بیه گویان در مصاحبهدر د پاسخو 

 آمده است. 3جدول در  مورر بر اشتراك دانش

 

 عوامل موثر بر اشتراک دانش ها بهگویان در مصاحبهفراوانی و درصد پاسخ بسامد/ .3جدول 

 هاعوامل/م وله

هیأت علمی دارای تجربه 

 نفر( 3) ریاست و میاونتی

 هیأت علمی  بره

 نفر( 5)

 جمع

 نفر( 73)

 در د فراوانی در د فراوانی در د فراوانی

 799 73 799 5 799 3 انسانی -فردی

 33 73 09 3 799 3 نهادی -سازمانی

 17 79 799 5 55 5 فرهنگی

 51 0 39 2 91 9 ی تکنولوژیکیهازیرسا ت

 39 5 29 7 33 3 رهبری و مدیریت

 

 نیانسا -عوامل فردی

 هیا حتوای طب یه ای م ولیه  نتایج کدگذاری و تحلیل م

م ولییه یییا عامییل در زمینییه عوامییل  0نشییان داد کییه 

 گیذاری اشیتراك انسانی از عوامیل میرتبب بیا     -فردی

دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشیکی  

از اهمیت بر وردارنید. از مییان ایین عوامیل از نگیاه      

عوامل نگرش، دانش، مالکیت فکری،  کنندگانمشارکت

و مهارت فرد، تجربه، اطمینان و انت اد پیذیری  توانایی 

فیییرد بیییه ترتییییب دارای بیشیییترین اهمییییت در     

 کنندگانمشارکتاند. همه دانش بوده گذاریاشتراك

گذارترین عامیل  انسانی را به عنوان ارر -عوامل فردی

بیه دلییل حجیم    ) انید دانش دانسته گذاریاشتراكدر 

مصاحبه  3الی 2، در هر م وله به ذکر هاباالی مصاحبه

در بیید عامیل    کننیدگان مشارکتبسنده شده است(. 

انسانی، یکی از عوامل مؤرر در جریان اشتراك  -فردی

توانید  ی فردی دانسته انید کیه میی   هادانش را نگرش

ن ش مهمی در توسیه فرهنگ اشتراك دانیش داشیته   

اگیر  »گویید:  باشد. یکی از  برگان در ایین زمینیه میی   

را داشیته  بیاور  این نگرش و شخص عضو هیأت علمی 

 که حل مسائل و مشکالت با اشتراك دانش میسرباشد 

م. ) «شیود می شود، تمایل به اشتراك دانش بیشترمی

در  کننیییدگانمشیییارکت(. از دییییدگاه بیشیییتر 1 7ش

                                                 
 است.« مشارکت کننده. شماره»؛ مخفه واژه های م. ش 7
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های انفرادی، عیدم رعاییت مالکییت فکیری و     مصاحبه

و موانیع ا یلی در    هیا نبود اعتماد و اطمینان از تالش

شود. اگر رعاییت مالکییت   می اك دانش محسوباشتر

فکری افراد فرهنگ سازی شود موانع بزرگیی از سیر   

شیود. بیه طیور    می دانش برداشته گذاریاشتراكراه 

گویید:  شوندگان در این زمینه میمبال یکی از مصاحبه

 اغلب اعضای هیأت علمی دانش نیوین را کیه کسیب   »

 ییده پییدا  کنند و یا فرمولی برای حیل مسیائل پیچ  می

ترسیند  می کنند، تونکنند، برای دیگران ارائه نمیمی

که مالکیت دانش و اطالعات از دستشان  ارج شیود و  

همین اطالعات بیدها وسیله ای برای پیشرفت طیرف  

 «م ابل و مانیی برای  احب فکر و ایده  واهید بیود  

ر امل تأریر گذاردو عو ها(. یکی دیگر از م وله3م. ش)

انسانی، عامل دانش و  -ش در حوزه فردیاشتراك دان

شنا ت فرد اسیت. آگیاهی و دانیش فیرد در زمینیه      

ی هییااهمیییت و آرییار اشییتراك دانییش یکییی از زمینییه 

گسترش اشتراك دانش در میان اعضای هییأت علمیی   

افرادی »گوید: است. یکی از  برگان کلیدی مطالیه می

که دارای دانیش و آگیاهی بیشیتری هسیتند، میمیوالً      

م. ) «ایل به اشراك دانش نیز در آنان بیشیتر اسیت  تم

 (.  72ش

 نهادی -عوامل سازمانی

م ولیه   3نشان داد که  هانتایج تحلیل محتوای مصاحبه

نهیادی از عوامیل    -یا عامل در زمینه عوامل سازمانی

دانیش مییان اعضیای هییأت      گذاریاشتراكمرتبب با 

 علمییی دانشییگاه علییوم پزشییکی دارای اهمیییت بییاالیی 

 کنندگانمشارکتباشند. از میان این عوامل از نگاه یم

ی دانشیگاه، سیا تارهای دانشیگاه،    هیا عوامل استراتژی

اهییداف، سیسییتم پییاداش و تنبیییه، شایسییته سییاالری و  

عوامل حاکمیتی به ترتیب دارای بیشترین اهمییت در  

دانش بوده اند. در ایین مییان عوامیل     گذاریاشتراك

و سا تارهای دانشگاه، بیشترین فراوانی را  هااستراتژی

دانییش  گییذاریاشییتراكدر بییید عوامییل سییازمانی  

یکییی از »انیید. بنییا بییه نظییر یکییی از  برگییان:   داشییته

ی مروج فرهنگ اشتراك دانیش، تیالش در   هاشا صه

(. یکیی  5م. ش ) «نخبه پروری توسیب دانشیگاه اسیت   

 شوندگان در زمینه عامیل اسیتراتژی  دیگر از مصاحبه

ی ا یلی دانشیگاه بایید ایین     هااز استراتژی»گوید: می

ی اسیاتیدی کیه بیه    هیا از دانیش و اندو تیه  باشد که 

ی مطالیاتی  ارج از کشور رفته اند استفاده هافر ت

کند. ولی اغلب ایین فر یت اشیتراك دانیش توسیب      

شود، یینی دانشگاه از تجارب می دانشگاه نادیده گرفته

م. ) «کنید ندان استفاده نمیی این افراد تهاو اندو ته

 (.73ش 

در  ،کننیدگان مشیارکت عالوه بر این، با توجه به نظیر  

به عنوان « مدیران ارشد» بید عامل سا تاری سازمان،

عوامل ا لی در تیرویج امیر اشیتراك دانیش مطیرح      

شده اند. هر قدر مدیران ارشید دانشیگاه بیشیتر بیه     

ی هیا اشتراك دانش تمایل داشته باشیند و در برنامیه  

 گیذاری اشیتراك د، نی استراتژیر مورد توجه قرار گیر

دانش میان اعضای هییأت علمیی و کارکنیان دانشیگاه     

، 5، 3، 2 هیای شیماره  مصاحبه) توسیه پیدا  واهد کرد

(. از دیگر عوامل سیازمانی میؤرر در   73و  79، 3، 0، 1

بیه آن اشیاره    کننیدگان مشیارکت اشتراك دانش کیه  

است. عامل حاکمیتی مربوط کرده اند، عامل حاکمیتی 

توانید  می شود کهمی ی کالن و باالدستیهابه سیاست

مست یم بر تسهیم یا اشیتراك  به  ورت مست یم یا غیر

و  هییاد. بییدین ترتیییب سیاسییت  تأریرگییذاردانییش 

هیای علیوم پزشیکی    ی کیالن در دانشیگاه  هیا نامهآیین

توسب وزارت بهداشیت، درمیان و آمیوزش پزشیکی     

شیود. یکیی از  برگیان    میی  را ابیال  و جهت اجی  تدوین

کلیییدی کییه سییاب ه مییدیریتی و میییاونتی و تح ی ییاتی 

اینکه ترا وضع اشتراك دانیش  »گوید: می مرتبب دارد

در شرایب فیلی  وب نیست، این وضع برمی گردد به 

ی هیا ی وزارت بهداشیت کیه ارزییابی   هیا سیاستگذاری

 ،هش محیور کیرده  واعضای هیأت علمی را  یرفاً پیژ  

 (. 3م. ش) «ها تهی از آموزش شده استگاهدانش

 وامل فرهنگیع

عامل  9در مورد عوامل فرهنگی به  کنندگانمشارکت

انیید کییه وضییییت   و م ولییه مییؤرر اشییاره نمییوده   
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دهید. از  دانش را تحت تأریر قرار میی  گذاریاشتراك

ارزش دادن به اشتراك دانش، اعتماد، بین این عوامل، 

بیه عنیوان   د و ارتبیاط  حمایت، پیشیرفت گراییی، تیهی   

عوامییییل مییییؤرر یادشییییده اسییییت. از دیییییدگاه   

، عوامل فرهنیگ سیازمان و جامییه،    کنندگانمشارکت

دانیش   گذاریاشتراكدر حوزه  هایکی از تییین کننده

ی هییامطییرح اسییت. بییه جهییت کارکردهییا و رسییالت 

آموزشی که دانشیگاه دارد عوامیل فرهنگیی ن یش و     

ن آموزشی در مورد جایگاه  ا ی دارد. یکی از میاونی

گوییید: مییی مشییکل اساسییی فرهنییگ اشییتراك دانییش

آموزش و پرورش فرهنگ به اشتراگذاری دانیش را  »

دانیش   گیذاری اشیتراك به ما یاد نداده است. فرهنگ 

باید از دوران تحصیالت ابتیدایی بیه دانیش آمیوزران     

(. از  برگان کلیدی در 79م. ش) «آموزش داده شود

نگییی اشییتراك دانییش در زمینییه توجییه بییه عامییل فره

گذاری دانش در ك متأسفانه اشترا»گوید؛ دانشگاه می

دانشگاه فرهنگ سازی نشده است. بیدین لحیاظ بایید    

در  هیا دانیش و آمو تیه   گیذاری اشیتراك تالش شود 

اعضای هیأت علمیی   سطح دانشگاه و به  صوص میان

 (.73م. ش ) «فرهنگ سازی شود

 ی تکنولوژیکیهازیرساختعوامل 

جیزء عیواملی اسیت کیه      ی تکنولیوژیکی هاا تزیرس

ی فراینییید هیییاوجیییود آنهیییا از ضیییروریات و پاییییه 

باشییید. بیشیییتر  میییی دانیییش گیییذاریاشیییتراك

شوندگان نیز این عامیل را بیه عنیوان یکیی از     مصاحبه

انید.  عوامل ا لی سیستم اشتراك دانش مطرح نموده

عامل و مؤلفیه در ایین    5 کنندگانمشارکتاز دیدگاه 

وجییود  عامییل 2اییین میییان  ررهسییتند. درزمینییه مؤ

افزارها و دسترسی اعضای هییأت  افزارها و نرمسخت

ی نیوین آموزشیی از اهمییت    هیا علمی بیه تکنولیوژی  

بر وردارنیید.  هییابیشییتری نسییبت بییه سییایر مؤلفییه 

هیا بیه ضیرورت وجیود     در مصاحبه کنندگانمشارکت

امکانیییات تکنولیییوژیکی و بیییه  صیییوص تجهییییزات و 

افزارهییا و موزشییی و تییأمین سییختآی هییاتکنولییوژی

الزم و آشنایی با نحیوه اسیتفاده از آنهیا     افزارهاینرم

انیید. یکییی از  برگییان کلیییدی دانشییگاه تأکییید نمییوده

اساتید هیأت علمی و کارکنان دانشگاه برای »گوید: می

ژیکی و لامکانییات تکنییودانییش، باییید  گییذاریاشییتراك

تیار داشته را در ا  ی نوین آموزشی مناسبهافناوری

د. در این زمینه اساتید هییأت علمیی نییز بایید از     نباش

اینترنیت و  و بیه  صیوص از    هاو تکنولوژی هافناوری

 گیذاری اشیتراك در راسیتای   ی تسهیم دانیش هاشبکه

(. یکییی دیگییر از  79م. ش ) «اسییتفاده کننیید دانییش 

 هایادگیری نحوه استفاده از فناوری کنندگانمشارکت

در بییید فنییاوری »گوییید: مییی د ونمایییمییی را مطییرح

اطالعات آنچه مهم است این است که در بیشتر موارد 

ی نییوین را هییاسییواد فنییاوری اطالعییات و تکنولییوژی 

نداریم. در گام اول اسیاتید هییأت علمیی سییی کننید      

افزارهیا  افزارها و نرمدانش الزم در استفاده از سخت

 گیذاری اشیتراك هیای  را کسب کننید. نمونیه از روش  

دانش، آموزش الکترونیکی است کیه روز بیه روز بیر    

شود و ضروری است که همیه  می اهمیت آن افزوده

هییای اسییتفاده از شییبکه  اعضییای هیییأت علمییی روش 

 (.3م. ش ) «آموزش الکترونیکی را فرا بگیرند

 عوامل مدیریت و رهبری

 9نشان داد کیه   هانتایج تحلیل محتوای طب ه ای م وله

زمینه عوامل مدیریت و رهبیری از  م وله یا عامل در 

دانیش مییان اعضیای     گذاریاشتراكعوامل مرتبب با 

هیییأت علمییی دانشییگاه علییوم پزشییکی از اهمیییت      

 کننیدگان مشیارکت بر وردارند. در این زمینه از نگاه 

عوامییل تسییهیل گییری، ارتبییاط، مییدیریت تغییییر،      

تأریرگیییذاری، شایسیییته سیییاالری، جهیییت منیییدی،    

شیینا ت بییه ترتیییب دارای  توانمندسییازی، دانییش و  

انید.  دانیش بیوده   گذاریاشتراكبیشترین اهمیت در 

گربودن مدیر و ن ش تسهیل کنندگانمشارکتبیشتر 

رهبر را به عنوان تأریرگذارترین عامل در ایین زمینیه   

 کننیییدگانمشیییارکتانییید. در ایییین زمینیییه دانسیییته

گرفتن ی اشتراك دانش، درنظرهاسازی زمینهفراهم»

دانیش، مشیخص    گیذاری اشیتراك بیرای  یی هامشو 

نمودن راهبرهای اشتراك دانیش، تیدارك امکانیات و    

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
j.h

ea
lth

.9
.3

.3
33

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/j.health.9.3.333
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1566-fa.html


 333عسگر آرمون و همکاران                                                                       ...                    مؤرر عوامل تبیین و شناسایی
 

وسایل الزم و تخصیص بودجه برای آموزش کارکنان 

( را از ضروریات ن ش 73و  73، 3، 3م. ش ) «و اساتید

گییری مییدیریت و رهبییری سیسییتم دانشییگاه  تسییهیل

مدیریت  کنندگانمشارکتاز نظر بر ی از  اند.ستهدان

ریییزی تغییییر در جهییت بهبییود وضییییت    برنامییهو 

دانیش از وظیایه میدیران و رهبیران      گذاریاشتراك

آموزشی است. یکی از  برگیان کلییدی دارای سیاب ه    

میدیر بایید   »گوید: می میاون آموزشی در این زمینه

دانش و  یگذاراشتراكدر جهت تغییر و ا الح فرایند 

لمیی،  مشارکت ع به ترغیب اعضای هیأت علمی نسبت

یکی دیگر از  (.0م.ش) «ریزی الزم را انجام دهدبرنامه

ی هیا تنهیا داشیتن برنامیه   »گویید:  می  برگان کلیدی

دانیش کیافی    گیذاری اشیتراك تدوین یافته در زمینیه  

ی تغیییر در  هیا نیست، بلکه کیاربردی سیا تن برنامیه   

 (.73م. ش) «اهمیت دارد اشتراك دانش
 

 بحث

و عوامل  هاتبیین مؤلفهاین تح یق با هدف شناسایی و 

مؤرر بر رفتار اشیتراك دانیش اعضیای هییأت علمیی      

دانشگاه علوم پزشکی با روش کیفیی از نیوع اکتشیافی    

 ورت گرفیت. بیدین لحیاظ در گیام نخسیت، جهیت       

شیینا ت اشییتراك دانییش و وضییییت فیلییی آن نظییام 

هییأت علمیی    عضیای آموزش عالی و سهم آن مییان ا 

هییای و دیییدگاه هییادانشییگاه از منظییر نتییایج پییژوهش

مختله مورد توجیه قیرار گرفیت و بیا ایین رویکیرد       

های عمیق و اکتشافی با اعضیای هییأت علمیی    مصاحبه

مطلع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که تجیارب  و  بره

مییییدیریتی، میییییاونتی و تح ی ییییاتی در زمینییییه    

اند، انجام و سپس محتوای دانش داشته گذاریاشتراك

. بیر اسیا  نتیایج    ندیل گردیدتجزیه و تحل هامصاحبه

 کنندگانمشارکتهای تح یق، طبق نظر حا ل از یافته

هیا و عوامیل ا یلی و فرعیی دارای اهمییت در      م وله

دانییش میییان اعضییای هیییأت علمییی  گییذاریاشییتراك

 31عامل یا م وله ا یلی و   5دانشگاه علوم پزشکی در 

بنیدی شیدند. عوامیل    عامل فرعی شناسیایی و طب یه  

مؤلفیه(،   0بیا  ) انسیانی  -عبارتند از: فیردی  ا لی مؤرر

 9بیا  ) مؤلفه(، فرهنگیی  3با ) نهادی دانشگاه -سازمانی

مؤلفیه( و   5بیا  ) ی تکنولیوژیکی هیا مؤلفه(، زیرسیا ت 

هیر ییر از    2مؤلفیه( جیدول    9با ) مدیریتی -رهبری

عوامییل ا ییلی و فرعییی را کییه از کییدهای مفهییومی   

تحلییل  دهید. نتیایج   استخراج شیده اسیت، نشیان میی    

نشیان داد کیه در زمینیه     هیا محتوای طب ه ای م ولیه 

م وله یا عامل؛ نگرش، دانش،  0انسانی،  -عوامل فردی

رت فرد، تجربه، اطمینان و مالکیت فکری، توانایی و مها

پذیری فرد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در انت اد

دانش بوده اند. عیالوه بیر ایین، همیه      گذاریاشتراك

انسانی را بیه عنیوان    -عوامل فردی گانکنندمشارکت

دانیییش  گیییذاریاشیییتراكگیییذارترین عامیییل در ارر

(، در 23) و همکیاران 7اند. در ایین راسیتا ژانیگ   دانسته

مطالیه  ود به این نتیجیه دسیت یافتنید کیه عوامیل      

ی حرفه ای گیرنده دانیش و  هانگرش، عالقه و توانایی

نش، در گذارنده داارتباط شخصی او با فرد به اشتراك

دانییش مییؤرر اسییت. مطییابق نتییایج   گییذاریاشییتراك

(، عوامل مربوط بیه  23) و همکاران2پژوهش ایجیمنگ

ن ش حیاتی در نگرش و رفتار اساتید نسبت ، شخصیت 

و  3دانییش دارد. همچنییین جییولی گییذاریاشییتراكبییه 

( در مطالیه  ود نشان دادند که نگیرش،  25) همکاران

اشتراك دانیش مییان    ارتباط مببت و میناداری با قصد

اعضییای هیییأت علمییی دانشییگاه دارد. افییزون بییر اییین 

هنجارهای ذهنی و اعتماد، تاریر قابل توجهی بر قصید  

  گذارد.می دانش گذاریاشتراكبه 

نشان داد که در زمینه  هانتایج تحلیل محتوای مصاحبه

م ولیییه ییییا عامیییل؛  3نهیییادی،  -عوامیییل سیییازمانی

ارهای دانشیگاه، اهیداف،   ی دانشگاه، سیا ت هااستراتژی

سیسییتم پییاداش و تنبیییه، شایسییته سییاالری و عوامییل  

حییاکمیتی بییه ترتیییب دارای بیشییترین اهمیییت در     

ی هادانش بوده اند. این عوامل با یافته گذاریاشتراك

                                                 
1 Zhang  
2 Agyemang 
3 Jolaee 
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 و همکاران 7( و فول وود73) ر و همکارانئومطالیه شا

 ( مشابه است.7)

عامیل و   9در مورد عوامل فرهنگی  کنندگانمشارکت

 دانییش را عوامییل گییذاریاشییتراك م ولییه مییؤرر در

دادن بییه اشییتراك دانییش، اعتمییاد، حمایییت،     ارزش

گرایی، تیهد و ارتباط به عنوان عوامیل میؤرر   پیشرفت

اند. در مطالیه انجام شده توسیب آذری  مطرح کرده

(، نیز عوامل فرهنگی به عنوان عوامیل  29) و همکاران

 مؤرر مطرح شده است.

در مییورد عوامییل   کننییدگانمشییارکتدگاه از دییی

عامیل و مؤلفیه؛ وجیود     5ی تکنولیوژیکی  هازیرسا ت

ی هیا افزارها، آشنایی با تکنولیوژی افزارها و نرمسخت

ی نیوین، فضیای   هیا آموزشی، دسترسی به تکنولیوژی 

مجازی و تحول آفرینی در دانشگاه به عنیوان عوامیل   

جیود  عامیل و  دواین مییان   مؤرر مطرح شده اند. در

سخت افزارها و نرم افزارها و دسترسی اعضای هیأت 

ی نیوین آموزشیی از اهمییت    هیا علمی بیه تکنولیوژی  

بر وردارند. در تأیید  هابیشتری نسبت به سایر مؤلفه

ی هیا ( عامیل شیبکه  7) و همکیاران  ووداین یافتیه، فیول  

( عوامیل فناورانیه را   21) اجتماعی و سلیمی و همکاران

عنییوان عوامییل مییؤرر در   در مطالیییات  ییود بییه   

 دانش یاد کرده اند.  گذاریاشتراك

 9نشان داد کیه   هانتایج تحلیل محتوای طب ه ای م وله

م وله یا عامل در زمینه عوامل مدیریت و رهبیری از  

دانیش مییان اعضیای     گذاریاشتراكعوامل مرتبب با 

هیییأت علمییی دانشییگاه علییوم پزشییکی از اهمیییت      

 گانکننید مشیارکت از نگاه  بر وردارند. در این زمینه

 عوامییل تسییهیل گیییری، ارتبییاط، مییدیریت تغیییییر،    

منیییدی، تأریرگیییذاری، شایسیییته سیییاالری، جهیییت   

توانمندسییازی، دانییش و شیینا ت بییه ترتیییب دارای   

اند. این دانش بوده گذاریاشتراكبیشترین اهمیت در 

                                                 
1 Fullwood 

 و همکیاران  2ی مطالییه کینگیزور   هیا عوامل با یافتیه 

 شابه است.( م7) ( و فول وود20)

ی این پژوهش، کم بیودن  هاترین محدودیتاز عمده

کییار تح ی ییاتی دا لییی و  ییارجی در حییوزه شناسییایی 

 هایدانش در دانشیگاه  گذاریاشتراكعوامل مؤرر بر 

علوم پزشیکی بیوده اسیت. عیالوه بیر ایین در زمینیه        

ی عمیده، کمبیود   هیا ، از محدودیتهاداده آوریجمع

برای انجام مصیاحبه   نکنندگامشارکتزمان و فر ت 

بود. با توجه بیه اینکیه بیشیتر مصیاحبه شیوندگان در      

ی مدیریتی شاغل بودند، مشکل کمبود زمیان  هاپست

 ی طوالنی، بیشتر  یود را نشیان  هابرای انجام مصاحبه

داد. جهت رفیع ایین محیدودیت پژوهشیگر سییی      می

نمود با تییین وقت قبلی و در  ارج از ساعت اداری با 

 به مصاحبه بپردازد.  نندگانکمشارکت
 

 نتیجه گیری 

که، عوامل فردی و سیازمانی   هستندنتایج نشانگر آن 

دانشگاه بیشترین تأریر را بر اشتراك دانش در دانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل دارند و این امر بییانگر ضیرورت   

توجه بیشتر به عوامیل فیردی و سیازمانی در جرییان     

ن اعضیای هییأت   توسیه فرهنیگ اشیتراك دانیش مییا    

باشد. در همین زمینه برگیزاری  می علمی در دانشگاه

ی آموزشیی متناسیب بیرای اعضیای هییأت      هیا کارگاه

و عوامیل فیردی،    هیا علمی دانشیگاه و تبییین شا صیه   

سییازمانی، فرهنگییی، تکنولییوژیکی و رهبییری اشییتراك  

 تواند رمربخش باشد.می دانش
 

 تشکر و قدردانی

ری مدیریت آموزشی با م اله حاضر حا ل رساله دکت

دانشیگاه آزاد اسیالمی    77327272357979کد رساله 

همیه اسیاتید گران یدری کیه در      از .باشید می اردبیل

 را یییاری نمودنیید،  مح  ییینانجییام اییین پییژوهش  

 .گرددمی سپاسگزاری
                                                 
2 Killingsworth 
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