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 چکیده 

پردازیم می : کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیل(در این مطالعه ما به بررسی وضعیت تسهیم دانش در کارکنان دانشگاهی )مورد مطالعه

اداری  –آماری این پژوهش شامل تمامی  کارکنان آموزشی  یجامعه . ایم(پیمایشی استفاده کردهکه برای این کار از روش )توصیفی

نفر را  108نفر را آقایان و  292نفر بودند  که از این تعداد  400 ،1400که در سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  می باشد 

ای به انتخاب نمونه ها پرداختیم که براساس طبقهتصادفی گیریدهند که در این تحقیق ما با استفاده از روش نمونهها تشکیل میخانم

در این . نفر را آقایان تشکیل دادند 128نفر را خانم ها و  68نفر را مورد آزمون قرار دادیم که از این تعداد  196ورگان جدول م

، دهدهای تحقیق نشان مییافته ایم( استفاده کرده2001ی تسهیم دانش دیکسون )گیری تسهیم دانش از پرسشنامهپژوهش برای اندازه

پایینابعاد  یدر همه هامیانگین دادهمقدار  زیبدست آمد و ن 05/0 از کمتر 95/0 نانیسطح اطم یون براآزم یخطا یداریسطح معن

 رارق یلوبمطنا تیدر وضع لیدانش و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردب میتسه ریمتغ نیمالک است  بنابرا نیانگیتر از م

بهره گیری از مزایای اعتماد ، حس مسئولیت و ارتباطات مؤثر بواسطه ی شود با پیشنهاد می. با عنایت به یافتههای پژوهش دارد

: می توان  با استقرار فرهنگ تسهیم دانش ، مزایای فوق را برای افزایش سطح  توزیع دانش و تجارب در تمامی واحد های دانشگاه

 . دانش و اصالح عملکرد سازمانی کارکنان به ارمغان آورد

 ، وضعیت ، دانشگاه آزاد، کارکنان، دانشتسهیم :هاد واژهکلی

 

 مقدمه

در بررسی هایی که در مورد تحقیقات تجربی  انجام شده در مورد مدیریت دانش سازمان های ایرانی انجام دادیم ، به وضوح      

به تحقیقات اندکی برخوردیم . در مقابل  تحقیقات انجام گرفته در سایر کشورها نشان می دهند نشر دانش منجر به بهبود وضعیت 

یک مسئله ی سازمانی اعضای سازمان برای اینکه بتوانند آن مسئله را حل کرده و از آن یاد  یادگیری در سازمان ها می شود .در

بگیرند بایستی بتوانند تجارب و اطالعات خود را با همکاران خود به اشتراک گذاشته ، درمورد آن به تفکر پرداخته  و بتوانند اجزایی 
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ب قرار داده و به فراگیری دانش حاصل از آن بپردازند . در واقع اعضای که در آن مسئله با هم مرتبط هستند  را در یک چهارچو

سازمانی می توانند به واسطه ی نشر دانش ، دانش و تجارب آموخته شده ی خود را برای کاربرد عملی با همکاران خود مبادله کرده 

ردن . همچنین با نشر دانش می توانند در استفاده کو با ترکیب این معلومات و تجارب با دانش قبلی به تولید دانش جدید بپردازند  

 (. 2007،  2از معلومات خود نیز ، آنها را ارزیابی کنند )یانگ

نشر دانش به عنوان خرده مقیاسی از مدیریت دانش می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد که در تعریف آن باید 

دانش است که به تقسیم و پخش دانشی در سازمان می پردازد که اعضا آنها را در  گفت فرآیند نشر دانش یکی از مراحل مدیریت

حل مسائل سازمانی استفاده می کند همچنین نشر دانش به ادغام و ترکیب فرهنگ با فناوری تاکید دارد )اقبال سرایی و اسماعیلی ، 

و تحوالت سازمانی بوده و اساس اقتصاد جهانی را  ( . بررسی ها حاکی از آن است که دانش و اطالعات محور اصلی تغییر1386

( ، سازمان ها بایستی 2017تشکیل می دهد و از آنجایی که ضروریست سازمانهای امروزی کارایی خود را بهبود بخشند )آرپاکی ، 

به دست می آورد ، به اهمیت توزیع دانش در عملکرد خود پی ببرند و ارزشی که این معلومات و اطالعات بعد از اشتراک گذاری 

 ( .1396به نقل از مهدیان راد وهمکاران ،  2005درک کند ) ریگ ، 

تسهیم دانش حاصل از خطا ها ، کمک طلبیدن در شرایطی که امکان وقوع خطا هست ، تشخیص سریع و رسیدگی به اشتباهات که 

در  3( 2008آینده اعمال می شود . )ادموندسون ،  با هدف هایی همچون مقابله ی مؤثر با خطا و آثار آن و پیشگیری از اشتباهات

؛ کاردوسو وهمکاران 2017واقع دانش حاصل از خطاها )رکن کلیدی در سازمانها ( و اشتراک گذاری )تسهیم( آن )ازمی وهمکاران ، 

هدف از  ه شمار آید( می تواند بعنوان استراتژی مهم در تصمیم گیری های مدیریتی و دست یابی به حداکثر اثربخشی ، ب2012، 

مدیریت و تسهیم دانش ، رسیدن به اهداف سازمانی ، بهره گیری از نتایج مثبت در سازمان ها )مثل یادگیری ( ، افزایش عملکرد 

سازمانی با طراحی و عملیاتی کردن سامانه ها ، ابزارها و فرهنگ های متنوع برای اشتراک گذاری )تسهیم( و استفاده از انواع متنوع 

نش می باشد که در طی سال های اخیر  یکی از موضوعات مهمی است که در کانون توچه پژوهشگران حوزه ی مطالعات مدیریتی دا

( 2019؛ مناب وعزیز ،  2004؛ هولسپل و جوشی ،  2019؛ بودیچردال و پاموالپاتی ، 2019قرار گرفته است )القطونه وهمکاران ، 

زه مدیریت براین عقیده اند که تسهیم دانش بعنوان مهمترین فرآیند ها در ساختار مدیریت بنابراین پژوهشگران وصاحب نظران حو

دانش در سازمانها نقش مهم در ایجاد وافزایش انگیزه ی خودکارآمدی در مدیران و کارکنان سازمانی شده است همچنین  مدیران با 

وضعیت تسهیم دانش در سازمان ها وافراد سازمانی  و ایجاد  هدف گسترش دانش در سازمان ها و خلق دانش جدید اقدام به بهبود

جو رقابتی درون سازمانی)بین مدیران وکارکان سازمان( و برون سازمانی)رقابت با سازمان های دیگر( کرده اند )ابیلی وهمکاران 

اوایل قرن بیستم نیاز یادگیری در  (  . در اواخر قرن نوزدهم و1392؛ بخت وهمکاران ، 1398به نقل از غفاری و همکاران ،  1394،

سازمانهایی مثل سازمانهای آموزشی که با چالش تغیرات سریع محیطی ، مشکالت و خطاهای حاصل از آن مواجه شده اند بطور 

فاحش احساس می شود درواقع یادگیری پیوسته دانش جدید برای رسیدن به وضعیت مطلوب فراگیر ، تحقق اهداف و بهره گیری 

های حاصل از شکاف های دانشی  برای هر سازمانی الزم و ضروری است به همین خاطر است که تبدیل سازمانهایی مثل از خطا
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سازمان های آموزشی به محیط هایی که فرصت هایی را برای یادگیری کارکنان و مراجعین خود فراهم کند ، ضروری می باشد 

سازمانی های درونه مطالب فوق و اهمیت موضوع توزیع اطالعات در بین واحدبنابراین با توجه ب  ( .1398)غفاری و همکاران ، 

 .  باشدآزاد اسالمی واحد اردبیل می دانش در کارکنان دانشگاه میتسه تیوضع یبررسسازمانی ، موضوع این تحقیق و برون

  روش تحقیق 

از انواع روش های تحقیقی توصیفی است از نظر  روش پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق ، روش پیمایشی می باشد که یکی

ی ادار –آماری این پژوهش شامل تمامی  کارکنان آموزشی  ی. جامعه  سیر زمانی مطالعه نیز این تحقیق از نوع مقطعی می باشد .

نفر را خانم  108آقایان و  نفر را 292نفر بودند  که از این تعداد  400  1398که در سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  می باشد 

ها تشکیل می دهند که در این تحقیق ما با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به انتخاب نمونه ها پرداختیم که براساس 

  نفر را آقایان تشکیل دادند 128نفر را خانم ها و  68نفر را مورد آزمون قرار دادیم که از این تعداد  196جدول مورگان 

شامل پنج بعد ( استفاده کرده ایم که 2001در این پژوهش برای اندازه گیری تسهیم دانش از پرسشنامه ی تسهیم دانش دیکسون )

تایی لیکرت طراحی شده است. روایی  5می باشد که بر اساس طیف  یک  و کارشناسی، آشکار ،پنهان، استراتژیبیم دانش ترتیتسه

به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه  84/0(، 1392لیچ لی و حکیمی تهران )پرسشنامه تسهیم دانش در پژوهش ق

 است. 

 دانش میتسه پرسشنامه سواالت قیتطب  -( 1) جدول     

 مؤلفه سواالت مربوط به هر خرده مؤلفه
سواالت مربوط به هر 

 مؤلفه
 مقیاس

 دانش ترتیبی 3تا  1

 م دانشیتسه 15تا  1سواالت 

 دانش آشکار 8تا  4

 دانش پنهان 11تا  9

 دانش استراتژیک 13تا  12

 دانش کارشناسی 15تا  14

 

 هایافته

 ۀ تسهیم دانشپرسشنامخ محاسبه ضریب آلفای کرونبا  -( 2) جدول

 سؤاالتتعداد  ضریب آلفای کرونباخ اسم پرسشنامه 

 15 910/0 تسهیم دانش

است می توان گفت هرسه پرسشنامه از  0. 8همگی نزدیک به یک بوده و باالتر از  4-1باتوجه به اینکه ضرایب آلفا در جدول افته ها : ی

 .پایایی قابل قبولی برخوردار است 

 و آزمون نرمال بودن آن تسهیم دانش یشاخص های گرایش مرکزی پرسشنامه  -( 3جدول )



 

 توزیع داده های پرسشنامه ی تسهیم دانش در شاخص های گرایش مرکزی -( 1شکل )

،  (3جدول ) / است05اسمیرونوف که در آن سطح معنی داری کمتر از -کولموگروف نمودار و شیب آن نتایجبه باتوجه افته ها : ی

 نیست  از توزیع نرمالی برخوردار  تسهیم دانشداده های نمونه ها در پرسشنامه پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که 

 سؤاالت تحقیق :وضعیت تسهیم دانش و هریک از ابعاد آن در سازمان مورد بررسی در تحقیق چگونه است ؟

و هریک از ابعاد آن درجامعه ی آماری مورد پژوهش از آزمون تی تک نمونه  تسهیم دانشبرای بررسی  وضعیت کنونی توضیح : 

برای بررسی این فرضیه ابتدا میانگین بدست آمده ی هر خرده مقیاس را بر تعداد ( استفاده کرده ایم One Sample T Testای  )

مقیاس  قرار داده و باتوجه به اینکه سواالت  سؤاالت آن خرده مقیاس تقسیم می کنیم و حاصل بدست آمده را به عنوان میانگین هر

تعداد  واریانس انحرلف استاندارد  حد باال حد پایین میانگین میانه نما)مد( ابعاد

 نمونه

 –آزمون کولموگوروف 

 اسمیرونوف

 ویلک-آزمون شاپیرو

تسهیم 

 دانش

00/45 0000/43 
/  /  /  /  /   

تعداد  آماره  

 نمونه

تعداد  آماره  

 نمونه

تعداد  آماره  

 نمونه

دانش 

 ترتیبی

00/9 0000/9 
/  /  /  /  /   

/   /  /   /  

دانش 

 آشکار

00/15  0000/15 
/  /  /  /  /   

دانش 

 پنهان

00/9 0000/8  
/  /  /  /  /   

دانش 

 استراتژیک

00/6  00/6  
/  /  /  /  /   

دانش 

 کارشناسی

00/6 0000/6 
/  /  /  /  /   



از آن  tرا بعنوان حدوسط و میانگین مالک درنظر گرفته و برای محاسبه ی  3گزینه ای لیکرت است ،  5پرسشنامه براساس طیف 

 استفاده می کنیم .

H0= µ=A)وضعیت نامطلوب( 

H1=µ≠A)وضعیت مطلوب( 

 از ابعاد آن درکارکنان دانشگاه آزاد واحد اردبیلبررسی وضعیت تسهیم دانش و هریک  -( 4)جدول

تعداد  ابعاد

 نمونه

اختالف 

 میانگین

سطح معنی  t مقدار 

 داری

تعداد  میانگین

 سؤاالت

 حد وسط

(A) 

651/6 /286 196 تسهیم دانش  / 000 2/730 15 3 

 3 3 2/697 000 / 54/27 /303 196 دانش ترتیبی

 3 5 2/821 000 / 368/10 /197 196 دانش آشکار

 3 3 2/697 000 / 307/23 /303 196 دانش پنهان

 3 2 2/716 000 / 5/31 /284 196 دانش استراتژیک

 3 2 2/614 000 / 25/48 /386 196 دانش کارشناسی

سطح معنی داری در همه   و با توجه به اینکه( است (3)میانگین ابعاد پایین تر از حدوسط )  4-طبق نتایج جدول .افته ها : ی

 هر یک  از ابعادو تسهیم دانش تایید می شود . درواقع می توان گفت  0Hبنابراین می توان گفت فرضیه / است 05ی ابعاد باالتر از 

 .در جامعه ی آماری مورد پژوهش مطلوب نیست آن

 گیریبحث، تفسیر و نتیجه

میانگین مقدار  زیبدست آمد و ن 05/0 از کمتر 95/0 نانیسطح اطم یآزمون برا یخطا یداریسطح معن، دهدهای تحقیق نشان مییافته

 لیدانش و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه آزاد واحد اردب میتسه ریمتغ نیمالک است  بنابرا نیانگیتر از مپایینابعاد  یدر همه هاداده

و  . با توجه یه نتایج تحقیق( منطبق است1396. این یافته تحقیق بر نتایج تحقیق فیض و همکاران ) دارد رارق یمطلوبنا تیدر وضع

بهره گیری از مزایای اعتماد ، حس مسئولیت و ارتباطات مؤثر بواسطه ی توزیع دانش و شود با ( پیشنهاد می1392پژوهش آغاز و نگین تاجی )

وان  با استقرار فرهنگ تسهیم دانش ، مزایای فوق را برای افزایش سطح دانش و اصالح عملکرد : می ت تجارب در تمامی واحد های دانشگاه

با  یانجام تحقیقات با   کنیم، پیشنهاد می(2008). و نیز از لحاظ پژوهشی با عنایت به پژوهش الوو و انگایسازمانی کارکنان به ارمغان آورد

ر در سای ی تسهیم دانش و نیز عوامل مؤثر بر آنهاتوان تحقیقات بیشتری در زمینه، میاداری و های آموزشیموضوعات مشابه درسایر سازمان

 .انجام داد  سازمانها

)تسهیم دانش و های موجود در موضوع پژوهش این تحقیق تنها به بررسی متغیر؛ های خاص خود را دارد. برای مثالای محدودیتهر مطالعه

در این تحقیق فقط آن دسته از کارکنان دانشگاهی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفتند همچنین  پردازد.می (واحد اردبیلکارکنان دانشگاه آزاد 

 کار بودند .هکه در دانشگاه آزاد واحد اردبیل مشغول ب
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