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شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد 

  چند شاخصه: مطالعه موردي تصمیم گیري
 

 
  5يدانشمند يهاد/ 4پور یمحسن دشت/ 3عباس ثابت/ 2یلیاردالن ف/ 1یکاظم یمصطف 

  چکیده
  

تسهیم دانش موثر میان اعضاي هیات علمی، یکی از شرایط اساسی کسب شایستگی هاي علمی و بهبود وضعیت مقدمه: 

هاست. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدي موثر بر تسهیم دانش و رتبه بندي این عوامل پژوهشی در دانشگاه

  ناي این رتبه بندي اقدامات عملی مناسب انجام دهند.انجام شده است تا مدیران و سیاستگذاران این حوزه بتوانند بر مب

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردي و از بعد ماهیت و روش، توصیفی است. به منظور جمع آوري داده ها روش کار: 

هاي تهیه شده مبتنی بر روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه به کار رفته در این پژوهش (روش آزمایش و از پرسشنامه

نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ده بی تصمیم گیري و روش تحلیل شبکه اي) استفاده شد که توسط ارزیا

حداقل پنج سال سابقه حضور در دانشگاه تکمیل گردیده است. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار سوپر دسیژن 

)Superdeicision .تحلیل شد (  

ات بیشترین اثر گذاري و عوامل در محیط آموزشی، عوامل اعتماد، فرهنگ سازمانی و ارتباطبا توجه به نتایج یافته ها: 

  آوري و ساختار سازمانی کمترین اثر را بر تسهیم دانش داشته اند.فن

به طور کلی می توان گفت، عوامل میان فردي و عوامل نرم سازمانی مانند فرهنگ سازمانی، نسبت به عوامل نتیجه گیري: 

سازمانی مانند ساختار و فن آوري بر تسهیم دانش اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاثیر بیشتري سخت 

 دارند.

  تسهیم دانش، اعتماد، فرهنگ سازمانی، ارتباطات هاي کلیدي:واژه

 
   :30/11/96: یینها رشیپذ  30/09/96: ییاصالح نها  19/08/95وصول مقاله  

  

                                                 
  )kazemi@um.ac.irنویسنده مسؤول (؛ رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،يو اقتصاد يدانشکده علوم ادار ت،یریاستاد گروه مد. 1

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،يواقتصاد يدانشکده علوم ادار ات،یدر عمل قیتحق تیریمد يدکتر يدانشجو. 2

 رانیتهران، ا ،یئدانشگاه عالمه طباطبا ،و حسابداري تیریمد، دانشکده دولتی تیریمد يدکتر يدانشجو. 3

 رانی، اشیراز، موسسه آموزش عالی آپادانا، گروه مهندسی صنایع ع،یصنا یمهندس یکارشناس. 4

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشکپژوهشکده سالمت، ، یبهداشت مرکز تحقیقات علوم ،یارگونوم يدکتر يدانشجو. 5
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است که به زمان حاضر    يدیدانش عنوان جد ایی یعصر دانا 

صر، دانش به   ]1[.شود  یاطالق م کینزد ندهیو آ در این ع

سازمان     سرمایه فکري، یکی از دارایی هاي با ارزش  عنوان 

سب مزیت رقابتی و       صحیح آن باعث ک ست و مدیریت  ها

ــحنه رقابت خواهد شـــد           هایت پیروزي در صـ به   ]2.[در ن

سازمان       سیاري از کارشناسان، دانش مهم ترین منبع  اعتقاد ب

با تقل         له رق ــی به وسـ ها منبعی اســـت که  ــود؛  و تن  ید نمی شـ

بنابراین، براي هر ســازمان منبع منحصــر به فردي شــمار می  

شامل    ]3.[رود  ست از فرآیندي که  مدیریت دانش عبارت ا

فعالیت هاي خلق دانش از طریق کشــف و کســب دانش با  

نابع         یاز از م خاب دانش مورد ن نابع بیرونی، انت ارزش از م

نابع دانش و قرار       یت م ــع لت و وضـ حا دادن  درونی، تغییر 

مانی اســــت     هاي ســــاز به منظور   ]4.[دانش در برون داده 

ــتراك           که بر اشـ ــهیم دانش  مد، تسـ کارآ یت دانش  مدیر

گذاشــتن دانش به صــورت داوطلبانه بین افراد و تیم ها در   

شمار می     ]5[سازمان داللت دارد   سی به  سا  .رود، مفهومی ا

شامل مجموعه اي از عقاید    ]6،7[ سهیم دانش را  می توان  ت

سترش یاد گیري در میان افراد   ی ست که به گ ا رفتارهایی دان

بهره وري سازمان را    ]8[مختلف و یا سازمان منجر می شود  

ــی و       ]9[ارتقا می دهد   ــبب کاهش هزینه هاي آموزشـ و سـ

تســهیم  ]10.[خطر پذیري ناشــی از نبود اطمینان می گردد 

سرمایه هاي فکري و افزایش     سهیم  دانش موفقیت آمیز به ت

ــود من ــازمان منجر می ش ــتراك گذاري  ]9.[ابع مهم س به اش

دانش فراتر از تســهیم ســاده اطالعات اســت، بلکه به معناي 

شویق تبادل اطالعات، تجارب و افکار در میان افراد  ست  ا ت

هد    خاص رخ نمی د ــهیم     ]11.[و براي فردي  ید بر تسـ تاک

دانش میان فردي به این دلیل اهمیت دارد که دانش سازمان  

طی زمان، در ذهن افراد، گروه ها و واحدهاي ســازمانی در 

جاي می گیرد و در واقع بخش اصـــلی فرآیندهاي اجرایی، 

ــود    ــوب می شـ ؛ ]12[عرف ها، قوانین و مقررات آن محسـ

ــل ،نیبنابرا ــازمانی، دانش رهیدخ یمنبع اص ــتن س  .دافراد هس

ید و       ] 13[ به طورمف ند  ته در ذهن افراد نتوا اگر  دانش نهف

تســهیم شــود به تدریج در ذهن کمرنگ می شــود و    موثر 

ند   ــود م هد   سـ ــت می د کارایی خود را از دســ ؛ ]14[ي و 

بنابراین، با ترك افراد برجســته ســازمان، دانش آن ســازمان 

نیز از بین می رود و این امر می تواند به ســازمان ها آســیب 

زیادي وارد کند. تنها راه رهایی ســازمان ها از این آســیب  

، زیرا تنها زمانی که ]12[اعضاي سازمان است    تسهیم دانش 

ــود،        یل شـ بد مانی ت به دانش ســــاز دانش فردي و گروهی 

 ]15.[سازمان قادر به مدیریت موثر این منابع با ارزش است   

سازمان هاي دانش محور       سیب در مورد  ست این آ طبیعی ا

ــص جزء    ــگاه ها که دانش و تخص ــی مانند دانش ــص و تخص

ــلی و حیاتی براي بقا    ــود، به    اصـ ــوب می شـ ي آنها  محسـ

ست     ضاي   ]16.[صورت جدي تري مطرح ا در این میان، اع

ــگاه ها، یکی از مهم ترین بخش ها و       هیات علمی در دانشـ

حوزه هاي هر دانشــگاه را تشــکیل می دهند، زیرا آن ها در 

تولیـد، خلق و تغییر دانش بین افراد نقش موثري ایفـا می   

ساس  سهی    کنند؛ بنابراین، این نیاز اح شود که مفهوم ت م می 

ــگاه ها    ــتر در دانش ــا، هر چه بیش دانش و همکاري بین اعض

ــهیم دانش و   ــود، زیرا تمــایــل این افراد در تسـ مطرح شـ

سایی و رتبه بندي عوامل موثر بر آن می تواند در ایجاد    شنا

به طور         هداف در حوزه دانش  هاي جدید و تغییر ا یت  ظرف

ــد  ــتقیم اثرگذار باشـ ا که حیات آموزش و از آنج ]17.[مسـ

ست و پژوهش براي رونق   پژوهش به یکدیگر گره خورده ا

ــگاه نیز براي تجربه          ــگاه و دانشـ به تغذیه علمی دانشـ خود 

به           مل و  عا یاز دارد، از این رو ت به پژوهش ن هایش  فرمول 

شاغل در       ضاي هیات علمی  شتراك گذاري دانش میان اع ا

ه با وجود توجه متاســفان ]18.[این مراکز انکار ناپذیر اســت 

ــنعت، به این مقوله مهم  زیاد به مدیریت دانش در حوزه صـ

در مورد  ]19.[در آموزش عالی کمتر توجه شـــده اســـت     

ــهیم دانش دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه خود جوش و  تس

ــهیم دانش را قابل  ــی، دیدگاه خودجوش تس دیدگاه مهندس

س     ست ت سی معتقد ا یم همدیریت نمی داند، اما دیدگاه مهند

ند از طریق ایجاد انگیزش و محیطی مناســـب      دانش می توا

 مقدمه
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؛ بنابراین، دیدگاه مهندســی لزوم برنامه  ]20[مدیریت شــود 

ند. بر این       ــهیم دانش را مطرح می ک یت تسـ مدیر ریزي و 

اساس شناسایی عوامل موثر بر افراد در تسهیم دانش و رتبه     

ها از مهم    ندي آن کاران        ب ندر ــت ا هاي دســ یت  ترین اولو

 نیش یپ مطالعات یبررس  ]21.[یریت دانش در جهان است  مد

ــده انجام ــان حوزه نیا در ش ــیاري از  که دهد یم نش در بس

ــه     يها  يرتبه بند   موارد  میانجام شـــده عوامل موثر بر تسـ

ــتق یدانش بدون در نظر گرفتن روابط درون ل و با فرض مس

 ییاست که شناسا    یهیبد ؛بودن آنها از هم انجام شده است  

 به کتریدنز و تر یعلم جیمنجر به نتا   رها یمتغ بین یروابط عل

با توجه به مطالب بیان شده، این تحقیق  .شود یم واقع يایدن

سا   پسسعی دارد   شنا سه  ییاز   به دانش، میعوامل موثر بر ت

سایی    ها و رتبه بندي آن  عوامل نیا یشبکه روابط درون  شنا

کی شــیراز میان اعضــاي عیات علمی دانشــگاه علوم پزشــ  

  بپردازد.

  

  
 

ــر از منظر هدف کاربردي و از بعد ماهیت و         پژوهش حاضـ

سایی و رتبه بندي عوامل     شنا روش،  به دلیل اینکه به دنبال 

شتراك   ضاي هیات علمی و  موثر بر ا گذاري دانش میان اع

تعیین روابط درون شــبکه اي بین آنهاســت،  توصــیفی و از  

ــد، از  ــازي ذهن خبرگان می باش این نظرکه به دنبال الگو س

ــه   ــاخصـ ــمیم گیري چند شـ  Multi-Attribute)نوع تصـ

Decision Making)       قات مانی از نوع تحقی یث ز و ازح

ــمار می آید. گروه خبرگا ــکل از ن معمقطعی به ش موال متش

،که در این پژوهش کمیته خبرگان  ]26[نفر است 15هفت تا 

نفر از اساتید دانشگاه  10با توجه به هدف تحقیق متشکل از 

علوم پزشــکی شــیراز با حداقل پنج ســال ســابقه حضــور در 

شگاه است.    از  اننیاطم کسب  يبرا حضور  سابقه  حداقلدان

شنا  شرا     طینمونه ها با مح ییآ شراف آنان به  شگاه و ا  طیدان

ــه ــد. پس  میتس ــب ازدانش در نظر گرفته ش  يمجوزها کس

شکده  به الزم، شکده  در و مراجعه مختلف يها دان  ییها دان

 یعلم اتیه ياعضــا میان از ،شــدند يهمکار به حاضــر که

ــرا داراي ــورت به طیشـ ــادف صـ ورود به مطالعه  يبرا یتصـ

  .گردیدندانتخاب 

ــد تا   درگام ــر تالش ش ــت مطالعه حاض ــتخراج  براينخس اس

عوامل موثر بر تسهیم دانش در محیط هاي علمی به مقاالتی 

شود،   ستناد  ست.   ا شده ا سا  نیا برکه در این حوزه تهیه   سا

باالتري در            که فراوانی  ند  ــده ا عه شــ طال عواملی وارد م

 دولجمطالعات داشــته و بیشــتر مورد تاکید واقع شــده اند.  

 یتوضیح  همراه به دانش، تسهیم  بر موثر عوامل یک شماره 

 براي اســتفاده مورد نماد و منابع عامل، هر مورد در مختصــر

   .دهد می نشان را مطالعه ادامه در عامل آن

به منظور جمع آوري داده ها از پرســشــنامه هاي تهیه شــده   

صه به کار رفته      شاخ صمیم گیري چند  مبتنی بر روش هاي ت

ــمیم گیري و  در این پژوهش (روش آزمایش و ارزیابی تص

روش تحلیل شبکه اي) استفاده شده است. روایی پرسشنامه       

ستادان صاحب نظر در       به صورت محتوایی و بر اساس نظر ا

  این حوزه تأیید شد. 

در پرســشــنامه نخســت براي جمع آوري نظرات خبرگان در 

مورد شیوه اثرگذاري عوامل شناسایی شده تسهیم دانش از       

صمیم گیري      شنامه روش آزمایش و ارزیابی ت س ) تلمی(دپر

ستفاده از این روش منجر به       شد. تحلیل داده ها با ا ستفاده  ا

 (Network Relation Map)شناسایی نقشه شبکه روابط     

شت. د  شبکه عوامل      گ شه،  ستفاده از این نق ر مرحله بعد با ا

اثرگذار بر تسهیم دانش ترسیم و به منظور رتبه بندي عوامل 

از پرسشنامه مقایسات زوجی روش تحلیل شبکه اي استفاده     

شنامه مقا    اعتماد تیقابل آزمون شد. براي  س  یوجز سات یپر

ــازگار نرخ ــاتیمقا يها سیاز ماتر کی هر يبرا يناسـ  سـ

ــد. ا  یزوج ــبه شـ ــان م نیمحاسـ  نظراتدهد که  ینرخ نشـ

چه م     تا  گان  پارچگ یبر اســــاس منطق و  زانیخبر  دهبو یک

 باشد 1/0کمتر از  ريگازناسا خنر گرا کلی حالت در. است

 رتصو ینا غیر در ،ستا لقبو قابل نسبتأ ريگازناسا

 زانیم ]26.[ سدر می نظر به وريضر وتقضا در ينگرزبا

 1/0 از کمتر حاضر  قیتحق يها سیماتر هیکل يبرا نرخ نیا

ل شـــکاســـت.  جیقابل اعتماد بودن نتا دهنده نشـــان که بود

شان می        صه ن صورت خال شماره یک مراحل پژوهش را به 

   دهد.

  هاروش
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 : عوامل موثر بر تسهیم دانش در محیط هاي دانشگاهی1جدول 

  منابع  نماد  شرح عامل  عامل

 ]23-21[ ��  میزان رسمیت امور و تمرکز تصمیم گیري  ساختار سازمانی مشوق

  فرهنگ سازمانی
  مجموع عقاید، ارزش ها و برداشت هاي مشترك افراد نسبت

  به تسهیم دانش
�� ]21،24[  

  ]21،23،25[ ��  اطالعات و  فن آوري  ارتباطی  فن آوري

  پاداش
اشتراك گذاشته شده ودادن پاداش درخور و مناسب به نظام ارزیابی دانش به 

  متولی یا متولیان آن
�� ]25-28[ 

  ]31-15،19[ ��  تمایل به کارگروهی به منظوردستیابی به اهداف  مشارکت و همکاري

  ارتباطات
 بازبودن،گستردگی وراحتی ارتباطات درمیان افراد

  موجود در سیستم
�� ]24،26،32،33[  

  ]38-26،34[ ��  اعتماد و اطمینان به همکاري، دانش و تخصص همکاران  اعتماد بین اعضا

درك اهمیت و منافع 

  تسهیم دانش

شناخت تسهیم گر از اهمیت تسهیم دانش و مزایا و منافعی که این عمل براي 

  وي به دنبال دارد.
�� ]27،30،37،39[  

نگرش نسبت به تسهیم 

  دانش

تسهیم  احساس کلی وشناخت فرد درمورد مطلوب بودن یا نامطلوب بودن

  دانش
�� ]23،28،31،37،40،41[  

 ]42،43[ ���  میزان درگیري فرد با سازمان و لذت بردن از حضور در سازمان  تعهد عاطفی

 
  

شناسایی عوامل موثر بر تسهیم 
دانش و گروه بندي آن ها

تعیین ماتریس کل روابط بین 
عوامل به صورت نرمال شده 

تعیین ماتریس وزن نسبی 
عوامل براساس گروه ها

تعیین ماتریس وزن نسبی 
گروه ها بر اساس هدف

محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار 
شده

تشکیل سوپر ماتریس

بندي استخراج وزن هاي عوامل و  اولویت

مقایسات زوجی دیمتلمقایسات زوجی

روش تحلیل 
شبکه اي

  
 

: مراحل پژوهش1شکل   
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ــد، به منظور تحلیل داده ها از برخی   ــاره شـ همانطور که اشـ

شد که در          ستفاده  صه ا شاخ صمیم گیري چند  روش هاي ت

  اینجا توضیح مختصري در مورد هر کدام ارائه می گردد. 

یا دیمتل از انواع        ــمیم گیري  روش آزمایش و ارزیابی تصـ

یاره، بر اســــاس       ند مع ــمیم گیري چ هاي تصـ  هی نظرروش 

ح  یده نظیر قحطی، انرژي و     گراف، براي  ئل پیچ ــا ل مســ

ــال هاي   ــاده در بین س ــت به روش س حفاظت از محیط زیس

 ]45، 44.[توســط فونتال و گابوس ارائه شــد   1926 -1972

ــمیم گیري چند   ــایر روش هاي تصـ روش دیمتل همانند سـ

ــمیم گیرندگان کمک می کند تا بر پیچیدگی  معیاره به تص

نگاه ابتدایی خود را نشــان هاي روابط ما بین متغیرها که در 

حدود             یت م یل عقالن به دل نده  ــمیم گیر ند و تصـ نمی ده

ــح   ــویري واض توانایی ادارك آنها را ندارند فایق آید و تص

ــول      ــت آورد. محصـ تر و دقیق تر از اهمیت متغیرها به دسـ

نهایی این روش ارائه روابط شــبکه اي بین عناصــر مســیله و 

؛ بنابراین، ]46[لی است  تقسیم آنها در دو گروه علی و معلو 

ــوع مورد  به کمک این روش می توان عوامل موثر بر موضـ

نظر را که از مرحله استخراج عوامل منتج شده اند بر اساس    

اطالعات ناشی از قضاوت خبرگان به صورت نظام مند و به    

شان       ستقیم بین آنها را ن ستقیم و غیر م شکلی که ارتباطات م

  ]47.[دهد ساختار دهی نمود

ــبکـه  ر  (Analytic Network Process) وش تحلیـل شـ

ــلســـــه مــراتــبــی     ــل ســ ــه روش تــحــلــی ــافــت ــه ی ــع  تــوســ

 )Analytic Hierarchy Process ( ــت. این روش ها اس

تا در          چارچوبی ایجاد می کنند که فرد را قادر می ســـازد 

شیوه    سائل پیچیده به  شد    مورد م ساده بیندی فرآیند  ]48.[اي 

ارد، اما از باال به پایین د تحلیل سلسله مراتبی رویکرد خطی  

لسله توان به صورت سگیري را نمیبسیاري از مسائل تصمیم

ستگی      شامل ارتباطات و واب سیم کرد؛ زیرا  ا بین همراتب تر

ت و تر سلسله مراتب اس   عناصر سطوح باالتر و سطوح پایین   

یا بین عناصــر هر ســطح روابط و همبســتگی متقابل وجود   

لسله ه با جایگزینی شبکه به جاي سدارد. فرآیند تحلیل شبک

ــب این نواقص را برطرف می      ــد مرات ــد. در واقع فرآین کن

شبکه باعث می  ه شود که بتوان رویکردي غیرخطی ب تحلیل 

ــمیم ــت فرآیند تص ــاختاري میان  ]49.[گیري داش تفاوت س

اره دو اي در شکل شمساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه

  آمده است.

  

W21

W32

W21

W32

W22

هدف :1سطح 

معیارها  :2سطح 

)ها شاخص(

گزینه ها :3سطح 

ساختار تحلیل سلسله مراتبیساختار تحلیل شبکه اي
                                                         

  : تفاوت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه اي2شکل

  

 
 
  

سایی روابط      شنا شد، از روش دیمتل براي  همانگونه که بیان 

ــد. جدول   ــتفاده ش ــهیم دانش اس علی بین عوامل موثر بر تس

شــماره دو، نتایج  تحلیل داده ها بر اســاس روش دیمتل را  

  نشان می دهد.

 

 

 یافته ها
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  : نتایج تحلیل داده ها بر اساس روش دیمتل2جدول 

 عناصر عامل
میزان 

 اثرگذاري

میزان اثر 

 پذیري

میزان 

اهمیت در 

 کل سیستم

 نوع متغیر اثر شبکه

ی
ت علم

ي هیا
ضا

ن اع
ش بی

م دان
ل موثر بر تسهی

 عوام

ی
ت سازمان

 باف

134/4 ساختار سازمانی  288/2  422/6  846/1  علی 

226/6 فرهنگ سازمانی  208/4  434/10  018/2  علی 

931/3 فن آوري  110/2  041/6  821/1  علی 

010/5 پاداش   645/3  655/8  365/1  علی 

ي
 میان فرد

231/5 مشارکت و همکاري  280/5  511/10  050/0-  معلولی 

010/6 ارتباطات  138/5  149/11  872/0  علی 

329/6 اعتماد بین اعضا  576/4  905/10  753/1  علی 

ي
 فرد

768/4 درك اهمیت و منافع تسهیم دانش  275/5  043/10  507/0-  معلولی 

942/4 نگرش نسبت به تسهیم دانش  189/5  131/10  247/0-  معلولی 

869/4 تعهد عاطفی  166/5  036/10  297/0-  معلولی 

 

 روابط شبکه در موجود عامل هراین جدول میزان اثرگذاري  در

یب اثراتنشان دهنده مجموع اثرات مستقیم ( دانش میتسه یعل

یر اعمال شده توسط آن متغ )واسطه با اثرات) و غیر مستقیم (واسطه

بر سایر متغیر هاست. بر این اساس متغیر اعتماد بین اعضا با میزان 

بیشترین اثرگذاري بر سایر متغیرها را دارد. به طور  32/6اثرگذاري 

 نده مجموع تاثیرات مستقیم و غیرمشابه میزان اثرپذیري نشان ده

مستقیم اعمال شده بر هر متغیر از سایر عوامل است. همان طور که 

در جدول شماره دو قابل مشاهده است، متغیر مشارکت و همکاري 

 وعمجماثرپذیرترین متغیر شبکه است.  28/5با میزان اثرپذیري 

 در ریمتغ آن اهمیت درجه متغیر هر اثرپذیري و اثرگذاري میزان

 14/11. متغیر ارتباطات با میزان  دهد یم نشان را سیستم کل

مهمترین متغیر سیستم در شبکه روبط روش دیمتل است. در نهایت 

اثر شبکه از تفاضل میزان اثرگذاري و اثرپذیري هر متغیر به دست 

می آید و نشان دهنده نوع متغیر در شبکه است. به این ترتیب که 

 مجموع از شتریب ریمتغ ياثرگذار مجموعباشد (اگر اثر شبکه مثبت 

اثر  ) متغیر مربوطه  فاکتور علی شبکه است و اگرباشد آن يریاثرپذ

شبکه منفی باشد (مجموع اثرگذاري متغیر کمتر از مجموع 

اثرپذیري آن باشد) متغیر مربوطه متغیر معلولی یا نتیجه اي در شبکه 

در نمودار شماره سه، نقشه روابط عوامل موثر بر  ]51، 50.[است

تسهیم دانش بر گرفته از روش دیمتل ترسیم شده است.

C1

C4

C10

C3
C7

C5

C2

C6

C8

C9

 
: نمودار شبکه روابط عوامل موثر بر تسهیم دانش3نمودار 
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عنوان عامل در قالب سـه گروه به  ده طور که اشـاره شـد؛   همان

ــاي       ــهیم دانش در میان اعضـ مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تسـ

شد و به             سایی  شنا شیراز  شکی  شگاه علوم پز هیات علمی دان

کمک روش دیمتل، ارتباطات متقابل هر یک از این عوامل بر         

ــد. براي اولویت بندي این متغیرها از دیگر عوامل مشـــخص شـ

شبکه  شماره       (ANP)اي رویکرد تحلیل  شد. جدول  ستفاده  ا

ــه رتبه ــارکت  س ــهیم دانش در میان مش بندي عوامل مؤثر بر تس

هاي  کنندگان را با و بدون در نظر گرفتن روابط و تأثیرگذاري      

  دهد.داخلی بین عوامل نشان می

 

بندي عوامل مؤثر بر تسهیم دانش: وزن و رتبه3جدول   

ش  رو (ANP)روش تحلیل شبکه اي  (AHP)روش تحلیل سلسه مراتبی   

  عوامل مؤثر بر تسهیم دانش  وزن  عوامل مؤثر بر تسهیم دانش  وزن  رتبه

208/0 169/0 فرهنگ سازمانی   1 اعتماد بین اعضا 

167/0 167/0 ساختار سازمانی   2 فرهنگ سازمانی 

108/0 162/0 تعهد عاطفی   3 ارتباطات 

097/0 135/0 اعتماد بین اعضا   4 کار تیمی 

088/0 097/0 کار تیمی   5 پاداش 

083/0 083/0 نگرش نسبت به تسهیم دانش   6 نگرش نسبت به تسهیم دانش 

082/0 081/0 درك اهمیت و منافع تسهیم دانش   7 تعهد عاطفی 

067/0 078/0 پاداش   8 درك اهمیت و منافع تسهیم دانش 

051/0 016/0 ارتباطات  آوريفن    9 

049/0 012/0 فن آوري   10 ساختار سازمانی 

 
 

بندي دو رویکرد تفاوت    کنید، میان رتبه   طور که مالحظه می  همان 

شــود. متغیر فرهنگ ســازمانی در رویکرد تحلیل  زیادي مالحظه می

سبی       سله مراتبی با وزن ن در رتبه اول قرار دارد، در حالی   208/0سل

سبی   شبکه اي در    167/0که همین عامل با وزن ن در رویکرد تحلیل 

سیار      جایگاه دوم است. این   تفاوت در مورد متغیر ساختار سازمانی ب

بارزتر اســـت به گونه اي که این متغیر در رویکرد تحلیل ســـلســـله         

با وزن نســـبی   به دوم قرار دارد، در حالی که       167/0مراتبی  در رت

در رویکرد تحلیل شـــبکه اي در     012/0همین عامل با وزن نســـبی    

رویکرد تحلیل   دهد کهها نشــان میجایگاه دهم اســت. این مقایســه

گیري  شبکه اي با در نظر گرفتن روابط داخلی بین عوامل در تصمیم  

  کند.  نهایی تغییرات قابل توجهی اعمال می

  

  

ــایی و رتبه بندي متغیر هاي موثر بر        در این پژوهش ــناسـ به شـ

ــگاه علوم       ــاي هیات علمی دانشـ ــهیم دانش در میان  اعضـ تسـ

صمیم         ستفاده از روش آزمایش و ارزیابی ت شیراز  با ا شکی  پز

شد. مروري بر ادبیات     شبکه اي پرداخته  گیري و روش تحلیل 

تســهیم دانش  حکایت از آن دارد که عوامل متعددي بر تمایل 

به طور          و رف مل  که این عوا ند   گذار ــتراك دانش اثر  تار اشـ

بر اساس   ]43.[پراکنده در طبقه بندي هاي متنوع بررسی شدند   

شین در این حوزه     سی مطالعات پی سهیم   10برر عامل موثر بر ت

ــامل    ــه گروه بافت ســازمانی (ش ــایی و در قالب س ــناس دانش ش

ــازمانی، فن آوري و          ــازمانی، فرهنگ سـ ــاختار سـ عوامل سـ

ــارکت و همکاري، اعتماد بین  پ ــامل مش اداش)، میان فردي (ش

اعضا و ارتباطات) و فردي (شامل درك اهمیت و منافع تسهیم    

بندي ه تسهیم دانش و تعهد عاطفی) دستهدانش، نگرش نسبت ب

  شدند.

ضا       شان می دهد که اعتماد بین اع شبکه اي ن نتایج روش تحلیل 

ــهیم دانش     در جامعه مورد مطالعه   مهمترین عامل اثر گذار بر تسـ

 .است. اعتماد کانالی است که دانش از طریق آن جریان می یابد  

ست که در نتیجه تعامل ارزش اعتماد تجرب همچنین ]،52[ ه اي ا

ــعیت هاي روانی و عاطفی افراد پدید        ها، نگرش  می ها و وضـ

 بحث 
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آید. زمانی که دو نهاد یا فرد به یکدیگر اعتماد می کنند بدون           

ستفاده       سو ا سوي نهاد یا فرد مخاطب مورد  نگرانی از اینکه از 

قرار گیرند به تســهیم دانش و مهارت هاي خود تمایل بیشــتري 

ــت که اگر چه اعتماد بین          ]26.[پیدا می کنند    بایدتوجه داشـ

ــود، و  ــختی ایجاد می ش لی به راحتی از بین می رود؛ افراد به س

ست.   سوي مدیریت ا از این رو،  بنابراین، نیازمند توجه دقیق از 

اولین گام براي فرآیند تســهیم دانش ایجاد اعتماد در ســازمان  

ــت  طبــاطبــایی و همکــاران و هم چنین مــدیري و  ]53.[اســ

شان داده اند که اعتماد بین اعضا مهمترین عامل    همکاران، نیز ن

ــهیم  ــتبر تسـ ، هر چند نیز مطالعاتی مانند       ]55، 54[دانش اسـ

مطالعه کیم و جو، نیز وجود دارد که ارتباط معنادار بین اعتماد       

  ]25.[و تسهیم دانش را تایید نمی کنند 

ــت.   ــازمانی اسـ ــهیم دانش فرهنگ سـ دومین عامل موثر بر تسـ

ست    سازمانی تعیین کننده رفتار فردي و گروهی ا ] 56[فرهنگ 

را در تمامی سطوح آن از تعامالت فردي چهره  و تسهیم دانش  

سهیم دانش گروهی تعدیل می کند   به  ]57[.به چهره گرفته تا ت

طور مثال، فرهنگ سازمانی متشکل از گشودگی و موضوعات     

ــامل         ــویقی به طور موفقیت آمیزي توانایی هاي فردي (شـ تشـ

مهارت ها، دانش و تجربه) را با دانش ســـازمانی در هم آمیخته 

ــهیل می کند  و ا ــتراك دانش را تس ــازمانی  ]58 .[ش فرهنگ س

ست که در هنجارهاي    نظامی از باور شترك ا ها و ارزش هاي م

ــازمانی را تعیین        رفتاري نمود پیدا می کند و روش زندگی سـ

موافق با نتایج این  مطالعات چانگ و لی، چو و        ]59.[می کند  

 هنگ سـازمانی همکاران و دییر و نوبوکا، نشـان داده اند که فر  

عاملی تاثیر گذار بر تســهیل، تداوم، اکتســاب و انتشــار تســهیم 

ست   شان دادند   ]62-60.[دانش ا همچنین مطلبی و همکاران، ن

ــازمانی رتبه دوازده عامل موثر بر پیاده 22م در میان فرهنگ س

شته است        .سازي مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی دا

]63[  

ــت   ــتراك گذاري دانش یکی از انواع ارتباطات اسـ ؛ ]64.[اشـ

سمی و      صورت ر سهیم دانش به کیفیت ارتباطات به  بنابراین، ت

غیر رسمی بستگی دارد. در صورتی که محیط سازمان به گونه     

باط موثر             کدیگر ارت با ی به راحتی  ند  که افراد بتوان باشـــد  اي 

ــهیم دانش افزایش می       به تسـ ند، تمایل  بد   برقرارکن بر  ]52.[یا

ــر، ارتباطات   ــده در پژوهش حاضـ ــاس رتبه بندي انجام شـ اسـ

ست. رابطه قوي         سهیم دانش ا سومین عامل موثر بر ت سازمانی 

بین ارتباطات و تسهیم دانش در مطالعه گاماز نیز به تایید رسیده 

  ]65.[است 

کار تیمی  عاملی است که می تواند سبب کمرنگ شدن بسیاري 

انش گردد. تقویت کارگروهی روحیه همکاري از موانع تسهیم د

به عنوان            را جایگزین رقابت بین افراد می کند که در مطالعات 

هم چنین این عامل   ]،66[یکی از موانع تسهیم دانش مطرح است 

تواند ســبب تضــعیف پدیده طفره رفتن اجتماعی گردد. طفره می

کل واقعی            ــ به کاهش تالش و شـ یل فرد  ما به ت ماعی  رفتن اجت

شاره دارد   ساس نتایج روش   ]67.[تالش در فعالیت گروهی ا بر ا

ــر کار تیمی رتبه چهارم را به            ــبکه اي در مطالعه حاضـ تحلیل شـ

ــت. باال بودن میزان اثر گذاري کار تیمی بر       ــت آورده اسـ دسـ

ــین قلی زاده و میرکمالی و هم    ــتراك دانش با مطالعات حسـ اشـ

  ]68، 43 .[چنین زهانگ و همکاران، مطابقت دارد 

تسهیم دانش به محرك هاي قوي نیاز دارد؛ واقع بینانه نیست که   

ــتراك گذاري  فکر کنیم افراد بدون توجه به آنچه در قبال به اشـ

بر  ]69[ .دانش خود دریافت می کنند به این کار مبادرت ورزند       

این اســاس الزم اســت، مدیریت با هدف ارتقاي تســهیم دانش 

پاداش هاي نقدي و غیر نقدي براي کارکنان در نظر بگیرد. در       

ساس روش       شده بر ا ساس رتبه بندي انجام  ضر و بر ا مطالعه حا

ــهیم دانش        ــبکه اي پاداش پنجمین عامل موثر بر تسـ تحلیل شـ

ن پاداش نقدي است. در پژوهش مشابه مدیري و همکاران میزا  

ــم را در میان   ــش ــهیم دانش رتبه ش عامل موثر بر  21در برابر تس

  ]55.[تسهیم دانش به دست آورده است 

ــاس مدل     Theory of Research)علت عمل    هی نظربر اسـ

Action)        که یکی از متداول ترین مدل ها در پیش بینی رفتار

 هنگرش تعیین کننده نیت رفتاري اســت که آن نیز ب. فرد اســت

نابراین، در نگرش مثبت       نوبه خود تعیین  ــت؛ ب کننده رفتار اسـ

افراد نسبت به تسهیم دانش احتمال بیشتري وجود دارد که آنها    

ــهیم       ــهیم کنند. رتبه نگرش به تسـ دانش خود را با دیگران تسـ

ست. در مطالعه مدیري و         شم ا ش ضر رتبه  دانش در مطالعه حا
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 21نش در میان همکاران سـطح نگرش فرد نسـبت به تسـهیم دا   

  ]55.[عامل رتبه یازدهم را کسب کرده است 

شارکت فرد در        ستردگی م شدت و گ سازمانی را می توان  تعهد 

سازمان، احساس تعلق به سازمان و احساس هویت تعریف کرد.       

سازمانی تعهد عاطفی است؛      شیوه برخورد با تعهد  معمولی ترین 

ــدیدا درگیر م        ــازمان شـ ــود و از به این معنا که فرد در سـ ی شـ

ایجاد تعهد سازمانی، یکی از   ]70.[عضویت در آن لذت می برد  

ــت    ــهیم دانش اس ــایل کلیدي در ارتباط با تس ــوعات و مس موض

شبکه      ]71.[ ساس روش تحلیل  ساس نتایج تحلیل داده ها بر ا بر ا

سهیم      شم را در میان عوامل موثر بر ت ش اي تعهد عاطفی، جایگاه 

دانش به دســـت آورده اســـت. مطالعه هوف و ریدر و هم چنین 

ــان داده اند که تعهد          ــین قلی زاده و میرکمالی  نشـ مطالعه حسـ

  ]42،43.[ عاطفی یکی از عوامل موثر بر تسهیم دانش است

کارکنان نیازمند کســب جایگاه خبرگی و حســن شــهرت در   

ستیابی کارکنان به این        شیوه هاي د ستندکه، یکی از  سازمان ه

هم  ]72.[جایگاه و شهرت، تسهیم دانش با سایر همکاران است    

چنین ممکن است کارکنان به دلیل نگرش هاي اجتماعی مثبت 

تسـهیم دانش کنند.  اقدام به  ]74[و یا کسـب لذت درونی   ]73[

بر این اساس درك منافع ناشی از تسهیم دانش توسط کارکنان     

ــبکه اي در تحقیق       ــت. نتایج تحلیل شـ در ارتقاي آن موثر اسـ

حاضــر نشــان می دهد درك منافع تســهیم دانش رتبه هشــتم را 

یان         ــی کیم و جو، م هاي پژوهشـ ته  یاف کســـب کرده اســـت. 

ــو هیات علمی در کره جنوبی نشـــان د  109 که درك  عضـ اد 

  ]25.[اهمیت تسهیم دانش در تسهیم دانش موثر بوده است

سري       سمی از طریق یک  سمی و چه غیر ر دانش چه به طور ر

کانال ارتباطی تســهیم می شــوند که توســط توانمندي هاي فن 

آورانه حمایت می شود، زیرا ابزار زیر ساخت فن آوري و رمز   

 ]43.[دذیر می سازگذاري و تبادل الکترونیکی دانش را امکان پ

ــود یم ســـبب ســـازمان فن آوري باالي وظرفیت قدرت  ،شـ

 انیجر سازمان در يشتریب یگستردگ و سرعت با دانش تسهیم

ــی به اطالعات و   ]75.[ ابدی ــترس عوامل فن آورانه نه تنها به دس

ــاخت هاي ارتباطی بلکه به عواملی مانند خودکارآمدي  زیر سـ

ــاره دارد  نتایج پژوهش حاضــر نشــان می   ]29.[اینترنتی نیز اش

دهد که فن آوري از میان دوازده عامل رتبه یازدهم را کســـب 

ــوع حاکی از نقش کم رنگ فن آوري   ــت؛ این موض کرده اس

ضوع را چنین تبیین         شاید بتوان این مو ست.  سهیم دانش ا در ت

شتراك دانش       سی به ابزار به تنهایی نمی تواند ا ستر نمود که د

ند    ــمین ک نگ و نو و هم چنین     ]76.[را تضـ تایچ پژوهش وا ن

ابیلی و همکاران در محیط هاي گوناگون این یافته ها را تایید          

  ]58، 46.[می کند 

ســـاختار روابط حاکم بر مشـــاغل، ســـیســـتم ها و فرایند هاي  

ــت که براي نیل به هدف تالش می کنند  عملیاتی و افرادي اسـ

یان در ســاختارهاي ســازمانی منعطف تر مشــوق دانشــگاه ]26.[

ضاي        شان می دهد که اع ستند. نتایج مطالعات ن سهیم دانش ه ت

هیات علمی به تســهیم دانش بر اســاس ســاختارهاي خشــک و  

ــتند     ــمی بی میل هسـ ــمیت    ]22.[رسـ پیچیدگی، تمرکز و رسـ

ــهیم دانش دارد، زیرا   ــازمانی اثر معکوس بر تس ــاختارهاي س س

 .آوردنیاز به اشـــتراك گذاري دانش در ســـازمان را پایین می 

در پژوهش حاضــر ســاختار ســازمانی رتبه آخر را کســب  ]77[

کرده اســت که نشــان دهنده تاثیر اندك آن بر تســهیم دانش    

است. ابیلی و همکاران نیز نشان دادند که میان ساختار سازمانی     

  ]58.[و تسهیم دانش ارتباط معناداري وجود ندارد 

ــهیم دانش و        ــازمان ها درك مدیریت و تسـ ــلی سـ چالش اصـ

چگونگی پیاده سازي آن است. اهمیت این موضوع در سازمان   

ــت. طراحی و         ــتر اسـ ــگاه ها بیشـ هاي دانش محور مانند دانشـ

سازمانی نیازمند          سب مدیریت دانش در هر  ستم منا سی ستقرار  ا

ست      سایی عوامل کلیدي موفقیت و رتبه بندي این عوامل ا شنا

ــت گذاران این حوزه بتوانند اقدامات عملی  ت ــیاس ا مدیران و س

ضر     سب بر مبناي این رتبه بندي انجام دهند. در پژوهش حا منا

تالش شد تا در راستاي تحقق این هدف، عوامل موثر بر تسهیم 

شیراز         شکی  شگاه علوم پز ضاي هیات علمی دان دانش میان اع

لوم اخصه معشناسایی شود و با روش هاي تصیمم گیري چند ش

شترین    شود که   سازمانی و ارتباطات بی عوامل اعتماد، فرهنگ 

و ســاختار ســازمانی کمترین اثر  فن آورياثر گذاري و عوامل 

به طور کلی می توان گفت،        ند.  ته ا ــ ــهیم دانش داشـ را بر تسـ

عوامل میان فردي و عوامل نرم سازمانی مانند فرهنگ سازمانی   

اثیر ت فن آوريند ساختار و  نسبت به عوامل سخت سازمانی مان   

ضاي هیات علمی دان     سهیم دانش اع شتري بر ت د. بر شگاه دارن بی
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سازمان تالش کنند با      شنهاد می گردد که مدیران  ساس پی این ا

توسعه فضاي اعتماد میان اعضا آن گونه که آنها ترس از دست    

ــهیم دانش  ــر به فرد خود را در اثر تسـ دادن ارزش هاي منحصـ

ــند   ــته باش ــعه فرهنگ دانش محور و آموزش نداش و نیز با توس

با در نظر       با افراد و هم چنین  باط موثر  هاي برقراري ارت روش 

گرفتن ســیاســت هاي تشــویقی مانند ورود امتیاز هاي ناشــی از 

سهیم دانش       ساتید، به ارتقاي ت سهیم دانش درفرآیند ارتقاي ا ت

  کمک نمایند.   

ز به روش بررســی هاي مطالعه حاضــر بیش از هر چیمحدودیت

تعداد  گردد. افزایشمســأله، یعنی رویکرد تحلیل شــبکه باز می

گردد که تعداد مقایســات زوجی به صــورت متغیرها ســبب می

ــکل    ــبب مش فزاینده افزایش یابد که این مســئله به نوبه خود س

ــدن جمع ــوي دیگر انجام   آوري اطالعات می شـ ــود. از سـ شـ

ــتلزم دقت  ــات زوجی مس ــائل نظر فراوا مقایس ن و احاطه به مس

ــئله مورد     ــتن تجارب مدیریتی در رابطه با مسـ ــازمان و داشـ سـ

سبب می       ضوع  ست. این مو سی ا سانی که  برر گردد تا تعداد ک

  شود کاهش یابد.نظرشان در مطالعه دخالت داده می

 
  

  

ــاي هیات علمی   مولفان بر خود الزم می دانند از زحمات اعضـ

زشکی شیراز تشکر نمایند که با سعه صدر ما را      دانشگاه علوم پ 

 در انجام این پژوهش یاري دادند.
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Kazemi M1\ Feili A2\ Sabet A3\ Dashtipour M4\ Daneshmandi H5 

 Abstract 
 

Introduction: Effective knowledge-sharing among faculty members is one of the requirements for 
scientific competence and improvement of research quality in universities. This study aimed to 
identify and rank the key factors influencing knowledge sharing in order to help managers and 
policy makers take corrective actions. 
Methods: The instrument used for data collection in this descriptive-applied study consisted of 
three questionnaires developed based on multicriteria decision-making techniques used in this 
study. The questionnaires were completed by ten faculty members at Shiraz University of Medical 
Sciences with at least five years of work experience.  The collected data were analyzed using Super 
Decision software. 
Results: The most effective factors influencing knowledge sharing were found to be trust, 
organizational culture, and communication where as organizational structure and technology were 
considered to be the least effective factors.   
Conclusion: In general, it can be said that interpersonal and soft factors such as organizational 
culture, compared with hard factors like organizational structure and IT, have greater impact on 
knowledge sharing among faculty members of Shiraz University of Medical Sciences. 
Keywords: Knowledge Sharing, Trust, Organizational Culture, Communication 
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