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با افزایش سطوح رقابت در محیطهای کار ،هزینههای باالی منابع انسانی ،بیثباتی و ناپایداری
نیروهای کار ،و کاهش دانشکاران کیفی ،سازمانها متقاعد شدهاند که از دانش و تخصصی که
به سرمایه فکری معروف بوده و در اذهان نیروی انسانی نهفته است استفاده مؤثرتری بهعمل
آورند (علوی و لیدنر .)2001 ،3دانش در عصر فناوری اطالعات ،یکی از منابع اصلی دستیابی به
مزیت رقابتی در فضایی پویا بهشمار میآید (برنت و ویتال2007 ،4؛ ونگ و نو .)2010 ،5بر این
اساس ،سازمانها برای دستیابی به بهرهوری نیروی انسانی ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش زمان
تصمیمگیری ،اثربخشی سازمان ،رضایت شغلی کارکنان ،کاهش هزینهها ،و افزایش خالقیت و
نوآوری الزم است دانش موجود را مدیریت كنند و آن را در سازمانها نهادینه سازند (آلویس و
هارتمن .)2008 ،6از نظر ایساک و بوئرسما )2005( 7دانش نتیجه تعامالت در باطن افراد و یکی
از داراییهای راهبردي سازمان و از منابع اصلی هر نوع کسب و کاری است.
اشتراک دانش از مهمترین عوامل و پایه بسیاری از راهبردهای مدیریت دانش (افتخاری،
 )1387و ابزاری بنیادین در راستای بهکارگیری دانش ،ایجاد نوآوری ،و دستیابی به مزیت
رقابتی است .بنا بر اعتقاد جونز )2007( 8بدون اشتراک دانش ،دانش فردی به دانش سازمانی
تبدیل نخواهد شد .این فرایند برای سازمانها بهويژه سازمانهای دانشبنیان امري حیاتی
است ،زیرا آنها را برای توسعه مهارتها و شایستگیها ،ارزشها ،و تداوم مزیتهای رقابتی
توانا میسازد (ونگ و نو.)2010 ،
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پژوهشهای انجامشده در زمینه اشتراک دانش حاکی از پیچیدگی و ابعاد چندوجهی
مؤثر بر این پدیده سازمانی است .اشتراک دانش شامل کسب ،سازماندهی ،استفاده ،و انتقال
دانش سازماني است که منجر به افزایش کارایی کارکنان میشود (اچسیو -فن.)2007 ،1
برخی دیگر آن را دارای سطوح فردی ،گروهی ،و برونسازمانی ميدانند ،بهطوري که در
سطح فردی ،فعالیتی داوطلبانه براي درک وایجاد تجربههای جدید صورت ميگيرد (جانسن
ون وورن)2011 ،2؛ و در سطح گروهی میتواند در محدوده سازمانها و میان گروهها اتفاق
افتد و در سطح برونسازمانی ،بسیاری از نظريههای اشتراک دانش در ارتباط با انتقال دانش با
ی بيان شده است (تانگ.)2008 ، 3
استفاده از فناور 
سازمانها مجموعههایی متشکل از منابع انسانی ،عوامل مادی و مالی هستند که بهطور
هماهنگ در بستری مشخص و برای نیل به اهداف سازمان فعالیت میکنند .از میان این منابع،
نیروی انسانی کلید موفقیت هر سازمان است و فرهنگ تکتک افراد ميتواند در شکلدهی
فرهنگ سازماني نقش مهمی ايفا کند (متینراد .)1382 ،اين فرهنگ را سازمان در ارتباط با
محیط خارج و داخل خود کسب میکند .هر سازمانی فرهنگ منحصر بهخود دارد که در
طول زمان توسعه مییابد و هویت سازمان را در دو بُعد مرئی و نامرئی انعکاس میدهد (مک
درموت و اودل .)2001 ،4برخی پژوهشگران بیشتر موفقیتهای مدیریت دانش را وابسته به
فرهنگ سازماني میدانند (علوی و لیدنر .)2001 ،تعامل نهادینه نظام پژوهشي و دانشگاهي
كه بهسرعت در حال تغییر است ،میتواند زمینه را برای تربیت نیروی انسانی الزم و استفاده
از دستاوردهای علمی و پژوهشي یکدیگر فراهم آورد .بديهي است این امر در گرو ایجاد
شبکههای بین سازمانی و تقویت فرهنگ بهاشتراکگذاری دانش است.
شناخت عوامل مؤثر بر اشتراک دانش نخستین گام در درک چگونگی مدیریت این
فرایند است .آنچه در این ميان ،سازمانهای دانشبنیان را متمایز میسازد توجه به استفاده از
دانش ضمنی و تجربیات انسانی است .اما با توجه به گسترش پیچیدگی دانش در رشتههاي
مختلف آموزشي آیا مدیریت اين سازمانها میتواند از روشهایی استفاده کند که اشتراک
دانش در آنها را افزایش دهد؟ عاملي که در برخی مطالعات سازمانی نادیده گرفته میشود،
پیادهسازی مدیریت دانش بدون توجه به زیرساختهای دانشی موجود ،فرهنگها ،و
خردهفرهنگهای حاکم در سازمانهاست .از میان عوامل سازماني ،فرهنگ سازمانی دارای
بیشترین اهمیت در متون مختلف بوده است (پریرخ1385 ،؛ خاتمیانفر1386 ،؛ سواری،
1388؛ پهلوانی ،پیرایش ،علیپور ،و باشکوه1389 ،؛ عباسنژاد1390 ،؛ یانگ و چن2007 ،5؛
کیم و جو2008 ،6؛ سوپیاه و سینق سندهو2011 ،7؛ بابالحوائجی و جعفرزاده کرمانی،8
2011؛ فولوود ،رولی ،و دلبریج.)2013 ،9
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امروزه بسياري از پژوهشگران و صاحبنظران از فرهنگ بهعنوان عاملی اثرگذار در
پیادهسازی مدیریت دانش یاد میکنند و در زمینه اشتراک دانش و نقش و تأثیر فرهنگ
سازمانی پژوهشهای متعددی انجام پذیرفته است .بهطور مثال ،پریرخ ( )1385در بررسی
نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از دیدگاه کتابداران
مرجع کتابخانههای دانشگاهی عضو گروه بحث الکترونیکی  RUSAنشان داد بیشتر کتابداران
به اشتراک دانش برای رشد فردی و سازمانی اعتقاد دارند و در کسب دانش با يكديگر در
تعامل هستند؛ اما این شناخت بهصورت مطلوب در مدیریت کتابخانه مشاهده نميشود.
الواني ،زارعمتین ،و پاشازاده ( )1388با طراحی و تبیین مدل تولید و اشتراک دانش در دانشگاه
با تأکید بر دو جنبه فرهنگ سازمانی و فرهنگ اجتماعی دريافتند که مهمترین عوامل ساختار
سازمانی با درجه رسمیت پایین ،فرهنگ سازمانی مطلوب ،سرمایه اجتماعی مؤثر ،و وجود
قابلیتهای فناوری اطالعات است.
علیزاده ( )1388در بررسی نگرش  93عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه
تهران درباره اشتراک دانش در مؤسسات آموزش عالی با توجه به عوامل سازمانی (فرهنگ
و ساختار سازمان و استفاده از فناوری اطالعات) و عوامل فردی (اعتماد اجتماعی ،روابط
اجتماعی ،و کار گروهی) نشان داد ،بيشتر اعضای هیأت علمی نگرش کام ً
ال مثبتی به اشتراک
و تبادل دانش با سایر همکاران دارند .همچنین ،رابطه معناداری میان شش عامل فرهنگ،
ساختار ،فناوری اطالعات ،اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی فردی ،و کار گروهی و اشتراک
دانش وجود دارد .شامیزنجانی ( )1388با بهرهگیری از روش آمیخته اکتشافی در طراحی
الگویی بر اساس چهار عنصر رهبری و راهبرد ،فرهنگ ،ساختار ،و فناوری اطالعات نتیجه
گرفت که عامل رهبری و راهبرد و سپس اعتماد به مدیریت و تمرکز باال مهمترین ضعفهای
زیرساختی اشتراک دانش در طرح جامع مالیاتی کشور هستند .همچنين پژوهش باواخانی
( )1388نشان داد که مدیریت دانش در کتابخانههای سازمان انرژی اتمی ایران در زمينه
فرهنگ سازمانی بسیار ضعيف است.
علیئی ( )1389در "ارائه مدلی برای تسهیم دانش بر اساس فرایند سلسلهمراتبی(")AHP
نتيجه گرفت عامل فرهنگی در اولويت نخست عوامل سازماني است و بیشترین وزن را در
اشتراک دانش دارد .پهلوانی و همکاران ( )1389با اولویتبندی عوامل فرهنگی مؤثر در به
اشتراکگذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی نشان دادند که رابطه  4عامل اعتماد
میان همکاران ،سطح تعامالت کارکنان ،وجود سیستمها وفناوریهای اطالعاتی ،و جنبههایی
یو
از ساختار سازمان (سهولت جریان اطالعات ،تصمیمگیری مشارکتی ،تالشهای تیم 
مانند آن) و بهاشتراکگذاری دانش معنادار است .علیپوردرویشی ( )1391نيز در پژوهشی
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ميداني با هدف تعیین عوامل مؤثر بر اشتراک دانش با توجه ويژه به فرهنگ سازماني نشان
داد اشتراک دانش میانگروهی و درونگروهی در گروههاي آموزشي وضعیت مطلوبی ندارد؛
فرهنگ سازمانی از نظر بوروکراسی باال ،نوآوری پایین ،و حمایتی متوسط بوده است.
نتایج پژوهش لین )2008( 1بر روی اشتراک دانش بیانگر آن بود كه اعتماد و تعهد
ی در تسهیل اشتراک دانش دارد؛ هر چه رسمیت ساختار
میان واحدهای سازمان نقش مهم 
سازمانی کمتر باشد ،اشتراک دانش میان بخشهای مختلف سازمان بیشتر است؛ كاركنان
قراردادی و یا پاره وقت بهسبب عدم تعلق و تعهد به سازمان به اشتراکگذاري دانش کمتری
ميپردازند .رو و جین )2008( 2نیز نشان دادند ،ميان اعتماد و رفتار اشتراک دانش و نيز ميان
فرهنگ با اشتراک دانش ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .چنگ ،هو ،و لو)2009( 3
بر عوامل سازمانی (نظام پاداشدهی ،سیستم مدیریت ،و فرهنگ سازمانی) بهعنوان عوامل
تأثیرگذار بر رفتار اشتراک دانش تأکید كردند و نشان دادند نظام پاداشدهی و انتظارات
4
شخصی دو عامل مهم و مرتبط با اشتراک دانش بهشمار میآیند .پژوهش هوف و هویسمن
( )2009بیانگر تأیید تأثیر منفی فرهنگ بوروکراتیک و تأثیر مثبت فرهنگ نوآوری و حمایتی
در سطح گروهی و بینگروهی بود.
5
جیاچنگ ،لو ،کاالبرس ،و فرانسسکو ( )2010در پژوهش خود نخست ،چهار فرایند
ی را برپایه تعهدات فردی به اشتراک دانش بررسی كردند و دریافتند که چگونه انگیزه
مفهوم 
ذاتی فرد از هنجارهای اجتماعی و بیرونی و یا انگیزه بیرونی فرد از پاداش و مجازاتها مشتق
شده است؛ سپس چارچوبي فرهنگیبهمنظور یکپارچهسازی نظريه اختالفات میانفرهنگی
دراین فرایندها شکل گرفت ،و از طریق نظرسنجی در چین وایاالت متحده این نظريهها
تأیید شد .همچنين نتایج نشان داد پاداش تأثیر مستقیم کمیبر خواسته نهایی دارد ،اما میتواند
بهشکل غیرمستقیم از طریق درک و شناسایی بر نگرش افراد تأثیرگذار باشد .یانگ ()2010
مشخص کرد که دسترسی به فناوری ،تعهد سازمانی ،نقش رهبری ،حمایت ،کارایی ،و
سطوح سازمانی مانند فرهنگ بر نگرش افراد به اشتراک دانش تأثیر میگذارد و نگرش افراد
نهتنها تحت تأثیر عوامل فردی است ،بلکه از عوامل سازمانی و فنی نیز تأثیر میپذیرد.
در پژوهش ديگري ،دارماسیری و کودیس واران )2011( 6نشان دادند که فرهنگ و
فناوری اطالعات تأثیر مثبتی بر فعالیتهای اشتراک دانش درونسازمانی دارد ،درحالیکه
7
ساختار سازماني تأثیر برجستهای ندارد .نتایج پژوهش ابیلی ،تاني ،مختاريان ،و رشيدي
( )2011نیز نشان داد میان ساختار و فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش همبستگی معنادار
وجود ندارد .بر اساس پژوهش زاهداالسالم ،ماهیناحمد ،حسن ،و آدیناحمد)2011( 8
افزایش تعامالت میان کارکنان یکی از راههای تحکیم اعتماد و تعهد و در نتیجه تقویت
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فرهنگ بهاشتراکگذاری دانش است .نتایج پژوهش بورگس )2013( 1بیانگر آن بود که سیستم
تشویقی سازمان با اعطای جوایز به عملکرد گروهها ،سبب تقویت فرهنگ بهاشتراکگذاری
دانش میان پژوهشگران خواهد شد .همچنين نتايچ پژوهش سانچز ،سانچز ،کوالدورویز ،و
ِ
تشویق خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل را در سازمان تأیید کردند.
سبرین تاراسول )2013( 2نيز
نگاهي به پژوهشهاي معرفيشده مبيّن آن است كه به موضوع اشتراک دانش در
سازمانهای دانشمحوری مانند دانشگاهها كمتر پرداخته شده است .حال آنکه کسب ،حفظ،
بازتولید ،انتقال ،و توسعه دانش تخصصی موجود در دانشگاهها و مراکز پژوهشی نیازمند
بستری مناسب برای اشتراک دانش است ،زیرا دانش در ذهن انسان خلق میشود و فقط
فرهنگ سازمانی درست میتواند انسانها را متقاعد کند که آن را بهروشهای گوناگون
بهاشتراک بگذارند .در سازمانهايي كه كاركنان به خالقيت و نوآوري تشويق شوند ،كسب
دانش كاركنان برای آنان قابل قبول و خوشایند خواهد بود؛ در اين صورت است كه شبکههای
تعاملی برای بهاشتراکگذاری دانش بهصورت خودجوش ايجاد ميشود (چن و هوانگ،3
 .)2007به همين دليل ،پژوهش حاضر تالش کرده است چگونگی وضعیت فرهنگ سازمانی
در دانشگاهها و مراکز پژوهشی رشته پزشکی در بهاشتراکگذاری دانش درون و برونسازمانی
و نیز وجود رابطه معنادار میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برونسازمانی اعضای
هیأت علمی رشته پزشکی را مشخص سازد.

روش پژوهش

1. Borges
2. Sanchez, Sanchez, Collado-Ruiz,
& Cebrian-Tarrason
3. Chen & Huang

134

روش پژوهش حاضر آمیخته (ک ّمی و کیفی) است ،به این شیوه که ابتدا با مطالعه متون معتبر
علمی و مطالعات سندی ،مؤلفهها و گویهها با تلفیقی استخراج و با تکنیک دلفی زمینه الزم
برای ساخت و اعتباریابی این گویهها از دید متخصصان فراهم شد .سپس با استفاده از روش
پیمایشی دادههای ک ّمی گردآوری و تحلیل گردید .جامعه آماری پژوهش شامل  3430نفر
عضو هیأت علمی شاغل در مراکز پژوهشی علوم پزشکی کشور و  12428نفر عضو هیأت
علمی تماموقت در دانشکدههای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی کشور در دو
زمینه علوم پایه و بالینی تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بودند .با
نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب 423 ،نفر بهدست آمد .برای دستیابی به
کفایت حجم نمونه از آزمون بارتلت و  KMOاستفاده شد.
برای تأیید روایی پرسشنامه و تأیید مؤلفهها و گویههای آن از تکنیک دلفی از طریق
کسب نظر متخصصان و خبرگان استفاده شد .برای سنجش میزان همسازی درونی سؤاالت
پرسشنامه ،از معیار ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که میزان رابطه بین اشتراک دانش
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و فرهنگ سازمانی (با  13گویه) دارای همبستگی معناداری بود .با توجه به اینکه ضریب
آلفای کرونباخ برای تکتک مؤلفههای پرسشنامه بزرگتر از مقدار  0/9است ،پایایی ابزار نیز
مورد تأیید قرار گرفت (جدول  .)1پیش از انتخاب نوع آزمونها برای اطمینان از نرمال بودن
دادهها و تشخیص نوع آزمونها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد .با توجه به
سطح معناداری بزرگتر مساوی  5درصد در تمام متغیرها ،با  95درصد اطمینان ،میتوان برای
همه متغیرهای دارای توزیع نرمال از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .بعد از گردآوری
پرسشنامهها ،سؤاالت کدگذاری و دادهها وارد نرمافزار  Amos Graphicsشد .برای تحلیل
دادهها ،از روش مدلهای عاملی تأییدی و تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد .عالوه بر
این ،بهمنظور تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار آماري  SPSS15استفاده گرديد.

یافت هها

جدول  ،1برای تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی رشته پزشکی
در بهاشتراکگذاری دانش درون و برونسازمانی تدوین شده است .1برپایه اظهار نظر اعضای
هیأت علمی :سازمان انگیزه الزم (از جمله تشویق ،ارتقا ،و یا ترفیع) را برای بهاشتراکگذاری
دانش آنان فراهم میکند (حدود  29درصد)؛ بهطور مساوی (حدود  19درصد) ،کارکنان
برای خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل تشویق میشوند و نيز در سازمان ،محیط کاری امن و
مناسبی برای آنان فراهم است .استادان ممتاز از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی،
شناسایی و تشویق میشوند (حدود  21درصد) .در سازمان برای بروز افکار نو و ارائه
پیشنهادهای جدید به استادان فرصت داده میشود (حدود  30درصد) .خطاها و شکستهای
گذشته بهعنوان فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه تلقی میشوند (حدود  15درصد).
بهطور مساوی (حدود  24درصد) ،در سازمان ،فضای اعتماد و استواری در برابر مشکالت
و نیز فضای یادگیری و دانشافزایی وجود دارد .سازمان تقریب ًا بهطور مساوی (حدود 35
و  34درصد) ،به حفظ همکاری و مشارکت با استادان سایر سازمانها مشتاق است و
فعالیتهای مشترک علمی و تعامل با استادان خارج از سازمان را ارزشمند میداند .سازمان با
دانشآموختگان دانشگاهها ارتباط هدفمند و مستمر علمی دارد (حدود  10درصد) .انتقادها و
پیشنهادها را قبول میکند (حدود  7درصد) .در کل ،میتوان چنین بیان نمود که از میان موارد
بيانشده ،تشویق به خلق و نوآوری ،فرصتدهی برای بروز افکار نو ،وجود محیط کاری امن
و در نهایت ،جو اعتماد و همکاری بیشترین حد متوسط را بهخود اختصاص داده بودند و در
کل ،حدود  13درصد استادان وضعیت فرهنگ سازمانی را در بهاشتراکگذاری دانش ،مناسب
و  48درصد تا حدودی مناسب ارزیابی کردند.

.1توضیحاتمربوطبهاينجدولبراساستلفيق
دو طیف بسیار زیاد و زیاد ارائه شده است.
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جدول .1توزیع فراوانی وضعیت فرهنگ سازمانی در بهاشرتاکگذاری دانش با سایر اعضای هیأت علمی
گویه ها

کم

بسیارکم

زیاد

تا حدودی

مجموع

بسیارزیاد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ایجاد انگیزه (از جمله با تشویق و ایجاد
فرصت ارتقا ،و یا ترفیع کارکنان)

38

8/9

143

33/6

122

28/8

96

22/6

26

6/1

425

100

تشویق به خلق ،نوآوری و ابتکار عمل

17

4

151

35/5

178

41/9

71

16/7

8

1/9

425

100

43

10/1

153

36

141

33/2

74

17/4

14

3/3

425

100

32

7/5

153

36

160

37/7

66

15/5

14

3/3

425

100

ایجاد فرصت برای بروز افکار نو و ارائه
پیشنهادهایجدید

23

5/4

109

25/6

167

39/3

110

25/9

16

3/8

425

100

ایجاد فضای کسب تجربه از خطاها و
شکستهایگذشته

57

13/4

164

38/6

139

32/7

46

10/8

19

4/5

425

100

33

7/7

138

32/5

153

36

85

20

16

3/8

425

100

18

4/2

113

26/6

148

34/7

117

27/5

29

6/8

425

100

47

11/1

195

45/9

152

35/7

26

6/1

5

1/2

425

100

27

6/4

155

36/5

140

32/9

94

22/1

9

2/1

425

100

49

11/5

164

38/6

147

34/6

55

12/9

10

2/4

425

100

ارتباط هدفمند و مستمر سازمان ما با
فارغالتحصیالندانشگا هها

102

24

165

38/8

114

26/9

32

7/5

12

2/8

425

100

اشتیاق سازمانها برای همکاری و
مشارکت با استادان سایر سازمانها

10

2/4

117

27/5

151

35/5

125

29/4

22

5/2

425

100

وضعیت فرهنگ سازمانی در
بهاشرتاکگذاریدانش

3

0/7

162

38/1

204

48

56

13/2

0

0

425

100

شناسایی و تشویق استادان ممتاز
از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی و
پژوهشی
ایجاد فضایی امن و مناسب سازمان
محیط کاری امن و مناسبی را فراهم
م یمناید.

ایجاد فضای اعتامد و استواری در برابر
مشکالت
ارزشگذاری بر فعالیتهای مشرتک
علمی و تعامل با استادان خارج از
سازمان
پذیرش بدون تعصب انتقادها و
پیشنهادها
ایجاد فضای یادگیری ،دانش افزایی و
اشرتاک دانش با استادان داخل و خارج
از سازمان
الزام استادان به ارائه مستند تجربههای
حاصل در طول اجرای پروژه
در قالبی خاص
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برای آزمون اين فرض که رابطه معناداري میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش
درونسازمانی اعضای هیأت علمی وجود دارد از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای هر زوج متغیر از سطح
آزمون  α=0/05و (حتی  )α=0/01کوچکتر است ،با  99درصد اطمینان میتوان گفت که
فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درونسازمانی رابطه معناداری دارد .در راستای پيشفرض
دوم ،يعني وجود رابطه معنادار میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش برونسازمانی اعضای
هیأت علمی ،ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی ،فرهنگ سازمانی با مجموع  13متغیر محاسبه
شد .استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد که سطح معناداری برای هر
زوج متغیر از سطح آزمون  α=0/05و (حتی  )α=0/01کوچکتر است ،بنابراین با  99درصد
اطمینان میتوان گفت که فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش برونسازمانی اعضاي هيأت علمي
رشته پزشکي رابطه معناداری دارد.

نتیجهگیری

اشتراک دانش در سازمان با عوامل گوناگونی ارتباط دارد .از میان این عوامل ،فرهنگ سازمانی
مورد توجه این پژوهش قرار گرفت .نقش كليدي فرهنگ در ایجاد بستر و زمینهای برای
اشتراک دانش ،در پژوهشهاي بسيار مطرح شده است (از جمله ،علوی ،كيورث ،و لیدنر،1
2006؛ چنگ و لی2007 ،2؛ هوانگ و کیم .)2007 ،3نتایج پژوهش در بررسی وضعیت
فرهنگ سازمانی در بهاشتراکگذاری دانش نشان داد ،حدود  29درصد استادان اظهار داشتند
سازمان انگیزه الزم را برای بهاشتراکگذاری دانش و تجربه اعضای هیأت علمی فراهم کرده
است؛ واقعبینانه نیست اگر فکر کنیم کارکنان بدون توجه به آنچه در قبال اشتراک دانش خود
دریافت خواهند کرد به این امر مبادرت میورزند ،بنابراین بهتر است نظام تشویقی سازمان،
4
پاداشها را برای عملکرد گروهی در نظر بگیرد نه کارهای فردی .نتایج پژوهش بورگس
( )2013نیز با این نتیجه یکسان است و یا همانند پژوهش سانچز 5و همکاران ( )2013حدود
 19درصد اعضای هیأت علمی وجود تشویق خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل را در سازمان
تأیید کردند .بهطور کلی ،فرهنگ سازمان باید بهگونهای باشد که خالقیت و نوآوری را در
سازمان تقویت نماید ،زیرا اشتراک دانش در واقع پلی میان مدیریت دانش و خالقیت است
که سبب برتری رقابتی سازمانها در دنیای امروز میشود.
حدود  21درصد تأیید کردند که استادان ممتاز از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی و
پژوهشی ،شناسایی و تشویق میشوند .در واقع ،یکی از روشهای تقویت فرهنگ اشتراک
دانش ،ارزیابی عملکرد ساالنه افراد و معرفی و تشویق آنها در جشنوارهها ،جلسات داخلی،

1. Alavi, Kayworth, & Leidner
2. Chang & Lee
3. Hwang & Kim
4. Borges
5. Sanchez
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1. Zahidul Islam
2. Alavi, Kayworth, & Leidner.
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درج اخبار در سایت سازمان و مانند آن برای ایجاد انگیزه در سایر اعضای سازمان است.
ایجاد فرصت برای بروز افکار نو و ارائه پیشنهادهای جدید از دیدگاه حدود  30درصد از
اعضای هیأت علمی ،نشاندهنده امر مهم ایجاد نظام پیشنهادها در سازمانهاست .در نظر
گرفتن امتیاز برای افراد پیشنهاد دهنده سبب تشویق سایر کارکنان خواهد شد.
کسب تجربه از خطاها و شکستها در سازمان براساس اذعان حدود  15درصد از
اعضای هیأت علمی ،از مواردی است که در سازمانهای آموزشی و پژوهشی در حوزه
پزشکی که بخشی از فعالیتهای آنها در آزمایشگاهها و مراکز پژوهشي و با آزمون و خطا
میگذرد ،باید مورد توجه قرار گیرد .شرح خطاها و چگونگی رفع آنها ،بههمراه شرح
موفقیتها ،در مخازن سازمانی برای پیشگیری از تکرار آنهاست و به کسب فرهنگ مطلوب
اشتراک دانش میانجامد .حدود  34درصد استادان معتقد بودند که انجام فعالیتهای مشترک
علمی و تعامل با استادان خارج از سازمان ارزش محسوب میشود ،افزایش تعامالت میان
کارکنان یکی از راههای تحکیم اعتماد و تعهد و در نتیجه تقویت فرهنگ بهاشتراکگذاری
دانش است .پژوهش زاهداالسالم 1و همکاران ( )2011نیز این امر را تأیید کرد.
حدود  15درصد استادان اظهار کردند که آنها ملزم به ارائه مستند تجربههای خود در
طول اجرای طرح در قالبی خاص به سازمان هستند .فرهنگ تجربهنگاری در علوم مختلف
و میان سازمانهای متفاوت عامل مهمی براي شکلگیری حافظه و مخازن سازمانی است .با
توجه به نظر حدود  10درصد استادان مبنی بر ارتباط هدفمند و مستمر علمی سازمان آنها با
دانشآموختگان دانشگاهها ،نشان میدهد احتماالً دانشآموختگان از طریق برقراری تعامل و
تداوم ارتباطات با اساتید دانشگاهی و محیط دانشگاه از یک سو ،به انتقال تجربههای عملی
خود به دنیای علم و از سوی دیگر ،به بهرهگیری از علم اعضای هیأت علمی قادر خواهند
بود .این امر سبب تداوم سیر تبدیل دانش ضمنی به عینی و برعکس میان دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و سایر محیطهای تولیدکننده علم میشود؛ طبق گفته نوناکا و تاکه اوچی ()1385
خلق دانش اتفاق میافتد.
فرهنگ سازمان نقش مهمی در ب ه اشتراکگذاری دانش برعهده دارد و مدیران سازمان
باید تالش کنند تا فرهنگ سازمان را 2به سمتی سوق دهند که افراد سازمان به اشتراک دانش
ترغیب شوند (بورگس .)2013 ،ابعادی که یانگ ( )2010برای اجرای ساده اشتراک دانش
مطرح می کند عبارتند از :جو مشارکتی ،اعتماد و محیط کاری مطمئن ،تعهد مدیریت ارشد،
برنامههای مشاوره ،مسئولیتپذیری برای اشتراک در سیستم ،تمرکز بر خالقیت ،حل مسئله،
و فرصت برای اشتراک داوطلبانه.
از آنجایی که دانشگاهها و مراکز پژوهشی مراکزی مبتنی بر دانش هستند و نقش کلیدی
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در کسب و تولید دانش برعهده دارند ،سیاستگذاران و متولیان آموزشی و پژوهشی این
مراکز باید توجه ویژهای به این ابعاد داشته باشند تا بتوانند فرهنگ اشتراک دانش را در
سازمان خود تقویت کنند .در اين راستا ،پژوهشهاي علیزاده ( ،)1388علیئی ( ،)1389رو و
جین ،)2008( 1عالم 2و همکاران ( )2009و دارماسیری و کودیس واران )2011( 3به اهميت
اشتراك دانش و رابطه مثبت آن با فرهنگ سازماني اشاره كردهاند .همچنين علیپوردرویشی
( )1391و لین )2008( 4فرهنگ را بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در اشتراک دانش درون
و میانگروههای موجود در یک سازمان یا سازمانهای مختلف بیان کردند .نتایج پژوهش
هوف و هویسمن )2009( 5نیز بیانگر تأیید تأثیر منفی فرهنگ بوروکراتیک و تأثیر مثبت
فرهنگ نوآوری و حمایتی در سطح گروهی و بینگروهی بود .بنابر يافتههاي اين پژوهش
پيشنهادهاي زير قابل تأمل خواهد بود:
 تالشهايي در راستاي تغيير فرهنگ سازماني در سطوح مختلف درون و برونسازمانیبهمنظور تقویت اشتراک صورت گيرد؛
 اشتراك دانش در اولویت راهبردهای سازماني قرار گيرد؛ راهكارهايي براي تقويت آگاهي و قابليت مدیران سازمانها و نيز كاركنان برای اجرایبهینه اشتراک دانش انديشيده شود؛
 گسترش روابط میان دانشگاههاي داخلی و دانشگاههاي معتبر خارجی صورت گيرد؛ ظرفیت پژوهش برای استادان آموزشی و پژوهشی از طریق برگزاری کارگاههایآموزشی تقویت شود؛ و
 واحدی ویژه طراحی و کنترل اجرای فرایند اشتراک دانش در سازمانها ايجاد شود.همچنین پیشنهادهای پژوهشی زیر میتواند راهگشا باشد:
 بررسی سایر سازوکارهای تقویتکننده فرهنگ اشتراک دانش؛ مقایسه دیدگاه متخصصان رشتههای پزشکی و غیرپزشکی (شیمی ،فیزیک،داروشناسی و  )...درباره فرهنگ سازمانی؛
 مقایسه دیدگاه استادان دانشگاههای تابعه وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی دربارهفرهنگ سازمانی؛ و
 -بررسی نقش تفاوتهای فرهنگی ،ملیتی ،و زبانی در سازمانهای چندملیتی.

مآخذ

افتخاری ،لیال ( .)1387بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در پژوهشگاه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،تهران.

1. Ru & Jin
2. Alam
3. Dharmasiri & Kodeeswaran
4. Lin
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فرهنگی مؤثر در بهاشتراکگذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی .مدیریت فناوری
اطالعات.36-19 ،)5( 2 ،

خاتمیانفر ،پریسا ( .)1386بررسی وضعیت ،شیوهها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانهها،
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مدرس ،تهران.
علیپوردرویشی ،زهرا ( .)1391ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروههای آموزشی دانشگاه آزاد
اسالمی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات) .مدیریت فناوری اطالعات4 ،
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