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از در دانشگاه شهید چمران  اشتراک دانش هایزیرساختبررسی 

 1دانشگاهاین  علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی هیأتاعضای  دید

 1راد، حسين دهداري9پهلوعبدالحسين فرج ،0پورسميرا سليمان
 

 چکيده
از  اشتراک دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز هایزیرساختبررسی حاضر  پژوهشهدف هدف: 

 .است علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی هیأتدیدگاه جامعه علمی این دانشگاه یعنی اعضای 
. جامعه انجام شده استکه به روش پیمایشی  استتحقیق حاضر از نوع توصیفی  :یشناسروش
تشکیل دانشجویان تحصیالت تکمیلی  اعضای هیأت علمی وجامعه پژوهشی دانشگاه یعنی را  پژوهش

 ابزار .ای به تفکیک جنسیت و دانشکده صورت گرفتجامعه نمونه با روش تصادفی طبقه. دنهدمی
های پژوهش پورسراجیان، اولیاء و سلطانی بر مبنای یافته کهای است پرسشنامه گردآوری اطالعات

 ه بود.( تدوین شد2931پور )ی سلیمانپرسشنامهنیز ( و 2931آبادی )علی
اشتراک دانش، یعنی  مؤلفههر پنج  وجود کلیت درباره گر این بود کهبیان اا،هتحلیل داده: هاافتهي

های اطالعاتی و ارتباطی، راهبردهای مدیریتی، عوامل ساختاری ـ اداری، ساختار فرهنگی و فناوری
 یهامؤلفهود دارد ولی در مورد جزئیات وج نظراتفاقاز نظر اساتید و دانشجویان نوعی  عوامل انسانی

و دانشجویان وجود  علمی هیأتاختالف نظرهایی بین اعضای  برخی هایل دهنده این زیرساختتشک
 دارد.
اشتراک دانش در دانشگاه  هایزیرساختوضعیت حاضر ، بیانگر این است کهنتایج : يريگجهينت

سازی مدیریت دانش در تر به پیادهکه در صورت توجه جدی شهید چمران در حد متوسط است
شگاه، چه از سوی مسئولین دانشگاه و چه از سوی قطب علمی مدیریت دانش که در این داناین 

 .دانشگاه مستقر است، موفقیت نسبی حاصل خواهد شد

 قطب مدیریت دانشدانشگاه شهید چمران، ها، زیرساختاشتراک دانش، : هادواژهيكل

                                                           
هاي اشتراک دانش در دانشگاه شهيد بررسی وضعيت زيرساخت مقاله برگرفته از طرح پژوهشی . این  2

 باشد.مصوب قطب علمی مدیریت دانش می در راستاي اهداف قطب علمی مديريت دانشچمران اهواز 
  s.soleimapour13@gmail.comو دانش شناسی )نویسنده رابط(. ایمیل:  . کارشناس ارشد علم اطالعات1

  farajpahlou@scu.ac.ir:  . استاد علم اطالعات و دانش شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز. ایمیل9 

ی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایمیل: رساناطالعنشجوی دکتری کتابداری و دا .1
dehdari.hossein@gmail.com   
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 و بيان مسئله مقدمه
نوان یکی از اطالعات و فناوری به ع دبا ورود جوامع به قرن جدید، دانش نیز همانن 

از دانش به عنوان یکی از  بهره گرفتن و مطرح شدتوسعه و پیشرفت  عوامل تعیین کننده
-بهرهاما  .رواج یافتها بسیاری از سازماندر محافل علمی و مدیریتی و های ناملموس دارایی

ها و ین رو رفته رفته، ایدهاز ا آن است یدهسازمانگیری از دانش موجود نیازمند مدیریت و 
و  ندشکل گرفت "مدیریت دانش" تحت عنوان ند،هایی که در این زمینه مطرح شدطرح

  .تندچارچوب و اصول خود را یاف
ی دانش، ی خلق دانش، ذخیرهمدیریت دانش فرایندی است که دارای چهار مرحله 

دانش  یگذاراشتراکبه یان، در این م .(2911، 2)جاشاپارا اشتراک دانش و کاربرد آن است
معتقد  (2333) 1کینگشود. محسوب می این فرایندتولید شده یکی از مراحل مهم و اساسی در 

که موجب تبادل اطالعات به صورت  استابزاری بنیادی و کاربردی  است که اشتراک دانش
تولید شده  شود. اشتراک دانشی آن میمتمرکز و هدفمند از ارسال کننده به دریافت کننده

سازد. وی معتقد است که ها فراهم میهای رقابتی بیشتر را برای سازمانامکان دستیابی به مزیت
 و در نتیجه،د بخشمی را سرعت ها یادگیری فردی و سازمانیاشتراک هدفمند دانش در سازمان

 .دیابگسترش میو دانش موجود در سازمان یابد رشد میخالقیت و نوآوری 
با  کشور ما نیز .شودحاکم  محوردانشدر جوامع  تواندمی جریانی است که دانش مدیریت 

در تولید علم و  یی کشورتوانا سعی درافزایش 21۴1 یانداز بیست سالهسند چشم میتنظ
ی رسیدن به جامعه برایمنابع انسانی  تکیه بر از دانش پیشرفته، یبرخوردار ،فناوری
 یآموزش عالی نیز به نوبه مؤسساتها و دانشگاه سند ایند فامبا توجه به  .دارد محوردانش

هستند. دانشگاه  محوردانشی رسیدن به یک جامعهخود دارای نقش کلیدی و اساسی در 
 یکل عالوه بر رسالتهای مطرح در کشور به عنوان یکی از دانشگاهشهید چمران اهواز 

ی علم اطالعات و در حوزه ،دانش به عنوان قطب علمی مدیریت ،ی خودو پژوهش یآموزش
ایجاد  درصددباشد. قطب مدیریت دانش فعال میبه طور خاص دانش شناسی نیز 

های علمی و پژوهشی و ایجاد شرایط الزم برای الزم برای فراهم کردن زمینه هایزیرساخت
 است. محوردانشی جامعه برای دستیابی بهتوسعه جامعه و نهادهای آن 

                                                           
1. Jashapara  

2. King  
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تراک دانش یکی از فرایندهای اساسی و کلیدی هر پروژه مدیریت دانش است اش دیتردیب 
توان انتظار داشت از این رو، مییابد. که بدون آن استقرار مدیریت دانش در سازمان تحقق نمی

قطب مدیریت دانش دانشگاه شهید  ،دانش تولید شده اشتراک با توجه به اهمیت و جایگاهکه 
گسترش فرهنگ مشارکت در استفاده از دانش موجود، ایجاد مخزن  کمک بهچمران اهواز در 

ی آن، فراهم کردن امکانات الزم برای عینی کردن دانش نهفته در نزد دانش و تشویق به توسعه
به عنوان یک را  نشگاهدااین در  تبدیل دانش ذهنی به دانش عینی کمک به درواقع و افراد

تمام موارد ذکر  دست یافتن به بدون شک د.شته باشدا در دستور کار خود محوردانش ازمانس
های اطالعاتی، برقراری نظام پاداش سازی سیستمهای راهبردی، پیادهبرنامه شده نیازمند وجود

و دستمزد، سنجش مستمر وضعیت دانش سازمانی، آموزش مفاهیم مرتبط بر اساس مدیریت 
که  استشتیبانی فنی و مدیریتی ای از ملزومات پ، و به عبارت دیگر، مجموعهدانش

های الزم اما در اینجا مسئله این است که زیرساخت ؛ ودهندالزم را تشکیل می یهارساختیز
 برای استقرار اشتراک دانش تا چه حد در دانشگاه شهید چمران فراهم هستند.

هدف  های اشتراک دانش،با توجه به موارد ذکر شده در باال و اهمیت خاص زیرساخت
ریزان دانشگاه و قطب علمی این است که در راستای کمک به مدیران و برنامهحاضر پژوهش 

تعیین وضعیت این  ها و اهداف تعیین شده، به منظورمدیریت دانش برای دستیابی به برنامه
مورد بررسی  اشتراک دانشکه برای  یهایزیرساخت. فراهم کند را اطالعات الزمها، زیرساخت
 ،(2931آبادی )پورسراجیان، اولیاء و سلطانی علی پژوهش با الهام از نتایج اندقرار گرفته

عوامل ساختاری ـ اداری،  ،راهبردهای مدیریتی ،های اطالعاتی و ارتباطیاز: فناوریعبارتند
 ساختار فرهنگی و عوامل انسانی

 
 سؤاالت پژوهش

اسخ برای سؤاالت زیر مسئله پژوهش حاضر، محققین در پی یافتن پ پرداختن بهبرای  
 بودند:
 از دیدگاه اطالعاتی و ارتباطی موجود برای اشتراک دانش یهایفناوروضعیت  .2

علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه  هیأتاعضای 
 است؟

 هیأتاعضای  ز دیدگاهوضعیت راهبردهای مدیریتی موجود برای اشتراک دانش ا .1

 یان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟علمی و دانشجو
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علمی  هیأتاعضای  ز دیدگاهوضعیت ساختار سازمانی موجود برای اشتراک دانش ا .9

 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟

علمی  تهیأاعضای  ز دیدگاهوضعیت ساختار فرهنگی موجود برای اشتراک دانش ا .1

 و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟

علمی و  هیأتاعضای  ز دیدگاهوضعیت نیروی انسانی موجود برای اشتراک دانش ا .5

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟

ی دانشگاه شهید چمران اهواز هااشتراک دانش بین دانشکده هایزیرساختآیا از نظر  .6

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی
 

 ي پژوهشپيشينه
-ها نشاندر رابطه با اشتراک دانش مطالعات چندی صورت گرفته است که بررسی آن 

تواند مورد بررسی، تجزیه و ها و ابعاد گوناگون میی آن است که اشتراک دانش از جنبهدهنده

های صورت گرفته در پژوهشحققین حاضر نشان داد که جستجوهای م تحلیل قرار گیرد.

 ییهاآنشوند: یک دسته های دانشگاهی به دو دسته تقسیم میمحیط اشتراک دانش در رابطه با

، و دسته دیگر اندپرداختهدانشجویان  و علمی هیأتمیان اعضای  که به خود اشتراک دانش در

 دارند. هایی که به رفتارهای اشتراک دانش اختصاص آن

 :كشور و داخل ها در خارجعلمی دانشگاه هيأتاشتراک دانش در ميان اعضاي  الف.
 2سهیل و دُدعبارتند از:  اندپرداختهمحققینی که در خارج کشور به این جنبه  جمله از 

 1د، رولی، دلبریج(، فول وو1۴29) 9(، چین، یی، گوگ1۴۴3) 1(، مینگ، هو و ال1۴۴3)
(، اسماعیل پناه 2932پور درویشی )(، علی293۴جعفرزاده کرمانی ) نیز،و کشور؛ در خارج از 

(، نعمتی 2932(، نعمتی انارکی، نوشین فرد، باب الحوائجی و اباذری )2931و خیاطی مقدم )
به بررسی رفتار اشتراک دانش در میان اعضای که در داخل کشور ( 2931نوشین فرد ) انارکی،
  .ا پرداختندهعلمی دانشگاه هیأت

                                                           
1. Sohail & Daud 

2. Ming, Ho & Lau 
3. Chin, Yee & Geok 

4. Fullwood, Rolley, Delbridge 
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و  در خارج مؤسساتو ساير  الگوي رفتاري اشتراک دانش در ميان دانشجويانب. 
(، 1۴۴6) 2و مجید تینگتوسط  ییهاپژوهشدر خارج از کشور در این رابطه،  :كشور داخل
و  ابوبکر وب، سیلونگ، بنتیا هددیریان، فوزی مُق (،1۴21) 1کا، اسماعیل و احمدخانایزی

و   ،(293۴در داخل کشور مانیان، میرا و کریمی ) انجام شده است. اما (۴211) 9زادهحسین
 های دانشگاهیبه بررسی الگوهای رفتاری اشتراک دانش در محیط (2931پور )سلیمان
 . در صنعت بیمه (2931) آآبادی و رفوتاجداران، رضایی شریفو اند پرداخته

نون پژوهشی در مورد بررسی وضعیت اشتراک تاکنشان داد که  هانهیشیپمرور و بررسی     
دانش و عوامل مؤثر بر آن در میان کل جامعه دانشگاهی پژوهش محور که در عین حال 

علمی و دانشجویان  هیأتاعضای )دهند عمدتاً مخاطبین قطب علمی دانشگاهی را تشکیل می
یق حاضر سعی بر دانش انجام نشده است. لذا در تحق اشتراک زمینهتحصیالت تکمیلی(، در 

به ویژه با نگاهی به اهداف قطب مدیریت دانش در دانشگاه شهید  خألاین است که این 
 ان اهواز مرتفع شود.چمر

 پژوهش شناسیروش
ی را کلیه این پژوهشی جامعهاست. اضر پیمایشی از نوع توصیفی روش پژوهش ح 

های د چمران اهواز در سالعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهی هیأتاعضای 
دادند. کل اعضای هیأت علمی در مقطع زمانی پژوهش طبق آمار ارائه میتشکیل  39 - 31

  نفر بودند. 5۴16 نفر و تعداد کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی 596شده توسط دانشگاه 
 که با روش نفر محاسبه شد  519بالغ بر مورگان حجم نمونه پژوهش  -طبق جدول کرجسی

ای به نسبت جمعیت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت گیری تصادفی طبقهنمونه
 تکمیلی هر دانشکده و به تفکیک جنسیت افراد انتخاب شدند. 

بر مبنای  که استفاده شد ایز پرسشنامه، اهای مورد نیازگردآوری دادهدر این پژوهش جهت  
( 2931پور )سلیمان ( و2931آبادی )سلطانی علی پورسراجیان، اولیاء و هایهای پژوهشیافته

 شناسیتن از اساتید علم اطالعات و دانش هفتروایی پرسشنامه توسط  .ه بودشد تدوین
 عدد در نتیجه بررسی شد که و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد

                                                           
1. Ting & Majid 

2. Isika, Ismail & Ahmad Khan 

3. Ghadirian, Fauzi Mohd Ayub, Silong, Binti Abu Bakar, Hossein Zadeh 
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های توزیع پرسشنامه از مجموع اًضمن .که گویای پایایی قابل قبولی است به دست آمد 31/۴
 باشد.می 13/۴که گویای نرخ برگشت  پرسشنامه برگشت داده شد 511تعداد  نهایتدر  شده

های آمار از تکنیک ،23ی نسخه SPSSفزار اها به کمک نرمبرای تجزیه و تحلیل داده 
شناختی و تتوصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد و میانگین برای اطالعات جمعی

بین  اختالفتحلیل  بررسی و برای بر این،ه شد. عالوه های پرسشنامه استفادگویهتوصیف 
 هایزیرساختهای دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر دانشکدهنظرات اساتید و دانشجویان 

 ال اس دی استفاده شد. پیگیری و آزمون تحلیل واریانس یهای آماراز روش ،موجود
 

 اي پژوهشهيافته
اشتراک  هایزیرساختپژوهش در دو بعد جمعیت شناختی و  هاییافته، این قسمتدر  

 .شوندمیدانش ارائه 

 الف. اطالعات جمعيت شناختی:

نفر از کل  1۴1است که از میان  ایناطالعات جمعیت شناختی پژوهش حاضر بیانگر 

نفر را زنان تشکیل  91دان و نفر آنان را مر 271در پژوهش  شرکت کنندهعلمی  هیأتاعضای 

ی فنی و مهندسی و کمترین آنان از دانشکده %7/26دهندگان  شتر پاسخبی همچنین،داده بودند. 

علمی دانشگاه شهید چمران  هیأتبیشتر اعضای  .ی علوم آب بودنددانشکده از %1/9یعنی 

دارای  %7/97ده بودند که از این ع دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی %7/32 اهواز یعنی

سال  25 تا 22بین  %2/1۴یعنی  علمی هیأتد. بیشتر اعضای بودنی علمی استادیاری مرتبه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی  نفر از کل 91۴از میان همچنین، ی تدریس داشتند. سابقه

 نفر را زنان تشکیل داده بودند. بیشتر پاسخ 212نفر را مردان و  273 ،در پژوهش شرکت کننده

در  (%1/27) بیشترین افرادتعداد از این  که در مقطع کارشناسی ارشد بودند( %1/63)دهندگان 

ی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده در (%1/9) آنانو کمترین  ،ی فنی و مهندسیدانشکده

 ..مشغول به تحصیل بودند
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 اشتراک دانش: هايزيرساختوضعيت ب. 

اشتراک دانش از  هایزیرساختهش به بیان وضعیت در این بخش بر اساس سؤاالت پژو 
دانشگاه شهید چمران اهواز  و دانشجویان تحصیالت تکمیلی درعلمی  هیأتدیدگاه اعضای 

 .میپردازیم
 اطالعاتی و ارتباطی موجود برای اشتراک دانش هایفناوریوضعیت سؤال اول پژوهش،  

 .بود مورد بررسی قرار دادهتکمیلی را علمی و دانشجویان تحصیالت  هیأتاز دیدگاه اعضای 
، "انتظارات"، "پشتیبانی"، "سازگاری و مطابقت" هایلفهؤی ماین زیرساخت دربرگیرنده

سازگاری و "پژوهش منظور از در این بوده است.  "میزان دسترسی و استفاده"و  "آموزش"
فرایندهای مرتبط با ی موجود در سازمان با اطالعات و فناوری ها، همخوانی سیستم"مطابقت

منظور از است.  دانشجویان علمی و هیأتاشتراک دانش و نیازهای اطالعاتی اعضای 
در داخل و اطالعاتی و ارتباطی موجود  هاینظام، پشتیبانی فنی است که از "پشتیبانی"مؤلفه

مجموعه انتظاراتی است که  "انتظارات"مؤلفه منظور از  .شودمیانجام  خارج از دانشگاه
 هایفناوریموجود دارند تا به واسطه آن از  هاینظاماز  علمی و دانشجویان هیأتاعضای 

ی استفاده از با نحوه ساختن کاربران به معنی آشنا "آموزش". شود مندبهرهاطالعاتی و ارتباطی 
منظور دسترسی به  ،"میزان دسترسی و استفاده" است. جدید اطالعاتی و ارتباطی یهاسیستم
 است. هاآنمبتنی بر فناوری اطالعات و نیز استفاده از  هایسیستم

های اطالعاتی و فناوری زیرساخت یهامؤلفه، میانگین اول پژوهش سؤال پاسخ بهبرای  
 2در جدول  هریکارقام به دست آمده برای و  هامؤلفهفهرست این محاسبه گردید.  ارتباطی

  .نشان داده شده است
 های اطالعاتی و ارتباطی در دانشگاه شهید چمران اهواززیرساخت فناوری یهاهمؤلفمیانگین  :2 جدول

 دانشجويان تحصيالت تکميلی علمی هيأتاعضاي  هامؤلفه

 72/1 ۴1/9 سازگاري و مطابقت

 61/1 97/9 پشتيبانی

 91/1 17/1 انتظارات

 11/1 71/1 آموزش

 9۴/9 7۴/1 ميزان دسترسی و استفاده
 63/1 31/1 میانگین

علمی، بیشترین آن مربوط به  هیأتهای به دست آمده از نظرات اعضای از بین میانگین
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 " میزان دسترسی و استفاده " یمؤلفهو کمترین آن مربوط به  "سازگاری و مطابقت"ی مؤلفه
با نظر  "میزان دسترسی و استفاده "ی مؤلفهنظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ارتباط با بود. 

 ”انتظارات"ی مؤلفهبود ولی از نظر دانشجویان، کمترین میانگین متعلق به  کامالً مخالفتید اسا
 بود.

موجود برای اشتراک دانش  "راهبردهای مدیریتی"وضعیت در باره سؤال دوم پژوهش،   
 "معنویحمایت "و  "مادی حمایت" ،"آموزش"، "مدیریت و رهبری"های لفهؤم .پرسدمی
این است که مدیران توانمندی  "مدیریت و رهبری"ند. منظور از زیرساخت بودهای این لفهمؤ

پژوهشی افراد را داشته باشند. همچنین، مدیریت باید بتواند از یکسو منابع  هایفعالیترهبری 
و از سوی دیگر، زمینه ارتباط  ،مربوط تخصیص دهد هایفعالیتبی به انسانی را به نحو مناس

بدین  "آموزش" دیگر را فراهم نماید. هایسازمانخود با متخصصین  بین متخصصین سازمان
پذیری بیشتر های الزم برای آموزش و یادگیری افراد جهت انعطافریزیبرنامهمعنی است که 

 هایانگیزهفراهم کردن منابع کافی، ایجاد  ،"حمایت مادی"منظور از مؤلفه . گیردآنان صورت 
اشتراک دانش است.  هایفعالیتبرای سهولت بخشیدن به  مناسب هایفرصتتشویقی و خلق 

 تحقیقاتی به منظور اشتراک دانش هایفعالیتحمایت از  ،"حمایت معنوی"همچنین، منظور از 
 .باشدمی مرتبط با اشتراک دانش علمی هایفعالیت و تشویق افراد به انجام

 هایمؤلفه، بین علمی تهیأاز نظر اعضای  ،دشومشاهده می 1که در جدول  گونههمان 
دارای  "آموزش" یمؤلفه دارای بیشترین میانگین و "مادی تیحما" ،راهبردهای مدیریتی

دارای بیشترین میانگین و " حمایت معنوی" یمؤلفه ،دانشجویان ازنظر هستند. کمترین میانگین
 .استدارای کمترین میانگین بوده  "مادیحمایت " یمؤلفه

 
 هاي زيرساخت عوامل راهبردهاي مديريتی در دانشگاه شهيد چمران اهوازؤلفهمميانگين  :0 جدول

 دانشجويان تحصيالت تکميلی علمی هيأتاعضاي  هامؤلفه

 66/1 72/1 مدیریت و رهبری
 59/1 61/1 آموزش

 11/1 79/1 حمایت مادی
79/1 71/1 حمایت معنوی

 53/1 72/1 میانگین
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بررسی موجود برای اشتراک دانش را  "ار سازمانیساخت"وضعیت وم پژوهش، سسؤال  
ارتباطات "، "ساختار دانشی"شامل است که  مؤلفهپنج  دارای کرده بود. این زیرساخت

در این پژوهش منظور  .دنباشمی "حمایت معنوی"و  "پذیریانعطاف"، "رسمیت"، "سازمانی
استفاده از مراکزی به عنوان  گیری از مدیریت دانش ارشد و همچنین،بهره "ساختار دانشی"از 

منظور باشد. های مدیریت دانش میدانشی جهت تدوین، هدایت و هماهنگی برنامه هایفعالیت
برقراری ارتباطات سازمانی دوسویه در داخل سازمان از باال به  "ارتباطات سازمانی"از مؤلفه 

 یی برای برقرارقانونی و رسم هایزمینهیعنی وجود  "رسمیت". است پایین و بالعکس
وجود ساختاری بیانگر  "پذیریانعطاف". باشدمیارتباطات بین فردی و اشتراک دانش 

برقراری ارتباطات بین فردی هر چه بیشتر و  ساززمینهو غیر سلسله مراتبی به عنوان  غیررسمی
بیانگر حمایت از  "حمایت معنوی"ی لفهمؤها و دانش بین افراد است. مبادله دانسته

اشتراک دانش در راستای حمایت از فرهنگ اشتراک دانش و توجه و احترام به  هایالیتفع
در جدول  زیرساخت اینی هالفهبه دست آمده برای مؤ هایمیانگین حب دانش است.افراد صا
از نظرات های به دست آمده میانگین بر اساس ،طبق این جدول .دنشومشاهده می 9شماره 

و کمترین میانگین  ،دارای بیشترین میانگین "ساختار دانشی"ی لفهمؤ ،علمی هیأتاعضای 
این در حالی است که نظر دانشجویان مغایر با نظر اعضای  است. "رسمیت"ی مؤلفهمربوط به 

ساختار "ی لفهدارای بیشترین و مؤ "حمایت معنوی"ی مؤلفه آنان،از نظر  و علمی است هیأت
 ده است.دارای کمترین میانگین بو "دانشی

 

 اداري در دانشگاه شهيد چمران اهواز -هاي زيرساخت عوامل ساختاري مؤلفه: ميانگين 9جدول 

 دانشجويان تحصيالت تکميلی علمی هيأتاعضاي  هامؤلفه

 59/1 71/1 ساختار دانشی
 6۴/1 71/1 ارتباط سازمانی

 79/1 7۴/1 رسمیت
 71/1 79/1 پذیریانعطاف

 12/1 72/1 حمایت معنوی
 61/1 79/1 میانگین

 

 وضعیت ساختار فرهنگی موجود برای اشتراک دانشسؤال چهارم پژوهش، به بررسی  
، "همکاری"، "حمایت"، "رقابت"های لفهی مؤاین زیرساخت دربرگیرندهاختصاص داشت. 

. در است بوده "ارتباط بین فردی"و  "های یادگیری محورمشوق" ،"جوسازمانی"، "اعتماد"
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تالش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر برای حفظ مزیت  "رقابت"ی لفههش منظور از مؤاین پژو
 گذاریاشتراکبه  هایفعالیتمنظور پشتیبانی و حفاظت از  "حمایت". علمی و اطالعاتی است

ایجاد به معنی  "همکاری" .باشدمی هااینتحقیقاتی مشترک و مانند  هایفعالیتدانش نظیر 
. باشدمی گروهی به منظور رسیدن به اهداف مشترک هایفعالیتی انجام های الزم برازمینه

 دانش و هادانسته گذاریاشتراکبرای بین افراد بیانگر وجود اعتماد الزم  "عتمادا"ی لفهمؤ
است که در آن فضا افراد با  یاکنندهفضای مناسب و ترغیب بیانگر  "جوسازمانی". است

های یادگیری مشوق"در اینجا منظور از  .پردازندیمدل نظر آسودگی خیال با یکدیگر به تبا
تا از یکدیگر بیاموزند و  کندیمکه افراد را ترغیب ای است وجود عوامل برانگیزاننده "محور
بیانگر ارتباطات دوستانه و متقابل  "ارتباط بین فردی" ی خود را به اشتراک بگذارند.هادانسته

 .شودمینش بین افراد است که موجب سهولت اشتراک دا
بیانگر نظرات هردو گروه آزمودنی در خصوص زیرساخت فرهنگی در دانشگاه  1جدول 

 ،علمی هیأتاز نظر اعضای  ،دهندشهید چمران است. همانطور که ارقام این جدول نشان می
 ارتباط بین" بهکمترین آن و  "های یادگیری محورمشوق"ی مؤلفه متعلق بهبیشترین میانگین 

رای دا "رقابت"ی مؤلفه ،از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلیتعلق دارد. لیکن  "فردی
 است.دارای کمترین میانگین  "های یادگیری محورمشوق"ی مؤلفهبیشترین میانگین و 

 هاي زيرساخت فرهنگی در دانشگاه شهيد چمران اهوازمؤلفهميانگين : 1 جدول

 دانشجويان تحصيالت تکميلی علمی هيأتاعضاي  هامؤلفه
 16/9 ۴1/9 رقابت
 21/9 29/9 حمایت
 11/1 19/9 همکاری
 76/1 11/9 اعتماد

 65/1 16/9 جوسازمانی
 91/1 11/9 های یادگیری محورمشوق

 23/9 32/1 ارتباط بین فردی
 32/1 ۴2/9 میانگین

 
 تراک دانشوضعیت نیروی انسانی موجود برای اشسؤال پنجم پژوهش، به بررسی  

های مهارت"، "آگاهی"، "فرصت"های لفهی مؤاین زیرساخت دربرگیرندهاختصاص داشت. 



 91...                  اعضاي هيأت علمی دگاهياز دتراک دانش هاي اشي زيرساختاسهيمقابررسی 

 

در این پژوهش منظور از  است. "اخالقی –های شخصیتی ویژگی"و  "اعتماد"، "ارتباطی
تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن کافی برای  مجال و زمانفراهم بودن  "فرصت"ی لفهمؤ

علمی خود  یهایتوانمندشناخت و اطالع داشتن از یعنی  "آگاهی" گر است.با یکدی هادانسته
در  "های ارتباطیمهارت". باشندیماز افرادی که نیازمند یا برخوردار از دانش  داشتنو اطالع 
برای اشتراک  دوستانهیا  رسمیهای فردی الزم برای برقراری ارتباطات ی مهارتبرگیرنده

به بیانگر اعتماد و اطمینان به صحت و شایستگی منابع دانش و  "اداعتم"مؤلفه . است دانش
فردی  یهایژگیومنظور آن دسته از  "اخالقی –شخصیتی  یهایژگیو" گیرندگان دانش است.

؛ ردیگیمینش و فرهنگ آنان سرچشمه شخصیتی و نیز عقاید، ب یهایژگیواست که از تیپ و 
 و ترس از دست دادن مزیت و امتیازات فردی.مانند حفظ مالکیت، روحیه امتیاز طلبی 

 
 هاي زيرساخت عوامل انسانی در دانشگاه شهيد چمران اهواز: ميانگين مؤلفه1جدول 

 
  

 

 

 

مشاهده  5در جدول  عوامل انسانی های زیرساختلفهؤبرای م شدهکسبهای میانگـین
و  "های ارتباطیمهارت"ی مؤلفهبیشترین میانگین برای  علمی هیأتشود. از نظر اعضای می

-مؤلفهبرای  میانگینبیشترین  ،دانشجویان از نظرولی  است. "آگاهی"ی مؤلفهکمترین آن برای 

ه به دست آمد "های شخصیتیویژگی"ی مؤلفهو کمترین آن برای  "های ارتباطیمهارت"ی 
 .است

 اشتراک دانش در دانشگاه شهيد چمران اهواز هايزيرساخت: ميانگين 1جدول 
 دانشجويان تحصيالت تکميلی علمی هيأتاعضاي  اشتراک دانش هايزيرساخت

   63/1    31/1 اطالعاتی و ارتباطیهای فناوری
   53/1    72/1 راهبردهای مدیریتی

   61/1    71/1 اداری –عوامل ساختاری 

 دانشجويان تحصيالت تکميلی اعضاي هيأت علمی هامؤلفه
 32/1 32/1 فرصت
 2/9 15/1 آگاهی

 12/9 37/1 های ارتباطیمهارت
 1۴/9 36/1 اعتماد

 15/1 15/1 شخصیتیهای ویژگی
 37/1 11/1 میانگین
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   32/1   ۴2/9 ساختار فرهنگی
   37/1    11/1 عوامل انسانی

 
شود، نظر اساتید و دانشجویان درباره وضعیت مشاهده می 6همان طور که در جدول 

یکسان نیست. این دو گروه در  در دانشگاه شهید چمران کامالً های موجودزیرساخت
اختالف نظر دارند. از نظر  "عوامل انسانی"و  "ساختار فرهنگی"خصوص دو زیرساخت 

دارای وضعیت بهتری است، در حالی که از نظر  "ساختار فرهنگی"اعضای هیأت علمی 
 عیت بهتری دارد. ها وضنسبت به بقیه زیرساخت "عوامل انسانی"دانشجویان، 

بین دار معنی اختالف دربارهششم پژوهش  سؤالدر نهایت، با توجه به موارد باال، 
بررسی های اشتراک دانش زیرساختاز نظر  دانشگاه شهید چمران اهواز هایدانشکده

 شود. دیده می 7حاصل این بررسی در جدول د. کنمی

 هاي ديگرنسبت به دانشکده دانشکدهر هاي اشتراک دانش ه: اختالف در زيرساخت2جدول 

 هاي داراي اختالف ديگردانشکده مبنا دانشکده

 ریاضی، علوم زمین، علوم آب ادبيات

 علوم زمین ، علوم آب، ریاضی اقتصاد

 ریاضی علوم آب علوم زمین الهيات

 ریاضی علوم آب علوم زمین تربيت بدنی

 زمینکشاورزی ریاضی علوم آب علوم  دامپزشکی

 مهندسی، علوم زمین، علوم آب، علوم، دامپزشکی كشاورزي

 مینزعلوم ، علوم آب علوم تربيتی

 علوم زمین، علوم آب، ریاضی، کشاورزی علوم

 مهندسی، علوم، دامپزشکی، تربیت بدنی، الهیات، اقتصاد، ادبیات رياضی

 علوم آب
، علوم تربیتی، علوم، زیکشاور، دامپزشکی، تربیت بدنی، الهیات، اقتصاد، ادبیات

 مهندسی

، علوم تربیتی، علوم، کشاورزی، دامپزشکی، تربیت بدنی، الهیات، اقتصاد، ادبیات علوم زمين
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 دانشجویانعلمی و  هیأتاعضای  اظهارات وجود اختالف در برای بررسیتوضیح اینکه 

 از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد مورد بررسی، ابتداهای در دانشکده یلیتحصیالت تکم
 دانشجویان علمی و هیأتاعضای  بین نظرات داراختالف معنی حاکی از وجود نی آکه نتیجه

این اختالف، از  منشأبرای پی بردن به سپس . دمختلف بوهای در دانشکده تحصیالت تکمیلی
هایی است که در دانشکدهنتایج به دست آمده بیانگر  ستفاده شد.آزمون تعقیبی ال اس دی ا

های اشتراک دانش با یکدیگر اختالف دارند. اختالف هر دانشکده با رابطه با زیرساخت
 خالصه شده است.  7در جدول های دیگر دانشکده

 گيريبحث و نتيجه
یأت علمی، اعضای ه از میان پژوهش بیانگر آن است کهاطالعات جمعیت شناختی 

آنان را زنان تشکیل  %7/25را مردان و  %9/11اکثریت شرکت کنندگان در این پژوهش یعنی 
ی ی فنی و مهندسی و کمترین آنان از دانشکدهعلمی از دانشکده هیأتبیشتر اعضای  دهد.می

امری دور  علمی به نسبت هر دانشکده هیأتعلوم آب بوده است که با توجه به تعداد اعضای 
درصد را  3/55در این پژوهش  ،دانشجویان تحصیالت تکمیلیاز میان  انتظار نبوده است. زا

 – 6۴ نسبت تقریبی درصد را زنان تشکیل داده بودند که احتماالً دلیل این امر به 2/11مردان و 
 شود.اخیر مشاهده می هایسالکه در  گرددها برمیدانشجو در دانشگاهالگوی پذیرش در  1۴

درصد آنان را زنان  1۴دانشجویان پذیرفته شده را مردان و  درصد 6۴ حدود درکلیعنی 
 دهند.ل میتشکی

 2 ای یعنی ازموجود از طیف لیکرت پنج گزینه هایزیرساخت وضعیت به منظور بررسی
 موجود بر اساس هایزیرساختلذا برای قضاوت در مورد مطلوبیت شده است،  استفاده 5تا 

را  99/1تا  2از  ، نمراتمطابق این طیف؛ ( عمل شده است2916مکاران )طیف بازرگان و ه
 .کنندیمرا مطلوب ارزیابی  5تا  61/9مطلوب و از  نسبتاًرا  67/9تا  91/1نامطلوب، از 

 هاي اطالعاتی و ارتباطیفناوري
های میانگین کلی وضعیت زیرساخت فناوریاز این مطالعه به دست آمده طبق نتایج 

علمی عددی برابر با  هیأتی و ارتباطی موجود برای اشتراک دانش از نظر اعضای اطالعات
بود که بیانگر نظرات مشابه پاسخ دهندگان  63/1و از نظر دانشجویان رقمی برابر با   31/1

 مهندسی

 علوم زمین، علوم آب، ریاضی، کشاورزی فنی مهندسی
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 نسبت به وجود این زیرساخت برای اشتراک دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است
مطلوب قرار  نسبتاًعلمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سطح  تهیأاز دیدگاه اعضای  که

اسماعیل پناه و خیاط مقدم ، (2911رهنورد و صدر )این نتیجه با نتایج تحقیقات دارد. 
  سو است.هم( 2931رفوآ )آبادی و تاجداران، رضایی شریف، (2931)

مدیران قطب علمی  ستا های اطالعاتی و ارتباطی، الزمبرای بهبود زیرساخت فناوری
ی برای تهیه ید چمران اهواز کمک نمایند تادانشگاه شهمربوطه در مدیریت دانش به مسئوالن 

ای تهیه ابزاره های الزم را انجام دهند.ریزیبرنامههای اطالعاتی و ارتباطی ابزارهای فناوری
ی و نگهداری از این پشتیبانبا نیازهای کاربران باشد. همچنین،  شده بایستی مطابق و سازگار

برای  ها و آموزش به کاربرانها، برآوردن انتظارات کاربران و ایجاد فرهنگ استفاده از آنسیستم
سازی صحیح درواقع به پیاده های خود قرار دهند.جز برنامهها را استفاده از این فناوری

 .اطالعاتی مورد نیاز در دانشگاه یاری برسانند هایها و فناوریسیستم
 

 راهبردهاي مديريتی
برای زیرساخت راهبردهای مدیریتی از نظر اعضای مطالعه مشخص کرد که  هاییافته

که دست آمده است  به 61/1و از نظر دانشجویان  71/1با علمی میانگین کلی برابر  هیأت
مورد بررسی عوامل راهبردی مدیریتی اشتراک  یاست که از نظر جامعهموضوع این  بیانگر
-علمی مدیریت دانش میقطب  .شودمیمطلوب ارزیابی  نسبتاًاین سازمان در سطح در  دانش

های راهبردی بر مبنای دانش، برقراری نظام پاداش و دستمزد مبتنی بر تواند با تدوین برنامه
و برقراری ارتباط با متخصصین و اساتید  مرتبط با اشتراک دانش هایفعالیتو  دانش افراد

با ایجاد زمینه و فرصت آموزش و  قیقاتیها، صنایع و مراکز تحها، سازماندیگر دانشگاه
های الزم برای تقویت زیرساخت راهبردهای مدیریتی را یادگیری بیشتر مدیران دانشگاه زمینه

 در دانشگاه شهید چمران فراهم سازند.
 

 اداري –عوامل ساختاري 
از نظر  اداری –ل ساختاری عواممیانگین به دست آمده در خصوص وضعیت زیرساخت 

و از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی این عدد برابر با  79/1برابر با علمی  هیأتاعضای 
 مطلوب ارزیابی کرد. نسبتاًوضعیت این زیرساخت را در سطح  توانمی ؛ کهاست 16/1

 بتاًنس( وضعیت عوامل سازمانی را به طور کلی در سطح 2931اسماعیل پناه و خیاط مقدم )
آبادی تاجداران، رضایی شریف است. راستاهماین مطالعه  هاییافتهکه با  کنندمیمطلوبی بیان 
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مطلوب  نسبتاًرا بیمه ایران به لحاظ زیرساخت سازمانی  وضعیت کلی صنعت( 2931رفوآ ) و
 این پژوهش همخوانی دارد. هاییافتهکه با  کنندمیارزیابی 

با ایجاد ساختار دانشی مناسب  توانندمیلمی مدیریت دانش ریزان قطب عمدیران و برنامه
مدیریت دانش از جمله اشتراک دانش، ایجاد مخزن دانش و تشویق به  هایفعالیتبرای انجام 

های دانشی در سازمان، برقراری ارتباطات دوسویه بین دهی گروهی آن، شکلتوسعه
رسمی برای اشتراک دانش و حمایت و ایجاد امکانات رسمی و غیر یان و مسئوالندانشجو

های این زیرساخت در دانشگاه مؤلفهاشتراک دانش، به تقویت  هایفعالیتمعنوی بیشتر از 
 بپردازند.

 

 ساختار فرهنگی
علمی برابر  هیأتاز نظر اعضای  زیرسـاخت فرهنـگیمیانگین کلی به دسـت آمده برای 

است.  32/1شجویان تحصیالت تکمیلی برابر با دان این عدد برایکه  در حالیباشد، می ۴2/9با 
متوسط  در سطح توانیمبه طور کلی وضعیت زیرساخت فرهنگی را لذا از نظر جامعه پژوهش 

نعمتی انارکی و نوشین فرد مطالعه  نتایجاین نتیجه با  مطلوب ارزیابی کرد. نسبتاً مایل به
قطب مدیریت  دانشگاه شهید چمران و ریزانلذا، مدیران و برنامه .باشدمی راستاهم( 2931)

های فرهنگی و با ریزیاجتماعی و با برنامه هایفعالیتها و توانند با گسترش برنامهدانش می
نهادینه کردن فرهنگ اشتراک دانش و گسترش فرهنگ مشارکت در استفاده از دانش موجود 

پژوهشی بین اساتید و های بیشتر گروهی و همکاری هایفعالیتگیری و تقویت موجب شکل
های تشویقی و توانند با وضع سیاستدانشجویان شوند. درواقع، از این طریق، مدیران قطب می

اساتید و دانشجویان را به سمت تقویت حس همکاری و  ،ی مناسباختصاص زمان و هزینه
 اشتراک دانش سوق دهند. هایفعالیتاعتماد بیشتر و در نتیجه، گسترش 

 

 یعوامل انسان
علمی برابر  هیأتمیانگین کلی از نظر اعضای  زیرساخت عوامل انسانیدر بخش وضعیت 

از دیدگاه  را نیززیرساخت  این بود. لذا وضعیت 37/1و از نظر دانشجویان برابر با  11/1با 
آبادی و تاجداران، رضایی شریفمطلوبی ارزیابی کرد.  بتاًنسدر سطح توان میجامعه پژوهش 

مطلوب  نسبتاًانسانی  عواملبه لحاظ  را وضعیت کلی صنعت بیمه ایراننیز  (2931رفوآ )
  است. راستاهماین مطالعه  هاییافتهکه با  اندکرده ( برآورد16/1)

دانش  گذاریاشتراکتواند فرصت الزم را برای به ها مییکی از امکاناتی که در دانشگاه
-. دانشگاه برای فراهم ساختن این امکانات میها و مجامع علمی استفراهم کند، ایجاد انجمن
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های علمی مربوط به ها را تشویق نمایید تا با کمک اساتید و دانشجویان انجمنتواند دانشکده
توانند تحت عنوان یا اگر وجود دارند، تقویت نمایند. اساتید می ،های مختلف را ایجادرشته

برگزار کنند و برای تبادل و  و اساتید یانای با دانشجوهای دورهانجمن نشست هایفعالیت
 هایگروهبخواهند که  آنانشرایط را فراهم سازند و از  و اساتید اشتراک دانش بین دانشجویان

( تشکیل دهند تا به صورت گروهی با یکدیگر دانشجو 1 یا 9متشکل از کاری دانشجویی )مثالً 
ان عالقه دارند، فعالیت کنند و از بر روی موضوعات درسی یا موضوعات دیگری که دانشجوی

 طریق این تعامالت، امکانات الزم برای عینی کردن دانش نهفته در نزد افراد را فراهم کنند.
اشتراک دانش بین  هایزیرساخت ایمقایسهبررسی برای که قبالً نیز اشاره شد،  گونههمان
مختلف نشان  هایدانشکده در را داراختالف معنی اهواز های دانشگاه شهید چمراندانشکده

و  فراهم بودند الزم برای اشتراک دانش هایزیرساخت هادانشکدهدر بعضی از  ،. به عبارتیداد
ی فرهنگ سازمانی، دهندهنشانتواند دارد. این امر مینوجود  هااین زیرساختدر بعضی دیگر 

 .ها باشدحاکم بر دانشکده اداری –و ساختاری  مدیریتی
 

 ركالم آخ
سه سطح نامطلوب، پژوهش و با در نظر گرفتن  مسئلهکلی، با توجه به  بندیجمعدر یک      

توان اظهار ، میاشتراک دانش هایزیرساختارزیابی وضعیت برای  مطلوب نسبتاً مطلوب و
موجود برای اشتراک دانش  هایزیرساختداشت که در دانشگاه شهید چمران اهواز وضعیت 

اداری،  –عوامل ساختاری  اطالعاتی و ارتباطی، راهبردهای مدیریتی،های فناوری یعنی
علمی و دانشجویان تحصیالت  هیأتاز نظر اعضای  عوامل انسانیو  زیرساخت فرهنگی

 هایزیرساختوضعیت ، ، به بیان دیگرقرار دارند. درواقع ینسبتاً مطلوبتکمیلی در وضعیت 
صورت توجه  توان امیدوار بود که درو می استمتوسط  حددر  موجود برای اشتراک دانش

مدیریت دانش در این دانشگاه، چه از سوی مسئولین دانشگاه و چه از  سازیپیادهتر به جدی
سوی قطب علمی مدیریت دانش که در این دانشگاه مستقر است، موفقیت نسبی حاصل 

و  توسعهبه ویژه  مدیریت دانش و هایمؤلفهخواهد شد. لیکن تردیدی نیست که ارتقاء سطح 
برای کسب موفقیت بیشتر در  ی دانشگاهیفرایند اشتراک دانش در بین جامعهتحکیم 

-می موجود هایزیرساختنیازمند بهبود و تقویت  مدیریت دانش در این جامعه سازیپیاده

قطب مدیریت دانش  کار دستورتواند در برای اتخاذ این تمهیدات می اندیشیچارهاما  و ؛باشد
پیش  هایفعالیتاجرایی دانشگاه نیز قرار گرفته و بر اساس آن  -ه عنوان یک بازوی علمیب

 کند. ریزیبرنامهروی خود را 
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 فهرست منابع
گذاری دانش (. بررسی وضعیت موجود اشتراک2931مقدم، سعید )پناه، فرشاد، خیاط اسماعیل

آزاد اسـالمی مـشهـد(. ها )مطالـعه موردی دانشگاه بین اعضای هیأت علمی دانشگاه
 . 61 -19: 16وری، مدیریت بهره

 در درونی ارزیابی اجرای فرایند. (2916) فاخته اسحاقی، و یوسف حجازی، عباس، بازرگان،

 .دوران نشر: تهران ،1 چ ،(عملی راهنمای) دانشگاهی آموزشی یهاگروه

سترس دوری اسالمی ایران ساله جمه 1۴ اندازچشمدولت متن سند نهایی  یرساناطالعپایگاه 
 www.dolat.irپذیر در: 

-(. تعین و اولویت2931آبادی، مژگان )علیپورسراجیان، داریوش، اولیا، محمد صالح، سلطانی

. )ع(ها و مراکز آموزش عالی امام جواد دانش در دانشگاه گذاریاشتراکبندی موانع به 
 (.91) 3، صی رشد فناوریفصلنامه تخص

(. بررسی میزان رعایت 2931ی، سعید، رفوآ، شبنم )آبادفیشرتاجداران، منصور، رضایی 
های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران. مطالعات کتابداری و علم های زیرساختمؤلفه

 .11-62: (1) 5اطالعات، 
(. رویکردی 2911کفاشیان )جاشاپارا، آشوک، ترجمه مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی و مجتبی 

 منسجم در مدیریت دانش. تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
علمی رشته  هیأت(. عوامل مؤثر بر رفتار اشتراک دانش اعضاء 293۴جعفرزاده کرمانی، زهرا )

زاد نامه دکتری، دانشگاه آرسانی در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایانکتابداری و اطالع
 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

(. رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با عوامل 2911اله، صدر، فاطمه )رهنورد، فرج
 .71-52: (1)1های دولتی. نشریه فراسوی مدیریت. سازمانی در دستگاه

یان (. بررسی وضعیت اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در م2931پور، سمیرا )سلیمان
به  31 - 39دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 

سازی سازوکارهای عملی اشتراک دانش در این دانشگاه. منظور ارائه راهکارهایی برای پیاده
-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانپایان

 شناسی.
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آموزشی  یهاگروهبر تسهیم دانش  مؤثرارائه مدل عوامل (. 2932) زهرادرویشی، علی پور 
 (یقاتو تحق)پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم  یآزاد اسالمدانشگاه 

 . 32:  (2932بهار ) 2۴فصلنامه مدیریت فناوری اطالعات، 
بر تسهیم  مؤثرهای (. بررسی شاخص293۴، کریمی، احسان )ابوالقاسم سیدمانیان، امیر، میرا، 

های های آموزش الکترونیکی )مطالعه موردی: مرکز آموزشدانش در میان دانشجویان دوره
 .65 -17: (2) 17، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانالکترونیکی دانشگاه تهران(. 

اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان (. 2931نعمتی انارکی، لیال، نوشین فرد، فاطمه )
دهی اعضای هیأت علمی رشته پزشکی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان

 .219 -213 :(1) 15، اطالعات
(. عوامل 2931ا )فرد، فاطمه، باب الحوائجی، فهیمه، اباذری، زهرانارکی، لیال، نوشیننعمتی

ها و مراکز پژوهشی. علمی دانشگاه هیأتفردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای 
 .715 -721: (5) 2۴مدیریت اطالعات سالمت. 
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