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چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناسایی موانع به اشتراکگذاری دانش در یک مؤسسه آموزش عالی به عنوان یکی از قدمهای
اساسی در پیادهسازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ميباشد .از یک سو ،آموزش عالي محور توسعه و تحول
در جوامع مختلف و كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده کشور بوده و بنابراين تحقق مديريت دانش ،در این
حوزه از الزامات اساسی و ابزار قدرتمند توسعه جامعه دانشمحور به عنوان یکی از ارکان چشمانداز کالن کشور محسوب ميگردد .از
سوی دیگر ،با تغییر شعار "دانش قدرت است" ،به شعار " اشتراکگذاری دانش قدرت" است ،اشتراکگذاري دانش و توسعه آن در
سازمان و همچنین در بین سازمانها و سیستمهای گوناگون به فرایند محوری و جهتگیری اصلی سازمانها در مديريت دانش تبدیل
شده است .لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالشها و موانع به اشتراکگذاري و شناخت مناسب از تسهیل کنندههای آن در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش عالی کشور مد نظر ضروری
مينماید .در این راستا این مقاله با شناسایی  29عامل کلیدی مؤثر در فرایند به اشتراکگذاري دانش در سازمانها و دستهبندی آنها
در قالب  5حوزه منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار ،سیستم و فناوری و راهبردهای رهبری ،به عنوان نمونه صحت روابط بین
عوامل اصلی و وزن (اولویت) هر یک از عوامل مذکور در حوزههای  5گانه را در مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ارائه نموده است.
واژگان كليدي
دانش ،مديريت دانش ،به اشتراکگذاري دانش ،تسهيم دانش ،موانع به اشتراکگذاري دانش ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.

مقدمه

نيروي انساني در طي سالهاي متمادي

فعاليت در يك سازمان ،مجموعهاي از
انديشهها ،افكار ،مهارتها ،تجربيات و علوم
كاربردي كسب ميكند .مجموعه چنين
اندوختههايي دانش هر فرد محسوب ميشود
كه به مرور زمان در ذهن فرد ثبت ميشود .تا
زماني كه اين دانش در ذهن فرد وجود دارد،
افراد ديگر توانايي دسترسي و بهرهگيري از
آن را ندارند .سازمانهاي بسياري وجود دارد
كه چنين افرادي دارند .داشتن چنين افرادي
براي سازمان يك سرمايه ارزشمند سازماني
* نويسنده مسئول
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محسوب ميشود اما داشتن چنين سرمايهاي

مفهومسازي و شناخت بيشتر رشته تخصصي

زماني ميتواند ارزشآفرين و قدرتآفرين

خود و كسب مهارتهاي مورد نياز پس از

باشد كه دانش افراد در سازمان به جريان افتد

دانشآموختگي فراهم ميكند .لذا ضروری

و افراد بتوانند دانش خود را با اعضاي دروني و

است تا موانع و مشکالت مربوط به فرايند

بيروني سازمان به اشتراك بگذارند[.]1

اشتراکگذاري دانش شناسایی و رفع گردد.

در صورتي كه فرهنگ به اشتراکگذاري
دانش در محيط دانشگاهي پذيرفته شود،

مديريت دانش

تعامل علمي حاصل از پذيرش اين فرهنگ

در سالهاي اخير ،مديريت دانش به عنوان

توسط اعضاي هيأت علمي ،امكان ايجاد

يكي از جالبترين و چالش برانگيزترين

آموزش كارآمد و يادگيري اثربخش را در

موضوعات مديريت كسب و كار بوده و دايره

محيط دانشگاه فراهم نموده و حتي زمينه

كاربرد آن همواره با ساير مباحث عرصه

را براي دانشجويان جهت فرضيهسازي،

مديريت ،گستردهتر ميشود .مديريت دانش

انتخاب ،سازماندهي ،انتشار و انتقال اطالعات

منافع آموزشی و یادگیري قابل توجهی براي

تنها به شكل گزارشها ،تحقيقات ،پايان نامهها

مهم و مهارتهايي كه بخشي از سابقه سازمان
هستند و عموماً به صورت ساختار نيافته در

سازمان ایجاد کند و ساز و کار قدرتمندي براي

و نشريات چاپي بلكه به صورت دانش فردي

بهبود بهرهوري سازمان است و قادر است به

و ضمني نيز موجود ميباشد .دانش قبل از

سازمان وجود دارند ،ياري ميرساند .سازمانها

بقاي سازمان نیز کمک کند.

بهرهبرداري در سطوح مختلف ميبايست ابتدا

بايد به همه امور توجه داشته باشند زيرا

اشتراکگذاري دانش مستلزم تمایل

در درون دانشگاه به اشتراك گذارده شود]3[.

مديريت دانش همچون يك راهبرد كاري،

افراد و گروهها در سازمان به نشر دانش در

در صورتي كه فرهنگ تسهيم دانش در

همزمان ،در كل سازمان عمل ميكند و ابزار

راستاي رسیدن به منافع دو جانبه است و

محيط دانشگاهي پذيرفته شود ،تعامل علمي

پيشرفت برنامه كلي يك سازمان محسوب

اشتراکگذاري دانش رخ نخواهد داد مگر

حاصل از پذيرش اين فرهنگ توسط اعضاي

ميشود]2[ .

اینکه کارکنان و گروههاي کاري سازمان،

هيأت علمي ،امكان ايجاد آموزش كارآمد و

سطح باالیی از رفتارهاي مشارکت جویانه

يادگيري اثربخش را در محيط دانشگاه فراهم

داشته باشند [ .]3مك درموت بیان ميکند

نموده و حتي زمينه را براي دانشجويان جهت

این فرایند عبارت از توزیع دانش میان

که فرد دانش خود را با دیگري به اشتراك

فرضيهسازي ،مفهومسازي و شناخت بيشتر

کارکنان تا نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن،

ميگذارد تا بتوانند شرایط را بهتر درك کنند.

رشته تخصصي خود و كسب مهارتهاي مورد

به بیرون سازمان است .دانش تنها دارایی

فردي که دانش خود را تسهیم ميکند باید

نياز پس از دانشآموختگي فراهم ميكند .آنان

شناخته شده است که وقتی دیگران در آن

از هدف دانش ،موارد استفاده آن و الزامات

ميتوانند با فراگيري مجموعهاي از مهارتها،

سهیم میشوند افزایش مییابد و تسهیم و

و نیازهاي شخصی که اطالعات را دریافت

نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي نموده و

توزیع آن به رشد آن کمک میکند [.]3

ميکند ،اطالع داشته باشد .در غیر این صورت

خود را هرچه بهتر به جامعه و محيط شغلي

اشتراکگذاري دانش درموفقیت سازمان،

ممکن است دانش به فردي منتقل شود که

عرضه كنند .از طرف ديگر مؤسسات آموزشي

عاملی کلیدي است چرا که ميتواند سبب

نیازي به آن ندارد و مورد استفاده قرار نگیرد

با بهرهگيري از تسهيم دانش ميتوانند خود

گسترش سریعتر دانش به بخشهایی از

[ .]4انتقال و نشر دانش فرصتهایی را براي

را به پله رقابتي رسانده و به درجه باالتري از

سازمان که قادر به بهرهبرداري از آن هستند،

به حداکثر رساندن توان سازمان براي برآورده

كيفيت ابداع و كارآيي دست يابند]3[ .

شود .اشتراکگذاري دانش باعث به اشتراك

کردن نیازها ،افزایش کارایی براي حل مسائل

گذاشتن ایدهها ميشود .ایدهها زمانی بيشترين

و رسیدن به مزیت رقابتی فراهم ميکند.

اشتراکگذاري دانش

تأثیر را به همراه دارند که به جاي اینکه تنها
در اختیار تعداد کمی قرار گیرند ،به طور

به اشتراکگذاري دانش در دانشگاه

مدلهاي موجود از عوامل مؤثر بر
اشتراکگذاری دانش

در گذشته تحقيقات زيادي در زمينه

گسترده در همه جا مورد استفاده باشند .ساز

آموزش عالي ،محور توسعه و تحول در

اشتراکگذاري دانش انجام شده است

و کارهايي از جمله گزارشهاي کتبی ،شفاهی،

جوامع مختلف بوده و كانون اصلي تربيت

و هر يك از محققان مدلي را از موانع

عینی ،بازدید محلی و فعالیتهاي اعزامی،

نيروي انساني متخصص و آموزش ديده در

اشتراکگذاري دانش ارائه كردند كه در ادامه

برنامههاي چرخشی ،برنامههاي آموزشی و

هر جامعهاي محسوب ميشود .تحقق مديريت

با هدف ارائه مدلي جامعتر به بررسي هر يك

تربیتی و برنامههاي استانداردسازي به پیشبرد

دانش ،تسهيم و مستندسازي آن در دانشگاهها

از آنها ميپردازيم.

این فرايند کمک ميکنند [ .]3اشتراکگذاري

از ضروريات اساسي جامعه دانشمحور كنوني

در پژوهشي كه غفوري و همكارانش []6

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرايندي است كه به سازمانها در شناسايي،

دانش بین افراد و بخشهاي سازمان ،ميتواند

است .دانش كه محصول اصلي دانشگاه است نه
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در جهت شناسايي موانع اشتراکگذاري
دانش در سازمانها ،انجام داده بودند ،موانع
اشتراکگذاري دانش را در سه بعد :موانع
بالقوه فردي ،موانع بالقوه سازماني و موانع
بالقوه فناورانه شناسايي كردند .اين مدل در
شکل  1و توضيح مختصري از هر يك از اين
ابعاد در ادامه آورده شده است.
موانع بالقوه فردي

اين موانع شامل موانعي است كه از
رفتار فردي و يا اعمال و برداشتهاي افراد

شکل -1مدل موانع اشتراکگذاري دانش []6

سرچشمه ميگيرند كه ميتوانند مربوط به
افراد و يا گروههای موجود در داخل واحدهاي
عملياتي سازمان باشند.
موانع بالقوه سازماني

يكي از موضوعهاي كليدي تسهيم دانش
در سازمان وجود محيط و شرايط مناسب
سازماني است .موانع بالقوهاي كه ميتوانند
منجر به كاهش اشتراکگذاري دانش در
سازمان شوند.
موانع بالقوه فناورانه

تبادل دانش به همان اندازه كه يك موضوع
مربوط به افراد و سازمان است ،يك چالش
فناورانه نيز هست .فضایی را که در آن افراد هم
یافتهها و تجارب خود را به اشتراک گذارند و
هم از آنچه که دیگران میدانند استفاده نمایند
کاری چالش برانگیز است .توانايي فناوري در
اين رابطه اين است كه دسترسي فوري به
حجم وسيعي از دادهها و اطالعات را فراهم
ميكند و تشريك مساعي از راه دور را ممكن

....................................................
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كرده و در نتيجه روشهاي كار گروهي را هم
در داخل واحدها و همين واحدها و شعبات
سازمان تسهيل ميكند .فناوري ميتواند به
عنوان يك تسهيل كننده فرايندهاي تسهيم
دانش را از طريق آسانتركردن و كارآتركردن
تشويق و پشتيباني كند .بدون توجه به اندازه
سازمان ،تعداد زيادي از فعاليتهاي اشتراک
گذاري دانش به زيرساخت فناوري اطالعات
وابسته است .زيرساختهاي زيادي وجود دارد
كه پشتيباني مربوط به كسب ،سازماندهي،
ذخيره ،بازيابي ،جستجو ،نمايش ،توزيع و
بازسازي اطالعات را انجام ميدهند.
فلفالني [ ]7در مقاله خود تحت عنوان
"بررسي عوامل تأثيرگذار بر تسهيم دانش در
ميان دانشجويان" عوامل مؤثر بر تسهيم دانش
را به سه دسته عوامل فردي ،عوامل كالسي
و عوامل فناورانه تقسيمبندي كرده است
(شکل )2كه در ادامه به طور خالصه به هر
يك از عوامل پرداخته ميشود.

عوامل فردي

عوامل فردی به طرق مختلف بر
اشتراکگذاري

دانش

تأثیرگذار

است.

خصوصیات فرستنده و گیرنده عامل
تعیینکنندهای در اثربخشی اشتراکگذاري

دانش است .زیرا آنها باید عم ً
ال اشتیاق و توانایی
الزم را برای تسهیم و پذیرش دانش داشته
باشند .اشتراکگذاري دانش فرایندی است که
افراد از طریق آن دانش ضمنی و آشکار خود

را متقاب ً
ال مبادله کرده و به طور مشترک دانش
جدیدی خلق میکنند .این فرایند تحت تأثیر
عوامل بسیاری است .هیند و پففرس عوامل
فردی پیش روی اشتراکگذاري دانش را به
دو دسته شناختی و انگیزشی تقسیم میکنند.
عامل شناختی با توانایی فرد در اشتراکگذاري
دانش ارتباط دارد و از طرفی عامل انگیزشی
به اشتیاق افراد نسبت به اشتراکگذاري دانش
مربوط میشود.

عوامل كالسي

حمایت مدیران به عنوان یکی از عوامل
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مهم تأثیرگذار بر دانش سازمانی در نظر گرفته
حمایت استادان برای ایجاد جوی حمایتی و
ارائه منابع کافی امری حیاتی است .مک نیل
[ ]8بر اهمیت مشهود حمایت اساتید بر جو
اشتراکگذاري دانش سازمانی تأکید کرده
است .عالوه بر این لین و لي [ ]9پیشنهاد

شکل -2مدل عوامل مؤثر بر اشتراکگذاري دانش[]7

دادند که درک مدیران ارشد از تشویق و
اشتراکگذاري دانش برای ایجاد و نگهداری
فرهنگی مثبت از اشتراکگذاري دانش در

به اشتراکگذاري دانش تمایل ندارند بلکه

دسترسی به فناوری اطالعات در سازمان

سازمان ضروری است .اساتید در دانشگاهها

به دلیل ترس از دست دادن امتیازات خود

تأکید دارد ،زیرا فناوری اطالعات امکان

نقشی مشابه چون مدیران در سازمانها بر

به اشتراکگذاري دانش نمیپردازند .به نظر

جستجو ،ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات را با

عهده دارند ،در نتیجه اشتراکگذاري دانش

میرسد اغلب افراد تمایل ندارند دانشی را که

سرعت بیشتری فراهم میسازد و همکاری و

در محیط کالسی زمانی اتفاق میافتد که

در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند آنها

ارتباط بین اعضای سازمان را تسهیل میکند.

اساتید موضوعات جدید را مطرح و دانشجویان

دانش را در دل خود نگه میدارند تا با قدرتی

به گونهای که کارکنان دیگر بتوانند به آن

را به بحثهای فکری تشویق نمایند .همچنین

که از آن بدست میآورند ،بتوانند ارتقاء درجه

دسترسی داشته باشند و تجاربشان را به صورت

نحوه اداره کالس توسط اساتید بر چگونگی

پیدا کنند .در محیط کالسی نیز دانشجو

الکترونیکی تسهیم کنند .در دانشگاهها با توجه

رفتار دانشجویان از منظر رفتار اشتراکگذاري

ممکن است به انگیزه کسب نمرات برتر از

به لزوم وجود ارتباط دائمی بین ذینفعان

دانش تأثیرگذار میباشد .اساتید از طریق

دیگر همکالسیهایش دانش خود را از آنها

مختلف ،میتوان از فناوری اطالعات و ابزارهای

رفتار شایسته و شکلدهی به جو کالسی،

مخفی کند.

ساختاری گوناگون آن برای تولید ،ذخیرهسازی

میتوانند به طور بالقوه محیط مساعدی را
برای اشتراکگذاري دانش ایجاد کنند.

و اشتراکگذاري دانش استفاده کرد .صرف
عوامل فناورانه

وجود ابزار فناوری اطالعات در دانشگاه به

رقابت یکی دیگر از عاملهای تأثیرگذار بر

بسیاری از سازمانهایی که به دنبال افزایش

معنی بهرهبرداری مؤثر و دستیابی به مزایای

اشتراکگذاري دانش است .مطالعات قبلی

اشتراکگذاري دانش هستند ،پایگاههای

مدیریت و انتقال دانش نیست [ ]10بلکه

بیان میکنند که افراد با تسهیم بخشی از

دانش یا مراکز ذخیرهسازی دانش را ایجاد

میزان استفاده از تسهیالت فناوری اطالعات

دانش تملک خود که به عنوان دارایی ضمنی

میکنند .میزان دسترسی به فناوری اطالعات

امر دیگری است که باید در نظر گرفته شود.

آنها محسوب میشود ،مزایایی ناشی از چنین

با اشتراکگذاري دانش رابطه نزدیکی دارد

استفاده اساتید و دانشجویان از پایگاههای داده

دانشی را از دست میدهند .همچنین از آنجا

و مهیاسازی فناوریهای مناسب برای

اطالعاتی ،اینترانت ،ارتباطات مجازی ،اتاقهای

که دانش به عنوان یکی از منابع قدرت افراد

اشتراکگذاري دانش در سازمان ،حلقهای

گفتمان الکترونیکی میتواند اثر بسزایی در

در محیطهای رقابتی افراد نه بخاطر اینکه

از اشتراکگذاري دانش است که بر جنبه

اشتراکگذاري دانش داشته باشد.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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عليئي [ ]11نيز با انجام تحقيقي پيرامون
موضوع تسهيم دانش ،عوامل مؤثر بر
اشتراکگذاري دانش را در چهار بعد عوامل
فردي ،عوامل سازماني ،عوامل فرهنگي و
عوامل فناوري شناسايي كرده است (شکل .)3
جعفري [ ]12در مقاله خود نشان داده
است كه فرهنگ يادگيري سازماني بر تمايل
كاركنان به اشتراکگذاري دانش تأثير مثبتي
دارد .به نقل از وي ،مطالعات رابينز نشان
ميدهد که جو همکاري و اعتماد ،همچنین
مخاطرهپذيري و مشوقهاي یادگیري و به

شکل  -3مدل عوامل مؤثر بر اشتراکگذاري دانش []11

طور کلی فرهنگ یادگیري سازمانی شرایطی
را در سازمان ایجاد ميکند که در آن کارکنان
تمایل بیشتري به نشر دانش سازمانی با
همکاران خود دارند.
نتایج پژوهش

با مطالعه ادبیات موضوع این طور به

نظر ميرسد که محققان پیشین موانع
اشتراکگذاري دانش را در پنج بعد عوامل
انسانی ،فرهنگی ،ساختاری ،سیستم و فناوری
و راهبردهای رهبری شناسایی کردهاند .در
این پژوهش نیز تالش شده تا دستهبندی
جدیدی از موانع اشتراکگذاري دانش ارائه
گردد .در ادامه شرح مختصری از پنج عامل
فوق ارائه شده است.
منابع انساني

متخصصان و نیروهای گوناگون مورد نیاز
سازمان؛ تخصص در سطوح فردي متفاوت از
دانش سازماني است لكن سازمانها نميتوانند
اهميت كنترل دانش شخصي را ناديده بگيرند.

....................................................
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چنانچه افراد مهارتها و دانش الزم را نداشته

ساختار سازماني

باشند در آن صورت تعامالت آنها درجهت

منظور مجموعهای از ویژگیهای سازمانی

ايجاد دانش سازماني با ارزش غيرمحتمل

است که با ابعادی نظیر متمرکز ،پیچیدگی ،و

است .از اين رو ،هدف مديريت تشويق

رسمیت سر و کار دارند و برخی از آنها در نمودار

كاركنان به افزايش تعامل با افرادي است

سازمانی نشان داده ميشوند .ساختار سازمان

كه داراي تخصصها و مهارتهاي مخصوص

وسيلهاي است كه مديريت ميتواند با استفاده

هستند تا از اين رهگذر دانش پايه خويش را

از آن به هدفهاي خود دست يابد .از آنجا كه

همواره به روز كنند[.]13

راهبرد كلي سازمان تعيين كننده هدفهاست
بنابراين بايد بين راهبرد و ساختار ،رابطهاي

فرهنگ سازماني

نزديك وجود داشته باشد و هر سازماني بسته

فرهنگ الگويي از مفروضات اساسي گروه

به ساختار خود ،زمينه اشتراکگذاري دانش را

معيني است كه ضمن برخورد با مسائل ناشي

به ویژه در دانشگاه فراهم نمايد [.]15

از انطباق با محيط و تلفيق عوامل درون
سازماني ،ابداع ،كشف يا ايجاد شده و آنقدر
خوب عمل كرده كه معتبر شناخته شده و

سيستم و فناوري

فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ذاتاً

به افراد جديد به عنوان روش صحيح ادراك،

ساز و کارهايي قدرتمند (توانمند) در انتقال

انديشيدن و احساس در ارتباط با آن مسائل

اطالعات هستند و اين امر باعث ميگردد كه

آموزش داده ميشود [.]14

راههاي به دست آوردن دانش ممكن گردد
[ .]14وجود پايگاههاي دانش ،گروه افزارها،

سيستمهاي پست الكترونيك و ساير ابزارها
كمك ميكنند تا دانش موجود در سازمان به
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صورت ساختاريافته در كل سازمان انتشار يابد.
اعضاي هيأت علمي ايدههاي خود را با آزادي
بيان بيشتر و بدون ترس از واكنشهاي
مديريتي ارائه نمايند [.]16
راهبردهاي رهبري (مديريت منابع انساني):

منابع انساني به عنوان دارايي مهمي در
سازمان در نظر گرفته شده كه مديريت بهينه
آنها موجب مشاركت بيشتر كاركنان در مبادله
دانش در سازمان ميشود .مديريت منابع
انساني شناسايي ،انتخاب ،استخدام ،تربيت
و پرورش نيروهاي انساني به منظور نيل به
اهداف سازمان مي باشد]14[ .
مدل مفهومي حاصل از انجام اين پژوهش
پس از آزمون وجود رابطه معنیدار بین عوامل
و اشتراکگذاري دانش از ادبیات تحقیق
استخراج و به صورت شكل  4ارائه شده است.
روابط بين عوامل با يكديگر و نيز بين عوامل
با تسهيم دانش كه فرضيات پژوهش بوده
است با استفاده از نرمافزار  SPSSو ضريب
همبستگي اسپيرمن آزمون شده كه نتايج
حاصل از آن حاكي از تأييد فرضيهها و وجود
رابطه معنيدار بين آنها ميباشد.
نتيجهگيري

همان طور که بیان گردید ،هدف از این مقاله،

ایجاد یک دید جامع در خصوص چالشها
و موانع به اشتراکگذاري دانش و شناخت
مناسب از تسهیل کنندههای آن در دانشگاهها

شکل  -4مدل موانع اشتراکگذاري دانش

و مراکز آموزش عالی بوده ،شناسایی  29عامل

از ابعاد فوق ،شاخصهاي مديريت و رهبري،

کلیدی مؤثر در فرايند به اشتراکگذاري و

پشتيباني ،انعطافپذيري ،جو سازماني ،كم

دستهبندی آنها در قالب  5حوزه منابع انسانی،

تأثيرترين شاخصها براي اشتراکگذاري دانش

فرهنگ سازمانی ،ساختار ،سیستم و فناوری و

ميباشند .نتایج مذکور ،حاصل تحلیل دادههای

راهبردهای رهبری و بررسی صحت روابط بین

پرسشنامهای از طریق آزمون فریدمن و با

عوامل اصلی و وزن (اولویت) هر یک از عوامل

استفاده از نرمافزار  SPSSميباشد.

فرعی مذکور در حوزههای  5گانه در مؤسسه

الزم به ذکر است که دانش به عنوان محصول

آموزش عالی امام جواد (ع) یزد نشان ميدهد

اصلي دانشگاه است که قبل از بهرهبرداري در

كه به ترتيب عوامل ساختاري ،راهبردهاي

سطوح مختلف ميبايست ابتدا درون دانشگاه

رهبري ،عوامل فرهنگي ،عوامل انساني و

به اشتراك گذارده شود و همان طور که بیان

عوامل سيستم و فناوري بيشترين تأثير را بر

شد ،در صورتي كه فرهنگ به اشتراکگذاري

اشتراکگذاري دانش دارند.

دانش در محيطهای

دانشگاهي پذيرفته

عالوه بر اين در هر يك از حوزههای فوق،

شود ،تعامل علمي حاصل از پذيرش اين

شاخص آموزش از بعد راهبردهاي رهبري

فرهنگ توسط اعضاي هيأت علمي ،امكان

و همچنین از بعد سيستم و فناوري ،ساختار

ايجاد آموزش كارآمد و يادگيري اثربخش

دانشي از بعد عوامل ساختاري ،مشوقهاي

را در محيط دانشگاه فراهم نموده و حتي

يادگيري محور از بعد عوامل فرهنگي و

زمينه را براي دانشجويان جهت فرضيهسازي،

ناآگاهي از بعد عوامل انساني به ترتيب

مفهومسازي و شناخت بيشتر رشته تخصصي

بيشترين ممانعت را براي اشتراکگذاري دانش

خود و كسب مهارتهاي مورد نياز پس از

ايجاد ميكند و به همین ترتيب در هر يك

دانشآموختگي فراهم ميكند و بنابراين به

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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داريوش پورسراجيان ،محمدصالح اولياء ،مژگان سلطاني عليآبادي

شکل  -4مدل موانع اشتراکگذاري دانش

نظر ميرسد از مجموعه عوامل فوق ،توجه

شکل  -4مدل موانع اشتراکگذاري دانش

ویژه به منابع انسانی (به عنوان عامل اصلي
به اشتراکگذاري و نشر دانش) ،راهبردهای
رهبری و توسعه فرهنگ سازمانی ،نقش مهمی
را در توسعه فرايند به اشتراکگذاري دانش
و به جريان انداختن آن و نيز توانمندسازی
سازمانی در كشف دانش پنهان افراد ایفا
ميکند.
در پایان الزم به ذکر است که اين مقاله
حوزه دانش مشهود را مورد توجه قرار داده
است و لذا بررسي موانع به اشتراکگذاري
دانش ضمني نيز ميتواند به نتايج جالبي
منجر شود .توسعه مفاهیم و نتایج حاصل از
طریق انجام چنين تحقيقي در سایر دانشگاهها

....................................................
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و مراکز آموزش عالی ،پژوهشگاهها ،پارکها و
مراکز رشد علم و فناوری و همچنین دیگر
سازمانها پیشنهاد میگردد.
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