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دانشگاه  علمي هيأت ياعضا نيدانش در ب ميبه تسه ليبر تما مؤثرعوامل 
  رازيش يعلوم پزشك
  

  يطالب ديسع، احمد رستگار، *ييعباس ثابت مهارلو، فيمحمدحسن ص
  

 

  چكيده
 رينكارناپذا يدانش ضرورت ميبر تسه تأثيرگذارشناخت عوامل ، يرقابت تيدانش در كسب مز ميتسه ندهيفزآ تيبا توجه به اهممقدمه: 

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياعضا نيب دانش در ميتسه تمايل بهعوامل مؤثر بر  ييمطالعه به شناسا نيا. رود مي بشمار
  . پرداخت
 آماري جامعه. است يهمبستگ يفياز نوع توص ها اطالعات و داده يو از منظر گردآور يكاربرد، پژوهش حاضر از منظر هدفها:  روش
 ينفر به عنوان نمونه به روش تصادف 147 انيم نيكه از ا بود 1393در سال  رازيش يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياز اعضا كلمتش
 همكاران وهو، كابرا و  ، چو وهمكارانبوك و ( از چهار پرسشنامه استاندارد يقيتلف، اطالعات يابزار گردآور. دنديانتخاب گردبندي  طبقه
 يها و آزمون يفيتوص ياز آمارها ليتحل يبررس يبرا. بود اي گزينه 7ليكرت صورت به پرسشنامه يامتيازده . ديرداستفاده گ )تيكن
  . ديگرد دهاستفا lisrel8.5افزار  برازش با استفاده از نرم ييكوين يها و شاخص ريمس ليتحل، يهمبستگ بيضر

 يرهايمتغ انيكه از م گذارندتأثير ياريبس يرهايمتغ يه علوم پزشكدانشگا علمي هيأت يدانش در اعضا ميتسهتمايل به در نتايج: 
 يهمبستگ بيضر نيتر نييتا پا نيباالتر يدانش و هنجار ذهن مينگرش به تسه، ادراك شده يكنترل رفتار يرهايمتغ بيپژوهش به ترت
  . بودند معنادار 01/0در سطح  يهمگ كه داشتنددانش  ميرا با قصد تسه

 شيانتقال دانش، افزا يفرد برا ييو توانا ليتما قيسازي دانش را از طر ميتواند سه اعتماد در دانشگاه مي يفضا يراربرق: گيري نتيجه
  .فرد وابسته است يها تر به خواسته بلكه بيش ستيفرد ن يها ييانتقال دانش تنها وابسته به توانا رايز .دهد

  
  ريمس ليتحل ،يهنجار ذهن، اعتماد، دانش ميتسههاي كليدي:  واژه
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)mh_seyf@pnu. ac.ir (؛ دكتر احمد رستگار )يتيگروه علوم ترب)، ارياستاد ،

 دي؛ دكتر سع) ahmad@yahoo.com_rastegar(. رانيا، تهران، نور اميدانشگاه پ
. رانيا، تهران، نور اميپ شگاهدان، يتيگروه علوم ترب)، ارياستاد( يطالب

)saeedtaleebi@gmail.com (  
  14/2/94 تاريخ پذيرش:، 17/1/94تاريخ اصالحيه: ، 3/9/93 دريافت مقاله:تاريخ 

. امروز است بازار جهان يها يژگياز و يو تكنولوژ يعلم
 يعني ياز همه در موج چهارم زندگ شيآنچه ب دياما شا

دانش است كه به  تياهم، كرده دايپنمود  ييعصر دانا
، يدر سطوح مختلف فرد تيموفق  كننده نييعنوان عامل تع

 .)1(مطرح شده است يالملل نيو ب يمل، ياجتماع، يسازمان
استفاده  شود كه با مي دهينام يانيپا يدانش تنها منبع ب

كه  يدر حال نيبنابرا. شود مي تر بيشحجم آن ، تر بيش
به  ديبا، دانند مي كه چه بدانند ها است سازمان يضرور

آنچه . كنند يبردار بهره زين شياز دانش خو يطور مؤثر
 ها دهد و به سازمان مي دانش را ارزشمند جلوه تيدر نها
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دانش به  استفاده از، آنرا درك كنند تيدهد اهم مي امكان
است كه بر  ييبهتر و بهبود عملكردها گيري ميمنظور تصم

كه دانش عامل  يدر عصر .)2(تنددانش استوار هس هيپا
دانش  تيريمد، قدرت و ثروت جامعه استي  كننده نييتع
 ليدرون آنها تبد يها جوامع و سازمان فهيوظ نيتر مهمبه 

كه به طور مؤثر  ييها مخصوصاً سازمان، شده است
 و عملكرد خود تالش ها تياصالح و بهبود فعال يابر
، رانيجمله ا ازمختلف  يامروزه در كشورها. كنند مي
دانش در  تيريمد يها ستميس جاديمشتاق به ا رانيمد

از . هستند آن ديمف جياز نتا گيري سازمان با هدف بهره
مختلف  يدر ساختارها ندهايفرآترين  و مشتركين تر مهم
و عوامل مؤثر بر افراد  است دانش ميهتس، دانش تيريمد

 يها تياولوين تر مهماز ، ها دانش سازمان ميدر تسه
   .)3(است دانش در جهان تيرياندركاران مد دست
 يدر راستا ياديبن يابزارگذاري  به اشتراك اي ميتسه
و كاربرد آن در  ينوآور جاديا، دانش كارگيري به

. است يابترق تيبه مز يابيدست تيسازمان و در نها
، ي سازمانها افراد و بخش نيبدانش  گذاري اشتراك

كند  جاديا يقابل توجه رييادگيو  يتواند منافع آموزش مي
و سازوكاري قدرتمند براي بهبود بهره وري و بقاء 

  .)4(سازمان است
دانش در  ميتسه يكه اجرا ياتمؤسسو  ها از بخش يكي 

 نيدر ا. تاس يآموزش عال، است تيحائز اهم اريآن بس
ين تر مهماز  يكي، ها در دانشگاه علمي هيأت ياعضا نيب

 ليرا تشك يه آموزشمؤسس كي يها و حوزه ها بخش
افراد  نيدانش ب رييخلق و تغ، ديآنها در تول رايدهند ز مي

شود كه  مي احساس ازين نيلذا ا. كنند مي فايا ينقش مؤثر
 تر شبيهر چه ، اعضا نيب يدانش و همكار ميمفهوم تسه

 نيا ليشود چرا كه تما حمطر يدر مؤسسات آموزش عال
 كه يعوامل ييو شناسا، دانش ميافراد به سمت تسه

 مأيتوانند مستق ، ميباشند گذارتأثيرامر  نيتوانند در ا مي
، اهداف در حوزه دانش رييو تغ ديجد يها تيظرف جاديدر ا

محور توسعه و تحول ، يآموزش عال. )5(باشند تأثيرگذار

 رويين تيترب يلر جوامع مختلف است و كانون اصد
اي  در هر جامعه دهيمتخصص و آموزش د يانسان

و  ميتسه، دانش تيريتحقق مد. شود مي محسوب
جامعه دانش محور  ياساس اتيمستندسازي از ضرور

و مراكز  ها دانشگاه يدانش كه محصول اصل. است يكنون
صورت دانش  بلكه به ينياست نه تنها به شكل ع يقاتيتحق

ي بردار دانش قبل از بهره. دارد جودو زين يفردي و ضمن
ابتدا در درون سازمان به اشتراك  ديدر سطوح مختلف با

  .گذاشته شود
گره  گريكديآموزش و پژوهش به  اتياز آنجا كه ح 

 يعلم هيخورده است و پژوهش براي رونق خود به تغذ
به  شيها براي تجربه فرمول زيدانشگاه و دانشگاه ن

 گذاري تعامل و به اشتراك نيبنابرا، دارد ازيپژوهش ن
مراكز  نيشاغل در ا علمي هيأتاعضاي  انيدانش م
دارد  يسع قيتحق نيا ليدل نيبه هم. )6(است ريانكارناپذ
 ميتسه رامونيپ علمي هيأت ياعضا تمايل يبه بررس

در باب . بپردازد يات آموزش عالمؤسسدانش در 
 جاديدولت به ا ديتأك شيفزاان به اتو مي قيضرورت تحق
اقتصاد دانش محور در  يو حركت به سو يجامعه دانش

اساس  نيبر ا،  نموداشاره  نيز برنامه چهارم توسعه
 ميتسه تمايل بهبر  مؤثرعوامل  يمقاله بررس يهدف كل

 يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياعضا نيدانش در ب
 يچارچوب نظر كي هيبر پا يعلم قيهر تحق. است رازيش

آنها  انيم وابطمورد نظر و ر يرهاياستوار است كه متغ
چند تن  دگاهيبر د قيتحق نياساس ا. دينما يرا مشخص م

آنها شكل گرفته  يارائه شده از سو يها از محققان و مدل
، بين پيشبه سه دسته  رهايحاضر متغ قيدر تحق. است

وهش پژ. شوند مي ميتقس يا واسطه يرهايمالك و متغ
 زيكوم يتبادل اجتماع هيدو نظر قيحاضر از تلف
Cummings)()7( اطالعات يفناور رشيبا دو مدل پذ 

و  )8()(Ajzen آجزن) شده ريزي برنامهرفتار  يتئور(
 تيو در نها قيتحق يمدل اصل، يفناور رشيمدل پذ
  . آن شكل گرفته است يها هيفرض
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  قيتحق ير مفهومنمودا :1شكل 

  
  ها روش

پژوهش حاضر از حيث زماني از نوع تحقيقات مقطعي 
منظر از  و به اجرا درآمده است 1393كه در سال . است

ه ب قيتحق نيو روش ا تياز بعد ماه .است يكاربردهدف 
 يها ريعوامل و متغ قيدق ييبه دنبال شناسااين كه  ليدل

، آنهاست نيروابط ب نييدانش و تع ميمرتبط با تسه
به دنبال نوع و اين كه است و از جهت  يفيتوص قيتحق
به  يست از نوع همبستگها ريمتغ نيب يهمبستگ زانيم

 يپژوهش را اعضا نيا يجامعه آمار. ديآ مي شمار
نفر  198به تعداد  رازيش يعلوم پزشك دانشگاه علمي هيأت
و  يدادند حجم نمونه بر اساس جدول كروجس  ليتشك

در نظر گرفته  نفرKrejcie & Morgan)  (127 مورگان
بندي  طبقه يگيري به صورت تصادف روش نمونه ،شد

 ليتكم، افتيكه در در يبا توجه به مشكالت . تانجام گرف
تعداد ، وجود داشت ها بودن داده ليو تحل هيو قابل تجز

 .شد عيتوز) از حجم نمونه تر بيش% 20( پرسشنامه 147
، مطالعه نيدر ا كنندگان شركت يالزم به ذكر است از تمام

در  .ديآگاهانه براي شركت در پژوهش اخذ گرد تيرضا
 يبه صورت محرمانه باق، كنندگان شركت يضمن اسام

 يورود به مطالعه شامل اعضا ارهاييمع نيهمچن. ماند 
بودن  رازيشهرستان ش يعلوم پزشك دانشگاه علمي هيأت
  . بودبه شركت در مطالعه  ليو تما
استاندارد  پرسشنامهاز ابزار  ها داده آوري معج يبرا

و سنجش  يجهت بررس پرسشنامه نيدر ا .دياستفاده گرد
ادراك  يكنترل رفتار، اعتماد، يهنجار ذهني  سازه پنج
قصد استفاده از  دانش و مينگرش نسبت به تسه، شده
ت سؤاال. استفاده شد پرسشنامه 4 قيدانش از تلف ميتسه

 ريجهت سنجش متغ. بودپاسخ  بسته تسؤاالاز نوع 
 5( يهنجار ذهن)، سؤال 4( دانش مينگرش نسبت به تسه

ادراك  يكنترل رفتار، گرانيبوك و د پرسشنامهاز ) سؤال
استفاده از  قصد، هو چو و پرسشنامهاز ) سؤال 4( شده
و  ،گرانيكابرا و د پرسشنامهاز ) سؤال 5( دانش ميتسه
 دهياستفاده گرد تيكن پرسشنامهاز ) سؤال 10( داعتما
 7 كرتياز نوع ل گيري اندازه يها ابزار اسيمق. است
به منظور  .مخالفم بود از كامالً موافقم تا كامالًاي  نهيگز

عامل  ليسازه و از روش تحل يياز روا ييسنجش روا
در  يديعامل تأك ليتحل( ديپرسشنامه استفاده گرد يديتأك
ژوهشگر است كه در آن پ يمدل آزمون نظر كي اقعو

H5 

H2 

H1  

 

H4 H8 

H7 

H3 

H6 

 اعتماد

 هنجار ذهني

كنترل رفتار 
ادراك شده

قصد به تسهيم 
 دانش

نسبت بهنگرش
 تسهيم دانش
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 يروش برا نيا .كند مي آغاز يقبل هيخود را با فرض ليتحل
روش قابل اعتماد به پژوهشگر  كي يساز ييروا يابيارز

 يتواند به گونه بارز مي قيطر نيو از ا كند مي عرضه
 كياز  يكه ناش ها داده يبرابر با ساختار عامل يها هيفرض

 ازين يهاست ب شده مشخص از عامل نييتع شيمدل از پ
  .)باشد
 ياز آزمون آلفا گيري اندازه يها ابزار ييايپا يبرا
 يآلفا( يدرون يهمبستگ. نباخ استفاده شده استوكر

هنجار ، 91/0اعتماد  بيبه ترت ها متغيراز  كيهر ) كرونباخ
نگرش ، 79/0ادراك شده  يكنترل رفتار، 85/0 يذهن

 ميو قصد استفاده از تسه 73/0دانش  مينسبت به تسه
  . بود78/0 دانش

 بهبردن  يپژوهش و پ نيدر ا ها هيمنظور آزمون فرض به
 لياز روش تحل ها ريمتغ غيرمستقيمو  مياثرات مستق

از جمله  ليانجام تحل يها مفروضه. دياستفاده گرد ريمس
قرار  تيو حما يمورد بررس رهايمتغ عيتوز يبهنجار
 پژوهش با استفاده يها داده يآمار ليو تحل هيتجز. گرفت

 رفتهيصورت پذ lisrel8.5, spss18 يها زاراف از نرم
سپس ، نمونه كيدموكراف يها يژگيابتدا و. است

اثر  بيضرا، رهايمتغ يهمبستگ سيماتر يها آزمون
و بر  گريكديبر  رهايمتغ غيرمستقيماثر  بيضرا، ميمستق

گزارش  بيدانش و سپس با توجه به ضرا ميرفتار تسه
رد آنها  اي دييتأپژوهش و  يها هيفرض يبه بررس، شده

شده  ذكر يبرازندگ يها مشخصه تيو در نها شد پرداخته
  . است

  
  نتايج

 125 تعدادنهايت  در هشد عيتوز  پرسشنامه 147 از
% 85(قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز پرسشنامه

مرد بودند و  يدرصد افراد مورد بررس 68 .دهي) پاسخ
سال قرار  45ا ت 35 يد در گروه سنادرصد كل افر 32

مدرك  يدارا يدرصد افراد تحت بررس 52 .داشتند
درصد افراد  46. هل بودندأدرصد مت 5/73و  يدكتر

سابقه  يدرصد دار 32 يجامعه پژوهش استخدام رسم
  . ار بودنديدرصد استاد 52سال و  6تا  2 نيب يخدمت
 نيدر ا يمورد بررس يرهايمتغ يهمبستگ سيماتر

  . ه شده استآورد 1پژوهش در جدول 

  
  ماتريس همبستگي متغيرها :1جدول

  قصد استفاده از تسهيم دانش  نگرش نسبت به تسهيم دانش نگرش كنترل رفتاري ادراك شده هنجار ذهني اعتماد متغيرها
       1 اعتماد

      1 16/0** هنجار ذهني
     1 42/0** 17/0**  كنترل رفتاري ادراك شده

    1 23/0** 22/0** 19/0**  نگرش نسبت به تسهيم دانش
  1  35/0** 41/0** 32/0** 19/0**  قصد استفاده از تسهيم دانش

  
 بيپژوهش به ترت يرهايمتغ انياز م 1 با توجه به جدول

نگرش به )، 41/0( ادراك شده يكنترل رفتار يرهايمتغ
تا  نيباالتر) 32/0( يو هنجار ذهن) 35/0( دانش ميتسه
دانش دارا  ميبا قصد تسهرا  يهمبستگ بيضر نيتر نييپا

از آنجايي . است معنادار 01/0در سطح  يهمگ هستند كه
و اي  پژوهش هدف بررسي نقش واسطه ينكه در ا

غير ، كننده متغيرها يعني برآورد اثرات مستقيم بيني پيش
از روش  بودبين متغيرها در مدل  t مقادير، كل، مستقيم

غير ، مستقيماثرات )، 2( جدول. تحليل مسير استفاده شد
مربوط به متغيرهاي پژوهش را  tكل و مقدار ، مستقيم

  .دهد نشان مي
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  مربوط به متغيرهاي پژوهش tكل و مقدار ، غير مستقيم، اثرات مستقيم :2جدول
 tمقدار  اثرات كل اثرات غير مستقيم اثرات مستقيم اثرات

 -  -  - -  اثر هنجار ذهني بر

 64/5 22/0 - 24/0 كنترل رفتاري ادراك شده    

 26/2 21/0 18/0 08/0 نگرش نسبت به تسهيم دانش    

 77/0 15/0 14/0 07/0 قصد استفاده از تسهيم دانش    

 -  -  - - اثر اعتماد بر

 64/1 13/0 13/0 07/0 قصد استفاده از تسهيم دانش   

 66/2 31/0  10/0 نگرش نسبت به تسهيم دانش   

 -  -  - - هيم دانش براثر نگرش نسبت به تس

 30/12 51/0 - 51/0 قصد استفاده از تسهيم دانش   

 -  -  - - كنترل رفتاري ادراك شده براثر

  11/2  18/0 10/0 08/0 قصد استفاده از تسهيم دانش   
 12/5    20/0  نگرش نسبت به تسهيم دانش  

  
 مياعتماد بر نگرش به تسه مياثر مستق 2با توجه به جدول 

 10/0دانشگاه برابر با  علمي هيأت ياعضا انيانش در مد
در سطح  ياز نظر آمار) t=66/2( كه با توجه به مقدار

 مياعتماد بر قصد تسه مياثر مستق. است معنادار 01/0
كه با  07/0برابر با  علمي هيأت ياعضا انيدر م زيدانش ن

اثر . ستين معنادار ياز نظر آمار) t=64/1( به مقدار وجهت
 انيدر م يبر ادراك از كنترل رفتار يهنجار ذهن ميستقم

از نظر ) t= 64/5( كه با توجه به مقدار 24/0اعضا برابر با 
 مياثر مستق نيهمچن. است معنادار01/0در سطح  يآمار

 ياعضا انيدانش در م ميبر نگرش به تسه يهنجار ذهن
 از) t=26/2( كه با توجه به مقدار 08/0برابر با  علمي هيأت

  .است معنادار 01/0در سطح  ينظر آمار
در  زيدانش ن ميبر قصد تسه يهنجار ذهن مياثر مستق

 كه با توجه به مقدار 07/0اعضا برابر با  نيا انيم
)77/0=t (ادراك  مياثر مستق. ستين معنادار ياز نظر آمار

 انيدانش در م ميبه تسه نگرشبر  ياز كنترل رفتار
كه با توجه به  20/0ابر با دانشگاه بر علمي هيأت ياعضا
 معنادار01/0در سطح  ياز نظر آمار) t=12/5( مقدار
 انيدانش در م ميبر قصد تسه ريمتغ نيا مياثر مستق. است
 كه با توجه به مقدار 08/0برابر با  علمي هيأت ياعضا

)11/2=t (است معنادار 05/0در سطح  ياز نظر آمار .
نش بر قصد دا مينگرش به تسه مياثر مستق نيهمچن
كه  51/0برابر با  علمي هيأت ياعضا انيدانش در م ميتسه

در سطح  ياز نظر آمار) t=30/12( با توجه به مقدار
اعتماد بر  غيرمستقيمبا توجه به اثر . است معنادار01/0

دانش در  مينگرش به تسه قياز طر دانش ميقصد تسه
 01/0كه در سطح  13/0برابر با  علمي هيأت ياعضا انيم

بر  يهنجار ذهن غيرمستقيماثر  نيهمچن. است معنادار
برابر با  علمي هيأت ياعضا انيدانش در م ميقصد تسه

دهد  مي نشان نيا ؛است معنادار 01/0كه در سطح  14/0
در مدل  تيپر اهم ارينقش بساي  واسطه يها ريكه متغ
  . دهند مي از خود نشان قيتحق يمفهوم

مدل از  يازندگبر يجهت بررس، در مطالعه حاضر
از  يكل به طور. استفاده شده است يبرازندگ يها شاخص

در ، كه وجود دارد يمتنوع يبرازندگ يها مشخصه انيم
دو به درجه  ينسبت خ، برازش يها پژوهش شاخص نيا

 يشاخص برازندگ، 71/1كه برابر با ) df2x/( يآزاد
 مطلوب برابر با زانيكه م، 00/1كه برابر با ) CFI( يقيتطب

كه برابر ) GFI( برازش ييشاخص نكو، است 9/0حداقل
است  9/0مطلوب برابر با حداقل  زانيكه م، 00/1با 
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 كه برابر با) AGFI( برازش ييشده نكو ليشاخص تعد
است و جذر  9/0مطلوب برابر با حداقل  زانيكه م1/00

كه برابر با ) RMSEA( بيتقر يخطا انسياربرآورد و
كه  ،است 05/0 رابر با حداكثرمطلوب ب زانيم كه 046/0

  . حاكي از برازش بسيار خوب مدل است
  

  بحث
دانش در  ميتسه تمايل بهپژوهش عوامل مؤثر بر  نيدر ا

 رازيش يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياعضا نيب
 غيرمستقيمو  ميقرار گرفت و اثرات مستق يمورد بررس

. گرفت مالك مورد آزمون قرار ريو با متغ گريكديآنها با 
 يتبادل اجتماع هينظر قيدر مدل پژوهش حاضر از تلف

 اطالعات يفناور رشيبا مدل پذ )(Cummings  نزيكوم
با توجه به ، استفاده شد) شده ريزي برنامهرفتار  يتئور(
پژوهش حاضر  يمدل مفهوم، موجود يها هيفرض دييتأ

 ميعوامل مؤثر بر تسه يبين پيش يبرا يخوب اريمدل بس
دانش  مياعتماد بر نگرش به تسه ميمستق اثر. دانش است

 ياز نظر آمار دانشگاه علمي هيأت ياعضا انيدر م
 زيدانش ن مياعتماد بر قصد تسه مياثر مستق. است معنادار
 .ستين معنادار ياز نظر آمار علمي هيأت ياعضا انيدر م
كه بر  علمي هيأت ياستدالل كرد كه اعضا نيتوان چن مي
منبع توانا و ماهر از  كيكه سازمانشان باور باشند  نيا

به تعهدات خود عمل  يخوبه تخصص و دانش است كه ب
 نيكمك باشند به بهتر ازمنديكه افراد ن يكند و در صورت

 يستيبه فكر بهز قتيكند و در حق تيحالت از آنان حما
به سازمان  يو نگرش مثبت ديكاركنانش باشد د يشغل
مهم  يزشيعامل انگ كيكه اعتماد به عنوان از آنجا  .دارند

بودن فرد در  ريپذ بيآس زانيم، دانش است ميدر تسه
به  گرانيبا توجه به سطح توقع د گرانيقبال عملكرد د

 زانيم .)9(دارد يافراد بستگ يرخواهيو خ يستگيشا
 لهيكه به وس( فرد به همكار خود كيعدم اعتماد  اياعتماد 

تواند به  ) ميشكل گرفته است گريدكيآنها با  يروابط قبل
هر ، دانش در محل كار بپردازد ميدهد تا به تسه زهياو انگ

منجر به ، باشد تر بيشافراد و سازمان  نيچه اعتماد ب
و تالش و كوشش در جهت مشاركت در  زهيانگ شيافزا

و  يريادگيكاهش زمان ، يو فرد يدانش سازمان
شود و  مي دانش ميتسه ستمياستفاده از س يها يدگيچيپ
و سرعت  يشغل ياثربخش، يعملكرد شغل، يكار تيفيك

شود كه كاركنان  مي و باعث ابدي مي بهبود فيانجام وظا
را  يتر تيفيو با ك دتريجد، ادتريز، تر قيدق ياطالعات شغل

در  يمثبت دياحساسات و د قتيآورند و در حق به دست
. ديآ مي به وجود انشد ميتسه ستميكاركنان نسبت به س
آنان لذت بخش و  يبرا ستميس نيچون استفاده از ا

عامل مهم در  كياعتماد  يبه طور كل .)10(ارزشمند است
وجود اعتماد متقابل . است يسطح عملكرد گروه شيافزا

كه در  يكند وقت مي ليدر سازمان تبادل دانش را تسه
 وداز اعتماد متقابل وج ييسطح باال يارتباطات گروه

 يها تيدارند كه در فعال ليتما تر بيشگروه اعضا ، دارد
توجه داشت كه  ديبا. دانش شركت كنند ميمربوط به تسه
به  يول، شود مي جاديا يافراد به سخت نياگرچه اعتماد ب

از  قيتوجه دق ازمندين نيبنابرا. رود مي نياز ب يراحت
 نديگام جهت فرآ نيرو اول نياز ا. است تيريمد يسو
   .)11(اعتماد در سازمان است جاديدانش ا ميتسه

ادراك شده و  يبر كنترل رفتار يهنجار ذهن مياثر مستق
 نيا ميرابطه با اثر مستق اما دييدانش تأ مينگرش به تسه

 نيتوان چن مي .ديگردن دييدانش تأ ميبر قصد تسه ريمتغ
فكر كنند كه  علمي هيأت ياستدالل كرد كه چنانچه اعضا

شوند و كاركنان با  مي شتهگذا كدانش افراد به اشترا
احساس  جاديباعث ا، در تعامل مثبت هستند گريكدي

 نيهمچن .)12(شود مي از سازمان و همكاران تيرضا
 منجر گريكديهنگام تعامل با  يريادگياطالعات و  شيافزا
مقاصد  و استيدنبال كردن س يشود كه افراد در پ مي

 رشيجهت پذ درتالش خود را  يو تمام هستند سازمان
به مخالف باشد  دشانياگر با عقا يسازمان حت ماتيتصم
سازمان به  علمي هيأت ياعضا يهنجار ذهن. رنديگكار 
افراد در كارشان  يكند كه وقت مي سازمان كمك يبقا
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تازه و  يها دهيا قادر خواهند بود، مثبت باشند تيذهن
 يها هيرو ايخدمات ، عملكرد، در مورد محصوالت يديمف

باعث  ييها دهيا نيوجود چن. رنديگبه كار  ائه وسازمان ار
، گريد علمي هيأت يشود كه اعضا مي احتمال نيا شيافزا

به  .)13(را در كارشان مورد استفاده قرار دهند ها دهيا نيا
نگرش مثبت افراد  ،مثبت تيذهن كي جاديبا ا يطور كل

 هب يازين گريو د ابدي مي شيدانش افزا مينسبت به تسه
چون كاركنان به ، نيست كنترل از طرف مافوق نظارت و

و  يكه وظايف خويش را به خوباند  افتهيدست  تيذهن نيا
 يمشاركت اعضا. دهند مي در حد انتظار سازمان انجام

دانش  ميتسه ستميسبب درك بهتر آنان از س علمي هيأت
دانش  مياز تسه گيري و توسعه مهارت آنان جهت بهره

بر نگرش  يدراك از كنترل رفتارا مياثر مستق .)14(است
دانشگاه از  يعلم تايه ياعضا انيدانش در م ميبه تسه

 ريمتغ نيا مياثر مستق نيهمچن. است معنادار ينظر آمار
 نيتوان چن مي. است معنادار زيدانش ن ميبر قصد تسه

انجام  يو سخت ياستدالل كرد كه درك فرد از آسان
منابع و ، ها هارتدانش و برداشت فرد از م ميتسه ستميس

قصد ، بر نگرش ستميس نيدر ا ازيمورد ن يها فرصت
كه  نيبا توجه به ا. اثرگذار است ياستفاده و استفاده واقع

، بدون ترس از آنان، افراد بدون حضور مقام مافوق
نگرش آنان نسبت به ، دهند مي وظايف خويش را انجام

ند الزم را خواه زهيانگمثبت خواهد بود و  ستميس نيا
د نمنافع خود و دانشگاه را حفظ كن لهيوس نيداشت تا بد

 نيخود يك عامل براي تشويق افراد به استفاده از ا نيكه ا
  .شود مي ستميس

با حس كنترل ادراك شده به دنبال  علمي هيأت ياعضا
رفتارشان را  خواهد يهستند و م تينگرش و شخص رييتغ

را در  يراتييو اگر الزم باشد تغ دناوريتحت كنترل در ب
ادراك شده  يكنترل رفتار گريبه عبارت د، دنكن جاديآن ا

با  ها سازمان. رديگ ينشأت م ياجتماع يريپذ از معرفت
، يابيبيداركــردن وجدان فردي و تقويت حس خود ارز

توانند از  مي هاي كاركنان و رشد آگاهي سازي فرهنگ

 يعوامل ها نيرا ببرند و ا رهاثرات مثبت و مفيد آن كمال به
كنترل  .)15(امر سرعت مي بخشند نيهستند كه به تحقق ا

كه  است ادراك شده حاصل تفكر و تعمق فرد يرفتار
رفتار خود را  تواند يخود م يها و ارزش ديبراساس عقا

 ازهايو ن زهيتفكر به شدت بر انگ نيا. از درون كنترل كند
نگرش مثبت ما به . است تأثيرگذارو سپس بر رفتار 

 يا خودآگاه و ناخودآگاه به گونه شود يموجب م گرانيد
. هم فراهم شود گرانيد تيموفقي  نهيكه زم ميرفتار كن

بر خود تسلط داشته و  توانند يكه م علمي هيأت ياعضا
 يدر كار خود نسبت به كسان، رفتار خود را كنترل كنند

خاص  طياشر كيو در  نديآ يم جانيكه زود به ه
، و احساسات خود را كنترل كنند عواطف توانند ينم

   .)16(تر هستند موفق
دانش  ميدانش بر قصد تسه مينگرش به تسه مياثر مستق

 يدانشگاه از نظر آمار علمي هيأت ياعضا انيدر م
 يها استدالل كرد كه نگرش نيتوان چن مي. است معنادار
 ميتسه نديبر فرآ گيري چشم تأثير، يو شغل يسازمان

مثبت نسبت به  يداشتن نگرش قتيدر حق. دانش دارد
 جاديتواند باعث ا مي دانش از جانب افراد ميتسه

سازمان شده  يدر فضا يو خلق نوآور ديجد يها فرصت
 تيسازمان و افراد در موقع يرا برا يتر بيش تيو موفق
 ديجد يها تيو توسعه ظرف يطيمح راتييبه تغ ييگو پاسخ

توانند  مي يتيقعمو نيو افراد در چن ازمانس. فراهم كند
را در مواقع لزوم  يبهتر يو عملكرد يياجرا طيشرا

چنانچه دانش نهفته در ذهن افراد  رايز. داشته باشند
در  جيتدره ب، شود ميتسه يو مؤثر دينتواند به طور مف

خود را از  ييو كارا يرنگ شده و سودمند ذهن فرد كم
 ميكه تسه هايي مجموعهنقش مديريت در . دهد مي دست

و عامل اصلي است بسيار مهم و حساس  يدانش ضرور
تواند توانايي و استعداد را در افراد  است زيرا مديريت مي

ترويج و تشويق كند و يا رفتار و عملكرد او ، ايجاد
توان  مي انيدر پا .)17(تواند مانع اين امر حياتي شود مي

  :اشاره كرد قيتحق يها تيبه محدود
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توان از  نمي يعل يها مدلدر اين كه  با توجه به -
 ياصل يها تياز محدود يكي استفاده كرد اديز يها متغير

 نيدر هم ،است كم مورد استفاده يها ريپژوهش متغ نيا
 ندهيآ يها پژوهش يشود كه برا مي شنهاديپ زيراستا ن
دانش  ميدر ارتباط با تسه زيرا ن يگريد يها متغير
  . شود دهيسنج

 كيپژوهش از  نيا يعه آمارجاماين كه با توجه به  -
) رازيشهرستان ش يدانشگاه علوم پزشك( است دانشگاه

  . نيست ها دانشگاه گريبه د ميقابل تعم قيتحق نيا جينتا
  

  گيري نتيجه
اعتماد بر  مياثر مستق هاي پژوهش كه  يافتهبا توجه 

 علمي هيأت ياعضا انيدانش در م مينگرش به تسه
بر ادراك از كنترل  يجار ذهنهن مياثر مستق و نيز دانشگاه
 يهنجار ذهن مياثر مستق نيهمچن ،اعضا انيدر م يرفتار

 علمي هيأت ياعضا انيدانش در م ميبر نگرش به تسه
 يبرقراران نتيجه گرفت كه تو مي. را نشان داد دانشگاه

دانش را  سازي ميتواند سه مي اعتماد در دانشگاه يفضا
 شيافزا، انتقال دانش يفرد برا ييو توانا ليتما قياز طر
فرد  يها ييانتقال دانش تنها وابسته به توانا رايز ؛دهد

فرد وابسته است و  يها به خواسته تر بيشبلكه  ستين
را بر  يمثبت تأثيرتواند  مي افراد نياعتماد ب يوجود فضا

 يبرا يفراهم آوردن فرصت .خواسته داشته باشد نيا
 است كه يارداز جمله مو زين يگروه قاتيانجام تحق

  . كند فايافراد ا انيدانش م ميدر تسه يتواند نقش مثبت مي
  

  قدرداني
دانشگاه علوم  يعلم أتيه يو اعضا تيريبا تشكر از مد

 نياطالعات ا يآور كه ما را در جمع رازيش يپزشك
  نمودند. ياريپژوهش 
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Factors Influencing the Willingness to Share Knowledge among 
Faculty Members of Shiraz University of Medical Sciences 

 
MohammadHasan Seif1, Abbas Sabet Maharlouei2, Ahmad Rastegar3, Saeed Talebi4 

 
Abstract 
 
Introduction: Given the increasing importance of knowledge sharing in gaining a competitive advantage, 
understanding the factors influencing knowledge sharing is an undeniable necessity. This study aimed to 
identify the factors affecting the willingness to share knowledge among faculty members of Shiraz University 
of Medical Sciences.  
Methods: This was an applied correlational descriptive study. The population consisted of faculty members 
of Shiraz University of Medical Sciences in 2014, among which 147 subjects were selected through stratified 
random sampling. Data collection tool was a compilation of four standardized questionnaire. Questionnaire 
rating was in the form of seven -point Likert scale. The collected data were analyzed using descriptive 
statistics tests and the correlation coefficient, path analysis and goodness of fit indices using Lisrel 8. 5.  
Results: Different variables influenced the willingness to share knowledge among which perceived 
behavioral control, attitudes toward knowledge sharing, and subjective norm had the highest to lowest 
correlation coefficients respectively in relation to sharing knowledge; all the three variables were significant 
at the 0.01 level.   
Conclusion: Building trust in university environments can enhance knowledge sharing through individuals’ 
willingness and capabilities to transfer knowledge; knowledge transfer is not just dependent on capabilities 
but more on willingness to do so.  
 
Keywords: Knowledge sharing, trust, subjective norm, path analysis 
 
Addresses: 
1. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: 
mh_seyf@pnu. ac.ir 
2. () MSc., Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: 
a.sabet66@yahoo.Com 
3. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: 
rastegar_ahmad@yahoo.com 
4. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. Email: 
saeedtalebi@gmail.com 


