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 يمعاونت آموزشگيري  ميدانش در كانون تصماشتراك گذاري  تيوضع
  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 
  هيرضا دهنو ،*ياحير الي، ليغزال آذر

  
 

  چكيده
 يدانش است. پژوهش حاضر با هدف بررس گذاري اشتراكها در به  سازمان ييدانش، توانا تيريو مهم در مد ديياز عوامل كل يكيمقدمه: 

  انجام شد. 1394در سال  رانيا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يبر آن در معاونت آموزش مؤثردانش و عوامل  گذاري اشتراك تيوضع
كاركنان شاغل در  يةانجام گرفت. جامعه پژوهش شامل كل 1394است كه در سال  يمقطع يفيتوص پژوهش حاضر مطالعهها:  روش

مربوط به  يها نفر). داده 280وارد مطالعه شدند ( يها به روش سرشمار و نمونه يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يمعاونت آموزش
 يرهبر يراهبردها ،يعوامل ساختار ،يعوامل فرهنگ ،يل انسانبعد عوام 5ساخته در  محقق شنامهدانش با استفاده از پرس گذاري اشتراك

 بيبا استفاده از ضر ها داده لي. تحلديگرد آوري جمع يا نهيگز 5 كرتيل اسي، به صورت مق)سؤال 46(در مجموع يو فناور ستميو س
  انجام شد. رمنياسپ يهمبستگ
 بيدانش به ترت ميگانه تسه5نمره ابعاد  نيانگي). م% 5/83ييگو پاسخپرسشنامه در مطالعه شركت كردند (نرخ  لينفر با تكم 234درنهايتنتايج: 

 انساني عوامل و 47/2±51/0 يفرهنگ عوامل ،59/2±44/0 يو فناور ستمسي ،66/2±54/0 يرهبر راهبردهاي ،7/2±46/0 يعوامل ساختار
 هينمره و گو نيتر كم 82/0 اريو انحراف مع 73/1 نيانگيبا م "دانش گذاري اشتراكپاداش در مقابل  افتيدر" هيگو. آمد به دست 52/0±46/2
 نيباالتر 97/0 اريو انحراف مع 61/3 نيانگيبا م "سازمان يها قسمتواحدها/ انيبدون مشكل بودن سرعت تبادل دانش و اطالعات موجود م"

  ).P>05/0آمد ( به دست يدانش ارتباط معنادار گذاري اشتراكسابقه كار با  ريمتغ انيشد. تنها م نييمطالعه تع يها هيتمام گو انينمره در م
ابعاد  نيا تيرا به خود اختصاص داد، تقو يمورد بررس يها طهيح انينمره در م نيتر كم يو فرهنگ يكه عوامل انسان يياز آنجاگيري:  نتيجه
استفاده  يبرا يراه حل مناسب رسد يدانش به نظر م گذاري اشتراكبه  تياهم قيدر سطح معاونت از طر ي. اصالح ساختار فرهنگاست يضرور

  گردد. مي شنهاديداوطلبانه كاركنان پ تيحضور و فعالجهت   ها در نظر گرفتن مشوق نهيزم نيباشد. در ا تيقابل نيمؤثر وكارا از ا
  

  رانيا ،يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ،ي، معاونت آموزشدانشانتقال دانش،  گذاري اشتراكهاي كليدي:  واژه
  148 تا 138 ):14(16؛ 1395پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

 يها دانش، مبادله و انتقال دانش با گروه يگذار اشتراك

                                                 
 ،يو درمان يخدمات بهداشت تيري)، گروه مداري(استاد ياحير اليلنويسنده مسؤول:  *

  l.riahi@srbiau.ac.ir. رانيتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم قات،يواحد علوم و تحق
گروه  ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريارشد مد يآموختة كارشناس دانش يغزال آذر

تهران،  ،يدانشگاه آزاد اسالم قات،يواحد علوم و تحق ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريمد
(دانشيار)، مركز تحقيقات مديريت  )؛ دكتر رضا دهنويه(gh.azari@srbiau.ac.ir. رانيا

پژوهي در سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان،  ارائه خدمات سالمت، پژوهشكده آينده
  )rdehnavi@gmail.comكرمان، ايران. (
  16/1/95، تاريخ پذيرش: 9/12/94، تاريخ اصالحيه: 1/10/94مقاله:  تاريخ دريافت

در جهت  ،يهر نوع كانال ارتباط قياز طر يو خارج يداخل
). 2و1(شده است فيتوسعه ارزش دانش در سازمان تعر

بر  يسازمان سع كيكاركنان  ،يسنت يها در اقتصاد
منافع  يدانش و مهارت و حداكثرساز يساز يشخص
 يشخص ييآنها به عنوان دارا ازخود دارند و  يشخص
حالت، انتقال و  ني. در اكنند ياستفاده م يرقابت طيدر شرا
  . ابدي مي دانش كاهش يگذار اشتراك
دانش  گذاري اشتراكاستفاده از مفهوم  رياخ يها در سال

 ،يمنيدر جهت بهبود ا يدرمان يبهداشت يها در سازمان
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). 3(است افتهيخدمات گسترش  تيفيك يو ارتقا ياثربخش
كارا و اثربخش در  ماتيبه اتخاذ تصم ازيبخش سالمت ن

 يها تيخدمات دارد. محدود تيفيك يحفظ و ارتقا نيع
گيري  ميباعث شده است كه به منظور تصم زين يا بودجه
از  شيب ت،يفيو با ك حي، استفاده از اطالعات صحمؤثر

  ).4باشد( ازيگذشته مورد ن
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  يمعاونت آموزش

در  يآموزش علوم پزشك يبه عنوان متول ران،يا يپزشك
 ،يآموزش يها در خصوص رشتهگيري  ميتصم ران،يا

را بر  يمداوم آموزش يها برنامه ،علمي هيأت ديامور اسات
 يدپارتمان تخصص كيمعاونت به عنوان  نيعهده دارد. ا
گيري  ميو تصم يكارشناس يها تيفعالو  شود يشناخته م

ان و نظر صاحب قيبه اطالعات دق ازيدپارتمان ن نيدر ا
از گيري  بهره نيدارد. بنابرا يو خارج يكارشناسان داخل

منتج به  يدانش در جهت كار كارشناس يگذار اشتراك
دانش به عنوان راه  ميو تسه يآموزش يها گيري تصميم

  . دينما مي يتجارب ضرور عيتجم يبرا يحل
دانش انجام  گذاري اشتراكدر حوزه  يمطالعات متعدد 

مطالعات اغلب در حوزه صنعت انجام  نيگرفته است. ا
 زي). در حوزه بهداشت و درمان ن8تا5(گرفته است

) و Ali( يصورت گرفته است. مطالعه عل يمطالعات
در  يهمكارانش نشان داد كه هر چند از تكنولوژ

 نياست، اما ا دهيگرد ستفادهمورد مطالعه ا يها سازمان
استفاده اغلب به صورت انجام امور روزمره بوده و 

دانش با  گذاري اشتراك نهيدر زم يگير چشم تيفعال
). 9صورت نگرفته است ( ها يتكنولوژ نياستفاده از ا

) نشان داد كه استفاده از Wiemken( مكنيمطالعه و
نظر  ربا د يمارستانيب يها در جهت كاهش عفونت يفناور

 يدانش، كاف گذاري اشتراكگرفتن نقش آنها در 
در مطالعه خود كه با  زي) نCurrie( هي). كور10(ستين

 يريو الزامات به كارگ طيشرا يهدف بررس
و بخش سالمت  ها دانش در سازمان گذاري اشتراك

 راتيي) انجام داد، نشان داد كه تغNHSانگلستان (
گيري  به كار ظورمحسوس در ساختار نظام سالمت به من

شده است؛  جاديان انظر صاحب دگاهياشتراك دانش از د
تا حد مطلوب استفاده از  ياريحال فاصله بس نيبا ا

  ). 11ارد(دانش وجود د گذاري اشتراك
و  ها مطالعات در سازمان نيا يحال فراوان نيبا ا

 ياست. مطالعات نييپا ،يو راهبرد گير تصميم يها دپارتمان
 انجام گرفته است. زين ها حوزه در سطح دانشگاه نيدر ا

 يشگاهدان يها طيدر مطالعه خود كه در مح انيپورسراج
 ،يانجام گرفته است، نشان داد كه پنج فاكتور، عوامل انسان

 يرهبر يو راهبردها يو فناور ستميساختار، س ،يفرهنگ
مورد توجه  ديبا يدانش در بخش آموزش گذاري اشتراكدر 

 تي). در مطالعه حاضر وضع12()1شكل ( رديقرار گ
 يفاكتورها يدانش و برخ گذاري اشتراكمختلف  يها جنبه
  شود. مي يگذار بر آن بررس ريتأث

  

  
  مدل موانع اشتراك گذاري دانش :1شكل 
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  ها روش
) Cross sectional( يمقطع يفيتوص پژوهش به صورت نيا

وزارت بهداشت، درمان و  يدر سطح معاونت آموزش
انجام گرفت. جامعه  1394در سال  رانيا يآموزش پزشك

كاركنان شاغل در معاونت  ةيمطالعه كل نيپژوهش ا
اعم  يوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك يآموزش

بود، كه  يو طرح يقرارداد ،يمانيپ ،ياز پرسنل رسم
كاركنان دفاتر مختلف  ينفر بودند. تمام 280شامل 

وارد مطالعه  يمعاونت با استفاده از روش سرشمار
مطالعه پرسشنامة  نيداده در ا آوري جمعشدند.ابزار 

دانش بود. در  گذاري اشتراك يسؤال 46محقق ساختة 
 يها يژگيمربوط به و االتپرسشنامه سؤ يابتدا

و نوع  يليسابقه كار، مدرك تحص ت،يجنس( كيدموگراف
مورد مطالعه مطرح شد. بخش به  جامعه )استخدام
 اسيسؤال، به صورت مق 46در  دانش گذاري اشتراك

و  5تا  1از  سؤالهر  ازيشد. امت يحطرا يا نهيگز 5 كرتيل
، 3، متوسط نمره 2، كم نمره 1كم نمره  اريبه صورت بس

 46 .ديگرد يطراح 5نمره  اديز اريو بس 4نمره  اديز
، عوامل  سؤال) 9( يسؤال در پنج بعد عوامل انسان

،  سؤال) 9( ي، عوامل ساختار سؤال) 8( يفرهنگ
 11( يوفناور ستمي، س سؤال) 9( يرهبر يراهبردها

 زين ها داده آوري جمعابزار  ييايو پا ييسؤال) بود. روا
پرسشنامة مورد استفاده با  يصور ييشد. روا دهيسنج

 گذاري اشتراكاستفاده از نظر هفت نفر خبره در حوزة 
به منظور انجام پايايي، پرسشنامه شد.  دييدانش تأ

نفر  30دراختيار در سطح سازمان،  تراك گذاري دانشاش
 بيضر .تصادفي قرار گرفت ه صورتب از جامعه پژوهش

 . آمد به دست) α=92/0كرونباخ ( يآلفا

نامه از دانشگاه و  يپژوهشگر با همراه داشتن معرف
وزارت بهداشت،  يالزم، به معاونت آموزش يها يهماهنگ

 يمراجعه و پس از معرف رانيا يدرمان و آموزش پزشك
موضوع مورد مطالعه، اقدام به خود و توضيح در مورد

 عيكاركنان نمود. قبل از توز انيپرسشنامه در م عيتوز

شركت در مطالعه  يكارمندان برا تيپرسشنامه، رضا
كنندگان  موارد به درخواست شركت ي. در برخديجلب گرد

افراد  يبرا يكيدر پژوهش، پرسشنامه به صورت الكترون
  شد. آوري جمع ليميا قياز طر زين ها شد و پاسخ ليميا

 يافزار آمار با استفاده از نرم ها داده ليتحل يبرا
SPSS-22 و  نيانگي(درصدها، م يفياز آمار توص
و  كيدموگراف يرهايمتغ فيتوص ي) برااريانحراف مع

استفاده شد. آزمون  يليتحل يها آزمون نيهمچن
 ريغ ها داده عيتوز ،نشان داد رونوفياسم- گروفوكولم

به منظور  رمنياسپ يهمبستگ بيضر ازنرمال بود و 
 يها ريدانش و متغ گذاري اشتراك يمعنادار يبررس

و  يليهمچون جنس، سابقه كار، مدرك تحصاي  نهيزم
  نوع استخدام استفاده شد.

  
  نتايج

پرسشنامه در مطالعه شركت كردند  لينفر با تكم 234
حاصل از  جي). بر اساس نتا% 5/83 ييگو پاسخ(نرخ 

درصد) شركت كننده در مطالعه زن  72نفر ( 168مطالعه، 
افراد شركت كننده در مطالعه  يمرد بودند. فراوان يو مابق

 ازدهيتا ده سال،  6تا پنج سال،  كيبر اساس سابقه كار 
سال و  26سال و  25تا  21سال،  ستيتا ب 16سال،  15تا 

 7/19نفر ( 46درصد)،  7/4نفر (11 بيباالتر به ترت
 59درصد)،  5/20نفر ( 48درصد)،  9/17نفر ( 42درصد)، 

. مدرك بوددرصد)  3/10نفر ( 24درصد) و  2/25نفر (
 يدكترا بيدر مطالعه به ترت كنندگان شركت يليتحص

 10اي  حرفه يدرصد)، دكترا 4/3نفر ( 8 ينيبال يتخصص
نفر  16 ينيالب ريغ يتخصص يدرصد)، دكترا 3/4نفر (

 درصد)، 2/25نفر ( 59ارشد  يدرصد)، كارشناس 8/6(
نفر  12 يدرصد، كاردان 9/38نفر معادل  91 يكارشناس

 كي پلميد ريز درصد) و 8/18نفر ( 37 پلميدرصد)، د 1/5(
آمد. بر اساس نوع  به دستدرصد  4/0نفر معادل 
درصد  1/2نفر)،  104( يدرصد رسم 4/44 زياستخدام ن

نفر)،  2( يمانيدرصد پ 9/0نفر)،  5( يشيآزما يرسم
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 9/0 يطرح يروينفر) و ن 121درصد ( 7/51 يقرارداد
را كار  نفر افراد مورد مطالعه سابقه 4(نفر) بود 2درصد (

  .)ذكر نكرده بودند
عوامل  بينمره ابعاد به ترت نيانگيم ج،يبر اساس نتا

 ،66/2±54/0 يرهبر راهبردهاي ،70/2±46/0 يساختار
 فرهنگي عوامل ،59/2±44/0 يو فناور ستمسي
. آمد به دست 46/2±52/0 انساني عوامل و 51/0±47/2
از  يآگاه"دانش،  گذاري اشتراك انساني عوامل بعد در

 يدارا "ارزش دانش (موجود وبالقوه) در سازمان
پاداش در مقابل  افتيدر" هيو گو ازيامت نيباالتر

را كسب كردند. در  ازيامت نيتر كم "دانش گذاري اشتراك
تصور كاهش "دانش،  گذاري اشتراك يبعد عوامل فرهنگ

و  ازيامت نيباالتر يدارا "رقابت در قبال اشتراك دانش
در  يونوآور تيخالق دهنده پرورش وجود فرهنگ" هيگو

را كسب كردند. در بعد عوامل  ازيامت نيتر كم "سازمان
و  يافحذف دانش اض"دانش،  گذاري اشتراك يساختار

 هيو گو ازيامت نيباالتر يدارا "مرتبط در سازمان ريغ
 نيتر كم "دانش در سازمان تيريمد يوجود برنامه برا"

 يرهبر يرا كسب كردند. در بعد راهبردها ازيامت
 يارتباط يها وجود مانع در كانال"دانش،  گذاري اشتراك

 يدارا "دانش ميدر راه تسه رانيكاركنان ومد انيم
سطح  يسازمان از ارتقا تيحما" هيو گو ازيامت نيباالتر
را كسب  ازيامت نيتر كم "كاركنان التيوتحص ها مهارت

 ز،يدانش ن گذاري اشتراك يو فناور ستميكردند. در بعد س
سرعت تبادل دانش واطالعات موجود  بودنبدون مشكل "
 ازيامت نيباالتر يدارا "سازمان يها واحدها/قسمت انيم

 بحث و يدر سازمان برا يكيزيف يفضا جاديا" هيو گو
  ). 1را كسب كردند (جدول  ازيامت نيتر كم "يهمكار

  
  رانيوزارت بهداشت ا يدانش در معاونت آموزش گذاري اشتراكگانه  5ابعاد  يها هيگو اريو انحراف مع نيانگيم ،يفراوان :1 جدول

  بعد

 بسيار كم  گويه
  تعداد(درصد)

 كم
  تعداد(درصد)

  متوسط
  تعداد(درصد)

  زياد
  تعداد(درصد)

  زياد بسيار
  تعداد(درصد)

انحراف ±ميانگين
  معيار

مل
عوا

 
ني

سا
ان

  

  10/3±٨٨/٠ %)6/4( 13 %)8/24( 58 %)9/47(112 %)4/18(43 %)4/3(8 سازماندر)و بالقوهموجود( دانش ارزش از آگاهي
 97/2±٨۴/٠ %%)3( 7 %)2/22( 52 %)47(110 %)8/24(58 %)3(7 دسترس در و منابع دانش از آگاهي

 64/2±٧۴/٠ %)4/0( 1 %)8/9( 23 %)3/48(113 %)3/36(85 %)1/5(12 سازماندردانش جريان چگونگي از اطالع

  68/2±٨٣/٠ %)4/0( 1 %)8/15( 37 %)3/42(99 %)6/34(81 %)8/6(16 افراد بين دانشي جريان
دانشمديريتاجرايو مزاياي اهداف با آشنايي

 سازمان در
22 )4/9(% 67 )6/28(% 103 )0/44(% 37 )8/15(% 5 )1/2(% ٩١/٠±72/2  

بهنسبتجديد،دانش كسب براي سازمان اقدام
 سازمان از خارج نيروهاي توان از استفاده

 جديد ونيروهاي

42 )9/17(% 73 )2/31(% 81 )6/34(% 36 )4/15(% 2 )9/0(% ٩٨/٠±50/2  

  73/1±٨٢/٠ %)0( 0 %)4/3( 8 %)1/14(33 %)5/35(83 %)0/47(110 دانشگذارياشتراك مقابل در پاداش دريافت
وجوامعگروه،تشكيل به سازمان تشويق
 ها شبكه

95 )6/40(% 97 )5/41(% 33 )1/14(% 9 )8/3(% 0 )0(% ٨١/٠±81/1  

جهتسازمانتوسط الزم يها فرصت ايجاد
 دانش مديريت مورد در آگاهي افزايش

80 )2/34(% 88 )6/37(% 56 )9/23(% 9 )8/3(% 1 )4/0(% ٨٨/٠±98/1  

مل
عوا

 
گي

هن
فر

  

ميزان قرار دادن دانش افراد در اختيار ديگران در
  40/2±٨٨/٠ %)3/1( 3 %)7/7( 18 %)3/36( 85 %)3/39( 92  %)4/15( 36  سازمان

تصور اين كه اشتراك دانش منجر به كاهش
  10/3±١٠/١ %)1/14( 33 %)4/21( 50 %)3/30( 71 %)1/29( 68 %)1/5( 12  رقابت با همكاران خواهد شد

ميزان استفاده از تسهيم دانش براي يادگيري
  44/2±٩۶/٠ %)9/0( 2 %)7/13( 32 %)5/32( 76 %)5/35( 83 %)5/17( 41  سايرين در سازمان

  3/2±٠١/١ %)0/3( 7 %)5/8( 20 %)5/26(62 %)5/38(90 %)6/22(53 احساس اجباري بودن اشتراك عقايد در سازمان
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فرهنگ حاكم بر سازمان خالقيت و نوآوري را
  06/2±٩۶/٠ %)9/0( 2 %)3/7( 17 %)8/21( 51 %)3/36( 85 %)5/32( 76  دهد پرورش مي

دانش به اشتراك گذاشته شده بر اساس منابع
  54/2±٩١/٠ %)3/1( 3 %)8/12( 30 %)2/37( 87 %)5/35( 83 %)4/12( 29  معتبر است

دانش به اشتراك گذاشته شده به روز رساني
  45/2±٩٢/٠ %)9/0( 2 %)0/12( 28 %)6/34( 81 %)9/35( 84 %)8/15( 37  شود مي

ارتباطات بين افراد براساس ايجاد اعتماد بين
  48/2±٠٢/١ %)6/2( 6 %)8/12( 30 %)2/34( 80 %)8/30( 72 %)2/19( 45  آنهاست

مل
عوا

 
ري

ختا
سا

  

ايجادمانعدانشتسهيم راه در سازماني ساختار
 كند مي

9 )8/3(% 54 )1/23(% 84 )9/35(% 70 )9/29(% 16 )8/6(% ٩٧/٠±12/3  

دانشكسبمانعو مدارك اسناد بودن محرمانه
 شود مي

12 )1/5(% 54 )1/23(% 80 )2/34(% 65 )8/27(% 21 )0/9(% ٠٣/١±12/3  

ميانارتباطاتجريان سازمان فعلي ساختار
 محدود را سازمان مختلف يها بخش و واحدها

 كند مي

7 )0/3(% 72 )8/30(% 79 )8/33(% 61 )1/26(% 13 )6/5(% ٩۶/٠±00/3  

ايگونهبهسازماندر دانش يده سازمان نحوه
 شود حذف مرتبط و غير اضافي دانش كه است

4 )7/1(% 17 )3/7(% 78 )3/33(% 103 )44(% 32 )7/13(% ٨۶/٠±60/3  

وجودسازماندردانش مديريت براياي  برنامه
 دارد

67 )6/28(% 89 )0/38(% 66 )2/28(% 8 )4/3(% 3 )3/1(% ٩٠/٠±10/2  

آنازسازماندردانش نقشة وجود صورتدر
 شود مي مؤثر استفاده

64 )4/27(% 91 )9/38(% 54 )1/23(% 19 )1/8(% 2 )9/0(% ٩۵/٠±14/2  

  17/2±٩٩/٠ %)7/1( 4 %)7/7( 18 %)6/25(60 %)2/34(80 %)6/28(67 استشدهاستانداردسازي دانش، مستندسازي
دانشمديريتاجراي براي الزم ظرفيت سازمان

 دارد را
28 )0/12(% 60 )6/25(% 84 )9/35(% 48 )5/20(% 13 )6/5(% ٠۶/١±81/2  

ايبودجهسازماندر دانش مديريت اجراي براي
 است شده گرفته نظر در

58 )8/24(% 87 )2/37(% 64 )4/27(% 17 )3/7(% 3 )3/1(% ٩۵/٠±21/2  

ري
رهب

اي 
د ه

هبر
را

  

 85/2±١/١ %)4/6( 15 %)9/20( 49 %)3/36( 85 %)8/21( 51 %)2/13( 31 دارنداعتماددانشاهميت به سازمان عالي مديران

ومشيخطمورددر مختلف واحدهاي ينمسؤول
 و گفتگو بحث با هم سازمان آينده يها برنامه

 كنند مي

31 )2/13(% 57 )4/24(% 79 )8/33(% 60 )6/25(% 6 )6/2(% ٠۴/١±79/2 

سازماندرروابطو ارتباطات برقراري نحوة
 است شده تعيين پيش و از رسمي

22 )4/9(% 41 )5/17(% 97 )5/41(% 65 )8/27(% 8 )4/3(% ٩٨/٠±98/2 

راكارشانانجامنحوه و رويه توانند مي همكاران
 كنند تعيين خودشان

50 )4/21(% 83 )5/35(% 76 )5/32(% 23 )8/9(% 2 )9/0(% ٩۴/٠±33/2  

بهمربوطتصميماتتوانند مي سازمان كاركنان
 كنند اتخاذ خودشان را كارشان

39 )7/16(% 93 )7/39(% 70 )9/29(% 27 )5/11(% 5 )1/2(% ٩٧/٠±42/2  

توانميسازماندرموجود دانش كارگيري بهبا
 گرفت مطمئن تصميمات

19 )1/8(% 47 )1/20(% 89 )0/38(% 68 )1/29(% 9 )8/3(% ٩٩/٠±00/3  

و تبادلبحثجهتمنظم جلسات داراي سازمان
 است و كاركنان ينمسؤول ميان نظر

64 )4/27(% 70 )9/29(% 66 )2/28(% 28 )0/12(% 4 )7/1(% ٠۵/١±30/2  

و تحصيالتهامهارت سطح ارتقاي از سازمان
 كند مي حمايت كاركنان

66 )2/28(% 73 )2/31(% 67 )6/28(% 20 )5/8(% 6 )6/2(% ٠۴/١±25/2 

راهدرو مديرانكاركنان ميان ارتباطي يها كانال
 كند مي ايجاد مانع دانش تسهيم

24 )3/10(% 52 )2/22(% 75 )1/32(% 57 )4/24(% 25 )7/10(% ١۴/١±03/3  
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تم
يس

س
 و 

ري
ناو
ف

  

خاصيافراديامركزدانش، مديريت اجراي براي
 آوري جمع را دانش كه دارد وجود سازمان در
 كنند

57 )4/24(% 98 )9/41(% 68 )1/29(% 9 )8/3(% 1 )4/0(% ٨۴/٠±13/2  

مجازيفضاهايو همكاري  بحث  براي سازمان 
 است كرده ايجاد 

63 )9/26(% 93 )7/39(% 57 )4/24(% 20 )5/8(% 1 )4/0(% ٩٣/٠±15/2  

فيزيكيفضاهايو همكاري، بحث براي سازمان
 است كرده ايجاد

70 )9/29(% 97 )5/41(% 51 )8/21(% 14 )0/6(% 2 )9/0(% ٩١/٠±06/2  

در مكاني فيزيكيرا خود مورد نياز دانش
 كنيد مي  ذخيره

54 )1/23(% 79 )8/33(% 72 )8/30(% 23 )8/9(% 4 )7/1(% ٩٩/٠±32/2  

)فيزيكيغير(مكاني در  را  خود نياز  مورد دانش
 كنيد مي  ذخيره

46 )7/19(% 58 )8/24(% 87 )2/37(% 38 )2/16(% 4 )7/1(% ٠٣/١±55/2  

افراديهمةبرايدسترس قابل صورت به دانش
 شود مي ذخيره نياز دارند آن به كه

49 )9/20(% 70 )9/29(% 77 )9/32(% 34 )5/14(% 4 )7/1(% ٠٣/١±46/2  

موجودو اطالعاتدانش به دسترسي سرعت
 است مناسب  ها قسمت/واحد ميان

26 )1/11(% 70 )9/29(% 87 )2/37(% 48 )5/20(% 3 )3/1(% ٩۵/٠±70/2  

شدهخلقو اطالعات دانش به دسترسي سرعت
 ذخيره سند صورت به كاغذ روي بر كه موجود
 سازمان هاي قسمت/ واحدها ميان است، نشده

 است مناسب

39 )7/16(% 74 )6/31(% 83 )5/35(% 34 )5/14(% 3 )3/1(% ٩٧/٠±51/2  

شدهخلقاطالعاتو دانش به دسترسي سرعت
 ذخيره سند صورت به كاغذ روي بر كه موجود
 سازمان هاي قسمت /واحدها ميان است، شده

 است مناسب

35 )0/15(% 84 )9/35(% 84 )9/35(% 30 )8/12(% 1 )4/0(% ٩١/٠±47/2  

ميانموجودو اطالعات دانش تبادل سرعت
 است مشكل بدون قسمت/واحد

5 )1/2(% 29 )4/12(% 86 )8/36(% 76 )5/32(% 38 )2/16(% ٩٧/٠±48/3  

ميانموجودو اطالعات دانش تبادل سرعت
 است مشكل بدون سازمان هاي قسمت/واحدها

4 )7/1(% 23 )8/9(% 79 )8/33(% 78 )3/33(% 48 )5/20(% ٩٧/٠±61/3  

  
 ريمتغ انيتنها م رمن،ياسپ يآزمون همبستگ جيبر اساس نتا

 يفيضعهمبستگي دانش ارتباط  گذاري اشتراكسابقه كار با 
شامل  رهايمتغ ريسا اني) و م>05/0pآمد ( تبه دس

 گذاري اشتراكو نوع استخدام با  يليمدرك تحص ت،يجنس
  ). 2(جدول )<05/0pمشاهد نشد( يدانش ارتباط معنادار

  
  دانش گذاري اشتراكو  كيدموگراف يرهايارتباط متغ :2جدول

  نوع استخدام  مدرك تحصيلي  كار سابقه جنسيت آماره آزمون  متغير

  34/0  43/1  15/2 81/0 مقدار آزمون  دانش گذاري اشتراك
  P value( 35/0 03/0  17/0  54/0( سطح معناداري

  
  بحث

 يگذار اشتراك تيوضع يمطالعه حاضر با هدف بررس
مؤثر بر آن در سطح معاونت  يدانش و فاكتورها

 رانيا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يآموزش

  انجام گرفت. 1394در سال 
 ازيامت نيباالتر بيگانه به ترت 5ابعاد  ج،يبر اساس نتا

 ،يو فناور ستميس ،يرهبر يعوامل راهبردها مربوط به
 جينتا آمد. به دست يعوامل انسان و يعوامل فرهنگ
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 يپژوهش حاضر نشان داد كه در بعد عوامل انسان
از ارزش دانش (موجود  يآگاه"دانش،  گذاري اشتراك
پاداش  افتيدر"و  ازيامت نيباالتر ") در سازمانهوبالقو

را كسب  ازيامت نيتر كم "دانش گذاري اشتراكدر مقابل 
پژوهش مبحث پاداش در قبال  جيكرد. بر اساس نتا

 نمره شد. به نظر نيتر كمدانش حائز  گذاري اشتراك
كاركنان  ،وزارت بهداشت  يآموزشرسد در معاونت  مي

پاداش مناسب را  اي قيدانش، تشو گذاري اشتراكدر قبال 
 ها و مشــوق ها كه پاداش يكنند در حال نمي افتيدر

هســتند كه سبب اشــتراك دانش  يو مهم ياتيعوامل ح
ي مشابه ها شوند. بر اســاس پژوهش مي كاركنان نيب

 يها زانندهيدانش به انگ گذاري اشتراككاركنان براي به 
تصور  شوق،دارند. بدون وجود م ازيقوي ن
كاركنان دشوار است. حال  انيدانش در م گذاري اشتراك

 قيتشو يباشــد. برا يرماليغ اي يمال ديشا ها مشوق نيا
 ،يپول يها پاداش لياز قب يمال يها اشتراك دانش، مشوق

 جادي). ا13استفاده شود( ديبه آن با هيحقوق و شب شيافزا
 اريبس نقشمناسب،  يها ارائه مشوق يبه نوع اي زهيانگ
كند.  مي فايدانش ا گذاري اشتراكدر كاركنان در به  يمهم

فر و همكارش كه در  انيكه در مطالعه خاتم يبه طور
 نيكاركنان ا انيشهر مشهد و در م يها سطح كتابخانه

 يها ساخت ريز جاديبه ا زيانجام گرفت ن ها كتابخانه
بهتر  گذاري اشتراك يبرا يكار راهبه عنوان  يمشوق

عدم  ،يهمخوان نيعلت ا دي). شا14اشاره شده است( شدان
ارائه  يمناسب برا يها سميو مكان وكاروجود ساز

دانش در سطح  گذاري اشتراكدر خصوص  ها مشوق
 رانيموضوع در سطح مد نيو عدم درك ا ها سازمان

  ارشد باشد. 
دانش، تصور كاهش  گذاري اشتراك يفرهنگدر بعد عوامل 

 هيو گو ازيامت نيرقابت در قبال اشتراك دانش باالتر
در  يونوآور تيقخال دهنده پرورش وجود فرهنگ

 يمطالعه نعمت جيرا كسب كرد. نتا ازيامت نيتر كمسازمان 
 ،ينشان داد كه بعد فرهنگ سازمان زيو همكارش ن ياناراك

ارتباط  يدانش دارا گذاري اشتراكابعاد  رينسبت به سا
دارد.  يدانش درون سازمان گذاري اشتراكبا  يتر يقو

به  ديبا ازمانكنند كه فرهنگ س مي اشاره نيآنان همچن
و نـوآوري را در سازمان  ـتيگونه اي باشد كه خالق

 انيم ياشتراك دانـش در واقـع پلـ رايز دينما تيتقو
امـر  ـني). با انجام ا15است( تيدانش و خالق تيريمد

 يامروز باق يرقابت اييدر دن ها اسـت كه سازمان
عوامل فرهنگ  تي) در مطالعه خود اهمLin( نيل مانند. مي

 نيب يها گروه انيدانش م گذاري اشتراكسازمان در 
  ).16كند( مي بيان را يو درون سازمان يسازمان

حذف "دانش،  گذاري اشتراك يدر بعد عوامل ساختار 
وجود برنامه "و  نيباالتر "مرتبط ريوغ يدانش اضاف

را كسب  ازيامت نيتر كم "دانش در سازمان تيريمد يبرا
 يدولت يها تمام ارگان انيم دركرد. مطالعه حسن زاده كه 

 تينشان داد كه وضع زيانجام گرفته است ن رانيدر ا
و سازمان  ها در سطح وزارتخانه يعوامل ساختار

به گسترش  ازيو ن ستيمناسب ن يزيو برنامه ر تيريمد
  ).17گردد( مي به شدت احساس ياقدامات اصالح

دانش، وجود  گذاري اشتراك يرهبر يدر بعد راهبردها 
در راه  رانيكاركنان و مد انيم يارتباط يها مانع در كانال

سازمان از  تيحما هيو گو ازيامت نيدانش باالتر ميتسه
 نيتر كمكاركنان  التيو تحص ها سطح مهارت يارتقا
و همكاران نشان  يمطالعه نخع جيرا كسب كرد. نتا ازيامت

 نيا رانيمد يفرد يژگيو و يارتباط يها داد كه كانال
دانش به  گذاري اشتراكدهد كه  مي اجازه را به كاركنان

كه در پژوهش حاضر  يانجام گردد، در حال ينحو مناسب
 گذاري اشتراكبه  ريدر مس يموضوع به عنوان مانع نيا

 ديتفاوت را شا نيا لي). دل18شده است( يدانش معرف
كه در مطالعه  ي. به طورديد گو پاسخبتوان در جامعه 

 رانيمد اريت پرسشنامه در اختسؤاال كارانو هم ينخع
 انيگو پاسخدر پژوهش حاضر  اما )18قرار گرفته است(

ن و وزارت بهداشت درما يكاركنان معاونت آموزش
  .بودند يآموزش پزشك
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بدون  دانش، گذاري اشتراك يو فناور ستميدر بعد س
 انيمشكل بودن سرعت تبادل دانش و اطالعات موجود م

 جاديا هيو گو ازيامت نيسازمان باالتر يها قسمتواحدها/
 نيتر كم يبحث و همكار يدر سازمان برا يكيزيف يفضا
دهد  مي نشان زيرا كسب كرد. مطالعه حسن زاده ن ازيامت

در  رانيا يكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
در  ييمتوسط به باال تياز وضع ها وزارتخانه ريسا انيم
برخوردار است و  ياطالعات يها ستميسو  يفناور طهيح

شده  يمعرف نهيزم نيموفق در ا يها جزو وزارتخانه
 نياست، هر چند با توجه به سطح انتظارات كاركنان، ا

 يكاركنان در بعض دگاهيو از د ابديتواند ارتقا  مي زانيم
  ).17(ش شده استگزار يمشكالت ها نهيزم

مطالعه حاضر، اغلب كاركنان نسبت  جينتا گريبر اساس د
مشخص  يها وجود برنامه ،يقيتشو يها ستميبه وجود س

باال به  يارتباط يها دانش، كانال گذاري اشتراك يبرا
 يمثبت دگاهيبه باال در سطح معاونت د نييو پا نييپا

 يها طهينمره در حترين  نييموارد پا نينداشتند و اكثر ا
 جينتا نيرا به خود اختصاص داده بود. بر اساس ا دخو
 رانيالزم در سطح مد يها تيحساس جاديتوان با ا مي

دانش و به طبع  تيريواحد مد اندازي راهمعاونت نسبت به 
 قيقالب اقدام نمود و از طر نير ادانش د گذاري اشتراك

 افتيو در ها استيها، سكار راه، ها واحد برنامه نيا
  دانش را دنبال نمود. گذاري اشتراك يازا رد ها مشوق

دانش  گذاري اشتراكسابقه كار و  انيم ج،يبر اساس نتا
 دگاهيسابقه كار، د شيمشاهده شد. با افزا يارتباط معنادار

كاركنان شركت كننده در مطالعه در خصوص 
بتوان مقاومت  دياست. شا افتهيدانش كاهش  گذاري اشتراك

دانش  گذاري اشتراكدر مورد  تر بيشكاركنان با سابقه كار 
دانش و سابقه  گذاري اشتراك انيرابطه معكوس م ليرا دل

شامل  يمورد بررس يرهايمتغ ريسا انيكار دانست. م
 گذاري اشتراكو نوع استخدام با  يليمدرك تحص ت،يجنس

  مشاهده نشد.  يدانش رابطه معنادار
الزم در  يها تيحساس جاديتوان با ا مي جيبر اساس نتا 

دانش و به  تيريواحد مد اندازي راهنسبت به  رانيسطح مد
 قيقالب اقدام نمود و از طر نيدانش در ا گذاري اشتراكطبع 

 ها مشوق افتيو در ها استيسها، كار راه، ها واحد برنامه نيا
 فينمود. تعر بالدانش را دن گذاري اشتراك يدر ازا

دانش در سطح  گذاري اشتراكو  تيريمد حيچارچوب صح
. دينما مي يوزارت بهداشت ضرور يمعاونت آموزش

كند تا موضوع  مي چارچوب به كاركنان كمكوجود
دانش و  يها تيدانش را درك كنند و فعال گذاري اشتراك

 نهيرا به ع يسازمان ييبر كارا ها تياثرات فعال يونگچگ
  . نندمشاهده ك

توان به انجام پژوهش  مي از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر
موضوعات مرتبط با آموزش گيري  ميدر كانون تصم

وزارت بهداشت،  يمعاونت آموزش يعنيدر كشور  يپزشك
اين كه اشاره نمود. با وجود  يدرمان و آموزش پزشك

انجام شده است اما انجام  ها در دانشگاه يگريمطالعات د
 پژوهش نيمعاونت از نكات بارز ا نيا حپژوهش در سط

 يها گيري تصميماز  يبخشاين كه . با توجه به است
 صورت يتخصص يها تهيشوراها و كم قياز طر يآموزش

جلسات اقدام به  ليساختارها با تشك نيو ا رديگ مي
و حضور مداوم و ثابت ندارند، امكان  ندينما گيري مي ميتصم

نبود و  سريدر مطالعه حاضر م اساختاره نيدر نظر گرفتن ا
مطالعه،  تيمحدود كيتواند به عنوان  مي موضوع نيا

  قرار دهد. ريرا تحت تاث جينتا يريپذ ميتعم
  

  گيري نتيجه
و  ينمود كه ابعاد عوامل فرهنگگيري  جهينت نيتوان چن يم

 ينامناسب تر تيوضع به اشتراك گذاري دانش يانسان
ابعاد در جهت  نيا تيابعاد داشتند، تقو رينسبت به سا

است. در نظر گرفتن  يدانش ضرور گذاري اشتراك
 گذاري اشتراكدر مقابل  يرماليو غ يمال يها مشوق

باشد. از  ثرتواند مؤ مي داوطلبانه دانش در سطح معاونت
جو  جاديا قياز طر يگاصالح ساختار فرهن گريطرف د
كه اغلب  يياست. از آنجا يدانش ضرور گذاري اشتراك
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و  يكار كارشناس ،بر يمعاونت آموزش يها تيفعال
 يشواهد برا هيو ته سازي ميتصم ينظر يها نهيزم

وزارت بهداشت درمان و  يحوزه آموزش انگير تصميم
از سوي گردد و  مي معطوف رانيدر ا يآموزش پزشك

محصوالت  ينبودن نقش كاركنان در خروجمشخص ديگر
خود را  ها يگذار استيو سگيري  ميمعاونت كه در قالب تصم

استفاده از  حيدرك صح ضروري است كه دهد، مي نشان
 يدرسته كاركنان ب يدانش برا گذاري اشتراك يها تيظرف
  گردد. يمعرف

  قدرداني
ارشد رشته  ينامه كارشناس انياز پا يبخش مقاله نيا

در دانشگاه آزاد  يدرمان يخدمات بهداشت تيريمد
 سندگانينو لهيوس نيبود. بد قاتيواحد علوم تحق ياسالم

وزارت بهداشت،  يمقاله از كاركنان معاونت آموزش
كه در مطالعه شركت نمودند  يدرمان و آموزش پزشك

  ند.ينما مي يتشكر و قدردان
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Abstract 
 
Introduction: One of the key factors in knowledge management is the organizations’ ability to share 
knowledge. The purpose of this paper was to examine the status of and factors affecting knowledge sharing 
in Deputy of Education in Iran’s Ministry of Health and Medical Education in 2016. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out in 2016. Research population consisted of 
all of the staffs in the Deputy of Education in the Ministry of Health and Medical Education, and the sample 
was formed by means of census method (280 people). Data about knowledge sharing were gathered by a 
researcher-made five-point Likert scale questionnaire which measured five dimensions: human factors, 
cultural factors, structural factors, leadership strategies, and system and technology (total=46 items). 
Spearman correlation coefficient was used to analysis the data. 
Results: A total of 234 people answered the questionnaire and participated in the study (response rate: 
83.5%). The mean scores of the five dimensions were respectively obtained for structural factors (2.7±0.46), 
leadership strategies (2.66±0.54), system and technology (2.59±0.44), cultural factors (2.47±0.51), and 
human factors (2.46±0.52). The item “to get rewarded in exchange for knowledge sharing” with the mean 
score 1.73±0.82 had the lowest score and the item “no problem in the rate of available knowledge and 
information exchange between units/parts of the organization” with the mean score 3.61±0.97 had the 
highest score among all of the items. A significant relationship was only found between the variable of work 
experience and knowledge sharing. (p� 0.05). 
Conclusion: Since human and cultural factors were given the lowest scores among the examined 
dimensions, it is necessary to strengthen these dimensions. Improving the cultural structure in the Deputy of 
Education through emphasis on knowledge sharing seems to be an appropriate solution for effective and 
efficient use of this capability. Accordingly, offering incentives for staff’s voluntary participation and 
activities is recommended. 
 
Keywords: Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical 
Education, Iran. 
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