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  مقاله پژوهشي 

  
 دياسات نيعوامل مؤثر بر انتقال و اشتراك دانش ب يابيسنجش و اعتبار

  تهران يدانشگاه علوم پزشك
  

  يزداني درضايحم فر،يخن نيحس ،يكمال دران اراد،ي، فرزانه ك*انينرگس قدس
  

 

  چكيده
ا هدف ب پژوهش حاضر. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است تربيشامروزه  ودانش است  تيريمد يندهايانتقال دانش قلب فرآمقدمه: 

   انجام شد.تهران  يدانشگاه علوم پزشك در دياسات نيعوامل مؤثر بر انتقال و اشتراك دانش ب يابيسنجش و اعتبار
ا استفاده است كه باي پژوهش پرسشنامه نيابزار ا. است ختهيپژوهش آم كياز  يبخش كم ،يفيتوص -يشيمايپ يمطالعه نيا ها:روش

تهران اجرا  يدانشگاه علوم پزشك دياسات ينفر 1577نفر از جامعه  162با حجم اي و در نمونه طبقه ديگرد يطراح يفيبخش ك يهاافتهياز 
  . دگردي انجام Lisrel افزارنرماستفاده از  با ريمس ليحلبه روش ت هاداده. ديگرد

 )=RMSEA 07/0 و =90/0GFIبا ( زين يدييتأ يعامل ليبود و تحل برخوردار يخوب يياياز پا 97/0 كرونباخ آلفاي با نامه پرسشنتايج: 
در دانشگاه  داساتي و دانش جمله از چهار مؤلفه تيالگو، وضع نياي مؤلفه 9 انياز م. انتقال دانش بود الگوي مطلوب برازش دهنده نشان

 نيانتقال دانش در ا يبرا طيو مح ديجمله دانشگاه و ارتباط آن با اسات از گريدي كه پنج مؤلفه يمطلوب بود در حال هرانت يعلوم پزشك
  . برخوردار نبود يچندان مطلوب تيدانشگاه از وضع

گونگي چبه عنوان سازمان و » دانشگاه«انتقال دانش، عاملِ  نديدر فرآعامل  مؤثر ترينمطالعه نشان داد كه  نيا جينتاگيري: نتيجه
اشتراك  شوقه مك رديصورت گاي به گونه د،ياساتارتقاي  نيالزم است اصالح قوان نيبنابرا. نهفته است طيدانش و مح د،ياسات باآن  مواجهه
 يآموزش يبه كارهادهي باشد كه موجبات جهتاي گونهبه  در ارتباط با صنعت و جامعه دهينظام گرنت كي يطراح. گردد دياسات نيدانش ب

 هادانشكده يمعل رينكته مهم است كه خط س نيا نيهمچن. ديبه عمل آ يريجلوگ زين يعلم يهايهم گردد تا از پراكنده كارافر يو پژوهش
  . باشند گريكديدانشگاه مكمل  يبه اهداف علم دنيرس براي

  
  تهران يدانشگاه علوم پزشك ،دانش تيرياشتراك دانش، مدانتقال دانش، هاي كليدي: واژه
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 يارابف سيپرد ،يآموزش تيريمد يدكتر ان،يدكتر نرگس قدسنويسنده مسؤول:  *

. رانيا رجند،يب ان،يمدرس دانشگاه فرهنگ ران؛يدانشگاه تهران، قم، ا
narges_ghodsian@ut.ac.ir  

دانشگاه  ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يپزشكاي حرفه يدكتر يدانشجو اراد،يك فرزانه
. رانيا رجند،يب رجند،يب يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك

)farzaneh.kiarad@bums.ac.ir(استاد)، دانشكده علوم  يدكتر كمال دران )؛

  مقدمه
هاي امروزي نه تنها به عنوان يك نهاد اجتماعي دانشگاه

مطرح هستند، بلكه در مسير تبديل شدن به نهادي ارتباطي 

)، دكتر kdorrani@ut.ac.ir(. رانيدانشگاه تهران، تهران، ا ،يو روانشناس يتيترب
ن، دانشگاه تهرا يفاراب سيپرد ،يو حسابدار تيري(استاد)، دانشكده مدفريخن نيحس
)، دانشكده اري(استاد يزداني درضاي)، دكتر حمkhanifar@ut.ac.ir(. رانيقم، ا
. رانيدانشگاه تهران، قم، ا يفاراب سيپرد ،يو حسابدار تيريمد

)hryazdani@ut.ac.ir(  
  3/6/98 تاريخ پذيرش: ،26/1/98، تاريخ اصالحيه: 19/3/97 مقاله: تاريخ دريافت
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اولين مسأله يك دانشگاه مأموريت . )1(هستند ايو شبكه
دنبال ه ب. )2پوياي آن در جهان پوياي امروزي است است(

اي هتحوالت نوين اقتصادي و با شيفت پيداكردن سرمايه
 يهاهاي دانشي و ايده؛ دانشگاهاقتصادي به سمت سرمايه

برتر جهان نيز بينش خود را از توجه صرف به كميت در 
. ندابر كيفيت سوق داده تربيشآموزش عالي به سمت تأكيد 

د را در بهبوبزرگترين نقش  علميهيأتدر اين ميان اعضاي 
كيفيت آموزش و پژوهش و خدمات اجتماعي دانشگاه ايفا 

ه به توسعه و بالندگي جبدين سبب امروزه تو. )3كنند(مي
برخي در . اساتيد دانشگاه از اهميت زيادي برخورداراست

را به معناي بهبود مداوم  علميهيأتسازي به هادانشگاه
اند كه لزوماً به اي آنان دانستهها و توسعه حرفهشايستگي

صورت  علميهيأتزا بوسيله خود صورت درون
ي اين درحالي است كه چنين بهبود و توسعه. )4گيرد(مي

و برقراري يك  زايي در گرو تسهيم و انتقال دانشدرون
  . جريان دانشي خوب در دانشگاه است
ا هالمللي شدن دانشگاهاكنون با توجه به جهاني شدن و بين

از توليد دانش در حال ظهور است كه بعد روش نويني 
-در اين روش دانش درزمينه. شودخالقانه دانش ناميده مي

شامل اعضايي  هااي و در تيمرشتههاي كاربردي و ميان
 رتكمهاي متفاوت و ناهمسان با سلسله مراتب با تخصص

شود و از نظر اجتماعي و ساختارهاي موقت توليد مي
مروزه علم يك كوشش جمعي است ا. )5تر است(گوپاسخ

لذا  ؛)6كند(كه در آن هر كس به سهم خود مشاركت مي
ها در قرن حاضر توليد دانش كامالً رسالت دانشگاه
ي نوين قرن بيست و يكم هادر دانشگاه. اجتماعي است

اي صورت اي و فرارشتهها به صورت ميان رشتهپژوهش
-شبكه طالعات وامروزه استفاده از فناوري ا .)7گيرد(مي

هاي سازي باعث شده كه وظايف اساتيد به سوي نقش
-مدرن آموزش و پژوهش اينترنت محور و توانمندي بهره

اين در . )8گيري از علوم شبكه و داده پردازي تغيير يابد(
حالي كه شايد نسل قديم اساتيد عالقه چنداني به تعامالت 

تعارضات مجازي نداشته باشند؛ بنابراين در اين دوران 

رهبراني  ،)9نسل جديد و قديم اساتيد نياز به رهبري دارد(
ها لذا كاركرد جديد دانشگاه. )10ند(هست كه مراقبان دانش

ديگر توليد دانش نيست بلكه رهبري كليه جريانات دانشي 
است كه مستمراً خود را در بستر اجتماعي توسعه 

مديريت ي اخير و در نسل پنجم از هادر سال. )9(دهدمي
دانش تكيه گاه اهرمي بر انتقال و اشتراك دانش مؤثر قرار 

اخيردر اين حوزه به  هاياز اين رو پژوهش. گرفته است
  . ويژه به سمت انتقال دانش سوق يافته است

دانش اطالعات تركيب شده با تجربه و شرايط، تفسير و تفكر 
 شده، تركيب شده يا يدهسازماندانش اطالعات . )11است(

. )12خالصه شده جهت بهبود درك، آگاهي و فهم است(
گرايي، دانش را بر اساس نظريه ارتباط )Siemens( زيمنس

ي دانش در پيوندهاي«كند؛ به زعم او فرآيند يادگيري تلقي مي
از اين رو مديريت دانش . »دهيم مستقر استكه ما شكل مي

مديريت . )13( هاي اين ارتباطات استموفق مديريت در لبه
هاي دانشي برداري و توسعه داراييدانش مديريت، بهره

. )14سازمان، همراه با هدف بهبود عملكرد سازمان است(
اشتراك و انتقال دانش در قلب بسياري از الگوهاي مديريت 

فرآيند به اشتراك گذاري دانش . )20تا15(دانش وجود دارد
برخي از . )21به منظور افزايش انتقال و انتشار دانش است(

 معنا انديشمندان دو كلمه انتقال و اشتراك دانش را در يك
اند؛ اما در بسياري از تعاريف اشتراك دانش به كار بردهبه

 انتقال. عنوان بخشي از فرآيند انتقال دانش ذكر شده است
دانش تحت تأثير قرار گرفتن يك فرد يا بخش به وسيله 

انتقال دانش يك . )22ها است(ي ساير افراد يا بخشتجربه
اشخاص به ها بين فرآيند رد و بدل اطالعات و مهارت

انتقال دانش منوط به . )23صورت سيستماتيك است(
انتقال دانش اقدامي آگاهانه در . )24اشتراك دانش است(

ها، ارتباط با انتقال فعاالنه دانش و ايجاد بينش ارزيابي
ها از طريق ابزارهاي گفتاري يا ها يا مهارتتجربه

است به هر حال انتقال دانش فرآيندي . )25غيرگفتاري است(
اطمينان از جذب دانش «كه عالوه براشتراك دانش شامل 

ت اس» ارزيابي مجدد دانش بازتوليد شده«و » توسط گيرنده
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وامل ع. است» ترفرآيندي« اشتراك دانش مفهومي و نسبت به
هاي مختلف علمي و مؤثر بر انتقال دانش از ديدگاه نظريه

جه ولذا پژوهشگران مختلف با ت. فلسفي بررسي شده است
  . اندبه رويكرد خود به نتايج متمايزي دست يافته

با توجه به اين كه زير بناي فلسفي پژوهشگران در اين 
ها و سرمايه اجتماعي شبكهگرايي؛ پژوهش نظريات ارتباط

بوده است؛ لذا در اين پژوهش از الگوي انتقال دانش كه 
حاصل يك پژوهش كيفي توسط پژوهشگر و در جامعه 

استفاده شده  ،دانشگاه علوم پزشكي تهران بوداساتيد 
در دو بعد  عوامل انتقال دانش در اين الگو. )26است(
اي و پايه اصلي بعد نخست شامل عوامل. اندبندي شدهطبقه

مستقل از يكديگر  هاييدر حوزه هاهاي آناست كه شاخص
هاي اين بعد مؤلفه. )1ها در شكل دايره( وجود دارند

  از:عبارتند 
پويايي و  ،تنوع دانش هاي:با شاخص» ذات دانش«. 1

 هاي دانشيبن مايه ،پيچيدگي دانش

فرهنگ  هاي:به عنوان سازمان با شاخص »دانشگاه«. 2
هاي توسعه هاي فناوري و برنامهزيرساخت ،سازماني

 مديريت دانش و حمايت مديران ارشد

نوع  هاي:به عنوان بازيگران دانشي با شاخص»اساتيد«. 3
تمايل به استقالل  ،شخصيت ،نگرش به انتقال دانش

 آكادميك

  ،هاي: محدوديت زمانبا شاخص »هاكنندهاحاطه«. 4
 توسعه ابزارهاي تعامل اجتماعي ،هاي محيطينيرو 

است كه دراثر تعامالت و  ييهااما بعد دوم شامل مؤلفه
 يهافلش(اند شده جاديا هيعوامل اول يارتباطات دو به دو

 ييهاعوامل شاخص نيا يهاشاخص. )1در شكل يارتباط
 گريكديدوگانه با  يهاحوزه نياثر ارتباطات ا است كه در

 هاشاخص نيا يلذا در بررس. اندافتهيظهور  شكل گرفته و
 هامؤلفه نيا. به هر دو حوزه وابسته با آن توجه داشت دباي

  عبارتند از:
الزامات  :هايبا شاخص» دانشگاه -دانش«يمؤلفه ارتباط. 5
 اتيتجربسازي مستند ،يدرس هايدر برنامه رييتغ

  يو پژوهش يآموزش
 :هايبا شاخص »دياسات -دانش«يمؤلفه ارتباط. 6

و  يآموزش يارينظام دست ،يو آموزش يعلم پژوهيدانش
  دانش يمعنو تيحقوق مالك ،يعلم

 :هايشاخص با »هاكنندهاحاطه -دانش«ي. مؤلفه ارتباط7
توجه به انتقال دانش  ،و انتقال دانش ديدر تول يگذار تيغا

  يفرامرز
ثر بر وم عوامل )يفي(حاصل پژوهش ك هياول يالگو :1لشك

  دانشگاه دياسات نيانتقال دانش ب
  
 با »هاكنندهاحاطه -دانشگاه« يمؤلفه ارتباط. 8

دهي نظام گرنت ،ارتباط با جامعه و صنعت :يهاشاخص
  زمان تيريمد ،يبودجه و مسائل مال ،يو صنعت يدانشگاه

 نيقوان :يهابا شاخص »دياسات -دانشگاه«يمؤلفه ارتباط. 9
نظام  ،دانشگاه يقينظام تشو ،علميهيأت ياعضاارتقاي 

  يبازنشستگ
 :يهاشاخص با »هاكنندهاحاطه -دياسات«يمؤلفه ارتباط. 10

  يالمللنيب يعلم يهاتيفعال ،از جامعه تيكسب مشروع
انتقال دانش دو  ستا دايالگو پ نيا يهاكه از مؤلفه همچنان

به  يانتقال دانش خارج. دارد يو داخل يوجه مهم خارج
 يبرداربهره يمفهوم انتقال دانش به جامعه و صنعت برا

 يتوسعه و بهبود است اما انتقال دانش خوب خارج جاديو ا
 يهامناسب در درون گروه يدانش انيمستلزم وجود جر

قال در انت يدرصورت دياز اسات ميت كي. دانشگاه است يعلم
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دانش به صنعت و جامعه موفق خواهد بود كه نخست در 
دانشكده خود  ايو اشتراك دانش در درون گروه و  انتقال

 يپژوهش، دانش نيدر ا ديمنظور از دانش اسات. موفق باشد
كسب  علميهيأتوان عنه است كه از زمان شروع كار ب

 اندداده توسعه زمان طول در را آن كاربرد ضمن واند كرده
 نيدارند؛ چن ازني آن به شانحسن انجام وظائف براي و

 هيكه سرما ديمختص دانشگاه بوده در وجود اسات يدانش
 نياست ا افتهياستقرار  گردندمي دانشگاه محسوب يفكر

 دهيدر هم تني بوده در دو حوزه يدانش كامالً ضمن
از و ب دياست كه تول ياجتماعاي دهيپد يو پژوهش يآموزش

و  يانتقال آن در بستر اجتماعات كار انيآن در جر ديتول
 نياز ا ردگيمي صورت يو مجاز يقيحق يارتباطات اجتماع

 از دانش استخراج براي ريزيبرنامه و طراحي لزومو ر
 يهاز شبكها بستر يك بر آن قراردادن و آناي چشمه
تا دانش در زمان و  ،وجود دارد انتقال غيررسمي و رسمي

دانشگاه علوم . گيرددسترس كاربران دانش مكان الزم در 
 از ياريكشور در بس يتهران به عنوان قطب علم يپزشك
 نياز ااي ژهيموجب انتظارات و كه است مطرح هارشته

 يمطالبات از دانشگاه علوم پزشك لذا .است دهيدانشگاه گرد
كه بر عهده آن گذاشته شده  يكياستراتژ فيتهران در وظا

نش انتقال دا يهانديدانش و بهبود فرآ تيريداز م يليبا مسا
 يهاتيدر عدم قطع ،دانش ديتول باز ازنيشيبه عنوان پ

به  رياخ يهابا توجه به پژوهش. گره خورده است يامروز

 كه شودمي تهران، مالحظه يدر دانشگاه علوم پزشك ژهيو
 كي دياسات نيبانتقال دانش  نديفرآي پكپارچه يبررس

 لهيوسه مختلف ب يهادانشكده دياسات ايدانشكده و 
لذا  ،برخوردار بوده است يتركماز توجه  ،پژوهشگران

انتقال و اشتراك  نديكه فرآ يعوامل نيترمهم ييشناسا
تواند مي ؛دهدمي قرار ريرا تحت تأث دياسات نيدانش ب

و  كياستراتژ يهابرنامه يطراح يبرا رانيمد يگشاراه
بهبود و  يقابل اجرا برا ياتيعمل يهابرنامهسازي ادهيپ

اين مطالعه  لذا. باشد هاپژوهش و هاآموزش تيفيش كيافزا
عوامل مؤثر بر انتقال و  يابيسنجش و اعتبار  با هدف

 تهران يعلوم پزشكدانشگاه  دياسات نياشتراك دانش ب
  انجام شد.

  
  هاروش

جامعه  .بود يفيتوص -يشيمايپژوهش حاضر از نوع پ
تهران  يدانشگاه علوم پزشك علميهيأت يپژوهش اعضا

 ،با توجه به هدف پژوهش. بود )نفر 1577( 1396در سال
به عنوان  يپژوهش استخدام رسم نيورود افراد به ا اريمع

ار يتهران و تنها مع يدانشگاه علوم پزشك علميهيأتعضو 
پژوهش بوده  نيافراد در ا ليخروج از پژوهش عدم تما

 ايبا توجه به جدول مورگان نمونه طبقه تعداد، نياز ا. است
  .ديانتخاب گرد 1 مطابق جدول

  
  پژوهش طبقه ايِ : نمونه1جدول

  
از جمله عدم  يلينفر به دال 18شده  عيپرسشنامه توز 180شود از مجموع مي همچنان كه از جدول نمونه مشاهده

ناوريف  پرستاري جمع
هاري 
  نوين

تغذيه و
رژيم 
  شناسي

طب
  سنتي

دندان
  پزشكي

توان  داروسازي
  بخشي

پيرا 
  پزشكي

نام   بهداشت  پزشكي 
  دانشكده

1577 55  24 20 15 157 75 31  35  1044  116  N 

1 034/0  015/0 012/0 009/0 099/0 047/0 019/0  022/0  662/0  073/0  P  
180 6  3  2 2 17 8 3  4  112  13  N  
162 11  9  7 5 32 7 10  14  44  23  N∗  
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 ليعدم تما ايبه سؤاالت و  ييگوپاسخ يبرا يفرصت كاف
 نبنابراي ؛ندادند پاسخ هابه شركت در پژوهش به پرسش

. ديگرد آوريجمع آماري نمونه از نامهپرسش 162
پرسشنامه محقق ساخته،  اطالعات بر اساس يگردآور

. )26(ديجام گردان مطالعه يفيبخش ك جيبراساس نتا
پنج  فيبود كه بر اساس ط هيگو 45پرسشنامه شامل 

 يپس از اجرا شد و يمؤلفه طراح 9و در  كرتيلاي درجه
 يهادانشكده ديو اصالحات الزم درنمونه اسات يمقدمات

 نيدر ا 97/0كرونباخ  يآلفا. ديمختلف دانشگاه اجرا گرد
 ادهاستف با هاداده و بوده نامه پرسش ييايمرحله نشانگر پا

و  SPSS-22 (Inc., Chicago, IL, USA)افزارنرم از
LISREL8.80 ديگرد ليتحل.   

عوامل انتقال دانش كه حاصل  هياول يپژوهش الگو نيا در
 يمبنا )،1شكل( در جامعه پژوهش بود يفيمطالعه ك كي

 با روش يدييتأ يعامل لياز تحل نبنابراي. كار قرارگرفت
) دراين پژوهش 27استفاده شد( احتمال نهيشيروش ب

 يبرازندگ يهاآزمون برازش الگو با استفاده از شاخص
  . گرفت انجام ريز

 مفهومي طور )، اين شاخص بهx^2( ) مجذور خيالف
 ريسمات بين تفاوت و كندمي تغيير نمونه اندازة به نسبت

 ا نشانر الگو كواريانس ماتريس و شده مشاهده كواريانس
بر درجه  ميدو تقس ياست مقدار خ نيا آل دهيا. دهدمي
با توجه به بزرگ نبودن حجم . )28(باشد 3و  2 نيب يآزاد

از  يدو شاخص خوب يپژوهش شاخص خ نينمونه در ا
اما در . رسدمي نظر به نامه كل پرسش يبرازندگ
شاخص  ناي است كم هاآن يهاهيوكه تعداد گ ييهاشاخص

  . بود گزارش برازش الگو نخواهد يبرا ينشانه خوب
 نيبرازش در ا ياصل اري(كه مع GFIي) شاخص برازندگب

 يمقدار نسب ازاي اندازه كه) است پژوهش قرار گرفته
را  شودمي نييكه توسط الگو تب هاانسيو كوار هاانسيوار

بوده و تا يك  0.95مقدار خوب اين معيار . دهندمي نشان
هر چه عدد به  قابل قبول مي باشد يعني 0.95تا  0.90بين 

 اهدهمش يهاادهبرازش الگو با د ييكويباشد ن تر كينزد كي

  . بود خواهد تربيش شده
شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب يا  )د

RMSEA، است يبرازندگ يهاشاخصترين ياز قو يكي .
 -اين شاخص ميانگين باقيماندة ماتريس كواريانس

 واريانس -واريانس ازالگو را به نسبت ماتريس كواريانس
به طور معمول مقدار خوب . دهدمي ي نمونه نشانهاداده

 08/0تا 05/0و مقدار قابل قبول آن بين  05/0تا  0آن بين 
  توسعه  سه،يدر حال مقا وستهيپ هاشاخص نايمي باشد. 
 نهيآزمون به كي يحتي اما هنوز درباره هستند و تكامل

 مختلف يهامقاله جهنتي در. ندارد وجود يتوافق همگان زين
  ) 28اند(كرده ارائه يمختلف يهاشاخص

 نيا يتمامي با ارائه است شده يپژوهش سع نيا در
و  RMSEA اي GFI يعني هاآنترين قوي از هاشاخص

   .گردد برازش استفاده نييدو جهت تب يمجذور خ
همانند  عوامل يبرا توضعي – تياهم سيماتر نيعالوه بر ا

   .شد ميترس 2شكل 
  

  وضعيت -: ماتريس اهميت2شكل
  

 ياز معاونت پژوهش نامهموافقتپژوهش  نياجهت انجام 
 نيهمچن. است دهيتهران اخذ گرد يدانشگاه علوم پزشك

 ياجتماع يهاپژوهشگر با درنظر گرفتن باورها و نظام
و  ينگران جاديپژوهش و اجتناب از ا جامعهحاكم بر 
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در انتخاب نمونه  ،كنندهافراد شركت يبرا يناراحت
 هيو تجز آوريجمع در و است دقت الزم را نموده يپژوهش
برخوردار  يكاف علمي امانت و صداقت از هاداده ليو تحل

  .بوده است

  
  نتايج

نشان داد از  يشناختتيحاصل از پرسشنامه جمع جينتا
پرسشنامه  نيكه به طور كامل به ا يافراد %93مجموع 

 كارشناس %9. ندبود مرد %44 و زن %49 اند؛ پاسخ داده
 نهمچني. ندمتخصص بود دكتراي %38 دكترا، %46ارشد،

آنها  %2 دادنشان  دهندگانپاسخ يسن يپراكندگي هاافتهي
 %24سال و 35-31 نيب %13سال داشتند و  30-25 نيب
-46 نيب %12سال و  45 -41 نيب %12سال و  40-36 نيب

  . ندسال داشت 50 يباال %25سال و  50

ش انتقال دان يبرازش الگو ،يدييتأ يعامل ليتحل انجام يبرا
ز همچنان كه ا. ديانجام گرد زرليل افزارنرم لهيبه وس

انتقال  يشود الگومي استنباط 3شكل  و 2جدول  يهاافتهي
 GFI=92/0و  CFI=98/0با  مؤلفهدانش شامل دو بعد و نه 

نسبتاً مطلوب برخوردار  از برازش RMSEA=062/0و 
  . است

 
 در حالت استاندارد و نه مؤلفه يارتباط ريو غ يارتباط يانتقال دانش شامل دو بعد اصل يينها يبرازش الگو :3 شكل
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 يارتباط ريعبارتند از : بعد (غ هاسازه الگو نيا در

NONCOMMU(= دانش) با سه شاخصk=(  و
 يارتباط( ) و بعد=pدي) و (اسات=u(دانشگاه

COMMUNI دانش -ديشاخص (اسات=) با ششPK= و (

) =UKدانش -(دانشگاه ) و=PUدانشگاه  - دي(اسات
 هاكنندههاحاط -) و (دانش=US هاكنندهاحاطه -و(دانشگاه

KS=( اسات) هاكنندهاحاطه – ديو PS=( .  
  

  
  

  يينها يانتقال دانش در الگو ريمرتبه دوم متغ يدييتأ يعامل ليبرازش تحل يهاشاخص :2لجدو
GFI RFI  IFI  CFI  NFI  NNFI RMSEA  χ  هاشاخص  
  3تا  0بين   >10/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  معيار

  625/1  062/0  97/0  96/0  98/0  98/0  95/0  92/0  مشاهده شده

  
گانه  9عوامل  يبرا تيوضع -تينمودار اهم نيعالوه بر ا
 تياهم يهم دارا »دياسات«نمودار عامل  آندر ديانجام گرد

ار است و دبرخور يمطلوب تيباال بود و هم از وضع
 يو تعامالت علم دياسات يتعامالت علم تيوضع نيهمچن

دانشگاه و تعامالت  تيمطلوب بود اما وضع زيدانشگاه ن
از  طيو دانش و تعامالت آن با مح طيآن با مح يتباطار

  . )4(شكل نيست چندان برخوردار يمطلوب تيوضع

  
  مولفه 9وضعيت براي  -: نمودار اهميت4شكل

  
  بحث

عوامل مؤثر بر انتقال  يهدف از پژوهش حاضر بررس
تهران بوده است  يدانشگاه علوم پزشك دياسات نيدانش ب

 يليتحل يفيتوص- يشيمايو روش پ يكم كرديكه با رو
 يپژوهش الگو يهاافتهيبر اساس . صورت گرفته است

از برازش  عوامل انتقال دانش شامل دو بعد و نه مولفه
 تيعالوه بر برازش الگو وضع، برخوردار بود يمطلوب

 هامؤلفه نيدرباره ا زيتهران ن يدانشگاه علوم پزشك
 انتقال دانش چهار مؤلفهي مولفه 9 انياز م. ديگرد بررسي

عملكرد مطلوب شناخته  هيدر ناح تيو وضع تينظر اهم از
عوامل در دانشگاه  نيا تيالزم است وضع نيبنابرااند شده
  عوامل عبارتند از: نيا ابديصورت تداوم  نيبه هم
  يدانش گرانيبه عنوان باز دي: اساتالف

بود كه ي مؤلفه )ß=95/0و M =3410/3با ( دياسات مؤلفه
كه در انتقال دانش دارد در  يو سهم فراوان تيضمن اهم

 تيوضع دياسات دگاهيتهران از د يدانشگاه علوم پزشك
 يدانش هينظر دانشگاه از سرما نياز ا. دارد زيرا ن يخوب

ه ك نيبا ا. برخوردار است يخوب يانسان هينهفته در سرما
در انتقال دانش مؤثر باشند  توانندمي يفناور يهاستميس

 تيريافراد هستند كه دانش را مد نياما در واقع ا
مربوط به  يرفتارو تي عوامل روان شناخ. )29(كنندمي

از جمله سطح نگرش  )30(يدانش گرانيزبااساتيد به عنوان 
 لي) و تما33تا31دانش( ميبه ضرورت تسه نسبت دياسات

اعتماد  ،يخوب و قو يتماعو روابط اج ميتسه نيآنها به ا
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هستند  ييهايژگيو نيترمهم) 34(يو روابط باز و همكار
. هستند نهيزم نيدر ا يدانش گرانيكه محرك باز

) 35(گرانياحساس لذت از كمك به د و يخودكارآمد
 تواندمي زهيفقدان انگ يبوده از طرف نديفرآ نيا گرتسهيل

 محسوب گردد يروانشناخت يهايژگيوترين ياز اصل يكي
افراد  يارتباطات قو) 37تا36(شودمي دانش ميكه مانع تسه

 ياجتماع هيسرما كي يربناي) ز36(و اتصاالت خوب شبكه
 يبانيپشت يرا به خوب يدانش انيكه جراست ) 35(يقو
 هدانشگا ديپژوهش اساتاين  يهاافتهيبر اساس . كندمي

 رايبس يكه از توان علم نيعالوه بر اعلوم پزشكي تهران 
 يو تعامالت اجتماع يند؛ از سواد عاطفهستبرخوردار يقو

تقال اني مؤلفه نيكه در ا يبه طور مند هستندبهره زيالزم ن
  . وجود ندارداي دانش مشكل عمده

  
   دانشگاه -دانش و دياسات-: ذات دانش و دانشب

 دگاهيد زازين )=90/0ßو =0158/3Mبا (» ذات دانش« مؤلفه
. برخوردار است يخوب تيدانشگاه از وضع نيا دياسات

بردار ساز و تحولبوده تحول ياجتماعاي دهيپددانش 
 ه،ك نيمه عمر كوتاه دانش در بر دارنده اين نكته است .است

 فادهاستو مورد  افتهيانتقال  ديدانش قبل از منسوخ شدن با
از  يكي زي، ن)Becheikh( و همكاران كيبچ. رديقرارگ
فات دانش قابل توجه را مربوط به انتقال ص يهاحوزه
و  يدگيچيدانش از نظر پ تيو ماه عتطبي. )38اند(دانسته
 دانش محسوب مياز موانع تسه يكيبودن  يضمن
دانش تنوع انواع دانش  تيعالوه بر ماه. )39(گرددمي

 يهادانشكده ايدانشكده و  كي رد دياسات نيب يتخصص
دانش  ندگانيجو يازهاين دگاهيدانشگاه ازد كيمختلف 

در . است دهيدر اشتراك دانش گرد شيموجب افزا
 يخاص يهانهيدر زم تربيش دانش انتقال هادانشگاه
و هم  يدانش يهاتيهم در سطح فعال. )40(ردگيمي صورت

 نشگاهمختلف دا يهادر سطح انتقال دانش در بخش
ناهمگن و با  يهاميت. )40تا31وجود دارد( ييهاتفاوت

دانش  ميبه تسه يمتفاوت اغلب عالقه خوب يهاتخصص

وجود دارد كه تنوع  يتركمگرچه شواهد . )37دارند(
است؛ اما شواهد  تيباعث موفق يكار يهاميت ياعضا

 نيب يوجود تنوع دانش دهدمي وجود دارد كه نشان ياديز
  .)41(انجامدمي به عملكرد بهتر آن يكاري هاهگرو ياعضا

» دانشگاه -دانش« يدر مؤلفه يپژوهش يهاافتهيمطابق با  
وجود  يمطلوب تيوضع زين )=92/0ßو =M 0885/3( با

. برخوردار است يخوب يدانش يربناهايدانشگاه از ز. دارد
و هم  يدانش هم در حوزه پژوهشسازي مستند تيوضع

 يدانشگاه علوم پزشك دياسات دگاهياز د يدر حوزه آموزش
 تيآنان وضع دگاهياز د نيهمچن تهران خوب بوده و

 يهاكالس يبرگزار يبرا گريكديبا  ديتعامالت اسات
 اريبس تياز وضع زين يدرس نينو يهامشترك در برنامه

الزم است  دياسات دگاهيبرخوردار بوده است لذا از د يخوب
 . ابديتداوم  يعال ردهمچنان در عملك تيوضع نيا

 زازين )=85/0ßو =M 2392/3با ( »دياسات -دانش«ي مؤلفه
 .برخوردار بوده است يمطلوب تياز وضع دياسات دگاهيد

 ديبا. )33(تارتباط دانش با افراد مهم اس ياز چگونگ يآگاه
صاحبان آن قدرت و منزلت  يتوجه داشت كه دانش برا

انتقال دانش به  ديبا يلذا در نظام حقوق كند؛مي جاديا
) 40دانش( تيحق مالك تيانجام شود كه ضمن رعا يصورت

 كي جاديمانند، ا يقيشود حقا يرياز احتكار دانش جلوگ
جهت  يآموزش پژوهيدانشكاربست  ،خوب يارينظام دست

دانشكده موجب توسعه  يآموزش تيوضعارتقاي و  هبودب
تهران وجود  يدر دانشگاه علوم پزشك. است دياسات يعلم

 بهبود موجب هادانشكده دياسات نيمشترك ب يزبان علم
شده است كه باعث شده تا  دياسات نيانتقال دانش ب ندفرآي
 يهايو همكار يو علم يآموزش پژوهيدانش يهانديفرآ
لذا . داشته باشد يروند رو به رشد يكل وربه ط يميت

توسط مركز توسعه  نهيزم نيشده در ا نيتدو يهابرنامه
آموزش دانشگاه مطلوب بوده و الزم است همچنان تداوم 

  . ابدي
 يدانشگاه دارا دياسات دگاهياز د گريپنج عامل د نيهمچن
 يمناسب تياما از وضعاند باال شناخته شده تياهم
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 تياهم سياز ماتراي هيبرخوردار نبودند لذا در ناح
توسط  ياتيبه توجه ح ازيكه ناند قرار گرفته تيوضع

  عبارتند از: هامؤلفه نيا. سازمان دارند يعال رانيمد
  

 -دانشگاه« و» اساتيد -دانشگاه«و» دانشگاه: «الف
  »هاكنندهاحاطه

به عنوان » دانشگاه«پژوهش،  نيا يهاافتهيبا توجه به  
 يارتباطري) تنها مؤلفه غM=90/0=ß ,9642/2سازمان با (

 ناگذارسياستي لهيوسبه  ياتيبه توجه ح ازيكه ناست 
دانشكاه با فرهنگ مثبت برخوردار از  كي. دانشگاه دارد
 يدانش انيفرد را در جر ،)35(ياجتماع يتعامالت قو

با وجود  يوارد كرده و فقدان فرهنگ مناسب حت نشكدهدا
انتقال دانش  نديدر فرآ زيخوب ن ياستقرار فناور

در  يميت يهايهمكار .)42تا37(ساز خواهد بودمشكل
اشتراك دانشِ نوع  ي) و وجود هنجارها37(سازمان
 يو سازمان ياعتماد فرد شيموجبات افزا ،)43(دوستانه

 گرايي موجب استقرار فرهنگ جمع دشده به نوبه خو
. كرد خواهد جاديرا ا تري كه انتقال دانش روان دهيگرد

ه بار نيبزرگ در ااي نهيمانع زم كي ييكه فردگرا درحالي
 ياز عناصر اصل يكياز انتقال دانش  رانيمد تيحما. است

 زين يگرياست كه توسط پژوهشگران د يعوامل سازمان
 يفنّاور يهاساخت ريز. )33تا29(بوده است ديمورد تأك
 بوده ديمورد تأك ارياست كه بس يگريعنصر د

 يفناور يهارساختزي امروزه. )45و44و34و29(است
برنامه جامع توسعه  كي زير تربيش ييكارا يسازمان برا

 نياز ا ؛گردندمي و اجرا يدانش در سازمان طراح تيريمد
دانش اجرا  تيريبرنامه توسعه مد كيرو الزم است 

  )30گردد(
 عناصر وترين كه شكل دهنده ملموساي تنها مؤلفه ديشا

را بتوان درنوع ارتباط  ،است انتقال دانش يهاشاخص
 =7889/2Mبا (مؤلفه  نيا. جستجو كرد ديدانشگاه با اسات

, 87/0 = ßد،ياسات يارتقا نيچون: قوان ييها) با شاخص 
ه ب د؛ياسات يدانشگاه، و نظام بازنشستگ يقينظام تشو

كه  نيبا ا. شناخته شد يعامل ارتباط نيچهارم وانعن
تشار علم و ان ديتول يكنونارتقاي  نيدستاورد قوان نيترمهم

 اما به نظر است آن به صورت دانش آشكار و مستند شده
 دياساتسازي در جهت آماده الزم است تالش رسد؛مي
 نظام كيبا  يبه خوب ،يميت اي يتعامالت خوب گروه يبرا

 يهگرو يهاتيافراد به فعال يهاكه عالوه بر تالش يقيتشو
 نيقوان كهاي هماهنگ گردد به گونه دهدمي پاداش زين

 اي آموزش نديفرآ دنيد بينه تنها موجب آس دياساتارتقاي 
 نينشود بلكه مشوق انتقال و اشتراك دانش ب يسرقت علم

 يدانش ضمن حيتا عالوه بر انتشار دانش صر. باشد دياسات
الزم است . مبادله گردد يدر تعامالت گروه زين دياسات
 ارتقاي نيعملكرد بر اساس اشتراك دانش در قوان يابيارز
 توجه داشت ديبا .)46داشته باشد( يمناسب گاهيجا دياسات

 يسازمان ييدر تعامل با توانا يفرد تيظرف تيكه محدود
 ميتسه زهيانگ. از موانع انتقال دانش هستند )39(يناكاف

در انتقال دانش بر عهده  را ينقش اصل كي نشدا
 قياز طر ،يگروه يهامشوق يلبه طور ك. )47و36دارد(

 نديدر فرآ يدانش گرانيباز يبخش زهيانگ يسازو كارها
در اي ژهيو ينيانتقال و اشتراك دانش خوب نقش آفر

انتقال . خواهدكرد فايا دانشگاه يدانش انيجرسازي روان
 نظام در تر جوان دينشسته به اسات ازب ديدانش از اسات
) تا دانش 33گردد( يريزبرنامه يبه خوب ديبا بازنشستگي
  . از سازمان خارج نگردد يارزش يهاهيسرما نيبا خروج ا

 زني »هاكنندهاحاطه -دانشگاه« يارتباطي مؤلفه نيهمچن 
)8549/2=, M99/0= ß( ا ارتققابل  يبه عنوان مؤلفه ارتباط

از صنعت و جامعه ارزش  يدانش جدا ديتول. شناخته شد
 دگاهيارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه از د. داردن يچندان
 كي يدهسازمانو  طراحي. بود خواهد گشاگره ييگراعمل

در ارتباط با صنعت و جامعه الزم است در دهي نظام گرنت
 تا هم ارتباط با كندمي شود كه واقعا كار هيتعب يستميس

 يبه كارهادهي صنعت حفظ شده و هم موجبات جهت
و به تبع آن  در دانشكده فرآهم گردد يهشو پژو يآموزش

 نيدرا ديبه عمل آ يريجلوگ زين يعلم يهاياز پراكنده كار
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ارد د يزمان نقش مهم تيريگرفتن از رقبا و مد يشيباره پ
انجام دادن كارها مثل انجام ندادن آن  ريد يچرا كه گاه

  . است
  
  »داساتي -هاكنندهاحاطه«و »دانش -هاكنندهاحاطه)«ب
 =8477/2Mبا ( »داساتي -هاكنندهاحاطه« يارتباطي ؤلفهم

, 87/0= ßيالملل نيب يعلم يهاتيعناصر دوگانه: فعال ) با 
پنجم در انتقال  يبه عنوان عامل ارتباط ت؛يو كسب مشروع
 و يميدر تعامالت ت دياسات تيتقو. شد ييدانش شناسا

 يهايهمكار يبرا يمحكم يربنايدر دانشكده ز يگروه
 در جوامع تيعضو. خواهد بود المللي نيو ب يدانشگاه نيب

اشتراك دانش  كي ،)46(خارج از دانشگاه يو علم يكار
با  دياسات دست در ارتباط نياز ا يعوامل. سطح باالست

 يانواع ابزارهاي لهوسي كه به يدر سطح جهان يانيهمتا
خوب  يدانش انيجر كيموجبات  ،گرددمي انجام يارتباط
و كسب  طيبه مح گويي پاسخ. آوردمي اهمرا فر
است كه در ارتباط افراد با  ياز عوامل زين )48(تيمشروع

اشتراك  نيهمچن. شوديضمن انتقال دانش انجام م طيمح
 به هااست الزم است سازمان رگي وقت ينديدانش فرا
 يابر يبدهند كه فرصت كاف نانيخود اطم دانشي كاركنان
 رانيالزم است كه مد نيهمچن. ددارن يدانش يهامشاركت
افراد اختصاص  نيانتقال دانش ب يرا برا يعمالً زمان

زمان و  تيريمد يبرا ياتيبرنامه عمل كيلذا  ؛)30(دهند
 يارشد تنها راه رانيتوسط مد يتعامل يفضاها تيريمد

 را دياسات نياست كه امكان تعامالت مؤثر چهره به چهره ب
  . كندمي برقرار

تأثر مداوم  و ريدر خالء وجود ندارد بلكه در تأث زيدانش ن 
و زمان  يرونيچون تحوالت مختلف ب ييهاكنندهاز احاطه

ي پژوهش مؤلفه نيا يهاافتهيبر اساس . قرار دارد
 ني) با اM= 93/0=ß ,9185/2( با»دانش -هاكنندهاحاطه«

 مادر انتقال دانش شناخته شده است ا تيكه مسأله با اهم
 ييايپو. ستيدر دانشگاه برخوردار ن يمطلوب تياز وضع

 يارتباط يتعامل يتحوالت ابزارها) و 29(رونيب طيمح

ه امروز .ندهست نيو تحول آفر رنديناپذ زيگر يراتييتغ
در انتقال  يعامل مهم يمجاز يارتباط يهاتوسعه كانال

 ياز انتقال دانش به روز رسان بخشي لذا. )34ند(هستدانش
. )49كار خوب است( يهاوهشي از هاداده يهاگاهيپا نظمم
 يمجاز يهاستميس تيريو مد يارتباط يهاكانال شيپا

هستند  يريزناپذينوظهورو گر يهادهيپد يتعامل اجتماع
و رهبران خالق را به خود  رانيامروز ذهن مد يايكه در دن

 ،اجتماعي عوامل با تعامل در دانش. است معطوف ساخته
 قابل يهايژگيو زيدانشگاه ن رونيب يو فرهنگ ياسيس

آن را تحت  يهايگذارسياستكه  ،كندمي دايرا پ يتأمل
ا عامل رترين ييربنايز ديرو شا نياز ادهد. مي قرار ريتأث

 يبرقرار يدانشگاه، برا يهايگذارسياستبتوان در 
 كرديرو كي انتخاب. دانست هادر دانشكده يدانش انيجر

چرا كه  ؛)50(مهم است اريانتقال دانش بس يمناسب برا
 يعلم ريخط س كنندهنييو راهبردها تع هاياستراتژ
در . هستند دانشگاه يدانش رسي خط كل در و هادانشكده

ال انتق يهايدانش و استراتژ تيريمد يهااستيس انيم نيا
 تفاوت نيدانشگاه، در ع كيمختلف  يهادانش در دانشكده

 تيو ماه كه نوع يياز آنجا. باشد گريكدي ملمك تواندمي
ه ب ازيمختلف دانشگاه متفاوت است؛ ن يهادانش دانشكده

متفاوت در انتقال دانش در  يو راهبردها هاياستراتژ
دانش با توجه به ذات . مختلف وجود دارد يهادانشكده

 يهادر گروه يدانش اتيالزم است غا ابدينمي خود ارتقا
با  سوهمدانشكده و  يدانش اتيغا با سوهم يآموزش

ش و انتقال دان ديتا تول ،گردد نييدانشگاه تع يدانش اتيغا
به هرحال در . رديدانشگاه قرارگ يعلم ريدر خط س

نكته مهم  نيدانش دانشگاه ا تيريمدي هايگذارسياست
به اهداف  دنيرس براي هادانشكده يعلم رياست كه خط س

در  نيعالوه بر ا. باشند گريكديدانشگاه مكمل  يعلم
انتقال دانش از  يهادانشگاه برنامه يمرزارتباطات فرا

دانشگاه به داخل آن و بلعكس الزم است  يخارج از مرزها
ارشد دانشگاه  رانيتوسط مد يشده و به خوب يريزبرنامه
  . شده باشد تيحما و يريزبرنامه



  نرگس قدسيان و همكاران  دانشگاه دياسات نيعوامل مؤثر بر انتقال و اشتراك دانش ب يابيسنجش و اعتبار
 

 http://ijme.mui.ac.ir )45(19: 1398/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر  420

  
  گيرينتيجه

قال انت نديدر فرآ عواملمؤثر ترين  مطالعه نشان داد كه نيا
ه ب» دانشگاه« ساختارها و فرآيندهايدر ، بين اساتيد دانش

؛ »دياسات« ارتباط بادر  ي آننوع مواجههعنوان سازمان و 
 نهفته است. »  طيمح« و ؛ »دانش«

كه موجب  ،»خوب يآموزش يارينظام دست كي يبرقرار«
به همراه  ؛است ترجوان دياسات يآموزش يتوسعه علم

از  ؛»يو آموزش يعلم پژوهيدانش« يهابرنامه كاربست
آموزش  همه جانبهو تعالي براي رشد جمله نكات قابل توجه 

 در انتقال يكه ساختارها و فناور نيبا ا. باشدمي دانشگاهدر
 يافراد انسان يهاتيقابل نيا تينها در اما ،هستند ليدانش دخ

 ني. در اسازدمي پذيرامكانرا و انتقال دانش  دياست كه تول
اي ارتق نياصالح قوان« و يدنگرش مثبت در اسات جاديا انيم

از  ينظام بازنشستگ و يقينظام تشو يابي بيو ع »دياسات
در  اي دارد. الزم استاهميت ويژه ،دانش تيريمد دگاهيد

 »يتعامالت خوب گروه« يبرا دياسات يسازجهت آماده
كه عالوه بر  يقينظام تشو كيبا  يبه خوبكه  ؛»يميت«و

 ،دهدپاداش مي زين يگروه يهاتيافراد به فعال يهاتالش
ايده هاي نوين انديشيده شده و برنامه هاي جامع طراحي 

نه تنها موجب  ديارتقاي اسات نياي كه قوانبه گونه گردد؛
 يمسرقت عل مشاهدهو عدم آموزش  ها در امركاهش آسيب

  .باشد دياسات نيبلكه مشوق انتقال و اشتراك دانش ب ،يدهگرد
 دانش تيريمدي هايگذارسياست الزم است درهمچنين 

 يعلم ريخط س«كه  ردينكته مورد مالحظه قرارگ نيا
دانشگاه مكمل  يبه اهداف علم دنيرس براي هادانشكده

نظام  كي يدهسازمانو  يلذا طراح ؛»گرباشنديكدي
 يستميالزم است در س يو صنعت يدانشگاه دهيگرنت
 ياهتيمطلوب به فعالدهي جهت كيساز كه فراهم رديقرارگ

تا هم از . دانشكده و دانشگاه باشد يو پژوهش يآموزش
 يبرا يشود و هم مشوق يريجلوگ يعلم يهاكاري پراكنده
  .باشد يميو ت يگروه يكارها

  
  قدرداني

مجوز با  قسمتي از رساله دكتري بوده كه پژوهش حاضر
-95 يليتهران در سال تحص يدانشگاه علوم پزشك اجراي

مراتب تشكر و  لهيوس نيبد. استانجام گرديده 96
دانشگاه علوم  محترم نيمسؤولخود را از  يگزارسپاس
دانشگاه و  نيا يمعاونت پژوهش ژهيتهران به و يپزشك
  . ميينمامي پژوهش اعالم نيدر ا كنندهمحترم شركت دياسات
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and Sharing among Professors Tehran University of Medical Sciences 
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Yazdani5 
 

Abstract 
 
Introduction: Knowledge transfer is at the heart of knowledge management processes, which has been the 
focus of research today. The purpose of this study was to evaluate and validate factors affecting knowledge 
transfer and sharing among professors in Tehran University of Medical Sciences.  
Methods: This is a descriptive survey of the quantitative part of a mixed study. The tool of this research is a 
questionnaire designed using qualitative section findings and was implemented in a stratified sample of 162 
members of 1577 faculty members of Tehran University of Medical Sciences. Data were analyzed by path 
analysis using Lisrel.  
Results: The questionnaire with a reliability of 0.97 and confirmatory factor analysis of GFI = 0. 90 and 
RMSEA = 0. 07 indicated the optimal fit of knowledge transfer model. Among the nine components of this 
model, the status of four components including knowledge and professors in Tehran University of Medical 
Sciences was desirable; although, the other five components, including the university and its relationship with 
professors and the environment for transferring knowledge to the university, were not been favorable.  
Conclusion: The results of this study showed that in the process of knowledge transfer, the important points 
raised by university managers in the factor of university as an organization and its type of interaction with 
professors, knowledge and environment. Therefore, it is necessary to modify the promotion rules of the faculty 
in such a way as to encourage knowledge sharing among the professors. The design of a grants system in 
relation to industry and society should be developed to direct educational and research work in the universities 
to prevent the difusion of scientific work. It seems also important that colleges' academic trajectories 
complement each other to achieve the university's academic goals.  
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