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Objective: Knowledge sharing is one of the key areas for knowledge-based companies and is 

one of the most important priorities for knowledge management practitioners in the world. 

Knowledge sharing in the organization reduces costs in knowledge production and ensures 

the dissemination of working methods within the organization and enables the organization 

to solve its problems and issues, otherwise organizations in a competitive environment with 

many challenges and crises they face.  

Materials and Methods: The purpose of this article is to determine the weighting and 

prioritization of factors affecting knowledge sharing in Guilan Science and Technology Park 

using the Analytic Hierarchy Process (AHP). In the first step, based on knowledge 

management studies and literature, a researcher-made 5-point Likert scale questionnaire was 

created, which was distributed and collected as a questionnaire between two groups of 

external and internal experts.  

Results: Factors affecting knowledge sharing were identified and categorized in four 

dimensions: 1) individual factors 2) organizational factors 3) socio-cultural factors and 4) 

technology factors. In the next step, in the form of a pair of questionnaires and with the help 

of Expert Choice software, these factors were prioritized and weighted. . According to the 

results of the second questionnaire; Socio-cultural factors (weighing 0. 340); Individual 

factors (weighing 0. 287), technological factors (weighing 0. 237) and organizational factors 

(weighing 0. 136) have the greatest impact on knowledge sharing, respectively.  

Conclusion: It is suggested that the managers and policy makers of Guilan Science and 

Technology Park strongly support the socio-cultural factors in the organizational units with 

the help of human resources in order to make the most of the results of knowledge sharing. 
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 ها:  واژهکلید

تسهیم   دانش،  مدیریت  دانش، 

 دانش، پارک علم و فناوری گیالن

یکی  :  هدف دانش  حوزه تسهیم  شرکت از  برای  کلیدی  دانش های  اولویتهای  مهمترین  از  یکی  و  است  های بنیان 

ها در تولید دانش و تضمین  اندرکاران مدیریت دانش در جهان است. تسهیم دانش در سازمان باعث کاهش هزینه دست
صورت  نماید و در غیر این مشکالت خود می های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و  انتشار روش

 شوند. رو می های متعددی روبه ها و بحرانها در فضای رقابتی با چالش سازمان

بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری    مؤثربندی عوامل  هدف مقاله حاضر رتبه : با توجه به اینکه  روش پژوهش

گام اول بر اساس مطالعات و    در  ،است  نظر گرفته شده  در  ای.اچ.پی.  یند تحلیل سلسله مراتبیاگیالن با استفاده از فر

ای طیف لیکرت ساخته شد که در بین دو گروه خبرگان برون  گزینه  پنجساخته  ادبیات مدیریت دانش پرسشنامه محقق 

. 2  ؛عوامل فردی.  1  این عوامل در چهار بعد   آوری گردید.ون سازمانی به صورت پرسشنامه توزیع و جمع سازمانی و در

بندی شدند. در مرحله بعد در قالب  عوامل فناوری شناسایی و دسته.  4  و   ؛عوامل فرهنگی اجتماعی  .3  ؛عوامل سازمانی

 دهی شدند. ندی و وزنبعوامل اولویت  این افزار اکسپرت چویسپرسشنامه زوجی و به کمک نرم 

  الن یگ  یدانش در پارک علم و فناور  می عوامل مؤثر بر تسه  یبندتیاولو  و   یدهوزن   نییپژوهش با هدف تع  ن یا:  هایافته

( در صدر قرارگرفت و  340/0)با وزن  ی اجتماع  ی. عوامل فرهنگدیبه انجام رس یسلسله مراتب  لی تحل  ندایبا استفاده از فر

در    0/(136)با وزن    یعوامل سازمان  ت،ی( و در نها237/0وزن    ا)ب  ی(؛ عوامل فناور287/0با )وزن    یعوامل فرد  بیبه ترت

و    یدانش دارد و ابعاد فرد  میرا بر تسه  ریتأث  نیشتریب  یاجتماع  یاساس بعد فرهنگ  نیقرار گرفتند. بر ا  یبعد  یهاتیاولو

 ب یترت  دانش به  میسهعوامل مؤثر بر ت  گرید  ییدارند. ازسو  یدوم تا چهارم جا  یهارتبه   در  بیبه ترت  یو سازمان  یورفنا

به   ،یمجاز  یهااعتماد، شبکه   ،یاجتماع  هیسرما  ت؛یاولو افزار،  گروه   ،یتعهد عاطف  زش،یانگ  ،یفناور   یریکارگ  آموزش 

 ن یهستند که مهمتر  یو ساختار سازمان  یفرهنگ سازمان  ،یپاداش سازمان  ،یفناور  یهارساخت یز  ،یارتباط  یهامهارت 

رواج    یبرا  انیبندانش   ی هاشرکت  دهدی که نشان م  ندیآی بشمار م  ی مجاز  یها اعتماد و شبکه   ، یاجتماع  هیآنها؛ سرما

 بپردازند.  یاجتماع هیسرما تیدر وهله نخست، به تقو د،یدانش در سازمان با میتسه

مدیران و سیاستگذاران پارک علم و فناوری گیالن قویاً نسبت به عوامل فرهنگی  که  شود  پیشنهاد می   :گیرینتیجه 

برداری اجتماعی موجود در واحدهای سازمان به کمک منابع انسانی بپردازند تا بتوانند از نتایج تسهیم دانش بیشترین بهره

 را نمایند.
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   مقدمه

 و  1بنیان دارد )بریتو های دانشدانش بیشترین ارزش را در شرکتدر نتیجه،   کنند.نامگذاری می  «انشدعصر  »  عصر کنونی را 
  شوند منوط به استفاده از دانشیتر میبا توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی  21ها در قرن  (. موفقیت این شرکت2016  ،دیگران

هایی که درجه  (. در این میان سازمان2001  ،2یگرانها در فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند )ان.دی.لال و داست که شرکت
 (. 2010 ،3کنند )کورادو و راموس کاری دارند دانش خود را به صورت اثربخشی مدیریت می باالیی از خالقیت و عملکرد

اند. بردهرقابتی پیبنیان به اهمیت تسهیم دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه  های دانشبیشتر شرکت
که موضوع تسهیم دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات   ه استتجربه نشان داد

بنیان در ایران توجه خاصی  های دانششود. متأسفانه هنوز به مقوله تسهیم دانش در شرکتمحیط ارزش آن روز به روز بیشتر می
ها به سمت  شرکت رسد در این زمینه اینها وجود دارد. به نظر می مختلفی بر سر راه استقرار آن در این شرکت نشده است و موانع

برداری  شوند باشند. الگوتر میتسهیم دانش تشویق و ترغیب شوند تا بتوانند جوابگوی شرایط متغیر و مشتریانی که روز به روز دانشی
های  تواند به شرکتمی  انداجرا نموده  های خود با موفقیتسازی تسهیم دانش را در سازمانهای موفق که فرایند پیادهاز سازمان

بندی (. همچنین در یک جمع2018،  4بنیان ایرانی کمک کند تا با سرعت بیشتری به سمت این موضوع حیاتی پیش روند )اچ دانش
با ایجاد همکاری بین  می وری بهروه   کاهد و موجب افزایشها میکارمندان از دوباره کاریتوان گفت تسهیم دانش در سازمان 

سازمان و در نهایت خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان خواهد شد. از سویی، با وجود دالیل قوی که برای استفاده استراتژیک از  
بنیان  های دانشتسهیم دانش در شرکتسازی تسهیم دانش به منظور بهبود عملکرد سازمانی وجود دارد، موانع مختلفی برای پیاده 

 (.  2017خورد )ژانگ و همکاران، به چشم می
حوزه از  یکی  دانش  برای شرکتتسهیم  کلیدی  دانشهای  اولویهای  مهمترین  از  یکی  و  است  کاران اندرهای دستتبنیان 

های کاری در  و تضمین انتشار روش  ها در تولید دانشمدیریت دانش در جهان است. تسهیم دانش در سازمان باعث کاهش هزینه
ها در فضای رقابتی با نماید و در غیر این صورت سازمانسازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت خود می  داخل سازمان شده و 

  آسانی کارگیری دانش همواره و به    و به  که تسهیم  ه استنشان داد  شوند. اما تحقیقاترو میهای متعددی روبهها و بحرانچالش
سازی آن با موانع متعددی روبرو است. یکی از مشکالت اصلی تسهیم دانش درسازمان نبود  پذیر نبوده و مدیران برای پیادهامکان
 (.  2015، 5های استقرار تسهیم دانش سازگار با شرایط هر سازمان یا شرکت است )بریتومدل

و این چیزی است که اهمیت و   ؛استعلم و فناوری کشور محرز    هایفقدان مقوله ساختار مورد نیاز تسهیم دانش در پارک
کارهای مرتبط  وسازی سازای برای ارتقای کمی و کیفی و پیادهسازد. تسهیم دانش جایگاه ویژهضرورت این پژوهش را دوچندان می

محور  وکارهای دانشعه کسبهای علم و فناوری به عنوان میانجی نوآوری در راستای ماموریت توسهای توفیق پارکاز شاخص
شود. تا این پژوهش با بهبود تسهیم دانش منجر به توسعه کمی و کیفی نوآوری و آن نیز منجر به توسعه و بقای محسوب می

 شود. وکارهای نوپدید در استان گیالن میکسب
حداقل از سه جنبه بررسی کرد؛ نخست آنکه توان  بنیان استان گیالن را میهای دانشضرورت توجه به تسهیم دانش در شرکت

ها برای توسعه بازار در دست اقدام دارند.  هایی بسیار حساس با همکاری متخصصانی از داخل و خارج این شرکتها طرحاین شرکت
است. سومین ها ذاتاً دانش محور هستد و عملکرد خود را در زمینه تجاری بر دانش تخصصی کادر خود استوار کرده  دوم این شرکت

ها با خروج نیروهای  صورت عدم تسهیم دانش مناسب در این شرکت  که درا  ؛ به این معنستبر بودن خلق دانش از ابتدانکته هزینه
بنیان برای رسیدن به همان سطح از دانش در نیروهای فعلی خود ناچار خبره، دانش آنها نیز از سازمان خارج شده و شرکت دانش 

 گزافی خواهد بود. هایبه صرف هزینه 
است که متکی بر دانش فنی   بنیاناقتصاد دانشیا  یاقتصاد اطالعاتروندهای جاری در نیم قرن اخیر حاکی از گذار به پارادایم 

دنبال پوشش بازارهای جهانی است.    ها و اطالعات تبلور یافته و بههایی است که در انسانها، تجارب و مهارت)فناوری( و دانسته
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های اثربخش و کارامد دانش برای  سازی جریانبنیان به طراحی و پیاده ضرورت دارد برای گذار موفق به اقتصاد دانش ،  اینبنابر
بنیان در سطح حاکمیت ایران جایگاه  های دانشبنیان هستند توجه نمود. جایگاه شرکتبنیان که بنیه اقتصاد دانش های دانششرکت

بیانیه گام دوم )نشویژه و متمایزی است. اقتصاد دا های ( است و همچنین از مهمترین اولویت1397بنیان یکی از هفت محور 
بنیان،  . پیشتازی اقتصاد دانشه استهای کلی نظام تعیین گردید( در چارچوب سیاست1392) های ابالغی اقتصاد مقاومتیسیاست

آوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوپیاده 
سیاست راهبردی    24بنیان در منطقه یکی از  بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشتولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

اندازی  تأسیس و راه نامه  آیینبر اساس    های علم و فناورییکی از عمده وظایف پارک  و مستقل است.  برای تحقق اقتصاد قوی
ارتقای دانش فنی واحدهای فناوری و    شورای گسترش آموزش عالی  1381/ 17/12های علم و فناوری مصوب  پارک کمک به 

های بومی ها بتوانند از مدل بنیان به منظور رقابت در عرصه جهانی است، بر همین اساس ضرورت دارد که پارکهای دانششرکت
های علم و فناوری به بنیان طراحی و به اجرا گذارند. پارکهای دانشم دانش برای تسهیل و ارتقا جریان دانش در شرکتتسهی

زایی تخصصی، مورد  عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال
ای  های مناسب برای استقرار و حضور حرفههای علم و فناوری، محیطع شده است. پارکتوجه بسیاری از کشورهای جهان واق

های فناوری کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه، صنایع و مؤسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر  شرکت
  های فناوری و تسهیل فرایند جذب، ارتقاءایجاد چشمه  نشینی،های فناوری اشتغال دارند. هدف نهایی این همها به فعالیتو دانشگاه 

ها به های منتهی به محصوالت فناوری در این پارکای از فعالیتهای عمدهبه نحوی که تمامی و یا بخش  و انتشار آن است،
سازی، حی مهندسی، نمونهپژوهش علمی، طرا ها شامل بازارسنجی، ایده پردازی،ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیتصورت حرفه

استاندارسازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، فروش و عملیات مستشاری بعدی برای تحقق محصوالت   طراحی صنعتی،
المللی برای استفاده از تجارب های بین. همکاریاستفناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی  

 .1های علم و فناوری است مؤثر در بازارهای فناوری جهان از اهداف راهبردی پارکجهانی و همچنین حضور 
های علمی،  های علم و فناوری و یکی از اهداف اشاره شده در اساسنامه پارکاهمیت این مطالعه با توجه به اساسنامه پارک

های متکی بر دانش،کمک افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتمحور،  کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش
های فناور و مؤسسات است که به صورت عملی و  المللی و داخلی و تسهیم دانش در شرکتهای بینبه جذب دانش فنی و سرمایه 

نتایج مطالعه حاضر  ،از سویی دیگر تواند جهت برطرف کردن این خأل اجرائی مناسب باشد.اجرایی به آن پرداخته نشده است و می
بنیان  های دانشهای علم و فناوری از طریق تسهیل و بهبود جریان دانش میان واحدهای فناوری و شرکتدر راستای وظایف پارک

آنها کمک نماید، پیوند میان شرکتمی ها با اجزای مجموعه پارک علم و فناوری را  ها و شرکتتواند به ارتقای مدیریت دانش 
نموده نرمتقویت  امکانات  و  بستر  شرکت،  فعالیت  مناسب  دانشافزاری  مؤسسات  و  عملکرد  ها  بهبود  با  و  نماید  فراهم  را  بنیان 

 بنیان کشور را تقویت نمود.بنیان و در نهایت اقتصاد دانش بنیان به توسعه فناوری و کارافرینی دانشهای دانششرکت
به انتقال و تسهیم دانشی که از آن برخوردار بودند را نداشته و به جای اینکه   ها و افراد اغلب تمایلیدر الگوهای سنتی، سازمان

عنوان یک عامل قدرت، اهرمی بانفوذ و یا به عنوان ضمانتی جهت استمرار  به دانش به عنوان یک سرمایه علمی نگاه کنند، آن را به
ها دریافتند که سازمانی که از تسهیم اطالعات ه تدریج سازمانپنداشته و تمایلی به تسهیم آن با دیگران نداشتند. اما بشغل خود می

تواند فرایندهای مؤثر و کارآمد را تعریف کند و عملکرد سازمانی خود را  کند، بیشتر می و خلق دانش در میان اعضایش حمایت می
 . کندبنیان بیشتر نمود پیدا می های دانشبهبود بخشد. اهمیت دانش و مدیریت دانش در شرکت

بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن است که   مؤثراولویت بندی عوامل    دهی ووزن  هدف اصلی این مقاله تعیین
شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل    دانش  بر تسهیم  مؤثربندی عوامل  اولویت  دهی وبه وزن  برای پاسخ به سوال اصلی،

  فرهنگی اجتماعی و عوامل فناوری؛ در پارک علم و فناوری گیالن پرداخته است.

 
 . ه استابالغ شد یجهاددانشگاه یبه واحدها 10/8/1386د مورخ 28/ 53/ 37317نامه شماره   یکه ط   8/86/ 9امناء مورخ   اتیجلسه ه نیو دوم کصدیمصوب  1
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 تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم

 تعاریف مفهومی:  . الف

های  استراتژی  از بسیاری  زیربنای و بنیاد آفرین،ارزش  اماه،  پیچید فرایند یک به عنوان دانش تسهیم  تسهیم دانش: 
 افراد،  تواندمی   منابع این  است.  دیگر به منبع  دانش منبع  یک از دانش  انتقال  معنای به دانش تسهیم  هاست. سازمان 

راد،  )مهدیان   باشند افزارنرم  حتی داده وهای  پایگاه  اسناد، شامل تواندمی   دانشی منابع باشد.  ها حتی سازمان  یا وها  تیم
 (.  1397الوانی و فضلی، 
 با زیرساخت حمایتی عنوان  به:  ( پارک علم و فناوری را چنین تعریف کرده است2009دیویدس )  پارک علم و فناوری: 

 همچنین و فناوری بر مبتنی مؤسسات نوپای بنیان ودانش های  شرکت و توسعه رشد برای الزم شرایط ایجاد 

 (.  1392)ایزدیان، عبداللهی و کیانی،   کنندنوآورانه حمایت می  هایایده  با خالق افراد از ،آنها  کاهش مخاطره
به منظور هم   بنیان: شرکت دانش  تعاونی است که  یا  یا مؤسسه خصوصی  اقتصاد  شرکت  توسعه  ثروت،  افزایی علم و 

سازی نتایج تحقیق  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری دانش 
وده فراوان به ویژه در تولید  های برتر و با ارزش افزو توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری 

ها و مؤسسات  نامه ارزیابی و تشخیص شرکتآیین اساس معیارهای مورد نظر  شود و برفزارهای مربوط تشکیل می انرم
 رسد. می   بنیان و نظارت بر اجراها و مؤسسات دانش کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت، به تأیید  بنیاندانش 

 تعاریف عملیاتی:  . ب

بنیان به شرکت دیگر در پارک  منظور از تسهیم دانش در این پژوهش تسهیم دانش از یک شرکت دانش  تسهیم دانش: 
 علم و فناوری استان گیالن است.  

 پارک علم و فناوریمقصود از پارک علم و فناوری در این پژوهش پارک علم و فناوری استان گیالن است.    فناوری: پارک علم و  

فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد و پس از دریافت  1381گیالن بر مبنای مصوبه شورای گسترش آموزش عالی از شهریور  
و تمهید   1381ماه  ن ساختار حمایتی در دینخستیبه عنوان    سیس مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات گیالنأمجوز ت

شرکت    14افزاری مرکز رشد، تصویب اساسنامه و تشکیل شورای تخصصی مرکز رشد با پذیرش  افزاری و سختامکانات نرم
های صنایع بنیان از جمله زیرمجموعههای دانششرکت  .کرد  آغاز به کار  1382در مرحله رشد مقدماتی در پنجم مهرماه  

واحد در   61هزار واحد صنعتی، تنها  3ها دارد. در گیالن از حدود  اما گیالن سهم کمی از این شرکت ؛هستند نوین در کشور
 بنیان قرار دارند. های دانشصنایع نوین و شرکت ۀزمر

های علمی در  سازی فعالیتهمراهی و همکاری علم و ثروت و تجاریهایی که به منظور بهبود  شرکت  بنیان: شرکت دانش 
 استان گیالن فعالیت دارند. 

 پژوهشادبیات موضوع و پیشینه 

بنیان انجام داد. در این مطالعه جامعه آماری های دانش( پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر پدیده استقرار شرکت1395فرد )دانش

نفری استفاده شد. این پژوهش که با رویکرد آمیخته    280دانشگاه آزاد علوم تحقیقات بود و از حجم نمونه    علمی  تئهیاعضای  

که به   ها استفاده کرد و و توجه خاص به فرایندهامصاحبه و هم از پرسشنامه برای گردآوری داده  کمی( انجام شد و هم از-)کیفی 

 ت. افصورت توانمندسازها دست ی طور عمده به

 مطالعات داخلی  .1

ارتقاء اثربخشی ای با عنوان طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در  ( مطالعه1396و همکاران )  الوانی

تن از خبرگان حوزه پژوهش به کمک   22ه کردند. این پژوهش کیفی که با گردآوری نظرات  ئو محبوبیت سازمانی پرداختند ارا
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های شناسایی شده در های بومی کشور، وضعیت مؤلفهمصاحبه و کدگذاری انجام شد منجر به ارائه الگویی شد که بر اساس ویژگی

کشور تبیین شده و نحوه ارتباط اجزای مدل با یکدیگر و ارتباط مدل با اثربخشی و محبوبیت سازمانی پیشنهاد    سازمان امور مالیاتی

 د.محور فردی، سازمانی، محیطی و فرامحیطی در مدل پیشنهادی قرار گرفتن 4تم کلی شناسایی و در  26گردید. به این ترتیب 

)مطالعه موردی: سازمان   رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی  تأثیر ی  ( پژوهشی با عنوان بررس1396فیلسوفیان و اخوان )

پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که براساس -فضایی ایران( به انجام رساندند. روش تحقیق از نوع توصیفی

شده از داده گردآوری  85الگوسازی شده است. تجزیه و تحلیل    1اس. ال.اسمارت پی. افزارکمک نرمرویکرد حداقل مربعات جزئی به

مثبت و معناداری بر رفتار دارد. همچنین، اشتراک    تأثیر  ،مثبت و معناداری بر قصد و قصد  تأثیرجامعه آماری نشان داد که تمایل  

که هرکدام از عملکردهای مالی، فرایند    دهددانش به میزان نسبتاً زیادی بر عملکرد در سازمان فضایی اثرگذار است. نتایج نشان می

 .مثبت و معناداری دارد تأثیر و داخلی بر عملکرد سازمان فضایی نیز 

های علم و فناوری تهران بنیان موجود در پارکهای دانش( پژوهشی با عنوان تحلیل عملکرد شرکت1397)  و همکاران  اصغری

فناوری در  های علم ونفر از خبرگان الگوی سیستمی ارزیابی عملکرد پارک 17را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه از نظرات 

های علم و فناوری تهران در مرحله کمی کارشناسان و مدیران شاغل در پارکنفر از    260مرحله کیفی و در بخش کمی از نظر  

. از طریق مصاحبه با خبرگان و استادان راهنما ه استسازی معادالت ساختاری انجام شدها با استفاده از مدل داده   استفاده شد. تحلیل

ها، فرایندها  این الگو در قالب ورودی  خیص داده شد وبنیان تشهای دانشالگوی سیستمی بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد شرکت

ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. در  ی بعد وضعیت این شاخصهای مرتبط شناسایی شده و در مرحلهها به همراه شاخصخروجی  و

در وضعیت نامطلوب   مرحلۀ آسیب شناسی،وضعیت متغیرهای شناسایی شده بررسی شد که در بین آنها متغیر مدیریت منابع انسانی

نگهداری و سازماندهی مناسب   های این متغیرشامل جذب منابع انسانی شایسته، حفظ،تری نسبت به بقیه قرار داشت و شاخص

 .جهت تسهیل همکاری است که وضعیت مناسبی را نشان ندادند

( حدادی  و  سنجش  1397ثقفی  مدل  ارائه  عنوان  با  پژوهشی  پارک  تأثیر(  نوآورانه  خدمات  عملکرد  بر  فناوری  و  علم  های 

پژوهش که بر رویهای دانششرکت این  دادند.  انجام  آنها  پارکدانش   شرکت  64  بنیان مستقر در  های علم و  بنیان موجود در 

و به نتایج   فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس با روش توصیفی پیمایشی و به کمک معادالت ساختاری انجام شد

ای، زیربنایی، )شامل خدمات مشاوره  های علم و فناوریخدمات پارکبود که  ارزشمندی دست یافت. نتایج این پژوهش بیانگر این 

ها شامل نوآوری محصول، فرایند، بازار و  های اعتباری( اثر خوبی بر چهار بعد عملکرد نوآورانه شرکتسازی و حمایتمزایای شبکه

 .سازمانی دارد

های نوین اطالعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین استفاده از فناوری  تأثیر(،  1397)  دهقانی سلطانی و همکاران

)مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( را مطالعه کردند. بر اساس چگونگی به    نقش میانجی تسهیم دانش 

د نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانشگاه علوم  های موردست آوردن داده

های نوین اطالعاتی به طور مستقیم  دهد استفاده از فناوریآمده نشان می  به دستهای  یافته بوده است.    دریایی امام خمینی )ره(

های نوین اطالعاتی به طور غیرمستقیم و از طریق تسهیم ی است که فناوریدارد، این در حال  تأثیربر توانمندسازی روانشناختی  

 .دارد تأثیردانش نیز بر توانمندسازی روانشناختی 
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با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی انجام دادند. این 1398)  خواجوی وکرمانی ( پژوهشی 

نفر حسابرسی مستقل که با روش توصیفی پیمایشی به اجام رسید و   130پژوهش در مؤسسات حسابرسی و با گردآوری داده از  

انگیزشی ادراکی بر  های شخصیتی و ویژگی، فناوری، ویژگینتایج این پژوهش نشان داد که چهار بعد اصلی یعنی عوامل  های 

 .گذار هستندتأثیرفرایند تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی 

اشتراک1398)  آرمون و همکاران بر  مؤثر  عوامل  عنوان  با  پژوهشی  اعضای هیأت(  میان  دانش  علوم  گذاری  دانشگاه  علمی 

علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  پیمایشی، جامعه آماری اعضای هیأت  ر این مطالعه توصیفیدپزشکی اردبیل را انجام دادند.  

ساخته صورت گرفت.  نفر( بود که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. گردآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه محقق  225)

ن ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما و خبره تأیید شد و برای تأیید پایایی آن از آزمو

 ها از آمار توصیفی، تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از پنج عامل فردیتحلیل داده 

ش میان اعضای  گذاری دان، از عوامل مؤثر بر اشتراکفناوری های  مدیریتی و زیرساخت  نهادی، فرهنگی، رهبری  انسانی، سازمانی

رو، اگر دانشگاه بخواهد فرایند اشتراک دانش را توسعه دهد، ضمن توجه علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هستند. از این  تئهی

 .ای نمایدنهادی توجه ویژه انسانی و سازمانی به هر پنج عامل مؤثر مطرح شده، به عوامل فردی

آوری سازمانی: تبیین نقش میانجی تسهیم دانشِ مرتبط با  تاب  سرمایه اجتماعی بر ارتقای  تأثیر (،  1399مرادزاده و همکاران )

آوری  و تاب  ، بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطۀ بین سرمایه اجتماعی19  بحران کووید

ها، توصیفی  داده  آوری. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوۀ جمعه استروس بودسازمانیِ مرتبط با بحران کروناوی

نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی زاهدان بوده است.  . جامعۀ آماریِ تحقیق، شامل کلیه کارکنان شهرداری استهمبستگی 

 کارکنان اثر مثبت دارد.  آوری، بر تاب مثبت داشته و از طریق تسهیم دانش تأثیر 19 بر تسهیم دانش مرتبط با بحران کووید

درسازمان1399)   و همکاران  عسگری دانش  تسهیم  پیشایندهای  فراتحلیل  عنوان  با  پژوهشی  ایرانی(،  این    های  داد.  انجام 

ی کمی منتشرشده در نشریات علمی  هاپژوهش کاربردی، از نوع کمی است و ماهیتی توصیفی دارد. منابع اطالعاتی آن را پژوهش

این اساس فراهم ، بودند. براندکرده  دهند که عوامل مؤثر بر تسهیم دانش را بررسیپژوهشی کشور در ده سال اخیر تشکیل می

نیازهای انجام مؤثر تسهیم دانش در سازمان نیازمند دیدگاهی همه جانبه است که در آن به عوامل سخت و نرم به  ساختن پیش

آنها دستاورد  تأثیراساس میزان نقش و بر بندیسازی وضعیت این پیشایندها نیز اولویتزمان توجه شود. در تالش برای بهطور هم

 .کرد بیشتری را حاصل خواهد

 . مطالعات خارجی 2

هایی که در آن انجام دادند. در واقع زمینه  دانش  پژوهشی با عنوان بررسی ترکیب خالقیت و کنترل در تسهیم(،  2011)  1و چن  ادلر

های رسمی به منظور بهبود تسهیم افراد با چالش دوگانه مواجه هستند، این دو محقق نشان دادند که خالقیت و استقبال از کنترل

های  از طریق سیاستتوان آنها را  کنند که می کارشناسان استدالل می  شود.های خالق و هماهنگی بیشتر می دانش منجر به فعالیت

که   دهدهای انتخاب ساییدگی و کنترل مدیریت طراحی سیستم پرورش داد. همچنین نتایج این پژوهش نشان میمناسب از جاذبه

 . های مختلف، تغییر دهندتوانند درک ما را از انگیزه در موقعیتمی هاچگونه گزاره 
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گرا  بررسی اثر واسطه فرهنگ سازمانی وتسهیم دانش در رهبری تحول  با عنوان  (، در پژوهشی2012)  در سال1  شاو، فنگ و لیو

نمونه از مدیران    115آوری شده از  ریزی موفقیت منابع سازمانی، در یک طرح توصیفی براساس اطالعات جمعبرنامه  هایو سیستم

دهد که رهبری به طور  تحلیل نشان می، و تجزیه و  ه استانجام شد  سازمان با استفاده از پرسشنامه و روش کمی در چین  115

بی و فرهنگ عقالنی، و به طور  فرهنگ توسعه، فرهنگ گروه، فرهنگ سلسله مرات  مرتبط  مستقیم با هر چهار نوع فرهنگ سازمانی

 است. گذاری دانش و موفقیت در سازمان مرتبط مستقیم با به اشتراکغیر

های  کنند، که سازمانخالقیت سازمانی و تسهیم دانش آنها استدالل می  رسی(، در کتابی با هدف بر2012)  2ساکرامنتو و کلودیا 

هایی هستند که در آن یک شرکت و در میان آن تمامی اعضای یک سازمان در تالش هستند، تا به یک نوآورانه و خالق، مکان

و گوی سازنده، و نفوذ در میان اعضای ها سطح باالیی از تعامل، بحث و گفتگو، بحث و گفت  باور مشترک برسند، در این سازمان

این سازمان در آنها وجود دارد. اعتماد، جهت همکاری، و احساس امنیت فردی توصیف روابط میان فردی و میان گروهی اعضای  

ت. به  سازمان، به ویژه کسانی که در سطوح فوقانی قرار دارند، خالقیت به عنوان کلیدی برای بقا و موفقیت سازمان اعالم شده اس

به منظور رونق در   المللی، رهبران متوجه هستند کهعنوان مدل اقتصادی جهانی تبدیل به هنجار و رقابت فرض یک شخصیت بین

 .ها تولید شودهای افراد و تیمها بدون شک باید توسط ایدهیک محیط به شدت به چالش کشیدن، نوآوری در شرکت

هدف بررسی اثر پیچیدگی کار بر روی خالقیت فردی از طریق تسهیم دانش مدل  (، در پژوهشی با  2013)  3چی، سئو و لی 

ای از دو گروه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این کارشناس حرفه  289های مقطعی از  ساختاری پیشنهادی تجربی با استفاده از داده 

های فردی داشت. در حالی  مستقیم با پیچیدگیریفه ارتباط غیهای کنترل، پیچیدگی وظدر مورد گروه   پژوهش کمی نشان داد که 

مستقیم بین اعضای تیم و خالقیت ارتباط ردی در ارتباط بود، و به طور غیرکه برای تیم آزمایش پیچیدگی کار مستقیماً با خالقیت ف

ه اهداف گروه به طور مؤثرتر  های گروه باید همراه با پیچیدگی کار و تعامالت دانش به منظور دستیابی بدارد. بنابراین، ویژگی  دوجو

 هر عضو در نظر گرفته شده است. با به حداکثر رساندن خالقیت

گیری خالقیت کارکنان در تسهیم دانش طبق نظریه ادراک از (، در پژوهشی با عنوان بررسی شکل2013)  4و همکاران   یان

کاربران   232شود، با استفاده از پرسشنامه معتبر میان خود و پیوستن به این اصل که تسهیم دانش منجر به تسهیل خلق دانش می 

 .به دنبال دانش بودن، منجر به خالقیت بیشتر در کار استه ک آوری کردند. آنها دریافتندعهای خود را جموب داده

را بررسی کردند. جامعه آماری   های علم و فناوریهای صنعتی و پارکتسهیم دانش در انجمن(  2016)  5و همکاران  اینوموتا

نفر از آنها انتخاب    23های مشارکتی بودند که  های شرکت کننده در شبکههای مشارکتی و سازماناین پژوهش کیفی مدیران شبکه

ت  ات بیشتری را در فعالیتأثیررسمی و چهره به چهره نتایج بهتری و  شد. نتایج نشان داد که تعامل غیرو با آنها مصاحبه انجام  

 .ها به همراه داردشرکت

را  تهران    های علمی و فناوریرابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در پارک  ( در پژوهشی،2017حقیقی، باقری و کالت )

های علوم و فناوری ایران  در پارک  بنیانهای دانشنفر از مدیران برتر شرکت  700مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این مطالعه  

قابل توجهی از    تأثیرها به کمک معادالت ساختاری نشان داد که  نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده   248د و  بو

زیرساخت قابلیت پشتیبانیی(،  های  ارتقاء،  برتر،  مدیریت  تمرکز،  عدم  یادگیری،  فرهنگ  اعتماد،  اطالعات    همکاری،  بر )فناوری 
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یادگیری سازمانی خالق بر   تأثیرات قابلیت مدیریت فرایند دانش بر یادگیری سازمانی خالق و  یرتأثهای فرایند، همچنین  قابلیت

 شد.  عملکرد سازمانی تأیید

جنوبی  در کره  ات تسهیم دانش بر خالقیت فردی در مؤسسات آموزش عالی: دیدگاه اجتماعی و فنیتأثیر(  2018)  1جوسونگ لی 

های آماری  نفر از دانشجویان این مؤسسات بود و با پرسشنامه تحلیل  204ه این پژوهش کمی  را مورد مطالعه قرار دادند. حجم نمون

نجام شد. نتایج نشان داد که مابین تسهیم دانش و خالقیت فردی رابطه وجود دارد و تسهیم دانش بر  اس. اال.افزاز پی.نرم توسط

 .میانجی دارد تأثیرروی خالقیت فردی در سطح فردی در مؤسسات آموزش در کره جنوبی 

شرکت در یک    50ها در یک پارک علم و فناوری انجام داد.  تسهیم دانش بین شرکتبا عنوان    ( پژوهشی2018)  2برزنیک

ها این پژوهش که با استفاده از روش کمی و به کمک پرسشنامه انجام گرفت. یافته   پارک علم و فناوری مورد مطالعه قرار گرفت.

 .ها در تسهیم دانش بوده استها بیشتر مدیریتی بوده تا فنی و ایمیل از پرکاربردترین رسانهنشان داد که تسهیم دانش بین شرکت

گیری کارآفرینی در قابلیت سنجش بازار، ایجاد دانش و نوآوری: نقش تعدیل کننده جهت( با عنوان  2019)  3الورنس و   الشانتی

شد. نتایج نشان داد که  شرکت به عنوان نمونه استفاده  250در اردن پرداختند و در این مطالعه کمی از    4کوچک و متوسط  هایبنگاه

بازار   نوآوری شرکت  تأثیرسنجش  و  دانش  ایجاد  بر  نیز  مثبتی  دانش  ایجاد  فرایند  داردو  دارد.   تأثیر ها  نوآوری شرکت  بر  مثبتی 

ای که هنگامی که گرایش  کند، به گونه گیری کارآفرینی استراتژیک ارتباط بین ایجاد دانش و نوآوری شرکت را تعدیل میجهت

 .شودنی استراتژیک زیاد باشد، رابطه مثبت ضعیف تر میکارآفری

( تسهیم دانش بین سازمانی در پارک علم و فناوری را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه آماری این پژوهش 2019)  5و همکاران   باله

تخاب شدند. در این پژوهش از تجزیه نفر از مدیران به عنوان نمونه ان  50ها در پارک علم و فناوری فرانسه بودند که  مدیران سازمان

هایی که در پارک علم و  ارائه ترکیبی از مکانیسم  نشان داد که  . نتایجه استاستفاده شد  و تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی

 .شودکنند موجب اشتراک نوع خاصی از دانش میفناوری از آن استفاده می

بررسی سطح تیمی رابطه بین اشتراک دانش و اعتماد در کنیا به با عنوان    ای( در مطالعه2020)  6کیپ کاسگی و همکاران 

نفر از کارمندان در مطالعه توصیفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.    300  پرداختند و  ها در کنیاای شرکتبررسی جامعه کارمندان حرفه

 تأثیرکنند و فرایندها بر  های تیم را پشتیبانی میات کارکنان که فناوریها مشخص شد که تصوردر این پژوهش پس از تحلیل داده

اعتماد تیم   ایجاد  برای  به عنوان راهی  اشتراک دانش  پژوهشمی  تأثیر پذیری  این  از تصورات کارکنان پیش   ،گذارد. در  منظور 

 . قراردهد تأثیرپذیری اشتراک دانش را تحت تأثیرتواند های ذهنی آنهاست که میفرض

های آموزشی امارات متحده عربی در  ها و سازمان های درسی دانشگاهرفتار اشتراک دانش در برنامه (  2020)  7هزادو الخاه  جارا

گیری این تحقیق نشان داد  دانشگاه را به طور نمونه مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه  350را بررسی کردند و    کشور  های ایندانشگاه 

 . گذارندمی  تأثیرکه از نظر آماری تفاوت معناداری در رفتار وجود ندارد. هم عوامل داخلی و خارجی هر دو بر اشتراک دانش 

 . از کشور، پژوهش حاضر از چند جنبه دارای نوآوری است با مقایسه مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج

 .بنیان در استان گیالن دارای تناسب بیشتری استهای دانشبا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت. 1
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 .باشدتواند درعمل کارآمد این پژوهش با توجه به بومی بودن آن در استان گیالن می. 2
 .گیرداحساسات و عواطف جامعه محیط استان گیالن را در نظر می ها، تفکر، نگرش . 3
 .نمایدپذیرترین متغیرهای مدل را تبیین می تأثیرگذارترین و تأثیراین پژوهش دارای ساختاری است که . 4

به عنوان یکی  تواند  های مقایسه زوجی است که میو استفاده از ماتریس  1مراتبی سلسله   روش انجام کار؛ برمبنای تحلیل.  5
 عملیاتی گردد.، استان گیالن بنیان درهای دانشگیری برای مدیران شرکتگذارتصمیمتأثیرهای از مهمترین تکنیک

 تحقیقروش 

 در ها دیگر بررسی عبارتبه و بوده دانش مدیریت یعنی خاص در زمینه کاربردی دانش توسعه دنبال به حاضر تحقیق که آنجا از

 نظر از و است تحقیق کاربردی یک تحقیق این هدف، نظر از گرفت نتیجه توان، میه استشد انجام دانش عملی کاربرد جهت

 .است پیمایشی تحقیق  نوع از توصیفی تحقیق یک  طرح تحقیق، یعنی هاداده گردآوری نحوه

 موضوع،  به هاداده آوریجمع ابزار انتخاب که چرا  .است متفاوت   ،مختلف تحقیقات  در هاداده آوری جمع ابزارهای از استفاده

 شناسایی منظور  به  .شد استفاده پرسشنامه و مصاحبه ابزار از،  تحقیق  هایآوری دادهجمع جهت  .دارد بستگی  تحقیق  طرح و هدف

 با.  دش استفاده ،بود شده لیکرت طراحی  ایگزینه  5 طیف اساس بر که الیؤس 23 از پرسشنامه دانش تسهیم بر مؤثر عوامل

 . بندی شدندمعیار مطابق جدول زیر طبقه 16و  که در سه بعد شد شناسایی دانش تسهیم بر مؤثر عومل این پرسشنامه از استفاده

 ابعاد و معیارهای تسهیم دانش  . 1جدول

 معیارها ابعاد
 انگیزش های ارتباطی،  مهارت، اعتماد  عوامل فردی 

 موقعیت /ساختارسازمانی  سازمانی، پاداش سازمانی، فرهنگ  عوامل سازمانی 

 سرمایه اجتماعی  ، های مجازیشبکه تعهد عاطفی،  اجتماعی   -عوامل فرهنگی

 های فناوری زیرساخت  ، فناوریکارگیری  هب موزشآ افزار، گروه عوامل فناوری 

 زوجی مقایسه هایماتریس از استفاده و  مراتبی سلسله تحلیل   روش  مبنای بر و عوامل بندیاولویت هدف با دوم پرسشنامه

 .است  گیریتصمیم معیارهای و هاگزینه دوی به دو یا زوجی هایمقایسه   بر  مراتبی سلسله تحلیل  .شد گرفته کاره  ب و طراحی

 که دهدمی را امکان این گیرندهتصمیم به امر این .است گیرندگانتصمیم از اطالعات آوریجمع به نیاز هایمقایس چنین برای

 دلیل  به دویی، دوبه مقایسه این بر عالوه.  کند تمرکز گزینه یا   معیار دو مقایسه روی  تنها خارجی، مزاحمت و نفوذ هرگونه از فارغ

 مسئله برای را ارزشمندی  اطالعات ندارد، توجه دیگر  عوامل   به و  سنجد می همبه نسبت را عامل دو  فقط دهنده، پاسخ  اینکه

 اطالعات بررسی از پس  (.2000  ،2وارگس  و  ساعتی)  سازدمی منطقی را گیریتصمیم یندافر و آوردمی فراهم  بررسی مورد

 1/0 از باید که آیدمی دست به ناسازگاری  ضریب محاسبه با  مهم این که جست اطمینان اطالعات صحت از  باید هاپرسشنامه 

 (2005 ،3الرشاید  و مهدی) باشد کمتر

یک    که  4پرت چویساکس  افزارنرم  از عوامل بندی  اولویت جهت  و.  اس .اس.پی .اس   افزارنرم  از عوامل شناسایی منظور  به

 اول  پرسشنامه تهیه از بعد روایی افزایش رایب  .بندی عوامل است، استفاده شده استدهی و اولویتتخصصی برای وزن  افزارنرم

 آزمون اساس   بر اول  پرسشنامه پایایی .گرفت  صورت اصالحاتی  و گردید مشورت موضوعحیطه    در  نظرصاحب  و  خبره اساتید با

 مقایسه هایماتریس  شامل  دوم، پرسشنامه روایی  .است  قبولی قابل پایایی دهندهنشان که ه استشد ارزیابی 0.87 کرونباخ آلفای
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استاندارد  یزوج  به صورت  نرم  که  ا  افزاردر  موجود  پایایی آنتسمذکور  و  تأیید   درتمام   .شودمی بیان ناسازگاری نرخ توسط  ؛ 

 ای.اچ.پی  استاندارد  پرسشنامه پایایی دهدمی  نشان که  بوده 0.1 از کمتر پرسشنامه ناسازگاری نرخ زوجی مقایسات  هایماتریس

 . دارد قرار قبولی قابل حد در نیز

 مدیریت سازی پیاده مشاوران   جمله  از سازمانی   برون خبرگان تیم  شامل 1نفر  20تعداد  به    دوم  و اول پرسشنامه  آماری جامعه

  استان   در  بنیاندانش  هایشرکت  و  فناوری  و  علم  هایپارک  روسای  و  مدیران سازمانی شامل؛ درون تیم  و  ها نسازما در دانش

  تحقیق،  مکانی  محدوده  .شدند  انتخاب  بودند،  سال  10  باالی  مدیریتی  سابقه  نیز  و  باالتر  یا  و  ارشدکارشناسی  مدرک  دارای  که  گیالن

 .  است 1400 زمستان زمانی محدوده و گیالن فناوری و علم پارک

 گیالن  فناوری و  علم پارک  در دانش تسهیم بر مؤثر عوامل . 2 جدول

 محقق شرح معیار 

 اعتماد 
 موجود  اعتماد یا شخصی بین اعتماد باور

 همکاران  میان 

1- Chow, W. S. & Chan, L. S. (2008) 

2- Gian Casimir, Karen Lee and Mark Loon.(2012) 

3- Scarso,E. & Bolisani, E. (2011) 
4- McNeish, J. & Singh Mann, I.J. (2010) 
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 هایافته

 دهی ابعاد بندی و وزن اولویت  نتایج

 قرار صدر در   (340/0وزن   )با  عوامل فرهنگی اجتماعی تسهیم دانش؛  بر   مؤثرعوامل   بندی رتبه برای  آمده  به دست نتایج اساس   بر
 هایاولویت در (0/ 136و در نهایت عوامل سازمانی با )وزن  ،  (237/0وزن  عوامل فناوری)با    (؛287/0)با وزن  که عوامل فردی گرفت

 شد.  محاسبه 07/0خصوص  این در  ناسازگاری نرخ .ه استداده شد نشان 1 در نمودار بندی رتبه نتایج گرفتند. قرار بعدی

 
 دهی ابعاد تسهیم دانش بندی و وزناولویت. 1نمودار

 بر تسهیم دانش   مؤثراجتماعی  دهی عوامل فرهنگیبندی و وزن اولویت  نتایج

 در (0/ 415وزن  )با بر تسهیم دانش؛ سرمایه اجتماعی مؤثر عوامل فرهنگی اجتماعی  بندی رتبه برای آمده به دست نتایج اساس بر

  گرفتند.  قرار بعدی هایاولویت ( در260/0وزن  با  )و تعهد عاطفی    (0/ 327وزن  های مجازی )با  که شبکه گرفتقرار اولویت اول
 شد.  محاسبه 05/0خصوص  این در ناسازگاری نرخ .ه استشدداده  نشان 2 در نمودار بندیرتبه نتایج

 
 بر تسهیم دانش  مؤثراجتماعی  دهی عوامل فرهنگیبندی و وزناولویت . 2نمودار

 بر تسهیم دانش   مؤثردهی عوامل فردی بندی و وزن اولویت  نتایج

 قرارگرفت اولویت اول در  ( 413/0وزن   )با  اعتماد بر تسهیم دانش؛  مؤثر عوامل فردی   بندیرتبه برای آمده  به دست نتایج اساس بر

 در نمودار بندیرتبه نتایج  گرفتند. قرار بعدی هایاولویت ( در260/0وزن  های ارتباطی )با  و مهارت  (0/ 327وزن  که انگیزش )با  

 شد.  محاسبه 05/0خصوص  این در ناسازگاری نرخ است. داده شده نشان 3

 
 بر تسهیم دانش  مؤثردهی عوامل فردی بندی و وزناولویت. 3نمودار

 بر تسهیم دانش  مؤثردهی عوامل فناوری بندی و وزن اولویت  نتایج

 در  (413/0وزن   )با  فناوریکارگیری    آموزش به بر تسهیم دانش؛  مؤثرعوامل فناوری   بندی رتبه برای آمده  به دست نتایج  اساس بر

  گرفتند. قرار بعدی هایاولویت ( در0/ 260وزن  با  )  های فناوریو زیرساخت  (327/0وزن  با  )  فزاراکه گروه قرارگرفت اولویت اول
 شد.  محاسبه 05/0خصوص  این در ناسازگاری نرخ .ه استداده شد نشان 4 در نمودار بندیرتبه نتایج
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 بر تسهیم دانش   مؤثردهی عوامل فناوری بندی و وزناولویت. 4نمودار

 بر تسهیم دانش  مؤثردهی عوامل سازمانی بندی و وزن اولویت  نتایج

اولویت   در  (0/ 413وزن   پاداش سازمانی )با بر تسهیم دانش؛  مؤثرعوامل سازمانی   بندیرتبه برای  آمده  به دست نتایج اساس بر
 نتایج  گرفتند. قرار بعدی های اولویت ( در260/0وزن  و ساختار سازمانی )با    (0/ 327وزن  که فرهنگ سازمانی )با   رفتگقرار اول

 شد.  محاسبه 0/ 05خصوص  این در ناسازگاری نرخ .ه استداده شد نشان 5 در نمودار بندیرتبه

 
 بر تسهیم دانش  مؤثردهی عوامل سازمانی بندی و وزناولویت. 5نمودار

 بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن  مؤثردهی عوامل بندی و وزن اولویت  نتایج

 و قرارگرفت بندیرتبه درصدر  (140/0 با وزن)  سرمایه اجتماعی معیارها،  ابعاد وتمامی   گرفتن نظر در با و نهایی نتیجه به توجهبا
 گرفتند. رقرا  بعدی هایرتبه در0/ 111و119/0 هایبا وزن ترتیب به های مجازیاعتماد و شبکه

 
 بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن  مؤثردهی عوامل بندی و وزناولویت . 6 نمودار

 ت.ه اسنشان داده شد 3جدول در کلی صورت به بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن مؤثرعوامل  بندیرتبه نتایج

 بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن  مؤثرعوامل  بندی و وزناولویت نتایج . 3جدول 
 عوامل تسهیم دانش  وزن اولویت

 سرمایه اجتماعی  140/0 1

 اعتماد   119/0 2

 های مجازیشبکه 111/0 3

 فناوری کارگیری  هآموزش ب 098/0 4
 انگیزش  094/0 5
 تعهد عاطفی  088/0 6
 افزار گروه 078/0 7
 ارتباطی های مهارت 076/0 8
 های فناوری زیرساخت 062/0 9

 پاداش سازمانی  056/0 10
 فرهنگ سازمانی  044/0 11

 ساختار سازمانی  035/0 12
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 گیرینتیجه

وکارشان در روزترین دانش بشری را در حوزه کسبتوانند پیشرو باشند که قادرند بیشترین، معتبرترین و بههایی میسازمان

بدین منظور برای یک سازمان حیاتی است که بینش درستی از سرمایه دانشی خود داشته    استفاده بهینه کنند.اختیار بگیرند و از آن  

با چالش این سرمایه در رویارویی  از  اینکه چگونه  بگیرد.های محیط کسبباشد و  از   وکار کمک  مدیریت دانش شاخه جدیدی 

دهد و همه اطالعات و دانشی را که حول های دانشی تغییر جهت میایهمدیریت است که تأکید ازسرمایه مادی و کالبدی را به سرم

دهد و از این مند آن را سازماندهی مجدد کرده و مورد تحلیل قرار مینظام  کند و به طورآوری میجریان است، جمع  یک سازمان در

 . یابدطریق است که به محتوای ارزشمندی دست می

بر تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیالن با استفاده از    مؤثر بندی عوامل  دهی واولویتاین پژوهش با هدف تعیین وزن

عوامل فردی   ترتیب در صدر قرارگرفت و به  (340/0با وزن )  به انجام رسید. عوامل فرهنگی اجتماعی یند تحلیل سلسله مراتبیافر

 بر  های بعدی قرار گرفتند.در اولویت  0/(136وزن  )با    امل سازمانیعو  ،( و در نهایت0/ 237وزن  )با    (؛ عوامل فناوری287/0با )وزن  

های رتبه  در  را بر تسهیم دانش دارد و ابعاد فردی و فناوری و سازمانی به ترتیب  تأثیراین اساس بعد فرهنگی اجتماعی بیشترین  

های مجازی، شبکه  اولویت؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد،ترتیب    دانش به   تسهیم  بر   مؤثر عوامل    ازسویی دیگر  دوم تا چهارم جای دارند.

ب گروهفناوری کارگیری    هآموزش  عاطفی،  تعهد  انگیزش،  مهارت،  زیرساختافزار،  ارتباطی،  سازمانی،  های  پاداش  فناوری،  های 

آیند که نشان شمار میب  مجازیهای  شبکه  اعتماد و  سرمایه اجتماعی،  سازمانی هستند که مهمترین آنها؛  فرهنگ سازمانی و ساختار

بنیان برای رواج تسهیم دانش در سازمان باید، در وهله نخست، به تقویت سرمایه اجتماعی بپردازند. نتایج  های دانشدهد شرکتمی

 .تسهیم دانش بین آنها مشترک است در ثرؤسو با نتایج مطروح در پژوهش حاضر است که اغلب عوامل م مطالعات زیر، هم

( که نشان داد اعتماد بین همکاران با تعهد و تسهیم دانش ارتباط دارد. فرهنگ سازمانی  2012)  1نتایج پژوهش کازیمر، لی و لون

( سه 2011و همکاران )   2کند، تسهیم دانش را تسهیل می نماید. زواوى القه را در بین همکاران تشویق میکه اعتماد مبتنی بر ع

اند. ار دادهسازى تسهیم دانش مورد بررسی قرهاى سازمانی و خودکارآمدى را بر پیادهپاداش   اطالعات و ارتباطات،عامل فناورى  

نیز   (2011)  3هاى سازمانی است.در پژوهش اسکارسو و بولی سانیم دانش اثرگذار است، فقدان پاداش مهمترین عامل که بر تسهی

رورى است. تحقیق مک نیش  و استقرار محیطی مملو از اعتماد براى تبادل دانش ض  اعتماد، عامل اساسی براى تبادل دانش است

اعتماد یکی از عوامل اثرگذار بر تسهیم دانش    که( نیز رابطه مثبت بین اعتماد و تسهیم دانش را نشان داد  2010)  4منو سینگ

اند، رابطه ارى آنها درباره تسهیم دانش انجام داده علمی و همک( درباره نگرش اعضاى هیئت2008)  5در تحقیقی که کیم و جو   است.

هاى مشوق به  کدیگر، همکارى افراد، وجود سیستم مثبت و معنادارى بین عوامل اعتماد میان اعضاء، روابط اجتماعی باز افراد با ی

 .آمد  به دستو نگرش اعضا به تسیهم دانش  تسهیم دانش در دانشگاه

پژوهش  2006)  6و لی   یمک نتیجه رسیدند که شبکه   خود( در  این  اجتماعی، چشمبه  بین  انداز و هدف سازمهاى  اعتماد  انی، 

پاکارکنان و سیستم استفادههاى  بوده و  مبنا  و کاربرپسند  داش عملکرد  فناورى اطالعات  از  از عوامل  بودن سیستم  کارکنان  ها 

 مورد بررسی هستند.  هاىثیرگذار بر تسهیم دانش در سازمانتأ
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( نشان داد که اکثرمتغیرهاى مدل تلفیقی تبادل اجتماعی و پذیرش فناورى اطالعات 1396همکاران ) نتایج پژوهش بیرانوند و

دهد که می   ( نشان1394آمده از پژوهش رفوا و عباسی سورکی )  به دستنتایج    ند و داراى رابطه علی بودند.مؤثربر تسهیم دانش  

مثبت و معنادار دارند. نتایج   سازمانی، ساختار سازمانی و پشتیبانی فناورى اطالعاتی و ارتباطی بر تسهیم دانش تأثیرمتغیرهاى جو  

دست ارشد،  به  مدیر  نگرش  تمرکزگرایی،  متغیرهاى  که  است  آن  از  حاکی  فرعی  فرضیات  آزمون  از  و  استفاده  آمده  پذیرى 

 اند.و معنادار داشته مثبت تأثیر دانش بر تسهیم سازمانی ، یادگیریدهیپاداش  تم، سیساتارتباط پذیرى فناورى اطالعات وسهولت

 عبارتند از: اعتماد به   ترتیب  به  دانش   موفق  بر تسهیم   عوامل   ( مؤثرترین 1394)   جودکی  نظرپور و زیدی  پژوهش  براساس نتایج

(  1392)  پژوهش پور و مرتضوی  های. یافتهو کنترل سرپرست  سازمانی  ، فرهنگفناوری،  ، ساختار سازمانیانگیزشی  ، عوامل مدیریت

طور   به  دانش  بر تسهیم   مدیر، بر تغییرات رفتار مبتنی  و توانمندی  فردی  بین  متقابل  اعتماد، روابط  گانه   سه  عوامل   نشان داد که 

( نشان داد 1391)  پور و درویشیعلی  پژوهش  . نتایجاست  نیز متغیر میانجی  دانش  تسهیم  به  گذارد و نگرش نسبتاثر می  دارامعن

و   فناورانه های. توانمندیاست گذاریتأثیر گروهی درون مابین دانش  بر تسهیم دانش مستندسازی از طریق مدیریت اعتماد به که

بر   و غیرمادی مادی انگیزشی هایطور روش  بوده اند. همین گروهی مابین   دانش مؤثر بر تسهیم از عوامل  سازمانی ادراک حمایت

، دانش تسهیم  به تعهد مدیریت ( نشان داد که1388رهنورد و صدر ) پژوهش هایاند. یافتهداشته تأثیر روهیدرون گ دانش تسهیم

ارتباط   ، ساختار پاداش و تفاوت در موقعیتاجتماعی  تعامل  ، اعتماد، اندازه سازمان، فضایدانش  تسهیم   برای  مناسب  فناوریوجود  

 .دارد استان قزوین دولتی هایدر دستگاه دانش  تسهیم فرهنگبا ادارک  معناداری رابطه

 د:شوپیشنهادات کاربردی پژوهش به شرح زیر ارائه می بندی با توجه به مطالب مطروحه،جمع در

رسمی و کننده شبکه روابط  کننده و تسهیل اندرکاران پارک علم و فناوری گیالن به نوعی ترغیبدست که    شودپیشنهاد می  -

، تراوش اطالعات و حمایت  ارتباطات  های مجازی و ارتباطات غیررسمی اعضاء؛ تأمینغیررسمی باشند که از طریق شبکه

 .شوداجتماعی حاصل می

موضوع می  معمواًل  - این  که  دانش؛  اعطای  تا  دارند  دانش  دریافت  به  تمایل  بیشتر  سازمان  آسیب جدیکارکنان  به    تواند 

های تشویقی  در این زمینه طراحی مکانیزم  بنابراین،  .وری گیالن نیز باشد ا گذاری و تسهیم دانش در پارک علم و فناشتراک

 .شودافزایش تعامالت گروهی توصیه میجهت تشویق کارکنان به تسهیم هر چه بیشتر و 

آنها    برای افزایش اعتماد کارکنان، ضروری هست مدیران سازمان، ضمن حمایت از کارکنان به منظور افزایش امنیت خاطر  -

  های ارتباط اجتماعی در کار و شبکهدر تصمیم گیری و اهداف سازمان؛    و مشارکت دادن  و ترغیب کارکنان به کار تیمی

 .فراهم آید سازمان وری، نوآوری و بهرهدانش ر امور را بسط و گسترش دهند تا موجبات افزایششفافیت د

ند، ابتدا به اقدام کن  بنیان خودشرکت دانش  شود در صورتی که بخواهند به تسهیم دانش درها توصیه میبه مدیران شرکت  -

های آنها  شرکت صورتی که این شرایط در کنند؛ زیرا درهای خود دقت آن در شرکت های استقرارتحقق شرایط و ضرورت

 دانش به صورت هوس یا   تسهیم دانش مانند سایر رویکردهای مدیریت  ای درک نشوند،به صورت شایسته و قابل مالحظه

 .افتد آید و مدتی پس از اجرای آن از رونق و اهمیت میمدیریتی درمی

بنیان استان گیالن، از وجود  های دانشهای تسهیم دانش، درشرکتحقق ضرورتشود بعد ازتها توصیه میبه مدیران شرکت  -

های خود اطمینان حاصل  های استقراردر شرکتای یا چالشهای مورد نیاز برای استقرارآن درقالب شرایط زمینهنیازمندی

ای خود انجام دهند یت شرایط زمینهسازی را برای بهبود وضعهای بهینهپروژه  ،ها شرکت  کنند و قبل از تسهیم دانش در این

بنیان باید هم در بعد های دانششرکت بنابراین،رو شوند. ار با مشکالت و موانع کمتری روبهتا در قبل، حین و بعد از استقر
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برنامه  و  راهبردها  انسانی،  نیروی  از جهت  تا  ساختاری و سازماندهی و هم  کنند  ایجاد  درخود  را  متناسبی  اصالحات  ها، 

 های الزم برای تسهیم دانش با توجه به اقتضائات ویژه آن فراهم شود.زمینه

 سپاسگزاری

به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری   ش یک  یالمللنیب  س ی، پردتهراناز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه  

 شود. می

 منابع

 در موجود هایمطالعه شرکت بنیان مورددانش هایشرکت عملکرد (. تحلیل1397)کرم اله و میرسپاسی، ناصر  اصغری، حرمت؛ دانش فرد،  

 . 30-7 (،12)45، مدیریت بهره وریتهران.  فناوری و علم هایپارک
 هایپارک در  مستقر بنیاندانش هایشرکت مدیریت جهت دانش الگویی (. مدیریت1392ایزدیان، زینب؛ عبداللهی، بیژن و کیانی، مراد )

 (.37)10، رشد مراکز و هاپارک .فناوری فناوری، رشد و علم
نامور، یوسف )  علوم هیأت علمی دانشگاه اعضای میان دانش گذاریاشتراک  بر  مؤثر (. عوامل1398آرمون،عسگر، ستاری، صدرالدین و 

 (. 21) 19،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجلهاردبیل.  پزشکی
رفتار    بینیمدل پیش  کتابداران و ارائه   دانش  مؤثر بر تسهیم  عوامل  (. بررسی1396، مرتضی )استانی   ، احمد و محمدی، شعبانی بیرانوند، علی 

 . 60-39(، 1)9، اطالعات و علم مطالعات کتابداریاستان فارس(.  عمومی های: کتابخانهموردی آنها )مطالعه

  17: پرستاران بیمارستان  )مورد مطالعه  دانش   بر تسهیم  بر نگرش و رفتار مبتنی  مؤثر  عوامل   (. تبیین1392، سعید )ویپور، سمیرا و مرتض
 .70-43(، 3)2، مطالعات رفتار سازمانیشهریور(. 

 بنیاندانش هایشرکت رانهعملکرد نوآو بر فناوری و علم هایپارک خدمات تأثیر سنجش مدل (. ارائه1397ثقفی، فاطمه و حدادی، جواد )

 (. 2)6 ،فناوری توسعه مدیریت آنها.
 (. 75)19 دانش حسابرسی،حسابرسی.  مؤسسات در دانش تسهیم بر مؤثر عوامل (. بررسی1398خواجوی، شکراله وکرمانی، احسان )

فرد،کرم )دانش  عوامل  1395اله  تحلیل  استقرار  مؤثر(.  راهبرد  و  دانش  هایشرکت  بر  مناسب،بنیان  الگوی  پژوهش ارائه  مدیریت .  های 
 (.61، )22راهبردی

های نوین اطالعاتی بر توانمندسازی استفاده از فناوری تأثیر. (1397) ، سارارمضانی و ، میثمعوامیمریم،  ،مصباحی ؛، مهدیدهقانی سلطانی  
علوم    آموزش  (.روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(

 ( 1)5دریایی، 
  ایران.   اسالمی  جمهوری ملی در کتابخانه  دانش  بر تسهیم و تکنولوژیکی سازمانی  عوامل   تأثیر(. 1394، فاطمه )سورکی و عباسی  رفوآ، شبنم 

 . 239-217 (،1)31، اطالعات پردازش و مدیریت پژوهشنامه

 فراسوی.  دولتی  های-در دستگاه  سازمانی   کارکنان با عوامل  دانش  تسهیم  ادراک فرهنگ   (. رابطه 1388رهنورد، فرج اهللا و صدر، فاطمه )
 .74-51(، 8)2، مدیریت

مدیریت راهبردی    های ایرانی. ان(. فراتحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازم1399)  هاشمیان زاده، شمیمناصر؛ خلعتبری معظم و    عسگری،
 . 113-145 (،10)3، دانش سازمانی 

پیرامون واحد تهران    )پیمایشیدانشگاه آزاد اسالمی   آموزشی  هایگروه  دانش   مؤثر بر تسهیم  مدل عوامل   (. ارائه 1391)    ، زهرا پور درویشیعلی
 .116-91 (، 10)4، اطالعات فناوری مدیریت شمال و علوم تحقیقات(. 

 پژوهشگاه  .ایران( فضایى موردى:سازمان برعملکردسازمانى)مطالعۀ دانش تسهیم رفتارتأثیر بررسى(.  1396)  اخوان، پیمانو    مریم  فیلسوفیان،

 .713-730(،3)32، ایران اطالعات فنّاورى و علوم
 تسهیم میانجی نقش سازمانی: تبیین آوریتاب  ارتقای بر اجتماعی سرمایه تأثیر(.  1399)  حیدریان،حامدعبدالباسط؛ زارعی،کورش و    مرادزاده،

 .82-112  (،10)3،مدیریت راهبردی دانش سازمانی . 19کووید بحران با مرتبط دانشِ
 در آن و نقش مالیاتی کشور امور سازمان در دانش تسهیم طراحی مدل(.  1397)  صفر  فضلی، الوانی،سید مهدی،  احمد و راد، امیر مهدیان

 . (86)38 ،مالیات پژوهشنامه  سازمانی. محبوبیت و اثربخشی ارتقاء

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%20%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%20%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%20%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c%20%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85%20%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85%20%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%20%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/1430
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: اداره بنادر و  موردی  میان کارکنان سازمان )مطالعه  دانش  مؤثر بر تسهیم  عوامل  (. شناسایی1394)  ، علیجودکی  رپور، محمد و زیدینظ
 .، جزیره کیشدریابی صنایع همایش هفدهمیندریانوردان آبادان(. 
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