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مقدمه
مراکز آموزش عالی و دانشگاهها بهعنوان محور توسعه و تحول و کانون اصلی تربیت نیروی
انسانی متخصص و آموزشديده در هر جامعهای محسوب میشود .در اينگونه مراکز
اعضای هیئتعلمی بهعنوان سرمايههای ارزشمند محسوب میشوند .داشتن چنین سرمايهای
زمانی میتواند ارزشآفرين و قدرت آفرين باشد که دانش افراد در سازمان به جريان افتد
و افراد بتوانند دانش خود را با اعضای درونی و بیرونی سازمان به اشتراک بگذارند.
درصورتیکه فرهنگ به اشتراکگذاری دانش در محیط دانشگاهی پذيرفته شود ،تعامل
علمی حاصل از پذيرش اين فرهنگ توسط اعضای هیئتعلمی ،امکان ايجاد آموزش
کارآمد و يادگیری اثربخش را در محیط دانشگاه فراهم میکند (پور سراجی ،صالح اولیاء،
علیآبادی .)4170،امروزه تحقق مديريت دانش ،تسهیم و مستندسازی آن در دانشگاهها از
ضروريات اساسی جامعه دانشمحور کنونی است و مديريت دانش يکی از مهمترين
چالشهايی هستند که مؤسسات آموزش عالی با آن مواجه هستند .صرفنظر از کاربرد اين
رويکرد در صنعت و تجارت پرداختن به اين موضوع در موسسههای آموزش عالی که اساساً
محل دانش هستند جای تأمل دارد (حسین قلی زاده ،میر کمالی .)41۰۰ ،از اين رو دانش به
عنوان منبعی برای توانمندسازی سازمانها و همچنین بهعنوان يک مزيت رقابتی برای
سازمانهاست .امروزه مزيت رقابتی يک سازمان تا حد زيادی به دانش وابسته است و
سازمانها نیاز به حمايت از اشتراکگذاری دانش در میان کارکنان را احساس میکنند
چراکه اشتراکگذاری دانش زمینه را برای خلق دانش در سازمانها فراهم میکند .لی
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( )0001معتقد است دانش بهعنوان مهمترين دارايی يک سازمان مطرح است و وقتی بهطور
مناسب به کار رود ،میتواند منجر به توسعه و بهبود تولید و خدمات شود .به اشتراکگذاری
دانش دارای جنبههای برجسته و متمايز بسیاری است .از اين جهت هر گاه کارکنان ،دانش
خود را به اشتراک بگذارند ،ارزش هم افزايی بیشتری ايجاد میشود (جباری،
مدهوشی .)4171،چرا که اشتراک دانش مهمترين بخش از فرايند مديريت دانش در سازمان
1. Lee
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است (حسین قلی زاده ،میر کمالی .)41۰۰ ،بنابراين به اشتراک گذاری دانش به عنوان يک
منبع مهم در سازمانهای مدرن امروزی است .آراسته و لبانی مطلق ( )4170معتقدند که اکثر
سازمانها روی فناوری و آموزش سرمايه گذاری کردهاند در حالی که به ندرت اين چنین
سرمايه گذاری را برای اشتراک و خلق دانش انجام میدهند .به اعتقاد آنها سازمانهای
امروزی ،بايد بر اساس اشتراک تجربیات خود با ساير سازمانها عمل کنند .اشتراک هدفمند
دانش در سازمانها به يادگیری سريعتر فردی و سازمانی منجر گشته ،خالقیت را توسعه
میدهد و در نهايت به بهبود عملکرد فرد و سازمان میانجامد .بر اين اساس است که
سازمانها اشتراک دانش را تقويت و کارکنان خود را به اين امر تشويق میکنند چون
افراد ،به طور معمول کاری را انجام میدهند که به انجام آن گرايش دارند ،انتظار میرود
افراد زمانی عالقهمند به اشتراک دانش باشند که گرايش مثبتی نسبت به آن پیدا کنند.
اشتراک دانش ،نیازمند تعهد بادوام ،خالقیت و فرايندهای يادگیری تعاملی است.
مطالعات متعددی بر نقش مديريت دانش در فرايند نوآوری ،تمرکز نمودهاند و اهمیت
مديريت دانش و رابطه آن با نوآوری به شکل گستردهای مورد تأيید واقعشده است (گاندی،
داتون .)0004،4نوآوری سازمانی عبارت است از ايجاد محصوالت و خدمات قابل استفاده
و ارزشمند در سازمان و تمايل يک سازمان به توسعه محصوالت و خدمات پیشرفته و
جديد و ارائه آنها به بازار و کاربرد ايدهها يا رفتار بديع (لیائو 0و همکاران.)000۰،
مولفههای اصلی نوآوری سازمانی از نظر میر کمالی و چوپانی ( )4170عبارت است از:
خدمات جديد و بهبود يافته اشاره دارد .در واقع میتوان گفت که منظور از نوآوریهای
تولیدی اين است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جديد ،اختصاص منابع مالی به تحقیق
و توسعه و مواردی از اين قبیل پیشتاز است.
نوآوری فرايندی :نوآوری فرايندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جويی
هزينهها فراهم میکند .و در بر گیرنده اتخاذ روشهای جديد يا بهبود يافته تولید ،توزيع يا
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نوآوری تولیدی :نوآوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید است که به توسعه و ارائه

1. Gunday, & Dutton
2. Liao
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تحويل خدمات است .در واقع منظور از نوآوریهای فرايندی اين است که سازمان تا چه
اندازه فناوریهای جديد را به کار میگیرد و روشهای انجام کار را به بوته آزمايش
میگذارد .تغییر در فرايند تولید يا خدمات ،جست و جوی راهها و روشهای جديد برای
انجام امور و پیشتاز بودن در ارائه راهها و روشهای جديد تولید را از شاخصهای کلیدی
سنجش اين بعد است (چوپانی ،زارع خلیلی ،قاسمی ،غالم زاده.)4174،
نوآوری اداری :نوآوری اداری به رويهها ،سیاستها و اشکال سازمانی جديد اشاره دارد .در
واقع منظور از نوآوری اداری اين است که تا چه میزان مديران سازمان از سیستمهای نوين
مديريتی و  ...در اداره کردن استفاده میکنند.
با توجه به مطالب گفته شده بايد گفت که به اشتراکگذاری دانش تأثیر مثبتی بر فعالیتها
و اقدامات سازمان دارد و سازمانهايی که زمینه را برای اشتراک گذاری دانش فراهم
آوردهاند ،نسبت به سازمانهای ديگر موفقترند .اين امر در آموزش عالی بیش از هر جای
ديگر صادق است .اين امر اهمیت به اشتراکگذاری دانش را در نوآوریهای سازمانی
آشکار میسازد .از اين رو مؤسسات آموزش عالی بايد در راستای فرهنگ اشتراکگذاری
دانش تالش کنند زيرا يادگیری سازمانی را گسترش میدهد و منجر به افزايش نوآوری
سازمانی میشود.
نتايج پژوهش احمديان و ديگران ( )4170نشان داد که رکود دانش ،اثر منفی بر
يادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی دارد .طالقانی ،انواری و افتخاری ( )4174در پژوهشی
تحت عنوان رابطه بین مديريت دانش و نوآوری سازمانی در يک شرکت بیمه به اين نتیجه
رسیدهاند که برای اينکه نوآوری سازمانی حاصل شود ،مديران به يکپارچهسازی سرمايههای
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

دانشی در بخشهای مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند.
از طرفی بايد دانش در سرتاسر سازمان توزيع شود ،توزيع بهتر دانش ،احتمال ظهور نوآوری
سازمانی را افزايش خواهد داد .پژوهش اللهی ،رستگار و شفیعی نیک آبادی (  )4171تحت
عنوان بررسی تأثیر قابلیتهای فرايندی مديريت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی
فرايند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته حاکی از معناداری قابلیتهای فرايندی مهارت
دانش بر فرايند نوآوری و عملکرد نوآوری است .بهلول ،قلی زاده و کرمی ( )4171در
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پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که باورهای هنجاری و باورهای کنترلی بهطور مستقیم و
غیرمستقیم نقش تعیینکنندهای در ايجاد تمايل و رفتار اشتراک دانش معلمان دارند.
درحالیکه اثر باورهای رفتاری بر تمايل و رفتار اشتراک دانش معنیدار نیست .عالوه بر اين،
يافتهها حاکی از آن است که درک از دست دادن قدرت ،درک لذت بردن از کمک به
ديگران ،کسب شهرت ،نوآوری و فناوری باواسطه باورهای هنجاری بر تمايل به اشتراک
دانش اثر میگذارد و سه عامل فوايد ادراکشده ،فناوری و نوآوری با واسطه باورهای
کنترلی بر رفتار اشتراک دانش اثر مستقیم دارند .در اين میان ،انگیزههای سازمانی درک
شده بدون واسطه بر تمايل به اشتراک دانش اثر میگذارد .پژوهش اگبو )0001( 4نشان
میدهد رابطه مثبت و معنی داری بین مديريت دانش و سرمايه فکری با نوآوری سازمانی
است .سوپار )0009(0معتقد است که توجه به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان
آموزشی میتواند منجر به بهبود عملکرد و فرصتهايی برای نوآوری شود .وانگ
ونو )0040(1ضمن تأکید بر به اهمیت به اشتراکگذاری دانش به  1مؤلفه بافت سازمانی،
ويژگیهای تیمی و بین فردی ،ويژگیهای فرهنگی ،ويژگیهای فردی و عوامل انگیزشی
در سازمانها اشاره میکنند .دلگادو ،مارتین و ناواس )0044(1نشان دادند که دانش (سرمايه
فکری) بر قابلیت نوآوری تأثیر دارد .وانگ و وانگ )0040(1معتقدند که وقتی اعضای يک
سازمان اطالعات ،مهارتها ،درسهای يادگرفته شده و تجربیات را با ديگران در میان
مبتنی بر دانش يک ضرورت است که میتواند منجر به يادگیری و در نهايت شکل گیری
فرايندهای نوآورانه شود.
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میگذارند ،نوآوری در سازمان بهبود میيابد .بنابراين توجه دانشگاهها به عنوان يک سازمان

1. Egbu
2. Supar
3. Wang & Noe
4. Delgado., Martı´n, & Navas
5. Wang & Wang
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هجاسی و ديگران )0041( 4عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمانها را به اين صورت
بیان میکنند :عوامل انسانی/فردی ،مالکیت روانی دانش ،0نیاز به پیشرفت و خودشکوفايی،1
نوع دوستی ،1اعتبار و موقعیت( 1روابط متقابل استراتژيک ،9درک پاداش :پیشرفت شغلی /
پاداشهای پولی ،)9عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی :باز ،فرهنگ اجتماعی و يادگیری،۰
انصاف و عدالت ،7مشارکت در تصمیم گیری ،40ساختار مديريت دانش ،44جو تعاملی
اجتماعی و ارتباطی  ،40تعهد رهبری به اشتراک دانش ،41اعتماد 41و فناوری.
با توجه به مطالب گفته شده بايد گفت که اشتراک گذاری دانش تأثیر مثبتی بر فعالیتها
و اقدامات سازمان دارد مؤسسات آموزش عالی با بهره گیری از اشتراک دانش میتوانند
خود را به پله رقابتی رسانده و به درجه باالتری از کیفیت ابداع و کارآيی دست يابند .مرور
يافتههای پژوهشهای انجام شده نشان داد سازمانهايی که زمینه را برای اشتراک دانش فراهم
آوردهاند ،نسبت به سازمانهای ديگر موفقترند و نوآوری سازمانی در آنها افزايش پیدا
میکند  .از اين رو برايند اشتراک دانش ،خلق دانش جديد و نوآوری و در نتیجه بهبود
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

عملکرد سازمان است .با توجه به اهمیت موضوع اشتراکگذاری دانش در نوآوری
سازمانی ،اين پژوهش در دانشگاه تخصصی فناوریهای نوين آمل که يکی از دانشگاههای
نوپا در آموزش عالی ايران است ،انجام شد و به سؤاالت زير پاسخ میدهد.
 -آيا بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

1. hejase
2. psychological ownership of knowledge
3. need for achievement and self actualization
4. altruism
5.eputation and status
6. strategic reciprocity
7. reward perception: career advancement/ monetary rewards
8.Organizational culture: open, communal and learning culture
9. Fairness & justice
10. participation in decision making
11. knowledge management structures
12. communication/social interaction climate
13. leadership commitment to knowledge sharing
14. trust
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 آيا بین مولفههای اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی رابطه معنی داری وجوددارد؟
 -آيا مؤلفههای اشتراک دانش توانايی پیش بینی گرايش به نوآوری سازمانی را دارند؟

روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری دادهها از نوع توصیفی به
شمار میرود  .از آنجا که به بررسی رابطه بین دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی
میپردازد ،میتوان گفت پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری در
اين پژوهش را مديران و کارکنان دانشگاه تخصصی فناوریهای نوين آمل تشکیل میدهد.
حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی  410نفر برآورد گرديد .برای جمع آوری اطالعات
در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است:
الف) پرسشنامه رفتار به اشتراک گذاری دانش .برای رفتار اشتراک گذاری دانش از
پرسشنامه بهلول ( )4170استفاده شد .دارای  1مؤلفه نگرش به اشتراک دانش سؤاالت  4تا
 ،1باورهای هنجاری به اشتراک دانش سؤاالت  9تا  ،7باورهای کنترلی سؤاالت  40تا ،49
تمايل به اشتراک دانش سؤاالت  4۰تا  ،0۰رفتار اشتراک دانش سؤاالت  07تا  10است.
روايی پرسشنامه با استفاده از نظر سه تن از اساتید تأيید شد و پايايی آن با آلفای کرونباخ
 %70بدست آمد.
ب) پرسشنامه گرايش به نوآوری سازمانی میرکمالی و چوپانی ( .)4170دومین پرسشنامه
مورد استفاده در اين پژوهش گرايش به نوآوری سازمانی است .اين پرسشنامه با توجه به سه
سؤال و ترکیبی از پرسش نامههای جیمنز -جیمنز و ديگران ( ،)0009پنیادز ( ،)0009پراجگو
و سوهل ( )0009است .پايايی اين پرسشنامه در پژوهش ابیلی و ديگران ( )0/74و چوپانی و
ديگران ( ) 0/۰7حاکی از پايا بودن اين پرسشنامه است .به منظور تجزيه وتحلیل دادههای
پژوهش از روش آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی مانند ضريب همبستگی پیرسون
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و رگرسیون گام به گام استفاده شده است .برای تحلیل دادهها از نرم افزار

VS.21

SPSS

استفاده شد.

یافتهها
بر اساس شاخصهای توصیفی ،افراد نمونه از  9۰/7درصد مرد و  14/4درصد زن تشکیل
شده بود .در رابطه با تحصیالت نیز  09/1درصد دارای مدرک دکترا 01/۰ ،درصد دانشجوی
دوره دکترا و  19/9درصد دارای مدرک ارشد میباشند.
در اين قسمت بر اساس اطالعات بدست آمده ،به بررسی و تحلیل سوالها پژوهشی مطرح
شده پرداخته میشود .با توجه به اينکه نرمال بودن توزيع نمونهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنف مورد تأيید قرار گرفته است ،در اين بخش از آزمونهای آماری
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام که از نوع پارامتريک هستند ،استفاده شد.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش که آيا بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی
رابطه معنی داری وجود دارد ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتايج آن
در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .۱همبستگی بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی
متغیر

نوآوری سازمانی

سطح معنی داری

اشتراک دانش

0/114

0/004

بین دو متغیر اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی در سطح اطمینان  77درصد
رابطه مثبت وجود دارد .به عبارت ديگر افزايش يا کاهش اشتراک دانش با افزايش يا کاهش
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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نوآوری سازمانی در اين سازمان همراه خواهد بود.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که آيا بین ابعاد اشتراک دانش با گرايش به نوآوری
سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟ از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که
نتايج آن در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  .۲همبستگی بین ابعاد اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی
متغیر
نوآوری سازمانی

نگرش به

باورهای هنجاری

باورهای

تمايل به

رفتار اشتراک

اشتراک دانش

به اشتراک

کنترلی

اشتراک دانش

دانش

*0/499

0/074

**0/091

0/411

**0/109

با توجه به جدول  0میتوان گفت که بعد نگرش به اشتراک دانش ،باورهای کنترلی و
رفتار اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند .میزان همبستگی
اين متغیرها به ترتیب برابر است با  0/091 ،0/499و  0/109که اولی در سطح آلفای  0/01و
متغیر دوم و سوم در سطح آلفای  0/04معنی دار است .به عبارت ديگر میتوان گفت که
افزايش هر کدام از ابعاد نگرش به اشتراک دانش ،باورهای کنترلی و رفتار اشتراک دانش
باعث افزايش گرايش به نوآوری سازمانی میگردند .اما ابعاد ديگر اشتراک دانش (باورهای
هنجاری به اشتراک و تمايل به اشتراک دانش) با گرايش به نوآوری سازمانی در اين سازمان
رابطهای ندارند.
در پاسخ به سؤال سوم پژوهش که آيا ابعاد اشتراک دانش توانايی پیش بینی گرايش به
نوآوری سازمانی را دارند؟ از آزمون رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است که
نتايج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .9نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی پیش بین ابعاد اشتراک دانش با
گرایش به نوآوری سازمانی
گام اول

رفتار اشتراکی

0/109

0/071

0/114

0/109

1.9۰0

0/000

0/1۰4

0/411

0/101

0/119

1/0۰4

0/000

0/049

0/014

0/991

0/009

0/117

0/141

1/910

0/000

0/041

0/007

0/۰00

0/009

0/110

0/009

0/10۰

0/041

گام دوم

رفتار اشتراکی تمايل
به اشتراک دانش
رفتار اشتراکی تمايل

گام سوم

به اشتراک دانش
باورهای کنترلی

0/114

0/4۰9

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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در پاسخ به سؤال سوم پژوهش در رابطه با اينکه آيا مؤلفههای اشتراک دانش (تمايل به
اشتراک دانش ،رفتار اشتراک دانش ،نگرش به اشتراک دانش ،باورهای هنجاری به اشتراک
و باورهای کنترلی) توانايی پیش بینی گرايش به نوآوری سازمانی در اين موسسه را دارند و
همچنین تعیین سهم هر يک از متغیرهای پیش بین در پیش بینی گرايش به نوآوری سازمانی
مذکور از رگرسیون گام به گام استفاده شد .بر اساس تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام
در جدول  1میتوان نتیجه گرفت که از بین مؤلفههای اشتراک دانش بعد رفتار اشتراکی،
تمايل به اشتراک دانش و باورهای کنترلی به عنوان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به معادله
نهايی رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرايش به نوآوری سازمانی (متغیر مالک) دارند.
مقدار ضريب همبستگی رفتار اشتراک دانش  0/109است .بدين معنا که رفتار اشتراک دانش
توانسته است  0/071از واريانس نواوری سازمانی را تبیین کند .در گام دوم با اضافه شدن
تمايل به اشتراک دانش میزان ضريب همبستگی به  0/1۰4افزايش يافته است يعنی اين که
اين دو بعد روی هم  0/411از واريانس نوآوری سازمانی را تبیین میکند .در گام سوم با
اضافه شدن باورهای کنترلی میزان ضريب همبستگی به  0/114افزايش يافته است .يعنی اين
که اين سه بعد روی هم  0/4۰9از واريانس نوآوری سازمانی را تبیین میکند .عالوه بر اين
برای تعیین سهم هريک از ابعاد اشتراک دانش (رفتار اشتراکی ،تمايل به اشتراک دانش و
باورهای کنترلی) در پیش بینی نوآوری سازمانی بر اساس ضرايب رگرسیون (بتا) در گام
سوم میتوان عنوان کرد که سهم رفتار اشتراکی ( ،(Beta=0/141تمايل به اشتراک دانش
( (Beta=0/007و باورهای کنترلی ( (Beta=0/009است .بعد نگرش به اشتراک دانش و
باورهای هنجاری به اشتراک به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی گرايش به نواوری
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

سازمانی از معادله حذف گرديد.

بحث و نتیجه گیری
در فضای رقابتی امروز ،اشتراک گذاری دانش به توسعه مهارتها و قابلیتهای کارکنان و
اساتید ،همچنین کسب مزيت رقابتی در دانشگاهها کمک شايانی میکند ،از اين رو،
دانشگاهها نیز همچون ديگر سازمانها بايد به فرآيند اشتراک گذاری ،دانش کافی داشته

91

رابطه بین اشتراک دانش و گرايش به نوآوری سازمانی در ...

باشند .در واقع اين فرايند نقش مهمی در تحقق نواوری های سازمانی دارد .نتايج به دست
آمده از رابطه بین متغیر رفتار اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی نشان داد که بین
اين دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد .به عبارت ديگر رفتار اشتراک دانش منجر به
افزايش گرايش به نوآوری سازمانی میشود .نتايج اين بخش از پژوهش با پژوهش لی
( )0001با توجه به نقش دانش درتوسعه و بهبود تولید و خدمات ،گاندی؛ احمديان ،شکاری
و افشاری ( )4170مبنی بر نقش اشتراک گذاشتن دانش در سازمان در افزايش نوآوری
سازمانی؛ طالقانی ،انواری و افتخاری ( )4174مبنی بر يکپارچهسازی سرمايههای دانشی و
نقش آن در نوآوری سازمانی؛ احمديان و ديگران ( )4170مبنی بر تأثیرگذاری سه مؤلفه سه
تعهد به يادگیری ،چشمانداز مشترک و اشتراک دانش در يادگیری و نوآوری سازمانی؛
اگبو ( ) 0001با توجه به رابطه مثبت و معنی داری بین مديريت دانش و سرمايه فکری با
نوآوری سازمانی؛ دلگادو ،مارتین و ناواس )0044( 4مبنی بر تأثیر دارايی دانش (سرمايه
فکری) بر قابلیت نوآوری؛ بهلول ( )4171همخوانی دارد.
بر اساس يافتههای اين پژوهش و يافتههای پژوهشهای انجام شده در اين زمینه؛ اگردر
يک سازمان مديريت دانش و به دنبال آن رفتاراشتراک دانش مورد توجه قرار گیرد ،زمینه
برای گرايش به نوآوری سازمانی بیشتر میشود .الزمه موفقیت رفتار اشتراک دانش در گرو
توجه به مديريت دانش در سازمانها از جمله دانشگاهها است .زمانی که در دانشگاه اشتراک
دانش مورد توجه قرار گیرد ،نوآوری بیشتری در پی خواهد داشت .به دلیل اين که در چنین
سازمانی به دلیل استفاده از دانش و به اشتراکگذاری آن ،يادگیری بیشتر خواهد بود و اين
پی خواهد داشت .به عبارت ديگر سازمانهايی که از سطح بااليی از اشتراک گذاری دانش
برخودار باشند ،سازمانهای يادگیرندهای خواهند بود که همواره روشهای جديدی را برای
انجام امور مورد آزمايش قرار میدهند ،دانش و فناوريهای جديد را به خدمت میگیرند که
اين به نوبه خود باعث افزايش نوآوری سازمانی میگردد .در اين زمینه طبرسا ،سروری
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به نوبه خود راهکارهای جديد و خالقانه برای انجام امور و به طور کلی نوآوری سازمانی در
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اشلیکی و قاضی حسینی ( )4170معتقدند که امروزه کسب ،حفظ و ارتقاء مزيت رقابتی
پايدار دغدغه اصلی مديران است در اين راستا پايگاه دانش سازمان تنها مبنا و اساس کسب
اين مزيت محسوب میشود که پايداری آن منوط به نوآوری است .ظهور نوآوری نه تنها
سازمان را قادر میسازد که مزيت رقابتی بدست آورد بلکه ابزار سودمندی را برای ارتقاء
عملکرد سازمانها ارائه میکند .هر سازمانی که خواهان رسیدن به يک رشد پايدار در کسب
و کار خود باشد ،میبايست اشتراک گذاری دانش را به يک فعالیت روزمره تبديل کند.

همچنین نتیجه پژوهش نشان داد که از بین مؤلفههای  1گانه ،نگرش به اشتراک دانش،
باورهای کنترلی و رفتار اشتراک دانش با گرايش به نوآوری سازمانی رابطه معنی داری
دارند .به عبارت ديگر میتوان گفت که وجود هر کدام از ابعاد تمايل به اشتراک دانش،
باورهای کنترلی و رفتار اشتراک دانش به ترتیب باعث کاهش و افزايش گرايش به نوآوری
سازمانی میگردند  .اما ابعاد ديگر اشتراک دانش (نگرش به اشتراک دانش ،باورهای
هنجاری به اشتراک) با گرايش به نوآوری سازمانی در اين سازمان رابطهای ندارند .در اين
زمینه ابراهیمی ،محمدی فاتح و حاجی پور ( )4174تمايل کارکنان به اشتراک دانش را متأثر
از ابعاد سه گانه اعتماد سازمانی (اعتماد به قابلیتهای سازمان ،اعتماد به انسجام سازمان و
اعتماد به خیرخواهی سازمان) میدانند .بنابراين دانشگاه تخصصی فناوریهای نوين آمل بايد
تالش خود را معطوف به بهبود اعتماد کارکنان خود کند .چرا که ارتقای سطح اعتماد موجود
در سازمان ،به مديران کمک میکند که برای دستیابی به اهداف سازمان خود کارآمدتر
باشند و در استفاده از دانش و تجربه تک تک کارکنان خود توانا شوند .در زمینه رفتار به
اشتراک گذاری دانش ،سلیمی ،حیدری و کشاورزی ( )4170معتقدند که رفتار به اشتراک
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

گذاری دانش متأثر از تمايالت افراد به اشتراک گذاری دانش است و بر شخصیت،
سیاستهای سازمان و التزام کارکنان به عنوان پیش بینی کنندههای رفتار تسهیم دانش در
سازمان تأکید میکنند .بنابراين بین رفتار اشتراک گذاری دانش و تمايل به اشتراک دانش
ارتباط وجود دارد و رفتار به اشتراک گذاری دانش متأثر از شخصیت ،سیاستهای سازمان
و التزام کارکنان است؛ چون نگرش نسبت به اشتراکگذاری دانش را جزء عوامل مؤثر بر
رفتار اشتراک دانش میداند .يکی ديگر از مواردی که بايد در اين جا اشاره کرد نگرش به
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تسهیم دانش بر رفتار تسهیم افراد تأثیرگذار است .وقتی افراد از مزايای تسهیم دانش مطلع
میشوند ،نگرش آنها را نسبت به تسهیم دانش مثبت میکند و در نتیجه تمايل آنها به تسهیم
دانش بیشتر میشود (سلیمی و ديگران.)4170،
يافتهها نشان داد که از بین مؤلفههای اشتراک دانش ،بعد رفتار اشتراکی ،تمايل به
اشتراک دانش و باورهای کنترلی به عنوان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به معادله نهايی
رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرايش به نوآوری سازمانی (متغیر مالک) دارند .نتايج
اين بخش از پژوهش با پژوهش سوپار ( ،)0009وانگ و وانگ ( )0040همسو است .بنابراين
بايد توجه داشت که آموزش عالی و دانشگاهها در معرض تغییرات قابل توجهی هستند .لذا
اين نهادها برای سازگاری با محیط متغیر بیرونی بايد نوآور باشند .بنابراين شناسايی بسترهای
نوآوری در اين نهادها از اهیمت زيادی برخوردار است .در اين راستا مطالعات متعددی در
رشتههای گوناگون در پاسخ به اين پرسش که چه اقداماتی میتواند نوآوری را بهبود بخشد،
صورت گرفته است .در اين میان مديريت دانش به عنوان روشی برای بهبود نوآوری شناخته
شده است .در حقیقت دارايیهای مبتنی بر دانش برای فعالیتهای نوآورانه يک سازمان
حیاتی است و توجه به دانش و اشتراک گذاری آن يک ضرورت است که میتواند منجر
به يادگیری و فرايندهای نوآورانه شود .مطالعات انجام شده در اين زمینه نشان میدهند که
اشتراک دانش برای افزايش عملکرد نوآوری در سازمان ضروری است .در حال حاضر
موضوع اشتراک دانش در محیط دانشگاهی و مديريت اين فرايند حیاتی دغدغهای در حال
ظهور است.

در اين پژوهش نیز بالطبع محدوديتهايی وجود دارد که سعی شده است آنهايی که در
اختیار پژوهشگران قرار داشتهاند ،مرتفع شوند .در هر پژوهشی که به کمک پرسشنامه انجام
میشود ،امکان به وجود آمدن درک نادرست و متفاوت از سوالهای پرسشنامه وجود دارد و
اين میتواند نتايج پژوهش را مخدوش سازد .محدوديت ديگر در مورد جامعه مورد مطالعه
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است که شامل مديران و کارکنان دانشگاه تخصصی فناوری نوين شهرستان آمل است.
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بنابراين تعمیم نتايج و يافتههای اين پژوهش به ساير دانشگاهها ،بايد با احتیاط صورت گیرد.
پیشنهاد میشود در آينده پژوهشهايی حول محور رابطه عوامل فوق با نوآوری صورت پذيرد
تا زوايای آنها روشنتر و آشکارتر گردد .وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش و ارتباط
آن با نوآوری سازمانی به منظور مقايسه و اطمینان از نتايج به دست آمده در اين پژوهش در
دانشگاههای ديگر انجام گیرد .اين مقاله تقديمی ناچیزی است به همه سیاستگذاران،
متخصصین ،صاحبنظران ،مديران ،محققین و در يک کالم تمامی دوستداران تحقیقات
آموزش عالی کشور.
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