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 چکیده
تکمیلی دانشگاه  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تسهیم دانش با نوآوری فردی دانشجویان تحصیالت

انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری  93-94عالمه طباطبائی در سال 
باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اطالعات از نوع همبستگی می

نفر  3977، به تعداد 2و  1ای ه شناسی، مدیریت و حسابداری در پردیس های علوم تربیتی، روان دانشکده
نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان با روش  153داد که از بین این تعداد  دانشجو تشکیل می

ها از پرسشنامه تسهیم  ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده گیری تصادفی طبقه نمونه
( استفاده شد. پایایی هر دو 1382مومنی نورآبادی) ( و پرسشنامه نوآوری فردی،1388دانش، نوراد صدیق )

های ها از آزمونمحاسبه شد. برای آزمون فرضیه 81/0و  71/0پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 
استفاده شد و نتایج نشان داد که بین تسهیم دانش و نوآوری فردی رابطه  tرگرسیون چندگانه و آزمون 

گام مشخص گردید که  به همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گامداری وجود دارد.  معنی
جوی را  ایدبتوان نتیجه گرفت که دانشگاه  بینی نوآوری فردی است. بنابراین می تسهیم دانش قادر به پیش

 اندانشجویای که  آن مورد تأکید قرار گیرد به گونه نوآوری در به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و
 تمایل بیشتری برای تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند .   
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 مقدمه

ای استراتژیکی برای سازمان مهم است به  گونه عنوان مرکز توجه عمده که به تسهیم دانش به
سازد تا دانش موردنیاز را از صاحبان دانش  ادر میشده است که افراد را ق رسمیت شناخته 

  توان به منظور بهبود عملکرد کار خود، به نفع سازمان دست یابند. همچنین آن را می به
ها به  ها و سازمان موجب آن دانش از افراد، گروه هایی که به ای از فعالیت عنوان مجموعه

(. در جهان رقابتی کنونی 2012، 1کودیگران منتقل یا توزیع شود، تعریف کرد) وانگ و 
ها از  شود، بسیار مهم و حیاتی است که سازمان میزان خالقیت و نواوری هر لحظه بیشتر می

ها را به نحو مناسب و  های افراد خود اطالع داشته و بتوانند این دانسته ها و مهارت دانسته
ز تسهیم دانش را با جریان (. پژوهشگران دیگری نی1399یکپارچه مدیریت نمایند)طرهانی، 

شود.  ها محسوب می امروزه، دانش به عنوان یک سرمایه برای دانشگاهاند.  دانش یکسان گرفته
باشند. اگر دانشگاهی نتواند دانش  ها برای پیشرفت و بهسازی خود نیازمند این سرمایه می دانشگاه

در گذر زمان محکوم به خود را ذخیره و استفاده نماید، شانس بقای کمی خواهد داشت و 
فناست. دانش، درک، آگاهی یا شناختی است که در خالل مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در 
طول زمان نسبت به جهان بیرونی در فرد ایجاد می شود و یک گام بعد از اطالعات است و امروزه 

ات است که برای غلبه، شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطالع اگر به دانش توجه بیشتری می
 نتایج (.1387کنترل و استفاده صحیح از آن راهی جز تبدیل آن به دانش نیست )یمین فیروز، 

 سازمان رقابتی مزیت از حراست جهت باید سازمان مدیران و کارکنان که داد نشان پژوهشی
 لکردعم سطح کاهش چون هایی ریسک به منجر که دانش اشتراک فرایند آفرینی ریسک خود،

 و داده قرار توجه مورد جدی طور به را گردد می سازمان در وری بهره کاهش و اطالعات فناوری
یکی از  (. 1398 حسینی و همکاران،)نمایند  چاره جویی ها ریسک این سطح کاهش راستای در

ه منظور مند ب توان فعالیتی نظام باشد. تسهیم دانش را می های مرتبط با دانش، تسهیم دانش می مؤلفه
انتقال دانش و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف نمود. به 

برداری از دانش موجود به منظور  عبارت دیگر تسهیم دانش به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بهره
ا تسهیم ه در دانشگاه (.1386شود)نعمتی و جمشیدی، حل مطلوبتر مسایل نسبت به گذشته تعبیر می

افتد، زیرا فرهنگ دانشی اغلب آنها  دانش بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی چندان اتفاق نمی
ماهیتاً فردگراست و هرکس دانش را نزد خود نگه می دارد و این موضوع بیشتر تحت تأثیر 
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های مثبت و منفی افراد بر رفتار  نگرش و باور دانشجویان نسبت به تسهیم دانش است. نگرش
(. عالوه بر نگرش، رفتار تسهیم دانش 2013و همکاران، 1یم دانش آنان نقش دارد )تانوس تسه

و 2های علمی و اجتماعی هم هست)هوف  دانشجویان تحت تأثیر التزام آنان به کار و فعالیت
ها، اطالعات موجود و  در مفهوم تسهیم دانش، به اشتراک گذاشتن ارزش (.2012همکاران،

گیری از تجربیات و اطالعات  یافته که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره نظام های کارشناسی نگرش
کند نهفته است و از طریق برقراری تعامل میان افراد، ارتباط پیوسته و چهره به  جدید را فراهم می

کند که از  وگوها حاصل شده و  برای افراد این فرصت را فراهم می ها و گفت چهره در فعالیت
(. در واقع وقتی دانشجویان 2008 ،3و نیازهای آموزشی خود مطلع شوند)کیم و جودانش موجود 

شوند و درگیری روحی شدید با آن پیدا و سطح باالیی از انرژی  در کار خود متمرکز و غرق می
یابند که اگر دانش خود را با  کنند  در می ذهنی و جسمی خود را برای کار خود صرف می

های جدید برای  گذاری دانش موجب ایجاد فرصت ند این به اشتراکدیگران به اشتراک گذار
مطالعات مختلف نشان داده است که مفهوم (. 1391شود )ساعی و همکاران،  دانشجویان می

سازی آن برای ایجاد  نوآوری ارتباط نزدیکی با خلق و تسهیم دانش دارد تسهیم دانش و گوناگون
تسهیم دانش کلیدی برای دستیابی به نوآوری مستمر  .دانش جدید و نوآوری بسیار ضروری است

های نو و بدیعی است که  (.  نوآوری عملی کردن اندیشه1391زاده مقدم و همکاران،  است)هادی
دانند یا فرایند پایانی خالقیت و به  شود که نوآوری را مترادف با ابداع می از خالقیت ناشی می

به صورت یک محصول یا تولید بدیع و تازه آشکار  عبارتی جلوه و نمود بیرونی آن است که
نوآوری یکی از عواملی است که  (.1392شود )آقایی فشیاتی به نقل از ضرغامی و همکاران،  می
ها کمک نماید. نوآوری به عنوان  تواند در فضای سخت رقابتی به ماندگاری سازمان می

و حفظ مزیت رقابتی در محیط به  توانمندساز حیاتی برای دانشگاه ها در جهت ایجاد ارزش
شود که گرایش بسیار شدیدی به دانش و تخصص به  پیچیده و پویای امروز قلمداد می شدت

 ها دارند و استفاده از دانش منبع ارزشمندی برای های کلیدی در فرایند خلق ارزش عنوان ورودی
آمیز  نوآوری موفقیت(. 1391زاده مقدم و همکاران،  )هادی هاست های نوآوری دانشگاه برنامه

فرد بودن  دهد که رقبا فاقد آن هستند این منحصر به  فردی به سازمان می ویژگی منحصر به 
های باالتری برای  دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت به سازمان اجازه می
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تا هزینه هر واحد دهد  چنین به سازمان اجازه می محصول خود مطالبه نماید. این نوآوری هم
رسد توجه ویژه به منابع  بنابراین به نظر می تر بیاورد. محصول متمایز را نسبت به رقبا بسیار پایین

  گذاری و نشر دانش(، راهبردهای رهبری و توسعه فرهنگ عنوان عامل اصلی به اشتراک انسانی )به
و در جریان انداختن آن و نیز گذاری دانش  سازمانی، نقش مهمی را در توسعه فرایند به اشتراک

کند. دانشجویان معموال ًدانش خود را  توانمندسازی سازمانی در کشف دانش پنهان افراد ایفا می
توانند دالیل مختلفی ازجمله عدم آگاهی  گذارند که می ها خیلی کم به اشتراک می در دانشگاه

ش خود با سایر دانشجویان باعث گذاری دانش و یا عدم ارائه دان های به اشتراک ها با روش آن
ها و سطح پایین تبادل دانش را در برداشته باشد که مسئوالن و اساتید  هدر رفتن دانش آن

ها باید در این زمینه اطالعات و دانش الزم را در اختیار دانشجویان قرار دهند تا دانشجویان  دانشگاه
ر به اشتراک بگذارند. با توجه به مطالب های جدید و دانش نهفته خود را با یکدیگ بتوانند ایده

آن است تا به بررسی  رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری فردی در بین  شده پژوهش حاضر بر گفته 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی بپردازد تا مشخص شود که آیا بین این دو 

 متغیر رابطه وجود دارد یا نه؟
 پژوهش سؤال

تسهیم دانش و نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه  وضعیت
 طباطبایی چگونه است؟

 پژوهش های فرضیه
بین تسهیم دانش و  نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه 

 طباطبائی رابطه وجود دارد.
ردی و  سازمانی( و میزان نوآوری فردی ترکیب ابعاد تسهیم دانش) فرهنگی، فناوری، ف  -

 کند. بینی می دانشجویان را پیش
های مرکزی و دو دانشگاه  میزان  تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس -

 متفاوت است.

های مرکزی و دو دانشگاه  میزان  نوآوری فردی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس -
 متفاوت است.

( در پژوهشی که با عنوان تأتیر تسهیم دانش بر روی مدیریت 1398واحدی و اسکندر )
نفر از کارکنان شرکت بیمه  353ریسک و نوآوری با روش توصیفی و پیمایشی با نمود 
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ها نشان داد که تسهیم دانش بر روی مدیریت و  کارآفرین در شهر تهران محاسبه شد و یافته
 نوآوری تأثیر معناداری دارد.

( پژوهشی با عنوان رابطه تسهیم دانش و نوآوری در میان 1396)زاده  ایمان -
دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز با روش 

نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی نشان داد که میان  80پیمایشی و همبستگی با نمود 
یم دانش ارتباط مثبت و معناداری تسهیم دانش و نوآوری در حالت کلی و متغیرهای تسه

 وجود دارد. 
( پژوهشی با عنوان ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم 1393تبار شهری) زنجانی و قاسم - 

ها انجام دادند در این پژوهش محققان به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت  دانش در سازمان
یج تحقیق نشان داده که افزارهای اجتماعی جهت تسهیم دانش را عرضه نموده و نتا نرم

وسیله تشویق،  تواند به تواند با اجبار صورت پذیرد بلکه فقط می تسهیم دانش نمی
 سازی، و افزایش سهولت به وقوع بپیوندد.  آسان

نفر از  50( در پژوهش خود با روش پیمایشی و همبستگی با نمود 1393زارعی) -
داد که میان تسهیم دانش و قابلیت نوآوری و ها نشان  ها یافته کتابداران و مدیران کتابخانه
های تهران سطح مطلوبی دارند که  های مرکزی دانشگاه ظرفیت جذب در کتابخانه

دهنده رابطه معناداری وجود دارد. هدف این پژوهش تعیین میزان تسهیم دانش و  نشان
 ها است.  ها در میان کتابداران کتابخانه سطح خالقیت و تعیین رابطه آن

 24( در پژوهش خود با روش توصیفی و تحلیلی با نمود 1392ترابی و گودرزی ) -
ها نشان داد که بین متغیر بازاندیشی با نوآوری  از اعضای هیئت علمی دانشگاه یافته نفر

های آموزش عالی موجب  رابطه معنادار وجود دارد. حوزه مطالعاتی تسهیم دانش در محیط
ان و مدیران در سراسر جهان گردیده است تعیین عوامل عالقه زیادی هم برای پژوهشگر

رسانی، که از نمونه  مؤثر بر تسهیم دانش اعضای هیئت علمی کتابداری و علوم اطالع
های  شده و یافته های دولتی و آزاد اسالمی انجام  وقت دانشگاه هیئت علمی تمام 93آماری 

سهیم، بین نگرش و تمایل به رفتار این پژوهش نشان داده که بین تجربه تدریس و رفتار ت
 تسهیم دانش رابطه وجود دارد.

(در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه نوآوری فردی 1392سعیدا و همکاران )  -
انجام دادند پژوهش به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ نحوه گردآوری اطالعات پیمایشی 
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ق نشان داد که عوامل مؤثر مانند ارتباطات و های تحقی نفر یافته 100بود  نمونه آماری شامل 
 یکپارچگی و حمایت سازمانی با توسعه نوآوری تأثیر معناداری دارند. 

دانشجو در  581( به بررسی عوامل انگیزشی تسهیم دانش برخط 2011ما و برون) -
ای دریافت شده بر خط  های این مطالعه نشان داده که انگیزه کنگ پرداختند یافته هنگ

گیری  دارند. کاوش عوامل و موانع شکل  ابطۀ مثبت و معناداری با تسهیم دانش بر خطر
نفر کارمند  156علمی در دانشگاه، که از   رفتار تسهیم دانش بین کارکنان غیر هیئت

های پژوهشی نشان داده که رابطه منفی بین فقدان  دانشگاه مالزی صورت گرفته یافته
فناوری اطالعات و ارتباطات )عامل فناوری( و  خودکارآمدی)عامل فردی(، ضعف

عنوان موانع تسهیم و تسهیم دانش عملی وجود  های سازمانی )عامل سازمانی( به پاداش
 دارد.

( در مطالعه بررسی ادراک تسهیم دانش در بین دانشجویان با 2011باقی و همکاران) -
لعه از فرهنگ تسهیم در کشور اردن صورت گرفت دانشگاه مورد مطا 36نمونه آماری 

دانش برخوردار نبود همچنین نتایج حاکی از ضعف تعامالت در تسهیم دانش بوده؛ اگر 
صورت مطالعه موردی   چه دانشجویان دیدگاه مثبت در ارتباط با تسهیم دانش داشتند. به

دهد که فرهنگ تسهیم دانش و نتایج حاکی از ضعف  ها نشان می صورت گرفته و یافته
 در تسهیم با دیدگاه مثبت دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری وجود داردتعامالت 

بررسی اثر جو تیمی، رهبری  هدف با(، پژوهشی 2011،)1زواوی و همکاران -
نفر از  137بر رفتار تسهیم دانش افراد، انجام دادند نمونه آماری شامل  توانمندساز

پژوهش نشان داد که جو تیمی، رهبری ی ها افتهآمریکا بود ی متحده  االتیادانشجویان 
بر نگرش آنان  ریتأثمعناداری بر رفتار تسهیم دانش دانشجویان از طریق  طور بهتوانمندساز 

 اثر داشتند. دانش بادر ارتباط 

 روش 
رابطه تسهیم دانش و نوآوری فردی در میان  با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی

پردازد  میو پردیس دو دانشگاه عالمه طباطبائی   دیس مرکزیدانشجویان تحصیالت تکمیلی پر
باشد. جامعه آماری این پژوهش  لذا روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می

                                                           

1. Zvavy et al. 
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شناسی و علوم تربیتی و دانشکده  شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده روان
یالت تکمیلی شاغل به تحصیل در مدیریت و حسابداری پردیس یک و همچنین دانشجویان تحص

حجم جامعه بر اساس آمار باشد.  های فوق در پردیس دو دانشگاه عالمه طباطبائی می رشته
نفر به عنوان   153ای تصادفی  گیری طبقه نفر دانشجو که با استفاده از روش نمونه 3977

توسط نوراد  که انشتسهیم دها از دو پرسشنامه  نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده
(  برای سنجش تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی تهیه شده شامل 1388صدیق در سال )

سؤال است.  5مؤلفه )فردی، فرهنگی، فناوری و سازمانی ( است که هر کدام شامل  4سوال و 20
و  1=  تایی )خیلی کم 5این مقیاس براساس رتبه بندی لیکرت نمره گذاری می شود و طیف آن 

 ،پرسشنامه نوآوری فردی های معکوس استفاده نشده است. است و از سوال (5خیلی زیاد = 
گویه از نوع طیف لیکرت )خیلی  38( تهیه شده که شامل 1382توسط مومنی نورآبادی در سال )

( بودکه به قصد سنجش نوآوری فردی تهیه شده است. و آزمودنی باید 5تا خیلی زیاد=  1کم = 
، در این ها با انتخاب یکی از پنج درجه مقیاس بیان کند توافق خود با هر یک از گویه میزان

 tتک نمونه و  t  از آزمونهای آماری  پژوهش استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. SPSSافزار آماری  گیری از نرم با بهرهمستقل 

 ها یافته
 پژوهش سؤاالتتحلیل 

سهیم دانش و  نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلی: وضعیت ت سؤال
 دانشگاه عالمه طباطبائی چگونه است؟ 

های پژوهش مفروضۀ نرمال بودن در دو متغیر تسهیم دانش و  نوآوری و   قبل از پاسخ به سؤال
 ابعاد تسهیم دانش با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف بررسی شد.

 المگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهشآزمون ک .1جدول 

 متغیر
 اسمیرنف-آزمون کالموگروف

 سطح معناداری درجه آزادی آماره
 نوآوری

 تسهیم دانش
 فرهنگی
 فناوری
 فردی

039/0 
043/0 
036/0 
059/0 
066/0 

153 
153 
153 
153 
153 

200/0 
200/0 
200/0 
148/0 
068/0 
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 200/0 153 021/0 سازمانی

بودن در دو متغیر نوآوری و تسهیم  نرمال  دهد مفروضه نشان می  -1طور که جدول  همان
 تأیید شد. 05/0تر از  های تسهیم دانش با سطح معناداری بزرگ دانش و مؤلفه

ای برای بررسی وضعیت نوآوری و تسهیم دانش در دانشجویان تحصیالت  نمونه آزمون تی تک  .2جدول 
 شگاه عالمه طباطبائیتکمیلی دان

 متغیرها
درجه 
 آزادی

تفاوت 
 میانگین

tشده محاسبه 
سطح 

 معناداری
 باال حد حد پایین

 15/0 01/0 02/0 35/2 08/0 152 تسهیم دانش
 37/0 24/0 001/0 56/9 30/0 152 نوآوری

ای برای بررسی  نمونه شود، آزمون تی تک مشاهده می -2طور که در جدول همان
دانش در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی با درجه وضعیت تسهیم 

تفاوت معناداری را در سطح  02/0و سطح معناداری  35/2شدۀ  و تی محاسبه 152آزادی 
دهد.  ( نشان می3( با میانگین حد وسط)08/3درصد اطمینان بین میانگین تسهیم دانش)95

(p<0.01همان .) انگین متغیر تسهیم دانش باالتر از میانگین حد شود می طور که مشاهده می
متوسط است. پس در نتیجه وضعیت تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

ای برای بررسی  عالمه طباطبائی باالتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون تی تک نمونه
و سطح  56/9شدۀ  و تی محاسبه  152وضعیت نوآوری در دانشجویان با درجه آزادی 

( با میانگین حد 30/3تفاوت معناداری را بین میانگین نوآوری فردی ) 001/0معناداری 
دهد. پس درنتیجه وضعیت نوآوری  درصد اطمینان نشان می 99(  در سطح 3متوسط )

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه  باالتر از حد متوسط قرار دارد.
 جزئی یها سؤال
 2یت تسهیم دانش در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس مرکزی واول: وضع سؤال

 دانشگاه عالمه طباطبائی چگونه است؟

 2ای برای بررسی وضعیت تسهیم دانش در دانشجویان پردیس مرکزی و نمونه آزمون تی تک .3جدول 

 درجه آزادی متغیرها
تفاوت 
 میانگین

t 
 شده محاسبه

سطح 
 معناداری

 باال حد حد پایین

 08/0 -19/0 44/0 -76/0 -05/0 48 1پردیس 
 23/0 02/0 016/0 49/2 39/0 49 2پردیس
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ای برای بررسی  نمونه شود، آزمون تی تک مشاهده می -3طور که در جدول همان
وضعیت تسهیم دانش در دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس مرکزی دانشگاه عالمه 

تفاوت  44/0و سطح معناداری  -76/0شدۀ  و تی محاسبه 48طباطبائی با درجه آزادی 
دهد.  ( نشان نمی3( با میانگین حد متوسط )94/2معناداری را بین میانگین تسهیم دانش )

(p>0.05 پس در نتیجه وضعیت تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس .)
ای برای بررسی  نمونه دانشگاه عالمه طباطبائی درحد متوسط قرار دارد. آزمون تی تک1

دانشگاه عالمه طباطبائی  2وضعیت تسهیم دانش در دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس 
تفاوت معناداری را  016/0و سطح معناداری  49/2شدۀ   و تی محاسبه 49با درجه آزادی 

درصد اطمینان  95( در سطح 3( با میانگین حد متوسط )12/3بین میانگین تسهیم دانش  )
 2دهد. پس در نتیجه وضعیت تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس  نشان می

 دانشگاه عالمه طباطبائی باالتر از حد متوسط قرار دارد. 
وضعیت نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس مرکزی دوم:  سؤال

 دانشگاه عالمه طباطبائی چگونه است؟ 2و

ای برای بررسی وضعیت نوآوری فردی در دانشجویان پردیس مرکزی و  نمونه آزمون تی تک. 4جدول 
2 

 باال حد حد پایین سطح معناداری شده محاسبه تفاوت میانگین درجه آزادی متغیرها
 40/0 18/0 001/0 36/5 29/0 48 1پردیس 
 51/0 26/0 001/0 38/6 39/0 49 2پردیس

ای برای بررسی  نمونه شود، آزمون تی تک مشاهده می -4طور که در جدول همان
وضعیت نوآوری فردی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس مرکزی دانشگاه عالمه 

تفاوت  001/0و سطح معناداری  36/5شدۀ  سبه و تی محا 48طباطبائی با درجه آزادی 
( با میانگین حد 29/3درصد اطمینان بین میانگین نوآوری فردی)99معناداری را در سطح 

(. پس در نتیجه وضعیت نوآوری فردی دانشجویان p<0.01دهد. ) ( نشان می3متوسط)
دارد. آزمون تحصیالت تکمیلی پردیس مرکزی دانشگاه عالمه باالتر از حد متوسط قرار 

ای برای بررسی وضعیت نوآوری فردی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی  نمونه تی تک
و سطح   38/6شدۀ  و تی محاسبه 49دانشگاه عالمه طباطبائی با درجه آزادی  2پردیس 

درصد اطمینان تفاوت معناداری را بین میانگین نوآوری  99در سطح  001/0معناداری 
دهد. پس درنتیجه وضعیت نوآوری فردی  ( نشان می3حد متوسط) ( با میانگین39/3فردی)
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دانشگاه عالمه طباطبائی باالتر از حد متوسط قرار  2دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس 
 دارد.

 کلی فرضیه: پژوهش هایفرضیه
بین تسهیم دانش و  نوآوری فردی در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه 

 بطه وجود دارد.طباطبائی را

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری .5جدول 

 های آماری شاخص
 متغیرها

 ضریب همبستگی سطح معناداری

 نوآوری -تسهیم دانش 42/0** 001/0

که نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون را برای بررسی رابطۀ  -5با توجه به جدول 
دهد، این آزمون با ضریب همبستگی  متغیر تسهیم دانش و نوآوری فردی نشان میبین دو 

درصد اطمینان  99رابطۀ معناداری را بین دو متغیر  در سطح  001/0و سطح معناداری  42/0
درصد واریانس متغیر نوآوری فردی  64/17(. متغیر تسهیم دانش  p<0.01دهد. ) نشان می

 کند. را تبیین می
 جزئی یها هیفرض

 2ی مرکزی و ها سیپردمیزان تسهیم دانش دانشجویان تحصیالت تکمیلی  فرضیه اول:
 دانشگاه متفاوت است. 

 بینی متغیر نوآوری فردی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی میزان پیش  .8جدول  

 
 آماره هم خطی بودن

سطح 
 t معناداری

ضرایب 
 استاندارد

 ضرایب غیراستاندارد

 
 ها گام

عامل تورم 
 واریانس

قدرت 
  تحمل

Beta 

خطای استاندارد 
 B میانگین

 
21/1 
17/1 
19/1 
22/1 

 
82/0 
85/0 
83/0 
81/0 

001/0 
17/0 
002/0 
81/0 
003/0 

44/10 
36/1 
15/3 
23/0 
06/3 

 
11/0 
25/0 
01/0 
25/0 

21/0 
04/0 
04/0 
04/0 
03/0 

24/2 
06/0 
14/0 
01/0 
11/0 

 ثابت

 فرهنگی
 ریفناو

 فردی
 سازمانی
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بعد تسهیم دانش ، فقط دو  4، از بین  -8بر طبق نتایج تحلیل رگرسیون همزمان جدول 
صورت معنادار قادر  به  003/0و  002/0بعد فناوری و سازمانی به ترتیب با سطح معناداری 

تر از  باشند. دو بعد فرهنگی و فردی با سطح معناداری بزرگ به تبیین متغیر نوآوری می
 به B=25/0(. هر دو بعد فناوری و سازمانی با p<05.0قادر به تبیین این متغیر نیستند ) 50/0

 باشند. یمیش بینی متغیر نوآوری فردی پ  بهتوان یکسان قادر  و با و معنادارمثبت  صورت 

 در تسهیم دانش 2آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین دانشجویان پردیس مرکزی و  .9 جدول

درجه  2پردیس 1پردیس یرهامتغ
 آزادی

t سطح معناداری 
M SD M SD 

 038/0 -10/2 97 36/0 12/3 48/0 94/2 تسهیم دانش

شود، نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی  مشاهده می -9طور که در جدول  همان
و درجه  =t -10/2در متغیر تسهیم دانش با   2تفاوت بین دانشجویان پردیس مرکزی و 

تفاوت معناداری را بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی  038/0و سطح معناداری  97ادی آز
دهد.  درصد اطمینان در این متغیر نشان می 95دانشگاه عالمه  در سطح  2پردیس مرکزی و 

شود میانگین دانشجویان پردیس مرکزی در این  طور که در جدول باال مشاهده می همان
است که میانگین  12/3در این متغیر   2جویان پردیس و میانگین دانش 94/2متغیر 

 است.  1بیشتر از دانشجویان پردیس  2دانشجویان پردیس 
 2ی مرکزی و ها سیپردمیزان نوآوری فردی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  فرضیه دوم:

 دانشگاه متفاوت است.
 در نوآوری فردی 2زی و آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین دانشجویان پردیس مرک .10جدول

درجه  2پردیس 1پردیس متغیرها
 آزادی

t سطح معناداری 
M SD M SD 

 21/0 -23/1 97 43/0 39/3 37/0 29/3 نوآوری فردی

شود، نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی  مشاهده می -10طور که در جدول  همان
و درجه   T= /23-فردی با  در متغیر نوآوری  2تفاوت بین دانشجویان پردیس مرکزی و 

تفاوت معناداری را بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی  21/0و سطح معناداری  97آزادی 
 دهد. دانشگاه عالمه  در این متغیر نشان نمی 2پردیس مرکزی و 
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 گیری نتیجهبحث و 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه تسهیم دانش و نوآوری در میان دانشجویان 

تکمیلی انجام شد که هدف از انجام این پژوهش بررسی سطح تسهیم و نوآوری  تحصیالت
در دو پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی تهران است که با توجه به اینکه دانشجویان پردیس 

ها  کنند و نسبت به دانشجویان پردیس مرکزی به آن برای تحصیل خود هزینه پرداخت می 2
اساس  ساس پژوهش فوق و آزمونی که انجام شد و برا شود ولی بر خدمات ارائه نمی

شده سطح نوآوری در  ها و آزمون انجام آمده از طریق تحلیل داده دست اطالعات و نتایج به
میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی این پردیس باالتر از دانشجویان پردیس مرکزی است و 

ت و جامعه گسترده سطح تسهیم دانش دانشجویان پردیس مرکزی نسبت به امکانا
بیشتر  2بیشتر صورت گرفته و باید به دانشجویان پردیس  2دانشجویان نسبت به پردیس

ها قرار دهند تا بتواند با شرایط بهتر و  تری را در اختیار آن توجه کرد و امکانات گسترده
رحله ای نو خود را به بتوانند به م باز دانش نهفته خود را بهتر اشاعه داده تا ایده دست

آمده باید نسبت به دانشجویان پردیس  دست نوآوری تبدیل کنند. بنابراین با توجه به نتایج به
ها باید تدابیری اندیشید و یا به دانشجویان  مرکزی برای افزایش سطح نوآوری و دانش آن

 منظور بهتسهیم و استفاده از دانش هایشان داده شود.  امکاناتی برای ارائه ایده 2پردیس 
ستیابی به یادگیری سازمانی است و با تسهیم و به اشتراک گذاشتن آن دانش ارزش د

به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود  توانند می. افراد با تسهیم دانش کند میبیشتری پیدا 
موفقیت مدیریت دانش  شود میاهمیت دارد که گفته  ای اندازه بهتسهیم دانش . دست یابند

اکتسابی به  تجربیات ها و مهارت داوطلبانه انتشارتگی دارد تسهیم دانش به تسهیم دانش بس
ر بروز و ظهور استعدادهای داست که  هایی محیطاست. دانشگاه یکی از  سایر افراد

منجر به پیشرفت و  تنها  نه.کیفیت محیط دانشگاه گذارد میدرخشان شخصیت انسانی تأثیر 
در جهت  فرد منحصر به  های برنامهموجب ارائه  دتوان می، بلکه شود میاصالح یادگیری  

 ها دانشگاهتنوع، ترویج وحدت و کاهش نابرابری اجتماعی در دانشگاه شود. بر این اساس، 
انتظارمی رود نقش راهبردی مبتنی بر دانایی را ایفا  ها آنعقل منفصل جامعه هستند و از 

محیط محدود  یک وخاص  نهاد یک در زندگی مبتنی بر دانش، دانشگاه به  ا. لذکنند
مشاوره تخصصی، خدمات علمی، فنی،  های ظرفیتتولید فکر، معنا،  برحسبنیست، بلکه 

به همین دلیل  .حضور و مشارکت فعال دارد ها بخشنقد و روشنگری اجتماعی، در همه 
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برخوردار است، زیرا مخاطبان متعدد و متنوعی از  ای ویژهنظام آموزش عالی از موقعیت 
که نظام  دهد میشوند و این موضوع نشان  می مند  بهرهحصوالت و تولیدات این نظام م

دانشگاهی با حجم وسیعی از نیازها و تقاضا روبروست و بهبود و تضمین کیفیت در آن نیز 
دانشگاه، منجر به ایجاد حس  های محیطکیفیت  عالوه به از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

تعامالت سازنده با اعضای  برقراریدانشجویان، رشد ذهنی مناسب، خالقیت و انگیزه در 
 گذاری اشتراکو تعامالت اجتماعی پویا و اثرگذار در جامعه، تسهیم و به  علمی هیئت

رکن  عنوان به دانشجویان  که از آنجاییلذا  .گردد میدانشجویان اساتید و دانش در بین 
 ای ویژههداف نظام آموزشی نقش و جایگاه اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به ا

دارند، توجه به این قشر از جامعه، موجب باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و 
زیرا  گردد میدر این میان، نقش و رسالت محیط دانشگاه بارز  گردد. میتربیتی جامعه 

همچنین متعهد به ایجاد  دانشگاهی موظف به ایجاد، انتشار و استفاده از دانش و های محیط
تند. باید و پرورش یک محیط فکری و اخالقی مبتنی بر صداقت، اخالق و کمال علمی هس

تدابیری اندیشید تا دانشجویان پردیس و مرکزی از لحاظ سطح علمی و نوآوری با 
یکدیگر به رقابت بپردازند این امر موجب گسترش تسهیم دانش و همچنین مبادله نوآوری 

ی خواهد شد. هر چه تسهیم دانش میان دانشجویان بیشتر باشد، گرایش به نوآوری های فرد
های الکترونیکی، برگزاری جلساتی  نیز باالتر است و اتخاذ رویکردهایی نظیر توسعه سیستم

ها، مستندسازی دانش و تجارب از راهکارهای  برای تبادل دانش و تجربه، برگزاری همایش
باشد. لذا این مهم به عهده  وص تسهیم دانش در دانشگاه میارتقای سطح دانش و به خص

گیر سطح علمی، فرهنگی،  اندرکاران دانشگاه است و باعث پیشرفت چشم دست
 گذاری دانش و نوآوری فردی خواهد شد. اشتراک

 پیشنهادهای پژوهش
ه های دانشگا شود که موضوع مورد مطالعه در این پژوهش در دیگر دانشکده پیشنهاد می -

 .عالمه طباطبائی نیز انجام شود
شود که متغیر نوآوری فردی با متغیرهای دیگری در دانشگاه عالمه طباطبائی  پیشنهاد می -

 ها انجام شود. یا دیگر دانشگاه
های  های آزاد مثل کنفرانس شود برای تبادل دانش و ایجاد نوآوری از روش پیشنهاد می -

 استفاده شود. بحث آزاد و میزگردهای تخصصی  و...
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