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 چکيده
ها بتوانند کمیت و کیفیت دو متغیر مهم یادگیری خودراهبر و تسهیم دانش را  در هر چقدر سازمان

سازمان خود باال ببرند در آینده به نفع سازمان خواهد بود. در واقع این دو این متغیر مهارتی مهم و 

وری و باالبردن ر آموزشی به شدت برای بهرههای آموزشی و غیکاربردی هستند که  امروزه سازمان

 ریأثتکارایی و اثربخشی کارکنان، محیط کاری خود به آن نیازمند هستند. هدف از این مطالعه بررسی 

با تاکید بر سه بعد مهم آن خودمدیریتی، خودانگیزشی و خودکنترلی بر  خود راهبرآمادگی یادگیری 

تحقیق حاضر ازنظر هدف باشد. روش ستاری تهران میتسهیم دانش کارکنان در دانشگاه شهید 

 ، از نوع تحقیقات توصیفییها و نحوه گردآورچنین این تحقیق، بر مبنای ماهیت دادههم .است کاربردی

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری  باشد.می شییپیما

گیری تصادفی انتخاب شدند. نفر از کارکنان بود که از روش نمونه 401تهران است که حجم نمونه نیز 

ی شده است. در بخش توصیفهای آماری توصیفی و استنباطی استفادهها از روشوتحلیل دادهبرای تجزیه

ای مستقل نمونه دو tهای شده است. در بخش استنباطی از آزموناز میانگین و انحراف معیار استفاده

. ابزار گردآوری پژوهش حاضر شده استب همبستگی و رگرسیون و فریدمن استفادهو آنوا و ضری

ود خدهد که یادگیری پژوهش نشان می نیاز انتایج به دست آمده ه فیشر  و دیکسون است. نامپرسش

س آزمون اسا می شود. بر دییتأمعنادار و مستقیمی دارد و فرضیه تحقیق  ریتأثبر تسهیم دانش  راهبر

بر  خود راهبراست، لذا یادگیری  00/0دست آمده کمتر از  ن از آنجایی که سطح معناداری بهرگرسیو

 مثبت و معناداری دارد.  ریتأثروی تسهیم دانش 

 .خودمدیریتی، خودانگیزشی، خودکنترلی، یادگیری خودراهبر تسهیم دانش اژگان کليدي:و
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  2 علی حسن پور،  1 داریوش مهري

 .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری تهران 4
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران 2

 
  ام نویسنده مسئول:ن

 علی حسن پور

 آن با تاکيد بر سه بعد مهم خودراهبرآمادگی یادگيري ريتأثارزیابی 

خودمدیریتی، خودکنترلی، خودانگيزشی بر تسهيم دانش کارکنان 

 شهيد ستاري تهران در دانشگاه
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 مقدمه
موجود در سازمان را در این موضوع است که چگونه دانش وزشی با آن مواجه است، درک ها و مراکز آممسئله مهمی که امروز سازمان

ند اایران تالش خود را بر این مسئله متمرکز کردهو مراکز آموزشی در  هادر این میان بسیاری از سازمان .میان کارکنان خود به گردش در آورند

 4. یکی از مفاهیم اساسی مدیریت دانش، موضوع تسهیم دانش(4932)تهرانی و قلیج لی، توانند دانش را در سازمان مدیریت کنندکه چگونه می

گذارند میهای عملی یا غیرعملی خود را با دیگران به اشتراک ها، تجربیات، مزایا و درس آموختهزمانی که افراد اطالعات مفید، دیدگاه .است

های بقای سازمان دانش محصول تجربه و اندیشه انسانی و یکی از راه(. 2042بوئر،)کندمختلف سازمان افزایش پیدا می هایوری در بخشو بهره

ایش توانایی آنها در اکتساب، زها جهت افهمچنین به دلیل تغییرات بسیار در جهان امروز، الزامی برای سازمان(. 2040میکاییال، است )

 بود کارایی و اثربخشی مدرسه، سازمان و یا دیگر مراکز آموزشی و دانشگاهیو به و انتشار دانش به منظور حفظ مزیت رقابتی یدهسازمان

زمانی که دانش خلق شد، باید بین اعضای سازمان تسهیم شود تا بتواند همچون مبنایی (. 4934شود )کشاورزی و اخوندزاده،میمحسوب 

نش جدید از راه تشریك مساعی افراد و افزایی هم حاصل برای نوآوری و خلق دانش در آینده عمل کند خلق و تسهیم دانش باهدف خلق دا

 (.4932عالمه، است ) ریپذاعضای سازمان امکان یهانهیزمشیها و پتجربه از ترکیب

 طیشرااز طرف دیگر آموزش عالی، با ( 2040، 2وانگ و نئوکرد ) فرایند اشاعه دانش در سراسر سازمان تعریف توانتسهیم دانش را می

ویا و متحولی روبرو است و مسایل مختلفی از قبیل جهانی شدن، رشد و گسترش علوم و فناوری، انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات پیچیده، پ

ها دهد، از جمله این عوامل جامعه دانش اشاره کرد. نشر دانش در موفقیت سازمانقرار می ریتأثی عملکرد و فعالیت آموزش عالی تحت و... نحوه

ی از آن هستند شود )جنیکس، برداربهرههای از سازمان که قادر به سریع دانش به بخش گسترشتواند سبب دی است چرا که میعامل کلی

 ،ایجاد در آنها در توانایى بهها سازمان موفقیت و شد مطرح سازمان سرمایه نیترمهم عنوانبه دانش ،توانایى عصر به شدن وارد (. با2042

راهکارهای پیشرفت  ترینمهم از یکى مؤثر دانش تسهیم که دارند اعتقاد است. بسیارى پیداکرده بستگى دانش نتقالا یریگبهره و کسب

ی مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یك فرد یا سازمان به هاتیفعالکلیه  (.4932)الوانی و همکاران، است  های کاری و خود کارکنانمحیط

 (.2044، 9شود )کارملی و اتواترفرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می فرد، گروه، یا سازمان دیگر،

 که است یافته اهمیت یااندازه به دانش تسهیمو یابند  دست خود انفرادى نتایج از فراتر نتایجى به توانندمى دانش تسهیم با افراد

(. از طرف دیگر برای تسهیم یا نشر دانش در 2042کنتبلی، ) رددا بستگى دانش مؤثر تسهیم به دانش مدیریت موفقیت اندرفتهیپذ بسیارى

خصوص توانند بههایی که افراد میمهارت نیترمهمهای کاری و دانشگاهی بین کارکنان بستگی به توانایی و مهارت کارکنان دارد. یکی از محیط

ترین یجرا (.2042، 0سالتر و گیوسكباشد )می 1خود راهبرری و یا کارکنان را همیاری و کمك کند، خود راهبری و به طبع یادگی دانش گران

 قدمشیپفرایندی است که یادگیرنده در آن  خود راهبر( بیان شد که عبارت است از: یادگیری 4320نولز )توسط  خود راهبرتعریف یادگیری 

زیابی استراتژی یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری و ارتشخیص نیازهای یادگیری، تدوین اهداف، شناسایی منابع انسانی و غیرانسانی، جستجوی 

ود خی و دهسازمانشود. الزم است که یادگیرندگان درجه باالیی از خود نتایج است که این مسئله با کمك یا بدون کمك دیگران انجام می

ین آبادی، ز ی،عبداللهباشند )بین یکدیگر داشته نشر دانش  است برای تسهیم و یا خود راهبرهای یادگیرندگان ی را که یکی از ویژگیانضباط

بر تسهیم دانش برای ارتباط هرچه بیشتر کارکنان باهم و فرایند به  خود راهبرآمادگی یادگیری  ریتأث(. از این رو بررسی 4932عباسی، 

 ی دانش خود در بین همدیگر ضروری است.گذاراشتراک

 

 شناسی تحقيقمبانی نظري و پيشينه

 خودراهبریادگيري 
های رفتاری درگیر در شناسایی و جستجوی اطالعات مشخص به وسیله فعالیت معموالًیك فرایند هدفمند است که  خود راهبریادگیری 

های فنی مهارت اگرچه (.2042پذیرد )کاردورین،ها میشود و یادگیرنده، آگاهانه مسئولیت را برای تصمیمات مربوط به اهداف و فعالیتمی

ماالبل و است )تر های حیاتیی برای موفقیت در چنین محیطخود راهبرهای کاری مهم است، ولی ندگان برای موفقیت در محیطیادگیر

اند، چندین الگو برای درک یادگیری ، ابعاد متفاوتی از آن را شناسایی و معرفی نمودهخود راهبرمحققان در نگاه به یادگیری  (.2041جوست، 

به طرف الگوی جدیدتر که همانا الگوی سه  4390در اوایل دهه  موکر و سپییرد شده است. شروع با الگوی دو بعدی ی پیشنهاخود راهبر
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، علل پیشرفت هر سازمان و نظامی افتهیتوسعه(. کارکنان 2000کند )سانگ و هیل،  ، حرکت میاست 4390ی بعدی گریسون در اواخر دهه

شوند. های متفاوت ظاهر میاند و در نقشهای آن سیستم به فعالیت مشغولشوند که در همه قسمتآگاه و فرهیخته آن محسوب می انسانی

ها و نهادهای داخلی آن با تغییرات جهان است، کارکنانی که از اداره و توانایی الزم برای یك کشور منوط به تطابق سازمان یافتگیتوسعه

مند به تطابق، حیاتی هستند. از طرفی نقشه دانش مطلوب آن است که دامنه خود را از القهیادگیری نکات جدید برخوردارند. برای سازمان ع

م امرزهای قراردادی سازمان فراتر ببرد. بنابراین به علت مفهوم جهانی شدن این انطباق معنادار شده و جای خود را با مفهوم عمیق تری به ن

کند. پس یادگیری خود راهبر مهارت اساسی دن و استفاده از دانش جدید است، عوض میکه در جهت خلق، تولید، انبار کر افتهیبشر توسعه

مبارزه با تهی شدن اطالعات تخصصی با توجه به  و باعث های پرتالطم استها جهت بقاء، کامیابی در دورهو ضروری برای افراد و سازمان

نوآوری و بررسی اطالعات به روز دنیا هستند در عرصه علم و توسعه  فکری،م در حال چرخش وسازمان و کارکنانی که مدا ،تکنولوژی اطالعات

  (.2040کان، آن موفق خواهند بود )

 

 خودمدیریتی، خودکنترلی، خودانگيزشی
رفتار فرایند  2( استفاده شد که به شرح زیر است. الف( خودمدیریتی4332ابعاد مورد نظر در این پژوهش از الگوی سه بعدی گریسون )

ها، فرایندهای شناختی و نتایج اقتضایی است. واژه رفتار حاکی سیستماتیك محرک اداره قیاز طرالح رفتار خود از طریق اصالح رفتار خود اص

ی تیریخود مدها را تغییر دهد بر اصالح رفتار تمرکز دارد. شخصیت ایو ها نگرش ،هابه جای ارزش عمدتاًاز این است که خودمدیریتی رفتاری 

، فرایندهای شناختی و 2اجتماعی تمایالت یادگیری تمرکز دارد ب( خودکنترلی ومباحث کنترل کار سروکار دارد. این بعد بر جنبه رفتاری  با

الح ریزی و اصبرنامهتفکر )توانایی تفکر در مورد شیوه  که شامل نظارت راهبردهای یادگیری و همچنین دهدیمفراشناختی را مورد توجه قرار 

پ(  د.شوباشد. خودکنترلی فرایندی است که از طریق آن یادگیرنده مسئول ساخت ذهنی خود مییادگیری( می باهدفمطابق  تفکر

های یادگیری است. انگیزش و مسئولیت برای یادگیری به گیری برای شرکت در فعالیتفرایند انتخاب اهداف مقاصد و تصمیم 9خودانگیزش

 گیرد.قرار می ریتأثهای درونی و بیرونی تحت اط دارند. در انگیزش، مسئولیت برای یادگیری از طریق وضعیتصورت دو جانبه با یکدیگر ارتب

 

 تسهيم دانش
ار شمتسهیم دانش و عدم درک مزایای بی فقدان فرهنگ در سازمان، و گردش مفید دانش مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش نیترمهم

انند دهای اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که مییکی از چالش. باشددر میان کارکنان می تسهیم دانش

گذاری دانش ها، به اشتراکاز سازمان یبرخ .اند در اختیار دیگران قرار دهندباشد. چرا افراد باید دانشی را که به سختی به دست آوردهمی

فکر، های روشنکند. بسیاری از سازمانمی ییفرماهنوز این نگرش قدیمی که دانش قدرت است حکمامری طبیعی است اما در برخی دیگر 

عوامل انگیزشی متنوعی  محققین (.4939ی، پرویز، ساکت محمدی،اند )شده آغاز کردههای منسوخهایی را باهدف تغییر این نگرشاستراتژی

یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از . یم دانش در سازمان خود مصمم و جدی هستنددر زمینه تسه ،اند تا نشان دهندرا به کار گرفته

گردش اطالعات که باعث ها، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سـازمان بـه منظـور مدیریت دانش در سازمان

 (.2040، 3کماسك وبولوتالرشود )پیشرفت کاری می

های کاری در داخل هـا در تولیـد دانش و تضمین انتشار بهترین روشنش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کـاهش هزینـهتسهیم دا

هایی برای تسهیل مدیران به طور مداوم در جستجوی راه .نمایدمیرا قـادر به حل مسائل و مشکالت خود و کارکنان سازمان شده و سازمان 

این مسئله بسیار مهـم اسـت و در صـورت عدم نشر آن  رون هـر واحد و نیز در بین واحدهای سازمانی هستند.دانـش در دو تسهیم تبادل 

ها سازمانحقیقات به مشکالت زیاد پـیش روی ت .تواند اثربخشی سازمانی را مختل کندتواند به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و مینمی

ت، ای افراد اسزمانی که تصرف و در اختیار گرفتن دانش، قسمتی از مشخصات حرفه اند.کردهان اشارهجهت تسهیم دانش در بین اعضای سازم

کنند، سازمان ممکن نگامی که کارکنان سازمان را ترک می(. ه4931)زنجانی و شهری،  آنها از تسهیم دانش با دیگران خودداری خواهند کرد

حتی اگر افراد در سازمان  زمان امکان انتشار دانش شخصی افراد را برای دیگران تسهیل کند.اینکه سا ، یااست دانش خود را از دست بدهد

ارکنان هایی برای کها و کانالو قابل دستیابی نیسـت، مگـر اینکـه فرصت صیتشخرسد که دانش فردی آنها قابلبمانند، چنین به نظر می

بـا وجود مبانی زیاد در مـورد یـادگیری (. 2042، 40)جان و کنتراس یر کارکنان قرار دهندوجود داشته باشد تـا دانـش خـود را در اختیـار سـا
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تا حد و مراکز آموزشی و آموزش عالی ها خود راهبر و تسهیم دانش در سازمانیادگیری سـازمانی و مـدیریت دانـش، ماهیـت ارتبـاط بـین 

 .زیادی مغفول مانـده و کمتـر درک شده است

 

 اسی تحقيقپيشينه شن
و  هاسازمانی مهارت مهمی در جهت رشد و پیشرفت راهبر خوددهد، یادگیری در داخل و خارج نشان می گرفته صورتمطالعات  

گذار باشد. با توجه به نتایج تحقیقات و همچنین  ریتأثتواند مراکز آموزشی و خود کارکنان است و در بسیاری از جوانب سازمان و کارکنان می

ون و از طرفی دیگر تا کن باشندیمجدیدی در ایران  نسبتاًهای و هم تسهیم دانش به طور کلی حوزه خود راهبربه اینکه هم یادگیری  توجه با

خصوص در مراکز آموزش عالی بر های کاری، عللاین دو متغیر مهم را در محیط ریتأثای در این زمینه در ایران کار نشده است که مطالعه

 ی نتایج مهمی باشد.تواند دربرگیرندهنو بوده و میبه این مهم، مطالعه حاضر  توجه بالذا سنجیده باشند. روی همدیگر 

 و رفاههای دولتی )وزارت تعاون، کار ی انسانی سازمانهاهیسرمابر  خود راهبر( به بررسی نقش یادگیری 4930همکاران )پورکریمی و 

داد از  نتایج رگرسیون هم نشان و بوده است رگذاریتأثهای انسانی بر سرمایه خود راهبردند، یادگیری اجتماعی( پرداختند و به این نتیجه رسی

ی داریعنمی یادگیری همبستگی چندگانه ازسنجیخود ن، انتخاب استراتژهای یادگیری، منابع یادگیری و خود راهبری یادگیری هامؤلفهمیان 

ی انسانی در رابطه با خودراهبری کارکنان هاهیسرماای رابطه با نقش واسطه ( در4931قات )میرکمالی، اند. نتایج تحقیبا سرمایه انسانی داشته

، نه تنها موجبات رشد یراهبر خودمانند  یآغازگر خودو  یریپذتیمسئولارتقای رفتارهای مبتنی بر خود و چابکی سازمانی نشان داد که 

( در پژوهشی در ارتباط 4930) یانچآهنگ  کند.ی سازمانی را به واسطه سرمایه انسانی تسهیل میکند، بلکه چابکسرمایه انسانی را فراهم می

منطقی  ترین ارتباط با سبكقوی خود راهبردر دانشجویان هوشبری به این نتیجه رسیدند یادگیری  خود راهبرگیری و یادگیری سبك تصمیم

 گیری دارد.تصمیم

مورد دانشگاه تهران( با روش )بر سرمایه انسانی مراکز آموزش عالی  خود راهبرعنوان نقش یادگیری تحقیق خود با  ( در4930مزاری ) 

گیری یادهمبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادالت ساختاری به این نتیجه رسیدند که نتایج تك گروهی نشان داد  -توصیفی

 یهاهیاسرمبا  راهبر خودمتوسط بوده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد یادگیری  انسانی کارکنان، باالتر از حد یهاهیسرماخـودراهبر و 

 خود راهبر( عوامل مرتبط با آمادگی یادگیری 2042) یوسكگای دیگر داشته است. در مطالعه انسـانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری

 24را در  های معتبر اروپایی انجام شده بودپژوهش که در دانشگاه 13 ای سالمت در یك فرا تحلیل کیفیهای حرفهدانشجویان در برنامه

در سطح پرستاری و پزشکی توجه شایانی شده  خود راهبرمتغیر بررسی کردند که و به این نتیجه رسیدند که در سطح جهانی به یادگیری 

در دانشجویان پرستاری و پرستاران در  خود راهبرری های یادگیابزارهای سنجش توانایی پژوهش خود در زمینه ( ر2042) ینکادوراست. 

برای دانشجویان پرستاری و پرستاران در محیط کار و  خود راهبرنفر به این نتیجه رسیدند که ابزارهای یادگیری  920شهر مونیخ بر روی 

 آموزاندانشو دستاورد علمی در میان  خود راهبرهای یادگیری ( در پژوهش خود در رابطه با مهارت2042خان )تحصیل موثر است. اشرف 

انجام شد، نشان دادند که مقیاس یادگیری خود راهبر با دستاوردهای علمی و نمرات امتحانی  آموزدانش 99کشور قطر که در یك مدرسه روی 

 آنها رابطه مثبتی وجود دارد.

 

 هاي تحقيقاهداف و فرضيه
هید هوایی ش و فنونیادگیری خود راهبر کارکنان بر تسهیم دانش در دانشگاه علوم  آمادگی ریتأثهدف اصلی از این پژوهش، ارزیابی 

( ارزیابی 2کارکنان بر تسهیم دانش  خود راهبرعنوان بعدی از یادگیری ی بهتیریخود مد ریتأث( ارزیابی 4های و جزئی هم هدف و است ستاری

عنوان بعدی از یادگیری ی بهخود کنترل ریتأث( ارزیابی 9دانش ارکنان بر تسهیم ک خود راهبرعنوان بعدی از یادگیری خود انگیزشی به ریتأث

م های فرعی هفرضیه و معناداری بر روی تسهیم دانش دارد ومستقیم  ریتأث خود راهبرکارکنان بر تسهیم دانش است. یادگیری  خود راهبر

( 9 مستقیم و مثبتی بر روی تسهیم دانش دارد. ریتأثی زشیخود انگ( 2مستقیم و مثبتی بر روی تسهیم دانش دارد.  ریتأث( خود مدیریتی 4

 مستقیم و مثبتی بر روی تسهیم دانش دارد. ریتأثی خود کنترل

 

 روش شناسی تحقيق
تالشی برای پاسخ دادن به یك معضل و مشکل عملی است  ،تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی

 باشد.می پیماشی-، از نوع تحقیقات توصیفییها و نحوه گردآورچنین این تحقیق، بر مبنای ماهیت دادههم .یای واقعی وجود داردکه در دن

این مطالعه با استفاده از ابزار  ازیمورد نهای باشد. دادهیمکلیه کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری تهران جامعه آماری تحقیق شامل 
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آوری پرسشنامه از کارکنان هدف جمع 411که در مجموع تعداد  از روش تصادفی ساده استفاده شد انتخاب کارکنان نیز، منظور بهپرسشنامه و 

درونی این ابزار و خرده  است که انسجام (2044) یشرف خود راهبراول، پرسشنامه یادگیری  نامهپرسش. های آن استخراج گردیدو داده

ی دارای پایایی و انسجام درونی در خود راهبردهد که مقیاس متعددی گزارش شده است. این مطالعات نشان میهای آن در مطالعات مقیاس

حور پرستاری م مسئلههای متعدد بوده است. مطالعه آزمایشی تصادفی که در کشور انگلستان به منظور ارزشیابی اثربخشی برنامه درسی نمونه

./ و 90 انگیزه برای یادگیری ./92از ضریب آلفای کرونباخ برای خودمدیریتی  با استفادهیاس را مق نیاطراحی شده بود. انسجام درونی 

پایایی  ( باهدف4990) یانسجادنادی و به وسیله  نامهپرسش/. گزارش نموده است. در ایران این 30/. و برای کل مقیاس 93خودکنترلی 

های /. بود برای خرده مقیاس92تفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی کلی آن سنجی و اعتبار یابی مورد پژوهش قرار گرفت که با اس

دیگر ابزار گردآوری این  /. محاسبه گردید.20ی خود کنترل/. و 24 /. انگیزش در یادگیری29کرونباخ برای خود مدیریتی، آن نیز ضریب آلفای

باشد یو کارشناسی م ، استراتژیكپنهان پنج بعد تسهیم دانش ترتیبی، آشکار،است، این پرسشنامه شامل  (2004مطالعه پرسشنامه دیکسون )

به دست آمد  91/0، (4939تایی لیکرت طراحی شده است. روایی پرسشنامه تسهیم دانش در پژوه قلیج لی و حکیمی، ) 0که بر اساس طیف 

 ی آماری توصیفی و استنباطی استفادههاروشاز  هادادهوتحلیل که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه است. از طرفی دیگر، برای تجزیه

و ضریب  آنواای مستقل و دو نمونه tهای شد. در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش استنباطی از آزمون

 همبستگی و رگرسیون استفاده شد.

 

 هاها ویافتهتجزیه و تحليل داده

 آزمون از استفاده با هاداده توزیع وضعیت ابتدا هاداده وتحلیلتجزیه برای :اسميرنف(-آزمون کولموگروف)ها نرمال بودن داده

 ( گزارش شده است:4گرفت که نتایج این آزمون در جدول ) قرار بررسی اسمیرنوف مورد -کولموگروف توزیع
 

 اسميرنف -کولموگروف آزمون (.1جدول )

 نتیجه آزمون ح معناداریسط سطح خطا میانگین متغیر

 H1رد  413/0 00/0 32/9 یادگیری خود راهبر

 H1رد  223/0 00/0 20/9 تسهیم دانش

 H1رد  292/0 00/0 39/9 یتیریخود مد

 H1رد  031/0 00/0 30/9 یزشیخود انگ

 H1رد  422/0 00/0 21/9 یخود کنترل

 

آمده و سطح معناداری در جدول  به دستی هادادهباشد که با توجه به ا میهدهنده وجود توزیع نرمال دادهفرض صفر این آزمون نشان

1( است، بنابراین فرض 00/0فوق، از آنجا که مقدار سطح معناداری بیشتر از سطح خطا )
H

 شود.می دییتأها را رد و فرض نرمال بودن داده 

ی اتر از حد میانگین است، آزمون میانگین تك نمونههای متغیرهای پژوهش باالتر یا پایینبرای پی بردن به این قضیه که آیا میانگین

( ارائه شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای همه این 4برای هر یك از این متغیرها به صورت مجزا انجام شد و در جدول )

متغیرهای  توان ابراز کرد که اهمیت هیچ یك ازدرصد می 3/33( است، با سطح اطمینان 000/0درصد )عدد معناداری= 4متغیرها، کمتر از 

است، بنابراین  32/4از  تربزرگبرای همه این متغیرها،  شدهمحاسبه tپژوهش در حد متوسط نیست. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مقدار 

، تسهیم دانش، خود مدیریتی، انگیزش در خود راهبرن بدان معنی است که یادگیری است. ای 9از  تربزرگمیانگین اهمیت همه این متغیرها، 

 دهندگان در جامعه دارای اهمیت است.ی ازنظر پاسخخود کنترلیادگیری و 

 جهت بررسی متغيرهاي پژوهش One-sample T Test(. نتایج آزمون 2جدول )

 وضعیت متغیر tماره آ عدد معناداری اختالف میانگین میانگین متغیرهای پژوهش

 تیبااهم 00/42 000/0 32/0 32/9 خود راهبریادگیری 

 تیبااهم 22/40 000/0 20/0 20/9 تسهیم دانش

 تیبااهم 92/44 000/0 39/0 39/9 خود مدیریتی

 تیبااهم 02/44 000/0 30/0 30/9 انگیزش در یادگیری
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 تیبااهم 92/40 000/0 21/0 21/9 یخود کنترل

 

ك . برای مقایسه میانگین متغیرها به تفکیو وضعيت استخدامی تأهلسه ميانگين متغيرها به تفکيک وضعيت بررسی مقای

توان گفت که همه متغیرها ( می9دو نمونه مستقل استفاده شد. مطابق با نتایج جدول ) t-testو وضعیت استخدامی از آزمون  تأهلوضعیت 

 باشد.اری ندارند. همچنین در بین افراد با استخدام رسمی و پیمانی نیز تفاوت معناداری برقرار نمیتفاوت معناد متأهلهای مجرد و در بین گروه

 و وضعيت استخدامی تأهلنتایج آزمون مقایسه ميانگين متغيرها به تفکيک وضعيت  (.3) جدول

 متغیرها
 tآماره  سطح معناداری لوان آزمونسطح معناداری 

 استخدامی تأهل  دامیاستخ تأهل   استخدامی تأهل

 239/0 -290/0 129/0 022/0  239/0 293/0 خود راهبریادگیری 

 901/0 -949/4 220/0 022/0  402/0 194/0 تسهیم دانش

 094/4 -020/4 909/0 449/0  241/0 120/0 یتیریخود مد

 194/0 -094/0 292/0 392/0  022/0 929/0 یزشیخود انگ

 314/0 -494/4 904/0 203/0  444/0 042/0 یخود کنترل

 

سال(،  04و باالی  00تا  12ساله،  10تا  14ساله،  10تا  92سال،  90که متغیرها در سطوح مختلف سنی )زیر برای بررسی این

سال  20تا  42سال،  40تا  44سال،  40تا  2سال،  0)کمتر از کاری  سوابق، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( و پلمیدفوقتحصیالت )

شود مشاهده می ،(1، تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یك طرفه استفاده شد. با توجه به جدول )سال( 24و باالتر از 

 نین سابقه کاری، تفاوت معناداری وجود ندارد.بر سطوح مختلف سنی، تحصیالت و همچ رگذاریتأثاز متغیرهای  کدامچیهکه در 

 به تفکيک سطوح سن، تحصيالت و سابقه کار خود راهبرطرفه عوامل یادگيري (. نتایج آزمون واریانس یک4جدول )

 .d.f متغیرها
 Fآماره  سطح معناداری

 سابقه کار تحصیالت سن  سابقه کار تحصیالت سن

 390/4 432/0 293/0 423/0 304/0 090/0 9 خود راهبریادگیری 

 220/4 122/0 911/4 492/0 299/0 493/0 9 تسهیم دانش

 290/4 030/0 140/0 421/0 320/0 212/0 9 یتیریخود مد

 930/4 909/0 403/0 419/0 292/0 300/0 9 یزشیخود انگ

 200/4 923/0 420/0 493/0 900/0 310/0 9 یخود کنترل

 

های حاصل از این تحلیل در این قسمت تشریح گردیده است. ی استفاده شد که یافتهاستنباطلیل آمار آزمون فرضیات از تح به منظور

بر متغیر وابسته )تسهیم دانش( تدوین شده است،  و ابعاد آن( خود راهبربررسی متغیر مستقل )یادگیری  باهدفها که فرضیهبا توجه به این

ی ررسمورد بون، وجود همبستگی و رابطه معناداری با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ها با رگرسیلذا قبل از انجام آزمون فرضیه

 قرار گرفت.

 نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون متغيرهاي اصلی و فرعی (.5جدول )

 تعداد نمونه معناداری آماره آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل

 خود راهبریادگیری 

 تسهیم دانش

222/0 000/0 

401 
 000/0 299/0 یتیریخود مد

 000/0 101/0 یزشیخود انگ

 000/0 203/0 یخود کنترل
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توان گفت است بنابراین می 00/0شود سطح معناداری برای متغیر اصلی کمتر از سطح آلفای که در جدول فوق مشاهده می همان طور

 ود راهبرختوان گفت که بین ابعاد یادگیری معناداری وجود دارد. همچنین میکه بین یادگیری خودراهبر و تسهیم دانش همبستگی مثبت و 

 و تسهیم دانش نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

شده و ابعاد آن بر روی تسهیم دانش از آزمون رگرسیون خطی استفاده خود راهبربررسی تأثیر یادگیری  باهدفها آزمون فرضیه به منظور

 است.

 (. نتایج تحليل واریانس رگرسيون6جدول )

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعیین متغیر مستقل متغیر وابسته

 تسهیم دانش

 000/0 249/04 022/0 خود راهبریادگیری 

 000/0 143/20 104/0 یتیریخود مد

 009/0 924/3 202/0 یزشیخود انگ

 000/0 104/92 132/0 یخود کنترل

 

دهد. در این و ابعاد آن با تسهیم دانش را نشان می خود راهبرقطعیت رابطه خطی بین یادگیری ، (2در جدول ) نتایج تحلیل واریانس

ییر شود یك درصد تغکه مشاهده می طورهمانمیزان تغییرپذیری متغیر وابسته از متغیرهای مستقل است.  دهندهنشانجدول ضریب تعیین 

وط ضریب تعیین مرب نیترشیب خود راهبرکند. از بین ابعاد یادگیری تسهیم دانش تغییر ایجاد میدر درصد  022/0، خود راهبردر یادگیری 

 است. (202/0)ی زشیخود انگو کمترین ضریب تعیین مربوط به  (132/0)ی خود کنترلبه 

 ضرایب رگرسيون (.7جدول )

 سطح معناداری tآماره  ضریب استاندارد )بتا( (B) یراستانداردغضریب  متغیر مستقل متغیر وابسته

 تسهیم دانش

 000/0 491/2 203/0 294/0 خود راهبریادگیری 

 000/0 012/0 299/0 099/0 یتیریخود مد

 009/0 410/9 101/0 414/0 یزشیخود انگ

 000/0 420/2 200/0 029/0 یخود کنترل

 

نشان  پژوهش نیاز انتایج به دست آمده  دانش دارد.مثبت و معناداري بر روي تسهيم  ريتأث خود راهبرفرضيه اصلی: یادگيري 

ون از اساس آزمون رگرسی می شود. بر دییتأمعنادار و مستقیمی دارد و فرضیه تحقیق  ریتأثبر تسهیم دانش  خود راهبردهد که یادگیری می

مثبت و معناداری دارد.  ریتأثیم دانش بر روی تسه خود راهبراست، لذا یادگیری  00/0دست آمده کمتر از  آنجایی که سطح معناداری به

در سازمان افزایش  خود راهبری یادگیری هاتیفعالمستقیم و مثبت است. بدین معنی که هرچه  Bشدت رابطه با توجه به عالمت ضریب 

ی، خود کنترلریتی، یابد، تسهیم دانش نیز در سازمان بیشتر خواهد شد. در این پژوهش که از مدل سه بعدی گریسون که از ابعاد خودمدی

خود صیات این نکته است، خصو دهندهنشانشده است که این ابعاد تعامل نزدیکی نیز باهم دارند، نتایج تحقیق ، استفادهگرفتهشکلانگیزش 

 .شودیمی در کارکنان دانشگاه موجب تسهیم دانش و عملکرد بهتر آنها راهبر

مل که در کل این عوا کنندیمکه یادگیری را خودشان رهبری  رندیگیمنده محور قرار کارکنان در یادگیری فرای خود راهبردر یادگیری 

ی هستند، موجب رشد تسهیم دانش خود راهبری هامؤلفهرابطه مستقیم و معناداری با تسهیم دانش کارکنان دارد. کارکنانی که خود دارای 

نانی . کارکشوندیمقیت و حس کنجکاوی و در نتیجه رشد تسهیم دانش گفت موجب رشد خال توانیمو از طرفی دیگر  شوندیمدر بین خود 

در آن رشد کرده است، تعهد باالیی به یادگیری وجود دارد، رضایت بیشتر از محیط کاری  خود راهبرکه در محیطی که قرار دارند که یادگیری 

در بین کارکنان در چنین محیطی وجود دارد. به طور کلی در ی دارند و به طبع تسهیم دانش ترروشنوجود دارد، به آینده کاری خود دید 

ا دیگر متغیرها ب خود راهبرو ارتباط یادگیری  ریتأثباشد صورت نگرفته است اما در بررسی  خود راهبریادگیری  ریتأثایران پژوهشی در ارتباط با 

 تحقیقات هرچند کم صورت گرفته است.

 

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بین بعد  بر روي تسهيم دانش دارد. ناداريو مع ريتأثی تیریخود مد: 1 یفرعفرضيه 

شود. نتایج این آزمون نشان داد که سطح می دییتأی با تسهیم دانش کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه پژوهش تیریخود مد
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مثبت و معناداری دارد. شدت رابطه با توجه به  ریتأثتسهیم دانش ی بر روی تیریخود مداست، لذا  00/0دست آمده کمتر از  معناداری به

های یادگیری و مدیریت منابع یادگیری ارتباط دارد. بر اساس شواهد ی با تعیین هدفتیریخود مد مستقیم و مثبت است. Bعالمت ضریب 

پیشرفت کاری و تسهیم  است که با میزان هاسازمانو  هادانشگاهی محیط کاری کارکنان از ویژگی حیاتی و مهم دهسازمانپژوهشی موجود، 

های کاری که مدیریت آن محیط کاری، توانایی ایجاد جو حمایتی و عاطفی دارد و دانش در بین کارکنان رابطه مستقیم دارد و در محیط

ش داشته و به طبع ابعاد یادگیری برد. کارکنان مشارکت بیشتری در تسهیم دانی به طور موثری به کار میخود راهبرراهبردهای مدیریت 

 ( مطابقت دارد.4332و گریسون )( 4332)های این پژوهش با پژوهش چانگ یابد. نتایج و یافتهی آنها افزایش میخود راهبر

 

دهد که سطح معناداری نتایج این آزمون نشان میبر روي تسهيم دانش دارد.  و معناداري ريتأثی زشيخود انگ: 2 یفرعفرضيه 

مثبت و معناداری دارد. شدت رابطه با توجه به عالمت ضریب  ریتأثی بر روی تسهیم دانش زشیخود انگاست لذا  00/0ست آمده کمتر از د به

B  ده ی متعددی دیهاپژوهشو شوق کارکنان در کار با اثربخشی وی در  شود. رابطه شورمی دییتأمستقیم و مثبت است و فرضیه تحقیق

خود به همکاران و کار خود. با توجه به اینکه انگیزش درونی باید  نگرشتآن بر پیشرفت کاری، عملکرد باال، اثربخشی و  ریتأث مثالًشده است؛ 

سد. نتایج ربه نظر می آورشگفتیك محرک بیرونی باشد و تا حدودی  تواندیممعطوف به درون کارکنان باشد، تسهیم دانش در بین کارکنان 

یاق کارکنان با انگیزش درونی خود و همکاران خود و سرزندگی و تسهیم و مشارکت دانش در یکدیگر ارتباط دارد، پژوهش نشان داد که اشت

کنند؛ جو محیط کاری خود را به عبارت دیگر کارکنانی در کار خود سبکی پویا دارند و دانش خود را با اشتیاق به همکاران خود عرضه می

شگران توسط پژوه شدهاعالمی هاتیاولو نیترمهمبیشتری به کار و تسهیم دانش خواهند داشت یکی از  متحول ساخته و همکاران وی انگیزشی

 ی بر تسهیم دانش در بین کارکنانزشیخود انگکه این امر نشان از اهمیت بعد  مدیریت دانش، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش است

 ( همخوانی دارد.2040(،اشرف خان)2042های کادورین)ن بخش با پژوهشهای ایداشته باشد. نتایج یافته تواندیم

 

 نتایج این آزمون نشان داد که سطح معناداری بهبر روي تسهيم دانش دارد.  و معناداري ريتأثی خود کنترل: 3 یفرعفرضيه  

 Bرد. شدت رابطه با توجه به عالمت ضریب مثبت و معناداری دا ریتأثی بر روی تسهیم دانش خود کنترلاست لذا  00/0دست آمده کمتر از 

در  ای کارکنان و تسهیم دانشی یك نقطه شروع خوب برای توسعه حرفهخود کنترلشود. می دییتأمستقیم و مثبت است و فرضیه تحقیق 

 واندتیمشود. این کار باشد شناسایی یی را که نیازمند بررسی و حل کردن میزامشکلهای توانند از طریق آن بخشچون می هاستآن بین

 عنوان پوشه کاری کارکنان برایتواند بهمی شدهکسبتوسط خود کارکنان به تنهایی و یا با مشارکت همکارانش انجام شود و اطالعات کاری 

مچون فوایدی ه تواندی در کارکنان میخود کنترلتواند به تسهیم دانش کمك کند. استفاده سایرین در آینده استفاده شود که این امر می

فراهم کردن زمینه برای دیدن مشکالت خود و محیط کاری خود و شناسایی مشکالت و بهبود آنها را به همراه داشته باشد. از طریق گزارشی 

ود ر خشیوه کار و تفک داکردهیپبرای خود را در درک محیط کار و همکاران خود  جادشدهیامشکالت  تواندیمکنند که از کار خود دریافت می

توانند با همکاران خود که دارای مشکالت مشابه هستند، برای پیدا کردن یك راه حل مناسب، بحث و را مطابق با آن تغییر دهد، کارکنان می

 ( همخوانی دارد.4931( و میرکمالی)4930های مزاری)با پژوهش مذاکره و به تسهیم دانش و تجربیات بپردازند. نتایج این بخش از پژوهش
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 يريگجهينت
عوامل موثر در زمینه  نیترمهمباشد. بدون شك یکی از در ایران حوزه جدیدی در تحقیقات می خود راهبریادگیری  توان گفتمی

همچنین یکی از ایفا کند.  هاسازمانو  هادانشگاهنقش مهمی در یادگیری برای کارکنان  تواندیماست که  خود راهبریادگیری، یادگیری 

حین  هایعنوان یکی از آموزشبه خود راهبرباشد که یادگیری بگذارد، تسهیم دانش می ریتأثتواند بر آن می خود راهبرعواملی که یادگیری 

ن ابر تسهیم دانش بین کارکن خود راهبریادگیری  ریتأثهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق درصد بررسی خدمت در سال

نند کدر طی مراحل آموزش خود استفاده می خود راهبرهای پژوهش نشانگر این نکته است کارکنانی که از یادگیری فعال و باشد. یافتهمی

، در زمینه پیشرفت عملکرد کاری کارکنان عوامل بسیاری ذکر شده است که شوندیمموجب تسهیم بیشتر دانش در بین خود و همکارانشان 

ی هستند محیط سودمندی برای یادگیری خود راهبری هامؤلفهباشد. کارکنانی که دارای این عوامل یادگیری خود راهبر می نیترمهمیکی از 

 شوند وپذیری و به طبع تسهیم دانش در خود و بین همکاران خود میو موجبات خالقیت و حس کنجکاوی و مسئولیت کنندیمخود فراهم 

د که کنانتخاب و کنترل می خود راه رضایت شغلی شود، در چنین محیط کاری کارکنان مقدار و نوع یادگیری توان گفت زمیندر نهایت می

های کاری شود. تمایل کارکنان تواند بر تسهیم دانش بین کارکنان در محیطکه این به نوبه خود می خود راهبردر نهایت موجب یادگیری 

شود. نتایج حاصل ای آنها و توسعه روابط مثبت آنها با مدیران و همکاران خود میت رشد حرفهموجبا خود راهبربرای مشارکت در یادگیری 

ی، داشتن طرح و برنامه و تیریخود مدی در کارکنان و هدفمندی، داشتن توان خود راهبرهای این است که شاخص دهندهنشاناز این تحقیق 

وان تی و تسهیم دانش در بین همکاران خود دارد، در کل میکار شرفتیپناداری با محیط کار و توان ارزشیابی خود رابطه مع کردن یچالش

ای کارکنان شود. در زمینه رشد حرفهی کارکنان و هم موجبات تسهیم دانش بین آنها میاحرفهی موجبات رشد خود راهبرهای گفت شاخص

 نانکه کارک باشدهای آموزشی ضمن خدمت میسنتی خود برنامه ای کارکنان در شکلتحقیقات چندی صورت گرفته است. برنامه رشد حرفه

باشد که کارکنان در مقاطعی بر حسب نیازهای های آموزش ضمن خدمت میدر مقاطع بر حسب نیازهای آموزشی خود ساعاتی را در کالس

به علت فعال نبودن کارکنان و متنوع نبودن  لباًغاها گذارند. این برنامههای ضمن خدمت برای این منظور میآموزشی خود ساعاتی را در کالس

رشد  هایکند. اما برنامههای این کارکنان ایجاد نمیتحولی را نیز در کالس معموالًهای آموزشی، فایده چندانی برای کارکنان نداشته و برنامه

ها د و برنامهکنند تولید و اجرای برنامه آموزشی ایفا میتری در فراینشود که کارکنان شکل فعاالنهای نوین کارکنان به صورتی انجام میحرفه

ا هکارکنان با اشتیاق بیشتری برای یادگیری و اجرای این برنامه شود کهشود که مورد عالقه کارکنان بوده و سبب میبه شکلی ایجاد می

 مشارکت داشته باشند.

ی شد. ی بررسزشیخود انگی و خود کنترلتحت عنوان خود مدیریتی، بر اساس ابعاد سه گانه گریسون  خود راهبراین پژوهش یادگیری 

توان نتیجه گرفت که یادگیری خود راهبر به لحاظ در نظر گرفتن در این پژوهش و همچنین تحقیقات دیگر می شدهانجامبر اساس مطالعات 

ر جریان یادگیری و آموزش خود و مشارکت در های شناختی، رفتاری و آموزش کارکنان و همچنین تاکید بر نقش فعال کارکنان دجنبه

که باعث توانمندی و بهبود عملکرد کارکنان  شودیمی کارکنان محسوب احرفهی رشد هابرنامههای آموزشی یك روش کارآمد و در برنامه

ر پژوهش باشد. به منظو اثرگذار تواندو بر تسهیم دانش بین کارکنان می شودیمشده که این کار در نهایت منجر به پیشرفت کاری کارکنان 

در ایران بیشتر در زمینه یادگیری دانشجویان پزشکی و پرستاری  خود راهبرشود: یادگیری یی به شرح بیان میهاشنهادیپبیشتر در این حوزه 

لزوم کار تحقیقی بیشتر به  ای کارکنان به آن پرداخته شده است. این امرمورد توجه قرار گرفته است و در حد کمی به در زمینه رشد حرفه

های بسیاری به ای کارکنان در پژوهشکند، زیرا کارآمدی این برنامه رشد حرفهها طلب میاین بحث را در سطح آموزش و پرورش و دانشگاه

ین شود که امی ، پیشنهادخود راهبرهای رشد حرفه کارکنان بر اساس اصول یادگیری همچنین به علت سودمندی برنامه اثبات رسیده است.

های آموزش، ضمن خدمت و در ضمن برنامه قرارگرفتهمراکز دیگر  عالی و مراکز آموزشای کارکنان مورد توجه های رشد حرفهشکل از برنامه

به طور ی مهم و اصلی یادگیری هامؤلفههای آتی روی شود در پژوهشای معلمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشنهاد میو رشد حرفه

 جداگانه تحقیق شود.

 

 پيشنهادات
ی آموزش ضمن خدمت و حین خدمت برای هاکالسرسند: گران این تحقیق نیز پیشنهادات کاربردی زیر مهم به نظر میازنظر پژوهش

ه کنند. استفاد ود راهبرخبرگزار و از کارکنان خواسته شود، در فرایند یادگیری خود از یادگیری  خود راهبرکارکنان برای آشنایی با یادگیری 

ی هاشآموزضمن خدمت در بیرون از سازمان یا دانشگاه و یا بیرون از محیط کار است، اما  هاینکته که اینجا باید ذکر شود این است که آموزش

یری، میزان استقالل ی در یادگخود راهبرمقیاس  حین خدمت در داخل سازمان یا دانشگاه و در حین انجام کار است. با توجه به این اینکه

 دهندگانآموزش. مدیران و دیآیمدهد و ارزشیابی نیز بخشی از فرایند یاددهی یادگیری به حساب کارکنان را در کل فرایند یادگیری نشان می
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خود انچه ی را اجرا کنند و به با توجه به نتایج، چنخود راهبری هااسیمقی آموزش ضمن خدمت و حین خدمت هابرنامهدر حین اجرای 

راهبردهای شناختی خود  توانندیم خود راهبری تدریس فردی و خود ارزشیابی استفاده کنند. کارکنان هاروشی کارکنان باال باشد، از راهبر

در  نتوانند میزان مسئولیت دهی و آزادی به کارکنای کارکنان، مدیران میخود راهبررا تنظیم، ارزشیابی و بازنگری کنند. با تعیین سطوح 

به ذکر است که از نتایج این مقیاس نیز به  الزم یك مقوله فردی است. یخود راهبرراستای رفع نیازهای یادگیری خویش تنظیم کنند، چون 

طور فردی استفاده شود؛ بدین معنا که جهت استفاده از این روش به سطوح اضطراب کارکنان هم توجه شود؛ زیرا رابطه نزدیکی بین سطوح 

ی پایین کارکنان وجود دارد بنابراین احتمال واگذاری مسئولیت ارزشیابی فردی باعث افزایش میزان اضطراب راهبرضطراب و خود باالی ا

 کارکنان گردد، قوی خواهد بود.

ش خی نیروی انسانی به منظور بهانهیهزمثبتش و کاهش  ریتأثبا توجه به افزایش رو به رشد جایگاه خودکنترلی در جهان به دلیل 

ی ندبتیاولودر این حوزه،  رگذاریتأثهای شود عوامل و شاخصکند پیشنهاد میتوجه به این حوزه بسیار مهم جلوه می هایکاردوبارهکنترل و 

 کارکنان ی درخود کنترلها و اهمیتشان در ایجاد بیشتر کند تا با در نظر گرفتن این شاخصها کمك میی این شاخص به دانشگاهبنددستهو 

یریت کارکنان، مد یهاى مشترک و توانمندسازارزش یعد از ایجاد یك فرهنگ بر مبنارهنمون شوند. ب هادانشگاهو دستیابی به عملکرد بهتر 

 ،براى ایجاد اعتماد در درون سازمان نیاز دارند. گرانیمبناى صداقت، انسجام و توجه واقعى به افراد و د از ترو کارکنان به ایجاد ارتباطات ب

 و با همکاران یکدیگر رانیدر ارتباطات خود احساس امنیت با مد سازمان با همکاران ارتباطات صادقانه داشته باشند و طیاعضا باید در مح

 و اعضای و آشناسازی کارکنان، دانشجویان درازمدتی مدیریت دانشگاه در راستای ایجاد فرهنگ تسهیم دانش در زیربرنامه. داشته باشد

ی هادوره و هاکارگاهی دانشگاه با تسهیم دانش به ویژه مدیران دانشگاه با چگونگی اجرای تسهیم دانش در سازمان از طریق برگزاری علمئتیه

ها باید نهادینه کردن تسهیم دانش موجود و دانش در تغییر شرایط موجود در این دانشگاه موثر باشد. دانشگاه تواندیمآموزشی تسهیم دانش، 

 ناهم کرده تا سرمایه انسانی بالنده گردد و ساختار سازمان آمادگی الزم برای انتقال دانش را پیدا نموده و نیازهای دانشجویان و کارکناجدید فر

 کند. نیتأمو مشتریان دانشگاه را به بهترین شکل 
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