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 چکیده 

دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.  8پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد در منطقه 

به این  نفر از متخصصان رشته اقتصاد بوده و با توجه 101تحلیلی بود. جامعه پژوهش  روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی 

که حجم نمونه های این تحقیق محدودو مشخص بود از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشده و کل جامعه آماری نمونه های 

این تحقیق را تشکیل داده، و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است.  نتایج نشان داد که بین سن متخصصان رشته 

ش رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین جنسیت، سابقه کار، و میزان تحصیالت اقتصاد و تمایل آنها برای اشتراک دان

 .متخصصان رشته اقصاد و تمایل آنها برای اشتراک دانش رابطه ای وجود ندارد و این سه فرضیه رد شدند

 

 8اشتراک دانش ، مدیریت دانش، متخصصان اقتصاد ، دانشگاه آزاد  اسالمی، منطقهواژگان كلیدی: 

 
 مقدمه  

امروزه دانش، به عنوان یک منبع بسیار مهم برای حفظ میراث ارزشمند، فراگیری موارد جدید و حل کردن مشکالت، دارای      

باالترین قدرت قابلیت، ایجاد قابلیت های هسته و موقعیت های جدید برای افراد و سازمان ها در حال و آینده، برای پیشروی 

محوری است. بر این اساس سازمان ها باید دانش را برای دستیابی به بهره وری نیروی انسانی، در عصر دانایی و دانش 

تواناسازی کارکنان، کاهش زمان تصمیم گیری، اثربخشی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان، کاهش هزینه ها، مزیت رقابتی، 

 (.1881ینه نمایند)رسایی نیا، افزایش خالقیت و نوآوری، مدیریت و مدیریت دانش را در سازمان ها نهاد

یکی از مهم ترین عوامل و فرایند های مدیریت دانش که پایه بسیاری از استراتژی های مدیریت دانش است، اشتراک دانش      

(. اشتراک دانش، تسهیم داوطلبانه مهارت ها و تجربه های اکتسابی به سایر افراد است. 1881یا تسهیم دانش است)افتخاری، 
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 .Liu, K. L., C. Cاک دانش قدرتی برای تشویق مبادله و خلق دانش به منظور شناخت مزایای رقابتی آن است)اشتر

Change and I. L. Hu. 2010 اشتراک دانش برای سازمان هایی که   می خواهند از دانش خود برای دست یابی به .)

(. اشتراک دانش یکی از مسائل Kim, S. and Lee, H 2008منفعت و پیشرفت خود استفاده نمایند، دارای اهمیت است )

مهم و حیاتی در سازمان های امروزی است، چراکه بدون آن دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل نخواهد شد، و افراد در 

 (.Jo, S. J. 2007سراسر یک سازمان به ایده های استراتژیک مهم به جای دانش نگه داری شده دسترسی خواهند داشت)

اشتراک دانش می تواند به صورت هدفمند و ویژه در سازمان های خاص و حتی متخصصان رشته ای خاص کاربرد داشته     

باشد. علم اقتصاد دانشی است که تغییرات مستمر و گونانگونی را در سطوح مختلف تجربه می کند، و هر روزه بر دانشِ موجود 

این رشته، دانش خود را با دیگر همتایان خود به اشتراک می گذارند، و چه  آن افزوده می گردد، اما این که چقدر متخصصان

موانعی بر سر راه به اشتراک گذاشتن دانش متخصصان این رشته وجود دارد پرسشی است که این پژوهش قصد پرداختن به آن 

 .را دارد

 روش تحقیق 
جامعه   و تحلیلی است -آوری اطالعات تحقیقی توصیفیاین تحقیق از نظر نوع پژوهش کاربردی است، و از نظر گردآورد    

نفر می  101هستند که حدود  8شاغل در دانشگاه های آزاد اسالمی در منطقه متخصصان علم اقتصادآماری این تحقیق کلیه 

گیری  نفر می باشند، از روش نمونه 100باشند. با توجه به این که حجم نمونه های این تحقیق مشخص است، و کالً حدود 

خاصی استفاده نمی شود و کل جامعه آماری نمونه های این تحقیق را تشکیل می دهند.   در این پژوهش، برای گردآوری 

اطالعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود و ابزار گردآوری اطالعات فیش برداری، 

ه های اطالعاتی است.  از پرسشنامه محقق ساخت هم به عنوان ابزار اصلی گردآوری استفاده از کتابخانه، اینترنت، پایگا

بخش تنظیم شده  4اطالعات به منظور دستیابی به اطالعات مورد نظر برای انجام پژوهش استفاده می شود. این پرسشنامه در 

به پرسش های  44تا  6از پرسش است. بخش اول به ویژگی های جمعیت شناختی جامعه پژوهش اختصاص دارد، بخش دوم 

مربوط به موانع فردی، سازمانی و فن آوری اشتراک دانش، اختصاص دارد. روایی و پایایی پرسشنامه: به منظور تعیین میزان 

روایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه طراحی شده بین چندین نفر از استادان حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و مدیریت توزیع 

و اصالحات و نقطه نظران آنان لحاظ شده و  برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده  گردیده

برای آن به دست آمد. لذا می توان گفت پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است.    41/0است، که درجه اعتبار 

طالعات توصیفی از روش های آمار توصیفی شامل؛ فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، مد و در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل ا

انحراف معیار استفاده می شود و برای ترسیم جداول از نرم افزار واژه پرداز، و برای ترسیم نمودار از نرم افزار اکسل استفاده می 

تک متغیره، و کای اسکور برای  Tمتغیر ها، و از آزمون های اسمیروف برای نرمال بودن توزیع  -شود. همچنین از کولوگروف

 آزمون فرضیه ها استفاده می شود. 

 یافته ها

در این فصل به ترتیب پرسش ها و فرضیه های پژوهش به تحلیل اطالعات به دست آمده با استفاده از روش های     

 آماری توصیفی و تحلیلی می پردازیم. 

دانشگاه آزاد  8ژوهش: ویژگی های جمعیت شناختی متخصصان رشته اقتصاد در منطقه پ 1پرسش اساسی شماره     

 اسالمی چگونه است؟
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 در پاسخ به پرسش شماره یک پژوهش اطالعات زیر به دست آمده است    

 . توزیع فراوانی سن متخصصان رشته اقتصاد1-4جدول 

 درصد فراوانی سن

 7.65 75 سال 02-02بین 

 0062 00 سال 52-03بین 

 3262 31 سال 72-52بین 

 0 0 سال 72بیش از 

 322 323 مجموع

سال سن  80تا  00درصد از متخصصان رشته اقتصاد بین  4664نشان می دهد،  1-4همانگونه که جدول شماره     

 40ز درصد نیز بیش ا 0سال و  40-40درصد بین  1868سال،  81-40درصد بین  0068دارند و پس از آن به ترتیب، 

 سال سن دارند.

. توزیع فراوانی جنسیت متخصصان رشته اقتصاد0-5جدول   

 درصد فراوانی جنسیت

 .506 55 مرد

 7.65 75 زن

 - - بدون پاسخ

 322 323 مجموع

 

درصد زن هستند. 4664درصد از متخصصان رشته اقتصاد مرد و  4866نشان می دهد،  0-4همانگونه که جدول       

توزیع فراوانی سابقه کار متخصصان اقتصاد .0-5جدول شماره  
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 درصد فراوانی سابقه کار

 .556 57 سال 7کمتر از 

 0065 00 سال 02-32بین 

 3762 .3 سال 02-03بین 

 61. 5 بدون پاسخ

 322 323 مجموع

سابقه سال  4درصد از متخصصان رشته اقتصاد کمتر از  4466. مشاهده می شود، 8-4همانگونه که در جدول     

سال گزارش شده  80تا  01درصد برای  1468سال،  00تا  10درصد برای  8061کار دارند، و پس از آن به ترتیب 

 است. 
 . توزیع فراوانی سطح تحصیالت متخصصان رشته اقتصاد5-5جدول

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 2.63 25 کارشناسی ارشد

 561 2 دکترا

 761 . بدون پاسخ

 322 323 مجموع

درصد از متخصصان رشته اقتصاد دارای مدرک تحصیلی  8661نشان می دهد،  4-4همانگونه که جدول     

 درصد دارای مدرک دکتری هستند. 164کارشناسی ارشد، و 

. متخصصان رشته اقتصاد از چه فن آوری هایی برای اشتراک دانش استفاده 2پرسش اساسی شماره 

 می كنند؟
 فراوانی استفاده از فن آوری در اشتراک دانش. توزیع 7-5جدول شماره
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 درصد فراوانی فن آوری 

 .056 02 پست الکترونیک

 0562 31 گروه  افزار درون سازمانی

 3262 07 اینترنت

 2 2 فیس بوک

 2 2 نرم افزار مدیریت دانش

 3562 3 بدون پاسخ

 322 323 مجموع

درصد از گروه  0468صد از پاسخ دهنگان از پست الکترونیکی، در 8166نشان می دهد،  4-4همانگونه که جدول    

درصد از اینترنت برای اشتراک دانش استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان می  1868افزار های درون سازمانی، و 

 دهد که از فیس بوک و نرم افزار مدیریت دانش استفاده ای به عمل نمی آید

از تعامالت انسانی برای اشتراک دانش  . توزیع فراوانی استفاده.-5جدول   

 متغیر فراوانی درصد

 263 3 گردهمایی ها 

 2 2 سمینارها و گردهمایی ها

 11 11 بدون پاسخ

 322 323 مجموع

نشان می دهد که فقط یک درصد از پاسخ دهندگان از گردهمایی به عنوان تعامالت انسانی اشتراک  6-4جدول     

 ، و کنفرانس ها و سمینار ها نقشی در اشتراک دانش آنها ندارد. دانش استفاده می کنند

 . موانع فردی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد کدام است؟8پرسش اساسی شماره 
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 مجموع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع فردی اشتراک دانش

 323 3 1 35 00 03 03 فراوانی مهارت های ارتباطی ضعیف

 322 3 261 3.62 0365 0262 0262 درصد

  323 3 0 02 02 02 31 فراوانی کمبود وقت

 322 3 0 0165 0165 0565 3262 درصد

ترس از دست دادن امنیت 

 شغلی

 323 0 2 1 03 01 00 فراوانی

 322 0 561 261 0265 0265 0362 درصد

نداشتن آگاهی از ارزش 

 اطالعات

 323 3 5 35 05 07 35 فراوانی

 322 3 61. 3.62 .0.6 0562 3061 درصد

در دسترس نبودن اطالعات به 

 شکل مکتوب

 323 3 5 37 03 07 37 فراوانی

 322 3 5 3561 0265 0565 3561 درصد

 323 0 0 . 31 02 53 فراوانی غرور سمت و قدرت

 322 3 0 761 3262 0165 .526 درصد

 323 0 1 05 07 31 30 فراوانی فرهنگ و زبان

 322 0 261 0062 0565 3262 3361 درصد

 323 5 5 35 02 00 31 فراوانی نداشتن اعتماد

 322 5 5 3061 0565 0365 3262 درصد

 323 7 0 03 03 .0 .3 فراوانیعدم پذیرش اشتباهات و 
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 . توزیع فراوانی موانع فردی اشتراک دانش5-5جدول

 

 نشان می دهد که مهم ترین موانع فردی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد به شرح زیر است. 1-4جدول    

درصد خیلی کم. کمبود وقت،  864د خیلی زیاد، و درص 0068درصد متوسط،  8161مهارت های ارتباطی ضعیف،    

درصد کم. ترس از دست دادن امنیت شغلی  8درصد خیلی زیاد و  11868درصد زیاد،  0161درصد، متوسط،  0461

درصد خیلی کم. نداشتن آگاهی از ارزش  164درصد خیلی زیاد، و  0168درصد زیاد،  0861درصد متوسط،  8061

درصد خیلی کم. در دسترس نبودن  664درصد خیلی زیاد، و  1864درصد زیاد،  0468سط، درصد متو 8666ازالعات، 

درصد کم. غرور سمت و  4درصد خیلی زیاد، و  1464درصد متوسط،  8061درصد زیاد،  8461اطالعات مکتوب، 

 8461بان، درصد خیلی کم، فرهنگ و ز 8درصد متوسط و  1868درصد زیاد،  0461درصد بسیار زیاد،  4066قدرت، 

درصد  0161درصد زیاد،  8161درصد کم. نداشتن اعتماد،  1164درصد زیاد و  1868درصد کم،  0868درصد متوسط، 

درصد گزینه های  8061درصد کم و خیلی کم. عدم پذیرش اشتباهات،  1864درصد خیلی زیاد،  1868متوسط، 

درصد  0161درصد زیاد،  8061تحصیالت و تجربه،  درصد. سن، 8و کم 1468زیاد، و خیلی زیاد،  0461متوسط و کم، 

 درصد کم.  464درصد خیلی زیاد، و  1464درصد کم،  1868متوسط، 

مورد  10با توجه به اطالعات به دست آمده، اکثر پرسش شوندگان با رای متوسط به تمامی گزینه ها، در واقع همه    

کرده اند. اما دو گزینه در دسترس نبودن اطالعات به شکل  مذکور را در سطوح مورد نظر به عنوان موانع فردی ذکر

مطلوب و غرور سمت و قدرت، درصد بیشتری را نسبت به بقیه گزینه ها به خود اختصاص داده اند، بنابراین دو گزینه 

غرور سمت و قدرت و در دسترس نبودن اطالعات به شکل مطلوب، مهم ترین موانع فردی اشتراک دانش بین 

 علم اقتصاد است. متخصصان

 . موانع سازمانی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد کدام است؟4پرسش اساسی شماره   

. توزیع فراوانی موانع سازمانی اشتراک دانش2-5جدول  

 322 7 0 0265 0265 0765 3762 درصد یادگرفتن از آنها

 323 0 . 31 02 03 37 فراوانی سن، تحصیالت و تجربه

 322 0 761 3262 0565 0265 3561 درصد

 مجموع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع سازمانی اشتراک دانش

عدم یکپارچگی در استراتژی 

 سازمانی

 323 2 0 32 51 35 00 فراوانی

 322 2 0 161 5267 3.62 0362 درصد
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عدم سرمایه گذاری در فن 

 آوری

  323 2 5 .0 07 35 .3 فراوانی

 322 2 61. 0765 0565 3.62 3762 درصد

 323 0 0 02 05 07 32 فراوانی فقدان آموزش

 322 0 0602 3162 0065 0562 3562 درصد

 323 3 5 05 03 02 32 فراوانی یفارتباطات مدیریتی ضع

 322 3 61. 0062 0265 3162 3562 درصد

 323 3 0 03 .0 35 05 فراوانی فقدان فضا

 322 3 0 0262 .076 3.62 0062 درصد

 323 3 0 .0 00 .3 05 فراوانی فقدان انگیزش و پشتیبانی

 322 3 0 0765 0365 3762 0062 درصد

 323 . 7 35 03 02 35 فراوانی یفقدان فرهنگ سازمانی حمایت

 322 761 7 3.62 0265 0565 3061 درصد

نداشتن عالقه به نگهداری 

 اطالعات

 323 0 30 00 03 00 1 فراوانی

 322 0 3361 0062 0265 0062 261 درصد

 322 3 0 03 .0 35 05 فراوانی فقدان زیر ساخت و منابع

 323 3 61. 0062 0265 3162 3562 درصد

قابت بسیار زیاد بین بخش ر

 های مختلف سازمان

 323 3 5 31 02 .0 32 فراوانی

 322 3 61. 3262 0165 0765 3562 درصد

 323 3 1 03 05 35 1 فراوانی بزرگی بخش های سازمان

 323 3 7 0265 0065 3.62 261 درصد
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درصد  464درصد زیاد،  1668درصد خیلی زیاد،  8168درصد متوسط،  4864، عدم یکپارچگی در استراتژی سازمانی

درصد زیاد،  1668درصد کم،  0461درصد، متوسط،  8461ن آوری، درصد خیلی کم. عدم سرمایه گذاری در ف 8کم، و 

درصد 0608درصد خیلی زیاد، و  1168درصد زیاد،  0468درصد متوسط،  8861درصد خیلی زیاد. فقدان فضا  1468و 

درصد  0درصد خیلی زیاد، و 0868درصد کم،    0461درصد متوسط،  8161خیلی کم. فقدان انگزیش و پشتیبانی 

درصد 1468درصد خیلی زیاد،  0868درصد کم، 0461درصد متوسط، 8161. فقدان فرهنگ سازمانی حمایتی خیلی کم

 864درصد کم،  1164درصد خیلی زیاد و کم،  0068درصد متوسط،  8061زیاد. نداشتن عالقه به نگهداری اطالعات 

درصد  1868درصد زیاد،  0461درصد متوسط،  0461درصد خیلی زیاد. رقابت زیاد بین بخش های مختلف سازمان 

درصد  8061درصد متوسط،  8861درصد خیلی کم. بزرگی بخش های سازمان  664درصد خیلی زیاد، و  1168کم، 

درصد  8061درصد خیلی کم. یک سویه بودن جریان اطالعات  4درصد خیلی زیاد، و  864درصد زیاد،  1668کم، 

درصد خیلی کم. هزینه اشتراک اطالعات  864درصد خیلی زیاد، و  1864درصد کم،  1668درصد زیاد،  0161متوسط، 

 درصد خیلی کم. 1168درصد خیلی زیاد و  0068درصد متوسط،  0461درصد زیاد و کم،  0661

رسش براساس اطالعات به دست آمده نتیجه می گیریم که موانع سازمانی به طور کلی سهم مساوی از دیدگاه پ

ن تمامی متوسط در تمامی سؤاالت باالترین درصد را به خود اختصاص داده است. بنابرای شوندگان دارند، زیرا گزینه

اد می موارد عنوان شده در باال به طور مساوری به عنوان موانع سازمانی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتص

 باشد.

 دام است؟. موانع فن آوری اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد ك5پرسش اساسی شماره 
 . توزیع فراوانی موانع فن آوری اشتراک دانش1-5جدول

یک سویه بودن جریان 

 اطالعات

 322 3 30 30 03 00 1 فراوانی

 323 0 261 3.62 0265 0565 3061 درصد

 323 0 32 05 .0 05 03 فراوانی هزینه اشتراک اطالعات

 322 0 3562 0.65 0765 0.65 0262 درصد

 مجموع بدون پاسخ خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع فن آوری اشتراک دانش

متناسب نبودن الزامات کاری 

 کارکنان

 323 0 2 00 .0 02 33 فراوانی

 322 0 561 0062 0765 0165 3261 درصد

  323 0 5 .3 00 02 05 فراوانیفن آوری های جدید با فن 
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درصد خیلی  1064درصد کم،  0068درصد متوسط،  0461درصد زیاد،  0461متناسب نبودن الزامات کاری کارکنان

 0868درصدمتوسط،  8161د با فن آوری موجود سازگار نبودن  فن آوری های جدی درصد خیلی کم. 164زیاد، و 

 1. 04دردص خیلی کم. آشنایی نداشتن با فن آوری،  664درصد کم و  1468درصد زیاد،  1468درصد خیلی زیاد، 

 8466، عدم اطمینان به قابلیت فن آوریدردصد خیلی کم.  164درصد کم و  0068درصد متوسط، 0461درصد زیاد، 

درصدخیلی کم. فقدان پشتیبانی فنی،  464درصد خیلی کم و  1064درصد زیاد،  1668م، درصد ک0068درصد متوسط، 

 درصد خیلی کم.  664درصد زیاد و  0068درصد کم،  0468درصد،  1. 88

ه متوسط نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مطالعه صورت گرفته در این زمینه نیز مانند دو مورد باال، گزین   

نه فن آوری را به خود اختصاص داده است، تنها موردی که گزینه زیاد بیشتر از متوسط می باشد گزیبیشترین سهم 

است.  %0461بیش از گزینه متوسط  %0461های جدید با فن آوری موجود سازگار نیست می باشد که گزینه زیاد با   

 . فرضیه های پژوهش4-2

قتصاد و تمایل آنها برای به اشتراک گذاشتن دانش رابطه بین سن متخصصان علم ا پژوهش: 1فرضیه شماره      

 معنا داری وجود دارد. 

نتایج حاصل از بررسی همبستگی متغیرها نشان می دهد که سن متخصصین و تمایل آنها برای به اشتراک گذاشتن دانش    

نها برای به اشتراک گذاشتن دانش نیز در دارای رابطه می باشند. به این معنی که با تغییر سن متخصصان رشته اقتصاد، تمایل آ

 آن ها دچار تغییر می شود. جدول شماره)(، نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

. آزمون فرض ارتباط بین سن و تمایل به اشتراک گذاشتن دانش32-5جدول شماره  

 322 0 61. 3762 0365 3162 0062 درصد آوری موجود سازگار نیست

 323 0 2 00 .0 02 33 فراوانی آشنایی نداشتن با فن آوری

 322 0 561 0062 0765 0165 3261 درصد

عدم اطمینان به قابلیت فن 

 آوری

 323 0 . 00 52 35 30 فراوانی

 322 0 761 0062 .016 3.62 3061 درصد

 323 5 5 07 05 03 5 فراوانی فقدان پشتیبانی فنی

 322 61. 61. 0562 0065 0262 61. درصد
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  سن

 به اشتراک گذاشتن دانش -.2631

262.. Sig سطح معناداری() 

 تعداد 213

 

نشان می دهد، رابطه بین متغیر مطرح شده با متغیر به اشتراک گذاشتن دانش، مثبت، مستقیم  10-4همانگونه که جدول     

 ثابت می گردد.  06066و معنی دار می باشد بنابراین فرضیه ی ما با سطح معنی داری 

یل آنها برای به اشتراک گذاشتن دانش رابطه معنا داری بین جنسیت متخصصان علم اقتصاد و تماپژوهش:  0فرضیه شماره 

 .وجود دارد

. آزمون فرضیه ارتباط بین جنسیت و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش33-5جدول شماره  

  جنسیت

 به اشتراک گذاشتن دانش 263.7

26303 Sig )سطح معناداری( 

 تعداد 21

متغیر جنسیت و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش رابطه ای وجود ،  نشان می دهد که بین دو 11-4جدول شماره  

 حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر است و فرضیه دوم ما رد می شود. 06101ندارد، زیرا سطح معنی داری 

راک گذاشتن دانش رابطه معنی پژوهش: بین میزان سابقه کار متخصصان اقتصاد و تمایل آنها برای به اشت 8فرضیه شماره     

 داری وجود دارد.

. آزمون فرض ارتباط بین سابقه کار و تمایل به اشتراک دانش10-4جدول   

                                                           
 نفر به سؤال مطرح شده پاسخ داده اند. 98که از میان آن ها، مورد می باشد  101تعداد پرسش شوندگان در پژوهش حاضر  -1 
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  سابقه کار

 تمایل به اشتراک دانش 26200

26252 Sig )سطح معناداری( 

 تعداد 27

(، نشان از 06840به اشتراک دانش)ضریب همبستگی به دست آمده از سنجش رابطه بین دو متغیر سابقه کار و تمایل   

( می باشد و 0604و  0601عدم وجود ارتباط معنادار بین این دو متغیر دارد. از آنجایی که سطح معناداری در این روش بین )

و عدد به دست آمده از این رابطه نزدیک به هیچ کدام از اعداد بیان شده   نمی باشد، بنابراین بیانگر بی ارتباط بودن این د

، نتایج حاصل از تحلیل انجام شده را نشان می دهد. بنابراین بین سطح 10-4متغیر نسبت به یکدیگر می باشد. جدول شماره 

 تحصیالت و تمایل به اشتراک دانش رابطه معنی داری وجود ندارد.

. ارتباط بین سطح تحصیالت و به اشتراک گذاشتن دانش30-5جدول شماره  

  سطح تحصیالت

 اشتراک گذاشتن دانش به 26335

26020 Sig )سطح معناداری( 

 تعداد 2620

نشان می دهد، نتیجه حاصل از ضریب همبستگی به کار گرفته شده، نمایانگر عددی است  18-4همانگونه که جدول     

، با توجه به این که با این ضریب همخوانی نداشته و نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر می باشد. لذا

( بزرگ تر می باشد، بنابراین 0601و  0604می باشد و این عدد از هر دو عدد ) 06800که سطح معناداری به دست آمده 

 فرضیه ما رد شده و بین سطح تحصیالت و تمایل به اشتراک دانش رابطه معنی داری وجود ندارد.  

 بحث و نتیجه گیری

ویژگی های جمعیت شناختی متخصصان رشته اقتصاد در منطقه  پژوهش مبنی بر 1در پاسخ به پرسش اساسی شماره   

تا  00درصد از متخصصان رشته اقتصاد بین  4664نتایج به دست آمده نشان داد که  دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟  8

درصد نیز بیش از  0سال و  40-40بین  درصد 1868سال،  81-40درصد بین  0068سال سن دارند و پس از آن به ترتیب،  80

درصد از متخصصان رشته  4466درصد زن هستند. ،  4664درصد از متخصصان رشته اقتصاد مرد و  4866سال سن دارند.  40

 80تا  01درصد برای  1468سال،  00تا  10درصد برای  8061سال سابقه کار دارند، و پس از آن به ترتیب  4اقتصاد کمتر از 

درصد دارای  164درصد از متخصصان رشته اقتصاد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، و  8661ارش شده است. سال گز

 مدرک دکتری هستند. 
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متخصصان رشته اقتصاد از چه فن آوری هایی برای اشتراک دانش پژوهش مبنی بر 0در پاسخ به پرسش شماره    

درصد از گروه افزار های درون  0468خ دهنگان از پست الکترونیکی، درصد از پاس 6نتایج نشان داد  استفاده می كنند؟

درصد از اینترنت برای اشتراک دانش استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که از فیس بوک و نرم  1868سازمانی، و 

این زمینه پژوهشی انجام نشده افزار مدیریت دانش، گردهم آیی ها و همایش ها برای اشتراک دانش  استفاده ای نمی شود. در 

است تا نتایج به دست آمده با آن مقایسه گردد، اما بر اساس این نتایج می توان نتیجه گرفت که استفاده از فن آوری های 

اطالعاتی بخصوص ابزار های ارتباطی جدیدی چون فیس بوک هنوز جایی در اشتراک دانش ندارند، و باید ار این زمینه 

زم از طرف مسوولین و سیاست گذاران به عمل بیاید. از طرفی پاسخ دهندگان اعتقاد چندانی به اشتراک سیاست گذاری ال

دانش از طریق همایش ها و گردهمایی ها که مهم ترین ابزارهای تعامل علمی هستند گرایشی ندارند، و شاید هنوز ادبیات 

 اشتراک دانش در بین جامعه پژوهش نهادینه نشده باشد

 موانع فردی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد كدام است؟ پژوهش، مبنی بر 8پاسخ به پرسش شماره در    

گویه پرسش نامه  10نتایج نشان می دهد که اکثر پرسش شوندگان با رای متوسط به تمامی گزینه ها، در واقع، تقریباً از بین 

و درصد پاسخ داده اند، اما موارد زیر قابل ذکر است. که آگاهی نداشتن از در این زمینه در به گزینه متوسط با بیشترین فراوانی 

درصد در سطح خیلی زیاد بوده است، این درحالی است که ما در عصر اطالعات، و ارتباطات زندگی می  1864ارزش اطالعات 

رد. گویه دردسترس نبودن اطالعات کنیم، و این رقم از متخصصان از ارزش اطالعات آگاهی نداشته باشند، جای نگرانی جدی دا

درصد در سطح خیلی زیاد را نشان داده است که باز هم با توجه به این که امروزه اشکال مختلف رسانه  1464به شکل مکتوب 

های چاپی از طریق کتابخانه ها، و دیگر ابزارهای اطالع رسانی و ارتباط به وفور در دسترس است، نداشتن دسترسی به 

 حل نگرانی است و سازمان های ذیربط باید در این زمینه چاره اندیشی جدی کنند.اطالعات م

درصد در سطح خیلی زیاد پاسخ داده شده است. با توجه به این که  1164فرهنگ و زبان از دیگر گویه هایی است که با     

 نیز قابل توجه است.   متخصصان معموال از فرهنگ علمی و زبان و ادبیات مشترکی برخوردارند، این مقادار

درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که یکی از مهم ترین  4066گویه غرور سمت با     

وظایف متخصصان آموزش و انتقال دانش و اطالعات است و نباید به غرور سمت یا پست مانعی در این زمینه به حساب بیاید. 

اید از جمله نداشتن اعتماد، عدم پذیرش اشتباهات با توجه به این که جامعه پژوهش متخصصان بوده اند سایر گزینه ها نیز ب

 قابل توجه است.

موانع سازمانی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد كدام  پژوهش مبنی بر 4در پاسخ به پرسش شماره      

سهم مساوی از دیدگاه پرسش شوندگان دارند، زیرا گزینه متوسط  موانع سازمانی به طور کلینتایج نشان می دهد که  است؟

باز هم در تمامی گویه ها باالترین درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تمامی گویه ها به 

 طور مساوری به عنوان موانع سازمانی اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد می باشد. 

موانع فن آوری اشتراک دانش بین متخصصان رشته اقتصاد كدام  پژوهش مبنی بر 4سخ به پرسش شماره در پا

نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مطالعه صورت گرفته در این زمینه نیز مانند دو مورد باال، گزینه متوسط  است؟

یاد بیشتر از متوسط می باشد گزینه فن آوری های جدید بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، تنها موردی که گزینه ز

 . است %0461بیش از گزینه متوسط  %0461با فن آوری موجود سازگار نیست می باشد که گزینه زیاد با 
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بین سن متخصصان علم اقتصاد و تمایل آنها برای به اشتراک گذاشتن دانش رابطه معنا فرضیه شماره یک پژوهش    

تأیید شد. در تبین و توجیح این فرضیه می توان استدالل کرد که با افزایش  06066با سطح معنی داری  ،داری وجود دارد

سن متخصصان، تمایل آنها برای انتقال دانش و تجربه هایشان به نسل های بعدی می تواند از دالیل معنی دار بودن این رابطه 

و تمایل به حفظ موقعیت کاری تمایلی برای به اشتراک گذاشتن دانش  است. شاید افراد کم سن و سال تر به دالیلی چون غرور

 نداشته باشند، اما افراد مسن تر نیاز به انتقال دانش و تجربه را بیشتر درک می کنند

بین جنسیت متخصصان علم اقتصاد و تمایل آنها برای به اشتراک گذاشتن دانش رابطه  فرضیه شماره دو پژوهش   

رد شد. در توضیح رد شدن این فرضیه می توان نتیجه گرفت که جنسیت  06101با سطح معنی داری .داردمعنا داری وجود 

افراد نقشی در تمایل آنها به اشتراک دانش ندارد، و طبیعی است که این انتظار هم می رفت که اهمیت اشتراک دانش بین زنان 
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