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  مقدمه
کنیم که به خاطر پدیده جهانی شدن دچـار تغییـرات سـریع و     می ما در دنیایی زندگی

صاد دانش محور حرکت کرده و اقتصاد به سمت اقت، در این دنیا. ناپذیري است اجتناب
بسیاري از معادالت کنونی کشورها را با چالش مواجه ساخته که این امر خود حاصـل  

 چـه مـا را بـا مشـکالتی مواجـه     این تغییـرات اگر . و ارتباطات استي اطالعات فنّاور
به منظور کسب مزیت رقـابتی  . دهد می را نیز پیش روي ما قرارهایی  کند اما فرصت می
اسـتفاده از  هـا   ادامه بقا و مقابله با شـرایط متغیـر محیطـی بسـیاري از شـرکت      برايو 

، ریـزي منـابع انسـانی    طرح. اند هو اصول نو رو آوردها  تکنیک، ابزارهاي مدیریتی نوین
. از این دسـت هسـتند  هایی  نمونه... مهندسی مجدد فرایندها و مدیریت کیفیت جامع و

). 1384، نوروزیـان ( امـر مسـتثنی نیسـت    آنچه مشخص است مدیریت دانـش از ایـن  
. کننـد بایـد مـدیریت دانـش را پیـاده     ، براي کامیابی در اقتصاد دانش محـور ها  سازمان

، 1ویلکـاکس ( باشـد  مـی  نامشـهود هـاي   فرایند ایجاد ارزش از دارایـی ، مدیریت دانش
، شـامل هـوش مصـنوعی   ، از مفاهیم چندین حـوزه اي  هآمیخت، مدیریت دانش). 1997
مهندسـی  ، محـور  هـاي دانـش   سیسـتم ، مدیریت کیفیـت جـامع  ، یت منابع انسانیمدیر
مدیریت دانش رویکرد کلیـدي در حـل   ). 2001، 2ملز( افزار و رفتار سازمانی است نرم

و نیـاز بـراي خالقیـت در    ، کـاهش سـهم بـازار   ، پـذیري  مشکالت تجاري نظیر رقابت
ت دانش بر پایه تغییرات عمـده  منطق نیاز به مدیری. متعدد استهاي  مواجهه با شرکت
ترین مراکز تولید و اشـاعه  ها عمدهدانشگاه). 1993، 3دراکر( باشد می در محیط تجاري

ها و در نتیجه خلـق دانـش جدیـد از دیربـاز از مهمتـرین      ایجاد نوآوري. دانش هستند
بیشـترین اهتمـام    ،آمـده و در ایـن راسـتا   کارکردهاي مؤسسات دانشگاهی به شمار می

منـدي از منـابع   هاي فکـري بـا بهـره   معه دانشگاهی در ارتقا دانش و تقویت سرمایهجا
این منابع نه تنها منـابع اطالعـاتی؛ بلکـه نیروهـاي فکـري و منـابع       . موجود بوده است

هـاي صـحیح مـدیریت    که الزم اسـت بـا بکـارگیري شـیوه    ، گیردبر می انسانی نیز در
الزم بـه  ). 1384، نعمتی( برداري قرار گیرندبهره یافته مورد اي سازمانی و بگونهیشناسا

ذکر است که مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولیـد و اشـاعه دانـش بـیش از هـر      
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ها خـود مخـازن   با اینکه دانشگاه. سازمان دیگري نیازمند اجراي مدیریت دانش هستند
ده بوسـیله  هاي فکـري و دانـش تولیـد شـ    دانش هستند؛ تاکنون توجه کافی به سرمایه

در محـیط پویـا و در   ). 1386، رحیمی و نجفـی ( است جامعه دانشگاهی مبذول نشده
ات آموزشی موفق آنهایی هستند که بتوانند بـه طـور مـداوم    مؤسس، حال تغییر امروزي

لذا در . دانش جدید تولید کرده و آن را به طور گسترده در سرتاسر سازمان منتشر کنند
شود که آیا به وجود آوردن محیط مناسبی براي فرایند انتقال  می اینجا این سوال مطرح

ات آموزشـی خواهـد   مؤسسـ و هـا   هثرتر در دانشگاؤدانش منجر به عملکرد آموزشی م
نیازمندیم تا دانشجویان را براي انتقـال دانـش آمـاده    ، سیستم آموزشی شد؟ بنابراین در

انتقال دانش را بهبـود دهنـد    ات آموزش عالی باید مکانیزممؤسسعالوه بر این ، سازیم
این همان چیزي است که مـا  . تا بتوانند نیازهاي دانشجویان و جامعه را برآورده سازند

با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد      . بریم می از آن به عنوان حداقل منافع مدیریت دانش نام
ات آموزشی امروزي بهبود و توسعه فرآیند مدیریت مؤسسو ها  هچالش اساسی دانشگا

 ات بتواننـد بـراي جامعـه خـود مناسـب و مفیـد باشـند       مؤسسـ انش اسـت تـا ایـن    د
ایـن مقالـه تـالش دارد تـا ضـمن بررسـی       ، با توجه به این نکات). 2010، 1آدیکاري(

ات آمـوزش عـالی بـه    مؤسسـ فرآینـدها و مسـائل مـدیریت دانـش در     ، ابـزار ، مفاهیم
ات مؤسسیت دانش را در مدیرهاي  مؤلفهات پرداخته و مؤسسشناسی آن در این  آسیب

یعنـی بهبـود کیفیـت    آنهـا   آموزش عالی مورد ارزیابی قرار دهد تا بدین وسیله هـدف 
  . آموزشی برآورده گردد

  
  مبانی نظري تحقیق
  تعاریف و مفاهیم

هاي مدیدي به صورت عملـی امـا غیررسـمی مـورد      مفهوم مدیریت دانش براي مدت
ومی در ارائـه تعریـف مشخصـی از ایـن     فقدان یک توافق عم. استفاده واقع شده است

بنـابراین بـه منظـور درك بهتـر     . مفهوم به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شـده اسـت  
اطالعات و دانش و تفـاوت و ارتبـاط   ، مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده

  ). 1384، نوروزیان( میان آنها بپردازیم
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   1اطالعات و دانش، مقایسه داده
دانـش و تعامـل   ، اطالعات، مفهوم دادهسه درك ، اصلی مرتبط با دانشمباحث یکی از 

 گاهی به این مثلث منبع چهارمی به نـام معرفـت یـا خـرد نیـز افـزوده      . بین آنها است
براي داشتن تعریفی دقیق از مدیریت دانـش شـناخت ایـن عناصـر ضـروري      . شود می

 )1(کننـد بـه صـورت شـکل      می هرمی که براي اجزاي دانش ارائه، به طور کلی. است
  ). 1387، صادقی آرانی( است

  
  هرم سلسله مراتبی دانش )1(شکل 

 
اطالعات و دانش مشکل است و تنها از طریق مفـاهیم بیرونـی و یـا از    ، تمایز داده

، مواد خـام  داده به عنوان معموالً. توان بین آنها تفاوت قائل شد می دیدگاه کاربران آنها
از داده و دانـش بـه عنـوان اطالعـات بـا      اي  همان یافتـ زاطالعات به عنوان مجموعه سا

حقـایق و  هـا   هدادبه عبارت دیگـر  ). 1386، شفیعا و همکاران( شود می مفهوم شناخته
. شـوند  می ذخیره و مدیریت، دادههاي  خام هستند که این اجزاء در پایگاههاي  واقعیت
ذخیـره  ، بنـدي  گیرد کـه گـروه   می خالصه شده را در برهاي  دادهدر حقیقت  اطالعات
حاصل از اطالعـات  هاي  توان بینش می را دانش. اند هدهی و تحلیل شد سازمان، پاالیش
 مـؤثر مختلف و در شرایط گونـاگون  هاي  تواند به روش می تعریف کرد کهی یها و داده

، چشـم انـداز  " یـا حکمـت   خـرد و سرانجام ) 1384، نوروزیان( و قابل تقسیم باشد
  ). 2007، 2راولی( باشد می "پیرامونهاي  بصیرت و توانایی دیدن افق

   
  
  

                                                                                                                                      
1. Data, Information and knowledge 
2. Rowley  
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   دانش انواع
  . دانش ضمنی و دانش صریح: بندي کرده است  دانش را به دو نوع تقسیم 1نوناکا
دانش ضمنی دانشـی اسـت ذاتـی کـه در درون شـخص وجـود        :2دانش ضمنی - 1

دانش ضمنی . باشد می فنیهاي  ذهنی و مهارتهاي  مدل ،داشته و شامل یادگیري ادراکی
مبتنـی بـر    ،این دانش. آید می دانشی است که به وسیله فرآیندهاي فردي و داخلی بدست

، لـذا رسـمی کـردن   ، داردو حالت شخصی و درونی  باشد نمی مستندات ملموس و عینی
ن گفـت دانـش   تـوا  مـی ، عبـارت دیگـر  بـه  . مستندسازي آن بسیار مشکل استو انتقال 
شـناختی و تجربـی اسـت کـه در طـول زمـان از طریـق        ، غیرعینی، دانشی ذهنی، ضمنی

  ) 1998، 4؛ نوناکا و کونو1995، 3تاکئوچی نوناکا و( گردد می آموزش و تجربه کسب
دانشی است که به زبان رسـمی  ، دانش صریح یا کدگذاري شده :5دانش صریح -2

. بین افـراد در سـطوح مختلـف سـازمانی اسـت      و سیستماتیک بیان شده و قابل انتقال
دانـش صـریح   ، بـه عبـارت دیگـر   . مستدل و منطقی اسـت ، دانش صریح دانشی عینی

 و اهـداف هـر سـازمانی   ها  دستورالعمل، مستندات، ها رویه، ها مشی از خطاي  همجموع
 باشـد  می لذا به راحتی قابل توزیع ؛باشد که به صورت مستند و مدون موجود است می

هـا   چهار مکانیزم انتقـال دانـش ضـمنی و صـریح در سـازمان     ). 1387، ادقی آرانیص(
  . 9) ترکیب( و ادغام 8گرایی درون، 7گرایی برون، 6پذیري جامعه :اند از عبارت

فرآیند انتقال دانش ضمنی به فرد دیگري است کـه دانـش جدیـد را    ، پذیري جامعه
است به طـور غیررسـمی انجـام     این مکانیزم ممکن. کند می به شکل ضمنی کدگذاري

  ؛گوهاي اتفاقی در هنگام صرف قهوه یا دور میز نهار و شود مثل گفت
: باشد ماننـد  می فرآیند کدگذاري دانش ضمنی به صورت شکل صریح، گرایی برون

  ؛ي پست الکترونیک یا مکاتبات یک شرکتها پیام
در ایـن  . باشـد  مـی  فرآیند کدگذاري دانش ضـمنی بـه شـکل صـریح    ، گرایی درون

در . آیـد  مـی  به صورت دانش عینی و قابل انتقـال در ، دانش درونی مرحله اول، مرحله
عبارت است از انتقال دانش صریح به یک فـرم جدیـد صـریح    ، )ترکیب( نهایت ادغام

ي جدیـد و یـا تغییـر در کدگـذاري فرمـت      هـا  که ممکن است شامل اضافه کردن متن
  . دانش صریح باشد

                                                                                                                                      
1. Nonaka 
2. Tacit knowledge 
3. Takeuchi  
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6. Socialization 
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8. Internalization  
9. Combination  
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  ات آموزشیمؤسسنقش آن در و  1مدیریت دانش
هـاي   است که به سرعت در حال تکامل اسـت و بـه چـالش    يمدیریت دانش رویکرد

همراه با نـوآوري  ، محور اخیر براي افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهاي تجاري
نیاز به مدیریت دانش بر اساس رشد ادراك جامعـه تجـاري   . توجه زیادي دارد، مستمر

گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی بـه مزیـت    می سرچشمهاز این واقعیت 
مـدیریت  ). 2001، 3و گـروور  2داونپـورت ( شـود  می عنصري مهم تلقی ،رقابتی پایدار

و  تسـهیم ، اصـالح ، بنـدي  طبقـه ، کسب، ایجاد را دانش ها سازمان که است راهیدانش 
 مدیریت دانـش را ایـن   )2004( 5و ترزیوسکی 4گلوت). 1386، ابطهی( کنند منتشر می

و هـا   دانش و تخصـص کـه قابلیـت   ، رسمیت دسترسی به تجربه: کنند می گونه تعریف
و ارزش مشـتري را   کـرده نـوآوري را تشـویق   ، کنـد  می جدیدي را ایجادهاي  توانایی
هـاي   دارایـی ، است که سـازمان هایی  مدیریت دانش شامل همه روش. دهد می افزایش

انتقـال،  ، سـازي  ذخیـره ، آوري د کـه شـامل چگـونگی جمـع    کنـ  می دانش خود را اداره
). 2007؛ 7و روبیتـز  6راماسـینگ  ویـک ( روزسـازي و ایجـاد دانـش اسـت    ب، کارگیريب

معتقد است مدیریت دانش رویکردي براي ایجـاد سـازمانی اسـت    ) 2008( 8کارکولیان
هـاي   لیتتسهیم و خلق کرده و یا آن را براي فعا، که اعضاي آن بتوانند دانش را کسب

، مدیریت دانش را به عنوان فرآیند خلق) 2002( 9کینگ. گیري خود به کار برند تصمیم
  . داند می دهی توزیع و درك اطالعات مورد نیاز براي انجام یک وظیفه سازمان، خلق

فراوانـی از جملـه تغییـرات سـریع     هـاي   ات آموزش عالی با چـالش مؤسسامروزه 
آموزشـی و نیـاز   هاي  افزایش هزینه، نوع جامعهتقاضاي مت، ها گسترش سیستم، يفنّاور

یکی از ابزارهایی که براي مقابله بـا ایـن   . اند هبه تطبیق با عصر دانش و اطالعات مواج
در آمـوزش عـالی    مدیریت دانـش . است مدیریت دانش، شود می شرایط به کار گرفته

ات مؤسسـ ایـن   از فرایندهاي سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش دراي  همجموع
صـادقی  ( سـازد  مـی  حمایت کرده و دستیابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن

آن را از منـابع  ، کننـد  مـی  ات آموزشی ما دانش جدیـد را ایجـاد  مؤسس). 1387، آرانی
                                                                                                                                      
1. Knowledge Management 
2. Davenport 
3. Grover  
4. Gloet 
5. Terziovski 
6. Wickramasinghe  
7. Rubitz  
8. Karkoulian 
9. King 
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 گیرنـد  مـی  هاي مختلـف بـه کـار    گوناگون وارد کرده و سپس آن را در محدوده محیط
ات آموزشی مدیریت دانش اینگونه تعریـف  مؤسسبراي  .)2004، 1ترنفیلد و همکاران(

، انتخـاب ، فرآیند سیستماتیک و سازمان یافتـه خلـق و انتشـار اطالعـات    ": شده است
سازي و گسترش دادن دانش آشکار و ضمنی براي ایجاد ارزشی منحصر به فرد  خالص

 ".گیـرد  تواند براي مستحکم کردن محیط یادگیري و تدریس مورد استفاده قـرار  می که
مـدیریت کـردن   ، اتمؤسسـ نقش اصـلی ایـن   ، بر طبق این تعریف .)1998، 2ماهوترا(

است تا بتوانند عملکـرد دانـش را جهـت    ) هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار( دانش
کـه محـیط   اي  هدانش براي ایجاد ارزش افـزود . توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند

مدیریت . باشد می آورد الزم و ضروري می دسالمی را براي آموزش و یادگیري به وجو
تسـهیم و اسـتفاده از   ، ه آموزشـی را بـراي کسـب   مؤسسـ دانش ظرفیت و توانایی یک 

شـود سـرمایه فکـري آن     مـی  کار گرفتهات بمؤسسدانشی که در . کند می دانش تقویت
سـاختاري و   ،مجمـوع سـرمایه انسـانی    ،این سـرمایه در واقـع  . شود می ه نامیدهمؤسس
در شکل زیر ماهیت مدیریت دانش از دیـد آلکـس بنـت    . باشد می همؤسسطی آن ارتبا

  ). 1387، حمیدي زاده( آورده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ). 1387، زاده حمیدي( ماهیت مدیریت دانش) 2( شکل
  

                                                                                                                                      
1. Tranfield et al 
2. Malhotra  

 سرمایه فکري

  سرمایه سازمانی
  ) سازمانی( 

  فرآیندها
  پایگاه هاي داده

 پذیري انعطاف

  سرمایه اجتماعی
  ) گروهی( 

  ها شبکه
  ارتباطات 
  تعامالت
 الگوگیري

  سرمایه انسانی
  ) فردي( 

  هارتم
  تجربه
  توانایی
 خالقیت

 دانش سازمانی
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  ات آموزشیمؤسسسازي مدیریت دانش در  مشکالت پیاده
، ال بـزرگ شـدن هسـتند   ات آموزشی ما در حمؤسساست که  این یک حقیقت آشکار

نتیجـه کنتـرل و مـدیریت آنهـا سـخت و       تعداد دانشجویان رو به افزایش اسـت و در 
، اطالعـاتی  فنّـاوري ، هـا  گـذاري در ایجـاد کتابخانـه    کمبـود سـرمایه  . باشـد  مـی  دشوار

ات مؤسسدرس که باعث فراهم کردن باالترین کیفیت براي هاي  و کالسها  هآزمایشگا
افـزایش  . آید می چالشی بزرگ به حساب، شود می ر فرآیند تحقیقو درگیر کردن آنها د

هـاي   وقت و قراردادي و وجـود محـدودیت در اسـتخدام    پاره و معلمان استادانتعداد 
آدیکاري، ( قرار داده است تأثیرروحیه و دلگرمی آنها را در این حرفه تحت ، وقت تمام

ات مؤسسـ و هـا   هرا در دانشـگا مـدیریت دانـش   هاي  تواند رویه می عوامل زیر. )2010
  :آموزشی با محدودیت روبرو سازد

ات مؤسسبسیاري از : که در حال حاضر موجود استهایی  عدم شناسایی توانایی -
رسمی و غیررسـمی از دانـش دارنـد     فراوانی را که در استفادههاي  قادر نیستند توانایی

سـاختارهاي سـازمانی    ات آموزشـی مؤسسـ به عنوان مثال در بعضی از . شناسایی کنند
رسمی به منظور اطمینان از مبادله دانش میان کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند طراحـی  

 . شده است
بسـیاري  : بازسازي و استفاده مجدد از دانش گذشته به جاي ایجاد دانش جدیـد  - 

د کنند تا ایجـا  می بر روي دانش قدیمی تمرکز نگر هستند آنها عموماً ات درونمؤسساز 
ه آموزشـی در کسـب   مؤسسـ عالوه بر این در درازمدت توانایی یک . یک دانش جدید

دانش جدید و تبدیل آن به یک مدل جدیـد یـادگیري و آموزشـی از اهمیـت زیـادي      
 . باشد می برخوردار

نـه تنهـا    :تکنولوژي را بـه عنـوان تنهـا عنصـر اصـلی مـدیریت دانـش دانسـتن         -
کنـد بلکـه روابـط     مـی  را حمایـت و پشـتیابی  مـدیریت دانـش   هاي  تکنولوژي فعالیت

مـدیریت  هـاي   سازي رویـه  ارتباطی و تعامالت عناصر اصلی پیادههاي  شبکه، اجتماعی
تکنولوژي اطالعاتی هرگـز جانشـینی بـراي ایـن     . آیند می ات به شمارمؤسسدانش در 

یک ارتبـاط مناسـب میـان تکنولـوژي اطالعـاتی و      ، آید بنابراین نمی عناصر به حساب
 . ارتباطات اجتماعی مورد نیاز است

، فرهنگ سازمانی یک جنبـه حیـاتی بـراي کمـک بـه تسـهیم      : فرهنگ سازمانی - 
هـا   فرهنگ سازمانی باز به منظور ادغام مهارت. آید می یادگیري و ایجاد دانش به شمار

 . داردهایی  و انگیزهها  و تجربیات فردي در دانش سازمانی نیاز به محرك
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اي  ههـا از پایگـاه داد   بسـیاري از سـازمان  : مدیریت دانشهاي  تکنیک سنتی بودن -
داده قـادر بـه   هـاي   لذا این پایگاه. قبل وجود داشته استها  کنند که از مدت می استفاده

 . باشند نمی کنندگان خود مین نیاز کاربران و استفادهأت
ه و بکـار بـردن   گذشته اسـتفاد هاي  بدون تغییر دادن عادت: مقاومت در برابر تغییر

هـاي   ما باید زمان و تـالش بیشـتري در فرآینـد   . مدیریت دانش سخت و دشوار است
ما در هاي  الزم به ذکر است که مهارت. سازي دانش صرف کنیم پذیري و درونی جامعه

  . باشد می استفاده از تکنولوژي نیازمند تغییر و پیشرفت
ـ : عدم حمایت مدیریت ارشد - ا مفـاهیم و مزایـاي مـدیریت    عدم آشنایی مدیران ب

ات مؤسسـ در ، مناسـب آن گـردد  سـازي   تواند مـانع از پیـاده   می سازمانی دانش در هر
   ).2010آدیکاري، ( تواند یکی از موانع به شمار آید می آموزش عالی نیز این عامل

  
  تحقیقات انجام یافته

مـدیریت   زمینه رد کشورها سایر و ایران در انجام شده تحقیقات ازاي  هخالص، در ذیل
ـ  دقیقـاً  کـه  پژوهشی موضوعهر چند ، دانش ارائه شده است پـژوهش   ایـن  موضـوع  اب

انجـام   پژوهشـی  يها موضوع ترین نزدیک چکیده اما است؛ مالحظه نشده باشد یکسان
قسـمت   ایـن  در، دارد خوانی هم مقاله این موضوع با که کشورها سایر و ایران در شده

  . شود می آورده
آمـوزش عـالی    و مراکـز هـا   هبا مطالعه مدیریت دانش در دانشـگا ) 1383( الهیجان

. ایران به طراحی و ارائه مدل مناسب مدیریت دانش در نظام آمـوزش عـالی پرداخـت   
در تحقیقی به بررسی جایگاه مـدیریت دانـش در دانشـگاه فردوسـی     ) 1383( زاده قلی

ر تحقیقی با عنـوان الگـوي   د) 1388( اعرابی و موسوي، عالوه بر این. مشهد پرداخت
کشـور مـدل   هـاي   به منظـور ارتقـاي عملکـرد پژوهشـگاه    ، استراتژیک مدیریت دانش

 یکـاري آد). 1389، سـلیمی و همکـاران  ( مدیریت استراتژیک طراحی و ارائـه نمودنـد  
مدیریت دانش را بر افزایش کیفیت آموزشی و بهبود  تأثیرمفهومی اي  هدر مقال) 2010(

مـدل  ) 2006( 1تـرزا . ت آموزشی مورد بـازنگري قـرار داده اسـت   امؤسسعملکرد در 
مـدیریت دانـش و عملکـرد    ، مفهومی را براي بررسی رابطـه بـین یـادگیري سـازمانی    

 تـأثیر سازمانی ارائه نمود و به این نتیجه رسید که یادگیري سازمانی و مدیریت دانـش  

                                                                                                                                      
1. Teresa 
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حقیقی بـه بررسـی رابطـه    در ت 1داروچ. ي بر عملکرد سازمانی دارنددار معنیمستقیم و 
او به این نتیجه رسـید کـه   . بین مدیریت دانش و نوآوري و عملکرد سازمانی پرداخت

ي بین مـدیریت دانـش و نـوآوري و همچنـین بـین مـدیریت دانـش و        دار معنیرابطه 
در تحقیق خود به بررسی تجربـی مـدیریت   ) 2009( لی. عملکرد سازمانی وجود دارد
ي را بـین  دار معنـی نتایج تحقیق آنهـا نیـز رابطـه    . اند هرداختدانش و عملکرد نوآوري پ

از دیگـر تحقیقـات انجـام گرفتـه در     . دهد می مدیریت دانش و عملکرد نوآوري نشان
در مقالـه خـود بـا    ) 2008( ساین :توان به موارد زیر اشاره کرد می مورد مدیریت دانش

مختلـف  هـاي   سـبک  به بررسـی رابطـه بـین    "نقش رهبري در مدیریت دانش"عنوان 
توانـد   مـی  رهبري و مدیریت دانش پرداخت و به این نتیجه رسید که هر سبک رهبري

نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه      . مثبت یا منفی بر مدیریت دانش داشـته باشـد   تأثیر
ي بـا  دار معنـی و حمـایتی ارتبـاط منفـی و    ) آمرانـه ( رهبـري دسـتوردهنده  هاي  سبک
هـاي   ي بـین سـبک  دار معنـی همچنین رابطـه مثبـت و   . دمدیریت دانش دارنهاي  رویه

در مقاله ) 2008( 2كاز. مدیریت دانش وجود داردهاي  دهنده و مشاور با رویه تفویض
مدیریت دانـش بـر عملکـرد     تأثیر "مدیریت دانش و عملکرد سازمانی"خود با عنوان 

د که یک شرکت با نتایج این تحقیق نشان دا. سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
. توانـد منـابع را بـا کـارایی بیشـتري اسـتفاده نمایـد        مـی  توانایی باالي مدیریت دانش

مختلفی هاي  مؤلفه، محققان. همچنین این شرکت عملکرد بهتر و نوآوري بیشتري دارد
بـا ادغـام و تعـدیل     ،در ایـن تحقیـق  . انـد  هرا براي ارزیابی مدیریت دانـش ارائـه کـرد   

بـراي ارزیـابی    مؤلفـه  4ارائـه شـده از    5و پـاریخ  4نیومن، 3توسط ویگکه هایی  مؤلفه
تسهیم دانـش  ، نگهداري و ذخیره دانش، خلق دانش. مدیریت دانش استفاده شده است

  . و نوآوري دانش
. آیـد  مـی  کارکنـان بـه دسـت   هـاي   از تجربه و مهارت دانش عمدتاً :خلق دانش -

 دانـش خلـق  ، انجام کارها تعیین کننـد  جدیدي را برايهاي  هنگامی که کارکنان روش
  . شود می

                                                                                                                                      
1. Darroch 
2. Zack 
3. Wiig 
4. Newman 
5. Parikh 
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هنگامی که دانش خلق شد باید به شکل خام و اولیه خود در یک  :ذخیره دانش -
  . )2002، 1وانگ( پایگاه داده ذخیره شود

دانش به ابزار و زبان رایجی که براي کاربران قابـل   ،در این فرآیند :تسهیم دانش -
اصلی این است که چگونه دانـش و اطالعـات بـین    موضوع . شود می فهم است تبدیل

  . شود می کارکنان به اشتراك گذاشته شده و تسهیم
جدیـد  هـاي   مبادله و استفاده از ایـده ، )تغییر شکل( تکامل، خلق :نوآوري دانش -

، همؤسسـ در کاالها و خدمات قابل عرضه در بازار به طوري که منجر به موفقیت یـک  
  . )2005، 3؛ آندرو1997، 2آمیدون( پیشرفت جامعه گردد بهبود توان اقتصاد ملی و

  
  مدل مفهومی تحقیق

، از مطالعه ادبیات و تحقیقات مربوطه حاصل شد از بررسی مبانی نظري که عمدتاً پس
طراحـی گردیـد کـه عناصـر آن را     ) 1380( کیـوي و کـامپهنو  بر اسـاس  مدل مفهومی 

  .توان در شکل زیر مشاهده کرد می
  
   
  
  

  
  
  

  
  
  

ات آموزش مؤسسشناسی مدیریت دانش در  ارزیابی و آسیب، مدل مفهومی) 3( شکل
  عالی

  
                                                                                                                                      
1. Wang  
2. Amidon 
3. Andrew 

 تسهیم دانش نوآوري دانش
 

 نگهداري دانش
 

 ایجاد دانش
 

 مدیریت دانش

 موسسات آموزش عالی
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  هدف تحقیق
مـدیریت دانـش در    با توجه به مطالب بیـان شـده در خصـوص ضـرورت و اهمیـت     

یابی مـدیریت دانـش در ایـن    شـ ارز، ات آموزش عالی هدف اصلی این تحقیـق مؤسس
بررسـی منـافع و   : انـد از  اله عبـارت اهدف اصلی این مق ،در این راستا. است اتمؤسس

بررسـی وضـعیت   ، ارزیـابی مـدیریت دانـش   هـاي   مؤلفـه تبیین ، مسائل مدیریت دانش
  . ات آموزش عالیمؤسسآن در هاي  مؤلفهمدیریت دانش و 

  
  فرضیات تحقیق

  . گردد می ذیل مطرحهاي  هاي مذکور فرضیه براي پاسخگویی به پرسش
انشـگاه تهـران از وضـعیت مطلـوب     مـدیریت دانـش در دانشـکده مـدیریت د     -1

  . است برخوردار
مدیریت دانـش در دانشـکده مـدیریت دانشـگاه تربیـت مـدرس از وضـعیت         -2

  . است مطلوب برخوردار
 مدیریت دانش در دانشکده مدیریت دانشگاه یزد از وضعیت مطلوب برخوردار -3
 . است
  

  روش تحقیق
شـی و از نظـر هـدف    پیمای -روش تحقیـق از نظـر ماهیـت توصـیفی     ،در این مطالعـه 

به منظور مطالعـه ادبیـات موضـوع و    ، اي همچنین از روش کتابخانه، باشد می کاربردي
ایـن  . بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صـورت گرفتـه اسـتفاده شـده اسـت     

. در دانشگاه یزد انجـام گرفـت   89ماه از فروردین تا شهریور سال  6پژوهش به مدت 
بـراي تحلیـل    تحلیـل آمـار توصـیفی و    العـات توصـیفی از  براي تجزیه و تحلیـل اط 

هـاي آمـاري اخـتالف میـانگین یـک       فرضیات از تحلیل آمار استنباطی شـامل آزمـون  
لذا بـا توجـه بـه اینکـه هـدف تحقیـق بررسـی وضـعیت         . استفاده شده استاي  هنمون

حقیـق از  الزم به ذکر است در این ت. استفاده گردید tاز آزمون ، باشد می مدیریت دانش
و آزمـون فرضـیات اسـتفاده    هـا   هبراي تحلیل داد Excelو  SPSS 16.0هاي  افزار نرم

  . شده است
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  آوري اطالعات ابزار جمع
اي  هآوري اطالعات از روش کتابخان به منظور جمع، چنانچه پیش از این نیز اشاره شد

اي به  س پرسشنامهساختاریافته با خبرگان استفاده گردید تا بر این اساو مصاحبه نیمه
این پرسشنامه . آوري اطالعات در این تحقیق تدوین گردد عنوان ابزار اصلی جمع

 پرسش مربوط به متغیرهاي مورد بررسی 31شناختی و  سوال جمعیت 5شامل 
اي  مرتبه 5الزم به ذکر است به منظور پاسخگویی به سواالت از طیف . باشد می

پرسشنامه مذکور از ، ضمناً. استفاده شده است "ادبسیار زی"تا  "بسیار کم"لیکرت از 
  . دهندگان ارسال شد براي پاسخ) Email( طریق پست الکترونیک

  
  جامعه و نمونه آماري

، تهـران هـاي   کلیه اعضاي هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه ،جامعه آماري تحقیق
ي بـا اسـتفاده از روش   گیر نمونه، در این فرآیند. گیرد می تربیت مدرس و یزد را در بر
. براي تعیین حجم نمونه از رابطه ذیل استفاده شـده اسـت  . تصادفی ساده انجام گرفت

در نظر گرفته شـد و نمونـه   % 10و سطح خطا معادل % 95در این رابطه سطح اطمینان 
  . یید گردیدأنفر ت 37مورد نظر با حجم 

) 1( رابطه 
22

2

2

22

2

)1( x

x

ZN

NZ
n

σε

σ

α

α

+−
=   

  بزار پژوهشپایایی و روایی ا
 گیـري را نشـان   در ابـزار انـدازه  هـا   ثبات و هماهنگی منطقی پاسـخ ، پایایی یک سنجه

گیـري  هاي آماري مختلفی بـراي انـدازه   تکنیک ).1388، فرد و همکاران دانایی( دهد می
آزمـون آلفـاي   ، هـا  میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد اما یکی از معتبرترین این تکنیک

نتایج حاصل از آزمـون پایـایی پرسشـنامه در جـدول      ،بر این اساس. باشدکرونباخ می
  . ذیل آمده است

  کرنباخ ضریب آلفاي محاسبه از استفاده با پایایی آزمون) 1( جدول
  آلفاي کرونباخ  تعداد آیتم  مورد آزمون

  ایجاد دانش
  نگهداري دانش

  تسهیم دانش
  نوآوري دانش

8  
6  
8  
9  

871/0  
843/0  
875/0  
848/0  

  957/0  31  ها ادهکل د
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خصوصـاً   و هـا  بخـش ، ها مؤلفه تمامی براي کرونباخ آلفاي مقدار که این به توجه با
پرسشـنامه   لـذا پایـایی  ، باشـد  مـی ) α= 7. 0( حداقل قابل قبول ازبیشتر  سئواالت کلیه
براي سنجش روایی پرسشنامه از روایی سـازه اسـتفاده   ، ضمناً. گیرد می قرارتأیید  مورد

تـا  هـا   هروایی سازه داللت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سـنج  .شده است
بـر  ، لـذا . سازگاري دارد، که آزمون بر اساس آن طراحی شدههایی  چه حدي با تئوري

تحلیل روایـی سـازه یعنـی    هاي  ترین شیوه همین اساس و به منظور دقت بیشتر از مهم
بـا چـه الگـو و    ها  هدهد که سنج می ی نشانتحلیل عامل. شود می استفاده 1تحلیل عاملی

 شـود  مـی  تناسبی با یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط توسط بارهـاي عـاملی ارائـه   
نتـایج نهـایی تحلیـل عـاملی بـه شـرح زیـر        ، ضـمناً  ).1388، دانایی فرد و عادل آذر(

  . باشد می
  

  هاي پرسشنامهو بارتلت در مورد شاخص KMOآزمون ) 2( جدول
  KMO ( 762/0( برداريشاخص کفایت نمونه

  517/237  مقدار آزمون  آزمون بارتلت
  000/0  سطح معناداري

  
جـود داشـته   همبستگی خطی و قوي بـین متغیرهـا و  الزم به ذکر است که اگر یک 

با توجه بـه ایـن کـه در    ). 79، 1380، فرشادفر. (خواهد بود 1نزدیک به  KMOباشد 
هـا مناسـب   بـه عامـل  ها  تجزیه شاخص، باشدمی 762/0برابر با دار این مق، این مطالعه

مانـده انـدك و    مقـادیر بـاقی  ، 05/0داري زیـر   آزمون بارتلت نیز با سـطح معنـی  . است
ها و برازش مدل عاملی پیشـنهادي   اشتراکات باال همگی حکایت از کفایت مناسب داده

. گردنـد  جدول زیر ارائه میعوامل نهایی بر اساس چرخش عاملی به ترتیب ، لذا. دارند
  . بندي گردیدندعامل دسته 4به ها  مشخص است شاخص )3( همانطور که از جدول

  
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی) 3( جدول

  شرح عامل
  ایجاد دانش 1عامل 
  نگهداري دانش 2 عامل
  تسهیم دانش 3 عامل

  نوآوري دانش  4عامل 
                                                                                                                                      
1. Factor Analysis 
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  ها تجزیه و تحلیل داده
مرتبه علمـی حـاکی   ، سابقه، دهندگان به تفکیک سنر مورد تعداد پاسخآمار توصیفی د

  ) 4جدول ( باشد شناختی می هاي جمعیت از پراکندگی پاسخگویان در تمامی حوزه
  

  دهندگان جدول فراوانی پاسخ) 4( جدول
  درصد  فراوانی  شرح  خصوصیت

  3/24  9  سال 25-35  سن
  8/37  14  سال 45-35
  3/24  9  سال 55-45

  5/13  5  سال 55االتر از ب
  6/21  8  سال 5-10  سابقه

  4/51  19  سال 15-10
  7/2  1  سال 20-15

  3/24  9  سال 20باالتر از 
  1/8  3  مربی  مرتبه علمی

  9/37  14  استادیار
  6/48  18  دانشیار
  4/5  2  استاد

  
بتـدا  بایـد ا ) پارامتریـک یـا ناپارامتریـک   ( هاي آماري در راستاي تعیین مسیر تحلیل

بـدین منظـور نرمـال بـودن     . بررسـی شـود  آنهـا   ها و ابعـاد  نرمال بودن یا نبودن سازه
هاي مدیریت دانش با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مـورد بررسـی     سازه

  ) 5جدول( قرار گرفت
  

  هاي تحقیق آزمون نرمال بودن سازه) 5( جدول
  مدیریت دانش  

  نوآوري دانش  یم دانشتسه  نگهداري دانش  ایجاد دانش

 بیشترین فاصله
  228/0  234/0  145/0  156/0  قدر مطلق

  176/0  234/0  125/0  156/0 مثبت
  -228/0  -138/0  -145/0  -148/0 منفی

  384/1  421/1  881/0  952/0  کولموگروف اسمیرنوف Zآماره 
  43/0  35/0  420/0  326/0 داري معنی سطح
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هـاي تحقیـق    یید فرضیه نرمال بودن سازهأبیانگر ت، مقادیر تعیین شده در جدول باال
هاي آماري بـر   بدین ترتیب در ادامه تحقیق به منظور انجام تحلیل. باشد میآنها  و ابعاد

هـاي   شـاخص ، بنـابراین . از شاخه آمار پارامتریـک اسـتفاده خواهـد شـد    ، ها روي داده
دانشگاه در جـدول   مرکزي و پراکندگی مدیریت دانش و هریک از ابعاد آن به تفکیک

  . توان مشاهده کرد می زیر
  

  آنهاي  مؤلفهآمار توصیفی مدیریت دانش و  )6( جدول
  
  شرح

  یزد  تهران  تربیت مدرس
انحراف   میانگین  تعداد

  معیار
انحراف   میانگین  تعداد  تعداد  میانگین  تعداد

  معیار
  ایجاد دانش

  نگهداري دانش
  تسهیم دانش
  نوآوري دانش

14  
14  
14  
14  

2045/3  
1548/3  
9018/2  
1270/3  

45098/0  
56789/0  
63583/0  
45655/0  

14  
14  
14  
14  

1946/3  
0476/3  
1161/3  
8413/2  

45919/0  
54077/0  
55354/0  
54558/0  

9  
9  
9  
9  

2222/2  
3519/2  
4861/2  
4568/2  

58556./  
60921/0  
47781/0  
48890/0  

  51950/0  3792/2  9  48108/0  0503/3  14  40226/0  0972/3  14  مدیریت دانش 
  
  مربوطههاي  مؤلفهشناسی و ارزیابی مدیریت دانش و  آسیب

، مـدیریت هـاي   در این قسمت میانگین نمرات مـدیریت دانـش بـه تفکیـک دانشـکده     
شناسـی   در اینجا به منظـور آسـیب  . گردد می بررسی شده و با وضعیت مطلوب مقایسه

بـا توجـه بـه اینکـه در     . استفاده شده اسـت  tآن از آزمون هاي  مؤلفهمدیریت دانش و 
استفاده گردیده است لذا نمـرات بـاالي سـه بـه     اي  هپرسشنامه از طیف لیکرت پنج رتب

عنوان وضع مطلوب و نمرات کوچکتر مساوي سه به عنوان وضـع نـامطلوب در نظـر    
  . گرفته شده است

  
  :آزمون فرض

H0: µ ≤ 3 
H1: µ > 3 

  
  

 . هاي آن از وضعیت نامطلوب برخوردار است مدیریت دانش و مولفه
 . هاي آن از وضعیت مطلوب برخوردار است مدیریت دانش و مولفه
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  ) درسدانشگاه تربیت م( آزمون میانگین) 7( جدول
 Test Value= 3  ابعاد

آماره 
  آزمون

t 

درجه 
   آزادي

سطح 
ي دار معنی

Sig 

اختالف 
  میانگین

براي % 95فاصله اطمینان 
  اختالف میانگین

  حد باال  حد پایین
  6145/0  0673/0  20536/0  020/0  13  704/1  ایجاد دانش

  6194/0  1685/0  15476/0  003/0 13  020/1  نگهداري دانش
  -4569/0  4569/0  -09821/0  573/0 13  -578/0  انشتسهیم د

  -4535/0  0091/0  12698/0  058/0 13  141/2  نوآوري دانش
  -5095/0  0310/0  09722/0  440/0 13  973/1  مدیریت دانش 

  
 تسهیم دانش و نـوآوري دانـش بیشـتر از   هاي  مؤلفهمربوط به  sigبا توجه به آنکه 

ها  مؤلفهفرض صفر مبنی بر وضعیت نامطلوب  لذا) %95سطح اطمینان ( باشد می 05/0
ایجـاد و نگهـداري   هـاي   مؤلفـه مربوط بـه   sigهمچنین با توجه به اینکه . شود نمی رد

توان گفت کـه   می به عبارت دیگر. شود می باشد فرض صفر رد می 05/0دانش کمتر از 
ایجاد و نگهداري دانش از وضعیت مطلوب و تسـهیم و نـوآوري دانـش از وضـعیت     

وضـعیت   440/0 در کـل بـا توجـه بـه سـطح معنـاداري      . باشد می نامطلوب برخوردار
  . باشد می مدیریت دانش نامطلوب

  
  ) دانشگاه تهران( آزمون میانگین) 8( جدول

  ابعاد
Test Value= 3 

آماره 
  آزمون

t 

درجه 
   آزادي

سطح 
ي دار معنی

Sig 

اختالف 
  میانگین

براي اختالف % 95فاصله اطمینان 
  نمیانگی

  حد باال  حد پایین
  7724/0  1919/0  48214/0  003/0  13  589/0  ایجاد دانش

  5326/0  -0316/0  25048/0  077/0 13  918/1  نگهداري دانش
  5458/0  -1351/0  20536/0  215/0 13  303/1  تسهیم دانش
  1951/0  -4013/0  -10310/0  468/0 13  -747/0  نوآوري دانش

  4508/0  -0334/0  20874/0  085/0 13  862/1  مدیریت دانش 
  

در اینجا تنها عامل ایجاد دانش از وضعیت مطلـوب برخـوردار اسـت زیـرا سـطح      
بوده در نتیجه فرض صفر مبنی بـر نـامطلوب بـودن ایـن      05/0ي آن کمتر از دار معنی

) تسـهیم و نـوآوري دانـش   ، نگهداري( هاي مؤلفهشود ولی وضعیت سایر  می عامل رد
. باشـد  مـی  نامطلوب) sig=0.085( در کل وضعیت مدیریت دانش. باشد می نامطلوب
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شود که آزمون از نـوع   می با توجه به منفی بودن آماره آزمون و مقدار بحرانی مشخص
  . شود می بنابراین فرضیه آن به صورت زیر تعریف. یک دنباله چپ است

  
H0: µ ≥ 3 
H1: µ < 3 
 

  ) یزد دانشگاه دانشگاه( آزمون میانگین )9(جدول 
 Test Value= 3  ابعاد

آماره 
  آزمون

t 

درجه 
 آزادي

df  

سطح 
ي دار معنی

Sig 

اختالف 
  میانگین

براي % 95فاصله اطمینان 
  اختالف میانگین

  حد باال  حد پایین
  -3277/0  -2279/1  -77778/0  004/0  8  -985/3  ایجاد دانش

  -1799/0  -1164/1  -64815/0  013/0  8  -192/3  نگهداري دانش
  -1466/0  -8812/0  -51389/0  012/0  8  -227/3  تسهیم دانش
  -1674/0  -9190/0  -54321/0  010/0  8  -333/3  نوآوري دانش

  -2214/0  -0201/0  -62076/0  007/0  8  -585/3  مدیریت دانش 
  

آن کمتـر از  هـاي   مؤلفـه ي مدیریت دانش و تمامی دار معنیبا توجه به اینکه سطح 
هـاي   مؤلفـه صفر مبنی بر وضعیت مطلوب مدیریت دانـش و   باشد لذا فرضیه می 05/0

در صـد وضـعیت مـدیریت     95توان گفت که در سطح اطمینان  می لذا. شود می آن رد
  . باشد می آن نامطلوبهاي  مؤلفهدانش و 

  
  گیري بحث و نتیجه
 مهم مدیریت در یـک جامعـه دانـش محـور    هاي  مؤلفهیکی از ) KM( مدیریت دانش

در ، دانـش موفـق نشـود    مؤثرسازمانی که در مدیریت ، بیست و یکم در قرن. باشد می
ات مؤسسو ها  هدر دانشگا. خود با مشکل روبرو خواهد شدهاي  توسعه و رشد فعالیت
عـدم اسـتفاده از دانـش    ، هاي سازمانی در خلق و تسهیم دانـش  آموزشی کمبود تالش

توانـد بـر    می حور نیستندم که دانشهایی  ایجاد شده و همچنین درگیر شدن در فعالیت
نتـایج نشـان داده اسـت کـه اجـراي      . منفی گذارد تأثیرعملکرد و کیفیت آموزشی آنها 

متعددي از جمله عدم تسهیم هاي  ات با چالشمؤسسفرایندهاي مدیریت دانش در این 
بیـانگر ایـن   هـا   بررسی ایـن چـالش  . باشد می روبرو... احتکار دانش و، و کاربرد دانش

 . هاي آن از وضعیت مطلوب برخوردار است مدیریت دانش و مولفه

 . هاي آن از وضعیت نامطلوب برخوردار است مدیریت دانش و مولفه
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عـدم فرصـت مناسـب    ، محـوري  به دلیل فقدان فرهنگ داناییآنها  اري ازاست که بسی
تعهد و مهارت در کارگزاران دانـش ایجـاد   ، جهت کسب و انتشار دانش و عدم انگیزه

ایجـاد و تقویـت فرهنـگ    : بـا انجـام راهکارهـایی از جملـه    هـا   هلـذا دانشـگا  . اند هشد
آشـنایی ایـن   ، همچنـین . اشـد ب مـؤثر تواند در توسعه مدیریت دانش  می محوري دانایی
سـازي آن از اهمیـت زیـادي     ات با مفاهیم مدیریت دانش و تالش آنها در پیـاده مؤسس

البته موفقیت در مدیریت دانش نیاز بـه تغییـر اساسـی در فرهنـگ     . باشد می برخوردار
محیط یـادگیري و   وجود ،عالوه بر این. سازمانی و تعهد در تمام سطوح سازمانی دارد

محور  تکنولوژي مبتنی بر دانش و شبکه ارتباطی دانش، تحقیقاتیهاي  فعالیت، آموزشی
بنابراین بررسـی  . توان به عنوان عوامل ضروري بشمار آیند می ات آموزشیمؤسسبراي 

ها از لحاظ میزان برخورداري از مدیریت دانش یـک فعالیـت   وضعیت موجود دانشگاه
ستاي این امـر صـورت گرفتـه تـا اینکـه      در را ،تحقیق حاضر. باشدمقدماتی و مهم می
اندرکاران مؤسسات آموزش عالی را نسبت به اهمیت مدیریت دانـش   مسئوالن و دست

آگـاه سـازد و بـا ارائـه     ، در فرایندهاي دانشـگاهی و نقـش مـؤثر آن در تولیـد دانـش     
بـا   ،در این تحقیق. راهکارهایی مسئوالن را در اجراي بهتر مدیریت دانش یاري رساند

، مـدیریت سـه دانشـگاه   هاي  فاده از نظرات اساتید و اعضاي هیئت علمی دانشکدهاست
نتایج نشان داد که وضعیت . ات مورد ارزیابی قرار گرفتمؤسسمدیریت دانش در این 

باشـد و   مـی  تربیت مدرس و یـزد نـامطلوب  ، مدیریت دانش در هر سه دانشگاه تهران
به عبارت دیگر با توجه به اینکه . استدر آنها مطلوب ها  مؤلفهفقط وضعیت بعضی از 

تـر از   براي مدیریت دانش در هر سه دانشـگاه کـم   tي حاصل از آزمون دار معنیسطح 
تحقیق مبنی بر وضعیت مطلوب مدیریت دانـش رد  هاي  به دست آمد لذا فرضیه 05/0
 ,sig=0.02( ایجاد و نگهـداري دانـش  هاي  مؤلفهالبته در دانشگاه تربیت مدرس . شد

sig=0.003 ( ایجــاد دانــش مؤلفــهو )sig=0.003 ( در دانشــگاه تهــران از وضــعیت
الزم به ذکر است که مطلـوب بـودن یـک بعـد بـه معنـی       . باشد می مطلوبی برخوردار

دهنده این است کـه از حـداقل مـوردنظر بهتـر      باشد بلکه نشان نمی آل آنوضعیت ایده
ر دانشگاه تربیت مدرس نسبت دهد که وضعیت مدیریت دانش د می نتایج نشان. است

یـک  هـا   هتوان گفت هر چند که دانشگا می در نهایت. باشد می به دو دانشگاه دیگر بهتر
 باشند ولی در زمینه مـدیریت دانـش وضـعیت مطلـوبی را نشـان      می پرورمحیط دانش

محور که مـدیریت دانـش در آن بـا     دهند و براي تبدیل شدن به یک سازمان دانش نمی
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، مشــابه بــا ایــن تحقیــق. را شــده اســت راه طــوالنی را پــیش رو دارنــدموفقیــت اجــ
مـدیریت دانـش در   هـاي   به بررسی و مقایسـه رویـه  ) 2009( راماچاندران و همکاران

آنهـا در تحقیـق خـود وضـعیت     . ات آموزش عالی دولتی و خصوصی پرداختندمؤسس
، خیر دانـش تسـ ، خلـق دانـش  ( شش فرایند مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادنـد 

نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت هر ). انتشار دانش و کاربرد دانش، ذخیره دانش
عـالوه بـر ایـن    . باشـد  می ات در حد متوسطمؤسسشش فرایند مدیریت دانش در این 

ات آموزشی دولتی و خصوص وجود مؤسسدر بین ها  هي بین این رویدار معنیتفاوت 
مدیریت دانـش در دانشـگاهی در تایلنـد    هاي  رسی رویهنیز به بر) 2009( آرتزن. دارد

پرداخت و بیان کرد تنها از طریق ارتباطات و هماهنگی بین دانشـجویان و کارکنـان و   
تسـهیم دانـش   هـاي   همچنین از طریق ایجاد محیطی که از یادگیري سازمانی و فراینـد 

ـ   . توان مدیریت دانـش را بهبـود بخشـید    می کند می حمایت  یکـاري آد، نعـالوه بـر ای
نپـال پرداخـت و   هاي  به بررسی و ارزیابی مفهومی مدیریت دانش در دانشگاه) 2010(

. روبـرو اسـت  هـایی   ات با مسـائل و چـالش  مؤسسبیان کرد که مدیریت دانش در این 
سـازي موفـق مـدیریت دانـش بایـد مـدیران        نتایج تحقیق او نشان داد که بـراي پیـاده  

 و سـلیمی ، همچنـین . ارهاي مدیریت دانش آشـنا شـوند  آموزشی نپال با فرآیندها و ابز
ارزیابی راهبردهاي مدیریت دانش در دانشکده فنـی و  در تحقیقی به ) 1388( صباغیان
نشـان داد کـه در ایـن    آنهـا   پژوهشهاي  یافته. پرداختند دانشگاه خلیج فارس مهندسی

گ از ي اطالعات و ارتباطات و فرهنفنّاور، دانشکده وضعیت راهبردهاي رهبري دانش
نیـز بـه   ) 2009( اخـوان و همکـاران  . باشـد  نمـی  علمی مناسـب هیئت دیدگاه اعضاي 

شناسایی عوامل حیاتی مدیریت دانش در مراکز آموزشی پرداخته و بیان کردند عوامـل  
: مدیریت دانـش در ایـن مراکـز عبارتنـد از    هاي  ضروري به منظور اجراي موفق برنامه

سـاختار مـدیریت دانـش و    ، ذخیـره دانـش  ، سـاختار منعطـف  ، مدیریت منابع انسـانی 
در تحقیقی که توسط ساعی و همکاران انجام گرفـت مـدیریت   ، همچنین. الگوبرداري

ایران با رویکرد کارت امتیازي  صنعت و علم دانشگاه آموزش مکانیزه دانش در سیستم
  . متوازن مورد ارزیابی قرار گرفت
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  پیشنهادها
اي  هگیري ابتکارات زیر زمینـ آموزش عالی با بکارات مؤسسشود  می در نهایت پیشنهاد

  . را براي اجراي موفق مدیریت دانش به وجود آورند
o  بـدون داشـتن یـک محـیط یـادگیري و آموزشـی       : محیط یادگیري و آموزشـی

بایـد بـه منظـور     لـذا . ایجاد و انتشار دانش به صورت عملی غیرممکن است، هماهنگ
بـه  هـایی   آموزشی مشـغول هسـتند انگیـزه   هاي  تایجاد و تعهد در کسانی که در فعالی

بایست نسبت به مزایـایی کـه در یـک محـیط      می عالوه بر این دانشجویان. وجود آید
 . آگاه باشند، یادگیري و آموزشی خوب وجود دارد

o  ات تحقیقــاتی در داخــل مؤسســاگرچــه تعــدادي از : تحقیقــاتیهــاي  فعالیــت
رسـد کـه آنهـا بـه نـدرت       مـی  اما به نظر دانشگاهی در حال فعالیت هستندهاي  محیط

ات تحقیقـاتی مختلـف لـزوم وجـود یـک      مؤسسـ در . هماهنگ و دانش محور باشـند 
 . شود می احساس کامالً ها کمک نماید سیستمی که به انتقال دانش و مهارت

o نیاز کمـک وژي به ایجاد و پردازش دانش موردتکنول: تکنولوژي مبتنی بر دانش 
ـ ، تکنولـوژي . کند می . شـود  مـی  زاري بـراي مسـتند کـردن دانـش آشـکار محسـوب      اب

و کارآمـد بـراي    مـؤثر اي  هتکنولوژي اطالعات امروزه در حال تبدیل شـدن بـه رسـان   
 . باشد می انتشار و تسهیم دانش

o هـاي   ذخیره و انتشـار دانـش بـدون فعالیـت    ، ایجاد: محور شبکه ارتباطی دانش
وجود یک مرکز . غیرممکن است، اهیدانشگهاي  در داخل و خارج از سیستماي  هشبک

، شبکه ارتبـاطی بـه منظـور توسـعه روابـط اجتمـاعی بـین جوامـع کـاري و تجـاري          
 . باشد می غیردولتی الزم و ضروريهاي  دولتی و سازمانهاي  وزارتخانه

تـر و بـراي    شود که مدیریت دانش در بعـد وسـیع   می براي تحقیقات آتی پیشنهاد 
  . لتی و خصوصی مورد ارزیابی قرار گیردها اعم از دو سایر سازمان



نامۀ آموزش عالی  30
 

  منابع
: یادگیرنده مدیریت دانش و سازمان). 1388( بهنام، علی اصغر؛ شهایی، انواري رستمی

ریـزي در آمـوزش    پـژوهش و برنامـه  ، سازي دانش و تجربهتحلیلی بر نقش مستند
  . 1-26، 2شماره، عالی
ري و هـوش سـازمانی در   بررسی روابـط بـین سـبک رهبـ    ). 1387( علی، زاده حمیدي

دانشـکده  ، دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد پایان، ادارات دولتی منتخب شهر قم
  . مدیریت
شناسی پـژوهش کمـی    روش). 1388( عادل، مهدي؛ آذرسید، حسن؛ الوانی، دانایی فرد

 . اشراقی -انتشارات صفار، تهران، چاپ اول، رویکردي جامع، در مدیریت
، هـاي آموزشـی  مـدیریت دانـش در سـازمان   ). 1386( محمد، نجفیحمید و ، رحیمی

  .چاپ اول، انتشارات رفاه، تهران
، ویـرایش چهـارم  ، گیري سنجش و ارزشیابی آموزشـی  اندازه). 1385( علی اکبر، سیف

 . نشر دروان: تهران
هاي  در جستجوي رویکرد مدیریت دانش در محیط). 1389( سلیمی و همکاران
. العه موردي دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارسمط: آموزش مهندسی

  . 126تا  105ص ، 45شماره . سال دورازدهم. فصلنامه آموزش مهندسی ایران
ارائه مدلی کاربردي ). 1386( محسن، رضا؛ راهنما فرد علی، علی؛ متولیانمحمد، شفیعا

، دیریت دانشاولین کنفرانس ملی م، ریزي جامع مدیریت دانش سازمانی در برنامه
  . تهران

بررسی وضـعیت مـدیریت دانـش در آمـوزش عـالی بـا       ). 1387( زهرا، صادقی آرانی
، نامـه کارشناسـی ارشـد    پایان، )دانشگاه یزد( EFQMگیري از معیارهاي مدل  بهره

  . دانشکده مدیریت، دانشگاه یزد
سـازي   دهارائـه الگـوي پیـا   ). 1387( نسـا ، مونـا؛ شـاهی  ، زاده رضا؛ اسماعیل، ضعفریان

شـرکت  : مطالعـه مـوردي  ( مدیریت دانش در کسب و کارهاي کوچـک و متوسـط  
  . 75-102، 2 شماره، توسعه کارآفرینی، )نفت ایران زمین

انتشـارات   :مشـهد ، آماري چند متغیـره هاي  اصول و روش). 1380( عزت اهللا، فرشادفر
 . طاق بستان

ترجمـه  ، ر علـوم اجتمـاعی  روش تحقیـق د ). 1370( لوك وان، ریون؛ کامپنهود، کیوي
 . عبدالحسین نیک گهر
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، نامـه کارشناسـی ارشـد دانشـگاه یـزد      پایـان ، متوسط با رشد سـریع و کارآفرینانـه  
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