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  چکیده
 هاریت دانش در دانشگاهچارچوبی به منظور ارزیابی سطح مدی ارائه، حاضر مقالههدف 
اي ها کتابخانهآوري دادهدر این راستا، روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و روش جمع .است

باشد و براي آماري تحقیق حاضر ده نفر از خبرگان مدیریت دانش می جامعهـ میدانی است؛ 
مدیریت  بیات موضوعدر ابتدا مروري بر اد .استفاده گردید SPSSافزار ها از نرمتحلیل یافته

در  ند؛او مطالعه قرار گرفته ي مختلف مدیریت دانش مورد بررسیها دانش و سپس مدل
ارائه ها با استفاده از روش دلفی مدلی براي ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه نهایت
نفر از خبرگان توزیع و  10بین ، سنجشهاي   اولیه حاوي شاخص پرسشنامه. است شده
رات اصالحی و پیشنهادات و انتقادات آنان دریافت و تغییرات الزم در پرسشنامه نهایی با نظ

و نیز  ها سؤالسازي شش مورد از استفاده از نظریات آنها اعمال و نسبت به اصالح و روان
روش کار در این مرحله . اقدام گردید، حذف نه سؤال و اضافه نمودن پنج سؤال دیگر

منظور تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و  اینگونه بود که به
حذف ، ارتباط معنادار آنها با فرایند مربوطه تأیید نشد، هایی که در این آزمونشاخص
ها اضافه و یا تصحیح برخی شاخص، خبرگانهمچنین بر اساس نظرات کتبی ، گردیدند

  . شدند
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  مقدمه
ها و در نتیجه ایجاد نوآوري. ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستندها عمده دانشگاه

شمار  مؤسسات دانشگاهی بههاي  ترین کارکرد تولید دانش جدید از دیرباز از مهم
 دانش و يارتقا بهمعطوف آمده و در این راستا بیشترین اهتمام جامعه دانشگاهی 

این منابع نه تنها . مندي از منابع موجود بوده است فکري با بهرههاي   هتقویت سرمای
باشند که الزم است  می فکري و منابع انسانی نیزهاي  بلکه نیرو، شامل منابع اطالعاتی

سازمان یافته مورد  اي هگونه ی و بیصحیح مدیریت شناساهاي   هبا بکارگیري شیو
  . )2000، 1هاوکینز( داري قرار گیرندبر بهره

الزم به ذکر است که مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش 
ها با اینکه دانشگاه. بیش از هر سازمان دیگري نیازمند اجراي مدیریت دانش هستند

فکري و دانش تولید شده هاي  خود مخازن دانش هستند؛ تاکنون توجه کافی به سرمایه
سان که تا به امروز هیچگونه بدین. است وسیله جامعه دانشگاهی مبذول نشدهه ب

صورت نگرفته و دانش مدون  –دانش موجود در اذهان  –کنترلی بر دانش غیرمکتوب 
آوري و در چارچوبی  ندرت به صورت سیستمی و یکپارچه جمعه در داخل نیز ب

است که بسیاري از  شده این ضعف مدیریتی سبب. مند مدیریت شده است نظام
ه و دور از دسترس و بسیاري از ارزشمند موجود براي همیشه ناشناختهاي   سرمایه

عدم توجه به ، از سوي دیگر. موجود همچنان به قوت خود باقی بمانندهاي  ءخال
ها را به لحاظ مادي  دانشگاه، دانش تولید شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاري

آثار و تحقیقات علمی ، هاسبب شده است که بسیاري از این دانشمتضرر نموده و 
اساتید توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطالعاتی دوباره به خود 

  . )1385، و دیگران 2حاضري( دنها فروخته شودانشگاه
از ، پیشرفته اطالعات و ارتباطاتهاي  يفنّاور البته تردیدي نیست که گسترش

کمک فراوانی به این مهم نموده و ، اخیرهاي  ترنت و اینترانت در سالجمله این
ایجاد . پذیر ساخته است ها امکان مدیریت اثربخش کلیه منابع را در تمامی بخش

 يفنّاور عنوانه ب. ..مباحثه وهاي  گروه، وبالگ، تسهیالتی مانند پست الکترونیک
 ها این نوآوري. یانی نموده استبه انتقال مؤثر اطالعات و دانش کمک شا، اطالعات
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گیري سزاوارتر از منابع در آینده به تواند نویدبخش اشتراك بیشتر دانش و بهره می
  . ها باشدشایستگی و نوآوري در دانشگاه، منظور افزایش اثربخشی

، رایانه، هاي اجتماعی هستندپدیده، موضوع مدیریت دانش توان گفت کهلذا می
مدیریت . کننده موفقیت مدیریت دانش نیستندنظایر اینها تضمیني اطالعات و فنّاور
گاه زیرا حرکت از داده به اطالعات و اطالعات به دانش هیچ. ناپذیر استپایان، دانش

ارباب رجوع و سایر ) محیط درونی( کارکنان و مدیران سازمانی، رسدبه پایان نمی
بنابراین نظر به . گیرندرار میدر قلمرو مدیریت دانش ق) محیط بیرونی( نفعانذي

این مقاله تالشی براي ارائه چارچوبی به منظور ، هااهمیت مدیریت دانش در دانشگاه
 ابتدا مروري بر ادبیات موضوع. باشدها میارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه
هاي مختلف مدیریت دانش مورد بررسی و مدیریت دانش صورت گرفته و سپس مدل

با استفاده از روش دلفی مدلی براي ارزیابی سطح  است و در نهایت قرار گرفته مطالعه
  . استارائه شدهها مدیریت دانش در دانشگاه

  
  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هایی که خواهان این است که سازمان، محور مطرح استمباحثی که در جامعه دانش
انند ارزش سرمایه دانش خودشان را تومی، موفقیت در جامعه اطالعات جهانی هستند

انواع ، در این راستا. )2000، راولی( شناسایی کرده و در ایجاد و توسعه آن تالش کنند
، مؤسسات به منظور بقا و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون

نیاز نیازمند اجراي اثربخش مدیریت دانش هستند و اگر سازمانی نتواند دانش مورد 
هاي رقابتی با مشکل مواجه خود را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه

گیري مؤثرتر از مدیریت دانش ابزاري است که امکان بهره، با این دیدگاه. خواهد شد
پذیري یک فراهم آورده و رقابت را هاهاي سازماندانش در راستاي اهداف و برنامه

  . ه استسازمان را ممکن ساخت
و اسـتفاده از  ( ها و مؤسسات آموزش عالی در بـازار دانـش  روزه حضور دانشگاهام

به عنوان یک امـر ضـروري شـناخته    ) مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی
توانـد  ها در یک ساختار مناسب هر چند میتوسعه آموزش. )1998، 1گدرد( است شده

توسعه دانش در راستاي نیازهاي  اما اگر دانش کسب شده مدیریت نشود و، مفید باشد
بدین منظور باید ایـن تفکـر بـین    . تواند مشکالت زیادي را حل کندنمی، جامعه نباشد
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، شـود محققان و دانشگاهیان القا شود که آنچه باعث ماندگاري و پیشرفت علمـی مـی  
بـر  . نه عـدم انتشـار آن  ، تسهیم و به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده با دیگران است

بـه   دسـتیابی هاي سـریع علمـی کشـور و بـراي     به پیشرفت دستیابیبراي ، ین اساسا
ساله نظام جمهـوري  انداز بیستطبق چشم) به ویژه از لحاظ علمی( قدرت برتر منطقه

هـاي دانشـگاهی و کـم کـردن شـکاف      افزایی در تحقیقات و فعالیتهم، اسالمی ایران
در . جه به مدیریت دانش میسر خواهد بودعلمی با کشورهاي پیشرفته تنها در نتیجه تو

توان از کلیه منابع به طور مستمر و بهینـه در جهـت   صورت ایجاد چنین رویکردي می
ختن بـه کارهـاي   ها و پـردا کاريبه اهداف مورد نظر استفاده نمود و از دوباره دستیابی

ان بـه  دانش ذهنی ایجاد شده در نزد پژوهشـگر ، در این صورت. موازي جلوگیري کرد
، گردد و ضمن جلوگیري از از بین رفـتن تجربیـات و اطالعـات   دانش عینی تبدیل می

هـا در  شود و شرایط الزم بـراي مانـدگاري و موفقیـت دانشـگاه    پذیر مینشر آن امکان
هـاي  باید به این باور دست یافت کـه تمـام دانشـگاه   . شدعرصه رقابتی فراهم خواهد 

اند و این امـر یـک نیـاز    ل شدهمتوس) مدیریت دانش ( از پیش به چنین اقدامی، رقیب
بررسـی  ، بنـابراین . شـود می مبرم براي تمام مدیران نظام آموزش عالی کشور محسوب

ها از لحاظ میزان برخورداري از مدیریت دانش یـک فعالیـت   وضعیت موجود دانشگاه
  . باشدمهم می مقدماتی و

اندرکاران  تا مسئوالن و دستست اتحقیق حاضر در راستاي این امر صورت گرفته 
مؤسسات آموزش عالی را نسبت به اهمیت مدیریت دانش در فرایندهاي دانشگاهی و 

مسئوالن را در ، مناسب آگاه سازد و با ارائه راهکارهایی، نقش مؤثر آن در تولید دانش
  . اجراي بهتر مدیریت دانش یاري رساند

  
  مفهوم مدیریت دانش
همچنین وجود رویکردهاي مختلف در مورد مدیریت دانش  پیچیدگی مفهوم دانش و

. است تا نگرش واحدي در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد باعث شده
است که آن را اي  هگون برخی تعاریف از مدیریت دانش بهمعتقد است  1سوکنانان

  . )25: 1998، سوکنانان( است تنزل داده ها هحتی تا سطح مدیریت داد
معتقد  2و چرا مهم است؟ بالنت گیردت میأچیست؟ از کجا نشمدیریت دانش 

آوري ها اطالعات جمعاست که مدیریت دانش فرایندي است که از طریق آن سازمان
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کند براي اینکه استدالل می 1مالهوترا) 5: 2001، بالنت(. گیرند می شده خود را به کار
مدیریت دانش صرفاً درباره  به تعریفی از مدیریت دانش دست یابیم باید بدانیم که

هاي کاري و سایر عوامل جریان، رفتارها، افراد، بلکه در مورد فرایندها، ي نیستفنّاور
درست است که . شوندي اطالعات تعریف نمیفنّاوردیگري است که صرفاً بر حسب 

توانیم بگوییم که مدیریت اما نمی، ي اطالعات نیازمندیمفنّاوردر این خصوص به 
  . )18: 1997، مالهوترا( توان انجام دادها میرا صرفاً از طریق اجراي این برنامهدانش 
  

  تعاریف مدیریت دانش
است و به همین  مفهومی پیچیده و گسترده، همانگونه که عنوان شد مدیریت دانش

مالهوترا تعریف . اندنظران مختلف از زوایاي گوناگون به آن نگریسته دلیل صاحب
  : دهدیریت دانش را اینگونه ارائه میخود را از مد

 ها در زمینه یادگیريواسطه آن سازمان فرایندي است که به، مدیریت دانش«
، و توزیع و انتقال دانش) بیرونی کردن دانش( گذاري دانشکد) درونی کردن دانش(

  . )20ص ، همان( »کنندهایی را کسب می مهارت
اطالعات و دانش ، ارتباط با مفاهیم دادهمفهوم مدیریت دانش را در  2استیو هالس

مدیریت دانش این است که  وي معتقد است که مشکل اصلی در زمینه. سازدمطرح می
ها را به اطالعات و اطالعات را به دانش تبدیل دانند که چگونه دادهها نمی سازمان

. اندقی ماندهها در حد مدیریت داده و مدیریت اطالعات بالذا بسیاري از سازمان، کنند
ي آن توانایی تبدیل ها به واسطه داند که سازمانمدیریت دانش را فرایندي می، هالس

داده به اطالعات و اطالعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش 
   .)8 - 2: 2001، هالس( هاي خود به کار گیرنداي مؤثر در تصمیمکسب شده را به گونه

  : داند که مبتنی بر چهار رکن استیریت دانش را فرایندي میمد 3هاینس
 ؛شودمربوط می) صریح یا ضمنی بودن( که به نوع دانش: محتوا -1
 به مهارتهایی جهت استخراج دانش دستیابی: مهارت -2
 . فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد: فرهنگ -3
  )12: 2001، هاینس( دهاي موجوسازماندهی دانش: سازماندهی -4
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معتقد است که مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهاي الزم براي  1کارل ویگ
هاي مورد نیاز سازمان از محیط درونی و اطالعات و دانش، شناسایی و جذب داده

  . )6: 2002، ویگ( ها و اقدامات سازمان و افرادبیرونی و انتقال آنها به تصمیم
آوري شده خود را به کار ها از آن طریق اطالعات جمعفرایندي است که سازمان«
  . )5: 2001، بالنت( »گیرندمی

، گذاري دانشکد، ها در زمینه یادگیريفرایندي است که به وسیله آن سازمان«
  . )18: 1997، مالهوترا( »کنند می کسب مهارت، توزیع و انتقال دانش

اطالعات و ، ایی و جذب دادهعبارت است از ایجاد فرایندهاي الزم براي شناس«
دانش مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی سازمان و انتقال آنها به درون 

  . )6: 2002، ویگ( »ها و عملیات سازمانتصمیم
اصالح و اشاعه ، آوريجمع، مدیریت دانش عبارت است از سیستمی براي اداره«

توان گفت لذا می .)430: 1996، 2ندلیبسکای( »دانش در تمام اشکال آن در یک سازمان
ي اطالعات و فنّاور، رایانه، هاي اجتماعی هستندپدیده، موضوع مدیریت دانش: که

ناپذیر  پایان، مدیریت دانش. دانش نیستند کننده موفقیت مدیریتنظایر اینها تضمین
. رسدزیرا حرکت از داده به اطالعات و اطالعات به دانش هیچ گاه به پایان نمی، است

محیط ( نفعانارباب رجوع و سایر ذي) محیط درونی( کارکنان و مدیران سازمانی
  . گیرنددر قلمرو مدیریت دانش قرار می) بیرونی
  

  ریخچه و علل پیدایش مدیریت دانشتا
که بعدها به عنوان یکی از  3حسابدار سوئدي به نام کارل اریک سیوبی، 1979در سال 

دفاتر . رو گردید هبا پرسشی بزرگ روب، انش معرفی شدبنیانگذاران علم مدیریت د
ي معروف سازمانی که او در آنجا کار ها هیکی از شعب) ارزش دفتري( حسابداري

به ، در حالی که ارزش واقعی سازمان، دادتنها یک کرون ارزش نشان می، کرد می
، الی شرکت اووي متوجه شد که ترازنامه م، در این هنگام. مراتب بیشتر از اینها بود

نمایش  –که شامل چند میز و ماشین تحریر بود  –ن را آتنها ارزش دارایی فیزیکی 
دهد و ارزش واقعی سازمان وابسته به شایستگی کارکنان سازمان و چیزي را که می

  . وابسته است، دادندجمع کارمندان سازمان به عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می

                                                                                                                                      
1. Wiig  
2. Liebeskind 
3. Karl-Erik Sievby  
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معرفی  »دارایی ناملموس«و  »دارایی فکري«را به نام  یافتهاین ، سیوبی و دیگران
، هاتعداد نوشته، به این ترتیب. دندهاي ملموس قرار دا و آن را در کنار دارایی ندکرد

طور جدي در دستور کار دانشمندان  در این زمینه رشد کرد و موضوع به... سمینارها و
فهرست ، )1(در جدول . رفتزرگ قرار گبهاي علم مدیریت و مدیران سازمان

  . شوده میئارا، ها و وقایع مهم در رابطه با مدیریت دانش نخستین حرکت
  

  ها در راستاي مدیریت دانشنخستین تالش )1(جدول شماره 
  رویداد  طرح کننده    سال
  ترازنامه نامشهود  کونراد/ سیوبی   1986
  ابداع مفهوم مدیریت دانش  کارل ویگ  1986
شروع تالش هاي درونی براي اداره   ي مشاور مدیریتی بزرگهاشرکت  1989

  رسمی دانش
ها براي تکمیل مدیریت یکی از نخستین  ارزش واترهاوس  1989

  اش در استراتژي تجاري دانش
یکی از نخستین مقاالت منتشر شده در   )نوناکا و تاکوچی( بازبینی تجاري هاروارد  1991

  مورد مدیریت دانش
  اهمیت به سرمایه فکري  تتام استوار  1991
یکی از نخستین کتاب هاي منتشر شده   کارل ویگ  1993

اساس مدیریت ( در مورد مدیریت دانش
  )دانش

  منبع دانش  پیتر دراکر  1994
  نخستین کنفرانس مدیریت دانش  شبکه ارتباطی دانش مدیریت  1994
هاي دانش مدیریت نخستینی که سرویس  شرکت بزرگ مشاوره  1994

  ها پیشنهاد کردمشتري را به
  پایاندانش به عنوان منبع بی  استنفورد پال رومر  1995
  کتاب شرکت دانش آفرین  نوناکا و تاکوچی  1995
  ي دانشها هکتاب سرچشم  دروتی لئونارد بارتون  1995
ها و انفجار پر سر و صداي الحاق  هاها و شغلانواع شرکت  1996

  هافعالیت
  
به سه مرحله مشخص در تمدن بشري و چهارمین  واتسون در کتاب خود 
، کند که عبارتند از عصر کشاورزياشاره می، مطرح شده است که اخیراً اي همرحل

د کن بینی میوي پیش. عصر صنعت و عصر اطالعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد
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، 1تسونوا( ها و خالقیت باشدکه قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبناي ایده
کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام  1986نخستین بار در سال . )2002

تافلر و سایرین نیز به طور ضمنی ظهور این پدیده را ، اما قبل از وي پیتر دراکر، برد
وجود ه به طور خالصه چهار عامل عمده در ب. )1997، 2ویگ( بودند بشارت داده

  : آمدن این پدیده عبارتند از
 یک سازمان اساساًهاي  دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه .1

زمین و حتی نیروي کار ، ماشین، امکانات تولید( قابل لمس و ملی بودندهاي   سرمایه
، غیرقابل لمس بوده و با دانش هایی که دارایی اصلی آنها به سمت سازمان) ارزان

از زمانی که . است ره خوردهسازي کارکنان آنها گ خبرگی و توانایی براي خالق
گذاري  به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش ها هحرفصاحبان 
آغاز شد که امتیاز رقابتی بر تولید دانش و استفاده  اي ه دور، ها را کنترل نمایندو هزینه

  . مؤثر از آن استوار گشت
ونیکی آن و افزایش دسترسی ذخیره الکتر، العاده حجم اطالعاتافزایش فوق .2

به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است ، به اطالعات
زیرا به . کنددانش ارزش باالیی پیدا می و همچنین کندکه این اطالعات ارزش پیدا می

بلکه تبدیل ، کنداطالعات به خودي خود تصمیم ایجاد نمی. تر استاقدام نزدیک
 . انجامدهاست که به تصمیم و بنابراین به اقدام میت به دانش مبتنی بر انساناطالعا
شناختی که فقط در منابع کمی جمعیتهاي  تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی .3

اند که حجم زیادي از دانش مهم ها دریافتهبسیاري از سازمان. استبه آن اشاره شده
گیري و  ی فزاینده وجود دارد که اگر اندازهاین آگاه. آنها در آستانه بازنشستگی است

قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از ، اقدام مناسب انجام نشود
 . شودسازمان خارج می

ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی تر شدن فعالیتتخصصی .4
، 3سی نت( باشد و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته

2004( . 

                                                                                                                                      
1. Watson R T. 
2. Wiig K M 
3. Sinotte M. 
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تصور کردند که قدرت ، روي آوردند يفنّاور ها به سرعت بهزمانی که سازمان
تواند بر کلیه مشکالت اطالعاتی پیشرفته میهاي  ها و بانکسیستم، العاده رایانهفوق

مدیریت هاي  مرکز فعالیت، اطالعات يفنّاور هاي بنابراین بخش، سازمانی فائق آید
سایر ، ها مرکز توجه واقع شداما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسان. دنددانش بو

 در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد. ها نیز به تدریج درگیر شدند ها و بخش رشته
ها دریافتند تدیج سازمانه اما ب. پنداشتندمی يفنّاور شد و آن را یک نگاه می يفنّاور

چیزي ماوراي مدیریت اطالعات مورد نیاز ، ت کارکنانکه براي استفاده واقعی از مهار
اجرا و ، در مرکز توسعه، چاپی یا الکترونیکیهاي  ها در مقابل ابزارانسان. است

گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش موفقیت مدیریت دانش قرار می
  . )2002، و دیگران 1بلر( از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطالعات است

توان به صورت زیر در عمل اهداف مدیریت دانش را می، با توجه به مطالب فوق
  : خالصه کرد

سازي فضاي دانشی و مدیریت بهینه، دانشیهاي  ارتقاي دارایی، ایجاد انباره دانش
  . )1998، و دیگران 2داونپورت( دانش به عنوان یک دارایی

  
  هاي مدیریت دانشمؤلفه

، دهد که در خصوص این موضوعهاي مختلف نشان میت در دورهبررسی ابعاد مدیری
ها عوامل فنی و بعضی از دیدگاه. است نگرش و دیدگاه واحدي به وجود نیامده

برخی دیگر نیز عوامل انسانی و فرهنگی و دسته سوم نیز ترکیبی از این ، تکنولوژیکی
از جمله ، 4و زئیري 3میآالز. اندحیاتی دانسته، عوامل را در موفقیت مدیریت دانش

آنها مجموعه . اندهاي زیادي انجام دادهپژوهشگرانی هستند که در این زمینه پژوهش
، نظران مختلف متنوعی از عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش را از نگاه صاحب

  . اندشناسایی کرده
  

                                                                                                                                      
1. Blair  
2. Davenport TH, Delong D W, Beers M C  
3. Alazmi 
4. Zairi 
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  نظران مختلف هاي مدیریت دانش از نگاه صاحبمؤلفه )2(جدول 
  ي مدیریت دانشها هفمؤل  نویسنده

Wiig (1996) کارگیري و ب -تبدیل -انتقال -سازماندهی -دایجا: فرایندهاي مربوط به دانش
  نگهداري دانش

Davenport 
 )1998) 

دوستانه در  حاکمیت فرهنگ و جو -ساختار دانش -زیرساختارهاي سازمانی و فنی
دگانه براي انتقال هاي چن وجود کانال -هاي روشن و زبان مشترك هدف -سازمان
  رفع موانع انگیزش -حمایت مدیریت عالی -دانش

Davenport & 
Prusak (1998) 

فرهنگ ، آموزش -مخازن الکترونیکی دانش -توزیع دانش -ایجاد دانش -تکنولوژي
  اعتماد -و رهبري

Morey (1998)  قابل استفاده بودن -اثربخش بودن -درست بودن -در دسترس بودن دانش  
Trussler (1998) 

  
ایجاد انگیزه براي تقسیم  -تعهد مدیریت -وجود زیرساختارهاي مناسب در سازمان

 -تبدیل و انتقال دانش -تکنولوژي -فرهنگ -یافتن افراد و اطالعات درست -دانش
  آموزش و یادگیري

Finneran (1999) ایجاد دانش - توزیع اطالعات و دانش -ایجاد فرهنگ مناسب  
Liebowitz (1999) 

  
ایجاد فرهنگ حمایت از  -راهبرد مدیریت دانش مبتنی بر حمایت مدیریت عالی

ابزار و سیستم ) تکنولوژي( -تشویق کارکنان به توزیع دانش -مدیریت دانش
  ي مدیریت دانشها هلفؤحافظه سازمانی م) مخازن دانش( -مدیریت دانش

Manasco (1999) 
 

 -توانمندسازي کارکنان - کار تیمی -اسبایجاد زمینه یا شرایط من -هاي دانشی گروه
  ساختار دانش -بنج مارکینگ -اجبار سازمانی -حمایت مدیریت عالی

Bassi (2000) اجرا و به کارگیري دانش - توزیع -یادگیري  
Choi (2000) 

  
 - کار تیمی -درگیر کردن کارکنان در فرایندهاي مدیریت دانش -آموزش

 - بنج مارکینگ -اجبار سازمانی -ت عالیحمایت مدیری -توانمندسازي کارکنان
  ساختار دانش

Skyrme (2000) 
  

فرایندهاي  -رهبري دانش -آگاهی از فرایندهاي دانش -حمایت مدیریت عالی
یادگیري و ، ایجاد فرهنگ نوآوري -هاي دانش توسعه زیرساخت -مند دانش نظام
  هاي تکنولوژي زیرساخت -دانش

Skyrme & Amidon 
(2000) 

  
 - رهبري دانش -ارتباط قوي با فرایندهاي تجاري -انداز الزام آوریک چشم داشتن

زیرساختارهاي  - یادگیري هوشمندانه -ایجاد دانش و فرهنگ توزیع آن
  فرایندهاي سیستماتیک -تکنولوژیکی

Heising (2001) 
  

انسجام  - حمایت تکنولوژیکی -حمایت مدیریت عالی -وجود فرهنگ مناسب
  ترکیب وظایف مدیریت دانش با وظایف روزمره -دانش فرایندهاي مدیریت

Steele (2001)  روز بودن  به - توزیع اطالعات -ارتباطات باز -سازماندهی دانش -ساختار دانش
  حمایت مدیریت -دانش

  ) Alazmi & Zairi, 2003: 199-204: مأخذ(
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  هاي مدیریت دانشمدل
مستلزم نگرشی ، ت مدیریت دانشموفقی. موضوعی پیچیده و پویاست، مدیریت دانش

سیستمی است که کلیه عوامل و اجزاء و فرایندهاي مدیریت دانش را مد نظر قرار 
هاي هاي جدي بر سر راه موفقیت برنامهنگري ممکن است چالشهر گونه جزء. دهد

، ها بر این باور هستند که دانشبسیاري از سازمان. مدیریت دانش به وجود آورد
یکی از دالیل عمده این امر . اما در عمل کمتر به آن پایبندند، رایی آنهاستترین دا مهم

براي این . دانند چگونه به سراغ مدیریت دانش بروندها نمیآن است که سازمان
بر . گیردهاي مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار میدر این بخش مدل، منظور

، اندمدیریت دانش اتخاذ کرده نظران نسبت به اساس نگرش و رویکردي که صاحب
ها به موقعیت و اثربخشی هر کدام از این مدل. است هاي مختلفی شکل گرفتهمدل

  . است جایگاهی بستگی دارد که سازمان در آن قرار گرفته
  

  مدل عمومی دانش در سازمان -1
همانگونه که در مدل . دهدمدل عمومی دانش در سازمان را نشان می )1(نمودار 

: مدل عمومی دانش از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است، شودذکور مشاهده میم
  . تبدیل دانش و بکارگیري دانش، حفظ و نگهداري دانش، ایجاد دانش

  

  

دانش  تولید
 جدید

 بکارگیري دانش

 نگهداري دانش

 تبدیل دانش

  )3: 1999نیومن و کنارد، (مدل عمومی دانش در سازمان ) 1(نمودار 
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  مدل بویست -2
اطالعات و دانش را به ، هایی است که روابط میان دادهاز جمله مدل 1مدل بویست
. است  ارائه شده 2این مدل توسط ماکس بویست. )2نمودار ( است یم کردهخوبی ترس

هاي این مدل ها نقش مواد خام و یا وروديداده. است مدل از سه قسمت تشکیل شده
ها الگوهایی هستند که ما آنها را از دل داده، اطالعات، در این مدل. کنندرا ایفا می
مدل ذهنی را در این مدل بر ، نیم و نهایتاً دانشککنیم و بر آنها وضع میمی استخراج

کنند که ما چگونه به هاي ذهنی ما تعیین می بویست معتقد است که مدل. عهده دارد
هاي  ها و اطالعات واکنش نشان دهیم و از طرفی چون هر کدام از ما دانشداده

خواهیم هاي ذهنی متفاوتی نیز توان نتیجه گرفت که مدلمتفاوتی داریم پس می
کنند که ما چگونه رفتار کنیم و چگونه تصمیم هاي ذهنی ما تعیین میمدل. داشت

کنند که ما بر اساس آنها اطالعات بگیریم و همچنین آنها به عنوان فیلترهایی عمل می
  . )9: 2001، هالس( شناسایی خواهیم کرد را هاي موجودو داده

  

  

  اطالعات و دانش، روابط داده: مدل بویست )2(نمودار 
  

  مدل نوناکا -3
مدلی پویا براي مدیریت دانش در خصوص فرایندهاي ایجاد و انتقال دانش ، نوناکا

  . گرددمالحظه می )3(است که در نمودار ارائه داده
  

                                                                                                                                      
1. Boiost Model 
2. Max Boisot 

  
  منابع
 داده

هاي  داده
 جدید

مدل 
 ذهنی

 اقدام
 تغییر

  دانش اطالعات داده

فیلتر 
مفهومی و 
 ادراکی
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   )105-83: 2001، 1نوناکا( چارچوب مفهومی فرایندهاي ایجاد دانش )3(نمودار 
  

مورد بررسی قرار در ذیل گانه این مدل عناصر سه، براي روشن شدن بیشتر
  : گیرند می

این قسمت از مدل بر ایجاد دانش از طریق تعامل بین دانش : 2SECIعنصر ) الف
، گردد می مالحظه) 4(همانگونه که در جدول . کندضمنی و دانش صریح تأکید می

  : گیردرا در بر میچهار فرایند 
  

  دانش ضمنی: به  دانش آشکار: به  
  درونی سازي  ترکیب  دانش آشکار: از
  جامعه پذیري  برونی سازي  دانش ضمنی: از

  
مکان و شرایط الزم براي ، یک کلمه ژاپنی است که به معناي فضا Ba :Baعنصر ) ب

ون وجود مکان هیچ دانشی بد«: گویدکیسی می .)7: 1997، 3کیسی( ایجاد دانش است
  : کندرا به این صورت تعریف می Baنوناکا . شودو فضایی مناسب ایجاد نمی

                                                                                                                                      
1. Nonaka 
2. SECI= Socialization-Externalization-Combination-Internalization 
3. Casey 

Ba 
Quality & Energy 

SECI 

Moderate 

Ka 

Input 

Output 
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، در ادامه ». شودکار گرفته میتوزیع و ب، اي مناسب که دانش در آن ایجادزمینه«
  : کندرا به این صورت معرفی می Baنوناکا چهار نوع 

1-Ba2، کنندهي ایجاد- Baکنندهي تبدیل ، 
3-Ba 4، کنندهمندي نظام- Baکنندهي اعمال .  

  . پردازیمها می Baاینک به شرح مختصر هر کدام از این 
1. Baاین جا فضایی . رو و فرديدرعبارت است از یک تعامل رو: ي ایجاد کننده

. دنهاي ذهنی خود را تقسیم کنعقاید و مدل، احساسات، است براي افراد تا تجارب
 . کنداشاره می »پذیريعهجام«اي براي به زمینه Baاین 

2. Baکند و جایی است رو و گروهی اشاره میدرکه به تعاملی رو: کنندهي تبدیل
-به زمینه Baاین . دنشوها و مفاهیم مشترك تبدیل میهاي ذهنی افراد به واژهکه مدل

 . کنداشاره می »سازي دانشبرونی«اي براي 
3. Baاین : کنندهمندي نظامBa شود و و گروهی معرفی می 1با تعامالت مجازي

اي به زمینه Baاین . شود می گذاري دانشهاي مناسب براي کدشامل ایجاد موقعیت
 . کنداشاره می »ترکیب دانش«براي 
4. Baهاي الزم براي انتقال که عبارت است از فراهم آوردن زمینه: کنندهي اعمال

. هاي جدید توسط کارکناندر نتیجه یادگیريدانش به تصمیمات و اقدامات سازمان و 
: 2000، 3و تویوما 2نوناکا( کنداشاره می »سازي دانشدرونی«اي براي به زمینه Baاین 

نوناکا معتقد است براي اینکه فرایندهاي ایجاد دانش در سازمان اتفاق . )5-34: 2000
 . دسب توسط سازمان ارائه و مهیا گردطور منابه Baباید ، بیفتد
ها اساس و مبناي این دارایی. دارد 4هاي دانشاشاره به دارایی Ka :Kaعنصر ) ج

منابع ویژه و خاص که «: کندرا اینگونه تعریف می Ka، نوناکا. ایجاد دانش هستند
خود را ترسیم و آن  Kaها باید سازمان ».جاد دانش در سازمان ضروري هستندبراي ای

هاي ارزشمند و عمیق در سازمان ایجاد دانشدر غیر این صورت . را پیگیري نمایند
  . )مأخذهمان ( نخواهد شد

  

                                                                                                                                      
1. Virtual 
2. Nonaka 
3. Toyoma 
4. Knowledge Assets 
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  مدل شش بعدي مدیریت دانش -4
موفقیت ، نگريبر این باورند که هر گونه جزئی) 2001( فیل پري و ایلکاتومی

، آنها بر اساس این نگرش. مدیریت دانش را با مشکالت جدي روبرو خواهد ساخت
  . )4نمودار ( اندرگیري مدیریت دانش ارائه کردهکامدلی شش بعدي را براي ب

  

  
   )310: 2001، 2و پري 1تامی( مدل شش بعدي مدیریت دانش )4(نمودار 

  
  مدل رن جانستون -5

این . است کارگیري مدیریت دانش در سازمان ارائه کردهرن جانستون نیز مدلی براي ب
پیچیـدگی  دانش را با توجه به در نظر گرفتن دو عامل میـزان  کارگیري مدیریت ب، مدل

   .)5جدول ( داندعملی می، کار و میزان تعامالت مورد نیاز براي انجام آن کار
  

  )6: 2000، 3جانستون( مدل مدیریت دانش با توجه ساختار کار )4(جدول 
  : نوع چهارم

  کارهاي با پیچیدگی زیاد و نیاز به تعامل باال
   :نوع اول

  دگی کم و نیاز به تعامل باالیکارهاي با پیچ
  گروهی

  : نوع سوم
  کارهاي با پیچیدگی زیاد و نیاز به تعامل پایین

  : نوع دوم
  فردي  کارهاي با پیچیدگی کم و نیاز به تعامل پایین

    روتین  غیر روتین/ قضاوتی
  

  مدل ادل و گراسیون -6
این مدل مبتنی بر . اندرائه دادهاانش مدلی را براي مدیریت د، )1998( ادل و گراسیون

  . )5نمودار ( دو رکن اساسی است
                                                                                                                                      
1. Tuomi 
2. Pery 
3. Johnston  

  

  چارچوب مدیریت دانش

 ابزار دانش مدیریت تغییر

 گیري دانشاندازه

 محتواي دانش

 مدیریت

 مفهوم دانش
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  هاي مدیریت دانشمدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده )5(نمودار 

  )158: 1998، 2و گرایسون 1ادل(
 
، شناسایی دانش، ایجاد دانش: عبارتند از که فرایندهاي مدیریت دانش  )1
 . کارگیري دانشب، ارزیابی و تطبیق، توزیع، سازماندهی، آوري عجم

دومین رکن این مدل را عواملی تشکیل  که هاي مدیریت دانشکنندهفراهم  )2
. کنندگیري مدیریت دانش در یک سازمان ایفا مینقشی اساسی در شکل ودهند  می

 : شونداین عوامل به چهار دسته تقسیم می
   .)160- 158: 1998و گرایسون،  3اودل( گیري دانشاندازه، ژيتکنولو، فرهنگ، هبرير
160(.   

  
  مدل استیوهالس -7

این ، )6نمودار ( شباهت زیادي به مدل ادل و گراسیون دارد، )2001( هالسمدل استیو
  : مدل نیز تأکید زیادي روي فرایندهاي مدیریت دانش دارد

  : است ارائه کرده را ذیل گانههاي ششاین مدل استراتژي
                                                                                                                                      
1. Odell 
2. Grayson 
3. O’Dell 

 رهبري

 تکنولوژي

 سنجش فرهنگ

فراهم 
هاي  کننده

  به کارگیري مدیریت دانش
دیریت م

 ایجاد

 شناسایی

جمع 

 تطبیق

 توزیع

 سازماندهی

فرایند 
مدیریت 
 دانش
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حذف ، توزیع، سازيذخیره، ایجاد دانش از طریق یادگیري، جستجوي دانش جدید
  )6 -1: 2001، 1هالس( کارگیريب، )دور ریختن( هاي زائددانش

  )3: 2001، 2هالس( مدل مبتنی بر فرایندهاي دانش )6(نمودار 
  

  مدل مفهومی پیشنهادي
ن نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات هر مدل مفهومی به عنوا

 کند مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میهاي  که متغیر اي هگونبه ؛است
مدل ، آلتوان گفت که به صورتی ایدهبه عبارت دیگر می. )2000، ادوارد و دیگران(

یک استراتژي ، )10، 1375، میرزایی( 4و ابزار تحلیل 3مفهومی یا همان نقشه ذهنی
رود در حین اجراي که انتظار می اي هبه گون ؛جهت شروع و انجام تحقیق است

آزمون قرار گرفته و حسب  روابط و تعامالت بین آنها مورد بررسی و، متغیرها، تحقیق
و  5ساتر( تعدیالتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم یا زیاد شود، ضرورت

  . )1999، 6لیزن

                                                                                                                                      
1. Hales 
2. Hales 
3. Mental map 
4. Analytical instrument 
5. Sautter  
6. Leisen 

جستجوي دانش 
 جدید

ایجاد دانش و 
 یادگیري

 ذخیره

حذف دانش 
 زائد

 بکارگیري

 توزیع
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الگوي ، هاریزي جهت ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاهبه منظور برنامه
  . گرددپیشنهاد می) 7 نمودار( سیستم مدیریت دانش

چرخه دانش و یا به عبارتی فرایند مدیریت دانش همانگونه : فرآیند مدیریت دانش
در مرحله . است زیر نشان داده شده از شش بخش اصلی تشکیل شدهنمودار  که در

و ) 2( اعم از دانش صریح( دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن ستبایاول می
 قرار دادهمورد شناسایی را ) ... مستندات و، هاي اطالعاتیبانک، نزد افراد) 3( ضمنی

سپس براي اینکه . سازي گرددو سپس اخذ و کسب گشته به صورت مناسبی ذخیره
باید دانش موجود ، زایی و زایش مجدد دانش منجر گردداف دانش باارزش شده و به هم

  . نزد افراد به اشتراك گذاشته شده و تسهیم گردد
اکنون باید از دانش کسب شده در جهت اهداف عالیه ، پس از طی این مراحل

ابتر ، هاي انجام گرفته زیرا در غیر این صورت تمامی تالش، سازمان استفاده کرد
شامل ورود اطالعات جدید به سیستم و حاصل به ، شتولید دان. خواهد ماند
کشف ، تولید دانش خود شامل اکتساب. گذاري و تسهیم دانش نزد افراد است اشتراك

گیرند که ها هنگامی به طور اثربخش و کارآمد یاد می سازمان. و توسعه دانش است
یا مستقل نیستند؛  این فرآیندها متوالی. مستمر و تعاملی باشند، ششگانههاي  این فرآیند

زمانی متفاوت هاي  و اغلب با چارچوب مختلفهاي  اطالعات باید از طریق کانال
ادراکی و نیز در هاي  مدیریت دانش باید به طور مستمر براي فیلتر. توزیع شود

هاي  سازمان. فوق فعال و واکنشی به کار گرفته شودهاي  خصوص هر دو فعالیت
تک و یا همه این دانش را از طریق تک، انهفنّاورمند و ظامیادگیرنده موفق به طور ن

لذا مدل . )2002، 1مارکوارت( کنندی مییهدایت و راهنما، ششگانههاي  فرآیند
هاي  داراي ویژگی، سیستمی پیشنهادي براي ارزیابی سطح مدیریت دانش در این مقاله

  . باشدالذکر میفوق

                                                                                                                                      
1. Marquardt, Michael J 
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  راحل انجام تحقیقم

، دست آمدهه الزم و بر مبناي اطالعات و تجربیات ب اي هپس از انجام مطالعات کتابخان
الگوي تحقیق خود را تدوین و ، محقق با هدایت و نظارت اساتید راهنما و مشاور

، با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و عدم وجود سابقه در این زمینه. تنظیم نمود
گیري سطح استخراج شده از تحقیقات قبلی در خصوص اندازههاي  بر اساس شاخص

گیري سطح هر یک از اولیه براي اندازههاي  شاخص، هامدیریت دانش در دانشگاه
طراحی و در چارچوب یک پرسشنامه بین ده نفر از ، مدیریت دانشهاي  زیرشاخه

، هاوري پرسشنامهآاساتید خبره در موضوع مدیریت دانش توزیع شد و پس از جمع
مورد هاي  شاخص، دست آمده از تحلیله مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج ب

تأیید خبرگان براي تهیه پرسشنامه اصلی تعیین و سپس پرسشنامه و مدل نهایی تدوین 
  : ذیل مدنظر بودهاي  ویژگی، در ضمن در انتخاب گروه خبرگان. گردید

  ؛يفنّاور مرتبط با مدیریتهاي  هسابقه مسئولیت در حوز -الف
  یا سایر موضوعات مرتبط با آن؛ يفنّاور مدیریتهاي  سابقه تدریس دوره -ب
  یا سایر موضوعات مرتبط با آن؛ يفنّاور مدیریتهاي  سابقه تدریس دوره -ج
ارائه مقاالت و تألیفات و دارا بودن سوابق پژوهشی در حوزه مدیریت دانش و  -د

  ؛يفنّاور مدیریت
  . هاسازي مدیریت دانش در سازمانهدارا بودن سابقه اجرا و پیاد -ه

 

  هاالگوي اولیه ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه )7(نمودار 
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نفر  6از نظر تحصیالت . فوق بودندهاي  اکثر افراد منتخب داراي ترکیبی از ویژگی
 4ها بودند و از گروه خبرگان داراي تحصیالت دکتري و عضو هیأت علمی دانشگاه

  . ارشد بودندنفر دیگر داراي مدرك کارشناسی
  

  روایی پرسشنامه طراحی شده
شرط اساسی ، درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسدهاي  طرح پرسش

معناي اصطالحات باید به روشنی تعریف . براي قابل اعتماد بودن پرسشنامه است
. دهندگان مفهومی واحد داشته باشدکه هر اصطالح براي تمامی پاسخ اي هبه گون، شود

توان از طریق بحث و ایی یا قابلیت پرسشنامه به لحاظ محتوایی را میهمچنین رو
منظور از روایی این است . )1367، نبوي( بررسی و مشورت با متخصصان افزایش داد

دقیقاً متغیرها و موضوع مورد ، مندرج در ابزارهاي   سؤالکه مقیاس و محتواي ابزار یا 
مازاد بر نیاز ، گردآوري شده از طریق ابزاراي ه مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده

مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در هاي  تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده
عین واقعیت را به خوبی نشان ، محتوي ابزار حذف نشده باشد و یا به عبارت دیگر

عددي وجود دارد که متهاي  روش، گیريبراي تعیین اعتبار اندازه. )1378، خاکی( دهد
  . اعتبار سازه و اعتبار عاملی، اعتبار مالکی، اعتبار محتوا: ترین آنها عبارتند ازعمده

. مورد نظر بوده است، گیريسنجش اعتبار محتواي ابزار اندازه، در این تحقیق
دهنده یک نوعی اعتبار است که معموالً براي بررسی اجزاي تشکیل، اعتبار محتوا

گیري بستگی دهنده ابزار اندازهتشکیلهاي  شود و به سؤالي به کار برده میگیراندازه
هاي  ها و شاخصبیانگر ویژگی، طرح شدههاي  به این معنی که چنانچه سؤال. دارد

  . باشداعتبار محتوایی مورد تأیید می، مورد نظر از انجام تحقیق باشد
انجام ، هت دستیابی به رواییشایان ذکر است که در این تحقیق اقدامات زیر ج

  : شده است
دکتري و چند تحقیق معتبر دیگر و هاي  نامهپایانهاي  ترجمه پرسشنامه -1
  یابی مناسب؛ واژه

  برداري از ادبیات تحقیق و ایجاد اصالحات الزم در پرسشنامه؛بهره -2
دانش گیري سطح مدیریت اندازههاي  مرتبط با شاخصهاي   سؤالاضافه نمودن  -3

  ها و ارزیابی مدل ارائه شده؛در دانشگاه
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نفر از  10بین ، سنجشهاي  توزیع پرسشنامه اولیه حاوي شاخص، در نهایت -4
خبرگان و دریافت نظرات اصالحی و پیشنهادات و انتقادات آنان و انجام تغییرات 

سازي واننسبت به اصالح و ر، الزم در پرسشنامه نهایی که با استفاده از نظریات آنها
اقدام ، و نیز حذف نه سؤال و اضافه نمودن پنج سؤال دیگرهاي   سؤالشش مورد از 

روش کار در این مرحله اینگونه بود که به منظور تجزیه و تحلیل نظرات . گردید
ارتباط ، هایی که در این آزمونخبرگان از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و شاخص

همچنین بر اساس نظرات ، حذف گردیدند، ه تأیید نشدمعنادار آنها با فرایند مربوط
وضعیت تغییرات حاصل از . ها اضافه و یا تصحیح شدندبرخی شاخص، کتبی ایشان

  . نظرات خبرگان در جدول زیر آمده است
  

  اعمال نظرات خبرگان )5( جدول
حذف هاي   سؤال  اولیههاي   سؤال  نام فرآیند

  شده
حذف هاي   سؤال

  هایینهاي   سؤال  شده

  A1-A11 A5, A6  -  A1-A9  اکتساب
  K1-K7 K6  -  K1-K6  تولید
  T1-T10 T6, T10  -  T1-T8  تبدیل

  S1-S9 S8  -  S1-S8  سازيذخیره
 D1-D10  سؤال D1-D10 D1, D2  2  توزیع

 U1-U7  سؤال U1-U5 U2  3  بکارگیري
  

  پایایی پرسشنامه طراحی شده
عبارت است از ، شودادپذیري نیز تعبیر میدقت و اعتم، پایایی ابزار که از آن به اعتبار

گیري که براي سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در از این که اگر یک وسیله اندازه
نتایج مشابهی از آن ، در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، شرایط مشابه
و  یريابزاري است که از خاصیت تکرارپذ، به عبارت دیگر ابزار پایا. حاصل شود

  . )1378، خاکی( سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد
در . است »آلفاي کرونباخ«روش ، معتبر سنجش پایایی پرسشنامههاي  یکی از روش

پرسشنامه  SPSSافزار گیري از نرماین پژوهش با استفاده از این روش و با بهره
پایایی و اعتبار ، 93/0طراحی شده مورد آزمون واقع شد که در نتیجه به ضریب آلفاي 

  . خود را نشان داد
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  ي تحقیقیافته
  هامدل نهایی پیشنهادي براي ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه

  
  

  
  گیري نتیجهبحث و 

که  به طوري، امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است
چرا که در . یباً منفعل هستندها براي رقابت و حفظ بقا بدون مدیریت دانش تقرسازمان

، روست هها در کشور با آنها روبهایی که مدیریت سازمانعصر جهانی شدن و چالش
تواند آمادگی الزم را در مدیران ما ایجاد و آنها را آگاهی از مبانی مدیریت دانش می
در این میان ارزیابی مدیریت دانش یکی از . براي مواجهه با آینده مجهز سازد

رهایی است که به مدیران در شناخت میزان بهبود سطح مدیریت دانش کمک ابزا
. ارزیابی دانش است، یکی از وظایف مهم مدیریت دانش، در ضمن. کندشایانی می
از آن جهت اهمیت دارد که زمینه ارتقاء و توسعه دانش را ، به خصوص، این ارزیابی
گیري سطح فراهم شدن امکان اندازه، »ارزیابی دانش«اما اولین اقدام در . کندفراهم می

کند که هر چه را نتوان گالزر تصریح می. )2000، 1پروبست و دیگران( دانش است
بیان دیگري نیز در همین زمینه وجود دارد مبنی بر . اصالً وجود ندارد، اندازه گرفت

ابع مختلفی این عبارت در من ».توان اداره کردنمی، دازه گرفتهرچه را نتوان ان«: اینکه
                                                                                                                                      
1. Probst, et al 
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؛ داونپورت و 2000پروبست و همکاران، ؛ 1999مور، ( مورد تأکید قرار گرفته است
، ها نتوانند سطح دانش خود را ارزیابی کننددر واقع چنانچه سازمان). 19981پروساك، 

زیرا که هیچ بازخوردي ، مانددر آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی می
هاي مختلف مدیریت دانش لزوم بتوان در مؤلفهشود تا در صورت ایجاد نمی

هر برنامه مدیریت ، همچنین. )2000، 2پروبست و همکاران( تصحیحاتی را انجام داد
هاي  فعالیت. به موفقیت باید داراي مبناي نظري قوي باشد دستیابیدانش به منظور 

در ، انداصلی در چرخه مدیریت دانش نیازمند چارچوبی مفهومی براي عمل
بلکه مزایاي مورد انتظار مدیریت دانش ، نه تنها با همدیگر نخواهند بود، غیراینصورت

ظران نسبت به مدیریت ن بر اساس نگرش و رویکردي که صاحب. حاصل نخواهد شد
در این مقاله هفت مدل . است هاي مختلفی شکل گرفتهمدل، انددانش اتخاذ کرده

، مدل عمومی دانش در سازمان: از است رتها عبااین مدل. مورد بررسی قرار گرفت
، مدل ادل و گرایسون، مدل جانستون، مدل شش بعدي مدیریت دانش، مدل بویست

  . مدل استیوهالس و مدل مفهومی پیشنهادي نویسندگان مقاله
ها در آن است که سازمان، هاي ارائه شده براي مدیریت دانشهدف مدل

اهانه عمل کنند و چارچوب مناسبی را براي کارگیري مدیریت دانش سنجیده و آگ به
هاي مدیریت دانش به مدل. ارگیري آن در اختیار داشته باشندکتوزیع و ب، تولید دانش

مسائل مدیریت دانش را مورد ، کنند تا با رویکردي سیستماتیکها کمک میسازمان
اي گونه را بهکارگیري دانش توزیع و ب، نگهداري، بررسی قرار دهند و فرایندهاي ایجاد

نگري موفقیت مدیریت دانش را با هر گونه جزئی. نظر قرار دهندربخش مداث
هاي ارائه شده نکته حائز اهمیت در مدل. اي روبرو خواهد ساختمشکالت عدیده

توجه ویژه به تعامالت بین افراد در ایجاد و افزایش دانش ، براي مدیریت دانش
. یابدضمنی و دانش صریح تجلی میدانش  سازمانی است که در قالب تعامل بین

باید گفت که ، هادر رابطه با مزیت مدل پیشنهادي نسبت به سایر مدلهمچنین 
 ششگانههاي  گیرند که فرآیندها هنگامی به طور اثربخش و کارآمد یاد می سازمان

این فرآیندها متوالی یا مستقل نیستند؛ . مستمر و تعاملی باشند، مدیریت دانش
زمانی متفاوت هاي  و اغلب با چارچوب مختلفهاي  عات باید از طریق کانالاطال

ادراکی و نیز در هاي  مدیریت دانش باید به طور مستمر براي فیلتر. توزیع شود
  . کار گرفته شودفوق فعال و واکنشی بهاي  خصوص هر دو فعالیت

                                                                                                                                      
1. Moore 
2. Probst  



نامۀ آموزش عالی  136
 

  پیشنهادهاي کاربردي
v ایران با استفاده از مدل پیشنهادي این  هايارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه

 مقاله
v هاي اسالمیتوسعه مدل براي ارزیابی سطح مدیریت دانشگاه در دانشگاه 
v هاي مدیریت دانش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانیلفهؤارزیابی م 
v هاهاي مدیریت دانش و سرمایه فکري در دانشگاهلفهؤبررسی ارتباط م  
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