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  چکیده

سازمانی و اقدامات مـدیریت  هاي قابلیت تأثیراست مدل جامعی جهت بررسی  شدهدر این مقاله سعی 

ات مدیریت دانش و عملکرد سـازمانی  سازمانی ، اقدامهاي قابلیت. شوددانش بر عملکرد دانشگاه ارائه 

مختلف شناسایی شدند و امکان تعمـیم و تفسـیر هـر عنصـر بـه       هايمدلبه عنوان عناصر مشترك در 

جهت . شدکیفی و کمی بررسی هاي در موضوع آموزش عالی از طریق تحلیل دادهآنهاتنهایی و ارتباط 

از هـا  نمونـه . وان ابـزار تحقیـق اسـتفاده شـد    به عن ساختهمحققکمی، از پرسشنامه هاي داده آوريجمع

روابـط میـان   . باشـند میدولتی ایران هايدانشگاهفنی و مهندسی کل هاي اعضاي هیئت علمی دانشکده

نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه اقـدامات      . معادله ساختاري انجام شـد  سازيمدلکارگیري ه متغیرها با ب

ایـن مـدل   . ها اسـت عملکرد دانشگاهمانی مدیریت دانش و سازهاي مدیریت دانش، متغیر میانی قابلیت

اسـتقرار   بـراي و راهنماي عملـی،   کنندکمک ها مدیریت دانش در دانشگاه هايمؤلفهتواند به درك می

  .موفق مدیریت دانش در بخش آموزش عالی ایران را فراهم آورد
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مقدمه

گیرد، اجراي مـدیریت  می صورتها گسترده دانشی که در دانشگاه هايفعالیتبه لحاظ 

از طرفی اقدامات مـدیریت دانـش بایـد از طریـق     . تواند بسیار مفید واقع شودمی دانش

شناسـایی و   به همـین جهـت  . مدیریت دانش مناسب هدایت شوندسازمانی هاي قابلیت

مدیریت دانش جهت کسب بهتـرین خروجـی در   سازمانی هاي قابلیتترینمهمپیشنهاد 

  .باشدمی حائز اهمیتها بر عملکرد دانشگاهآنهاتأثیرو بررسی ها دانشگاه

ي تولیـدي بـا افـزایش    هـا سـازمان نیز مانند ها ي خدماتی از جمله دانشگاههاسازمان

نمـودن تقاضـاهاي سـطح     ءباید قادر باشند با ارضاهازمانسااین  .اندرقابت مواجه شده

). 2003لیاو، (باال و فزاینده، مشتریان فعلی را حفظ و مشتریان جدیدي را جذب نمایند 

سـازي  کـه در آمـاده  انـد  و مراکـز آمـوزش عـالی مـتهم شـده     ها از طرف دیگر دانشگاه

انـد  پژوهشی موفق نبوده هايهاي کمی و مهارتدانشجویان جهت تفکر عمیق، استدالل

ـ  هـا سـازمان این مسئولیت ). 1994تویگ، ( ا اسـت تـا   هـ ویـژه دانشـگاه  ه ي آموزشـی ب

بـراي  ). 2000پیکولی و همکـاران،  (هایی آماده سازند التحصیالن را با چنین توانائیفارغ

همچنـین روابـط   . زیـادي شـده اسـت    تأکیدها، به مدیریت دانش مواجهه با این چالش

گردند، از قبیل روابـط میـان   می هاد دارند که موجب بهبود عملکرد دانشگاهزیادي وجو

بهبود این روابـط بـا اسـتفاده از مـدیریت     . اعضاي هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان

رغـم  علـی ). 2009رینانـد،  (خواهـد گذاشـت    تـأثیر دانش بر تصمیمات آتـی سـازمان   

رکز بر تولید و صنایع مبتنی بر دانش تحقیقات گسترده بر روي مدیریت دانش، اغلب تم

بوده است و تعداد کمتري از مطالعات به طور عمیق به بحث مدیریت دانـش در بخـش   

بـا آن کـه    .انـد پرداختـه هـا  ویژه در دانشـگاه ه و ب) 2006فینگان و ویلکاکس، (خدمات 

گـذاري دانـش و یـادگیري    اصلی آموزش عالی از قبیل خلق و بـه اشـتراك   هايفعالیت

سیسـتم مـدیریت دانـش و یـا     ها سفانه در خیلی از دانشگاهأباشند، متمی متکی بر دانش

حتی در مواردي کـه سیسـتم   ). 2009گلدن، (حتی درکی از چنین سیستمی وجود ندارد 

استقرار یافته است، مشخص نیسـت کـه آیـا ایـن سیسـتم      ها مدیریت دانش در دانشگاه

الزم . چگونـه بـروز نمـوده اسـت     تـأثیر و این  منجر به عملکرد بهتر دانشگاه شده است

جهت اجراي موفق اقدامات مدیریت دانـش در  آنهااست چندین پارامتر و اثرات متقابل 
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اگـر چـه اتفـاق نظـر در     ). 2007گرینـر و همکـاران،   (یک سازمان در نظر گرفته شـود  

 مـدیریت هـاي  مـدیریت دانـش بـر فعالیـت    سازمانی هاي قابلیتتأثیرخصوص اهمیت 

ولـی پیشـنهادات و نظریـات    ) 2000چوي و لی، (دانش و موفقیت سازمان، وجود دارد 

  .اندك استها این عوامل بر عملکرد دانشگاه تأثیردر خصوص چگونگی 

، اقـدامات مـدیریت دانـش و    سازمانی مدیریت دانـش هاي قابلیتدر این مقاله ابتدا 

مختلف شناسـایی و   هايمدلهاي عملکرد سازمانی به عنوان عناصر مشترك در شاخص

به دلیل کمبود مدل مشخص مـدیریت دانـش در آمـوزش عـالی، از     . اندبندي شدهدسته

ارائه مـدل   برايپیشنهاد شده براي محیط هاي غیر آموزشی به عنوان راهنمایی  هايمدل

سپس از . استفاده شده است ،گیردمی جدید که عناصر مختلف مدیریت دانش را در نظر

معادله ساختاري، امکـان تعمـیم و تفسـیر هـر عنصـر بـه        سازيمدلسشنامه و طریق پر

است و سعی شـده   شدهتنهایی و در ارتباط با یکدیگر در موضوع آموزش عالی بررسی 

و اقـدامات مـدیریت دانـش بـر     سـازمانی  هـاي  قابلیتتأثیرمدل جامعی جهت بررسی 

توانـد بـه درك   مـی  ایـن مـدل   .شودآموزش عالی ارائه  مؤسساتو ها عملکرد دانشگاه

استقرار مـدیریت دانـش در    برايو راهنماي عملی  کندمدیریت دانش کمک  هايمؤلفه

  .بخش آموزش عالی فراهم آورد

موفقیت حیاتیعوامل سازمانی یا هاي قابلیت
1

تـوان بـه شـش    مـی  رامدیریت دانش 

یانـگ و  ؛ 2000؛ چـوي و لـی،   2009گلـدن،  (دسته کلی فعالیـت و حمایـت مـدیریت    

ــاران،  ــاران، 2009همک ــگ و همک ــاران، 2009؛ چان ــااو، 2010؛ وو و همک ؛ 2010؛ ج

؛ 2000؛ چـوي و لـی،   2009گلـدن،  (و سـاختار سـازمانی   ها ، سیستم)2002ککزسمل، 

ــگ و همکــاران،  ــگ و همکــاران،2009یان هــاول و (فرهنــگ ســازمانی  ،)2009؛ چان

؛ وو و 2009یانـگ و همکـاران،   ؛ 2000؛ چـوي و لـی،   2009گلـدن،  ؛ 2013انانسینت، 

؛ چـوي و لـی،   2009گلدن، (، فناوري )2002؛ ککزسمل، 2010؛ جااو، 2010همکاران، 

؛ لـی و چـوي،   2010؛ جـااو،  2009؛ چانگ و همکاران، 2009؛ یانگ و همکاران، 2000

و منـابع  ) 2002؛ ککزسـمل،  2010جـااو،  (عملکـرد   ، مدیریت)2002؛ ککزسمل، 2000

                                                                                                                              
1. Critical success factors/Enablers
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؛ چوي و جونـگ،  2009؛ یانگ و همکاران، 2000چوي و لی، ؛ 2013ز، اتزکویت(انسانی 

  . کردبندي تقسیم) 2010؛ وو و همکاران، 2009؛ چانگ و همکاران، 2010

اقدامات مدیریت دانش
سازمانی قابـل مشـاهده وابسـته بـه مـدیریت       هايفعالیت"1

رت و گـرور  بـه نقـل از داونپـو   ) 2009(گلدن ). 2009زاك و همکاران،(هستند "دانش

ـ  کند، رایجمیبیان ) 2001( کـارگیري نسـبی مخـزن    ه ترین اقدامات مدیریت دانش بـا ب

خیر دانـش جهـت تسـهیل دسـتیابی     دانش سر و کار داشته و هـدف ایـن اقـدامات تسـ    

 کســب و خلــق دانــش و بــه. باشــدمــی تــر توســط دیگــران در ســازمان مشــابهوســیع

؛ زاك و 2002؛ ککزســمل، 2010؛ جــااو،2000چــوي و لــی، (گــذاري دانــش اشــتراك

انانسـینت هـاول و  . هسـتند از مطرح ترین اقـدامات مـدیریت دانـش    ) 2009همکاران، 

  .انددر نظر گرفتهها تولید و انتشار دانش را رسالت اصلی دانشگاه) 2013(

شـود، مـدل   مـی  به کـار گرفتـه  هاسازمانیکی از رویکردهایی که براي ارزیابی عملکرد 

متوازن کارت امتیازي
2

ـیع و کـالن بـه        )) 1992(کاپالن و نورتون ( اسـت کـه بـا دیـدي وس

ـالی، مشـتریان،     می عملکرد سازمان هاي داخلـی و  فراینـد نگرد و بر اساس چهـار دیـدگاه م

بـه طـور اثـربخش در     BSCاز مـدل  . پردازدمی یادگیري و رشد به ارزیابی عملکرد سازمان

ـ  . ی و دولتی استفاده شده استي تولیدي، خدماتی، غیر انتفاعهاسازمان ـارگیري  ه اگرچـه ب ک

ـ  ـارگیري و   ۀآن در بخش صنعت به خوبی ثبت شده است ولی تحقیقات چندانی در زمین بک

محققـان   .)2005کراتـانوس و کراتـانوس،   (در بخش آموزش انجام نشده است  BSCانطباق 

ـا کمـ  کردههاي دانشگاهی و تحقیقاتی استفادهبراي ارزیابی محیطBSCمتعددي از  ک اند و ب

؛ چـن و  2000؛ آمارتونگـا و بالـدري،   2003دلکـر،  . (انـد آن برنامه راهبردي تـدوین نمـوده  

ـاران،   2006؛ پارپرهانسن و اینستن، 2007؛ اوماشانکار و دوتا، 2006همکاران،  ؛ کـالن و همک

  ).1388؛ مهرگان و دهقان نیري، 2006؛  کتونن، 2003

هـاي  ی الزم است مروري مجدد در خصوص پایـه فرضیات مدل مفهوم ۀتوسع براي

  . شوددر ادامه هر یک از فرضیات مدل تشریح می. نظري بحث داشته باشیم

باشـند  می مدیریت دانش شرایط اجرایی یا ساختاري در سازمانسازمانی هاي قابلیت

                                                                                                                              
1. Knowledge management practices/initiatives/processes
2. Balanced Score Card (BSC)
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لـی  ). 2009یانگ و همکاران، (نمایند می که موفقیت اقدامات مدیریت دانش را تضمین

عـواملی جهـت تسـهیل    را به عنوان مکـانیزم یـا   سازمانی هاي قابلیت، )2003(چوي  و

لـی و چـوي   . انـد کارگیري و پشتیبانی دانش در نظـر گرفتـه  ه گذاري، بخلق، به اشتراك

مدیریت دانش بر اقدامات مدیریت دانش و عملکرد سازمانی هاي قابلیتاثرات ) 2003(

چشمگیري بر خلـق   تأثیراند عوامل فرهنگی سازمان هاند و دریافتسازمانی بررسی نموده

نیز نشـان داده اسـت کـه فرهنـگ سـازمانی بـر اقـدامات        ) 1389(خاکپور  .دانش دارند

عوامـل سـاختار سـازمانی،     تـأثیر ) 2000(چـوي و لـی    .گذار استتأثیرمدیریت دانش 

ده و نتیجـه  فرهنگ، سازمانی، پرسنل و تکنولوژي را بر خلق و انتشار دانش بررسی نمو

معکـوس دارد و عامـل    تأثیراند که عامل تمرکز در ساختار سازمانی بر نشر دانش گرفته

در حالی که عوامل دیگر بر خلـق  . چندانی نداشته است تأثیرپشتیبانی فناوري اطالعات 

نشان داد ) 2013(نتیجه تحقیق رماچاندران و همکاران . مثبت دارند تأثیرو انتشار دانش 

سازمانی و اقـدامات مـدیریت دانـش مهـم     هاي دولتی مالزي قابلیتهاينشگاهداکه در 

نقش عوامل مختلف دیگري از قبیـل  . گیرندمیهستند گرچه چندان مورد استفاده قرار ن

ي همکـار و  هاسازمانمشترك با  هايفعالیتگرایش به کارآفرینی، فرهنگ کار گروهی، 

؛ هـو  2009لی و همکاران، (است  شدهررسی دانش کارکنان بر اقدامات مدیریت دانش ب

ــگ و همکــاران، 2009و همکــاران،  ــی، 2009؛ جان ــگ و ل ؛ کیســیلینگ و 2009؛ جیان

  :شودمی بر اساس موارد فوق فرضیه زیر پیشنهاد). 2009همکاران، 

مثبتـی بـر اقـدامات مـدیریت      تـأثیر مدیریت دانش سازمانی هاي قابلیت:اولفرضیه 

.دارندها دانش در دانشگاه

اصـلی در  هـاي  قابلیتمدیریت دانش بیانگر نقش  ۀبررسی تحقیقات پیشین در زمین

هـاي  قابلیـت چگونـه  انـد  ایـن مطالعـات نشـان داده   . باشـند می موفقیت مدیریت دانش

هاي زیادي صـورت گرفتـه اسـت تـا     بررسی. گذارند تأثیربر عملکرد سازمانی سازمانی 

هـا  باشند و این ویژگـی می یت سازمانی حیاتیهایی براي موفقچه ویژگی شودمشخص 

  ). 2009جانگ و همکاران، (گذارند  تأثیرچگونه بر سازمان 

هـاي  قابلیـت تـأثیر در تحقیقـات خـود   ) 2010(و یانـگ  ) 2007(گرینر و همکاران 

با این تفـاوت  . اندنکردهرا به ترتیب بر عملکرد مالی و عملکرد رقابتی بررسی سازمانی 
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هـا،  و تنها در پرسشنامه نکردهرا به عنوان متغیر جداگانه بررسی سازمانی اي هقابلیتکه 

در حالی که در اکثر تحقیقات، این عوامل  .اندطور ضمنی در نظر گرفتهه این عوامل را ب

بر عملکرد رقابتی و مشـتریان  آنهاتأثیرو اند به عنوان متغیر جداگانه در نظر گرفته شده

؛ چیانـگ،  2009؛ یانـگ و همکـاران،   2009نـگ و همکـاران،   ؛ جا2000چوي و لـی،  (

؛ یانـگ و همکـاران،   2009؛ لـی و همکـاران،   2000چوي و لی، (؛ عملکرد مالی )2004

؛ جیانـگ و  2009؛ یانـگ و همکـاران،   2009هو و همکاران، (؛ رشد و یادگیري )2009

همکـاران،   کیسـلینگ و (هاي داخلـی  فرایندو ) 2009؛ کیسلینگ و همکاران، 2009لی، 

توانـد بـه   مـی  سـازمانی هـاي  قابلیترسد، بررسی میبه نظر .بررسی شده است) 2009

  :شودمی زیر پیشنهاد ۀفرضی ،از این رو. عملکرد بهتر دانشگاه منجر شود

هـا  مثبتی بر عملکـرد دانشـگاه   تأثیرمدیریت دانش سازمانی هاي قابلیت:دومۀفرضی

  .دارند

ـ  مدیریت خلق و توزیع دانش  کـارگیري آن، مهـم تـرین دارائـی     ه سازمانی جهـت ب

قابلیت ایجاد خلق دانش سـازمان را  ). 2001گري، (سازمان در قرن بیست و یکم است 

تحقیقـات صـورت   ). 1999زاك، (سازد تا به شایستگی هاي کلیدي دست یابـد  قادر می

و تـاگوچی،   نوناکـا (اند پیشین نقش خلق دانش را بر موفقیت سازمانی نشان داده ۀگرفت

؛ لـی و همکـاران،   2007؛ تسـاي و لـی،   2003؛ لی و چـوي،  2000؛ چوي و لی، 1995

 فراینـد تـأثیر ۀمطالعات متعددي در زمین). 2009؛ ریرا و همکاران، 2008؛ سانگ، 2009

خلق دانش بر جنبه هاي متفاوت عملکرد سازمانی صورت گرفته است، از جملـه جنبـه   

؛ 2008؛ سـانگ،  2009؛ لـی و همکـاران،   2007و لـی،   ؛ تساي2002چوي و لی، (مالی 

؛ 2010؛ یانـگ،  2000چـوي و لـی،   (؛ جنبه رقابتی و مشـتریان  )2009ریرا و همکاران، 

؛ جنبــه رشــد و )2009؛ جانــگ و همکــاران، 2009و همکــاران،  ؛ ریــرا2008ســانگ، 

جنبه  و) 2009کیسیلینگ و همکاران،  ؛2008؛ سانگ، 2008اسکولز و هوگل، (یادگیري 

؛ کیسیلینگ و همکـاران،  2009؛ ریرا و همکاران، 2007تساي و لی، (هاي داخلی  فرایند

. گـذاري دانـش اسـت   ترین اقدامات مـدیریت دانـش، بـه اشـتراك    یکی از مهم). 2009

. اندي دانش و عملکرد سازمانی پرداختهگذارمحققان زیادي به بررسی ارتباط به اشتراك

گذاري دانش بر عملکرد مالی سازمان را بررسی ربه به اشتراكتج تأثیربرخی از محققان 
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بــه  تــأثیرمحققــان دیگــري ). 2009؛ زاك و همکــاران، 2000چــوي و لــی، (انــد کــرده

؛ چوي و 2010یانگ، (اند کردهدانش را بر بعد مشتریان و رقابتی بررسی  گذارياشتراك

دانـش بـا    گـذاري اشتراكط به عالوه بر این ارتبا). 2009؛ جانگ و همکاران، 2000لی، 

؛ جیانـگ و  2009کیسیلینگ و همکاران، (ابعاد دیگري از عملکرد مانند رشد و یادگیري 

هاي داخلــی فراینــدو ) 2009؛ هــو و همکــاران، 2009؛ یانــگ و همکــاران، 2009لــی، 

زاك و همکـاران  . نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      ) 2009کیسیلینگ و همکاران، (

هاي بازرگانی به ایـن نتیجـه   اقدامات مدیریت دانش در دانشکده تأثیرینه در زم) 2009(

هاي فراینـد مشـتریان و  (دست یافتند که اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد غیـر مـالی   

 تـأثیر بـه طـور غیـر مسـتقیم     آنهـا بطور مستقیم و بر عملکرد مـالی  ها دانشکده) داخلی

داري بـر  معنـا  تأثیردانش،  گذارياشتراكه ب) 2000(تنها در تحقیق چوي و لی . گذارند

  :شودبا توجه به توضیحات فوق فرضیه زیر پیشنهاد می. عملکرد مالی نداشت

هـا  مثبتی بر عملکرد دانشگاه تأثیرها اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه :سومفرضیه 

  .دارند

مات مدیریت دانـش  سازمانی بر اقداهاي قابلیت تأثیردر برخی از تحقیقاتی که به بررسی 

ـازمانی،    و عملکرد سازمانی پرداخته اند، عوامل حیاتی از قبیل مدیریت و رهبـري، سـاختار س

جانـگ و  (انـد  فرهنگ سازمانی، فناوري و نیروي انسانی به طور کلـی در نظـر گرفتـه شـده    

ـاران،  2010؛ وو و همکاران، 2000؛ چوي و لی، 2009همکاران،  و در ) 2007؛ گرینر و همک

ـاران،   (خی دیگر جزئیات این عوامل مد نظر قـرار گرفتـه اسـت    بر ؛ 2009کیسـلینگ و همک

ـاران،   2009؛ هوا و همکاران، 2009جیانگ و لی،  ؛ 2007؛ تسـاي و لـی،   2009؛  لـی و همک

نتایج کلی این تحقیقات حاکی از آن است کـه اقـدامات مـدیریت دانـش در     ) . 2010یانگ، 

کیسـلینگ  (انـد  و عملکرد سازمانی داشتهها ابطه بین قابلیتي در رمؤثربرخی از موارد، نقش 

ـاران،   2009؛ جانگ و همکاران، 2009؛ جیانگ و لی، 2009و همکاران،  ؛ 2009؛ لـی و همک

و در مـواردي  ) 2010؛ یانـگ،  2000؛  چـوي و لـی،   2000؛ لی و چوي، 2007تساي و لی، 

رسـد، بررسـی   مـی بـه نظـر    .انـد بـوده ) 2000؛ چوي و لی، 2009جیانگ و لی، (تأثیربدون 

کننـده  اقدامات مـدیریت دانـش و تضـمین    ۀتواند به عنوان پیش زمینمی سازمانیهاي قابلیت

  :شودمی از این رو فرضیه زیر پیشنهاد. عملکرد بهتر سازمان مد نظر قرار گیرد
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مـدیریت  سـازمانی  هـاي  قابلیتاقدامات مدیریت دانش در رابطه بین  :چهارم ۀفرضی

  .نقش میانی داردها ش و عملکرد دانشگاهدان

ها، در این مقاله سـعی شـده   به دلیل اهمیت بالقوه قابلیت مدیریت دانش در دانشگاه

و بـه منظـور کشـف روابـط میـان      هـا  است مدلی بر اساس مدیریت دانش در دانشـگاه 

ارائـه  ها مدیریت دانش، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاهسازمانی هاي قابلیت

  ).1شکل (شود

  

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق  )1(شکل 

روش

آزمون تجربی فرضیات اشاره شـده، در ایـن تحقیـق     برايمناسب هاي به دلیل نبود داده

فنـی  هاي دانشکده. شودآوري جمعها الزم بود هر دو نوع داده کیفی و کمی از دانشگاه

یـرا اقـدامات مـدیریت دانـش در     ز ؛دولتی ایران انتخاب شـدند هايدانشگاهو مهندسی 

با محیط خـارج از  ها فنی و مهندسی مشهودتر است و ارتباط این دانشکدههاي دانشکده

زیـرا   ؛دولتی انتخاب شدندهايدانشگاهاز طرفی . هاستدانشگاه بیشتر از سایر دانشکده

خـارج از   درهـا  برتر ایران هستند و برخی از این دانشـگاه هايدانشگاهاین دانشگاه ها، 

ابـزار  . تحقیق پیمایشی به عنوان روش تحقیق انتخـاب گردیـد   .اندایران نیز شناخته شده

کمی تحقیق از پرسشنامه هاي داده آوريجمعبراي . است ساختهمحققتحقیق پرسشنامه 

خـام  هـاي  داده آوريجمـع ساختاریافته استفاده شد، زیرا این روش مناسب ترین روش 

ت علمی جهت تحلیل ارتباطـات بیـان شـده میـان سـه بعـد مـدل        مرتبط از اعضاي هیئ

  .شودمیدر این بخش روش اجرایی و مشخصات نمونه ارائه . باشدمی

کـه بـه طـور    هـا  نفر از اعضاي هیئـت علمـی دانشـگاه    3در ابتدا مدل پیشنهادي به 

قابلیت هاي 

سازمانی 

عملکرد 

دانشگاه ها

اقدامات 

مدیریت 
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آنهـا از سـوي که اصـالحاتی   شدمدیریت دانش فعالیت دارند، ارائه  ۀتخصصی در زمین

نفـر از   9بـا  ها هاي کیفی مورد نیاز، مصاحبهسپس به منظور گردآوري داده. د شدپیشنها

یـابی بـه فهـم    دولتی، طبق قالـب مشـخص بـا هـدف دسـت      هايدانشگاهمدیران ارشد 

تیجـه، تحلیـل محتـوا و کدگـذاري     در ن. انجـام شـد  هـا  شرایط دانشـگاه  ةتر دربارعمیق

هـر بعـد   هـاي  مؤلفـه جود و ارتباطـات ابعـاد و   هاي کیفی حاصل از مصاحبه ها، وداده

  . شدمشخص 

گیـري از نتـایج   ، بـا بهـره  سـازمانی  هاي قابلیتگیرياندازهپرسشنامه، براي  ۀدر تهی

عوامل مـدیریت و رهبـري ارشـد     ۀمختلف در زمینهاي بخش کیفی تحقیق و پرسشنامه

و همکـاران،  ؛ یانـگ  2002ککزسـمل،  (، تکنولـوژي  )2002؛ ککزسـمل،  2009گلـدن،  (

ککزسـمل،  (، فرهنـگ سـازمانی   )2009؛ اندرسون، 2002؛ چوي، 2004؛ چوانگ، 2009

؛ یانـگ و  2004؛ چوانـگ،  2009؛ گلـدن،  2009؛ هـو و همکـاران،   2002؛ چوي، 2002

؛ گلـدن،  2002؛ چوي، 2004چوانگ، (، منابع انسانی )2009؛ اندرسون، 2009همکاران، 

؛ چـوي،  2004؛ چوانگ، 2009یانگ و همکاران، (و ساختار سازمانیها سیستم، )2009

ــون، 2002 ــرد  )2009؛ اندرس ــدیریت عملک ــمل، (و م ــد، 2002ککزس ، )2009؛ رینان

  .شدمربوط به هر عامل طراحی هاي گزینه

موجـود در زمینـه   هـاي  در بخش اقدامات مدیریت دانش، بـا اسـتفاده از پرسشـنامه   

و در ) 2009؛ جیانـگ،  2009انـد،  ؛ رین2008اسـکولز و هوگـل،   (کسب و خلق دانـش  

گلدن، (متفاوت هاي زمینه به اشتراك گذاري دانش با بررسی و ایده گرفتن از پرسشنامه

و با در نظر گرفتن شـرایط  ) 2009؛ جیانگ، 2009؛ ریناند، 2009؛ هو و همکاران، 2009

  . شدو نظرات مصاحبه شوندگان، پرسشنامه این دو اقدام طراحی ها دانشگاه

به تفکیک چهار منظـر کـارت   ها بخش عملکرد دانشگاهمنظور طراحی پرسشنامه به 

گرینـر و همکـاران،   (مطرح شده مـرتبط در منظرهـاي مـالی    هاي امتیازي متوازن، گزینه

، مشـتریان  )2009؛ لی و همکـاران،  2007؛ تساي و لی، 2009؛ یانگ و همکاران، 2007

؛ کیسیلینگ 2009؛ یانگ و همکاران، 2009؛ زاك و همکاران، 2007گرینر و همکاران، (

؛ زاك و 2007؛ گرینر و همکاران، 2009ریناند، (هاي داخلی فرایند، )2009و همکاران، 

ــاران،  ــون، 2009همک ــادگیري  ) 2009؛ اندرس ــد و ی ــد، (و رش ــر و 2009رینان ؛ گرین
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 ؛ یانگ و2009؛ هو و همکاران، 2002؛ چوي، 2009؛ زاك و همکاران، 2007همکاران، 

بررسـی شـد، همچنـین    ) 2009؛ کیسیلینگ و همکاران، 2009؛ جیانگ، 2009همکاران، 

 550جلسـه  [شاخص هاي ارزیابی آموزش عالی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگـی  

هـاي  و مراکـز وابسـته بـه دسـتگاه    ها هاي ارزیابی دانشگاه، شاخص]26/8/1383مورخ 

سـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و     اجرایی دفتر نظارت و ارزیـابی آمـوزش عـالی واب   

و نظرات مصاحبه شوندگان در بخـش کیفـی تحقیـق مـد     ] 1386مصوب سال [فناوري 

  .نظر قرار گرفت

بندي، پرسشنامه چند بخشی تهیه گردید که هـر بخـش شـامل تعـدادي     پس از جمع

 ۀدر مرحل. بود "خیلی زیاد"تا  "خیلی کم"اي بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه سؤال

نفـر از اعضـاي هیئـت علمـی      38زمایشی، پرسشنامه به صورت حضـوري در اختیـار   آ

فنی و مهندسی که در امـور آموزشـی، پژوهشـی و اجرایـی داراي سـابقه      هاي دانشکده

بنـدي  پس از جمـع . صوص سؤاالت گرفته شددر خآنهاباشند قرار گرفت و نظرات می

بـراي بررسـی همسـانی    . شـدند ت حـذف  سـؤاال نظرات و ارزیابی پایایی، تعـدادي از  

درونی
1
و پایایی 

2
. شـود مـی کرونباخ و همبستگی کلی همـه عوامـل بررسـی     α، مقدار  

در علوم اجتمـاعی مقـدار  . ، رایج ترین برآورد سازگاري داخلی استکرونباخ αضریب 

α هیـر و همکـاران،   (پنهان پذیرفته اسـت  متغیرهايتمامیبراي 6/0بزرگتر از  کرونباخ

پذیرفتـه   3/0از طرفی مقدار آیتم همبستگی کلی متغیر مشاهده شده بزرگتـر از  ). 2010

آنهاهایی که مقدار آیتم همبستگی کلی  سؤالاز این رو، ). 2006لین و همکاران، (است 

 بهبـود آنهـا کرونباخ متغیرهاي پنهان با حذف  αهایی که مقدار سؤالبود یا  3/0کمتر از 

پرسشنامه  نهایتاً. ندشداي حذف داشت، به صورت مرحلهتوجیه آنهایافت، و حذف می

  .قرار گرفت تأییددر بخش جمعیت شناختی مورد  سؤال5اصلی و  سؤال41با 

فنی هاي اعضاي هیئت علمی دانشکده ۀبه کلی پرسشنامه 4500، 1391در اوایل سال 

و مـابقی   نفر به صورت کاغـذي  100به (دانشگاه دولتی ایران ارسال شد  70و مهندسی 

 9/6و نـرخ بازگشـت    شدپرسشنامه تکمیل شده دریافت  332). به صورت الکترونیکی

                                                                                                                              
1. Internal consistency
2. Reliability analysis
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هـاي  ویژگـی . پرسشـنامه تحلیـل شـد    314پرسشنامه حذف و  18بود، که از این تعداد 

کار، مرتبه علمی، نام دانشـگاه، جنسـیت بـه طـور      ۀدهندگان به تفکیک سن، سابقپاسخ

دانشـگاه   29پرسشـنامه از   334به طـور کلـی   . ستآورده شده ا) 1(خالصه در جدول 

  . پرسشنامه تحلیل شد 314پرسشنامه حذف و  20که از این تعداد  شددریافت 

  آمار توصیفی نمونه )1(جدول 

  درصد  تعداد  موارد  متغیر

  سن

  8/3  12  سال 30-25

  8/17  56  سال 35-31

  5/11  36  سال 40-36

  7/19  62  سال 45-41

  5/18  58  سال 50-46

  0/14  44  سال 55-51

  8/10  34  سال 60-56

  8/3  12  سال 60بیش از 

  کار ۀسابق

  8/24  78  سال 5-1

  0/14  44  سال 10-6

  8/17  56  سال 15-11

  6/14  46  سال 20-16

  6/16  52  سال 25-21

  6/7  24  سال 30-26

  5/4  14  سال 30بیش از 

  علمی ۀمرتب

  4/6  20  استاد

  8/26  84  دانشیار

  1/56  176  استادیار

  8/10  34  مربی

  جنسیت
  5/4  14  زن

  5/95  300  مرد

هایافته

هـاي  قابلیـت . اسـت متغیر مشـاهده شـده    12و ) سازه(متغیر پنهان  3مدل تحقیق شامل 

، تکنولـوژي  (fm)شامل متغیرهاي مشاهده شده مدیریت و رهبري(KMCSF)سازمانی 

(ft) فرهنگ سـازمانی ،(fc) انسـانی  ، منـابع(fh) و سـاختار سـازمانی  هـا  ، سیسـتم(fs)، 

. یـا مسـتقل اسـت    پنهـان بیرونـی  سازه متغیر به عنوان  (fa)مدیریت و ارزیابی عملکرد 
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شـامل متغیرهـاي مشـاهده    (KHMP)اقدامات مدیریت دانش  ،پنهان میانجیةساز متغیر

ازه پنهـان  سـ  متغیـر و  (ps)دانـش   گـذاري اشـتراك و به  (pc)شده کسب و خلق دانش 

شامل متغیرهاي مشـاهده شـده جنبـه مـالی     (UP)ها عملکرد دانشگاهدرونی یا وابسته، 

(of)جنبه ذي نفعان ،(oc) هاي داخلی فرایند، جنبه(oi)    جنبـه رشـد و یـادگیري ،(og)

  .هستند

در ایـن تحقیـق،   . کمی اسـتفاده شـد  هاي داده ۀاولی براي تحلیل  19SPSSنرم افزار 

مقــدار حــداقل و اســت606/0ي مشــاهده شــدهمتغیرهــا کرونبــاخαضــریب حــداقل 

کـه متغیرهـا   دهـد  مـی ایـن نشـان  . است 434/0ي مشاهده شده متغیرها همبستگی کلی

در نتیجه همسـانی درونـی و پایـایی پرسشـنامه مـورد      داراي سازگاري درونی هستند و 

  . گیردمیقرار تأیید

بــاخ و ضــرایب همبســتگی میــان میــانگین، انحــراف اســتاندارد، ضــرایب آلفــا کرون

ن همه میزان همبستگی بی. آورده شده است) 2(پنهان در مدل در جدول سازه متغیرهاي 

ین معنا که سطح باالي یک متغیر وابسته به سـطح بـاالي   متغیرها قوي و مثبت است، بد

. را آشـکار کنـد  هـا  میان سـازه  درجه رابطه تواند فقطمیهاهمبستگی. متغیر دیگر است

ها، تحلیل گري اثر میان سازهراي درك بیشتر اثر مستقیم و غیرمستقیم، به عالوه میانجیب

  .بیشتر توسط مدل معادله ساختاري الزم است

و ماتریس  کرونباخ ي، همبستگی کلی و ضرایب آلفامیانگین، انحراف استاندارد )2(جدول 

  پنهانسازه همبستگی متغیرهاي 

متغیرها

تعداد 

متغیرهاي 

  ده شدهمشاه

*میانگین
انحراف 

*استاندارد

Corrected Item-
Total 

Correlation*
UPKMPKMCSF

UP42.8562.58951.576- .6810.795*

KMP22.4639.66382.4910.656**861.هر دو*

KMCSF62.6718.61661.601- .775.763**.850**0.870*

SPSSکلی و ضرایب آلفا کرونباخ محاسبه شده در نرم افزار میانگین، انحراف معیار، همبستگی  *

  AMOSمحاسبه شده در نرم افزار 001/0همبستگی در سطح معنی دار  **
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تحقیـق  هاي روش مدل معادله ساختاري بر اساس تعامل منعطف میان تئوري با داده

اجـرا  معلومات تجربی و تئوري جهت درك بهتر دنیاي واقعـی   ساختنبه عالوه مرتبط 

معرفی شـده براینـدي از   هاي در مواردي که اغلب سازه). 1981فرنل و الرکر، (شودمی

بر اساس متغیرهاي پنهان و مشاهده شده  سازيمدلهستند، چنین تحلیلی براي ها پدیده

، متغیرهـایی بـا   گیرياندازهمعادله ساختاري شامل خطاهاي  سازيمدل. است تأییدمورد 

  ). 2010لیاو و وو، (گروه چندگانه است هاي مقایسه چندگانه وهاي شاخص

 يمقـدار ضـرایب آلفـا   (در سطح رضایت بخش پایایی هسـتند  ها که سازهبه دلیل آن

تـوان  میبـراي نمونـه کامـل،    گیرياندازه، در رابطه با کیفیت مدل )2کرونباخ در جدول 

افـزار  توسـط نـرم  گیري هاي سنجش مدل اندازهشاخص). 1978نونالی، (اطمینان داشت 

20AMOS   بـرازش چنـدان قابـل قبـول     هـاي  با توجه به این که شـاخص . شدمحاسبه

  .شودنبودند، الزم بود مدل اصالح 

هاي اصالحشاخص
1
کننـد کـه در صـورت آزادگـذاردن پـارامتر یـا       می مدل برآورد 

کوئر چه مقـدار از کـاي اسـ   اند پارامترهایی که در حال حاضر ثابت یا مقید تعریف شده

قاسمی، (یافت  برازش بهبود خواهندهاي مدل کاسته خواهد شد و در نتیجه آن شاخص

توانـد از  مـی  دهد که برازش مـدل می هاي اصالح مدل پیشنهادبررسی شاخص). 1389

و ) گیري فرهنگ سـازمانی وابسته به متغیر اندازه(٣eطریق ایجاد همبستگی بین عبارت 

۴e)جـدول  (به طور قابل توجهی بهبود یابـد   )گیري منابع انسانیوابسته به متغیر اندازه

3.(  

  شاخص هاي اصالح )3(جدول

M.I. Par Change

e4 <--> e10 ۶٣٠/٢٠ ٠٧٠/٠

e3 <--> e4 ٨١۶/۵١ ١١۶/٠
e1 <--> e5 ٢٩٣/٢۴ ٠۶١/٠
e1 <--> e4 ١٨٧/٢٩ ٠٧٧/٠ -
e1 <--> e3 ٧٣٩/٢٠ ٠٧۵/٠ -

  

                                                                                                                              
1. Modification indices (MI)
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زیرا بدیهی  ؛داراي توجیه نظري است ۴eو  ٣eی بین در این تحقیق، ایجاد همبستگ

پـس از اصـالح، مـدل    . یکدیگرنـد تأثیرتحت منابع انسانی  و است که فرهنگ سازمانی

برازش در جـدول  کلی هاي مقدار شاخص. مورد برازش قرار گرفت مجدداً گیرياندازه

محـدوده  شـاخص بـرازش در    6، شـود میطور که مشاهده همان. آورده شده است) 4(

بـا   02/0تفـاوت  (تقریبا در محـدوده قابـل قبـول     RMSEAقابل قبول است و شاخص 

  .است تأییدمدل اصالح شده مورد  ،بنابراین ؛است) آستانه قابل قبول

  اصالح شده گیرياندازهشاخص برازش مدل )4(جدول 

RMR   RMSEA   IFI   CFI   AGFI   GFI   
Relative 
Chi-Sq)  

P value df  
Chi-

square  

شاخص 

و 

محدوده 

قابل 

  قبول

032/0  100/0  919/0  918/0  854/0  906/0  136/4  000/050  819/206  
مقدار 

  مدل

  

روایی منطقـی و وابسـته   . قرار گیرد تأییدروایی ابزار تحقیق نیز باید مورد  ،از طرفی

 بـا ) همگرا و افتراقی(قرار گرفت و روایی سازه  تأییدبه معیار در مرحله آزمایشی مورد 

را هـا  مقدار بارهـاي عـاملی روایـی همگـراي سـازه     . استفاده از نمونه کامل بررسی شد

هـا  نشان دهنده آن هسـتند کـه بخـش   ) 5/0حداقل (بارهاي عاملی زیاد . کندمی بررسی

در مدل انـدازه  ).2006هیر و همکاران، (روي برخی موضوعات مشترك همگرا هستند 

را ها ، روایی افتراقی سازهبا سازه هاي دیگر دارندهایی که همبستگی باالیی گیري، سازه

به عنوان کـران بـاالي مقـدار     = 90/0rدر این تحقیق . باید حذف شوند آورند ومیپایین

پـس   گیرياندازهدر مدل  ).2010برن، (همبستگی بین دو سازه در نظر گرفته شده است 

و ضـرایب  ) 5جـدول  (5/0از بارهاي عاملی بزرگتر  ۀهمي، تأییداز انجام تحلیل عامل 

و در نتیجه روایـی   شدخص شم) 2جدول (9/0همبستگی میان متغیرهاي پنهان کمتر از 

  .قرار گرفت تأییدابزار تحقیق مورد 
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  )بارهاي عاملی(رگرسیونی استاندارد شده هاي وزن )5(جدول

برآورد

fm <--- KMCSF 837/0

ft <--- KMCSF 646/0

fc <--- KMCSF 705/0

fh <--- KMCSF 607/0

fs <--- KMCSF 861/0

fa <--- KMCSF 698/0

pc <--- KMP 772/0

ps <--- KMP 636/0

of <--- UP 683/0

oc <--- UP 598/0

oi <--- UP 854/0

og <--- UP 657/0

P< 001/0

بـه  . شد معادله ساختاري تدوین ،گیرياطمینان از قابل قبول بودن مدل اندازهپس از 

  ٢٠AMOSدله سـاختاري در  معا سازيمدلروش،  ثباتنتایج و  صحتمنظور ارزیابی 

مطابقـت  ها دهد که این ساختار به خوبی با دادهمینتایج برازش کلی مدل نشان.شداجرا 

عـادي و اسـتاندارد شـده بـه روش     ) تأثیرضرایب (وزن هاي رگرسیونی). 2شکل (دارد 

برآورد حداکثر درستنمایی
1

تأییـد 2و  1فرضـیات  .شـود مـی  مشـاهده ) 6(در جـدول 

، اما فرضیه سوم به دلیـل داشـتن   1/0تر از استاندارد شده بزرگتأثیرضرایب  باشوندمی

< P05/0شودمین تأییدنیست و  دارمعنی.  

  

  

                                                                                                                              
1. Maximum likelihood estimation (MLE)
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  نماییبرآورد حداکثر درستاستاندارد شده به روشعادي و هاي رگرسیونی وزن )6(جدول 

شماره

رضیهف
مسیر

برآورد 

غیراستاندارد

خطاي 

معیار

نسبت 

بحرانی

سطح 

يدارمعنی

برآورد 

استاندارد
نتیجه

1 KMP <--- KMCSF 718/0  066/0 833/10 *** 847/0 شده تأیید

2 UP <--- KMCSF 097/0 160/0 608/0 543/0 115/0 نشده تأیید

3 UP <--- KMP 758/0 218/0 469/3 *** 761/0 هشد تأیید

*** P< 001/0

  
  

  ضرایب برآورد شده مسیر مدل )2(شکل 

سازياز روش خودگردان که) 7(جدول بر اساس نتایج ذکرشده در 
1

به دست آمده،  

مـدیریت  سـازمانی  هـاي  قابلیـت در رابطه بین اقدامات مدیریت دانشنقش متغیر میانی 

هـاي  غیر مسـتقیم قابلیـت  اثر قرار گرفته است و تأییدمورد ها عملکرد دانشگاه ودانش 

                                                                                                                              
1. Bootstrapping

تایید 

  نشده
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 تأییـد چهـارم مـورد    ۀفرضـی  بنـابراین، . است تأییدمورد ها سازمانی بر عملکرد دانشگاه

  .شده استنشان داده ) 2(کمی در شکل هاي داده باشده  تأییدمدل . گیردمیقرار

 سازمانی مدیریتهاي نقش متغیر میانی اقدامات مدیریت دانش در رابطه بین قابلیت )7(جدول 

  عملکرد دانشگاه ها ودانش

نتیجه

Bootstrapping  

  

SE  
Point 

Estimate
  

شماره

  فرضیه
Percentile 95% CI  

Percentile 95% 
CI  

Two Tailed 
Significance  

Upper  Lower  

  *۶۴۵/٠  ٢۵٩/٠  ۴٠٢/٠  ١۵٧/١  001/0شده تأیید
KM 

CSFs  
4  

*P < 05/0

انگر تحلیل مسیر است و نتایج اثر مستقیم و غیر بی) 8(جدول نتایج گزارش شده در 

  . دهدمیمستقیم هر سازه را نشان

  اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کلی استاندارد شده در مدل )8(جدول 

متغیر سازه 

وابسته

متغیر سازه 

مستقل

اثر کلی 

استاندارد شده

اثر غیرمستقیم 

استاندارد شده

اثر مستقیم 

استاندارد شده

 اقدامات

مدیریت 

دانش

<---
هاي قابلیت

سازمانی

847/0*** 847/0***

عملکرد 

دانشگاه ها
<---

هاي قابلیت

سازمانی

645/0* 645/0*

عملکرد 

دانشگاه ها
<---

اقدامات مدیریت 

دانش

761/0*** 761/0***

*P < 05/0

*** P< 001/0

  

  

  شده تحقیق تأییدمدل  )3(شکل

قابلیت هاي 

سازمانی 

  عملکرد 

دانشگاه ها

اقدامات 

مديريت 

دانش

٧۶١/٠
***  

٨۴٧/٠
***  
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گیرينتیجه

، که بـه روشـنی نقـش متغیرهـاي     شودمیدر این تحقیق، مدل جامعی پیشنهاد و بررسی 

را در اقدامات اند کلیدي مختلفی که در تحقیقات گذشته به صورت پراکنده بررسی شده

اصـلی تحقیـق   هـاي  نتـایج و اسـتدالل  . کندمیبیانها مدیریت دانش و عملکرد دانشگاه

  :بدین شرح است

مـدیریت  سـازمانی  هـاي  قابلیتمستقیم میان  ۀدهد که رابطمیآنکه، نتایج نشاناول 

این نتیجه با برخی از تحقیقات انجـام شـده   . شودمین تأییدها، دانش و عملکرد دانشگاه

سـازگار  )2000؛ لـی و چـوي،   2009؛ هـو و همکـاران،   2009یانگ و همکاران، (قبلی 

نیـز نشـان داده شـد کـه دانـش      ) 2009(ران گرچه در تحقیق کیسلینگ و همکـا . نیست

توجه به عوامـل   بنابراین،. گذار نیستتأثیرکارکنان به طور مستقیم، بر عملکرد سازمانی 

و ساختار سازمانی ها مدیریت و رهبري، فناوري، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، سیستم

منجر به عملکـرد  مدیریت دانش به تنهایی هاي و مدیریت عملکرد به عنوان زیر ساخت

توان توجیه کـرد کـه   میبه طور کلی، مغایرت موجود را چنین. شودمینها بهتر دانشگاه

انجـام  ) تولیدي یا خدماتیهاي شرکت(غیر دانشگاهی هاي تحقیقات ذکر شده در محیط

  . با دانشگاه بسیار متفاوت استهاسازمانشده است و محیط درونی این 

ـازمانی مـدیریت   هـاي  کند کـه قابلیـت  میعادله ساختاري بیاندوم آن که، نتایج مدل م س

ـا تقویـت بیشـتر      ؛گذار استتأثیردانش بر اقدامات مدیریت دانش به طور مثبت  ـارتی ب به عب

سازمانی مدیریت دانـش در دانشـگاه هـا، اقـدامات مـدیریت دانـش بهتـر اجـرا         هاي قابلیت

ـاران،   (انجام شـده  که این یافته با اغلب نتایج تحقیقات . خواهد شد ؛ 2009کیسـلینگ و همک

؛ لـی  2007؛ تساي و لـی،  2009؛ لی و همکاران، 2009؛ هو و همکاران، 2009جیانگ و لی، 

ـازمانی بـراي اجـراي    هـاي  که بـه نقـش کلیـدي قابلیـت    ) 2010و یانگ،  2000و چوي،  س

هـاي  تمو سیسـ هـا  سـاختار دانشـگاه  . کنـد، مطابقـت دارد  مـی اقدامات مدیریت دانش اشاره

هاي الزم براي اقدامات مـدیریت دانـش   ترین زیرساختیکی از مهمآنهاسازمانی موجود در 

که حرکـت جمعـی   اي باشد و ساختار سازمانی باید به گونهها سیستم. باشدمی هادر دانشگاه

و اختراعات افراد ثبـت و بـه رسـمیت شناسـد و     ها ها، ابتکارات، نوآوريایده. را ترویج کند

  .هاي انگیزشی در نظر گرفته شودي مشارکت در اقدامات مدیریت دانش، سیستمبرا

میـان   ۀرابطـ  تأییـد هند که شواهد تجربی کـافی بـراي   دمیسوم این که، نتایج نشان
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وجود دارد و این نتیجـه بـا دسـتاوردهاي    ها دانشگاهاقدامات مدیریت دانش و عملکرد 

؛ لـی و  2009؛ ریرا و همکـاران،  2009ن، ؛ جانگ و همکارا2009جیانگ و لی، (پیشین

؛ هو و 2008؛ اسکولز و هوگل، 2009؛ لی و همکاران، 2007؛ تساي و لی، 2000چوي، 

کنـد اقـدامات مـدیریت    می تأییددرنتیجه، این تحقیق . هم راستا است) 2009همکاران، 

وزه پشتیبانی این دو حهاي شی، پژوهشی و فعالیتآموزدانشدانش شامل کسب و خلق 

دولتـی  هـاي دانشـگاه فنی و مهندسـی  هاي گذاري آن میان اعضاي دانشکدهو به اشتراك

نشانگر آن اسـت کـه توجـه بـه     ها یافته.شودمیها ایران، موجب بهبود عملکرد دانشگاه

ریـزي  اجراي مدیریت دانش ضروري است و مناسب اسـت مـدیریت دانـش در برنامـه    

کسب و خلق دانش جدید و پس از آن انتشـار   رایندف. استراتژیک دانشگاه گنجانده شود

 هـا ترین اقـدامات مـدیریت دانـش در دانشـگاه    مـؤثر دانش در میـان اعضـاي دانشـگاه،    

  .باشندمی

سـازمانی  هـاي  قابلیـت چهارم، نقش متغیر میانی اقدامات مدیریت دانـش در رابطـه   

دهـد کـه   مـی  نشواهد تجربی نشـا . است تأییدمدیریت دانش و عملکرد دانشگاه مورد 

هـا  مـدیریت دانـش و عملکـرد دانشـگاه    سـازمانی  هـاي  قابلیـت رابطه غیر مستقیم میان 

 در نتیجه، این مقاله نشـان . نیست دارمعنیآنهااست در حالی که رابطه مستقیم  دارمعنی

مـدیریت دانـش و   سـازمانی  هاي قابلیتدهد که اقدامات مدیریت دانش، رابطه میان می

  .کندمی را تقویتها عملکرد دانشگاه

به عبارت دیگر، به منظور بهبود عملکرد دانشگاه ها، باید اقدامات مدیریت دانش در 

سـازمانی  هـاي  قابلیتاجرا شود و قبل از اجرا به بسترهاي اولیه آن که همان ها دانشگاه

  .است، توجه شود

دانشگاه هـا،  پردازي از طریق ارائه یک مدل نظري در حوزه مدیریت دانش در نظریه

بـه  هـا  ، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاهسازمانیهاي قابلیتبا در نظر گرفتن 

ایـن تحقیـق پـس از ارائـه مـدلی      . طور همزمان یکی از نوآوري هاي این تحقیق اسـت 

مدیریت دانش بـر  سازمانی هاي قابلیتمستقیم و غیر مستقیم  تأثیرتئوریک در خصوص 

ایش مدل را در دستور کار قرار داده و بـه نـوعی نتـایج تئوریـک     عملکرد سازمانی، آزم

. تحقیق را در دانشگاه هاي دولتی کشور، مورد مطالعه و آزمون تجربی قـرار داده اسـت  
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مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بصورت سازمانی هاي قابلیتدر تحقیقات پیشین اثر 

ر گرفتن چهار جنبه متوازن عملکـرد  اما این تحقیق، با در نظ. متوازن بررسی نشده است

  .انجام شده استها براي دانشگاه

لـذا توصـیه   . شودمیکارگیري دانش را شامل ه ت مدیریت دانش از کسب تا بااقدام

همچنـین،  . ، در تحقیقات آتی سایر اقدامات مدیریت دانش نیز مد نظر قرار گیردشودمی

هـاي  ، مناطق جغرافیایی، تعـداد دانشـکده  هامیانی دیگري مانند سابقه دانشگاهمتغیرهاي 

تواند مـورد مطالعـه قـرار    می و تعداد اعضاي هیئت علمی دانشگاهها موجود در دانشگاه

دینامیکی براي بررسی رفتار دینامیکی عوامل حیـاتی  هاي کارگیري ابزار سیستمه ب. گیرد

یقات بعدي مد نظـر  توان در تحقمی ها، راموفقیت و اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه

  .قرار داد
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