
 هادانشگاهو اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان  طراحی
 رقیه حجتی
 عصمت مسعودی ندوشن
 نیره شاه محمدی
 مهدی سبحانی نژاد

 چکیده

پرداخته شده است.  هادانشگاهدراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان 
و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع  کاربردی، روش پژوهش حاضر از نظر هدف

داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده 
 نمونه کمک به که .است دانشگاهی خبرگان از متشکل حاضر پژوهش نظر مورد آماری جامعهاست. 

 سنجش ابزار شدند. انتخاب تربیتی علوم حوزه خبره نفر 03 تعداد هدفمند برفی گلوله سرشماری گیری

 یهاشاخص و هامؤلفه ،ابعاد ،الگو آن در که مصاحبه یافته سازمان نیمه فرم یک کمک به حاضر پژوهش
 بررسی هایتئور ،مطالعات ها،یافته ،الگوها ابتدا کار این برای بود. شده تنظیمالگوی مدیریت دانش 

 فرم محوری گذاری کد بندی مقوله از بعد و شدند احصا هاشاخص باز گذاری کد توسط سپس د.گردی

 فن طریق از و شود انجام انتخابی گذاری کد تا شده ارسال حوزه خبرگان از نفر 03 یبرا مصاحبه نهایی

 فن مدد به یافته سازمان مصاحبه فرم روایی و اعتبار آمد. دست به نظری اشباع عمیق مصاحبه و دلفی

 که آنست بیانگر حاضر پژوهش هاییافته و است کیفی هاداده تحلیل و تجزیه روش آمد. دست به دلفی

 مددیار تواندیم که است گویه 111 از مرکب هادانشگاه کارکنان برایالگوی مدیریت دانش  بهینه الگوی

 ،دانش تولید بعد شامل اولویت رتیبت به که است بعد 4 از مرکب مذکور الگوی باشد. هادانشگاه کارکنان
 مذکور الگوی سازنده یهامؤلفه .است دانش بازتولید بعد و دانش بکارگیری بعد ،دانش سازماندهی بعد

 و ذخیره ،دانش پردازش و تدوین ،دانش توسعه ،دانش کسب ،دانش شناسایی ،دانش اهداف شامل
 .است جدید دانش خلق و تولید و دانش رزیابیا ،دانش کاربرد ،دانش تسهیم و اشتراک ،دانش نگهداری
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 مقدمه
های استراتژیک و پویای امروز به توسعه دارایی ها برای بقا در دنیای رقابتیسازمان

های اند تا بتوانند با کمک منابع و توانمندیخود از طریق مدیریت دانش روی آورده
هایی توانایی چنین سازمان، مزیت رقابتی کسب کنند، ناملموس و غیرقابل تقلید خود

و تنها در صورتی  رودیمها یک توانمندی کلیدی به شمار در خلق و توسعه این دارایی
ارزشمند خواهد بود که بتواند به خلق و کاربرد دانش جدیدی کمک کند که مزیتی 

بعد از مطرح شدن مفاهیم  (.1311، اسچومکرامیت و باشد )رقابتی به دنبال داشته 
پا به  دانشمفهوم جدیدی به نام مدیریت ، جامعمدیریت کیفیت  مجدد ومهندسی 

مدیریتی و  یهامهارتا توسل به نوآوری و ابداعات در عرصه وجود گذاشت که ب
یادگیری سازمانی نقاط مشترک فراوان داشته و تمرکز اصلی آن بر توسعه مدیریت 

با بررسی و ، (. لذا1310ید، فابن است )فکری و مهارتهای مدیریتی بوده  هاییهسرما
 توانیم هامانسازآن در حیطه عملکرد  هاییژگیوتحلیل مدیریت دانش و اهمیت 

به یک  هاسازماندریافت که برخورداری از دانش و اطالعات به روز برای ادامه حیات 
ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. به خصوص اگر روند تغییر و تحوالت دانش در 

که جامعه فراصنعتی  شودیمجامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این نتیجه حاصل 
نیرو افزا جای خود را به  هاییفناورالعاتی است که در آن به تدریج امروز جامعه اط

، فرآیندی است که طی آن، و در آن مدیریت دانش دهندیمدانش افزا  هاییفناور
از  یامجموعهاز طریق ، سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود
برای دستیابی ، گذاری آنفرآیندها که در سازمان برای خلق دانش و به اشتراک 

. لذا تغییرات سریع درمحیط پردازدیم شودیمحداکثری به اهداف به کار گرفته 
را به اکتساب و به روزرسانی دانش به منظورکسب مزیت رقابتی  هاسازمان، امروزی

 (.1314، همکارانآله و است )ملزم کرده 
فکری و بر  هایییداراسیله به عنوان فرایندی که به و، از آنجائی که مدیریت دانش
انسانی  هاییهسرماتعریف شده است که همان کند، یماساس دانش خود ارزش تولید 

 به، انسانی سرمایۀ، پیشرفت روز افزون تکنولوژی و شدن جهانی عصر است لذا در
به عبارت  .(1312، مهروترامیلر و است )ها قلمداد شده سرمایۀ سازمان مهمترین عنوان

سامان دهی و انتقال دانش ، دیریت دانش به عنوان فرایند سیستماتیک اکتسابدیگر م
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اعضای سازمان است که در نتیجه آن سایر اعضا بتوانند از آن استفاده کرده تا کاراتر 
لذا اهداف اصلی مدیریت دانش در یک سازمان را: ترفیع و ارتقا ، اندکردهشوند تعریف 

اشتراک گذاری دانش و استفاده مجدد از آن و  کاهش مشکالت موجود در به، دانش
(. از طرفی امروزه برای 1032، حجازی نیادانند )یمهمچنین حفظ و نگهداری دانش 

آموزش عالی پنج وظیفه اصلی در سطح بین المللی ترسیم شده  مؤسساتو  هادانشگاه
تبیین  به چند نقشی و چند نهادی، را از تک نقشی و تک نهادی هادانشگاهو نقش 

 .اندکرده
 یریتمد، ذکرشده یهانقشدانشگاهی به منظور تحقق  هاییطمحدر این میان در  

تا  رساندیمیاری  هادانشگاهیکی از عوامل بنیادی رشد و توسعه است و به ، دانش
خدمات بدیع ارائه دهد. به عبارت دیگر تنها در محیط مبتنی بر دانش است که 

علمی  هاییبرتررقابتی و  هاییتمز توانندیمزش عالی آمو مؤسساتو  هادانشگاه
اشاعه دانش و افزایش ، به ابداع، خود را همچنان حفظ کنند و با استفاده مثبت از دانش

خود مخازن دانش  هادانشگاه(. 1032، نعمتی) یابندارزش افزوده اطالعات دست 
تولید شده بوسیله جامعه های فکری و دانش اما تاکنون توجه کافی به سرمایه، هستند

بهبود کارکرد اصلی  ( در حالیکه1031، رحیمی و نجفیاست )دانشگاهی مبذول نشده 
برداری صحیح و اصولی از اطالعات و مستلزم بهره، یعنی آموزش و پژوهشها، دانشگاه

بایست از منبع نیروهای فکری و منابع دانشگاه می، در این راه، دانش موجود است
(. همچنین ابزار 1032، حاضری و صراف زاده) یدبنماوری الزم را بهره، دانسانی خو

مندی از این دانش و های بهرهترین روشترین و مهممدیریت دانش یکی از کاربردی
آید. های غیرملموس سازمانی به شمار میهای بالقوه و داراییبه عنوان ارزش، اطالعات

ذخیره ، ایجاد، کسب، های شناساییوی فعالیتبر ر، تاکید اصلی این ابزار سازمانی
 و هونگ، هواست )ها در سازمان تسهیم و کاربرد دانش توسط افراد و گروه، کردن
ای از مدیریت دانش ناظر بر مجموعه، توان گفتمی . به عبارت دیگر(1333 ؛سان

نش و دا، اطالعات، دادهسازمان )جریان دانایی در یک ، فرآیندها است که در طی آن
به صورت مستمر و فزاینده هدایت شده و از دانش کارکنان )سرمایه انسانی( به ، خرد(

(. 1314ی، شود )گاندیمدارایی مشترک سازمانی )سرمایه فکری و ساختاری( تبدیل 
مدیریت دانش ریشه در تعدادی از موضوعاتی دارد که در ، عنایت به این نکته که



 1317 بهار/ نامهویژهآموزشی/ ی هانظامپژوهش در        015

مهندسی مجدد ، جامعمانند مدیریت کیفیت ، ش داردکسب و کار( نقسازمانها )توسعه 
تنها با بررسی و ی، انسانو مدیریت منابع  اطالعات هاییستمس، کارفرایندهای کسب و 

به تدریج الگوی تعامل بین افراد را  توانیم ایجاد تغییرات و ایجاد یک فرهنگ سازمانی
نوناکا گرفت )یت رقابتی بهره تغییر داده و از مدیریت دانش به عنوان یک مز در سازمان

برآورده کننده این نیاز ، یادگیرنده یهاسازمانلذا مدیران در سطح  (1332ی، تاکوچو 
در راستای توسعه ، باید هر فعالیتی را، برای بسط دانش سازمانی هاآنخواهند بود. 

ی بالقوه تعامل منطقی بین کارکردها هدایت کنند. زیرا که سازمانها برای افزایش توانای
نیازمند دانش جدید هستند و کسب دانش ، سازمان و انجام بهینه وظایف سازمانی

در واقع مدیریت ، مستلزم وجود یک مدیریت دانش محور در سازمان است، جدید
 راهی به سوی توانمندی کارکنان و افزایش کارایی و اثربخشی محسوب، مبتنی بر دانش

 (.1033کاوسی و احمدی )گردد )یم
در پی به ویژه در دانشگاه شاهد که  هادانشگاهظر به اهمیت مدیریت دانش در ن

مبنی بر لزوم رسیدگی به ، 1012فروردین ماه )ره( در  اهلل خمینیآیت، فرمان تاریخی
مفقودان و جانبازان انقالب اسالمی ، آزادگان، امور فرهنگی و تحصیلی فرزندان شهدا

برای ایجاد عرصه آموزشی و ید و کارکنان دانش از طریق داشتن اسات وجنگ تحمیلی
با توجه به اینکه در  کرد وفعالیت خود را آغاز ، تحقیقاتی الزم در سطح عالی

در حد ها، یتفعالروند و کیفیت این ، طبق آخرین آمار و ارقام، ذکر شده یهاعرصه
نش و نبود به مدیریت دا به بی توجهی، از دالیل آن توانیممطلوب خود نبوده است 

 چالشهای از الگوی مدیریت دانش برای این دانشگاه اشاره کرد که این خود یکی

زیرا الگوی مدیریت دانش  شودیمانسانی در دانشگاه محسوب  منابع مدیریت اساسی
 شغلی برای و مناسب زمان در، افرادی مناسب که شود حاصل اطمینان تا کندیمکمک 

 سازمان خدمت در ز استخدام با کیفیت دانشی مطلوبمناسب در بدو کار جذب و بعد ا

های مدیریت منابع انسانی بود. در واقع همواره یکی از معضالت در سیستم خواهند
بر اساس آئین نامه اداری و استخدامی  سازمانی بی توجهی به مدیریت دانش است.

علمی  تأیهارتقای اعضای ، آموزش عالی مؤسساتو  هادانشگاهعلمی  یأتهاعضای 
های آموزش عالی نشانگر پویایی علمی؛ پژوهشی؛ فرهنگی و و موسسه هادانشگاه

های های مهم تولید؛ انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مولفهتربیتی و یکی از شاخصه
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علمی؛ جهت گیری نظام علمی؛  أتیهآنها در ارتقای اعضای  ریتأثعلمی و میزان 
در  مؤثرهای کند و به این لحاظ توجه به مولفهمی فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص

لذا در راستای  ای برخوردار است.علمی از اهمیت ویژه أتیهارتقای مرتبه اعضای 
نظر و عالم در اجرای سیاست تمرکز زدایی وزارتین و با توجه به حضور اساتید صاحب

به صورت  هاگاه هیئت ممیزه مستقل دردانش، هابرای بررسی این شاخص هادانشگاه
درمان و ، و بهداشت، تحقیقات و فناوری، مشترک در هر دو گروه وزارتین علوم

دستورالعمل  32در بهمن ماه  آموزش پزشکی تشکیل و احکام اعضای آن صادر گردید.
این آئین نامه آمده است:  2در بند ، ارسال گردید هادانشگاهترفیع و رکود علمی به 
الزم است ، فیع دانشگاه ضمن رعایت مفاد دستورالعمل ترفیعاعضای کمیته منتخب تر

سال متناوب  4سال متوالی یا  0، علمی تمام وقت أتیهچنانچه فردی به عنوان عضو 
ممیزه دانشگاه  أتیهاز تاریخ این نامه موفق به ترفیع نشود به عنوان رکود علمی به 

ع ساالنه توسط اعضای این راستا الزم است در صورت عدم ترفی در معرفی شوند.
شود مراتب به صورت کتبی و به شکل اخطار به ایشان ابالغ ، علمی أتیه
این ، طبق این دستور العمل، (1032، دستورالعمل ترفیه ساالنه و تعیین رکود علمی)
علمی نمود. تا  أتیهاقدام به تهیه گزارشی در خصوص رکود علمی اعضای  أتیه

علمی خود اقدام نمایند. با نگاهی به آمار تولیدات  هرچه زودتر نسبت به رفع رکود
گذشته بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس به شرح  یهاسالعلمی کشور در 

 (1312، سایت اسکوپوس) استجدول ذیل 

 آمار تولیدات علمی کشور به تفکیک سال بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس .1جدول 
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 (1312، سایت اسکوپوس)منبع: 

علمی روند شتاب رو به رشد تولیدات ، گرددیمبا نگاهی به این آمار مشخص 
سیر صعودی داشته است. اما از ایرانی که بر اساس خواسته  1332کشورمان از سال 
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، رودیمشتاب بیشتری انتظار ، مقام معظم رهبری باید به مرجعیت علمی دنیا برسد
که به طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان  پژوهشگر در صدد آن است

زمینه ارتقاء کیفیت و رقابت  تواندیمئه این الگو همت گمارد چرا که ارا هادانشگاه
را فراهم آورد. مدیریت دانش به عنوان عمل توسعه و بهره برداری از  هادانشگاهپذیری 

منابع دانش ملموس و ناملموس تعریف شده است. در این تعریف از مدیریت دانش به 
، منابع دانش یک سازمان و اشاره دارد که شودیممباحث فناورانه و سازمانی پرداخته 

هستند که باید به خوبی مدیریت شوند و به بهترین مصرف برسند. بنابراین  اییهسرما
مدیریت دانش باید به ارزش این سرمایه فکری پی ببرد. این سرمایه در آنچه از پی 

کسب و  یهاپروانه، ملموس مانند کار تحقیق و توسعه هاییهسرماوجود دارد:  آیدیم
، هاکنندهعرضه ، در مورد مشتریان هادادهانحصاری و اطالعات موجود در پایگاه  حقوق

تجربه و دانش اعضای سازمان ، هامهارتناملموس مانند  هاییهسرمامحصوالت و رقبا. 
(. با وجود تمام این اندشده)که اغلب در ذهن افراد یا مخازن ساخت بندی نشده ذخیره 

، جذب، کسب، خلقیص، تشخاداره فرایندهای ، انشدر مجموع مدیریت د، تعاریف
در سازمان است. به عبارت  دانشو سرانجام کاربرد  توسعه، نشریابی، بازی، نگهدار

دیگر مدیریت دانش مجموعه اقداماتی است که در فرایندهای یادگیری سازمانی و 
خود را تحقق  یهارسالت، تا سازمان با بهره گیری از دانش گیردیمبکارگیری آن انجام 

مبنای مناسبی  تواندیمبه سهولت قابل فهم بوده و ، بخشد. این تعریف در عین جامعیت
شهبازی کند )ها را فراهم برای درک مشترک محققین و دست اندرکاران اجرایی سازمان

 (.1034، و نوربخش
نگ س هاییهپا( مدلی را به نام مدل 1331الگوی مدیریت دانش: پروبست و همکاران )

، برای مدیریت دانش طراحی نمودند. طراحان این مدل، بنای ساختمان مدیریت دانش
که در چرخش دائم  اندیدهدمدیریت دانش را به صورت فرایندی و سیکلی دینامیکی 

است. مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دوسیکل بیرونی و درونی است به 
 .1(. الف( سیکل بیرونی 1312، حجتی؛ 1331، و همکاران تسپروب) استشرح ذیل 

دانشی: در این مرحله با بیان این پرسش که به دنبال چه چیز هستیم؟  یهاهدف یینتع
 یهاهدفمدیریت دانشی باید از  یهاهدف. باشیمیمدنبال اهداف دانشی سازمان  به

. 1اصلی سازمان نشات گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند. 
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زیابی دانش: در این مرحله با بیان این پرسش که کجا هستیم؟ نحوه رسیدن به ار
، برای تعیین یا اصالح هدف، معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد یهاهدف
دانش: در این مرحله با بیان این پرسش که  ییشناسا .1 یدرونب( سیکل  .رودیمبکار 

برروی کشف دانش  ای کاری را شناسایی کنیم؟مرتبط با فراینده یهادانشچگونه 
با هم انجام شود.  بایستیمشناسایی منابع دانش درون و بیرون سازمان کند، یمتاکید 

بدون دانش بیرونی که عبارت است از تجزیه و تحلیل ، دانش درونی شناسایی تنها
هات باعث عدم کارایی تصمیمات و تکرار اشتبا، کردن و شرح دادن دانش محیطی

این مرحله با بیان این پرسش که چگونه دانش مورد نیاز را  در دانش: کسب .1.گرددیم
قسمت قابل توجهی از دانش خود را از منابع  هاشرکتبه دست آوریم؟ بسیاری از 

رقبا و شرکا در کارهای تعاونی ، کنندگان ینتأم، . ارتباط با مشتریانکنندیمبیرونی وارد 
. توسعه 0بل توجهی برای فراهم نمودن دانش به همراه دارد.و مشارکتی ظرفیت قا

تخصص جدیدی ایجاد  توانیمدانش: در این مرحله با بیان این پرسش که چگونه 
. توسعه دانش سنگ بنای است که مکمل فرآیند کندیمکرد؟ بر توسعه دانش تاکید 

صوالت جدید مح، جدید یهامهارتکسب دانش است.. تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد 
اشتراک و توزیع دانش: در این مرحله با ، 4بهتر و فرآیندهای کاراتر است. هاییدهاو 

دانش را در محل درست خود قرار داد؟ به دنبال  توانیمچگونه  بیان این پرسش که
به چیزی است که کل سازمان بتواند از آن استفاده ، تبدیل اطالعات و تجارب جداگانه

از: هرکس بایستی چه مقدار  اندعبارتاساسی  یهاشرطرحله پیش نماید. در این م
بداند و قادر به انجام آن باشد و اینکه  یامسئلهدر مورد ، دانش را و با چه سطحی

ندارد که همه چیز را  یضرورت اشتراک و تسهیم دانش را تسهیل نمود؟ توانیمچگونه 
فراد در محدوده توزیع و اشتراک دانش ا هاییتقابلهمگان بدانند. بنابراین اصل تقسیم 

گام در اینجا تحلیل چگونگی انتقال  ینترمهمباید به صورت معناداری تعریف شود. 
 توانیمو بکارگیری دانش: چکونه  کاربرد .2دانش از فرد به گروه و سازمان است.

ین ؟ مفهوم کلی مدیرت دانش کسب اطمینان از اشودیممطمئن شد که دانش بکار برده 
و پرباری به نفع کل  مؤثرمسئله است که دانش موجود در یک سازمان به صورت 

ذخیره و نگهداری دانش: در این مرحله با بیان این پرسش ، 1سازمان به کار گرفته شود.
؟ از آنجایی که دهیمینممطمئن شد که ما دانش را از دست  توانیمکه چگونه 
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نگهداری و گزینش ، در دسترس نخواهد بودبه دست آمده برای همیشه  هایییتوانا
اسناد و تجارب نیازمند مدیریت است را اساس کار خود قرار داده است. ، اطالعات

بخشی  هاآناغلب از این نکته گالیه دارند که سازمان دهی مجدد باعث شده  هاسازمان
به روز ذخیره و ، از حافظه خود را از دست بدهند لذا فرآیندهای مربوط به انتخاب

سازمان دهی ، کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود باید به دقت کامل
ارزشمند به طور ناخواسته کنار گذاشته  یهاتخصص، شود. اگر این کار انجام نگیرد

 (.1312، ؛ حجتی1331، و همکاران تسپروب) .شوندیم
کسب و کار و مدیریت  یهامدل( در پژوهشی تحت عنوان: ادغام 1312اوتو ماکال )

منابع مزیت رقابتی  ینترمهمیکی از ، دانش و چگونگی اشتراک آندارد، یمبیان ، دانش
است؛ از این رو نیاز به ابزارهایی که به آن کمک کند تا دانش  هاشرکتبرای 

رو به افزایش است. با این حال مقادیر زیاد دانش ، کارشناسان به اشتراک گذارده شود
. این خلق استمرتبط  هاشرکتو ایجاد این دانش به نوبه خود به  نیستختیار ر ادنیز 

، الگو ایجاد شود. در این پژوهش یهاشرکت، کسب و کار یهامدلاز  تواندیمدانش 
مفهوم کسب و کار به عنوان یک چارچوب برای بررسی نظرات کارشناسان مورد 

رکز بر نوع دانشی که به اشتراک منطق کسب و کار با تم، استفاده قرار گرفته است
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم مدل کسب و کار از  شودیمگذاشته 

مصاحبه  43. در مجموع آیدیمطریق محقق و متخصصان مختلف سازمان به دست 
، پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا بررسی گردید. مورد مطالعه یهادادهانجام شدو 

شروع شد مورد اول  مختلف خدمات و صنعت بوده و گزارش از چهار نقطه هایینهزم
 مورد ..اندبودهکه به دنبال تبدیل ارزش تولید خود به عنوان خدمات ، A یهاشرکت

که اقدام به توسعه کسب و کار خدمات خود به سمت دانش محور ، B یهاشرکتدوم 
 ییهاشرکت، اندبودهال توسعه در ح یهاصنعتکه ، C یهاشرکت سوم مورد .اندبوده

که با هدف  ییهاشرکت، D یهاشرکت مورد که سعی دارند پیشرفت را درک کنند.
مدل کسب و کار پیچیده خود به دنبال بازار بین الملل بودهد اند. بررسی چالش توسعه 

نشان داد که تجزیه و تحلیل نحوه مدل  هاشرکتو دانش به اشترا گذاشته  هاشرکت
برای غلبه بر  هاسازمانمختلف مهم است.  یهابخشدر  هاشرکتکار  کسب و
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این  به منظور مدیریت دانش باید به دنبال ایجاد ارزش و ضبط آن باشد. هاچالش
 مطالعه تاکید بر دیدگاه مبتنی بر دانش و تمرکز ویژه بر اشتراک دانش دارد.

با عنوان: مدیریت دانش و خود  یفیتألاز دانشگاه پتزبرگ در کتاب ، (1312کینگ )
در ابتدا به بیان مفاهیم اولیه مدیریت دانش پرداخته است. او بیان ، یادگیری سازمانی
فیلسوفان نگران ایجاد و کسب و ارتباط دانش و ، دانشمندان، هاقرنداشته است که 

سال مدیریت  13تا  12با این حال بعد از گذشت  اندبودهبهبود استفاده مجدد دانش 
انش ظهور کرده است. مدیریت دانش بر این فرض استوار است که سازمانها به طور د

بالقوه قادر به استفاده از مدیریت دانش نیستند و بایستی از طریق مدیریت دانش به 
در زمان و مکان مناسب در  تواندیمدنبال دستیابی به دانش باشند. مدیریت دانش 

ردد. به طور کلی اعتقاد بر این است که اگر یک دسترس افراد بوده و قابل استفاده گ
دانش را افزایش دهد فقط یک درصد ممکن است مگر  مؤثرسازمان بتواند بهره وری 

یادگیری سازمانی به عنوان مکمل استفاده گردد. بعد از پرداختن به مبانی  این که از
پرداخته است.  مدیریت دانش به بیان چرخه فرایند، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

دانش از نظریه »( در پژوهشی تحت عنوان1034و مانیان ) موسی خانی، شمس آبادی
مدیریت دانش از  یرپذیریتأثمعرفت شناسی( تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی )

به ارائه یک مدل مفهومی از تاثیرات تئوری دانش بر مدیریت دانش و ، معرفت شناسی
. برای حل این مسئله دهدیمرا نشان  یرتأثه است که خط سیر بیان قضایا و احکامی بود
ادبیات مرتبط با مبانی معرفت شناسی مدیریت دانش موجود ، و رسیدن به هدف تحقیق

طبقه ، مرور شده است. با بررسی دقیق مباحث مطرح شده در رابطه با تعریف دانش
طبقه بندی ، یریت دانشرابطه مستقیم بین معرفت شناسی و مد، بندی و نحوه تحقق آن

رابطه مستقیم بین معرفت شناسی و مدیریت دانش محرز گشته ، و نحوه تحقق آن
رابطه ، مرتبط با آن یهارشتهموجود در مدیریت دانش و  هاییمپارادابا بررسی  است.

مستقر در  هاییهنظرو  هایمپاراداغیر مستقیم معرفت شناسی با مدیریت دانش از طریق 
قضیه  14مرتبط نیز بدست آمده است. این روابط کشف شده به صورت  سایر علوم

بسیط مطرح و سپس در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردیده است. از ترکیب این 
قضایا شش قضیه ترکیبی به دست آمده که مساله تحقیق را تبیین کرده است. در نهایت 

یک نظریه مقدماتی کلیه قضایا در قالب یک قضیه تجمیع شده است و به صورت 
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مدیریت دانش از معرفت شناسی ارائه گردیده است. از  یرپذیریتأثپیرامون خط سیر 
مدیریت دانش و بسط و  هاییهنظربرای بازخوانی و بازسازی  توانیماین مدل 

 گسترش آن رشته بر مبنای معرفت شناسی رقیب استفاده نمود.
ارائه مدل ساختاری »نوان ( در پژوهشی تحت ع1034بحرینی زاده )، حراقی
مدیریت دانش بر انعطاف  یرتأث بررسیدانش و انعطاف پذیری سازمانی( به مدیریت 

پذیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیرهای نوآوری و فرهنگ سازمانی پرداخته است. 
پیمایشی حاضر که به صورت مقطعی در نیمه اول  –جامعه آماری پژوهش توصیفی 

دولتی بوشهر  یهاسازمانکارکنان یکی از ، طالعه قرار گرفته استمورد م 1030سال 
است. نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای 

از شیوه مدل سازی معادالت ساختاری به ، جمع آوری شده یهادادهتجزیه و تحلیل 
فرهنگ ، وهش نشان داده استپژ هاییافتهکمک نرم افزار آموس استفاده شده است. 

در ایجاد انعطاف پذیری سازمانی بر  یاعمده یرتأثسازمانی و ترویج نوآوری سازمانی 
مدیریت دانش به ، همچنین نشان داده است هایهفرضپایه مدیریت دانش دارد. آزمون 

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انعطاف پذیری سازمانی تاثیرگذار است. در نهایت 
از نوآوری ، فرهنگی مناسب هایینهزمبا فراهم آوردن  هاسازمانمدیران  شودیمد پیشنها

سازمانی به عنوان دروازه ورود به مدیریت دانش با هدف ایجاد سازگاری سازمانی 
 استفاده نمایند.

 روش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی است: زیرا پژوهشگر قصد دارد به توسعه 

ک زمینه خاص تحت عنوان سازمان یادگیرنده بپردازد. از نظر داده دانش کاربردی در ی
و  تأمل، کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است که بر تولید

اعتبارسنجی یک نظریه تاکید دارد و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه 
جامعه آماری مورد نظر پژوهش  شده است. ارائهتفسیری یک الگوی بومی نهایی 

حاضر شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت دانش بوده است که به کمک نمونه 
نفر خبره حوزه مدیریت دانش انتخاب  03گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 

نفر از  03از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با  هادادهشدند. در این پژوهش 
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به صورت فردی و توسط شخص محقق  هامصاحبهوری شد. تمام متخصصان گردآ
ادامه داشته  12 ینظربه اشباع  هامقولهانجام گرفته است. نمونه گیری نظری تا رسیدن 

 است.
 تعامل به نیاز بدون که گذاردمی متخصصان روی پیش را مناسبی راه دلفی تکنیک

 فرآیند ،اول مرحله در (.1332، 1فیش و بوسبی، استون) یابند دست اجماع به ،رویاروی

 اساسی مبانی ،باز مصاحبه این در شود.می شروع باز مصاحبه یا پرسشنامه یک با دلفی

  از بعد گیرد.می قرار توجه مورد ،نظر مورد موضوع در ادبیات مرور از مستخرج
 امهپرسشن ،مرحله این از دریافتی اطالعات اساس بر باید پژوهشگر ،هاپاسخ آوریجمع

 ایبسته پرسشنامه ،روش این در کنندهشرکت هر ،دوم مرحله در کند. تهیه ایبسته

 این در است. آمده اول مرحله از شده خالصه اساسی نکات آن در که کندمی دریافت

 ،بحث مورد موضوع ابعاد بندیدرجه و بندیاولویت به باید کنندگانشرکت ،مرحله
 این در شد. خواهد معلوم ،خبرگان توافق عدم مورد نکات دوم مرحله پایان در بپردازند.

 برای را کنندگانشرکت پاسخهای توانمی و کندمی گیریشکل به شروع ،اجماع ،مرحله

 دریافت ایرسشنامهپ دوباره ،پانل اعضای از یک هر سوم مرحله در نمود. منتشر هم

 آنان از ،مرحله این رد است. آمده قبل مرحله نکات خالصه آن در که نمود خواهند

 دلیل یا کنند تجدیدنظر شده طرح موضوعات باب در خود داوری در شودمی خواسته

 دهدمی فرصت پانل اعضای به مرحله این نمایند. بیان اجماع عدم موارد مورد در را خود

 چند هر نمایند. تبیین روشنی به ،بحث مورد موضوعات در را خود داوری و اطالعات که

 معموالً و چهارمین در رود.می انتظار اجماع افزایش از اندکی ،قبل مرحله هب نسبت

-می قرار پانل اعضای اختیار در اجماع عدم موارد و اجماع موارد از لیستی ،مرحله آخرین

 آنها داوری و دیدگاه تجدید منظوربه پانل اعضای برای فرصت آخرین ،مرحله این گیرد.

 درجه و میزان به بسته دلفی روش در مراحل و تکرار دفعات تعداد شود.می محسوب

 (.1332، فیش و بوسبی، استون)) باشد مرحله پنج تا سه از تواندمی ،اعضا توافق

 هایافته
 حاصل از مصاحبه با متخصصان هاییافتهالف( 

                                                                                                                                        
1. Stone Fish& Busby 
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کارکنان  دانش مدیریت بهینه الگوی که آنست بیانگر حاضر پژوهش یافته نخستین
 در شد. داده ترتیب یافته ساختار نیمه ایمصاحبه ،اول مرحله در است. امکد هادانشگاه

 موضوع به متخصصان نگاه و رویکرد ابتدا که بود آن بر گرپژوهش سعی ،هامصاحبه این

 قرار کنکاش مورد (هادانشگاه) یادگیرنده هایسازمان با را آن ارتباط و «دانش مدیریت»

 نماید شناسایی را آنان نگاه از دانش مدیریت ارتقای بر ارتاثیرگذ عوامل ترینمهم و دهد

 شد. جویا را هاآن نظر و گذاشته میان در هاآن با را منابع مرور از حاصل هاییافته سپس و

 به محلی و بومی نگاه با متخصصان موافقت میزان یافتن چنینهم گفتگوها این در

 این در بود. گرپژوهش مدنظر مقوله این به جهانی رویکرد با آن تفاوت و دانش مدیریت

 آن کلیدی نکات از ایخالصه که شد انجام متخصصان نفره سی حلقه با وگوگفت مرحله

 .شودیم دیده 1 جدول در
 نکات کلیدی برآمده از مصاحبه با متخصصان در مرحله اول روش دلفی .1جدول 

 بازکدهای  ها(مولفه) یمحورکدهای  ابعاد() یانتخابکدهای 

 ساخت دانش

 3-1 اهداف دانش
 12-13 شناسایی دانش
 13-13 کسب دانش
 40-13 توسعه دانش

 سازماندهی دانش
 43-44 کدگذاری و پردازش دانش
 11-43 ذخیره و نگهداری دانش

 بکارگیری دانش
 31-12 اشتراک /تسهیم دانش

 131-30 بکارگیری دانش

 بازتولید دانش
 111-132 ارزیابی دانش

 112-110 تولید و خلق دانش جدید
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 ب( تعیین اعتبار الگوی مدیریت دانش
گویه بدست آمد و ورودی مرحله  4و  مؤلفه 13، گویه 110در پایان مرحله دوم دلفی 

، سوم دلفی قرار گرفت. در مرحله سوم دلفی نظرات خبرگان مجدداً در خصوص حذف
ها و ابعاد الگو اخذ شد که عمالً تغییراتی مولفه، هاافزایش هر یک از گویه، اصالح

ها و ابعاد مولفه، هامدنظر خبرگان نبود. همچنین نظرات آنها پیرامون اهمیت گویه
ها و ابعاد امتیاز دادند و مولفه، هابه هر یک از گویه 13تا  1الگوی مزبور اخذ شد که از 

حذف شدند.  سؤاالتز ( تعدادی دیگر اCVRمحتوا )با محاسبه ضریب نسبی روایی 
ها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به محاسبه شده برای آن CVRسؤاالتی که مقدار 

بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به ، تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال باشد
روایی محتوایی قابل قبولی ندارند. سیف ، علت اینکه بر اساس گویه روایی محتوایی

در نظر  CVRدارد که مناسب با تعداد متخصصین می باسیت حداقل ن می( بیا1033)
متخصص در زمینه بررسی روایی محتوایی  14گرفته شود. لذا با توجه به بهره مندی از 

که در این پژوهش  است 11/3برابر با  CVRلذا حداقل مقدار ، آزمون مدیریت دانش
ها بدست آمد توایی هر یک از گویهو تحلیل آنها روایی مح هادادهپس از جمع آوری 

از روایی قابل  30-32-33-11-10-03-01-01-13-10-2-1گویه شماره  11که 
برخوردار  11/3گویه از روایی قابل قبول و باالتر از  111قبولی برخوردار نبودند و 

 شدند که در جدول زیر ارائه شده است.

 نامه در مرحله دوم روش دلفیضریب نسبی روایی محتوا به گویه های پرسش .2جدول 

 ضریب نسبی روایی محتوا هامولفه ضریب نسبی روایی محتوا ابعاد

 3.31 تولید دانش

 3.33 اهداف دانش
 3.32 شناسایی دانش
 3.33 کسب دانش
 3.33 توسعه دانش

 سازماندهی دانش
 3.34 و پردازش دانش نیتدو 3.31

 3.31 دانش یو نگهدار رهیذخ

 گیری دانشبکار
 3.32 دانش میاشتراک /تسه 3.33

 3.34 دانش کاربرد

 بازتولید دانش
 3.32 ارزیابی دانش 3.31

 3.33 تولید و خلق دانش جدید
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 بحث و نتیجه گیری
شده براساس تکنیک دلفی و محاسبه ضریب نسبی روایی  ارائهالگوی مدیریت دانش 

شده توسط علی  ارائهضر با الگوی شده مشخص شد که الگوی حا ارائهمحتوا الگو 
کاربرد دانش  اشتراک گذاری، تفسیر، در ابعاد دسترسی، (1312همکاران )اشکین و 

، در ابعاد ایجاد دانش، (1312اسکونسلوس )خوزه براگا و  هاییافتهدارای الگوی؛ 
 هاییافتهاشتراک دانش و توسعه دانش؛ با ، انتقال دانش، کاربرد دانش، تصرف دانش

 یهامؤلفهدر ابعاد ساخت دانش در ، (1331رمهارت )روب و ، اصل از مدل پروبستح
ذخیره و نگهداری دانش؛ ، تسهیم دانش، توسعه دانش، کسب دانش، شناسایی دانش

اشتراک گذاری دانش و ، ایجاد دانش، در ابعاد کسب دانش، (1034همکاران )حراق و 
کاربرد ، کسب دانش، بعاد شناسایی دانش( در ا1030همکاران )ذخیره دانش؛ سلطانی و 

، (1031) یزاهد تبدیل دانش؛، خلق دانش، ذخیره دانش، توسعه و تسهیم دانش، دانش
؛ پسند و ، خلق و توسعه دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش، در ابعادتسهیم دانش

شناسایی  ،انتقال دانش به کار، تولید دانش، در ابعاد ساختار سازمانی، (1033) یهیفق
 تواندیمشاخص است که  112. این الگو مرکب از استدانش دارای ابعاد مشترک 

 مددیار کارکنان دانشگاه باشد و بسط داده شود.
 تولید) ابعاد از مرکب مذکور الگوی که آنست بیانگر حاضر پژوهش یافته دومین

 با که است. هآمد دست به دانش( بازتولید ،دانش بکارگیری ،دانش سازماندهی ،دانش

 ،(1331) مارکوات ،(1330) گاه ،(1332) یته ،(1331) یفهن ،(1333) سنگه هاییافته
 استول و کولوس ،(1314) جانسون ،(1332) یولفا ،(1330) آرمسترانگ ،(1333) دنتون

 دارد. مطابقت (1311)
 سازماندهی ،دانش تولید شامل اولویت ترتیب به که است بعد 4 از مرکب الگو این

 آن تعداد به نظری مبانی با مقایسه در که است دانش بازتولید ،دانش بکارگیری ،دانش

 اسناد و روایات و آیات و البالغه نهج و کریم قرآن به استناد با ابعاد این در و شده افزوده

 است. شده سازی بومی دستی باال
 که مورد 13 ورمذک الگوی سازنده یهامؤلفه که داد نشان حاضر پژوهش یافته سومین

 و تولید ،دانش ارزیابی ،دانش توسعه ،دانش کسب ،دانش شناسایی ،دانش اهداف شامل
 ،دانش نگهداری و ذخیره ،دانش تسهیم و اشتراک ،دانش بکارگیری ،جدید دانش خلق
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 و پورسعید ،(1333) من بک مدل های فته یا با که است دانش پردازش و کدگذاری
 همکاران و اسمعیلی شیخ ،(1031) یزاهد ،(1031) یمعال و ربیعی ،(1031) همکاران

 از یک هر که آنست بیانگر حاضر پژوهش یافته چهارمین و دارد مطابقت ،(1031)

 توسعه ،دانش کسب ،دانش شناسایی ،دانش اهداف از مرکب مذکور الگوی یهامؤلفه

 کاربرد ،دانش تسهیم اشتراک/ ،دانش نگهداری و ذخیره ،دانش پردازش و تدوین ،دانش

 الگو این مدد به که است بدیهی .است جدید دانش خلق و تولید ،دانش ارزیابی ،دانش

 ملی گزارش تهیه در و سنجید دانش مدیریت الگو نظر از را هادانشگاه یکایک توانیم

 این که گماشت همت کشور یهادانشگاه در یادگیرنده سازمان ممیزی منظور به عملکرد

 در مدت کوتاه ،مدت میان ،مدت بلند هاییگذار سیاست و گیری تصمیم تربه ابزار خود

 عملکردی شناسنامه توانیم الگو این مدد به عالوه به ،ساخت خواهد فراهم ملی سطح

 به توانیم نهایت در و نمود تهیه آنرا کیفی ارتقایی خود ابزار و نمود تهیه را هادانشگاه

 این کاربست دیگر بیان به گماشت. همت هادانشگاه ردیعمک ابهام رفع به الگو این مدد

 علمی تب تا کندیم قادر را کشور در عالی آموزش ،آن یهاشاخص و هامؤلفه ،ابعاد ،الگو

 از را خود علمی حرکت نما قطب یک عنوان به و بسنجند دانش مدیریت لحاظ از را خود

 تبدیل جهت را خود تحرک سوی و سمت و تغییر ریزی برنامه به روزی برنامه

 یافته چهارمین در نمایند. شن رو را آن کیفی ارتقا و یادگیرنده سازمان به هادانشگاه

 دانش مدیریت الگوی یهاشاخص و هامؤلفه ،ابعاد ،الگو اعتبارسنجی به پژوهش

 مؤلفه 13 ،گویه 111 ،قبل مرحله گویه 110 مجموع از گویه 11 حذف با که شد. پرداخته

 مدیریت الگوی پرسشنامه مبنای و گرفت قرار ییدتأ مورد مزبور الگوی برای بعد 4 و

 گرفت. قرار دانش

 منابع
، ایران نفت شرکت در دانش مدیریت مدل ارائه، (1033ابوالحسن )، فقیهی، محمدرضا، پسند

 .04 -3، (12)4 سال .نفت صنعت در انسانی منابع مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه

 یهایستگیشا الگوی، 1031) لیاسماع، شعبانی، غالمرضا، مرادی، مسعود سید، سعید پور
 مدیریت مطالعات فصلنامه، دانش مدیریت بر تاکید با انتظامی علوم دانشگاه محوری
 .113 -132، (2)1، انتظامی
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ها، دانشگاه یهاکتابخانهو نقش  هاکتابخانهمدیریت دانش در ، (1032زاده )صراف ، حاضری
 .1032خرداد  2بازیابی ، (2)4، نما

 با دانش مدیریت موفقیت بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی، (1032) یارؤ، نیا حجازی
 .13-10، (42)11، فناوری رشد فصلنامه، مقاومتی اقتصاد تحقق رویکرد

ارائه مدل ساختاری مدیریت ، (1034) یممر، حراقی، منیجه، بحرینی زاده، مسعود، حراقی
 .122-142(.11)1، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، عطاف پذیری سازمانیدانش و ان

دایره المعارف آموزش ، مدیریت دانش و آموزش عالی، (1030رضا )محمد  حمیدی زاده
 بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.، تحقیقات و فناوری، تهران: وزارت علوم، عالی

آئین نامه ارتقای ، مان و آموزش پزشکیدر، وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی
پژوهشی و فناوری دولتی و ، آموزش عالی یهاموسسهعلمی  یأتهمرتبه اعضای 

 .1032سال ، غیردولتی
 ارائه و دانش مدیرت اعمال ساختی زیر موانع بررسی، (1031) مهناز، معالی، علی، ربیعی

، فناوری و علم سیاست یپژوهش -علمی فصلنامه، عالی آموزش مراکز در بهبود الگوی
1(2) ،1-11. 

تهران: انتشارات ، مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، (1031محمد )، نجفی، حمید، رحیمی
 رفاه.

 یهامؤلفه یابی وضعیت، (1031) یدسع، آبادی شریف رضایی، منصور، تاجداران، شبنم، رفوآ
 اطالع و کتابداری تحقیقات، بیمه صنعت در دانش اشتراک سازی پیاده زیرساختی

 .041-102(.0)42، دانشگاهی رسانی
 توسعه و راهبردی نظارتی یهامعاونت در دانش مدیریت مدل، (1031محمد ) سید، زاهدی

 .124-121، (14)4، توسعه مدیریت فرآیند، انسانی سرمایه و مدیریت

، فتاریی تحقیق در علوم رهاروش، (1032الهه )، حجازی، عباس، بازرگان، زهره، سرمد
 تهران.، انتشارات آگاه

 مناسب مدل انتخاب، (1030داوود )، دارابی و غالمحسین، نیکوکار، محمدرضا، سلطانی
، (1)0، بازرگانی مدیرت، نظامی تحقیقاتی یهاسازمان از یکی برای دانش مدیریت

202- 224. 

 معرفت) شدان نظریه از، (1034) یرام، مانیان، محمد، موسی خانی، حسنعلی، شمس آباد
 معرفت از دانش مدیریت تأثیرپذیری مفهومی مدل ارائه :دانش مدیریت تا( شناسی
 .43-12(.02)3، ایران مدیریت علوم فصلنامه، شناسی
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 در دانش مدیریت فرآیندی و ساختی زیر نقش، (1032) یمانا، نوربخش، اصغر علی، شهبازی
 بسیج: موردی مطالعه) بسیج دانشور اقشار بر تاکید با صنعت سازی چابک مسیر

 مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه، (اصفهان شهر دانشجویی و اساتید، مهندسین
 .23-01(.13)11، بسیج راهبردی

 عوامل بینی پیش جامع مدل ارائه، (1031) دیام، یزدی و عادل، صلواتی، سامان، اسمعیلی شیخ
، انتظامی امنیت و ظمن نظم نامه پژوهش، دانش مدیریت یهاسامانه موفقیت بر مؤثر

1(1) ،1- 13. 

 یهاشاخص مدل تدوین، (1030) یممر، روستا، سید عبدالهادی، دانشپور، اسماعیل، شیعه
تدوین مدل ، شانون و تکنیک دلفی روش کمک به اجتماعی پایداری مکانی

 .113-113(.13)1، ی مکانی پایداری اجتماعیهاشاخص

 مقایسه) یانسان منابه توسعه و شدن جهانی، (1033) ینفخرالد، احمدی، اسماعیل، کاوسی
 .133-23، (1)1، عمومی سیاستگذاری راهبردی مطالعات، (جهان کشور 11 تطبیقی

، (1032عباس )، نظریان مادوانی، مریم، مختاری دینانی، ناهید، اتقیا، ویدا، منصوری بروجنی
 ت ورزش و جوانان.ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزار

 .23 -41(.11)1، ی معاصر در مدیریت ورزشیهاپژوهش
، (2)1 ،یفناوررشد و ، فرهنگ و آموزش عالی، مدیریت دانش، (1032) یمحمدعل، نعمتی
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