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چکیده
دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاهها پرداخته شده است.
روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع
داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده
است .جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی است .که به کمک نمونه
گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد  03نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند .ابزار سنجش
پژوهش حاضر به کمک یک فرم نیمه سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای
الگوی مدیریت دانش تنظیم شده بود .برای این کار ابتدا الگوها ،یافتهها ،مطالعات ،تئوریها بررسی
گردید .سپس توسط کد گذاری باز شاخصها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری فرم
نهایی مصاحبه برای  03نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن
دلفی و مصاحبه عمیق اشباع نظری به دست آمد .اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن
دلفی به دست آمد .روش تجزیه و تحلیل دادهها کیفی است و یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آنست که
الگوی بهینه الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاهها مرکب از  111گویه است که میتواند مددیار
کارکنان دانشگاهها باشد .الگوی مذکور مرکب از  4بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد تولید دانش،
بعد سازماندهی دانش ،بعد بکارگیری دانش و بعد بازتولید دانش است .مؤلفههای سازنده الگوی مذکور
شامل اهداف دانش ،شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش ،تدوین و پردازش دانش ،ذخیره و
نگهداری دانش ،اشتراک و تسهیم دانش ،کاربرد دانش ،ارزیابی دانش و تولید و خلق دانش جدید است.
واژههای کلیدی :ارزیابی دانش ،الگوی مدیریت دانش ،اهداف دانش ،شناسایی دانش ،کسب دانش،
توسعه دانش ،تدوین و پردازش دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،اشتراک و تسهیم دانش ،کاربرد دانش
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مقدمه
سازمانها برای بقا در دنیای رقابتی و پویای امروز به توسعه داراییهای استراتژیک
خود از طریق مدیریت دانش روی آوردهاند تا بتوانند با کمک منابع و توانمندیهای
ناملموس و غیرقابل تقلید خود ،مزیت رقابتی کسب کنند ،توانایی چنین سازمانهایی
در خلق و توسعه این داراییها یک توانمندی کلیدی به شمار میرود و تنها در صورتی
ارزشمند خواهد بود که بتواند به خلق و کاربرد دانش جدیدی کمک کند که مزیتی
رقابتی به دنبال داشته باشد (امیت و اسچومکر .)1311 ،بعد از مطرح شدن مفاهیم
مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع ،مفهوم جدیدی به نام مدیریت دانش پا به
عرصه وجود گذاشت که با توسل به نوآوری و ابداعات در مهارتهای مدیریتی و
یادگیری سازمانی نقاط مشترک فراوان داشته و تمرکز اصلی آن بر توسعه مدیریت
سرمایههای فکری و مهارتهای مدیریتی بوده است (بن فاید .)1310 ،لذا ،با بررسی و
تحلیل مدیریت دانش و اهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد سازمانها میتوان
دریافت که برخورداری از دانش و اطالعات به روز برای ادامه حیات سازمانها به یک
ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است .به خصوص اگر روند تغییر و تحوالت دانش در
جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد .این نتیجه حاصل میشود که جامعه فراصنعتی
امروز جامعه اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوریهای نیرو افزا جای خود را به
فناوریهای دانش افزا میدهند و در آن مدیریت دانش ،فرآیندی است که طی آن،
سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود ،از طریق مجموعهای از
فرآیندها که در سازمان برای خلق دانش و به اشتراک گذاری آن ،برای دستیابی
حداکثری به اهداف به کار گرفته میشود میپردازد .لذا تغییرات سریع درمحیط
امروزی ،سازمانها را به اکتساب و به روزرسانی دانش به منظورکسب مزیت رقابتی
ملزم کرده است (آله و همکاران.)1314 ،
از آنجائی که مدیریت دانش ،به عنوان فرایندی که به وسیله داراییهای فکری و بر
اساس دانش خود ارزش تولید میکند ،تعریف شده است که همان سرمایههای انسانی
است لذا در عصر جهانی شدن و پیشرفت روز افزون تکنولوژی ،سرمایۀ انسانی ،به
عنوان مهمترین سرمایۀ سازمانها قلمداد شده است (میلر و مهروترا .)1312 ،به عبارت
دیگر مدیریت دانش به عنوان فرایند سیستماتیک اکتساب ،سامان دهی و انتقال دانش
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اعضای سازمان است که در نتیجه آن سایر اعضا بتوانند از آن استفاده کرده تا کاراتر
شوند تعریف کردهاند ،لذا اهداف اصلی مدیریت دانش در یک سازمان را :ترفیع و ارتقا
دانش ،کاهش مشکالت موجود در به اشتراک گذاری دانش و استفاده مجدد از آن و
همچنین حفظ و نگهداری دانش میدانند (حجازی نیا .)1032 ،از طرفی امروزه برای
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پنج وظیفه اصلی در سطح بین المللی ترسیم شده
و نقش دانشگاهها را از تک نقشی و تک نهادی ،به چند نقشی و چند نهادی تبیین
کردهاند.
در این میان در محیطهای دانشگاهی به منظور تحقق نقشهای ذکرشده ،مدیریت
دانش ،یکی از عوامل بنیادی رشد و توسعه است و به دانشگاهها یاری میرساند تا
خدمات بدیع ارائه دهد .به عبارت دیگر تنها در محیط مبتنی بر دانش است که
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند مزیتهای رقابتی و برتریهای علمی
خود را همچنان حفظ کنند و با استفاده مثبت از دانش ،به ابداع ،اشاعه دانش و افزایش
ارزش افزوده اطالعات دست یابند (نعمتی .)1032 ،دانشگاهها خود مخازن دانش
هستند ،اما تاکنون توجه کافی به سرمایههای فکری و دانش تولید شده بوسیله جامعه
دانشگاهی مبذول نشده است (رحیمی و نجفی )1031 ،در حالیکه بهبود کارکرد اصلی
دانشگاهها ،یعنی آموزش و پژوهش ،مستلزم بهرهبرداری صحیح و اصولی از اطالعات و
دانش موجود است ،در این راه ،دانشگاه میبایست از منبع نیروهای فکری و منابع
انسانی خود ،بهرهوری الزم را بنماید (حاضری و صراف زاده .)1032 ،همچنین ابزار
مدیریت دانش یکی از کاربردیترین و مهمترین روشهای بهرهمندی از این دانش و
اطالعات ،به عنوان ارزشهای بالقوه و داراییهای غیرملموس سازمانی به شمار میآید.
تاکید اصلی این ابزار سازمانی ،بر روی فعالیتهای شناسایی ،کسب ،ایجاد ،ذخیره
کردن ،تسهیم و کاربرد دانش توسط افراد و گروهها در سازمان است (هو ،هونگ و
سان؛  .)1333به عبارت دیگر میتوان گفت ،مدیریت دانش ناظر بر مجموعهای از
فرآیندها است که در طی آن ،جریان دانایی در یک سازمان (داده ،اطالعات ،دانش و
خرد) ،به صورت مستمر و فزاینده هدایت شده و از دانش کارکنان (سرمایه انسانی) به
دارایی مشترک سازمانی (سرمایه فکری و ساختاری) تبدیل میشود (گاندی.)1314 ،
عنایت به این نکته که ،مدیریت دانش ریشه در تعدادی از موضوعاتی دارد که در
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توسعه سازمانها (کسب و کار) نقش دارد ،مانند مدیریت کیفیت جامع ،مهندسی مجدد
فرایندهای کسب و کار ،سیستمهای اطالعات و مدیریت منابع انسانی ،تنها با بررسی و
ایجاد تغییرات و ایجاد یک فرهنگ سازمانی میتوان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را
در سازمان تغییر داده و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت (نوناکا
و تاکوچی )1332 ،لذا مدیران در سطح سازمانهای یادگیرنده ،برآورده کننده این نیاز
خواهند بود .آنها برای بسط دانش سازمانی ،باید هر فعالیتی را ،در راستای توسعه
تعامل منطقی بین کارکردها هدایت کنند .زیرا که سازمانها برای افزایش توانایی بالقوه
سازمان و انجام بهینه وظایف سازمانی ،نیازمند دانش جدید هستند و کسب دانش
جدید ،مستلزم وجود یک مدیریت دانش محور در سازمان است ،در واقع مدیریت
مبتنی بر دانش ،راهی به سوی توانمندی کارکنان و افزایش کارایی و اثربخشی محسوب
میگردد (کاوسی و احمدی (.)1033
نظر به اهمیت مدیریت دانش در دانشگاهها به ویژه در دانشگاه شاهد که در پی
فرمان تاریخی ،آیتاهلل خمینی (ره) در فروردین ماه  ،1012مبنی بر لزوم رسیدگی به
امور فرهنگی و تحصیلی فرزندان شهدا ،آزادگان ،مفقودان و جانبازان انقالب اسالمی
وجنگ تحمیلی از طریق داشتن اساتید و کارکنان دانش برای ایجاد عرصه آموزشی و
تحقیقاتی الزم در سطح عالی ،فعالیت خود را آغاز کرد و با توجه به اینکه در
عرصههای ذکر شده ،طبق آخرین آمار و ارقام ،روند و کیفیت این فعالیتها ،در حد
مطلوب خود نبوده است میتوان از دالیل آن ،به بی توجهی به مدیریت دانش و نبود
الگوی مدیریت دانش برای این دانشگاه اشاره کرد که این خود یکی از چالشهای
اساسی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه محسوب میشود زیرا الگوی مدیریت دانش
کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که افرادی مناسب ،در زمان مناسب و برای شغلی
مناسب در بدو کار جذب و بعد از استخدام با کیفیت دانشی مطلوب در خدمت سازمان
خواهند بود .در واقع همواره یکی از معضالت در سیستمهای مدیریت منابع انسانی
سازمانی بی توجهی به مدیریت دانش است .بر اساس آئین نامه اداری و استخدامی
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،ارتقای اعضای هیأت علمی
دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی نشانگر پویایی علمی؛ پژوهشی؛ فرهنگی و
تربیتی و یکی از شاخصههای مهم تولید؛ انتقال و ترویج علم و فرهنگ است .مولفههای
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علمی و میزان تأثیر آنها در ارتقای اعضای هیأت علمی؛ جهت گیری نظام علمی؛
فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص میکند و به این لحاظ توجه به مولفههای مؤثر در
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا در راستای
اجرای سیاست تمرکز زدایی وزارتین و با توجه به حضور اساتید صاحبنظر و عالم در
دانشگاهها برای بررسی این شاخصها ،هیئت ممیزه مستقل دردانشگاه ها به صورت
مشترک در هر دو گروه وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری ،و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تشکیل و احکام اعضای آن صادر گردید .در بهمن ماه  32دستورالعمل
ترفیع و رکود علمی به دانشگاهها ارسال گردید ،در بند  2این آئین نامه آمده است:
اعضای کمیته منتخب ترفیع دانشگاه ضمن رعایت مفاد دستورالعمل ترفیع ،الزم است
چنانچه فردی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت 0 ،سال متوالی یا  4سال متناوب
از تاریخ این نامه موفق به ترفیع نشود به عنوان رکود علمی به هیأت ممیزه دانشگاه
معرفی شوند .در این راستا الزم است در صورت عدم ترفیع ساالنه توسط اعضای
هیأت علمی ،مراتب به صورت کتبی و به شکل اخطار به ایشان ابالغ شود
(دستورالعمل ترفیه ساالنه و تعیین رکود علمی ،)1032 ،طبق این دستور العمل ،این
هیأت اقدام به تهیه گزارشی در خصوص رکود علمی اعضای هیأت علمی نمود .تا
هرچه زودتر نسبت به رفع رکود علمی خود اقدام نمایند .با نگاهی به آمار تولیدات
علمی کشور در سالهای گذشته بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس به شرح
جدول ذیل است (سایت اسکوپوس)1312 ،
جدول  .1آمار تولیدات علمی کشور به تفکیک سال بر اساس اعالم پایگاه استنادی اسکوپوس
سال
در اسکوپوس

1314

1114

3110

11444

12310

13210

14322

13211

03032

43102

41431

40303

41301

تعداد مقاالت ایران
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1311

1311

1310

1314

1312

1311
02321

(منبع :سایت اسکوپوس)1312 ،
با نگاهی به این آمار مشخص میگردد ،روند شتاب رو به رشد تولیدات علمی
کشورمان از سال  1332سیر صعودی داشته است .اما از ایرانی که بر اساس خواسته
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مقام معظم رهبری باید به مرجعیت علمی دنیا برسد ،شتاب بیشتری انتظار میرود،
پژوهشگر در صدد آن است که به طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان
دانشگاهها همت گمارد چرا که ارائه این الگو میتواند زمینه ارتقاء کیفیت و رقابت
پذیری دانشگاهها را فراهم آورد .مدیریت دانش به عنوان عمل توسعه و بهره برداری از
منابع دانش ملموس و ناملموس تعریف شده است .در این تعریف از مدیریت دانش به
مباحث فناورانه و سازمانی پرداخته میشود و اشاره دارد که منابع دانش یک سازمان،
سرمایهای هستند که باید به خوبی مدیریت شوند و به بهترین مصرف برسند .بنابراین
مدیریت دانش باید به ارزش این سرمایه فکری پی ببرد .این سرمایه در آنچه از پی
میآید وجود دارد :سرمایههای ملموس مانند کار تحقیق و توسعه ،پروانههای کسب و
حقوق انحصاری و اطالعات موجود در پایگاه دادهها در مورد مشتریان ،عرضه کنندهها،
محصوالت و رقبا .سرمایههای ناملموس مانند مهارتها ،تجربه و دانش اعضای سازمان
(که اغلب در ذهن افراد یا مخازن ساخت بندی نشده ذخیره شدهاند) .با وجود تمام این
تعاریف ،در مجموع مدیریت دانش ،اداره فرایندهای تشخیص ،خلق ،کسب ،جذب،
نگهداری ،بازیابی ،نشر ،توسعه و سرانجام کاربرد دانش در سازمان است .به عبارت
دیگر مدیریت دانش مجموعه اقداماتی است که در فرایندهای یادگیری سازمانی و
بکارگیری آن انجام میگیرد تا سازمان با بهره گیری از دانش ،رسالتهای خود را تحقق
بخشد .این تعریف در عین جامعیت ،به سهولت قابل فهم بوده و میتواند مبنای مناسبی
برای درک مشترک محققین و دست اندرکاران اجرایی سازمانها را فراهم کند (شهبازی
و نوربخش.)1034 ،
الگوی مدیریت دانش :پروبست و همکاران ( )1331مدلی را به نام مدل پایههای سنگ
بنای ساختمان مدیریت دانش ،برای مدیریت دانش طراحی نمودند .طراحان این مدل،
مدیریت دانش را به صورت فرایندی و سیکلی دینامیکی دیدهاند که در چرخش دائم
است .مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دوسیکل بیرونی و درونی است به
شرح ذیل است (پروبست و همکاران1331 ،؛ حجتی .)1312 ،الف) سیکل بیرونی .1
تعیین هدفهای دانشی :در این مرحله با بیان این پرسش که به دنبال چه چیز هستیم؟
به دنبال اهداف دانشی سازمان میباشیم .هدفهای مدیریت دانشی باید از هدفهای
اصلی سازمان نشات گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند.1 .
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ار زیابی دانش :در این مرحله با بیان این پرسش که کجا هستیم؟ نحوه رسیدن به
هدفهای معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخورد ،برای تعیین یا اصالح هدف،
بکار میرود .ب) سیکل درونی  .1شناسایی دانش :در این مرحله با بیان این پرسش که
چگونه دانشهای مرتبط با فرایندهای کاری را شناسایی کنیم؟ برروی کشف دانش
تاکید میکند ،شناسایی منابع دانش درون و بیرون سازمان میبایست با هم انجام شود.
تنها شناسایی دانش درونی ،بدون دانش بیرونی که عبارت است از تجزیه و تحلیل
کردن و شرح دادن دانش محیطی ،باعث عدم کارایی تصمیمات و تکرار اشتباهات
میگردد .1.کسب دانش :در این مرحله با بیان این پرسش که چگونه دانش مورد نیاز را
به دست آوریم؟ بسیاری از شرکتها قسمت قابل توجهی از دانش خود را از منابع
بیرونی وارد میکنند .ارتباط با مشتریان ،تأمین کنندگان ،رقبا و شرکا در کارهای تعاونی
و مشارکتی ظرفیت قا بل توجهی برای فراهم نمودن دانش به همراه دارد .0.توسعه
دانش :در این مرحله با بیان این پرسش که چگونه میتوان تخصص جدیدی ایجاد
کرد؟ بر توسعه دانش تاکید میکند .توسعه دانش سنگ بنای است که مکمل فرآیند
کسب دانش است ..تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد مهارتهای جدید ،محصوالت جدید
و ایدههای بهتر و فرآیندهای کاراتر است ،4.اشتراک و توزیع دانش :در این مرحله با
بیان این پرسش که چگونه میتوان دانش را در محل درست خود قرار داد؟ به دنبال
تبدیل اطالعات و تجارب جداگانه ،به چیزی است که کل سازمان بتواند از آن استفاده
نماید .در این مرحله پیش شرطهای اساسی عبارتاند از :هرکس بایستی چه مقدار
دانش را و با چه سطحی ،در مورد مسئلهای بداند و قادر به انجام آن باشد و اینکه
چگونه میتوان اشتراک و تسهیم دانش را تسهیل نمود؟ ضرورتی ندارد که همه چیز را
همگان بدانند .بنابراین اصل تقسیم قابلیتهای افراد در محدوده توزیع و اشتراک دانش
باید به صورت معناداری تعریف شود .مهمترین گام در اینجا تحلیل چگونگی انتقال
دانش از فرد به گروه و سازمان است .2.کاربرد و بکارگیری دانش :چکونه میتوان
مطمئن شد که دانش بکار برده میشود؟ مفهوم کلی مدیرت دانش کسب اطمینان از این
مسئله است که دانش موجود در یک سازمان به صورت مؤثر و پرباری به نفع کل
سازمان به کار گرفته شود ،1.ذخیره و نگهداری دانش :در این مرحله با بیان این پرسش
که چگونه میتوان مطمئن شد که ما دانش را از دست نمیدهیم؟ از آنجایی که
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تواناییهای به دست آمده برای همیشه در دسترس نخواهد بود ،نگهداری و گزینش
اطالعات ،اسناد و تجارب نیازمند مدیریت است را اساس کار خود قرار داده است.
سازمانها اغلب از این نکته گالیه دارند که سازمان دهی مجدد باعث شده آنها بخشی
از حافظه خود را از دست بدهند لذا فرآیندهای مربوط به انتخاب ،ذخیره و به روز
کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود باید به دقت کامل ،سازمان دهی
شود .اگر این کار انجام نگیرد ،تخصصهای ارزشمند به طور ناخواسته کنار گذاشته
میشوند( .پروبست و همکاران1331 ،؛ حجتی.)1312 ،
اوتو ماکال ( )1312در پژوهشی تحت عنوان :ادغام مدلهای کسب و کار و مدیریت
دانش ،بیان میدارد ،دانش و چگونگی اشتراک آن ،یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی
برای شرکتها است؛ از این رو نیاز به ابزارهایی که به آن کمک کند تا دانش
کارشناسان به اشتراک گذارده شود ،رو به افزایش است .با این حال مقادیر زیاد دانش
نیز در اختیار نیست و ایجاد این دانش به نوبه خود به شرکتها مرتبط است .این خلق
دانش میتواند از مدلهای کسب و کار ،شرکتهای الگو ایجاد شود .در این پژوهش،
مفهوم کسب و کار به عنوان یک چارچوب برای بررسی نظرات کارشناسان مورد
استفاده قرار گرفته است ،منطق کسب و کار با تمرکز بر نوع دانشی که به اشتراک
گذاشته میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .مفهوم مدل کسب و کار از
طریق محقق و متخصصان مختلف سازمان به دست میآید .در مجموع  43مصاحبه
انجام شدو دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا بررسی گردید .مورد مطالعه،
زمینههای مختلف خدمات و صنعت بوده و گزارش از چهار نقطه شروع شد مورد اول
شرکتهای  ،Aکه به دنبال تبدیل ارزش تولید خود به عنوان خدمات بودهاند ..مورد
دوم شرکتهای  ،Bکه اقدام به توسعه کسب و کار خدمات خود به سمت دانش محور
بودهاند .مورد سوم شرکتهای  ،Cکه صنعتهای در حال توسعه بودهاند ،شرکتهایی
که سعی دارند پیشرفت را درک کنند .مورد شرکتهای  ،Dشرکتهایی که با هدف
مدل کسب و کار پیچیده خود به دنبال بازار بین الملل بودهد اند .بررسی چالش توسعه
شرکتها و دانش به اشترا گذاشته شرکتها نشان داد که تجزیه و تحلیل نحوه مدل
کسب و کار شرکتها در بخشهای مختلف مهم است .سازمانها برای غلبه بر

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش ...

017

چالشها به منظور مدیریت دانش باید به دنبال ایجاد ارزش و ضبط آن باشد .این
مطالعه تاکید بر دیدگاه مبتنی بر دانش و تمرکز ویژه بر اشتراک دانش دارد.
کینگ ( ،)1312از دانشگاه پتزبرگ در کتاب تألیفی خود با عنوان :مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی ،در ابتدا به بیان مفاهیم اولیه مدیریت دانش پرداخته است .او بیان
داشته است که قرنها ،دانشمندان ،فیلسوفان نگران ایجاد و کسب و ارتباط دانش و
بهبود استفاده مجدد دانش بودهاند با این حال بعد از گذشت  12تا  13سال مدیریت
د انش ظهور کرده است .مدیریت دانش بر این فرض استوار است که سازمانها به طور
بالقوه قادر به استفاده از مدیریت دانش نیستند و بایستی از طریق مدیریت دانش به
دنبال دستیابی به دانش باشند .مدیریت دانش میتواند در زمان و مکان مناسب در
دسترس افراد بوده و قابل استفاده گردد .به طور کلی اعتقاد بر این است که اگر یک
سازمان بتواند بهره وری مؤثر دانش را افزایش دهد فقط یک درصد ممکن است مگر
این که از یادگیری سازمانی به عنوان مکمل استفاده گردد .بعد از پرداختن به مبانی
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ،به بیان چرخه فرایند مدیریت دانش پرداخته است.
شمس آبادی ،موسی خانی و مانیان ( )1034در پژوهشی تحت عنوان«از نظریه دانش
(معرفت شناسی) تا مدیریت دانش :ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از
معرفت شناسی ،به ارائه یک مدل مفهومی از تاثیرات تئوری دانش بر مدیریت دانش و
بیان قضایا و احکامی بوده است که خط سیر تأثیر را نشان میدهد .برای حل این مسئله
و رسیدن به هدف تحقیق ،ادبیات مرتبط با مبانی معرفت شناسی مدیریت دانش موجود
مرور شده است .با بررسی دقیق مباحث مطرح شده در رابطه با تعریف دانش ،طبقه
بندی و نحوه تحقق آن ،رابطه مستقیم بین معرفت شناسی و مدیریت دانش ،طبقه بندی
و نحوه تحقق آن ،رابطه مستقیم بین معرفت شناسی و مدیریت دانش محرز گشته
است .با بررسی پارادایمهای موجود در مدیریت دانش و رشتههای مرتبط با آن ،رابطه
غیر مستقیم معرفت شناسی با مدیریت دانش از طریق پارادایمها و نظریههای مستقر در
سایر علوم مرتبط نیز بدست آمده است .این روابط کشف شده به صورت  14قضیه
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
کلیه قضایا در قالب یک قضیه تجمیع شده است و به صورت یک نظریه مقدماتی
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پیرامون خط سیر تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی ارائه گردیده است .از
این مدل میتوان برای بازخوانی و بازسازی نظریههای مدیریت دانش و بسط و
گسترش آن رشته بر مبنای معرفت شناسی رقیب استفاده نمود.
حراقی ،بحرینی زاده ( )1034در پژوهشی تحت عنوان «ارائه مدل ساختاری
مدیریت دانش و انعطاف پذیری سازمانی) به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انعطاف
پذیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیرهای نوآوری و فرهنگ سازمانی پرداخته است.

جامعه آماری پژوهش توصیفی – پیمایشی حاضر که به صورت مقطعی در نیمه اول
سال  1030مورد مطالعه قرار گرفته است ،کارکنان یکی از سازمانهای دولتی بوشهر
است .نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است .برای
تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ،از شیوه مدل سازی معادالت ساختاری به
کمک نرم افزار آموس استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داده است ،فرهنگ
سازمانی و ترویج نوآوری سازمانی تأثیر عمدهای در ایجاد انعطاف پذیری سازمانی بر
پایه مدیریت دانش دارد .آزمون فرضیهها همچنین نشان داده است ،مدیریت دانش به
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انعطاف پذیری سازمانی تاثیرگذار است .در نهایت
پیشنهاد میشود مدیران سازمانها با فراهم آوردن زمینههای فرهنگی مناسب ،از نوآوری
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
دانش کاربردی در ی ک زمینه خاص تحت عنوان سازمان یادگیرنده بپردازد .از نظر داده
کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است که بر تولید ،تأمل و
اعتبارسنجی یک نظریه تاکید دارد و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه
تفسیری یک الگوی بومی نهایی ارائه شده است .جامعه آماری مورد نظر پژوهش
حاضر شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت دانش بوده است که به کمک نمونه
گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد  03نفر خبره حوزه مدیریت دانش انتخاب
شدند .در این پژوهش دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با  03نفر از
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متخصصان گردآوری شد .تمام مصاحبهها به صورت فردی و توسط شخص محقق
انجام گرفته است .نمونه گیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری  12ادامه داشته
است.
تکنیک دلفی راه مناسبی را پیش روی متخصصان میگذارد که بدون نیاز به تعامل
رویاروی ،به اجماع دست یابند (استون ،فیش و بوسبی .)1332 ،1در مرحله اول ،فرآیند
دلفی با یک پرسشنامه یا مصاحبه باز شروع میشود .در این مصاحبه باز ،مبانی اساسی
مستخرج از مرور ادبیات در موضوع مورد نظر ،مورد توجه قرار میگیرد .بعد از
جمعآوری پاسخها ،پژوهشگر باید بر اساس اطالعات دریافتی از این مرحله ،پرسشنامه
بستهای تهیه کند .در مرحله دوم ،هر شرکتکننده در این روش ،پرسشنامه بستهای
دریافت میکند که در آن نکات اساسی خالصه شده از مرحله اول آمده است .در این
مرحله ،شرکتکنندگان باید به اولویتبندی و درجهبندی ابعاد موضوع مورد بحث،
بپردازند .در پایان مرحله دوم نکات مورد عدم توافق خبرگان ،معلوم خواهد شد .در این
مرحله ،اجماع ،شروع به شکلگیری میکند و میتوان پاسخهای شرکتکنندگان را برای
هم منتشر نمود .در مرحله سوم هر یک از اعضای پانل ،دوباره پرسشنامهای دریافت
خواهند نمود که در آن خالصه نکات مرحله قبل آمده است .در این مرحله ،از آنان
خواسته میشود در داوری خود در باب موضوعات طرح شده تجدیدنظر کنند یا دلیل
خود را در مورد موارد عدم اجماع بیان نمایند .این مرحله به اعضای پانل فرصت میدهد
که اطالعات و داوری خود را در موضوعات مورد بحث ،به روشنی تبیین نمایند .هر چند
نسبت به مرحله قبل ،اندکی از افزایش اجماع انتظار میرود .در چهارمین و معموالً

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

گیرد .این مرحله ،آخرین فرصت برای اعضای پانل بهمنظور تجدید دیدگاه و داوری آنها
محسوب میشود .تعداد دفعات تکرار و مراحل در روش دلفی بسته به میزان و درجه
توافق اعضا ،میتواند از سه تا پنج مرحله باشد ((استون ،فیش و بوسبی.)1332 ،
یافتهها
الف) یافتههای حاصل از مصاحبه با متخصصان
1. Stone Fish& Busby
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نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه مدیریت دانش کارکنان
دانشگاهها کدام است .در مرحله اول ،مصاحبهای نیمه ساختار یافته ترتیب داده شد .در
این مصاحبهها ،سعی پژوهشگر بر آن بود که ابتدا رویکرد و نگاه متخصصان به موضوع
«مدیریت دانش» و ارتباط آن را با سازمانهای یادگیرنده (دانشگاهها) مورد کنکاش قرار
دهد و مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش از نگاه آنان را شناسایی نماید
و سپس یافتههای حاصل از مرور منابع را با آنها در میان گذاشته و نظر آنها را جویا شد.
در این گفتگوها همچنین یافتن میزان موافقت متخصصان با نگاه بومی و محلی به
مدیریت دانش و تفاوت آن با رویکرد جهانی به این مقوله مدنظر پژوهشگر بود .در این
مرحله گفتوگو با حلقه سی نفره متخصصان انجام شد که خالصهای از نکات کلیدی آن
در جدول  1دیده میشود.
جدول  .1نکات کلیدی برآمده از مصاحبه با متخصصان در مرحله اول روش دلفی
کدهای انتخابی (ابعاد)

ساخت دانش

سازماندهی دانش
بکارگیری دانش
بازتولید دانش

کدهای محوری (مولفهها)

کدهای باز

اهداف دانش

3-1

شناسایی دانش

12-13

کسب دانش

13-13

توسعه دانش

40-13

کدگذاری و پردازش دانش

43-44

ذخیره و نگهداری دانش

11-43

اشتراک /تسهیم دانش

31-12

بکارگیری دانش

131-30

ارزیابی دانش

111-132

تولید و خلق دانش جدید

112-110
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ب) تعیین اعتبار الگوی مدیریت دانش
در پایان مرحله دوم دلفی  110گویه 13 ،مؤلفه و  4گویه بدست آمد و ورودی مرحله
سوم دلفی قرار گرفت .در مرحله سوم دلفی نظرات خبرگان مجدداً در خصوص حذف،
اصالح ،افزایش هر یک از گویهها ،مولفهها و ابعاد الگو اخذ شد که عمالً تغییراتی
مدنظر خبرگان نبود .همچنین نظرات آنها پیرامون اهمیت گویهها ،مولفهها و ابعاد
الگوی مزبور اخذ شد که از  1تا  13به هر یک از گویهها ،مولفهها و ابعاد امتیاز دادند و
با محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRتعدادی دیگر از سؤاالت حذف شدند.
سؤاالتی که مقدار  CVRمحاسبه شده برای آنها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به
تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال باشد ،بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به
علت اینکه بر اساس گویه روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابل قبولی ندارند .سیف
( )1033بیان میدارد که مناسب با تعداد متخصصین می باسیت حداقل  CVRدر نظر
گرفته شود .لذا با توجه به بهره مندی از  14متخصص در زمینه بررسی روایی محتوایی
آزمون مدیریت دانش ،لذا حداقل مقدار  CVRبرابر با  3/11است که در این پژوهش
پس از جمع آوری دادهها و تحلیل آنها روایی محتوایی هر یک از گویهها بدست آمد
که  11گویه شماره  30-32-33-11-10-03-01-01-13-10-2-1از روایی قابل
قبولی برخوردار نبودند و  111گویه از روایی قابل قبول و باالتر از  3/11برخوردار
شدند که در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .2ضریب نسبی روایی محتوا به گویه های پرسشنامه در مرحله دوم روش دلفی
ابعاد

ضریب نسبی روایی محتوا

تولید دانش

3.31

سازماندهی دانش
بکارگیری دانش
بازتولید دانش

3.31
3.33
3.31

مولفهها

ضریب نسبی روایی محتوا

اهداف دانش

3.33

شناسایی دانش

3.32

کسب دانش

3.33

توسعه دانش

3.33

تدوین و پردازش دانش

3.34

ذخیره و نگهداری دانش

3.31

اشتراک /تسهیم دانش

3.32

کاربرد دانش

3.34

ارزیابی دانش

3.32

تولید و خلق دانش جدید

3.33
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بحث و نتیجه گیری
الگوی مدیریت دانش ارائه شده براساس تکنیک دلفی و محاسبه ضریب نسبی روایی
محتوا الگو ارائه شده مشخص شد که الگوی حاضر با الگوی ارائه شده توسط علی
اشکین و همکاران ( ،)1312در ابعاد دسترسی ،تفسیر ،اشتراک گذاری کاربرد دانش
دارای الگوی؛ یافتههای خوزه براگا و اسکونسلوس ( ،)1312در ابعاد ایجاد دانش،
تصرف دانش ،کاربرد دانش ،انتقال دانش ،اشتراک دانش و توسعه دانش؛ با یافتههای
حاصل از مدل پروبست ،روب و رمهارت ( ،)1331در ابعاد ساخت دانش در مؤلفههای
شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش ،تسهیم دانش ،ذخیره و نگهداری دانش؛
حراق و همکاران ( ،)1034در ابعاد کسب دانش ،ایجاد دانش ،اشتراک گذاری دانش و
ذخیره دانش؛ سلطانی و همکاران ( )1030در ابعاد شناسایی دانش ،کسب دانش ،کاربرد
دانش ،توسعه و تسهیم دانش ،ذخیره دانش ،خلق دانش ،تبدیل دانش؛ زاهدی (،)1031
در ابعادتسهیم دانش ،سازماندهی و ذخیره سازی دانش ،خلق و توسعه دانش ،؛ پسند و
فقیهی ( ،)1033در ابعاد ساختار سازمانی ،تولید دانش ،انتقال دانش به کار ،شناسایی
دانش دارای ابعاد مشترک است .این الگو مرکب از  112شاخص است که میتواند
مددیار کارکنان دانشگاه باشد و بسط داده شود.
دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از ابعاد (تولید
دانش ،سازماندهی دانش ،بکارگیری دانش ،بازتولید دانش) به دست آمده است .که با
یافتههای سنگه ( ،)1333نیفه ( ،)1331هیت ( ،)1332گاه ( ،)1330مارکوات (،)1331
دنتون ( ،)1333آرمسترانگ ( ،)1330فایول ( ،)1332جانسون ( ،)1314کولوس و استول
( )1311مطابقت دارد.
این الگو مرکب از  4بعد است که به ترتیب اولویت شامل تولید دانش ،سازماندهی
دانش ،بکارگیری دانش ،بازتولید دانش است که در مقایسه با مبانی نظری به تعداد آن
افزوده شده و در این ابعاد با استناد به قرآن کریم و نهج البالغه و آیات و روایات و اسناد
باال دستی بومی سازی شده است.
سومین یافته پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفههای سازنده الگوی مذکور  13مورد که
شامل اهداف دانش ،شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش ،ارزیابی دانش ،تولید و
خلق دانش جدید ،بکارگیری دانش ،اشتراک و تسهیم دانش ،ذخیره و نگهداری دانش،
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کدگذاری و پردازش دانش است که با یا فته های مدل بک من ( ،)1333پورسعید و
همکاران ( ،)1031ربیعی و معالی ( ،)1031زاهدی ( ،)1031شیخ اسمعیلی و همکاران
( ،)1031مطابقت دارد و چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از
مؤلفههای الگوی مذکور مرکب از اهداف دانش ،شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه
دانش ،تدوین و پردازش دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،اشتراک /تسهیم دانش ،کاربرد
دانش ،ارزیابی دانش ،تولید و خلق دانش جدید است .بدیهی است که به مدد این الگو
میتوان یکایک دانشگاهها را از نظر الگو مدیریت دانش سنجید و در تهیه گزارش ملی
عملکرد به منظور ممیزی سازمان یادگیرنده در دانشگاههای کشور همت گماشت که این
خود ابزار بهتر تصمیم گیری و سیاست گذاریهای بلند مدت ،میان مدت ،کوتاه مدت در
سطح ملی فراهم خواهد ساخت ،به عالوه به مدد این الگو میتوان شناسنامه عملکردی
دانشگاهها را تهیه نمود و ابزار خود ارتقایی کیفی آنرا تهیه نمود و در نهایت میتوان به
مدد این الگو به رفع ابهام عمکردی دانشگاهها همت گماشت .به بیان دیگر کاربست این
الگو ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن ،آموزش عالی در کشور را قادر میکند تا تب علمی
خود را از لحاظ مدیریت دانش بسنجند و به عنوان یک قطب نما حرکت علمی خود را از
برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر و سمت و سوی حرکت خود را جهت تبدیل
دانشگاهها به سازمان یادگیرنده و ارتقا کیفی آن را رو شن نمایند .در چهارمین یافته
پژوهش به اعتبارسنجی الگو ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی مدیریت دانش
پرداخته شد .که با حذف  11گویه از مجموع  110گویه مرحله قبل 111 ،گویه 13 ،مؤلفه
و  4بعد برای الگوی مزبور مورد تأیید قرار گرفت و مبنای پرسشنامه الگوی مدیریت
دانش قرار گرفت.
منابع
پسند ،محمدرضا ،فقیهی ،ابوالحسن ( ،)1033ارائه مدل مدیریت دانش در شرکت نفت ایران،
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت .سال .04 -3 ،)12(4
پور سعید ،سید مسعود ،مرادی ،غالمرضا ،شعبانی ،اسماعیل ( ،1031الگوی شایستگیهای
محوری دانشگاه علوم انتظامی با تاکید بر مدیریت دانش ،فصلنامه مطالعات مدیریت
انتظامی.113 -132 ،)2(1 ،
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حاضری ،صراف زاده ( ،)1032مدیریت دانش در کتابخانهها و نقش کتابخانههای دانشگاهها،
نما ،)2(4 ،بازیابی  2خرداد .1032
حجازی نیا ،رؤیا ( ،)1032شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با
رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه رشد فناوری.13-10 ،)42(11 ،
حراقی ،مسعود ،بحرینی زاده ،منیجه ،حراقی ،مریم ( ،)1034ارائه مدل ساختاری مدیریت
دانش و انعطاف پذیری سازمانی ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی.122-142.)11(1 ،
حمیدی زاده محمد رضا ( ،)1030مدیریت دانش و آموزش عالی ،دایره المعارف آموزش
عالی ،تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آئین نامه ارتقای
مرتبه اعضای هیأت علمی موسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و
غیردولتی ،سال .1032
ربیعی ،علی ،معالی ،مهناز ( ،)1031بررسی موانع زیر ساختی اعمال مدیرت دانش و ارائه
الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی ،فصلنامه علمی -پژوهشی سیاست علم و فناوری،
.11-1 ،)2(1
رحیمی ،حمید ،نجفی ،محمد ( ،)1031مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی ،تهران :انتشارات
رفاه.
رفوآ ،شبنم ،تاجداران ،منصور ،رضایی شریف آبادی ،سعید ( ،)1031وضعیت یابی مؤلفههای
زیرساختی پیاده سازی اشتراک دانش در صنعت بیمه ،تحقیقات کتابداری و اطالع
رسانی دانشگاهی.041-102.)0(42 ،
زاهدی ،سید محمد ( ،)1031مدل مدیریت دانش در معاونتهای نظارتی راهبردی و توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ،فرآیند مدیریت توسعه.124-121 ،)14(4 ،
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس ،حجازی ،الهه ( ،)1032روشهای تحقیق در علوم رفتاری،
انتشارات آگاه ،تهران.
سلطانی ،محمدرضا ،نیکوکار ،غالمحسین و دارابی ،داوود ( ،)1030انتخاب مدل مناسب
مدیریت دانش برای یکی از سازمانهای تحقیقاتی نظامی ،مدیرت بازرگانی،)1(0 ،
.224 -202
شمس آباد ،حسنعلی ،موسی خانی ،محمد ،مانیان ،امیر ( ،)1034از نظریه دانش (معرفت
شناسی) تا مدیریت دانش :ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت
شناسی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران.43-12.)02(3 ،
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 نقش زیر ساختی و فرآیندی مدیریت دانش در،)1032(  ایمان، نوربخش، علی اصغر،شهبازی
 بسیج:مسیر چابک سازی صنعت با تاکید بر اقشار دانشور بسیج (مطالعه موردی

 فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات،) اساتید و دانشجویی شهر اصفهان،مهندسین
.23-01.)13(11 ،راهبردی بسیج
 ارائه مدل جامع پیش بینی عوامل،)1031(  امید، عادل و یزدی، صلواتی، سامان،شیخ اسمعیلی
، پژوهش نامه نظم نظم و امنیت انتظامی،مؤثر بر موفقیت سامانههای مدیریت دانش
.13 -1 ،)1(1
 تدوین مدل شاخصهای،)1030(  مریم، روستا، سید عبدالهادی، دانشپور، اسماعیل،شیعه
 تدوین مدل،مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون
.113-113.)13(1 ،شاخصهای مکانی پایداری اجتماعی
 جهانی شدن و توسعه منابه انسانی (مقایسه،)1033(  فخرالدین، احمدی، اسماعیل،کاوسی
.133-23 ،)1(1 ، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،) کشور جهان11 تطبیقی
،)1032(  عباس، نظریان مادوانی، مریم، مختاری دینانی، ناهید، اتقیا، ویدا،منصوری بروجنی
.ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان
.23 -41.)11(1 ،پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
،)2(1 ، رشد و فناوری، فرهنگ و آموزش عالی، مدیریت دانش،)1032(  محمدعلی،نعمتی
.02-13
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