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 چکیده
با سرعت باال در حال پیشروی ، های نوین در جهاناطالعات و فناوری، تحوالت روزافزون صنعت

، باید کشور خود را با کارآفرینی، به دنبال خودکفایی و استقالل همه جانبه هستنداست. کشورهایی که 
های برای مقابله با شکافی مهارتی بین مهارت، تولید و اشتغال پایدار و منابع انسانی فعال در صنایع

که  ییهادانشگاه یتمأموربه اهمیت ، های مشاغل نوین آماده سازند. تحت این شرایطموجود و مهارت
های ها بویژه سازمانبریم. مدیریت دانش در سازمانپی می، کنندفعالیت می، در تربیت کارآفرین ماهر

به ، . این پژوهش بر پایه راهبرد داده بنیاداستیک راهکار اثربخش برای حل این معضل ، آموزشی
های تحقیق از داده پردازد.می یاحرفهمطالعه و بررسی استراتژی مدیریت دانش در دانشگاه فنی و 

، و مصاحبه نیمه ساختاریافته، به صورت نمونه با کفایت داده، نفر از خبرگان مدیریتی و فنی 14طریق 
های مبتنی بر داده بنیاد و نیز از نظرات خبرگان پژوهش، های پژوهشگردآوری شد. اعتبار و روایی داده
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 مقدمه
. استقشرهای مختلف آن کشور  یهاتالشمرهون ، توسعه و خودکفایی هر کشوری

همه و همه با یکدیگر هم کاری و ، آموزشی یهاازمانسفعاالن عرصه صنعتی, علمی و 
. مسائلی برندیمهم افزایی نموده و با خرد جمعی کشور را به سمت توسعه پیش 

سازمان دهی و کنترل و ... ضرورت مدیریت در این ، انجام وظایف، همچون تقسیم کار
ستفاده از اصول توجه و ا، بخشدارد. در مدیریت اثرها را به وضوح بیان میسازمان

رسد. زیرا استفاده از بدیهی به نظر می، آوردهای نوین مدیریتبویژه دست، مدیریت
های کنونی امری نا کافی در اداره سازمان، اصول قدیمی و یا تجربیات یک شخص

ها در محیط سراسر های سازمانی و فعالیت سازماناست. مقارن با افزایش پیچیدگی
های فناوری دستاوردها و تازه، ز اطالعات و علوم جدیدلزوم استفاده ا، تحول

اطالعات و  مؤثرانکار ناپذیر شده است. از طرفی به منظور استفاده بهینه و ، اطالعات
دانش جدید کسب شده در هر سازمان به نیروی انسانی ماهر و کاردان نیاز است تا 

بتواند به نحو مطلوب و ، ضمن فراگیری سریع دانش کاربردی و مورد نیاز آن سازمان
های ذیربط به کار بسته و سازمان را در جهت نیل به مؤثر دانش فراگرفته را در حوزه

اهداف مورد نظر یاری نمایند. صد البته که در شرایط کنونی و ایجاد دهکده جهانی از 
مدیران را در کسب  تواندیمابزار سودمندی است که ، فناوری، طریق اطالعات

، گیری نپردازنددید یاری برساند تا فقط با تکیه بر اصول ثابت به تصمیماطالعات ج
زیرا با تحوالت روز افزون جهانی و پیچیدگی ارتباطات و ... استفاده از اصول قدیمی و 

گو نخواهد بود. بدیهی است که توسعه و خودکفایی زمانی به اوج پاسخ، ثابت
یدار دربیاید. و نیروهای فعال در آن که به صورت توسعه پا رسدیمارزشمندی خود 

افزایش دهند.  هاچالشکشور در هر لحظه توان خود را برای پذیرش و حل تحوالت و 
در این زمینه مثمرالثمر واقع گردد. دانش ارزش فراوانی  تواندیمیکی از مواردی که 

دانش آن شتافته است. ارشمند ترین ، زیادی به کمک انسان در زندگی دارد و در موارد
دانش را درنوردد و با عبور از مرزهای دانش به خلق دانش و نوآوری  یمرزهااست که 

شورهای جهان با تکیه و خالقیت و در زمینه عمل بهترین وجه آن کارآفرینی بپردازد. ک
در پی افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دالیل ، بر نوآوری
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، میرفخرالدینی و همکاراناست )د رقابت فزاینده بین جوامع وجو، عمده این توجه
1033 :134). 

(. 112: 1313برتیو و دیگران دارد ) هاسازماناین روزها دانش بیشترین ارزش را در 
تجربیات و دانش ، اطالعات، نیازمند استفاده از ابزار، مدیریت اثربخش هر سازمان

و اطالعات است. منشاء دانش  هادادهاز  تریغنتر و عمیق، تروسیع، است. دانش
تجریه و تخصصی خاص هستند. دانش ، های پویای انسانها است که صاحب علمذهن

ای خاص بر پایه سطح عمیق و قابل اعتماد در زمینه، زیاد، از افرادی با اطالعات وسیع
 (.14: 1033، زادهاند )حمیدیعلمی خود هستند که هوشمند و تحصیل کرده

ها در عرصه بکارگیری طبیعت و مدیریت همه جانبه بر آن به ابزارهای ننسازه اامرو
دانش بوده ، ابزار انسان برای تسلط بر زندگی و طبیعت ینترمهماند. زیادی روی آورده

از ابتدا تا کنون دانش و آگاهی او نقطه عطف مهمی بوده ، است. در طول زندگی بشر
موجودات را متفاوت و دگرگون کرده است. ما اکنون است که سیر تکامل بشر از سایر 

: 1031، باقری) یدنامتوان آن را عصر دانش کنیم که حقیقتاً میدر عصری زندگی می
هستند و شرایط مختلف زمانی  فعال جوامع رکن اصلی ها، سازمانامروزدر جهان (. 01

 هاسازمانروز افزون ظهور و گسترش  باعث، نهااو نیز نیازهای گوناگون انس، و مکانی
زندگی انسان  در تمام شئون یباًتقر مختلف یهاسازمان. اندشدهو مؤسسات مختلف 

که سازمان آن گاه  تبدیهی اس .ثیر گذار هستندأت از هنگام تولد تا مرگ، امروزی
اهداف خود موفق گردد که  و رسیدن به هایتمأموردر به انجام رساندن  تواندیم

و با  باشند؛ داشته آن را به دستو مسئولیت زمام امور ، و کار آمد مدیرانی توانمند
 چرا که استراتژیک بپردازند. هاییزیراستفاده از علم مدیریت دانش جدید به برنامه 

 تداوم حیات وپیشبرد و در ی عامل مهم تواندیمدانش  مدیریّت یهاشاخصاستفاده از 

 بالندگی و پیشرفت، ر مهم و حیاتی در رشدو نقشی بسیا باشداستمرار موفقیت سازمان 

جدید است ولی بعلت اهمیت  نسبتاًدانش علمی  یریتمد .دداشته باشسازمان بر عهده 
نمود پیدا  هاسازمانآن در حال گسترش است. هرچند که خیلی به صورت عملی در 

به  مدیریت دانش هرچند آن به راحتی قابل شمارش باشد. یدستاوردهانکرده است تا 
 هنوز در بخش دولتی روی آن کار، در تئوری و عمل بحث شده است یاگستردهطور 

 (.31: 1334، شریف الدین و دیگراناست )خاصی انجام نگرفته 
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از تازگی و بکر  هاییینهزمو  گذراندیممدیریت دانش هنوز دوران طفولیت خود را 
القه بسیار زیادی به گسترش ع، ؛ اما با این همهخوردیمآن به چشم  یهابحثبودن در 

 ترروشنآن وجود دارد.... با این که مفهوم مدیریت دانش به نسبت گذشته به مراتب 
اما هنوز جای مطالعه و بررسی دارد. اصطالح مدیریت دانش به منظور ، شده است

 یهاتالشجدید گرفته تا  هاییفناوراز کاربست ، توصیف طیف وسیعی از مفاهیم
. در چنین رودیمبه کار ، فکری یک سازمان هاییهسرماای سازمان دهی بر ترگسترده

« یادگیری آگاهی از آنچه می دانیم»یعنی ، شرایطی در بارۀ این ایدۀ مدیریت دانش
دارای  هاسازمان(. 13: 1032، حسین قلی زاده، وجود دارد )آهنچیان اییندهفزاتوافق 

غیرقابل تقلید و بسیار ارزشمند ، به فرد منابع مختلفی هستند. بعضی از آنها منحصر
برای بقای  اییندهفزابه طور  هاشرکت، هاسازمانکه دانش از جمله آنها است.  باشندیم

خود در بازار کار رقابتی به ایجاد دانش متکی هستند. تغییر سریع تقاضاها و الزامات 
ا ضروری ساخته محیطی و تقلید سریع رقبا ایجاد مدیریت دانش جدید و مداوم ر
 کوچک سازی -1است. رشد مدیریت دانش از دو متغییر اساسی نشأت گرفته است: 

 (.112: 1033، (1ج )، عباسی، حسن پورتکنولوژیکی )تو سعه  -1
خلق  ثیر گذارند کهأت عوامل گوناگونی دانش در موفقیت و اثر بخشی مدیریّت

ه به هر مؤلفه مدیریت و بویژه . توجستا هاآنجمله از  خالقیت و کارآفرینی، دانش
تغییر و تحوالت  یهاچالشسازمان را در مقابله با  تواندیممدیریت دانش  یهامؤلفه

مناسب و استفاده بهینه  هاییزیرپایدار نماید. و با برنامه ، قوی، مستمر و با سرعت باال
از دیدگاه  تواندیممدیریّت دانش سازمان را بر مشکالت غالب نماید. ، از منابع انسانی

شخصی تا سازمانی و کشوری ودر نهایت جهانی مورد فهم و بررسی و اجرا در آید. 
روش آشنایی با موضوع مدیریّت دانش است.  ینترسادهارتباط شخص با دانش خویش 

قانع کننده برای شخص قبل از عمل به  یهاپاسخالبته این امربا طرح سواالتی و یافتن 
قرار بگیرد این است که: من صاحب چه  سؤالآنچه که باید مورد همراه خواهد بود. 

؟ درصورت کنمینممن کدامند؟ چرا آنها را به دیگران منتقل  یهامهارتدانشی هستم؟ 
از افراد  یامجموعهچه اتفاقی برای من می افتد؟ ودر زمینه سازمان نیز که ، تغییر رفتارم

. وسپس در تعامل سازمانها با آیدیمبوجود در تعامل با یکدیگر  سؤاالتنیز این  است



 533 ... ایحرفه و فنی دانشگاه در انشد مدیریت مدل طراحی

، نهاردانیداد )یکدیگر و تعامل کشورها که مدیریّت دانش جهانی را نتیجه خواهد 
1030 :11.) 

زندگی بشر را ، فرآیند تحوالت و تغییرات مستمر و پر شتاب در عصر حاضر
خود را با این باید دائماً ، هاچالشبشر برای غلبه بر این ، دستخوش چالش نموده است

تا نه تنها این تحوالت برای او چالش محسوب نشود بلکه بتواند ، تحوالت وفق بدهد
، بهترین استفاده را ببرد. بهترین نوع استفاده از این تحوالت، از این تغییرات سریع

دیدگاه کارآفرینانه به این تحئالت است. بلکه بتوان هر روز به دنبال نوآوری و 
، مشکلی از جامعه را مرتفع نمود و هم اینکه با نوآوری و کارآفرینیهم ، کارآفرینی

برای تعداد کثیری از افراد اشتغالزایی نمود. زیرا اگر هرکس به فکر شغل برای خود 
بی شغل خوانهد ماند و معضالت خاص خود را بر جامعه ، در جامعه یاعده، باشد

از این استعداد نوآوری و  یاعده، فردی یهاتفاوتتحمیل خواهند کرد. بنا به 
فرض است که از ، لذا بر کسانی که این استعداد را دارند، کارافرینی محروم هستند

زمینه را برای آنها ، استعداد خویش بهره برده و نیز دیگران و مسئولین جامعه نیز باید
آفرینش به کسی که چیزی را خلق و یا ین، کارآفر فراهم آورده و آنها را حمایت نمایند.

، طیب خاطر، تالش، . بدیهی است که چنین شخصی باید بینششودیماطالق  نمایدیم
دغدغه حل ، توجه فراوان به دیگران و امور جامعه اطراف خود، آرامش فکری

در ، مشکالت جامعه و توسعه جامعه را فراتر از افراد عادی داشته باشد. واژه کارآفرین
کیفیت و ، ابداعات، ین واژه به معنای محصوالتبر دارنده معنای موفقیت است. ا

، این واژه به معنای نوع خاصی از روحیه، خدمات نوین است. و در درون یک شرکت
: 1030، )سعیدی کیا ". نامدیمآن را شوق خدمت ، سرزندگی و فضیلت است. و باتلر

13.) 
ا فعالیت شوند که بن اساسی توسعه کشور محسوب میرککارآفرینان به این خاطر 

، انعطاف، خود بیشترین اثر را روی رقبای ضعیف یعنی کسانی که کمترین سرعت عمل
خالقیت و آینده نگری را دارند و کمترین اثر را روی قوای طبیعی یعنی کسانی که از 

ضعیف  یهاسازمان. گذارندیم اندکردهقبل خود را برای چنین وضعی آماده 
عث گسترش و بیکاری بااز رشد و توسعه اقتصادی  تنعامهستند که با م ییهاسازمان

محور توسعه اقتصادی بوده و با  ینانکارآفر (.1: 1033، . )شفیع آبادیشوندپنهان می
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کارآمد نوین به نظام  هاییوهشتخریب روش کهن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آنها با 
کار آفرینی و کار (. 12: 1030، سعیدی کیابخشند )یمپویایی و حیات ، اقتصادی

که  کنندیمآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا 
این امر بدون توجه کافی به مقوله توسعه فرهنگ کار آفرینی و آموزش آن میسر 

 (.1: 1031، لشگر آرا، محمدیبود )نخواهد 

، نند نیروی انسانیاز عوامل مورد نیاز ما اشیدهابه منظور تحقق کارآفرین 
، آورد و با استفاده از قدرت تصمیم گیریمی مواد اولیه و سرمایه را فراهم، تجهیزات

، و به وسیله طراحی سازدیمرا محقق  اشیدها، و استعدادهای فردی هامهارت
همچنین در پردازد. به کسب درآمد می، راه اندازی و مدیریت واحد جدید، سازماندهی

. پذیردیمرا به دلیل فعالیت در محیط غیر قابل کنترل و مبهم  ستت شکاین راه خطرا
 سازمان دهنده و فعال کننده یک واحد اقتصادی یا غیر، به طور خالصه کار آفرین

سعیدی است )شخصی یا اجتماعی  یدستاوردهااقتصادی به منظور دست یابی به سود 
 (.13: 1030، کیا

تسلط بر موضوع و ابراز ایده جدید و بعد ، ینیموفقیت در کارآفر یهاراهیکی از 
تربیت افراد کارآفرین است. بدیهی ، عمل به ایده جدید است و برای استمرار کارآفرینی

در این فرآیند نقش بسیار ارزشمندی داشته باشند.  توانندیم هادانشگاهاست که 
و متخصص کشور و تربیت نیروی انسانی ماهر  ینتأمیکی از مراکز مهم  هادانشگاه

. وجود نیروی انسانی ماهر و شایسته نیز برای رشد و توسعه صنعتی شوندیممحسوب 
در فرایند  یاعمدهنقش  هادانشگاهگفت که  توانیمهر کشوری ضروری است. بنابراین 

البته به شرطی که عالوه بر آموزش مطالب تئوری بر  .کنندیمتوسعه کشور ایفا 
دانشگاهی ، دانشجویان هم تاکید کنند و یا به اصطالح یهاآموختهکاربردی کردن 

کارآفرینی باشند. در چنین دانشگاهی دانشجویان با ذهنیتی مثبت و بهره گیری از 
و با ترکیب و  پردازندیمو موارد جدید  هاناشناختهبه جستجو و کشف  هافرصت

 رسندیم یاتازه هاییافتهشخصی به  هاییتوانمندتحلیل متغیرهای مختلف و اتکا به 
. لذا به منظور دستیابی به این هدف و شوندیمکه خود و دیگران از آن بهره مند 

به  هادانشگاه شودیمبین دانشگاه و صنعت توصیه  تریقعمبرقراری ارتباط هر چه 
مراکز راهنمایی و مشاوره شغلی را ، درسی خود بپردازند یهابرنامهاصالح و بازنگری 



 530 ... ایحرفه و فنی دانشگاه در انشد مدیریت مدل طراحی

ایند و همچنین با شرایطی مشخص بخشی از سهمیه پذیرش ساالنه خود را نم یستأس
، )شفیع آبادی صنعتی اختصاص دهند مؤسساتدر هر مقطع تحصیلی به کارکنان 

1033 :1.) 
جهان به وقوع پیوسته است: انقالب نخست در اواخر  یهادانشگاهدو انقالب در 

، آموزشی هاییتفعالعالوه بر  هاگاهدانشدر کشور آلمان اتفاق افتاد و طی آن  13قرن 
تولید دانش ، توزیع دانش یتمأمورتحقیقاتی نیز فعال شدند و عالوه بر  هاییتفعالدر 

 هادانشگاهو مراکز تحقیقاتی در درون  ها، گروهرا نیز بر عهده گرفتند. بر این اساس
مبتنی بر علم در  یهاینوآورشکل گرفتند. انقالب دوم در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور 

آموزشی و  یتمأمورجنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه عالوه بر 
سوم شد که توسعه اقتصادی نام دارد. به طوری که  یتمأمورعهده دار ، تحقیقاتی

زیربناهای جهانی است که در حال حرکت از تولیدات  ترینیادیبنآموزش عالی یکی از 
رمز ، مبتنی بر دانش در حال حرکت است. بر این اساس و خدمات به سوی اقتصاد

وابسته به آن در این  یهاموسسهتوسعه مراکز و ، موفقیت نظام آموزش عالی کشور
 (.1: 1032، )ابراهیم زاده فریمان و همکاران راستا است

توسعه اقتصادی و  یتها، مأموردانشگاهبه عنوان نسل سوم ، دانشگاه کارآفرین
و نحوه تحقق آن در  یتمأمورشناخت این ، بر عهده دارد. از این رواجتماعی را 

دانشگاه کارآفرین ، دارد. بر اساس چارچوب نظری اییژهواهمیت ، سنتی یهادانشگاه
 هاییژگی، ومشخص دارد و از آنجا که سازمان است هاییژگیوهویتی مستقل و 

ازمانی سنتی دانشگاه به سوی س هاییژگیوسازمانی را نیز دارد؛ بنابراین سوق دادن 
)بهزادی و  دانشگاه سنتی را به دانشگاه کارآفرین بدل کند. تواندی، مکارآفرینی سازمانی

 (1: 1030، همکاران
دانش در  تیریمد ریتأث، ( در تحقیقی که با عنوان1312همکاران )و  1محمود ثقیب

که  دهدیمیجه گیری ما نشان : نتاندنوشتهانجام دادند  اقتصاد امروز بر سازمان عملکرد
و دیوید  1آفرین هاگ .گذاردیم ریتأث یدانش به طور مثبت بر عملکرد سازمان تیریمد

کارآفرینی  یهاآموزشتمام جهان: تبدیل  یمرحله، ( در تحقیق با عنوان1312)0گیلبرت

                                                                                                                                        
1. Muhammad Saqib 
2. Afreen Huq 
3. David Gilbert 

http://www.emeraldinsight.com/author/Huq%2C+Afreen
http://www.emeraldinsight.com/author/Gilbert%2C+David
http://www.emeraldinsight.com/author/Gilbert%2C+David
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لت و به شدت معتبر ادغام مفاهیم عدا ها، یافتهاندنوشتهچنین ، از طریق تفکر طراحی
طنز و نقش بازی به عنوان اصول یادگیری و عناصر تحویل در ، سازگاری، عدالت

آموزش و پرورش کارآفرینی برای افزایش رضایت دانشجویان و نتایج یادگیری است. 
کاهش موانع بین دانش آموزان و ، یک نتیجه بحرانی این فرایند طراحی و تحویل

زشی مشترک است. یک سفر که در این مورد آن بر ایجاد یک سفر آمو یرتأثمعلمان و 
و جی سوز دی  1منجر به نتایج معنی دار برای همه درگیر است. ماریو جی. دونات

مدیریت  هاییوهش( در تحقیقی تحت عنوان: نقش رهبری دانش گرا در 1312) 1پابلو
ی برا، نتیجه گیری کردند: با وجودی که مدیریت دانش، انجام دادند، دانش و نوآوری

دانش ) یرهبروجود چنین نوعی ، اهداف و نوآوری اهمیت قائل است رفتار و
، ذخیره سازی) نوآوری( و بهره برداری از جمله:)توسعه و استفاده از کاوش ، شناختی(

 یهاروشاستفاده از ، انتقال و برنامه کاربردی( از نکات مهمی است که در نتیجه
بود عملکرد خود در نوآوری محصول شرکت قادر به توسعه و به، مدیریت دانش

دانش و عملکرد  تیریمد، ( در پژوهشی که تحت عنوان1314) 0. ام. بیراسناوشودیم
عمل گرا  یفراتر از اثرات رهبر، گرا تحول یدر صنعت خدمات: نقش رهبر یسازمان

تحول  یرهبر، عمل گرا یاز کنترل اثرات رهبر بعد: چنین نتیجه گیری نمود، انجام داد
. همچنین بعد دارد یدانش و عملکرد سازمان تیریمد ندیو مثبت بر فرا یرا اثرات قوگ

بر عملکرد سازمانی  اثرات جزیی، رهبری عمل گرا، از کنترل اثرات رهبری تحول گرا
منابع انسانی و ، ( پژوهشی داشتند با عنوان1310همکاران )و  4را دارد. بریکن ازیری

رسیدن  یبرارسمی  هاییستمس، مودند: در یک سازمانو نتیجه گیری ن، مدیریت دانش
استفاده بصورت مؤثر و کارآمد ، از پتانسیل منابع انسانی، مطمئن به اهداف سازمان

 یاستراتژ و هایک، تکنبه عنوان ابزار توانیمدانش را  تیریمد یبه طور کل. کنندیم
تخصص کسب و  یگذاربهبود و به اشتراک ، یسازمانده، لیو تحل هیتجز، حفظ یبرا

با مدیریت دانش و اشتراک  تواندیممنابع انسانی  تیریمدی بکار برد. کار منابع انسان
و  2رسوال یناجل .کمک کند سازماندر  ییبه صرفه جوگذاری دانش بین منابع انسانی 

                                                                                                                                        
1. Mario J.Donate 
2. Jesús D.Sánchez de Pablo 
3. M.Birasnav 
4. Brikend Aziri 
5. Jelena Rašula 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314002197#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314002197#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313003330#!
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 تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی، ( در پژوهشی که با عنوان1311همکاران )
مدیریت دانش فرایندی است که دانش فردی را به : نویسندیماین گونه ، دانجام دادن

 هاسازماننشان دادن این است که مقاله این هدف . کندیمدانش سازمانی تبدیل 
عملکرد سازمانی را ، سازماندهی و استفاده از دانش، جمع آوری، خلقبا  توانندیم

ز لحاظ تجربی از طریق مدلسازی ا، مدیریت دانش بر عملکرد یرتأث .افزایش دهند
که ساختار مدیریت  دهدیممعادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان 

 مثبت دارد. یرتأثسازمان و دانش( بر عملکرد سازمانی ، دانش )یعنی فناوری اطالعات
ن: با عنوا، ( تحقیقی انجام دادند1311)1اندسر انجلس مرونو، 1کوالسین لوپز ینایکارول

ما روشن کردن  هدفو اعالم نمودند: ، و عملکرد ینوآور، کیدانش استراتژ تیریمد
نشان  جیشرکت و عملکرد شرکت است. نتا ی( بر نوآورKMدانش ) تیریمد یامدهایپ
و  یماًمستق( یساز یو شخص ی)کدگذار KM هاییاستراتژکه هر دو  دهدیم
 یرتأث یو سازمان یعملکرد نوآور( بر ینوآور تیقابل شیافزا قی)از طر میرمستقیغ
ای مدیریت نقش واسطه، ( در تحقیقی که با عنوان1032فرزانه و همکاران ). گذارندیم

نتایج ذیل ، انجام دادند، آفرین و نوآوری سازمانیدانش در ارتباط میان رهبری تحول
. آفرین و نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود داردبین رهبری تحولحاصل شد: 

مثبت و معنادار بود و بین مدیریت ، آفرین و مدیریت دانشرابطه بین رهبری تحول
( با 1030همکاران )بهزادی و  دانش و نوآوری نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی ، پژوهشی تحت عنوان
الگوی دانشگاه کارآفرین از منظر کارآفرینی  دهدیمنتایج نشان نوشتند: ، سازمانی
جذب منابع ، های علمیانتشار یافته، آموختگانهای کیفیت دانششامل مؤلفه، سازمانی

ایجاد پارک ، وکارهای زایشیایجاد کسب، ثبت اختراع، قراردادهای پژوهشی، مالی
رویکرد کارآفرینانۀ ، عطفساختار سازمانی من، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، وفناوریعلم

 شود.های دانشجویان میمحتوای دروس و ویژگی، مدیریت کالن، استادان

                                                                                                                                        
1. CarolinaLópez-Nicolás 
2. Ángel L.Meroño-Cerdán 
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 روش
. و نظر به استنظر رویکرد تحقیق از نوع کیفی  از، استراتژی محقق در این پژوهش

را از طریق مصاحبه و تحلیل و تفسیر آن  هاداده، محقق، کیفی بودن رویکرد این تحقیق
کد گذاری نظریه داده بنیاد انتخاب نموده است. روش داده بنیاد یک روش  را از طریق

محقق را به ، پژوهش یهادادهاز روی ، که بدون پیش داوری اولیه استتحقیق کیفی 
خرد مایه استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد به  ". سازدیمیک نظریه جدید رهنمون 

روشی نظام مند و کیفی برای خلق ، داده بنیاد. راهبرد نظریه گرددیمکاربری آن باز 
به تبیین فرـیند کنش یا کنش متقابل موضوعی با ، است که در سطحی گسترده اییهنظر

[ گراندد تئوری] روش نیا در واقع در(. 1: 1032، خیرگوپردازد )یمهویت مشخص 
 و شودیم پرداخته دیجدی پرداز هینظر به ,موجود قبل از هینظر کی آزمودنی جا به

 نظام عمق به نفوذ با وی دیکل یهارسان اطالع به مراجعه با که است نیا بری سع
 وی نظری کردهایرو به همه قیطر نیا از و شود قیتحق به آغاز ,آنها انتظارات ویی معنا

 همه و جسته تقرب هاحل راه و زهایتجو هم و مشکالت و مسائل به هم و انتظارات
 .(3: 1033، فراستخواهشود ) داده سازمانی نظری الگو کی قالب در

توان های متفاوت میاز رهیافت، در روش نظریه داده بنیاد برای انجام یک پژوهش
و با توجه به نوع رهیافت روش و رویکرد خاص را برای پژوهش به اجرا ، بهره برد

ین سیستماتیک( که به استراوس و کوربمند )درآورد. در این تحقیق از روش نظام 
 ها استفاده شده است.شود برای تجزیه و تحلیل دادهنسبت داده می

کلیات شیوه  یامقاله( در 1333استراوس )کوربین و  سیستماتیک(:مند )روش نظام 
ها فرآیندهایی به هم گردآوری و تحلیل داده -1اند: خود را در پنج گزاره بیان کرده

ها باید انجام شده و مقوله-0ل هستند. واحدهای اصلی تحلی، مفاهیم-1 مرتبط هستند.
های نظری پیش بر بنیان، نمونه برداری در نظریه داده بنیاد-4 به هم ربط داده شوند.

 (.42: 1331، پذیرد )لیهای مستمر صورت میتحلیل با استفاده از مقایسه-2رود. می
ه فنی و از آنجا که در این پژوهش بدنبال مدل مفهومی مدیریت دانش در دانشگا

کلیه صاحب نظران مطلع مدیریت ، لذا جامعه آماری این پژوهش را، باشیممی یاحرفه
و فعاالن حوزه  یاحرفهمحققین و اساتید دانشگاه فنی و ، دانش که شامل: مشاوران

دانش انتخاب استراتژی ، تشکیل داده است. چرا که به زعم محقق، استمدیریت 
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 یاخوشهو به صورت ، استگاهی و تجربه این افراد در حوزه علم و آ، مدیریت دانش
 یاحرفهفنی و  یهادانشکدهخراسان رضوی و بعد از آن  یاحرفهفنی و  یهادانشکده
، نفر( 113) یشابورننفر انتخاب شد: پسران  1302سبزوار و نیشابور با  یهاشهرستان
، (113سبزوار )ان نفر( و پسر 122) یشابورنکشاورزی ، (نفر 113) یشابورندختران 
 نفر(. 113سبزوار )دختران 

با استفاده از روش ، فنی و مدیریتی متخصصان از نفر 14 نظرات از پژوهش نیا در
 از نانیاطم کسب از پس که بود یاگونه به هامصاحبه وهیش .شد گلوله برفی بهره برده

 شدنی تکرار و شده انجام یهامصاحبه از آمده دست به مطالب بخش دری نظر اشباع
 14 از پسی نظر اشباع قیتحق نیا در .شد متوقف هامصاحبه ندیفرآ، شده ذکر مطالب

 با که شوند انتخابی افراد تا شد تالش افراد انتخاب در .است شده حاصل مصاحبه
 تیجمع کیتفک( 1) جدول .باشند آشنا مدیریت و مهارت و تخصص فنی مفهوم
 .دهدیم نشان را افراد نیای شناخت

 هایآزمودن. مشخصات جمعیت شناسی 1جدول 

 سن جنسیت مصاحبه شونده
مدرک 
 تحصیلی

سابقه 
 شغلی

 حوزه تخصصی
دانشگاه محل 

 خدمت
مصاحبه شونده 

 1شماره 
 پسران(سبزوار ) الکترونیک 10 دکتری 42 مرد

مصاحبه شونده 
 1شماره 

 43 مرد
کارشناسی 

 ارشد
 دختران(سبزوار ) ارتباط تصویری 12

به شونده مصاح
 0شماره 

 پسران(سبزوار ) فلسفه 01 دکتری 22 مرد

مصاحبه شونده 
 4شماره 

 44 مرد
دانشجوی 

 دکتری
 پسران(سبزوار ) الکترونیک 11

مصاحبه شونده 
 2شماره 

 43 زن
کارشناسی 

 ارشد
 دختران(سبزوار ) علوم انسانی 12

مصاحبه شونده 
 1شماره 

 42 زن
 یکارشناس
 ارشد

14 
مدیریت 
 اجرایی

 سبزوار )دختران(

مصاحبه شونده 
 2شماره 

 42 زن
 یکارشناس
 ارشد

12 
مدیریت 
 آموزشی

 دختران() یشابورن

 (پسران) یشابورن مکانیک 11دانشجوی  43 مردمصاحبه شونده 
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 سن جنسیت مصاحبه شونده
مدرک 
 تحصیلی

سابقه 
 شغلی

 حوزه تخصصی
دانشگاه محل 

 خدمت
 دکتری 3شماره 

مصاحبه شونده 
 3شماره 

 44 مرد
کارشناسی 

 ارشد
 کشاورزی 10

 یشابورن
 کشاورزی()

مصاحبه شونده 
 13شماره 

 14 دکتری 42 مرد
مدیریت 
 آموزشی

 دختران(سبزوار )

مصاحبه شونده 
 11شماره 

 41 زن
 یکارشناس
 ارشد

11 
مدیریت 
 آموزشی

 سبزوار )دختران(

مصاحبه شونده 
 11شماره 

 22 مرد
 یکارشناس
 ارشد

 )پسران( یشابورن علوم انسانی 13

مصاحبه شونده 
 10 شماره

 43 مرد
 یدانشجو
 یدکتر

11 
مدیریت 

 گانیبازر
 یشابورن

 (ی)کشاورز
مصاحبه شونده 

 14 شماره
 43 زن

 یکارشناس
 ارشد

12 
مدیریت 
 اجرایی

 )دختران( یشابورن

در گرانددتئوری با رهیافت سیستماتیک از طریق کدگذاری  هادادهتجزیه و تحلیل 
اول:  ( گام1 مراحل کدگذاری در گراندد تئوری در سه گام انجام شد: .گیردیمانجام 
 ( گام سوم: کدگذاری انتخابی.0دوم: کدگذاری محوری  ( گام1 ری بازکدگذا

اولیه  یهامقولهنظریه پرداز داده بنیاد ، در این مرحله گام اول: کدگذاری باز:
. دهدیمبوسیله تقطیع اطالعات شکل ، اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه را

مشاهدات و ، هامصاحبهنظیر ، گردآوری شده یهادادهپژوهشگر مقوله را بر همه 
: 1031، ب(همکاران )دانایی فرد و گذارد )یمیادنوشته ها یا یادداشتهای خود بنیان 

را بدست آورده و برای هر مطلب  هاداده(. برای این مرحله محقق از طریق مصاحبه 34
 یک کد اختصاص داده است.، مصاحبه شونده

به زیر  هامقولهفرآیند ربط دهی ، یکد گذاری محور گام دوم: کدگذاری محوری: 
و ابعاد است. این کد گذاری به  هایژگیودر سطح  هامقولهشان و پیوند دادن هایمقوله

 یابدیمکه کد گذاری حول محور یک مقوله تحقق  شودیماین دلیل محوری نامیده 
که در یک را  ییکدها(. در این زمینه پژوهشگر 34: 1031، ب(همکاران )دانایی فرد و )

 به صورت محوری انتخاب نموده است.، اندبودهسطح ویژگی 
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نظریه پرداز ، در این مرحله از کد گذاری گام سوم: کدگذاری انتخابی )گزینشی(:
موجود در مدل کد گذاری محوری به  یهامقولهیک نظریه از روابط فیمابین ، داده بنیاد

تبدیل مصاحبه به کد ، ونه قسمتی از( برای نم131)همان منبع:  ".آوردیمنگارش در 
 مفهومی یکی از مصاحبه شموندگان آورده شده است.

، . قسمتی از جمالت استخراج شده از مصاحبه و جمالت خالصه مصاحبه و کد مفهومی2جدول 

 مصاحبه اول

 کد مفهومی جمالت خالصه جمالت استخراج شده از مصاحبه
یـک دانشـگاه    یاحرفـه دانشگاه فنـی و  

فنـی و نیـز    یهـا رشـته  ی اسـت. کشور
با توجه  متعددی دارد. یاحرفه یهارشته

پتانسیل بسیار خـوب در   هارشتهبه تنوع 
 یآمارهاطبق  جهت تولید و اشتغال دارد.

ــی و  ــگاه فن ــهدانش ــیش از  یاحرف  23ب
 یاحرفـه درصد فـارغ اتحصـیل فنـی و    

 .شوندیمجذب بازار کار 

 یهـا رشـته  یاحرفـه دانشگاه فنی و 
متعددی  یاحرفه یهارشتهنی و نیز ف

 هــارشــتهبــا توجــه بــه تنــوع  دارد.
پتانسیل بسیار خوب در جهت تولید 

 23طبق آمار بـیش از   و اشتغال دارد.
درصد فارغ التحصیالن جـذب بـازار   

 .شوندیمکار 

 یهارشتهمتعدد بودن -1
 یاحرفه یهارشتهفنی و 

 هارشتهتنوع -1
پتانسیل بسیار باال در  -0

 تولید و اشتغال
ــذب -4 ــدی  23ج درص

فارغ التحصیالن به بـازار  
 کار

مـدیریت   یاحرفهاگر در دانشگاه فنی و 
دانش به نحو احسن انجام بگیرد. قائـدتا  

ــد ــارآفرینی ، در بحــث تولی اشــتغال و ک
ــیار  ــؤثربس ــود.  م ــد ب ــداًجدخواه در  ی

بحـث مـدیریت    یاحرفهدانشگاه فنی و 
ت؛ به این شده اس تررنگدانش خیلی پر 

 یهـا دانشـکده : اگـر در  الـف  لحاظ که:
، مختلــف کارهــایی در جهــت تولیــد   

کارهــای پــژوهش محــور و ، کــارآفرینی
در  ینا .محصول محور انجام شده است

به اشتراک گذاشـته   هادانشکدهبین سایر 
شود. تا بتوانند از نقطه نظـرات و دانـش   

به نحو احسـن اسـتفاده    هادانشکدهسایر 
یک تقسـیم دانشـی بـه ایـن     کنند. یعنی 

 صورت انجام گرفته است.

ــی و   ــگاه فن ــر در دانش ــهاگ  یاحرف
مدیریت دانش به نحو احسن انجـام  

اشتغال و کارآفرینی ، در تولید، بگیرد
خواهد بـود. در دانشـگاه    مؤثربسیار 
بحث مدیریت دانـش   یاحرفهفنی و 

شده اسـت. اگـر در    تررنگخیلی پر 
یی در مختلـف کارهـا   یهـا دانشکده

کارهــای ، جهــت تولیــد وکــارآفرینی
پــژوهش محــور و محصــول محــور 

ــود  ــام شـ ــایر  ، انجـ ــین سـ و در بـ
به اشتراک گذاشته شود و  هادانشکده

ازنقطـــه نظـــرات و دانـــش ســـایر 
به نحـو احسـن اسـتفاده     هادانشکده

 .گیردیمتقسیم دانشی صورت ، شود

 

تاکید جدی بر تربیت  -2
کارآفرین در دانشگاه فنی 

 یافهحرو 
ــد و    -1 ــر تولی ــد ب تاکی

 اشتغالزایی
ــتراک   -2 ــمندی اش ارش

 دانش
تاکیــد بــر کارهــای   -3

 پژوهش محور
ــای   -3 ــر کاره ــد ب تاکی

 پژوهش محصول محور



 1317 بهار/ نامهویژهآموزشی/ ی هانظامپژوهش در        555

کدهایی که بر روی یک موضوع ، مفهوی یکدهادر این مرحله با بررسی مجدد 
به  مختلف جمع آوری نموده و با توجه یهامصاحبهخاص اشتراک دارند را از 

. برای نمونه یک مورد از تبدیل شودیماشتراکات کدهای مفهومی به مقوالت تبدیل 
 آمده است. 0در جدول شماره ، کدهای مفهومی به مقوله

 تبدیل کد گذاری مفهومی به مقوالت از یانمونه. 3جدول 

 هامقوله مفهومی یکدها
 پتانسیل بسیار باال در تولید و اشتغال -0

 
A- یلپتانس 
و فنی(  علمی)

 منابع انسانی
 

 پتانسیل دانشگاه فنی شهرستان در مرتفع سازی نیازصنعت به تکنسین ماهر -131

 یاحرفهفراوانی توانایی در دانشگاه فنی و  -111

 ماهر در صنایع هایینتکنستاکید بر استفاده از  -110
 آموزشی در تربیت منابع انسانی یهاسازمانارزشمندی  -112
 آموزشی با سطوح باالتر در تربیت منابع انسانی مؤسساتاهمیت فوق العاده  -111
 پتانسیل باالی تخصص منابع انسانی -121
 پتانسیل باالی منابع انسانی با تجربه -120
 یاحرفهتاکید بر گزینش تکنسین ماهر مورد نیاز صنایع از دانشگاه فنی و  -111
 تید با تخصص باالتاکید بر استفاده از اسا -122
 پتانسیل فنی فارغ التحصیالن -023

 .است 4و بُعدها به شرح جدول  هامقوله، نسبت فراوانی و درصد فراوانی

 و بُعدها طبق نظر مصاحبه شوندگان هامقوله، نسبت فراوانی و درصد فراوانی .4جدول 
 صد فراوانیدر فراوانی طبقات اصلی(بعدها ) درصد فراوانی فراوانی هامقوله

A- علمی و فنی( منابع انسانی) یلپتانس 
 تعامل منابع انسانی -ر 
 یاحرفهاخالق  -ژ 

13 
4 
13 

301/3 
332/3 
301/3 

 313/3 43 پتانسیل منابع انسانی

S – تقویت اعتماد به نفس دانشجو 
U - بروز رسانی آموزش 
 تقویت روحیه دانشجو -ز

2 
14 
11 

333/3 
314/3 
313/3 

آموزش  کیفی سازی
دانشگاه فنی و 

 یاحرفه
03 321/3 

C -  ی دانشگاه کارآفریناحرفهدانشگاه فنی و 
 یاحرفهحمایت از کارآفرینی دانشگاه فنی و  –ذ 

12 
13 

313/3 
301/3 

یت دانشگاه فنی مأمور
 یاحرفهو 

02 313/3 

D - 321/3 44 تقسیم دانش 322/3 01 اشتراک دانش 
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 صد فراوانیدر فراوانی طبقات اصلی(بعدها ) درصد فراوانی فراوانی هامقوله
O - تسهیم دانش 

 رندهیادگی سازمان –ش 
2 
2 

311/3 
333/3 

H – ارتباطات سازمانی 
 نوپایی سازمان -الف 

 تمرکز سازمانی –چ 
 پیچیدگی سازمانی –ح 
 گستردگی سازمان –خ 

2 
3 
11 
1 
3 

333/3 
310/3 
313/3 
313/3 
310/3 

 311/3 03 ساختار سازمانی

I –  یارشتهکار گروهی 
J – کار گروهی سازمانی 

K –  یاهرشتکار گروهی بین 

13 
3 
13 

304/3 
310/3 
301/3 

 333/3 41 تیمی کار

L – سرمایه عقلی منابع انسانی 
P – تجربه منابع انسانی 

 های نویدها –ت 

12 
3 
13 

342/3 
310/3 
312/3 

 323/3 42 سرمایه فکری

E – آموزش پژوهش محور 
F – پژوهش محصول محور 

M – خالقیت محوری 

4 
2 
04 

332/3 
333/3 
323/3 

 322/3 40 نشخلق دا

N – توانمند سازی منابع انسانی 
T – دانش افزایی منابع انسانی 

14 
11 

314/3 
313/3 

 342/3 11 بهسازی منابع انسانی

B- تربیت تکنسین ماهر کیفی 
Q – ارتباط با صنعت 
R - تربیت کارآفرین 
X – تربیت تکنسین ماهر 

14 
14 
4 
13 

314/3 
341/3 
332/3 
300/3 

تربیت تکنسین 
 رآفرینکا

11 131/3 

G – مدیریت مشارکتی 

V – سازمان انعطاف مدیریت در 
W - تفویض اختیار در مدیریت 
Y – تفویض اختیار در بومی سازی آموزش 
Z – تفویض اختیار در بومی گزینی دانشجو 

11 
14 
11 
13 
4 

313/3 
300/3 
312/3 
312/3 
332/3 

 رهبری سازمان
 

12 110/3 

 فرهنگ دانشگاهی –ب 
 فرهنگ تعامل سازمانی –پ 
 نقش زیرساختی آموزش و پرورش -س 

3 
3 
14 

310/3 
312/3 
314/3 

 324/3 01 فرهنگ سازمانی

 حمایت مالی از کار تیمی –ث 
 حمایت از خلق دانش –ج 
 ی مدیریتراهبردها -د 

2 
4 
23 

311/3 
332/3 
131/3 

 111/3 23 استراتژی مدیریت
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 هایافته
در ذیل بیان ، نظریه سازی داده بنیاد، گذاری محوری با توجه به شکل شماره یک کد

 .شودیمهرکدام و دالیل انتخاب هر کدام پرداخته 

 
 یاحرفهنظریه سازی داده بنیاد: در دانشگاه فنی و ، . کد گذاری محوری1شکل 

 زمینه: 

سرمایه فکری)سرمایه عقلی منابع -1
 انسانی، تجربه منابع انسانی، ایده های نو(

خلق دانش)آموزش پژوهش محور، -1
پژوهش محصول محور، خالقیت 

 محوری(
استراتژی مدیریت)حمایت مالی از کار -0

ش، راهبرد های تیمی، حمایت از خلق دان
 مدیریت( 

 شرایط علی: 

پتانسیل منابع انسانی)پتانسیل -1
ــابع    ــل من ــی، تعام ــی و فن علم

 انسانی، اخالق حرفه ای(
مأموریت دانشگاه )دانشگاه  -1

کــــــارآفرین، حمایــــــت از 
 کارآفرینی(

مقوله یا پدیده های 
 محوری:

رهبری سازمان)مدیریت مشارکتی، 
انعطاف مدیریت در سازمان، 

یض اختیار در مدیریت، تفو
تفویض اختیار در بومی سازی  

آموزش، تفویض اختیار در 
 گزینش دانشجو

 راهبردها:

کیفی سازی آموزش دانشگاه -1
)تقویت اعتماد به نفس در 

دانشجو، بروز رسانی آموزش، 
 تقویت روحیه دانشجو(

بهسازی منابع انسانی -1
 )توانمند سازی، دانش افزایی(

کارآفرین تربیت تکنسین -0
)تربیت تکنسین ماهر کیفی، 

ارتباط با صنعت، تربیت 
 کارآفرین، تربیت تکنسین ماهر(

 پیامدها:

استراتژی 
مدیریت 
دانش در 

 دانشگاه

 شرایط مداخله گر:

ــایی  -1 ســاختار ســازمانی )ارتباطــات ســازمانی، نوپ
ــازمانی،     ــدگی س ــازمانی، پیچی ــز س ــازمان، تمرک س

 گستردگی سازمانی(
)کار گروهی هر رشـته، بـین رشـته ای،    کار تیمی -1

 سازمانی(
ــگ   -0 ــگ ســازمانی)فرهنگ دانشــگاهی، فرهن فرهن

 تعامل سازمانی، نقش زیرساختی آموزش و پرورش(
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در ذیل ، دنظریه سازی داده بنیا، کد گذاری محوری، با توجه به شکل شماره یک
 .شودیمبیان هرکدام و دالیل انتخاب هر کدام پرداخته 

  .گذاردیم یرتأثمربوط به شرایط که بر مقوله محوری  ییهامقوله شرایط علی:
  (یاحرفهاخالق ، تعامل منابع انسانی، پتانسیل علمی و فنی) یانسانپتانسیل منابع -1
حمایت از کارآفرینی ، ی کارآفریندانشگاه فن) یاحرفهدانشگاه فنی و  یتمأمور-1

 دانشگاه فنی(.
و نیز حمایت ویژه درون ، ایجامعه( از دانشگاه فنی و حرفه) یسازمانحمایت برون 

ای از مواردی است تحقیقات و فناوری( از دانشگاه فنی و حرفه، وزارت علوم) یسازمان
و نیز استفاده از پتانسیل سازمان تأثیر گذار باشد.  شدیداً در توفیقات این تواندیمکه 

و چه از لحاظ توجه به تعامل مثبت ، چه از منظر پتانسیل علمی و فنی، منابع انسانی
عالقه ، )اخالق اسالمی یاحرفهو مهمتر از آن رعایت اخالق ، منابع انسانی در سازمان

امل عو توانندیمهستند که  ییهامقولهمندی به کار و کار صادقانه با دل و نیت پاک( 
بسیار ارزشمندی باشند که یاریگر مقوله محوری )رهبری سازمان( در زمینه تسریع و 

 تسهیل رسیدن به اهداف سازمان باشند.
که اساس فرآیند است.  اییدهپدیک صورت ذهنی از  محوری: هاییدهپدیا  مقوله

تفویض اختیار در ، انعطاف مدیریت در سازمان، مدیریت مشارکتیسازمان )رهبری 
تفویض اختیار در بومی گزینی ، تفویض اختیار در بومی سازی آموزش، مدیریت

رهبری در چنین شود، یمآنچه که اساس فرآیند در این پژوهش محسوب  دانشجو(.
که برای بهتر شدن و اجرایی شدن واقعی رهبری در  ییهامؤلفهسازمانی است. از جمله 

مدیریت در  انعطاف، مدیریت مشارکتی این سازمان خواهد بود شامل موارد ذیل است:
تفویض ، تفویض اختیار در بومی سازی آموزش، تفویض اختیار در مدیریت، سازمان

مشکل نوپا بودن و گستردگی سازمان را  تواندیم، اختیار در بومی گزینی دانشجو
 باهمکاری همه به راحتی حل نماید.

 توانندیمموارد ذیل  به نظر محقق .گذاردیمشرایط خاص که بر راهبردها تأثیر زمینه: 
بسیار مثبتی  یرتأث، (یاحرفهبر اصل فرآیند راهبرد )کیفی سازی آموزش دانشگاه فنی و 

 هاییدها، تجربه منابع انسانی، سرمایه عقلی منابع انسانی) یفکرسرمایه -1داشته باشند. 
 حوری(خالقیت م، پژوهش محصول محور، آموزش پژوهش محوردانش )خلق -1 نو(
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 یراهبردها، حمایت از خلق دانش، حمایت مالی از کار تیمی) یریتمداستراتژی -0
ارزشمند منابع انسانی  یهاتجربهمدیران از سرمایه فکری و  هاییتحمامدیریت(. زیرا 

از طریق آموزش ، راهگشای خالقیت و خلق دانش، نو منابع انسانی هاییدهاو تشویق 
خالقیت محوری در آموزش خواهد شد. در ، محورپژوهش محصول ، پژوهش محور

یک شود، یمبا تحوالت عظیمی که در عصر حاضر در صنعت ایجاد ، غیر این صورت
فارغ التحصیل و مهارت مورد نیاز صنعت بوجود  هایینتکنسشکاف مهارتی بین 

 سازمان دور تسلسل باطل را خواهد پیمود. یهاتالش عمالًخواهد آمدد که 
در این  .گذاردیم یرتأثعمومی که بر راهبردها  ایینهزمشرایط خله گر: شرایط مدا

به صورت زمینه عمومی یا یک حالت کلی  توانندیمپژوهش شرایط مداخله گر که 
تقویت ) یاحرفهیعنی کیفی سازی آموزش دانشگاه فنی و ، بر راهبرد پژوهش، تعاملی

بگذارند  یرتأثقویت روحیه دانشجو( ت، بروز رسانی آموزش، اعتماد به نفس در دانشجو
تمرکز ، نوپایی سازمان، ساختار سازمانی )ارتباطات سازمانی-1به قرار ذیل است. 

، کار گروهی هر رشته) یمیتکار  -1 گستردگی سازمانی(، پیچیدگی سازمانی، سازمانی
فرهنگ تعامل ، فرهنگ دانشگاهی) یسازمانفرهنگ  -0سازمانی( ی، ارشتهبین 

تسهیم ، اشتراک دانشدانش )تقسیم  -4نقش زیرساختی آموزش و پرورش( ، یسازمان
 سازمان یادگیرنده(، دانش

. آنچه شودیمخاصی که از پدیده محوری منتج  یهاکنشبا برهم  هاکنشراهبردها: 
در استراتژی مدیریت دانش را با تعامل سازمانی مدیران ، هامؤلفهکه حاصل ارتباط بین 

کیفی سازی آموزش است. که با دهد، یممنابع انسانی فعال را نشان  عالی سازمان و
رعایت شرایط کیفی  آموزشی( و یهاسرفصلارتقای موقعیت کمی )بروز رسانی 

این مهم دست یافتنی ، تقویت روحیه دانشجو(، )تقویت اعتماد به نفس در دانشجو
نشجویان است که این بویژه دا، خواهد بود. و مهمتر از همه زیر ساخت فکری جامعه

که با تالش و برنامه ریزی و استراتژس  استمهم همیشه بر دوش آموزش و پرورش 
تشکیل زیر ساخت ذهنی و عملی افراد جامعه بسیار  در تواندیم، های خاص خود

تقویت اعتماد به ) یاحرفهکیفی سازی آموزش دانشگاه فنی و -1ارزشمند عمل نماید. 
 یانسانبهسازی منابع -1تقویت روحیه دانشجو( ، رسانی آموزشبروز ، نفس در دانشجو

 دانش افزایی(، توانمند سازی)



 557 ... ایحرفه و فنی دانشگاه در انشد مدیریت مدل طراحی

تربیت ، ارتباط با صنعت، تربیت تکنسین ماهر کیفی) ینکارآفرتربیت تکنسین -0
تربیت تکنسین ماهر(. کیفی سازی شامل عواملی از جمله: تقویت اعتماد به ، کارآفرین

تقویت روحیه دانشجو است. زیرا همه تالش ، آموزش بروز رسانی، نفس در دانشجو
و  هاکنشیک سازمان برای بهبود خروجی یا برونداد سازمان است. لذا طبیعی است که 

برای ارتقای سطح کیفی آموزش و تربیت تکنسین ماهر باشد. و این  یهاکنشبر هم 
 یهاخواستهوجه به ت، از همه نظر از جمله دانش افزایی، امر با بهسازی منابع انسانی

 انگیزشی و بهداشتی( میسر خواهد بود.) یشخص
استراتژی مدیریت دانش در  .است خروجی حاصل از استخدام راهبردهاپیامدها: 

؛ بعنوان پیامد نهایی این پژوهش محسوب شده است. تا مدیران یاحرفهدانشگاه فنی و 
استراتژی مدیریت دانش  یهامؤلفهبا تأمل و تعمق در  یاحرفهعالی دانشگاه فنی و 

و هدف سازمان که همانا تربیت  یتمأموررسیدن به اصل ، حاصل از این پژوهش
 تکنسین ماهر و کارآفرین است را تسریع بخشند.

 بحث و نتیجه گیری
یک ، تحوالت روز افزون شرایط سازمانی و تولیدی صنایع در دنیا با توجه به تغییر و

. مدیریت دانش یک راهبرد اساسی شودیماحساس  هاسازمانعزم جدی برای مدیریت 
جدای از شرایط ، . از طرفیاستارزیابی و کنترل ، نظارت، سازماندهی، در برنامه ریزی

طبق فرمایش ها، یمتحربه لحاظ بعضی ، با توجه به شرایط ویژه کشورمان ایران، جهانی
. و یکی استا چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار مقابله ب، مقام معظم رهبری

. استکارآفرین و تربیت کارآفرین ، از شرایط رسیدن به خودکفایی توجه به کارآفرینی
مدیریت کردن بر ، که منابع انسانی در ایران دارند اییژهواستعداد  با توجه به

با ی، احرفهفنی و  یهادانشگاهآموزشی و  یهاسازمانبویژه  صنعتی و یهاسازمان
بهترین شرایط را برای خالقیت و کارآفرینی منابع انسانی  تواندیمثت دانش مدیری

منابع انسانی و  یاستعدادهاتوجه ویژه به ، فراهم آورد. یکی از مزایای مدیریت دانش
با توجه به ی، احرفهفنی و  یهادانشگاه. استتوانمند سازی آنها در زمینه کارآفرینی 

ارآفرینی و تربیت کارآفرین بهترین گزینه برای توجه مأموریت ویژه خویش در زمینه ک
و  ماهر .نمایدیمرا تأیید ، متخصص، و استفاده از منابع انسانی در تربیت افراد فنی
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، نیز مؤید این است که، محققینی که در پیشینه آمده بود هاییافتهکارآفرین است. 
یدار و بازوی توانمند کارآفرینی بهترین روش برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی پا

 ، مدیریت دانش است
بیانگر آن است که: خبرگان صاحب نظر شرکت کننده در این ، پژوهش هاییافته
بهسازی منابع -1تربیت تکنسین کارآفرین  -1راهبردهای اصلی را شامل: ، پژوهش

پتانسیل منابع -1کیفی سازی آموزش دانشگاه و نیز شرایط علی شامل:  -0 یانسان
های محوری شامل: همچنین مقوله یا پدیده، دانشگاه )کارآفرینی( یتمأمور-1 یانسان

استراتژی  -0خلق دانش -1سرمایه فکری -1و نیز زمینه شامل: ، رهبری سازمان
 -0کار تیمی  -1ساختار سازمانی  -1همچنین شرایط مداخله گر شامل: ، مدیریت

استراتژی مدیریت دانش در  ا:و در انتها پیامده، تقسیم دانش -4فرهنگ سازمانی 
تربیت تکنسین ماهر و سازمان )و هدف  یتمأموردانشگاه؛ را برای رسیدن به اصل 

 .اندنمودهاعالم  یاحرفهکارآفرین( برای استفاده مدیران عالی دانشگاه فنی و 
لذا همان گونه که در هر سازمانی رهبری و استراتژی نقش اساسی در پیشبرد 

بدلیل نوپایی و گستردگی ) یژهونیز به صورت  یاحرفهدانشگاه فنی و در ، اهداف دارد
و پتانسیل منابع انسانی و نیاز شدید کشور به متخصصین ماهر و کارآفرین جهت 

، با تفویض اختیار، آینده نگر و رهبری مشارکتی هاییاستراتژخدکفایی( این رهبری با 
ک سازمان؛ ممکن است در سایر . بعلت اینکه مدل یرسدیمبسیار ضروری به نظر 

با تأمل ، هاسازمانتعمیم نتایج به سایر شود، یممدل موفقی نباشد. لذا توصیه  هاسازمان
 بیشتری صورت پذیرید.

 هادانشگاهارائه مدلی جهت تعامل ( 1پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی عبارتند از: 
ی جهت ارائه استراتژی مدیریت مدل ( ارائه1با یکدیگر در رسیدن به اقتصاد مقاومتی 

( بررسی سایر 0 هادانشگاهحاصل از پژوهش در سایر  یهامؤلفهدانش بر اساس 
تواند در انتخاب استراتژی مدیریت دانش مؤثر عواملی که در هر یک از دانشگا ها می

تحقیقات و فنآوری در ، حمایت اقتصادی وزارت علوم یهامؤلفه ی( بررس4باشد. 
( بررسی سایر راهکارها برای رسیدن به 2استراتژی مدیریت دانش  جهت اجرایی

کلیدی موفقیت کارآفرینی در ارتباط دانشگاه با  یهامؤلفه ی( بررس1اقتصاد مقاومتی 
 صنعت
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 منابع
، . ترجمه آهنچیان مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی (.1032) گریجونز. -سالیز، ادوارد

 اه مطالعات آموزش و پرورش.پژوهشگ، حسین قلی زاده رضوان
، : حمدی کریم و کاوسی اسماعیلترجمه . بنیآنهای مدیریّت دانش (.1033) برگرون.، برایان

 انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.، تهران، چاپ اول
جلددوم(. ) . مدیریّت (. 1030) .گیلبرت من و دانیل آر. ادواردفری آر.، .استونراف جیمزای.

 دفتر پژوهشهای فرهنگی.، تهران، ه پارساییان علی و اعرابی سیدمحمدترجم
، تهران، چاپ اول،  مهندسی یهاسازمانپیاده سازی مدیریّت دانش در  ( 1032) علی.، حبیبی

 انتشارات ارگ.
، چاپ اول،  (1جلد پیشرفته )مدیریت منابع انسانی  ( 1033) طیبه.، عباسی، اکبر، حسن پور

 ات یکانانتشار، تهران
، چاپ دوم، دانش و دانایی؛ ساختار و فرآیندها مدیریت (.1033) محمدرضا.، حمیدی زاده

 انتشارات یاقوت
چاپ ،  نویسی( نامهپایانروش تحقیق )با رویکرد گرانددی در  (. 1032) غالمرضا.، خاکی

 نشر فوژان.، تهران، دوم
ترجمه ،  رقابت و خلق ثروتتکنولوژی رمز موفقیت در  مدیریت  (.1031) طارق.، خلیل

 ، تهران: انتشارات پیام متن، ماهور ملت پرست کامران باقری؛ با همکاری
، چاپ پنجم، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1032) علی.، دالور

 انتشارات رشد.، تهران
، ت دانش جدیدمباحث کلیدی در مدیریّ (1033)، روی آلمک. ، فایرستون و مارک، ژوزف

 تهران، چاپ دوم، و سفیری خدیجه احمد، مترجمین: جعفر نژاد
مبانی یادگیرنده )سازمان (. 1033) علیرضا.، یوز باشی، بهنام، شهائی، مهدی، سبحانی نژاد

 انتشارات یسطرون، تهران، چاپ دوم، نظری الگوی تحقق و سنجش(
 انتشارات آها، انتهر، چاپ سوم، کارآفرینی(. 1030) مهدی.، سعیدی کیا
انتشارات ، تهران، چاپ اولی، احرفهاخالق (. 1031) مهدی.، سعیدی کیا، ملیحه، عنابستانی

 کیا
، چاپ اول، دانش مدیریت مبانی سازمان و مدیریت(. 1031) علی.، اسماعیلی، جعفر، طرقی

 دانشگاه اصفهان، اصفهان
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 .نشر نی، تهران، دی میرجلیلیمترجم: ها، (.درآمدی بر تحقیق کیفی1031) اووه.، فلیک
(1334) 
 یهاسازماناثربخشی مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده در (. 1030) حمید.، نهاردانی

انتشارات شریعتی فر با ، سبزوار، چاپ اول، از آموزش و پرورش تا دانشگاه() یآموزش
 همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار

(. 1032) .محمدرضا، زالی، ریوشپ، جعفری، محمود، پورداریانی، احمد، ابراهیم زاده فریمان
نشریه ، ارایه الگوی مفهومی جهت تبدیل دانشگاه های کشور به دانشگاه کارآفرین

 .1032بهار ، 1شماره ، -دورۀ، لید علمتو
(.طراحی الگوی مفهومی 1030) سید رسول.، حسینی، سید مصطفی، رضوی، نازنین، بهزادی

، 2دورۀ ، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی
 132 -210صص ، 1030زمستان ، 4شماره 
رساله برای ، مدلی برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش(.ارائه 1030) الهام.، حسینی رضی

دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و 
 موسسه آموزش عالی مهر البرز.، وریبهره

تیرماه ، 41شماره ، نشریه پرسمان، (.کارآفرینى در نظام ارزشى اسالم1032) حسین.، خنیفر
1032. 

بر تسهیم  تأثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی(. 1034) فاطمه.، عباسی سورکی، شبنم، رفوآ
ژوهشنامۀ پ، فصلنامه علمی پژوهشی، اسالمی ایران دانش در کتابخانۀ ملی جمهوری

، 01 دورۀ، «پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ایران»، پردازش و مدیریت اطالعات
 103 -121ص ص ، 1034پاییز ، 1ه شمار
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