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 چکیده
در جهت استقرار مدیریت  هادانشگاهتوسط  صورت گرفتهاین پژوهش با دو هدف اصلی شامل اقدامات 

رو از یشپبرای استقرار مدیریت دانش از طریق ارائه یک مدل است. تحقیق  هاییمؤلفهدانش و شناسایی 
هش قرار گرفته است: پژو مورداستفادهسه روش ها داده گردآوری یاد است. برایبنداده نوع کیفی و نظریه

این پژوهش شامل اساتید و متخصصان مدیریت  آماریی کانونی و مصاحبه عمیق. جامعه هاگروه، اسنادی
نفر از  1یک گروه کانونی متشکل از ، یگانه یا خاص موارد یوهو به ش هدفمند صورتبهدانش بود که 

و دو نفر  علمیهیئتنفر از اعضاء  2، اساتید دانشگاه انتخاب گردید. همچنین برای انجام مصاحبه عمیق
هدفمند )موارد خاص و یگانه( انتخاب شدند. برای تحلیل  صورتبه از متخصصان حوزه مدیریت دانش

حوری م، ی پژوهش از روش کوربین و اشتراوس برای کدگذاری استفاده شد که شامل کدگذاری بازهاداده
ی متعددی برای استقرار مدیریت دانش در هاچالشدهند که یمپژوهش نشان  هاییافته. و انتخابی است

توان یمرا  هاچالشمورد اشاره شده است. بیشتر  11ان وجود دارد که در این پژوهش به ی ایرهادانشگاه
ی مدیریتی و عدم هاضعف، یدهدآموزشعدم وجود نیروی انسانی ، مناسب سازمانیفرهنگبه عدم وجود 

 اصلی در استقرار مدیریت دانش شناسایی مؤلفههای مناسب مربوط دانست. همچنین سه یرساختزوجود 
ی برای گوناگون هایمؤلفه یرزو زیرساخت )منابع انسانی و تجهیزاتی( که  سازمانیفرهنگ، شد: مدیریت

 تواند در استقرار مدیریتیمتدوین مدلی است که ، گروه کانونی در پژوهش برآیندهر یک تدوین شد. 
 بنا به هادانشگاهکه  دانشدهیی پیشنهادی عنوان هابرنامهراهگشا باشد. همچنین  هادانشگاهدانش در 
 استفاده کنند. هابرنامهتوانند از این یمخود  مأموریت

انسانی منابع، دانش مدیریت، مدیریت، سازمانیفرهنگ، زیرساخت: یدیکل هایهواژ

  

                                                                                                                                        
 ای آیسسکو. رجایی، مدیر دفتر منطقه دانشیار دانشگاه شهیدAb_sadri@yahoo.com 



 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   31

 

 مقدمه
 ترتردهگسگردد و به دلیل داشتن مفهومی یمعنوان یکی از منابع سازمان تلقی دانش به

ساب گیری به حو تصمیم مسئلهسودمندترین ابزار برای حل ، نسبت به اطالعات و داده
ویژه از به، ها و درکی که یک فردمهارت ،هاتیواقععنوان توان به. دانش را میدیآیم

، گیریتعریف نمود که توانایی فرد را در تصمیم، آوردیم به دستطریق آموزش یا تجربه 
های اخیر . در دههدهدیمافزایش  هاطرح کردنییاجراارزیابی محتوا و ، اصالح فرایندها
ایش افز، اطالعات و ارتباطات آوریفنگسترش ، هاافزایش رقابت، شدنبه دلیل جهانی

بنیان شدن نیازها و ورود به عرصه اقتصاد دانش یجزئ، هاافزایش آگاهی، جمعیت دانشجو
اقتصاد مبتنی بر »یا « عصر دانش»را  21اهمیت دانش بیش از قبل شده و بسیاری قرن 

 اقعدروروری و عنوان کاالیی ابتدایی و ضامروزه دانش را به، نامند. از این منظرمی« دانش
اکتور ف ترینمهمعنوان های دانشی نیز بهدانسته و جریان هاسازماننخستین منبع راهبردی 

احمد و ، 1932، یسراجنسل و یوزباشی، شاوون شوند )حسینیاقتصاد در نظر گرفته می
 (.2112، 2سوناسی و سوری، 2113، 1ا.ن.

های نظام، ارتباطات و اطالعات آوریفن سریع پیشرفت در آغاز هزاره سوم و با
قرارگرفته  آن کاربردهای و هافناوری این تأثیرتحت  ایفزاینده طوربه آموزش عالی نیز

هستند.  باالتر باکیفیت خدمات ارائه برای هاییدنبال فرصت به، آن از گیریبهره با و
با تحوالت نظام  اما، دار انجام آموزش بودندگیری تنها عهدهشکل یلاوادر  هادانشگاه

اضافه شد. اواخر قرن بیستم  هاآنپژوهش نیز به کارکردهای  13دانشگاهی در اواخر قرن 
مسئولیت سومی نیز پذیرفتند و آن مشارکت در توسعه اقتصادی بود. در این  هادانشگاه

ده کنندر تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم هادانشگاه، نگرش جدید
 در جهتثروت جامعه و رفاه عمومی مسئولیت بیشتری داشته و ، تصادیرشد اق

نند. کمختلف اقتصادی و صنعتی تالش می هایبخشو انتقال دانش در  کارگیریبه
اما اغلب تالش ، آورند به دستتوانند مزایای فراوانی از دانش و نوآوری می هادانشگاه

اند خود را بر عقب نماندن از سرعت پیشرفت تکنولوژی و دنیای دیجیتال متمرکز ساخته
های ذهنی و منابع علمی تولید شده عدم توجه کافی به سرمایه هاآنو مشکل عمده در 

وای محت، خبرنداساتید و دانشجویان از دانش و اطالعات یکدیگر بی کهینحوبه، است
ی نیز پژوهش هایفعالیتشوند و خوبی بازیابی نمیبه گرفتهانجامحقیقات موجود در ت
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از  هادانشگاه، ین مسائلا درنتیجهنه مکمل یکدیگر. ، شوندصورت پراکنده انجام میبه
برند و این امر نهایتاً به کاهش کیفیت تولید های انسانی و اطالعاتی خود بهره نمیسرمایه
 (.2113، 1شرمن و برانین، انجامد )سینردهای پژوهشی میبرداری از دستاویا بهره

، هادانشگاههای های اخیر در اهداف و برنامهآمده در دهه به وجودبا توجه به تغییرات 
 خدمات دوره به سمت خدمات بخش به همان ترتیبی که توانندنیز می هاآنامروزه 

 مبتنی هایسازمان به، هره گیرنددانش ب ابتکارات مدیریت از، کندمی حرکت الکترونیکی

با حمایت مدیریتی  .تضمین کنند حد زیادی تا خود را موفقیت و شوند تبدیل دانش بر
سازی باوراندن ضرورت استفاده از مدیریت دانش در سازمان توسط کارکنان و پیاده، کافی

یافتن به سیستم مدیریت دانشی کارا و سوی دستتوان بههای الزم میمناسب زیرساخت
در سراسر جهان  هادانشگاهموفق حرکت کرد. به همین دلیل است که امروزه اغلب 

 عرضه خدمات تخصصی و حفظ مزایای رقابتی، شمنظور توجه بیشتر به کیفیت آموزبه
ا دسترسی و استفاده از دانش بوده و در این راست، یدن به روند انتقالبخشسرعتبه دنبال 

های استقرار آن هستند. دانشگاه به دنبالهای مدیریت دانش را مستقر نموده و یا سیستم
زبینی و تعیین مجدد اهداف با ازجمله، ها را با خالقیت در همه جوانبموفق این چالش

اند )رمضانی و اطالعات پشت سر گذاشته آوریفن هایسازمانها و های کتابخانهو نقش
(. برای نمونه دانشگاه بینا 1932، یسراجنسل و یوزباشی، شاوون ؛ حسینی1932، سلیمی

ل به دلی، در حال رشد است سرعتبههای اندونزی که یکی از دانشگاه عنوانبه 2نوسانتارا
نسل جوانی با تحصیالت عالی برای کمک به توسعه  ساختنفراهمخود که  یتمأمور

رای ابزاری ب هاآنکند: یماز سیستم مدیریت دانشی به شرح زیر استفاده ، کشور است
ی برای ها case-bookداشته و نیز از  Lotus Notesاستقرار مدیریت دانش به نام 
قایسه کننده دانش برای تسهیل فرایند مینتأمکنند؛ یک یمتسهیل رشد پایدار خود استفاده 

و یک تقویم سفارشی برای اطمینان از خاتمه اهداف داشته و همچنین فرومی برای 
جهت ایجاد حس تعلق به مجموعه در میان اعضا دارند. در  شدهکنترل صورتبهمباحث 

اطی بهتر ایجاد ارتب منظوربهین نموده و تأمدسترسی به اینترنت را  اهآن، بخش زیرساختار
. اندردهبسیم بهره یب آوریفنو  باندپهنین اینترنت تأماز فیبر نوری برای ، میان اعضا

از:  اندعبارتی پیموده شده جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه بینا نوسانتارا هاگام
، ولویتبه ترتیب ا هاماژولو ایجاد فهرستی از  هامصاحبهفاده از ها با استیازمندینتعیین 
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 ،سازی ماژول و آزمودن سیستمیکپارچه، ساخت ماژول، ایجاد سیستمی از طریق طراحی
 ،ی فضای استقرار مدیریت دانش از طریق ایجاد فرهنگ مشارکتسازفراهم، انتشار دانش

 2111، 1یستم مدیریت دانش )کوزاواراارزیابی سیستم مدیریت دانش و حفظ و ارتقای س
 ((.2115)بازیابی شده در سال 

، 9با در نظر گرفتن پرورش و تعلیم افرادی همچون نوناکا 2همچنین دانشگاه برکلی
. این شودیمیکی از پیشگامان استقرار مدیریت دانش در جهان در نظر گرفته  عنوانبه

ها و یرساختزو با توسعه  1332مدیریت دانش خود را در سال  هایفعالیت، دانشگاه
تصمیم به بسط ، 2111مرتبط با مدیریت دانش آغاز نموده و در سال  هایفعالیتایجاد 
برای دانشگاه  شدهیمترس ساله 11ی راهبردی خود گرفته است. در افق هابرنامه

ن های عملی نویینهزمافزایش ، ی دانشی جدیدهاحوزهدربرگیرنده موارد زیر است: کشف 
ای تهرشینبی هارشتهحمایت از ، هاینهزمآوردن عنوان بهترین دانشگاه در این  به دستو 

. فرایند ایرشتهینب ییافزاهمایجاد  منظوربهو افزایش فضای تعاملی مبتنی بر دانش 
، میعتج، بهبود، یارزیاب، هاییدارامدیریت دانش انبوه در این دانشگاه شامل استفاده از 

برای استقرار سیستم  مورداستفادهتوزیع و حفاظت از دانش است. ابزارهای ، خلق
 یکاربرط راب، آن فردمنحصربهاز پایگاه دانشی  اندعبارتمدیریت دانش در دانشگاه برکلی 

ی به هانشستو  یررسمیغارتباطات ، ایجاد جوامع پویا، «2گوتکا»دانشگاه با نام 
 (.21135، دانشگاه برکلی یتساوب) ی اطالعاترگذااشتراک

یی برای استقرار مدیریت هاچالشی مختلف در سراسر دنیا دارای هادانشگاه هرچند
( در زمینه 2113) 1سورا و عبداهلل، جعفر، سالمت، دانش هستند. برای نمونه مطالعه عبداهلل

 دهد که کاربرانیمدولتی آموزش عالی مالزی نشان  مؤسساتاستقرار مدیریت دانش در 
، مناسب درباره اجرای مدیریت دانش آگاهی ندارند. دلیل اصلی این امر صورتبه

نهاد بوده است. پژوهشگران پیش آوریفنها در استفاده از یستگیشابرخورداری ناکافی از 
برطرف کردن این مشکل  در مؤثرتواند یکی از راهکارهای کنند که ارائه آموزش مییم

تواند نقشی مهم در کارایی دهند که تشویق و پاداش مییمنتایج نشان ، عالوهبهباشد. 
( 2111) 1چاندارا و کومار، سیستم مدیریت دانش دانشگاه داشته باشد. همچنین واشیشتا
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ر د نظرانصاحبنیز سطح اطالع از مزایا و معایب مدیریت دانش در میان پژوهشگران و 
، ایجاد، یآورجمع هاآنقرار دادند.  موردمطالعهپژوهشی هند را  مؤسساتو  هادانشگاه

های قرار داده و یافته مدنظرو فنی ، سازمانی-اجتماعی، و توزیع دانش را در سه بعد فردی
شوند یمسازمانی -ثابت کرد که پژوهشگران بیشتر درگیر مسائل فردی و اجتماعی هاآن

 (.2111، 1چاندارا و کومار، واشیشتا) یفنتا ابعاد 
ی ایران نیز هادانشگاهدر زمینه استقرار مدیریت دانش در  گرفتهانجاممطالعات 

( در 1931در این زمینه است. نتایج پژوهش زمانی ) هاچالشوجود برخی  دهندهنشان
 و علوم تربیتی دانشگاه شناسیروانهای مدیریت دانش در دانشکده یرساختززمینه 

ه دهد کیمو مسائل فنی نشان  سازمانیفرهنگ، در سه بعد مختلف مدیریت، اصفهان
 ،ی فنی مدیریت دانش در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داردهاجنبهدانشگاه در مورد 

 (.1931، وضعیت نامطلوبی دارند )زمانی سازمانیفرهنگی مدیریت و هاجنبه کهیدرحال
آمادگی دانشگاه شهید چمران اهواز برای استقرار  ( نیز در پژوهش خود1933پرهام )

، فرهنگ، آوریفن، های داخلییهرو، مدیریت دانش بر پایه هفت شاخص ساختار
قرار داد و نتیجه گرفت که دانشگاه شهید  موردمطالعهمنابع انسانی و مدیریت ، یریگاندازه

از این عوامل برای استقرا مدیریت دانش آمادگی الزم را ندارد.  یکیچهچمران اهواز در 
دهد که آشنایی اعضای یم( نشان 1931پور و عطاپور )هاشم، نتایج پژوهش آدینه قهرمانی

ی ی نیست. از میان عوامل زیرساختقبولقابلهایی در سطح یرساختزهیات علمی با چنین 
فرایندها و منابع مالی در ، تار سازمانیساخ، سازمانیفرهنگچهار عامل ، شدهمشخص

 در وضعیت مناسبی قرار داشتند آوریفنوضعیت نامناسب و دو عامل نیروی انسانی و 

 (.1931، پور و عطاپورهاشم، .؛ آدینه قهرمانی1933، )پرهام
یری پذامکان( در مطالعه خود با هدف سنجش 1933افشارزنجانی و نوذری )، یالهفتح

میزان آمادگی این دانشگاه در سه ، دیریت دانش در دانشگاه اصفهانم کارگیریبه
و  ،هایهروساختار و ، فرهنگی و عوامل انسانی هایمؤلفهیرساخت ضروری پایه شامل: ز
ینه دانشگاه در زم هرچندقرار داده و نتیجه گرفتند که  موردبررسیهای فنی را یرساختز

ی مناسبی برای استقرار مدیرت دانش دارد اما فرهنگی و عوامل انسانی آمادگ هایمؤلفه
 وضعیت مناسبی برای استقرار مدیریت، های فنییرساختزساختار و فرایندها و  مؤلفهدو 

 هایمؤلفه( در پژوهش بر روی به کار بردن 1933دانش در دانشگاه را ندارند. همتی )
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ی هادهدانشک جزبهنتیجه گرفت که ، ی فنی(هادانشکدهمدیریت دانش در دانشگاه تهران )
مهندسی مواد و علوم پایه که با برخی کمبودها در کاربرد مدیریت دانش ، مهندسی شیمی
، یافشارزنجانی و نوذر، یالهفتحوضعیت مناسبی دارند ) هادانشکدهسایر ، مواجه هستند

 (.1933، ؛ همتی1933
ارائه تعریفی جامع ، اندمواجه هانآبا  هاسازمانو سایر  هادانشگاهمسئله دیگری که 

ت. اس هامؤلفهآن و ارائه مدلی برای استقرار این  هایمؤلفهشناسایی ، از مدیریت دانش
جهانی از مدیریت دانش دشوار است. یکی از دالیل این  موردتوافقارائه مفهومی جامع و 

، دیگر این امر(. دلیل 2111، 1و یوئن، وانگ، ماهیت پیچیده دانش است )چو، دشواری
مفهومی جامع بوده و ظاهراً به هر عملی اطالق  خودیخودبهاین است که مدیریت دانش 

برای حل نیازهای  یقشانعالگردد که به افراد اجازه دهد که برداشت خود را حسب یم
مدیریت دانش از علوم مختلف بسیاری بهره جسته و ، معین اعمال نمایند. عالوه بر این

با تعاریف متعدد است. یک سیستم مدیریت دانش خوب  ایرشتهینبمفهومی ، بنابراین
که شامل دانش چگونگی و دانش چرایی و نیز دانش  یردبرگباید تمامی انواع دانش را در 

ی ی مختلفهارشتهدر روند رشد خود از  مدیریت دانش، ضمنی تا صریح است. از طرفی
هوش مصنوعی و ، مهندسی دانش، مدیریتیعلوم ، علوم اجتماعی، علوم شناختی مانند

ر ادبیات ای بوده و درنتیجه تعاریف مختلفی دچند رشته، بنابراین پذیرفته و تأثیر اقتصاد
یک سیستم مدیریت دانش خوب باید تمام انواع دانش را  .تحقیق پیرامون آن وجود دارد

 (.2112، 2یدهاز دانش چیستی تا چگونگی و از ضمنی تا صریح در نظر بگیرد )اوبا
 بر اساس نظرانصاحبتا  شده موجب دانش مدیریت از مشخص تعریف ارائه سختی

طبق ، از آن ارائه دهند. برای مثال متفاوتی تعاریف، مختلف هایدیدگاه و خود تجارب
و فراهم ساختن  دهیسازمانسعی بر  طورکلیبهمدیریت دانش ، (1331) 9اظهارات مجیلتا

، دارد که شامل فرایندها موردنیازدر زمان و جای « دانش چگونگی»های مهم قسمت
ها و اصالحات بوده بینیپیش، هابهترین شیوه، هافرمول، کارهای مرجع، الگوها، هارویه

ابلوی ت، هاشبکه، هاانبار داده، برنامه گروهی، تکنولوژیکی نیز شامل اینترانت ازنظرو 
است لید اطالعات سازی و توابزارهای کلیدی ذخیره، یدئوکنفرانسوالنات و اع
 (.1935، و فرهادی محلی، صادق نحوی، محلیفرهادی)
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2. Obaide, A. 
 

3. Magiltta 



 39 ... ایران هایدانشگاه در دانش مدیریت استقرار 

 

 طور فعال در مورد استراتژی وهکرد که مدیریت دانش ب ( اظهار1331) 1بروکینگ
از این دیدگاه بحث کرده و های انسان مدیریت سرمایه ذهنی یا دارایی یهاکیتاکت
که  هاییدارایی کنندهبازکشفیا  و تمیزدهنده، های ذهنیسرمایه کنندهتیتقوعنوان به

 تعریف، دنکناستفاده نمی هاآنوری کامل از برای بهرهکارمندان  درنهایتو سازمان 
( مدیریت دانش را هماهنگی سیستماتیک و 2113و همکاران ) 2همچنین چوی شود.می

منظور ایجاد ارزش از طریق فرایندها و ساختار سازمان به، هافناوری ،منظم افراد
(. 2111، کارگیری مؤثر عوامل ذکرشده و همچنین نوآوری دانستند )رمضانی و سلیمیبه

مدیریت دانش تالشی برای آشکار نمودن دارایی پنهان در ذهن ، 9بنا به تعریف پروساک
ارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به اعضا و تبدیل این دارایی پنهان به یک د

 (.1935، صادق نحوی و فرهادی محلی، محلیترسی داشته باشند )فرهادیآن دس
تالش  ،بسیاری در جهت دستیابی به سیستم مدیریت دانش موفق هایسازمان امروزه

ندان شده توسط دانشممختلف معرفی هایچهارچوبو  هامدلاند و امروزه بر اساس کرده
مختلف  هایمدلاز میان ، 2چِیتسازی این سیستم دارند. بنا به گفته مختلف سعی در پیاده

نظام مدیریت دانش باید عناصر کلیدی سرمایه دانش سازمانی را در بر داشته ، موجود
 (.1931، عباسی) باشد

 اندعبارتگام  11سازی مدیریت دانش در مراحل اصلی پیاده( 1333) 5ویگ ازنظر
، شریزی استراتژی دانبرنامه، انداز دانشترسیم چشم، آوردن پذیرش مدیریت به دستاز: 

مدیریت  هایاولویتتنظیم ، و ابتکارات بالقوه وابسته به دانش هاگزینهایجاد و تعریف 
امع های جایجاد برنامه، دانش کلیدی به دست آوردن، تعیین نیازهای کلیدی دانش، دانش

های کارگیری داراییهتوزیع و ب، انتقال، های جامع انتقال دانشجاد برنامهای، انتقال دانش
ایجاد ، های دانشاداره دارایی، زیرساخت مدیریت دانش روزرسانیبهایجاد و ، دانش
ها و عملکردهای مدیریت دانش در سراسر فعالیت سازیهماهنگ، های تشویقیبرنامه

 بندیدستهدانش و نظارت بر مدیریت دانش  تسهیل مدیریت دانش متمرکز بر، سازمان
 .(1931، احمدی، صالحی) نموده است

سعی در تبدیل دستاوردهای  هادانشگاهکه  انددادهشرمن نشان  و برانین، سین
تحقیقاتی خود به عواملی دارند که رشد اقتصادی و ارزش اجتماعی و رفاه عمومی را 
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5. Wiig 
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 مختلف اقتصادی هایبخشدانش خود در  کارگیریبههمچنین سعی در  هاآنین کند. تأم
ها بر اما معموالً تن، توانند از دانش و نوآوری نیز بهره ببرندمی هادانشگاهو صنعتی دارند. 

و محیط دیجیتال تمرکز کرده و توجه کافی  آوریفنهای یشرفتپپیش روی پایاپای با 
 اساتید و دانشجویان از، دارند؛ بنابراینهای ذهنی و منابع علمی ایجاد شده نیهسرمارا به 

ازیابی ب مؤثر صورتبهمحتوای تحقیقات موجود ، اطالع بودهیبدانش و اطالعات یکدیگر 
 هادانشگاه ،پذیرند. متعاقباًیمای پراکنده انجام یوهشپژوهشی به  هایفعالیتگردند و ینم

 کارگیریهببه کاهش کیفیت تولید یا  از منابع انسانی و اطالعاتی خود بهره نبرده و این امر
 .(2113، شرمن و برانین، انجامد )سینیمناکافی دستاوردهای پژوهشی 

های ایران که طی چهار نسل مختلف آن دانشگاه هایمأموریتاینک به دلیل تغییر در 
نند تواهای ایران میاگرچه دانشگاه، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی(، پژوهش، )آموزش

تجارب نگارنده نشان  متأسفانه، باشند دارعهده خوبیبهاول و دوم را  مأموریتدو در 
سوم و چهارم راهی طوالنی در پیش  مأموریتهای ایران برای ایفای دهد که دانشگاهیم

گرایی یتمورأمبر  تأکیدبا  خصوصبهسوم و چهارم  هایمأموریتزیرا ایفای ، دارند
ی آن و در هاضرورتآشنایی با نیازها و ، نیازمند تعامل اساسی با جامعه هادانشگاه
پذیرش مسئولیت اجتماعی است که خود نیازمند برخورداری از مدیریت دانش ، حقیقت

است. همچنین رمضانی و سلیمی نیز در پژوهش خود بیان کردند که ایران در مقایسه با 
زمانی کمتری داشته و این کمبود خود را های نامحسوس ساییدارا، کشورهای ثروتمند

محیط کاری ، پذیری ضعیفرقابت، وری پایینی متعددی همچون بهرههاجنبهدر 
 گیریکاربهنقش ضعیف  دهندهنشان درنهایت هاجنبهنامناسب و ... نشان داده و تمامی این 

 (.1932، اقتصادی است )رمضانی و سلیمی هایفعالیتدانش در 
ن میا، به دلیل نبود کنش متقابل مناسب میان صنعت و دانشگاه، انزمهم طوربه

های اجتماع ارتباط چندانی وجود یازمندینیالن دانشگاهی و التحصفارغهای یتقابل
 هایی برای تبادل دانش و اطالعاتیسممکانیی به هاتطابقنمودن چنین عدم  برطرفندارد. 

 انعنوبهتواند برای حل چنین معضالتی ینیاز دارد که مدیریت دانش در این راستا م
 چتری حمایتی عمل کند.

کند دو موضوع مرتبط با مدیریت دانش در یماین پژوهش تالش ، بنابراین
روی مدیریت دانش در  یشپمعضالت  ترینمهمی ایران را بررسی کند: ابتدا هادانشگاه
ی داخلی هاپژوهشگیرد؛ زیرا چنانچه یمو ارزیابی قرار  موردبررسیی ایران هادانشگاه
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ی ایران چندان هادانشگاهوضعیت مدیریت دانش در  هاحوزهدهند در بسیار از یمنشان 
 پورهاشم، ؛ آدینه قهرمانی1933، ؛ همتی1931، مطلوب نیست )برای نمونه نگ به زمانی

شور ی کهااهدانشگبررسی وضعیت فعلی مدیریت دانش در ، (. بنابراین1931، و عطاپور
بخش نخست مقاله را ، هادانشگاهعلل ضعف در سیستم مدیریت دانش در  ترینمهمو 

تشکیل خواهد داد. این امر زمینه را برای ارائه مدلی پیشنهادی جهت استقرار مدیریت 
ی ایران و اهداف هادانشگاههای خاص یژگیوی ایران بر اساس هادانشگاهدانش در 

یاد بنهدادسازد. این امر از طریق نوعی پژوهش مبتنی بر نظریه یمبلندمدت کشور فراهم 
ی هادانشگاهشود که هرچند در پی ارائه نظریه منسجمی درباره مدیریت دانش در یمانجام 

شکلی از مدل نظری را ارائه کند ، آمدهدستبهی هادادهکند از یمایران نیست اما تالش 
 ی ایران کمک کند.هانشگاهداکه به استقرار مدیریت دانش در 

 روش
این پژوهش از نوع سویی به دلیل تالش برای استخراج مدل استقرار مدیریت دانش 

پژوهشی  ،ی ایرانهادانشگاهتحقیق بنیادی و از سویی دیگر به دلیل کاربرد خاص آن برای 
پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و از نوع نظریه ، دیگرعبارتبهشود. یمکاربردی محسوب 

ی تحقیق استخراج نماید؛ هادادهکند مدلی نظری را از درون یماست که تالش  1یادبنداده
برای استقرار مدیریت دانش فراهم سازد.  هادانشگاهمدلی که امکان کنش و عملکرد را به 

 مندظامنسیستماتیک یا ، ارددر انجام پژوهش به شیوه داده بنیان سه رویکرد اصلی وجود د
اص خ طوربهظاهرشونده )گلیزر( و سازاگرا )چارمز(. این پژوهش ، )اشتراوس و کوربین(

ی باز توسط کدگذار هادادهکند؛ در این رویکرد ابتدا یماز رویکرد سیستماتیک استفاده 
گردد یم بپدیده اصلی انتخا عنوانبه هامقولهبه مقوله تبدیل شده و سپس یکی از این 

گردند. در مرحله بعد پژوهشگر در مورد رابطه میان این یمبه آن مرتبط  هامقولهو سایر 
 (.1931، امامی فرد وکند )دانایییمنظریه ارائه  هامقوله

و عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش  هاشاخص ترینمهمدر این پژوهش تالش شده تا 
طالعات نظری استخراج شود و از سویی با استفاده سو از ماز یک، ی ایرانهادانشگاهدر 
شده وجود نداشته یمعرفی هاشاخصمحدودیتی برای ، از جمعیت نمونه 2باز سؤاالتاز 

ناسایی تواند به شیم، باشد؛ چنین رویکردی عالوه بر استفاده از دانش پیشین در این حوزه

                                                                                                                                        
1. grounded theory 2. open ended question 
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داشته  هادانشگاهیت دانش در بسیاری بر استقرار عملی مدیر تأثیرعواملی منجر شود که 
نگارش ادبیات تحقیق از تکنیک تحقیق اسنادی استفاده شد  منظوربهباشد. در این راستا 

نین ی ایران و همچهادانشگاهتحلیل وضعیت فعلی استقرار مدیریت دانش در  منظوربهو 
انونی ک گروهاز دو تکنیک ، هادانشگاهسازی مدیریت دانش در ینهنهادیافتن مدلی برای 

نفر از اساتید حوزه مدیریت دانش  1از ، و مصاحبه عمیق استفاده شده است. گروه کانونی
تشکیل شد که هسته اولیه مدل ارائه شده در این گروه کانونی استخراج  1931 سال در

عضو  2مصاحبه با اساتید و متخصصان این حوزه صورت گرفت ) 1تعداد ، گردید. سپس
اطالعات و تبادل اطالعات(.  آوریفنهای یتظرفتخصص در زمینه م 2هیات علمی و 

انجام  2یگانه یاموارد خاص  یوهو به ش 1هدفمند یریگنمونه صورتبه یهانمونه انتخاب
 شده است.

 ،از طریق سه شیوه کدگذاری باز، هامصاحبهاز گروه کانونی و  آمدهدستبهی هاداده
 ،مورد تحلیل قرار گرفت. از طریق کدگذاری باز کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی

. ی ایران استخراج شدهادانشگاهی مرتبط با مدیریت دانش در هامقولهمفاهیم و  ترینمهم
ی اصلی و مفاهیم هامقولهعلل و شرایط ایجاد ، هاینهزم، سپس از طریق کدگذاری محوری

های یرمقولهز کردنمشخص مورد تحلیل قرار گرفت؛ این فرایند شامل هادانشگاهدر 
و مفاهیم اصلی است.  هامقولهبه هر یک از  هاآنو تخصیص  هادادهمختلف درون 

مقوله یا مفهوم مرکزی پژوهش در یک مدل ، از طریق کدگذاری انتخابی درنهایت
. چنانچه شوندیممشخص شده و سایر مقوالت یا مفاهیم در ارتباط با آن تحلیل و ارزیابی 

استخراج مدلی نظری برای استقرار مدیریت دانش در ، حاصل این فرایند، ذکر شدپیشتر 
 ی ایران است.هادانشگاه

 هایافته
 ایران یهادانشگاه در دانش مدیریت وضعیت: اول بخش

 یی استهاچالشدر درجه نخست نیازمند استخراج ، هادانشگاهاستقرار مدیریت دانش در 
با آن رو به روست. چنانچه نتایج مطالعات پیشین نشان  اهدانشگاهکه مدیریت دانش در 

هایی مانند نیروی انسانی یژگیوآموزش عالی دارای  مؤسساتو  هادانشگاه هرچند، دهدیم
ما ا، هستند غیرهامکان باالی تولید دانش و ، مناسب آوریفنهای یرساختز، یدهدآموزش

                                                                                                                                        
1. purposive sampling 2. sampeling special or uniqe cases 
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با معضالت متعددی مواجه است. در بخش  هادانشگاهاستقرار مدیریت دانش در بسیاری از 
برای استقرار مدیریت دانش با آن  هادانشگاهیی که هاچالش ترینمهمنخست تالش شد تا 

عنوان شود. با توجه به اینکه جمعیت نمونه تحقیق در این بخش شامل مدیران و  اندمواجه
است که امروزه  شده تأکیدیی هاچالشبر ، بوده است هادانشگاه علمیهیئتاعضاء 
 از: اندعبارت شدهعنوانی هاچالش ترینمهم. اندمواجهعمالً با آن  هادانشگاه

 اقتصادی-ی دانش و شرایط موقعیتی اجتماعیگذاراشتراکپارادایم فعلی تولید و به  -
 ی ایران حمایت گر استقرار مدیریت دانش نیست.هادانشگاه

م ارائه آموزش رسمی تمرکز داشته و انجام تحقیق های ایران بر سیستخلق دانش در دانشگاه -
 ی طراحی ساختاریافته است که برای مدیریت دانش مناسب نیست.شناسروش یهبر پا

 گذاری دانش خود تمایل ندارند.اشتراک به معموالًدانشجویان و اساتید  -

 نیست که به استقرار مدیریت دانش منجر شود. یاگونهبه سازمانیفرهنگ -

ی وضعیت میان سازهماهنگسازی قدرتمندی برای ینهنهاد، استقرار مدیریت دانشدر  -
 نفعان مختلف وجود ندارد.یذ

 پاسخگوی مؤسساتهای کافی فراهم نبوده و جو حاکم بر یرساختز، هادانشگاهدر برخی  -
 توزیع دانش نیست. یژهوبهمدیریت و ، کاربرد، کسب، تولید

یک سیستم مشورتی برای تجارت دیجیتال موجود ، جامعه مدرندر  یژهوبه، در مدیریت دانش -
 ی حضور در بازارهای جدید را تجمیع و هماهنگ کند.اتوسعهی هابرنامهنیست تا بتواند 

 ی مفقوده در استقرار مدیریت دانش هستند.هاحلقهفرهنگ مشارکت و یادگیری مشارکتی  -

، اجتماعی پذیرییتمسئولطح نقش مدیریت دانش را در ارتقای س هادانشگاهاغلب  -
 گیرند.ینمدر عرصه ارتباط آموزش و صنعت را در نظر  خصوصبه

قابلیت همراهی الزم را در جهت تشویق ، نظام اداری و ساختارهای غیرمنعطف دانشگاهی -
 افراد به کسب و توزیع دانش ندارند.

در هر یک از  علمیهیئتتوان عنوان کرد که از منظر اعضاء یمی کلی طوربه
یی هاچالشپرداخته شده است(  هاآنیریت دانش )که در ادامه به مد گانهسه هایبخش

دهد یمهای پژوهش نشان وجود دارد. یافته هادانشگاهبرای استقرار مدیریت دانش در 
 هایبخشپاسخگویان عدم وجود مشکالت مشابه در  تأکیدکه یکی از موارد مورد 
عدم وجود امکانات ، تأکید. برای نمونه یکی از موارد مورد مختلف دانشگاهی است

 ترکوچکی هادانشگاهی مادر با هادانشگاهمیان  یژهوبه، هادانشگاهزیرساختی برابر در 
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مواردی مانند عدم وجود فرهنگ مشارکت و عدم انعطاف ساختار  حالیندرعاست. 
 برخوردار است. هانشگاهدااز عمومیت بیشتری در میان ، هادانشگاهاداری در 

 مدل یک ینو تدو ی: طراحدوم بخش
های ایران استخراج اولین گام در استقرار یک سیستم مدیریت دانش در دانشگاه

در  رمؤثطراحی چارچوبی است که دربرگیرنده کلیه عوامل سهیم و  منظوربهها یازمندین
، دقبل ذکر ش هایبخشه در ک طورهمانتدارک استقرار مدیریت دانش در دانشگاه باشد. 

ر . داندکرده خاطرنشانمتعددی را برای استقرار مدیریت دانش  هایمؤلفهپژوهشگران 
ده گردید. استفا هامؤلفهاستخراج این  منظوربهباز و گسترده پاسخ  سؤاالتاز ، این مطالعه

های دهیاخواسته شد تا  هاآنارائه نشده و از  دهندگانپاسخای به ینهگزهیچ ، بدین منظور
، هامصاحبهاز گروه کانونی و  آمدهدستبهی هادادههای مرتبط بیان کنند. ینهزمخود را در 

بر استقرار مدیریت دانش در اختیار  مؤثری بسیاری را در زمینه عوامل هامقولهو  هامؤلفه
تالش شد تا  ،از طریق کدگذاری باز و محوری، پژوهشگر قرار داد. در نخستین مرحله

نتایج  1های مرتبط با مدیریت دانش شناسایی شوند. جدول یرمولفهزو  هامؤلفه ترینمهم
 دهد:یمحاصل از کدگذاری باز و محوری را نشان 

 داساتی ازنظرهای ایران اصلی و اثرگذار در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه هایمؤلفه. 1جدول 

 سازمانیفرهنگ مدیریت
  زیرساخت

 (یزاتیو تجه انسانی منابع)
خلق و تبادل  یحام مدیریت

 دانش
 نوآوری مشوق

  استعدادها جذب
 نخبگان( یریت)مد

 استعدادها بسط سازمانی حمایت پاداش سیستم وجود
 برای راهبردی مسائل شناسایی

 دانش مدیریت استقرار
 دانش گذاریاشتراکبه  فضای

 دانش ذخیره برای هایییسممکان
 یادگیری تجارب و

 مدیریتی انتظارات تعدیل
 یادگیری و مشارکتی فرهنگ

 مشارکتی
 بسط برای هایتقابل حداقل

 دانش مدیریت
در آموزش و  یمحورمساله بسط

 پژوهش
 دانش بسط فرهنگ

 مرتبط با علمی جوامع تشکیل
 دانش یریتمد

 هایافته پذیرش در یریپذانعطاف
 هایدها و

 طریق از دوستی یهاگروه ایجاد
 غیررسمی ارتباطات

 هایتقابل حداقل آموزش

 رکاتازه افراد برای اولیه آموزش اعتماد فضای بهبود تیمی کار
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 پرور جانشین مدیریت اشتباهات با سازنده برخورد اختیارات تفویض و تمرکززدایی

 اقتضایی مدیریت
ز ا برداریبهرهفرهنگ  گسترش

 یحافظه سازمان
 بسط برای فنی هاییرساختز

 دانش

 بازنشستگان با تعامل عملکردی استانداردهای استقرار
 مراکز و یادگیری منابع مراکز

 اطالعاتی منابع
 تبادل و سازییرهذخ تسهیل

 کارکنان اطالعات
 ارتباطی هاییرساختز روشن وظایف شرح

 و بسط برای گذارییمشخط
 دانش تعامل

 برای موجود دانش از یریگبهره
 جدید دانش ایجاد

 دانش پایگاه ایجاد

 دانش ایجاد سمت به حرکت
 ایرشتهینب

ر د ایرشتهینب گفتمان بسط
 دانش یریتمد

 اطالعاتی جامعه به دسترسی

 های تحقیق: یافتهمأخذ

ش ی شدند. هر بخبنددستهدر سه مقوله مختلف  شدهییشناسا هایمؤلفه، بنابراین
توانند برای کمک به استقرار مدیریت دانش در هایی است که مییرمقولهزشامل 
، دهدیمکه نتایج نشان  طورهمانانتخاب شوند.  بردارانبهرههای یتاولوبنا به ، هادانشگاه

تراکات رسد که این اشیمهای سایر محققان دارد و به نظر این مطالعه نقاط مشترکی با یافته
دیگر این است که  ذکرقابلدر مدیریت دانش باشند. نکته  هشدشناخته هایمؤلفه

باشد. این  هاآنرسد مختص یمدیگری نیز دارند که به نظر  هایمؤلفه هادانشگاه
 قرار گیرند. برای موردتوجهدر اولین گام استقرار مدیریت دانش باید ، خاص هایمؤلفه
 بر تفاوت در استقرار مدیریت تأکید، یکی از موارد ذکرشده توسط پاسخگویان، نمونه

 1یی است که بر پایه آموزش از دورهادانشگاهی حضوری با هادانشگاهدانش در 
یری دانش و اشتراک آن در آموزش از دور بر گشکلمبنای  کهییازآنجا؛ اندگرفتهشکل

د نیازمن هادانشگاهاین ، اطالعات و ارتباطات استوار است آوریفنهای نوین یرساختز
 های فنی هستند.یرساختزتوجه بیشتری به بخش 

استقرار  منظوربهی بسیاری هاتالش، انددادهنشان  هاپژوهشکه سایر  گونههمان
اجه با شکست مو هاآناما بسیاری از ، مختلف صورت گرفته مؤسساتمدیریت دانش در 

گاری این دانش با محیط تفاوت بین دانش نظری و ساز، . یکی از دالیل این امراندشده
ت یی عملی برای استقرار مدیریهاگامدستیابی به  منظوربه کهینااجرایی است. عالوه بر 

                                                                                                                                        
1. distance education 
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ر ب تأکید، ی نظری مدیریت دانش را در نظر گرفتهاجنبهباید ، هادانشگاهدانش در 
 یی اعتباربخشی شده ضروری است. این شامل تجاربهابرنامهاجرا و تدوین  یسنجامکان

مختلف است که در  هایسازمانمختلف و متخصصان  هایبخشعملی موفق و ناموفق 
های هیافت، درمجموعتجارب زیسته بهره گرفته شده است.  گونهینااز  هابرنامهتدوین 

ی مختلف در استقرار مدیریت دانش در هاگامحاصل از گروه کانونی به شناسایی 
 بر اساس مدل زیر انجامید: هادانشگاه

 

 های پژوهش: یافتهمأخذ؛ هادانشگاه در دانش مدیریت سازییادهپ مراحل .1 شکل

ر دهد که استقرایمقرار گرفت نشان  تأکیدمورد  علمیهیئتامری که توسط اعضاء 
یی است که در هابرنامههای ایران نیازمند برخورداری از عملی مدیریت دانش در دانشگاه

یاط یی باید با احتهابرنامهباشد. ایجاد چنین  اجراقابل هادانشگاهعمل در سطوح مختلف 
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، منابع موجود و بالقوه، چرا که در نظر گرفتن برنامه راهبردی، فراوان انجام پذیرد
در این پژوهش ، . بنابراینضروری استها و نقاط ضعف احتمالی هر دانشگاه ظرفیت

ند وجود داشته باشد تا هر یک بتوان های ایرانسعی بر این بود که نگاهی کلی به دانشگاه
 عنوانبه، خود هایمأموریتهای تخصصی و ینهزمرا با در نظر گرفتن  هابرنامهاین 

 راهنمایی کلی و عملی به کار گیرند.
 ،های پژوهش و فرایندی است که در عرصه اجرامدل فوق برآمده از پیوند میان یافته

ی است که با توجه به تجربیات امرحلهاین مدلی  درواقعنگارنده با آن مواجه بوده است. 
حاضر در گروه کانونی در مواجهه با استقرار مدیریت دانش در  علمیهیئتزیسته اعضاء 

ر حاض علمیهیئتی کشور حاصل شده است. تجربه نگارنده و اعضاء هادانشگاهبرخی 
 کردنییاجراو  مرحلهبهمرحلهن کردیطدهد که این امر نیازمند یمنشان ، 1در گروه کانونی

ار استقر، دیگرعبارتبهمراحل بعدی با توجه به نحوه عملکرد در مراحل قبلی است. 
مشابه با اشکالی از پژوهش کیفی است که نحوه ، مدیریت دانش به لحاظ عملکردی

کننده نحوه استقرار مراحل بعدی یینتع، ی پیش روهاچالشاستقرار مراحل ابتدایی و 
کند که یمفرایندی را توصیف ، مدل پیش رو هرچندست. بنابراین باید توجه داشت که ا

 مأموریتتواند با توجه به یمیابد اما این امر یمطی آن مدیریت دانش امکان استقرار 
اندکی متفاوت باشد. آنچه در این  غیرهنیروی انسانی و ، هایرساختزوضعیت ، دانشگاه

یی ی اجرااپروسهمختلف مدیریت دانش در  هایبخشابطه میان ر، میان حائز اهمیت است
استقرار مدیریت دانش  درنهایتاست که تالش شده تا در این مدل نمایش داده شود. 

یی است که امکان الزم برای استقرار مدیریت دانش در هابرنامهیری کارگبهنیازمند 
با  ،ی پیشنهادی در گروه کانونیهاهبرنامسازد. اولویت هر یک از یمرا فراهم  هادانشگاه

 اشد:متغیر ب، در مدیریت دانش هادانشگاهدانشگاه و وضعیت کنونی  مأموریتتوجه به 

  

                                                                                                                                        
پشونش و  برنامه جامعه»اییده اولییه ینیم میدلی، برآیند پشونش نگارنده و برخی دیگر از اسیییاتید حاضیییر در گروه کانونی در      .5

دند که امکان تدویم مدلی قطعی برای اسیییتقرار مدیریت دانش در اسیییت. تهربه ایم پشونش نشیییان می« فناوری دانشیییگاه تهران
 باید طی گذراندن مراحل مختلف، تدویم و تکمیل شود.نا وجود ندارد بلکه ایم مدل میدانشگاه
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 های ایرانی استقرار مدیریت دانش در دانشگاههابرنامه. عناوین 2جدول 
 هازیرساخت پژوهش و آموزش انسانی نیروی تعالی کیفیت مدیریت

 اکوساایسااتم  شااناخت* 
 هااایمؤلفااه و دانشاااگااه 

 ماادیریاات کردنینااهنهاااد
 دانش

 یهاااحااوزه تااباایاایاان* 
 یهاااکااانون و بردارباهره 

 دانش گردش
گردش  یرمسااا یین* تااب
 دانش

 هاااییچااارچوب تبیین* 
 دانش یگذارارزش برای

 

 منابع ماادیریاات نظااام طراحی* 
 هاینیازمندی با متناسااب انسااانی
 دانش مدیریت

 با مرتبط هاای نااماه  آیین تهیاه * 
 یداسااات و کارکنان شااغلی بالندگی

 دانش مدیریت به ناظر

 ماادیریاات یبرا یماادل ی* طراح
( نگاهداشاات و)جذب  اسااتعدادها

 دانش مدیریت به معطوف

 یااریااتمااد سااااازیپاایاااده* 
ر بر تفک یمبتن پروریینجااانشااا

 دانش حفظ برای یکیاساااتاراتاژ  
 سازمان موجود

 یتیحما یهاچارچوب تادوین * 
 ظامن استقرارو  مساتندساازی   برای

 )تجارب( هایشنهادپ

چااارچوب  تاهایااه  *
 کردن محور مسااائله
 پااژوهش و آماوزش 
 دانشااااگاااه)طاارح 
 (پژوهآموزش

چارچوب  تادوین * 
پژوهش و  یریااتمااد

 بر یماابااتاانآماوزش  
 دیااو تول یاادها یاادتول

 دانش

 یهاچارچوب تهیه*
 یهاااانااجااام پااروژه

 محور مسئله

 

راکز م یبرا ینهاد سااااختار تبیین*
Pilot دانش مدیریتحوزه  در 

 یترقاب-راهبردی موقعیت تعیین* 
 دانشگاه در حوزه دانش

 در IRC و LRC نوساااازی* 
 المللبین و منطقه سطح

نقش  یبرا یااتظاارفاا ایاجاااد * 
Focal point دانشگاه 

 مادی حقوق زیرساااخت تعیین* 
 دانش یدتول بر مترتب معنوی و

 ارزیااابیماادل  طاراحی *
 دانش مدیریت

 استانداردهای سازیپیاده* 
 یریتناظر به مد عملکردی

 دانش

 صاادور و اعتباربخشاای* 
 هاگواهینامه

 باارای ماادلاای ایااجاااد* 
و  یدهااااگاااازارش

 یریگگزارش

مدل توسااعه  سااازیپیاده و طراحی
شاااامل  یررسااامیغ یهاشااابکاه 

 یعلم هایانجمن

 اب تعامل ارتباطی شااابکه تهیاه * 
 بازنشستگان و خبرگان

 Resource person شناسایی* 
 در دانش ماادیریاات حوزه هااای

 دانشگاه

 

 ضاااوابط تاادویاان*
 تااااوسااااااعااااه  

 هاای ایرشاااتاه یاان م
 بومی

 

 حفظ هااایچااارچوب تابایاین   *
 مجازی فضای در دانشاگاه  هویت

(1CSR  آداب مااعاااشاااارت( )
 (یمجاز یدر فضا یکآکادم

 یبرا یماادلاا طااراحاای*
 بر اسااااسمنابع  یات کفاا 

benchmarking 
 یادوار

 

چاااارچاااوب و  تااادویااان*
 اکتساااب، خلق یهادسااتورالعمل

(Capture the knowledge) ،
 دانش پاالیش و سازیغنی

 

 تاااااادویاااااان *
 هاااییسااااممااکاااناا
 دانش سااازییرساام

( و Tacit) ضااامنی
شااااااده دروناااای

(impediment) 

 زیرسااااختینااوگان   نوساااازی*
 ارتباااطااات و اطالعااات آوریفن

 دانشگاه

، توسااعه هایمکانیساام طراحی*
 نشر و اشتراک دانش

 دانش پایگاه ایجاد*

                                                                                                                                        
1. corporate social responsibility 
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 هازیرساخت پژوهش و آموزش انسانی نیروی تعالی کیفیت مدیریت
 و سازییرهذخ یساتم سا  اساتقرار *

، دهیسازمان) دانش سازییرسام 
 یارائاه و کدگذار ، یسااااختاارده 

 دانش(
 هااایماادل تااباایاایاان *
و  یااابیارز، سااااازییغن

 دانش پاالیش

 دانش خلق برای ماادلی طراحی*
 تجربه بر مبتنی

 منابع سازیینهبه* 

    هانامهیینآ ینتدو

 های پژوهش: یافتهمأخذ

ی اصلی و هابرنامهتوسعه  منظوربه، شودیمکه در جدول فوق مشاهده  طورهمان
در  الذکرفوقسطح  2این برنامه باید در ، هادانشگاهدر سطح  هاآنزیرمجموعه هریک از 

 هانشگاهدای بنددرجهتواند بر اساس ی میبندطبقهنظر گرفته شود. واضح است که این 
این ، در ایران هادانشگاهمتفاوت  هایمأموریتبه دلیل ، مورد عمل قرار گیرد. اگرچه

ه هایی کرسد دانشگاهیمبه نظر ، توانند انعطاف داشته باشند. برای مثالمی هابرنامه
زیرا در  ،نیاز بیشتری به زیرساخت داشته باشند، های استانی استیسپرد هاآنقلمروی 

، عالوههبگسترده بین مراکز هستیم. این صورت نیازمند یک نظام تعاملی ساختاریافته 
های یازمندینی جدید و هانسلتواند بر اساس می الذکرفوقی هابرنامهبسیاری از 

ر ای که درشتهینبی هادورهتوجه به موضوعات و ، تغییر یابد. برای مثال هادانشگاه
ده و رح بویک فعالیت اصلی مط عنوانبههای پیشرفته اخیر در میان دانشگاه هایسال
قش تواند نمی ایرشتهینبی هابرنامهبرداری از مدیریت دانش برای تدوین و اجرای بهره

 یائلهمسبه این حقیقت اشاره دارند که مدیریت دانش  هابرنامهکلیدی داشته باشد. این 
 یسانروزربهد نیازمن، ایستا نبوده و از پویایی برخوردار است و با توجه به تغییرات پارادایم

شدن و یکپارچگی بیشتر دانش انسان این پدیده به یک یجهانهمیشگی است. به دلیل 
 الزام تبدیل شده است.

 گیرییجهنت و بحث
ی الزم برای استقرار مدیریت دانش در هاچارچوبی سازفراهماین پژوهش با هدف 

های برجسته را با روش های ایران انجام گرفت و ادبیات نظری سایر دانشگاهدانشگاه
سازی یادهپهای ضروری یازمندین، قرار داد و همچنین موردبررسیمطالعه اسنادی 
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سازی یادهپگام الزم برای  9، مدیریت دانش در ایران را نیز استخراج نمود. نتیجه حاصل
 و سازمانیفرهنگ، از الزامات مدیریتی اندعبارتنماید که یممدیریت دانش را مشخص 

 سازی مدیریتیادهپی هاگام، ها )منابع انسانی و تجهیزاتی(. در مرحله بعدییرساختز
رار سازی و استقیادهپ منظوربه، درنهایتدانش با استفاده از یک مدل تبیین گردید و 

 ارائه شد. هاآنی اصلی و زیرمجموعه هریک از هابرنامهش عناوین مدیریت دان
ی گوناگونی برای شناسایی هاپژوهش، دهدیمی داخلی نیز نشان هاپژوهشچنانچه 

انجام شده است. در این میان عواملی  هادانشگاهبر استقرار مدیریت دانش در  مؤثرعوامل 
های فنی و ... در بیشتر این یرساختز، نیروی انسانی، فرهنگی، مانند عوامل سازمانی

یی که میزان استقرار هاپژوهشمورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین  هاپژوهش
حاکی از عدم یکپارچگی در ، انددادهقرار  موردمطالعهرا  هادانشگاهمدیریت دانش در 

ژوهش پ کهیالدرحدر دستیابی به اهداف مدیریت دانش است. برای نمونه  هادانشگاهمیان 
ی فنی دانشگاه تهران از آمادگی الزم هادانشکدهدهد که بیشتر یم( نشان 1933همتی )

دهد که دانشگاه یم( نشان 1933مطالعه پرهام )، برای استقرار مدیریت دانش برخوردارند
ت دارای وضعی، در زمینه مدیریت دانش موردنظر گانههفت هایمؤلفهیک از یچهتبریز در 

دهد که دانشگاه یماز یکسو پژوهش زمانی نشان  کهیدرحالمناسبی نیست. همچنین 
 یسازمانفرهنگهای فنی در وضعیت مناسبی است اما در مورد یرساختز ازنظراصفهان 

و مدیریت در وضعیت مناسبی برای استقرار مدیریت دانش قرار ندارد. از سوی دیگر 
دهد یم( در مورد دانشگاه اصفهان نشان 1933رزنجانی و نوذری )افشا، یاللهفتحمطالعه 

های یرساختزمنابع انسانی در وضعیت مناسبی قرار دارد اما به لحاظ  ازنظرکه دانشگاه 
رسد یمبه نظر  طورکلیبهسازی مدیریت دانش را دارا نیست. یادهپامکان الزم برای ، فنی

عوامل گوناگون و متعددی در حوزه استقرار دهند که هرچند یمنتایج مطالعات نشان 
هنوز  هادانشگاهرسد یماما به نظر ، شناسایی شده است هادانشگاهمدیریت دانش در 

 موفقیت چندانی در استقرار مدیریت دانش ایفا کنند. اندنتوانسته
عاملی کلیدی برای ارتقای کمی  عنوانبهمدیریت دانش ، ی اخیرهادههطی  ازآنجاکه

نی بر بنیان و مدیریت مبتبه اقتصاد دانش هاآنپاسخگویی ، و همچنین هادانشگاهفی و کی
، ای مثالهستیم. بر هادانشگاهناگزیر به استقرار این نوع مدیریت در ، گرددیمدانش تلقی 

ارتقا  ،انتشار، تولید، های معتبر با آن روبرو هستنداغلب موارد مهمی که امروزه دانشگاه
و صادرنمودن دانش و حضور فعال در بازارهای هوشمند است که بدون استقرار مدیریت 
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رسد اراده مدیریتی برای استقرار مدیریت دانش در یمیر نیست. به نظر پذامکاندانش 
ی از امجموعهیکی از راهبردها و همچنین  عنوانبهامری حیاتی است و باید  هادانشگاه

ی قانونی آن هاچارچوب، لحاظ شود. همچنین هادانشگاهی توسعه هاهبرنامراهکارها در 
ران بسیاری از مدی، اندکردهچنانچه پاسخگویان ابراز ، فراهم گردد. عالوه بر این سرعتبه

آشنایی چندانی با مدیریت دانش ندارند. برای مثال یکی از ، دانشگاهی در کشور
 ،این است که بسیاری از مدیران دانشگاهی ماواقعیت ماجرا »کند: یمپاسخگویان عنوان 

 ،آید. تا زمانی که وضع چنین استیمدانند مدیریت دانش چیست و به چه کار ینمحتی 
توان انتظار داشت دانشگاه اقدامات بعدی برای استقرار مدیریت دانش را اتخاذ یمچگونه 

در زمینه تهیه  هاانشگاهدعدم آمادگی ، یکی از نکات مهم مدیریتی در این زمینه«. کند؟
مستندسازی و استخراج اصول موضوعه درباره اقدامات انجام شده ، ی مستندهاگزارش

بسیاری مواقع اقدامات خوبی در دانشگاه »کند: یمعنوان  بارهیندرااست. یکی از اساتید 
 تأسفانهمقرار گیرد. اما  مورداستفاده، یک تجربه مفید عنوانبهتواند یمشود که یمانجام 

 «.شود و مدیران ما طلب چنین گزارش را ندارندینمبه گزارش مدیریتی مجهز 

شود. ینمی استقرار مدیریت دانش به مسائل مدیریتی محدود هاچالشالبته 
برای مدیریت دانش )که در این پژوهش در دو بخش  موردنظرهای یرساختز
 هادانشگاهفت( در بسیاری از قرار گر موردتوجههای فنی و نیروی انسانی یرساختز

ی پیشین و هم در این پژوهش مورد هاپژوهشوضعیت مناسبی ندارد. این امر هم در 
ن یتأمهای باالی ینههزیکی از اساتید  ازنظرقرار گرفته است. دلیل این امر  تأکید

 هاآنهای بسیاری دارند که بسیاری از ینههزدر طول سال  هادانشگاه»هاست: یرساختز
ی دولتی و هم هادانشگاه. این مسئله هم برای آیندیبرنمهای جاری هم ینههزاز عهده 

 ،های مدیریت دانشیرساختزیت ظرفیری از گبهرهغیردولتی وجود دارد. از طرف دیگر 
و نگهداری دائمی هستند.  یروزرسانبهمستلزم صرف هزینه باالست و همچنین نیازمند 

اشته وجود ند هادانشگاهها در بسیاری از یرساختزیست که این بنابراین دور از انتظار ن
کند: یم تأکیدیکی دیگر از اساتید بر اهمیت آموزش مداوم برای نیروی انسانی «. باشد

د که هایی مربوط هستنیتکنولوژو  افزارهانرمبه ، های مدیریت دانشیستمسبسیاری از »
شوند. آن بخشی از نیروی انسانی که با این یم روزبهکنند یا یممداوم تغییر  صورتبه
باید مداوماً به آخرین اطالعات در زمینه فعالیت خود دسترسی ، دارد سروکارها یستمس
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ی ارفهحیک صالحیت  عنوانبهو انتشار دانش  کارگیریبه، داشته باشد و از نحوه تولید
 «.برخوردار باشند

ربوط م هادانشگاهی دانش در گذاراشتراکه چالش دیگر در این زمینه به نبود فرهنگ ب
نیازمند ایجاد جو تعامل و ، دهد که بیش از هر چیزیمنشان  آمدهدستبهشود. نتایج یم

ر ی دانش زیسته افراد دگذاراشتراکگفتگو بین اساتید و دانشجویان در جهت نشر و 
خگویان در این زمینه طلبد. یکی از پاسیمهستیم و این پارادایم جدیدی را  هادانشگاه
ی گذاراشتراکاصوالً عالقه و اشتیاقی بین افراد دانشگاهی برای به »کند که یمعنوان 

در این جلسات بر این عقیده  کنندگانشرکتهمچنین تعدادی از «. دانش وجود ندارد
ی دانش در دانشگاه جایگاه خود گذاراشتراکبودند که تا پاداش و انگیزش برای نشر و 

لمی بر ارتباط ع تأکیدیدا نکند استقرار مدیریت دانش امری دشوار است. از طرفی را پ
. هاستدانشگاههای مدیریت دانش در ینهزممسائل مهم در ایجاد  ازجملهغیررسمی 

 هایآموزشکند که میزان اثرگذاری یمچنین دیکته  هادانشگاهحاکم بر  یجوسازمان
به مسئله  هادانشگاهدر  کهیدرحالاست.  توجهقابلرسمی در تولید و نشر دانش 

ی دانش کمتر توجه شده گذاراشتراکگفتگو و به ، غیررسمی و ایجاد تعامل هایآموزش
در برخی موارد شاهد هستیم »کند: یمعنوان  گونهینااست. یکی از اساتید این مشکل را 

که دو استاد یا دو دانشجو در مورد یک موضوع در حال تحقیق و پژوهش هستند اما 
بر  ،یکی دیگر از اساتید«. گیردینمصورت  آمدهدستبههای گونه اشتراکی از یافتهیچه

وین تحت عنا اهدانشگاهیی که در هاپژوهش»کند: یم تأکید هادانشگاهنبود کار تیمی در 
کار  شود. حتییمانفرادی انجام  صورتبهاصوالً ، شودیمها انجام نامهیانپامختلفی مثل 

تا آخر پژوهش را  اولها نیز وجود ندارد و دانشجو از نامهیانپامشترک در بسیاری از 
مسئله به «. ی ما استهاپژوهشدهد. این ضعف بزرگی برای یمخودش انجام 

. شودینمصرفاً به داخل دانشگاه محدود ، برخی از اساتید ازنظردانش ی گذاراشتراک
باید بتواند مشکلی از جامعه را حل کند. اگر دانش  درنهایتدانش »یکی از اساتید  ازنظر

امعه به چه درد ج، قرار نگیرد هابخشتولیدشده در دانشگاه در ارتباط با صنعت و سایر 
ر تیشپی نسل چهارم است که هادانشگاه مأموریتی ایفا درواقعاین بحث «. خورد؟!یم

 کند.یمقلمداد « مسئولیت اجتماعی»به آن اشاره شد و دانشگاه را نهادی دارای 

بر این باور بودند که اکوسیستم جدیدی مبتنی بر ایجاد راهبردهای  کنندگانشرکت
ساله و ساالنه الزامی  5ی هابرنامهجدید در دانشگاه و گنجاندن بحث مدیریت دانش در 
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ازمانی یک نهاد س، گذاری شود. به عقیده برخی از پاسخگویانیهسرمااست و باید برای آن 
ی برای اهمشاوربا ریاست دانشگاه برای استقرار مدیریت دانش باید شکل بگیرد و گروه 

ت دانش ریاستقرار مدی کهییازآنجااستقرار چنین مدیریتی باید در دانشگاه ایجاد شود. 
ازمند نی، یی است و از سوی دیگر بسیار پیچیده استافزاهمنیازمند فرهنگ همکاری و 

کامالً مشخص شده باشند.  هانقشو عملیاتی است که در آن  یمفهوم 1نوعی چارچوب
 است. 2نیازمند مشارکت هوشمندانه، مشارکت در امر مدیریت دانش

ی اهمشابهتدارای ، در این پژوهش شدهختهشنا هایمؤلفهباید عنوان کرد که  درنهایت
، های فنییرساختزهستند. همچنان مواردی مانند  هاپژوهشبسیاری با سایر 

ار اثرگذار بر استقر هایمؤلفه ترینمهم، منابع انسانی و مدیریت، و اداری سازمانیفرهنگ
 های متعددی براییرمولفهز، روند. با توجه به هدف این پژوهشیممدیریت دانش به شمار 

های یافته، مدیریت دانش در نظر گرفته شد. از سویی دیگر گانهسه هایمؤلفههر یک از 
ر این د هاپژوهشمشابه با نتایج سایر ، ی استقرار مدیریت دانشهاچالشپژوهش در زمینه 

 عدم، ساختار اداری، ی مدیریتیهاضعف، حوزه است. همچنان آموزش نیروی انسانی
 وانعنبههمچنان ، های فنییرساختزیده و برخی کمبودها در دآموزشوجود نیروی انسانی 

، شده در این پژوهشیطراحشوند. مدل یممعضالت اصلی استقرار مدیریت دانش شناخته 
تواند یمهای ایران تهیه شده است هرچند بر اساس وضعیت کنونی مدیریت دانش دانشگاه

عناوین ، 2در جدول  هرچند درنهایتیابد.  تغییر هادانشگاهتلف مخ هایمأموریتبنا به 
ین ا ترینمهم، عنوان شد هادانشگاهاستقرار مدیریت دانش در  یبرای پیشنهادی هابرنامه

از  هاگاهدانش: بهبود وضعیت نیروی انسانی در کرد یبندمفصل گونهیناتوان یماقدامات را 
فنی  هاییرساختز روزرسانیبهطریق آموزش مداوم؛ تخصیص اعتبارات الزم برای تهیه و 

ی دانش گذاراشتراکی مدیریتی برای به هاچارچوب؛ ایجاد هادانشگاهمدیریت دانش در 
انشگاه د مأموریتو بین دانشگاه و جامعه در راستای ایفای  هادانشگاهبین ، در درون دانشگاه

در جهت  هادانشگاهدر  سازمانیفرهنگهای الزم برای تغییر ینهزمایجاد  نسل چهارم؛
و دانش  هایی برای مستندسازی یافتههاچارچوبپذیرش و استقرار مدیریت دانش؛ تدوین 

 یهاشبکهو ایجاد  هادانشگاهدر  هاپژوهشبر کار تیمی در انجام انواع  تأکیدسازمانی؛ 
 دانش.ی گذاراشتراکرسمی و غیررسمی 

                                                                                                                                        
1. framework 2. smart partnership 
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