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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study was conducted to present the components, 

dimensions and indicators of knowledge management in Farhangian 

University. 

Materials and Methods: The present study is in the field of applied 

research in terms of purpose and on the other hand; considering that this 

study uses library study methods as well as interviews, it can be stated 

that the present study is a qualitative research based on its nature and 

method. The statistical population of the study consisted of 10 experts of 

Farhangian University in the field of knowledge management. 

Findings: In this study, based on the metacombination technique and 

then the Delphi technique, research indicators were extracted. In this 
regard, 72 indicators in 13 categories of knowledge creation, knowledge 

sharing, knowledge application, culture, knowledge enhancers, 

environment, knowledge management perspective, staff, information 

technology, management and leadership, accountability and flexibility, 

science development and innovation and Economic prosperity took place. 

Conclusion: Knowledge management processes include three 

components of knowledge creation, knowledge sharing and knowledge 

application. Knowledge creation is a behavior related to the entry of 

knowledge into the human or social system that has a wide range such as 

discovery, acquisition, recall and development 
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 و همکاران   فاطمی 081

 8331 پاییز، 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های مدیریت دانش در ها، ابعاد و شاخصارائه مولفه
*دانشگاه فرهنگیان

 
 

ارائه الگوی مدیریت »حاضر برخاسته از رساله دکتری تحت عنوان پژوهش *
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در « دانش در دانشگاه فرهنگیان

 میباشد.
 

 0فاطمی  السادات اشرف
دانشکده روانشناسی و  ،یآموزش مدیریت ، گروهدکتری دانشجوی

تهران،  ،اسالمی آزاد دانشگاه ،یمرکز تهران واحدعلوم تربیتی، 
 .رانیا

 *2عسکریان  مصطفی
 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی، مدیریت گروه استاد
)نویسنده  ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،یمرکز تهران واحد

 مسئول(.
 3 بابادی خسروی اکبر علی

 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ،علوم تربیتی گروه دانشیار
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه ،یمرکز تهران واحد

 
 چکیده

های ها، ابعاد و شاخصمولفهارائه : تحقیق حاضر با هدف هدف
 مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت.

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات : مواد و روش ها
با توجه به اینکه در این  گر؛ید طرفی از و باشد کاربردی می

حبه استفاده مصا  نیز و کتابخانه ای مطالعه های پژوهش از روش
که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و  توان بیان کرد شود، می یم

نفر از  81جامعه اماری تحقیق  است. کیفیروش، یک پژوهش 
 خبرگان دانشگاه فرهنگیان در امر مدیریت دانش تشکیل دادند. 

: در این تحقیق با تکیه بر تکنیک فراترکب و در ادامه یافته ها
 27تکنیک دلفی، شاخص های تحقیق استخراج شد. در این راستا 

، دانش یریبکارگش، اشتراک دانش، خلق داندسته  83شاخص در 
 تیریانداز مد چشم، طیمح، دانش یکننده ها تیتقو، فرهنگ

 ییپاسخگوی، و رهبر تیریمد، اطالعات یفناور، کارکنان، دانش
ی جای اقتصاد رونقی و علم و نوآور توسعه،  یریو انعطاف پذ

 گرفتند. 
خلق شامل سه مولفه  دانش تیریمد یندهایفرا: نتیجه گیری

خلق دانش، رفتار است.  دانش یریبکارگو  اشتراک دانش، دانش
 است که دامنه ییا اجتماع یمربوط به ورود دانش به سیستم انسان

 و توسعه را در بر دارد. ینظیر کشف، کسب، فراخوان یوسیع
 فرهنگیان دانشگاه دانش، مدیریت دانش، واژه ها : دیکل

 73/12/8331تاریخ دریافت: 
 22/10/0308تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmostafaaskarian@yahoo.com 
 

 مقدمه
 با جهانی اقتصاد نظام از جدیدی مرحله ظهور با اخیر هایسال در

 منبع به عنوان به تدریج سازمانی دانش "مداراقتصاد دانش" عنوان
 به کهآن از بیش هر سازمان موفقیت و شده شناخته اقتصاد اصلی
آن  عینی و ملموس هایدارایی و سرمایه فیزیکی، منابع ارزش

 افزایش با (. 8) دارد بستگی سازمان فکری سرمایه به باشد، وابسته
 انسانی، منابع باالی هایهزینه کار، هایمحیط در سطوح رقابت

 مداردانش کارکنان کاهش کار و نیروهای و ناپایداری ثباتیبی
 و تخصصی دانش از که اندشده متقاعد ایفعاالنه طوربه هاسازمان

 نیروهای در و است معروف فکری سرمایه به سازمان در که
 استفاده مؤثرتری طوربه است، نهفته در سازمان موجود انساانی
 . (7) نمایند

 اتخاذ امکان برتر دانش بر تکیه با باید هاسازمان بنابراین مدیریت
 مبتنی عملکردهای بهبود و مهم در موضوعات ترمعقول تصمیمات

 از مهمتر ایدانش مقوله مدیریت روازاین. کنند پیدا را دانش بر
-می آن استقرار پی در هاسازمان و شودمی محسوب دانش خود

 سازمانی و فردی هایدانسته و اطالعات تبدیل تا چگونگی باشند
. (3) نماید روشن و تبیین و گروهی، فردی هایمهارت و دانش به را

 است ضروری مدیریت دانش به کارگیری سوم هزاره در بنابراین
 برای ریزیبرنامه با نهادها دیگر و هاسازمان و مؤسسات که

 .(4) کنند اقدامآن  اجرای
آن  از استفاده و دانش کسب پی در همواره هاسازمان رو،از این
 توانندمی هم و کنندمی سازمان عاید سود بیشتری هم زیرا. باشند

 که مادی هایبرخالف سرمایه. یابند ادامه خاص ایرویه صورتبه
 ارزش شود،می کاسته هاآن ارزش آن، از استفاده صورت در

. یابدمی افزایش شودمی آن از که ایاستفاده با همراه دانشسرمایه 
 دانش تسهیم و شده جدیدتر پیدایش تفکراتی باعث جدید تفکرات

-دریافت دهد،دست نمی از را خود دانش آن، مالک درحالی که

 بستر سازمان موجود در دانش. (5) سازدمی غنی نیز را کننده
 رقابتی هایمزیت آن دنبال به و نوآوری ایجاد برای را مناسب

 غنا، باعث سازمانی هاینوآوری متقابل طوربه و فراهم می آورد
 توجه رو،ازاین. شودمی سازمانی پایگاه دانش شدن روزآمد افزایش

 از اهداف سازمانی جهت در آن مدیریت و سازمانی دانش به
 از یکی عنوانبه دانش مدیریت. است برخوردار زیادی اهمیت

 و جهانی رقابت عرصه به نهادن گام در هااصلی سازمان اقدامات
 مدیریت حقیقت در. است مطرح جدید هایچالش با رویارویی

 مکان جغرافیایی و اندازه از فارغ ها سازمان موفقیت منبع دانش
 عنوانبه و نیستند مستثنا امر از این نیز هادانشگاه. (6آنهاست )

 در و هستند؛ دانش مدیریت هایبرنامه اجرای نیازمند سازمان یک
 . (2) است شده اشاره مهم این به نیز مختلفی هایپژوهش

مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله نهادهای پویا و پیچیده می 
ای این نهادها را موضوع مورد باشند که اگر هر رویکرد و مطالعه

برخوردار است. مطالعه خود قرار دهد از پویایی و پیچیدگی بیشتر 
عالوه بر اهمیت و پیچیده بودن نگاه به دانشگاه، نوع مدیریت و 

ریزی برای دانشگاه، ارتقای دانش سازمانی و الگوهای برنامه
تردید با نگاهی عمیق و علمی یادگیری نیز متفاوت خواهد بود. بی

توان گفت که آنان بر اساس دو مفهوم های جدید میبه سازمان
شفتگی به شدت تغییر کرده و به دلیل شرایط زمانی پیچیدگی و آ

گذشته دارند، به  های بسیاری بااند تفاوتکه در آن واقع شده
ای که ماهیت فعلی جهان بر اساس تغییرات گسسته و بنیانی گونه

است. این تغییرات چنان سریع و با رقابت باال اتفاق افتاده است که 
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تحمل دوام در برابر دنیای  های عظیم قرن بیستم تاب وسازمان
نوظهور قرن بیست و یکم را ندارند. بنابراین در این محیط های 

های طبیعی و ها برای بقا و موفقیت خود به سامانهجدید سازمان
 های آن نیاز دارند تا بتوانند با تشخیص سریع تغییرات،انعکاس

به ها را خود را با آن انطباق دهند، این موضوع توجه سازمان
سمت دانش معطوف کرد. زیرا دانش با ویژگی های بدیع و پویای 

های جدید را فراهم خود امکان پاسخگویی به ویژگی های محیط
های گوناگون سازد، اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطهمی

بقا و موفقیت و کسب مزیت  درسازمان و مدیریت به عنوان رمز
دارایی راهبردی بحث شده رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان 

 است. 
است  8شود که دانش دارایی غیرمحسوساز این دیدگاه استدالل می

که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهمتر است. دارایی 
ها شامل: اطالعات، دانش، تجربه و غیرمحسوس در سازمان

گیری آن کار های کارکنان آن سازمان است، که البته اندازهمهارت
ای در این زمینه نیست، زیرا فنون و معیارهای ارزیابی ویژهآسانی 

معتقد است که در اقتصاد دنیای امروزی، دانش  وجود ندارد. دراکر
به عنوان نتیجه فرایند یادگیری منبعی همانند و در عرض سایر 
منابع تولید، مثل کار، سرمایه و زمین نیست بلکه منبعی بسیار مهم 

 (. 1مار می رود )تر برای عصر حاضر به ش
 باید که هستند مدار دانش هایسازمان اصلی الگوی دانشگاه ها

 سازماندهی اشتراک، تولید، جهت در را دانش های مدیریتروش
 بکار فکری سرمایه های و دانش منابع اطالعاتی، از موثر استفاده و

 و دانش مدیریت آمیزسازی موفقیتپیاده با دانشگاه یک. گیرند
 اطالعات، به تسهیل دستیابی و تسریع امر در آن امکانات از استفاده

 و افزایش دهد را خود پروری دانش قابلیت های بود خواهد قادر
 تحقیقاتی مراکز و دانشگاه ها سایر با مقایسه در رقابتی مزیت به

 مدیریت صحیح کاربرد که قابلیتهایی از دیگر یکی. دست یابد
 پژوهش های انجام امکان آورد می دانشگاه ها فراهم در دانش

می  دانش آن مدیریت بر عالوه. باشدمی ایرشته بین و گروهی
و  دانشگاه با پژوهشگران ارتباط امکان نمودن فراهم با تواند

 تحقیقات انجام و دانش اشتراک امکان دیگر، تحقیقاتی مراکز
 از استفاده با همچنین. سازد مهیا را علم پیشبرد بیشتر و گسترده تر

 و سریعتر بود خواهند دانشگاهی قادر مدیران دانش، مدیریت
. یابند دست اتخاذ تصمیم جهت خود نیاز مورد اطالعات به موثرتر

(3) 
گونه جمع بندی بنابراین با توجه به آنچه اشاره شد می توان این

ها و نمود که پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد، مولفه
باشد. دانشگاه در دانشگاه فرهنگیان میهای مدیریت دانش شاخص

شورای عالی انقالب ، با تصویب 8331 ماه دیفرهنگیان در 
سراسر ایران تأسیس  تربیت معلمو با تجمیع کلیه مراکز  فرهنگی

معلم و رکن تحول  عنوان نهاد اصلی تربیت به 8338شد و از سال 
و تعالی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در گستره ملی، 
برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی نظام تربیت رسمی 

_________________________________ 
1 Imperceptible properties 

و عمومی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت 
و آموزش و پرورش اسالمی و منطبق بر سند تحول بنیادین 

های مرتبط با مزیت رقابتی ای اجتماعی در حوزهپاسخگوی تقاضاه
های محلی، ملی، منطقه ای و دانشگاه که با استفاده از همه ظرفیت

 بین المللی، در جهت دست یابی 
ه است. به تبع کردفعالیت خود را آغاز  تعیین شده, به اهداف

شود.  مشکل عمده ای رو به رو میدانشگاه نوپا با مسائل عدیده
به علت تخصصی بودنش در راستای تربیت معلم، کمبود  دانشگاه

باشد. لذا ضروری نیروی انسانی  متخصص در امر تربیت معلم می
رسد به منظور تاثیر عوامل مدیریت دانش در دانشگاه به نظر می

ها ابعاد و مذکور و ایجاد تغییرات در بنیه نیروی انسانی، مولفه
اید. محقق در این تحقیق در های مدیریت دانش را ارائه نمشاخص

ها ابعاد و مولفه "راستای پاسخگویی به این سوال قرار دارد 
  "های مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟شاخص

های ها، ابعاد و شاخصشناسایی مولفه پژوهش این انجام از هدف
 باشد. مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان می

 تیهدای نظام مند برا یها تیاز فعال یامجموعه  مدیریت دانش،
در  دیبا بنگاه هاست و یدانش یدیکل ریاز ذخا ینیو ارزش آفر

به خلق ارزش  تا منجر دیکسب و کار به وجود آ یندهایفرا یتمام
دانش  تیریمد یندهایفرا. بنگاه ها شود یبرا داریو پا کیاستراتژ

 یریبه کارگ دانش و حفاظت دانش و مشتمل بر خلق دانش، انتقال
 ندیفرا ،دانش تیریمد(. در تعریفی دیگر 81) است شدان
 هایی از فناور یمناسب بیاست که ترک یمنسجم کیستماتیس

های  هیتا سرما ردیگ یرا به کار م یو تعامل انسان یاطالعات
 های دارائ نیکند. ا میو تسه تیریمد ،ییسازمان را شناسای اطالعات
 شود. یها م هیو رو ها استیاسناد، س ،یهای اطالعات گاهیشامل پا

کارکنان را شامل  یهم دانش آشکار و هم دانش ضمن ن،یعالوه بر ا
 رهیذخ گسترده برای تصرف، های متنوع و شود، و از روش یم

 (. 88) کند یاستفاده م سازمان کیداخل  دانش در میسازی و تسه
که  یطیدانش عبارت است از خلق دانش و سپس اداره مح تیریمد

و ارتقا و  رییادگیبه اشتراک گذاردن و  جاد،یدر آن افراد را به ا
 قیتشو انشیمشتر مندی سازمان و دانش به منظور بهره یسازمانده

 یدانش است که اطالعات به نیدانش ا تیریمفهوم مد. کند
 اریدر اخت یدانش به آسان نیشوند؛ به طوری که ا لیکاربردی تبد

 تیریهدف از مد. برای آنها قابل استفاده باشد و ردیقرار گ گرانید
به  هیاست از حداکثرسازی نرخ بازگشت سرما دانش عبارت
های سنجش  شاخص دانش، استفاده از تیریمد طةیسازمان. در ح

و ارزش  ایو ذینفعان نسبت به مزا رانیجهت متقاعد کردن مد
(. در 87) ضروری است یدانش سازمان تیریهای مد نوآوری

های پژوهش های انجام شده آمده برخی از پیشینه 8جدول شماره 
 .است
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پژوهش های پیشینه خالصه: 8جدول
 نتایج عنوان پژوهش سال نام نویسنده

 تیریمد یالگوها سهیو مقا یبررس 8333 نژاد کین
 مطلوب یالگو هیدانش به منظور ارا

توسعه و کاربرد  م،یخلق، تسه یدانش در تعداد مولفه ها تفاوت دارند و درمولفه ها تیریمد یالگوها
 یدانش پرداخته اند و برا یندهایاشتراک برخوردارند. اکثر مولفه ها فقط به جنبه فرا نیشتریاز ب
 استفاده شد. قیمطلوب از روش تلف یبه الگو یابیدست

 یساز ادهیدر پ لیعوامل دخ ییشناسا 8333 یطرحان
 یدفاع عیدانش در صنا تیرینظام مد

خبرگان آن  دگاهیرا از د تیاهم نیکمتر امدهایو پ تیاهم نیتر شیب یدفاع عیصنا یساختار سازمان
 دانش را داشته است. تیریمد یساز ادهیدر پ عیصنا

و  یمانیسل
 یملک

دانش  تیریمد یساز ادهیچالش ها و موانع پ 8333
 مسلح و ارائه راهکار یروهایدر ن

 یهستند،دارا بانیبا آن دست به گر یدولت یارگان ها ریکه سا یعموم یعالوه برموانع وچالش ها یو انتظام ینظام یسازمانها
دانش در  تیریاست که با لحاظ نمودن مد نیاز ا یشده حاک هیارا یباشد.و راه کار ها یم یمنحصر به فرد یها تیمحدود

 جادیدانش کارکنان و ا یدرخصوص اشتراک گذار یفرهنگ یدر آن و بستر ساز شارشد دان ریمد ینیب شیوپ یساختار سازمان
مسلح برطرف  یها رویدانش در ن تیریمد یساز ادهیعمده مشکالت پ ،یکمک یبازو کیورز بعنوان  شهیاند یها أتیه

 گردد.
و  انیقدس

 همکاران
عوامل موثر بر انتقال و  یابیسنجش و اعتبار 8331

دانشگاه علوم  دیاسات نیاشتراک دانش ب
 تهران یپزشک

تهران مطلوب بود در  یدر دانشگاه علوم پزشک دیچهار مولفه از جمله دانش و اسات تیالگو، وضع نیا یمولفه  3 انیاز م
 تیدانشگاه از وضع نیانتقال دانش در ا یبرا طیو مح دیاز جمله دانشگاه و ارتباط آن با اسات گرید یکه پنج مولفه  یحال

به « دانشگاه»انتقال دانش، عامل  ندیعامل در فرآ نینشان داد که موثر تر مطالعه نیا جیبرخوردار نبود. تا یچندان مطلوب
 نهفته است. طیدانش و مح د،یمواجهه آن با اسات یعنوان سازمان و چگونگ

و  یهواس
 همکاران

در مراکز  یزیدانش و برنامه ر تیریمد 8332
 انیو دانشگاه فرهنگ یآموزش عال

 وجود دارد. رو معنادا میمستق یدانش رابطه ها یساز رهیو ذخ یریبکارگ م،یخلق، تفه یرهایمتغ نیب

و  یرمضان
 یمیسل

دانش و  تیریمد یها شاخص ییشناسا 8334
: یها؛ )مطالعه مورد آن یساز ادهیپ تیوضع

 دانشگاه کردستان((

 ،یسازمان ساختار و فرهنگ یاطالعات، شاخص توانمند یفناور ) یها دانش با شاخص تیریمد ستمیس تر نهیبه یاجرا نیب
 یاجرا نینشان داد که ب قیتحق جیوجود دارد. نتا یدانش( رابطه معنادار تیریمد ندیو عنصر فرا یتیریمد یعنصر توانمند

عنصر  ،یسازمان ساختار و فرهنگ یاطالعات، شاخص توانمند یناور)ف یها دانش با مؤلفه تیریمد ستمیس تر نهیبه
 وجود دارد. یدانش( رابطه معنادار تیریمد ندیو عنصر فرا یتیریمد یتوانمند

و  اسیآر
 همکاران

دانش در دو دانشگاه قبل و در طول  تیریمد 7178
COVID-19 در پرو 

است. با  دهیها را بهبود بخش نهیهز ییکارآ ،یآموزش ندیدر فرآ یتالیجیو تحول د یمجاز یدستورالعمل ها یبرا دیجد استیس
 ارتباط با صنعت و دانشگاه است. ق،یتحق ،ینوآور نهیدر زم یجد راداتیاشکاالت و ا یدارا نیهمچن ستمیس نیحال، ا نیا

و  یکرد
 همکاران

 یبر اشتراک گذار ینقش فرهنگ سازمان 7171
 یآموزش عال انیدانشگاه نیدانش در ب

و  یتوجه بر آن قو ریتأث کنیداشته است و ل یمتوسط ریدانش نگرش تأث میعوامل مؤثر بر تسه نیاز ب
 بوده است. رومندین

و  یال سالم
 صالح هاشم

 یبرا یشنهادیدانش پ تیریمد یمدل مفهوم 7171
در سراسر فن  یآموزش یها تیفعال تیتقو
 یدانشمندان علوم پزشک یبرا 7,1وب  یآور

 ندیشود. فرا یم یآموزش یها تیفعال تیمنجر به تقو یدانشگاه یدانش تجربه ها تیریمد زیآم تیموفق یندهایفرآ
. ابدی یم شیباال افزا تیفیبا ک یآموزش یها تیفعال دیو تول گریکدیاز  یریادگی یبرا انیبا کمک به دانشگاه یریادگی
و به اشتراک  یرا جمع آور سیتدر اتیتواند تجرب یکه م اندارداست ستمیعدم وجود س لیبه دل انیدانش دانشگاه شتریب

 ره،یدانش کسب، ذخ یندهایتواند فرا یدانش را ارائه داد که م تیریمد یمدل مفهوم قیتحق نیبگذارد، کمرنگ است. ا
ان یشده توسط مصاحبه دانشگاه یجمع آور یدهد. داده ها شیرا افزا یاشتراک و استفاده مجدد از تجارب آموزش

 شیافزا یاند براتو یدانش استفاده شده است که م تیریتوسعه مدل مد یها برا افتهی نیعراق به دست آمد. ا یدانشگاه ها
 باشد. رگذاریدر دانشگاه عراق کارآمد و تأث یآموزش یها تیفعال

 کیاسالوکو
 کیمیو س

 یبه اشتراک گذار یبرا یسازمان نهیزم 7171
 یذات زهیدانش موثر: نقش انگ

به  جیوجود دارد. نتا یداخل یو کارمندان شرکت ها یتیچند مل یکارکنان شرکت ها یذات زهیدر سطح انگ یدار یتفاوت معن
 کند. یم دییدانش را تأ یدر به اشتراک گذار یذات زهیانگ ریدست آمده تأث

به اشتراک  ،یدرون زشیبا انگ یکارکنان 7183 یو ل یپ
 شغل یطراح ریدانش، درک تأث نیگذار آنال

 .ردیگ یقرار م یشغل یها یژگیو ریتحت تأث یتعهد عاطف قیدانش از طر میتسه یبرا یدرون زشیانگ

و  نیینگ
 همکاران

 زیو اشتراک دانش: متاآنال زهیانگ 7183
 کننده لیو تعد یاثرات اصل

 یفرهنگ نهی( و زمIT رساختیباز، ز ستمیدر مقابل س یسازمان می)تنظ یسازمان یها نهی)سن، جنس(، زم یفرد اتیخصوص
 کند. یم لیو اشتراک دانش را تعد زهیعملکرد ، فاصله قدرت( انگ یریجهت گ نان،یاز عدم اطم یریجلوگ ،یی)جمع گرا

 یاجتماع هی( و مؤلفه اعتماد سرمایعموم یو تعهد به ارزش ها یبه خدمات عموم تی)جذاب یخدمات عموم زهیدو بعد انگ یاجتماع هیسرما ،یخدمات عموم زهیانگ 7181 میک
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 یو اشتراک دانش در بخش عموم یسازمان
 کره

به  هیسرما یسازمان یارتباط اجتماع تیکره ارتباط مثبت دارند و مؤلفه قابل یهر دو با اشتراک دانش در بخش عموم یسازمان
 با اشتراک دانش همراه است. یخدمات عموم زهیبر انگ یرگذاریتأث قیاز طر میرمستقیطور غ

و  نیونیرادل
 همکاران

 نیکند. اول یم جادیکاربر ا ریمتغ یازهاین نیتأم یرا برا ییازهاین شیموثر آن پ تیریو مد یدگیچیدانش، پ لیپتانس جادیا دانش تیریمد ندیمدل فرآ 7181
در  کیاستراتژ یریگ میو انتخاب تصم یریشکل گ یاست که جنبه ها یدانش یاستراتژ کیمدل، انتخاب  نیگام در ا

چرخه  ندیفرا قیآن را از طر یدانش مناسب، اجرا یاستراتژ کی. انتخاب ردیگ یدانش را در بر م لیپتانس تیریمد
 آورد. یآن، به ارمغان م یریتوسعه، حفظ و بکارگ ،یدانش، متشکل از کسب دانش، به اشتراک گذار تیریمد

 ریو
و  وونیرامج

 یرول

: یدانش در موسسات آموزش عال تیریمد 7182
 سیتوانمندسازها و موانع موجود در مور

مکرر در  راتییهمراه با تغ ق،یتحق یپاداش، منابع، داده ها، بودجه و وقت برا یها زمیها و مکان استیموانع شامل: کمبود س
توانمندسازان  نیصنعت و دانشگاه است. همچن فیو ارتباطات ضع قیفقدان فرهنگ اشتراک دانش و مخازن تحق ،یرهبر

( و کتابخانه / کتابخانه ITاطالعات ) یفناور یها اخترسیز ،یدولت یعال اکزمجرب و باتجربه در مر یعبارتند از: کادر علم
 و انتقال دانش. جادیا یمشوق ها برا یو برخ تالیجید

سازمان:  نیدانش در چند تیریمد ندیفرا 7185 محمد
 ندیفرآ نیو چند یمدل ساز یلیمطالعه تحل

ارشد  تیریمد ریدر سازمان ها، تأث کیاستراتژ یتنوع نگرش ها لیو مدل ها به دل ندهایفرآ یریعلل اختالف در به کارگ
است. بعالوه ،  حیو صر یو عالقه به دانش ضمن یبخش یها تیدانش، اندازه سازمان ها، فعال تیریو افکار مشترک بر مد

قطعنامه  قیتوسط مقامات باالتر از طر یمدل در سطح سازمان کی بیصواست. ت یدهد که ادغام عامل مهم ینشان م جینتا
 یندهایفرا ریکه سا یسازمان دارد. در حال یو خارج یداخل طیبا مح یبه سازگار ازیشود و ن یانجام م کیاستراتژ یها
 شوند. یدانش نظارت م تیریدانش توسط گروه مد تیریمد

چن و 
 هوآنگ

عوامل مؤثر بر اشتراک دانش و ارتقاء  7181
 یحرفه ا یجامعه در جوامع مجاز

در  یزشیشده از اشتراک دانش از عوامل انگ افتیدر ینسب یها تیاشتراک دانش و مز یسودمند ،یفرد نیاعتماد ب
 اشتراک دانش هستند.

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات :
از متامطالعه به نام  ینوع کیفی فراترکیب است ومطالعه  نیا

است. استفاده از روش فراتحلیل برای  بیمتاترک ایفراتحلیل 

صورت است که مشابه  نیبد مدیریت دانش یشاخص ها

مطالعه به  نیسازی چند کپارچهیو فراتحلیل برای  لیمتاتحل

 نیشود. در ا یاستفاده م رییهای جامع و تفسافتهی جادیا ظورمن

 .است رفتهیمرحله صورت پذ 2 یفراتحلیل ط ق،یتحق

 مورد کنکاش قرار گرفت: ریز سواالتپژوهش،  نیدر ا

مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان شاخص  -8

 کدام است؟ 

تحقیق حاضر در چه دوره زمانی صورت گرفته  -7

 است؟ 

از چه روشی برای انجام مطالعه استفاده شده  -3

 است؟

مرحله، محقق جستجوی  نیدر ا: پژوهش اتیادب کیستماتسی مرور
های مختلف  شده در ژورنال منتشرمند خود را بر مقاالت  نظام

به منظور  .شدندانتخاب  مرتبط دییو واژگان کل کردهمتمرکز 
 ،فراتحلیلدر مرحله اول اجرای  به سواالت مطرح شده ییپاسخگو

 دانش، مدیریت دانش و تسهیم دانش در های واژه دیبا استفاده از کل
مورد  مقاالت مرتبط googlescholar.comی تخصص گاهیپا

 سی قرار گرفتند.  برر
 

 در پژوهششده جستجو  دییواژگان کل: 7جدول 

 انگلیسی یفارس

 Knowledge دانش

 knowledge مدیریت دانش

management 

 Sharing knowledge تسهیم دانش

 
که در جدول قبل به آنها اشاره شده ا ست، در  ییواژه ها دیکل

به مقاالت  یابیمنظور دست به یو خارج یداخل یعلم گاهیپا نیچند
مورد جست و جو قرار گرفته  بیفرا ترک یمرتبط و مناسب برا

 به این پایگاه ها اشاره شده است. 3در جدول اند. 
 یو خارج مورد بررس یداخل یعلم یها گاهیپا: 3جدول 

 پایگاه های اطالعاتی منابع 

 www.sid.ir داخلی

www.Magiran.com 

www.Noormags.com 

www.civilica.com 

 www.googlescholar.com خارجی

www.sciencedirect.com 

www.springer.com 

www.emeraldinsight.com 

به گام، محقق  نیدر ا: مناسب های مقاله انتخاب و وجو جست
تعدادی از  ینیدر هر بازبجمع آوری مقاالت مناسب پرداخت و 

مورد  فراتحلیل ندیها در فرا مقاله نیکه ا کرد،مقاالت را رد 
 نیمجموعه مطالعات منتخب چندنگرفتند. در واقع قرار  یبررس

که  یو در هر مرحله مقاالت و متون گرفتندقرار ی نیبار مورد بازب
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 تعداد مقاالت یافت شده

 

N= 70 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر عنوان

N= 13 

 کل چکیده های غربال شده

N= 57 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده

N= 15 

 تعداد کل مقاالت اولیه

N= 42 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا

N= 25 

شده از نظر محتواتعداد مقاالت بررسی   

N= 17 

 ندیدر پژوهش حاضر، فراشدند. ندارند حذف  یبا موضوع همخوان
 نشان داده شده است.  8 به صورت خالصه در شکل ینیبازب
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 و همکاران   فاطمی 081

 8331 پاییز، 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 پارامترهای با تناسب برای مقاالت که این محض در این گام، به

 مطالعهی شناخت روش تیفی، در قدم بعدی کندشد یبررسمطالعه 
 ییها گام حذف مقاله نیهدف از اقرار گرفت.   یابیارز موردها 

 نیبنابرا ،نداردشده اعتمادی  هیارا های افتهیکه پژوهشگر به  است
را رد  وجود داشته باشد بیدر ترک دیای که با ممکن است مقاله

 کند. 
( به عنوان CASP) 8یاتیح یابیهای ارز برنامه مهارتاز طرفی، 

پژوهش  هیهای اول مطالعه تیفیک یابیابزاری که معموالً برای ارز
، در این تحقیق مدنظر قرار گرفته شد. شودی استفاده م یفیک

CASP  ی کمک م محققسؤال است که به  81در واقع شامل
ابزار به محقق  نیاهمچنین . ابدیرا در یفیک قیتا مفهوم تحق کند

را  قیتحق یفیها ک مطالعه تیاهم تا دقت، اعتبار و کندی کمک م
اهداف  -8تمرکز دارد:  ریموارد ز سؤاالت بر نیمشخص کند. ا

 -5برداری؛  روش نمونه -4 ق؛یطرح تحق منطق روش؛ -7 ق؛یتحق
محقق و  نی)شامل رابطه ب رییپذ انعکاس 6- ها؛ آوری داده جمع

دقت  -1 ؛یمالحظات اخالق -2(؛ باشدی م کنندگان شرکت
 -81و  ها؛ افتهیواضح و روشن  انیب -3 ها؛ داده لیو تحل هیتجز

 کیسؤاالت  نیهر کدام از ا برایمرحله  نیارزش پژوهش. در ا
در این . شد جادیفرم ا کیو سپس  ،در نظر گرفته شدی کم ازیامت

آوری این امتیازات جمع  داده شد و بابه هر مقاله  یازاتیامتمرحله 
 یابیارز جیو نتا مورد بررسی قرار گرفتاجمال مجموعه مقاالت 

هر مقاله به صورت  یروش پژوهشگر با بررس نیار دشد. 
از سواالت  کیبه هر ینمره کم کیاختصاص دادن  جداگانه و
و مقاالت در کرد  یابیهر مقاله را ارز ازیمجموع امت ،طرح شده

با  شدند. در این تحقیق یطبقه بند یازیامت 51 فیط کیقالب 
 ،یعال مقاالت با نمره بیحاصله به ترت جیتوجه به نمرات و نتا

 مورد بررسی قرار گرفتند. خوب، خوب و متوسط  یلیخ
مانده  یاطالعات متون باق ،گام نیدر امتون:  از اطالعات استخراج
در سراسر شدند. صورت خالصه جمع آوری  به، ندیدر فرآ

شده  ییو نها مقاالت منتخب وستهیپژوهشگر به طور پ ،فراتحلیل
که در  ییمجزایی درون محتوا های افتهیبه  یابیرا، به منظور دست

به طور مکرر مورد  شوند،ی انجام م هیو اول یهای اصل آنها مطالعه
صورت  نیدر پژوهش حاضر، اطالعات مقاالت بدبررسی قرار داد. 

)نام  شودی م بندی شده است: مرجع مربوط به هر مقاله ثبت دسته
 و شده است را که مقاله منتشر یسال سنده،ینو یخانوادگ و نام

 شده است.  که هر مقاله به آنها اشاره شاخص های تحقیق(

_________________________________ 
1 Critical Appraisal Skills Program 
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 081 ... یمنابع انسان سکیعوامل ر یو رتبه بند ییشناسا  

 توصیف آماری تفصیلی نتایج مرحله سوم دلفی. 4جدول 
 کد شاخص ردیف

 جذب دانش ضمنی - 0

 فرهنگ به اشتراک گذاری دانش -

 آموزش رسمی -

 انتقال تجربیات از طریق آموزش -

 جربان روابط رسمی -

 طراحی سیستم های فناوری اطالعات -

 سطح دسترسی به اطالعات -

L1 

 دانش ضمنی و آشکار - 2

 یچالش طیدر شرا ییجوابگو -

L1-L3-L4 

 دانش تیریمد ندهاییبر فرآ دیتأک - 3

 یبیانتقال و استفاده از دانش ترک، به خلق یمل شیگرا -

L3-L4-L5-L6 

 استفاده دوباره و سنجش اطالعات و دانش کدشده ع،یدانش بر گردآوری، توز تیریمد های وهیش دیتأک - 1

 جوهره دانش ریو تسخ حیدانش صر تیریو مد رییگ بر اندازه دیتأک -

L4 

 کاربرد دانش و مستندسازی و استفاده دوباره از آن - 

 یو خصوص یهای شگرف در بخش عموم نوآوری -

L3-L4 

 فاصله قدرت - 5

 دوری از عدم قطعیت -

 کار گروهی یا فردی -

 ارزش خطاها و شکست ها -

 ویژگی فرهنگی رابطه مدار -

L2 

 L3- L6 ها وهیش نیبهتر میتسه - 2

 دانش به منظور انتشار آن رهیبر ذخ دیتأک - 7

 دانش تیریانتشارات درباره مد -

 انیحرکت به سمت اقتصاد دانش بن -

 یرشد درآمد ناخالص مل -

 دانش تیریمد دهندگان جیمتخصصان و ترو -

L6 

 L3 یاکتساب و استخراج دانش از منابع داخل - 8

 برای پردازش دانش در کس بوکار و جامعه یسیبر کدنو دیتأک - 0

 دانش میبر فناوری اطالعات و ارتباطات برای محافظت و تسه دیتأک -

 یو خصوص یوری در بخش عموم بهره -

L3-L4 

 -L4- L7- L6 داریپا یرقابت تیبه مز یابیو دست تیوری، کارآمدی، موفق سود، بهره شیرشد، بقاء، افزا - 01
L8 

 فضای کسب وکار شتریرونق ب - 00

 فکری هیدانش و سرما قیکسب درآمد از طر -

 رییپذ و انعطاف ییقدرت پاسخگو -

 فناوری در کشور شرفتیپ -

 یشدن به قدرت برتر علم لیتبد -

 کشور یکل های استیس -

 فکری هیسرما رییگ و اندازه ییشناسا -

L9 

 L10- L3-L11 دانش تیریانداز مد چشم فیتعر - 02

 دانش در دانشگاه تیریمد تیدرک کارکنان از اهم - 03

 دانش میابتکارات منجر به فرهنگ تسه -

 افراد در داخل سازمان یکارکنان به مشاوره و کمک به درخواست ها لیتما -

 دانش تیریمد ستمیس یافراد در اجرا تیفعال -

L12 
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 سازمان یکل یدانش در استراتژ تیریوجود مد -

 دانش تیریمد یدر اجرا تیریمد یهماهنگ -

 دانش تیریمد یو اطالع رسان یآموزش یوجود برنامه ها -

 جستجو یها تیو سا نترنتیا ل،یمیکارکنان در استفاده از ا ییتوانا -

 قابل اعتماد یمحتوا یبه روز شده و دارا یاطالعات یها گاهیوجود پا -

 دانش از کل سازمان تیریمد ستمیس یبانیپشت -

 کارکنان یها دهیا افتیدر یبرا یروشن یوجود خط مش - 01

 کارکنان نیتبادل دانش ب -

 افراد و گروه ها نیبه تبادل دانش و اطالعات ب رانیمد قیتشو -

 دانش اکتساب شده از تجارب یریبکارگ یبرا ییندهایوجود فرا -

L13 

 خلق و اکتساب دانش از منابع مختلف یبرا ییوجود سازوکارها - 05

 ثبت و روزآمد کردن دانش یبرا یوجود فناور -

 دانش افراد و کارکنان رهیذخ یبرا نینو یاطالعات یها یفن آور یریبکارگ -

 از دانش در عرصه رقابت و حل مشکالت رانیاستفاه مد -

L6-L13 

 ارشد رانیمد تیتعهد و حما - 02

-  

L6-L13-L14 

 L15 دهیبه اشتراک ا لیتما - 07

  یفرد نیاعتماد ب - 08

 دانش میتقس یها سمیپاداش و مکان -

L16 

 رشد فروش - 21

 هیبازگشت سرما -

 سهم بازار  -

  یمشتر تیرضا -

L17 

 
 

 

 ها یافته

 ریتفس جادیا از فراتحلیلهدف همانطور که بیان شد، 

 روش برای شفاف نی. اباشدی م ها افتهیاز  دییو جد کپارچهی

های موجود  حالت شیپاال در جیالگوها و نتا م،یسازی مفاه

شده  رفتهیها پذ تئوری و یاتیهای عمل دانش و ظهور مدل

را  یپژوهشگر موضوعات ل،یو تحل هیدر طول تجز. است

 فراتحلیلموجود در  های مطالعه انیکه در م کندی جستجو م

بررسی موضوعی شناخته  مورد به عنوان نیا اند. شده داریپد

 در پژوهش حاضر، ابتدا تمام عوامل استخراج شدهمی شوند. 

ها( در نظر گرفته شده و  ه عنوان کد )مؤلفهها ب از مطالعه

کدها، آنها را در  نیاز ا کیدر نظرگرفتن مفهوم هر  سپس با

 میمفاه بیترت نیبندی کرده تا به ا مشابه دسته مفهوم کی

 . شکل داده شود پژوهش

در این تحقیق جهت غربال سازی شاخص ها از تکنیک دلفی 

ها به ارائه ابعاد و  بهره گرفته شد. پس از غربال سازی شاخص

 های نهایی تحقیق پرداخته شده است. مولفه

تکنیک نخست به هریک از اعضای گروه  نیطبق ا

مورد نظر داده شد. سپس  هایشاخصای شامل  پرسشنامه

نفر در نمونه  81حوزه که مرکب از  نیتوسط خبرگان ا

 یامور اشنا بودند طبق روش دلف هیانتخاب شده بودند و با کل

 ازاتیقرار گرفت. امت  یمورد بررس هاشاخصتک  تک

 ازیبا امت هایشاخصباشد و  یم 5تا  8 نیداده شده ب صیتخص

شاخص معرفی شدند. از  65دور اول دلفی حذف شدند.  4 ریز

کسب  4شاخص میانگینی زیر  5میان شاخص های تحقیق، 

از  دور دلفی کنار گذاشته شدند. همچنین در این  کرده و 

شاخص توسط خبرگان معرفی شدند. در دور دوم  87مرحله 

شاخص معرفی  27با احتساب شاخص های پیشنهادی دلفی 

شدند.در این مرحله دلفی هیچ کدام از شاخص ها حذف 

نشدند. جهت اطمینان از نتایج، فرایند دلفی با شاخص های 
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م، مجدد تکرار شد که نتایج به شرح زیر نهایی از دور دو

 است:

 
 

 

: نتایج مرحله سوم دلفی5جدول   

خبره  شاخص ها

1 

خبره 

2 

خبره 

3 

خبره 

4 

خبره 

5 

خبره 

6 

خبره 

7 

خبره 

8 

خبره 

9 

خبره 

11 

میان

 گین

 4.8 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 جذب دانش ضمنی

 4.7 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 گذاری دانش فرهنگ به اشتراک

 4.8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 آموزش رسمی

 4.7 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 انتقال تجربیات از طریق آموزش

 4.5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 طراحی سیستم های فناوری اطالعات

 4.7 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 سطح دسترسی به اطالعات

 4.4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 جوابگویی در شرایط چالشی

 4.1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 تأکید بر فرآیندهای مدیریت دانش

 4.8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 گرایش ملی به خلق، انتقال و استفاده از دانش ترکیبی

تأکید شیوه های مدیریت دانش بر گردآوری، توزیع، استفاده دوباره و سنجش اطالعات و 

 دانش کدشده

5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4.6 

 4.1 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 تأکید بر اندازه گیری و مدیریت دانش صریح و تسخیر جوهره دانش

 4.2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 کاربرد دانش و مستندسازی و استفاده دوباره از آن

 4.2 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 نوآوری های شگرف در بخش عمومی و خصوصی

 4.5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 فاصله قدرت

 4.3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 دوری از عدم قطعیت

 4.5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 ویژگی فرهنگی رابطه مدار

 4.2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 تسهیم بهترین شیوه ها

 4.6 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 تأکید بر ذخیره دانش به منظور انتشار آن

 4.3 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 انتشارات درباره مدیریت دانش

 4.3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان

 4.8 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 رشد درآمد ناخالص ملی

 4.2 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 متخصصان و ترویج دهندگان مدیریت دانش

 4.2 4 4 5 5 3 3 5 3 5 5 اکتساب و استخراج دانش از منابع داخلی

 4.1 4 4 5 3 5 4 3 5 5 3 پردازش دانش در کسب وکار و جامعهتأکید بر کدنویسی برای 

 4.3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 تأکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات برای محافظت و تسهیم دانش

 4.7 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 بهره وری در بخش عمومی و خصوصی

 4.1 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 به مزیت رقابتی پایداررشد، بقاء، افزایش سود، بهره وری، کارآمدی، موفقیت و دستیابی 

 4.8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 رونق بیشتر فضای کسب وکار

 4.5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 کسب درآمد از طریق دانش و سرمایه فکری
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 4.1 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 قدرت پاسخگویی و انعطاف پذیری

 4.8 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 پیشرفت فناوری در کشور

 4.2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 تبدیل شدن به قدرت برتر علمی

 4.3 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 سیاست های کلی کشور

 4.2 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 شناسایی و اندازه گیری سرمایه فکری

 4.6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 تعریف چشم انداز مدیریت دانش

 4.3 4 5 3 3 4 5 5 5 4 5 دانشگاهدرک کارکنان از اهمیت مدیریت دانش در 

 4.3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 ابتکارات منجر به فرهنگ تسهیم دانش

 4.4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 تمایل کارکنان به مشاوره و کمک به درخواست های افراد در داخل سازمان

 4.6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 فعالیت افراد در اجرای سیستم مدیریت دانش

 4.1 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 مدیریت دانش در استراتژی کلی سازمانوجود 

 4.2 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 هماهنگی مدیریت در اجرای مدیریت دانش

 4.6 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 وجود برنامه های آموزشی و اطالع رسانی مدیریت دانش

 4.3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 توانایی کارکنان در استفاده از ایمیل، اینترنت و سایت های جستجو

 4.2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 وجود پایگاه های اطالعاتی به روز شده و دارای محتوای قابل اعتماد

 4.4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 پشتیبانی سیستم مدیریت دانش از کل سازمان

 4.4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 وجود خط مشی روشنی برای دریافت ایده های کارکنان

 4.7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 دانش بین کارکنان تبادل

 4.5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 تشویق مدیران به تبادل دانش و اطالعات بین افراد و گروه ها

 4.4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 وجود فرایندهایی برای بکارگیری دانش اکتساب شده از تجارب

 4.4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 مختلفوجود سازوکارهایی برای خلق و اکتساب دانش از منابع 

 4.3 5 5 3 5 5 5 4 4 3 4 وجود فناوری برای ثبت و روزآمد کردن دانش

 4.6 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 بکارگیری فن آوری های اطالعاتی نوین برای ذخیره دانش افراد و کارکنان

 4.2 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 استفاه مدیران از دانش در عرصه رقابت و حل مشکالت

 4.9 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 تعهد و حمایت مدیران ارشد

 4.2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 تمایل به اشتراک ایده

 4.1 4 4 4 4 3 4 5 3 5 5 اعتماد بین فردی

 4.3 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 پاداش و مکانیسم های تقسیم دانش

 4.3 4 5 5 3 3 4 4 5 5 5 رشد فروش

 4.5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 بازگشت سرمایه

 4.2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 سهم بازار

 4.1 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 تاکید بر مدیریت دانش در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

 4.3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 ایجاد شرایط جهت انجام کارتیمی و مشارکتی بین کارکنان و اعضای هیات علمی

 4.3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 انتقال و تبادل دانش و تجربه های کاری با یکدیگرمناسب ساختن فرهنگ و جو دانشگاه برای 
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 4.6 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 وجود آزادی عمل در انجام وظایف

 4.1 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 حمایت رئیس دانشگاه از اجتماعات کاری و حضور فعال در این اجتماعات

 4.5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 کارکنانارتباط دوستانه رئیس دانشگاه با اساتید و 

 4.2 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 به کارگماری مدیران دارای روحیه انتقادپذیری

وجود سامانه های اطالعاتی مناسب )اینترنت، انترانت، اکسترانت و ...( برای ذخیره سازی، 

 انتقال و تبادل دانش در دانشگاه.

5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4.2 

 4.6 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 سخت افزارها و نرم افزارها، همسو با نیاز اساتید و کارکنانبه روز نمودن 

 4.8 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 تعامل و هم افزایی دانشی میان مراکز تحقیقاتی

 4.6 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 تاسیس و تقویت نشریه های معتبر علمی و پژوهشی

 4.8 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 در زمینه های مختلف علمی تشکیل گروه ها و انجمن های کاری تخصصی

برای حفظ  ریز های هیرو ،فراتحلیلدر روش کیفیت:  کنترل
 :گرفته شده استمطالعه در نظر  تیفیک

روشن و  حاتیتوض تا با فراهم کردن شده تالش ق،یدر سراسر تحق
های اتخاذ شده  گام قیموجود در تحق های نهیواضح برای گز

 ؛برداشته شود

هر دو راهکار جستجوی جهت جستجوی مقاالت مرتبط از 
 استفاده شده است؛ یو دست کیالکترون

 قیهای تحق مطالعه استفاده شده در تیفیهای کنترل ک روشاز 
 در این تحقیق بهره گرفته شده است؛  یاصل یفیک

 یابیبرنامه مهارت های ارز از ابزار ،یمطالعات اصل بیبرای ترک
 ی بهره گرفته شده است؛اتیح

ابعاد بدست آمده  تیفیمرحله به منظور کنترل ک نیدر اهمچنین 
نفر از خبرگان و کارشناسان جهت اعالم نظر در  81از نظرات 

رابطه با شاخص های استخراج شده بهره گرفته شده است. با توجه 
معتبر و علمی استخراج شدند، در  به اینکه شاخص ها از منابع

 نتیجه از نظر خبرگان نیز مورد تایید اعالم شدند. 
از  ،یاستخراج میکنترل مفاه منظور بههمچنین در این تحقیق 

خبره استفاده شده است. شاخص  کی پژوهشگر با نظر سةیمقا
عدد به  نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به کیصفر تا  نیکاپا ب

رتبه دهندگان  نیدهد توافق ب یتر باشد، نشان م کینزد کی

در سطح  SPSSمقدار شاخص با استفاده از نرم افزار . وجود دارد
با توجه به کوچک . محاسبه شد 1/ 171عدد  111/1 یمعنادار

 یاستخراج یاستقالل کدها فرض 15/1از  یتربودن عدد معنادار
 داشته است. یمناسب ییایاستخراج کدها پا ن،یشود. همچن یرد م

 
 

 اندازة توافق ریمقاد: 6جدول 

 معناداری مقدار مقدار توافق یکاپا

171/1  111/1 

 
قبل  حاصل از مراحل های افتهی ،فراتحلیلمرحله از روش  نیدر ا 

به دقت  انتخاب شده از سوی پژوهشگر تمقاال. شوندی م هیارا
بر اساس هدف  ازیمورد ن قرار گرفت و اطالعات یمورد بررس

اعمال  پس ازتحقیق  یها افتهی بی. ترکندشد ییشناسای تحقیق اصل
 حوزه مورد نظر به صورت جدول زیر است: نظر خبرگان 

 
 
 

 

 مستخرج تحقیق هایها و شاخص: ابعاد، مولفه2جدول 
 شاخص مولفه ابعاد
 
 
 
 
 

فرایندهای 
 مدیریت دانش

 
 خلق دانش

 یجذب دانش ضمن
 دانش تیریمد ندهاییبر فرآ دیتأک

 یبیبه خلق، انتقال و استفاده از دانش ترک یمل شیگرا
 
 

 اشتراک دانش

 ها وهیش نیبهتر میتسه

 دانش به منظور انتشار آن رهیبر ذخ دیتأک

 دانش تیریدرباره مد انتشارات

 یو استخراج دانش از منابع داخل اکتساب

 برای پردازش دانش در کسب وکار و جامعه یسیبر کدنو دیتأک
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 کارکنان نیدانش ب تبادل

 
 بکارگیری دانش

استفاده دوباره و سنجش اطالعات و دانش  ع،یدانش بر گردآوری، توز تیریهای مد وهیش دیتأک
 کدشده

 جوهره دانش ریو تسخ حیدانش صر تیریو مد رییبر اندازه گ دیتأک

 دانش و مستندسازی و استفاده دوباره از آن کاربرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
زیرساخت 

های مدیریت 
 دانش

 
 

 
 فرهنگ

 دانش یفرهنگ به اشتراک گذار
 فاصله قدرت

 تیاز عدم قطع یدور
 دهیبه اشتراک ا لیتما
 فیعمل در انجام وظا یوجود آزاد

 گریکدیمناسب ساختن فرهنگ و جو دانشگاه برای انتقال و تبادل دانش و تجربه های کاری با 
 یعلم اتیه یکارکنان و اعضا نیب یو مشارکت یمیجهت انجام کارت طیشرا جادیا

 رابطه مدار یفرهنگ یژگیو
 
 
 

 یکننده ها تیتقو
 دانش

 دانش تیریدهندگان مد جیمتخصصان و ترو

 دانش میمنجر به فرهنگ تسه ابتکارات

 دانش تیریمد یو اطالع رسان یآموزش یبرنامه ها وجود

 دانش اکتساب شده از تجارب یریبکارگ یبرا ییندهایفرا وجود

 دانش میتقس یها سمیو مکان پاداش

 اجتماعات نیو حضور فعال در ا یدانشگاه از اجتماعات کار سیرئ تیحما

 یو پژوهش یمعتبر علم یها هینشر تیو تقو سیتاس

 یمختلف علم یها نهیدر زم یتخصص یکار یگروه ها و انجمن ها لیتشک

 
 طیمح

 فکری هیسرما رییو اندازه گ ییشناسا

 خلق و اکتساب دانش از منابع مختلف یبرا ییسازوکارها وجود

 یفرد نیب اعتماد

 یقاتیمراکز تحق انیم یدانش ییو هم افزا تعامل

چشم انداز مدیریت 
 دانش

 دانش تیریچشم انداز مد فیتعر
 کشور یهای کل استیس

 انیدانش در اساسنامه دانشگاه فرهنگ تیریبر مد دیتاک
 
 

 کارکنان

 یآموزش رسم
 آموزش قیاز طر اتیانتقال تجرب
 دانش در دانشگاه تیریمد تیدرک کارکنان از اهم

 افراد در داخل سازمان یکارکنان به مشاوره و کمک به درخواست ها لیتما
 دانش تیریمد ستمیس یافراد در اجرا تیفعال

 
 
 

 فناوری اطالعات

 اطالعات یفناور یها ستمیس یطراح
 به اطالعات یسطح دسترس

 دانش میبر فناوری اطالعات و ارتباطات برای محافظت و تسه دیتأک
 ثبت و روزآمد کردن دانش یبرا یوجود فناور

 دانش افراد و کارکنان رهیذخ یبرا نینو یاطالعات یها یفن آور یریبکارگ
انتقال و تبادل  ،یساز رهیذخ یانترانت، اکسترانت و ...( برا نترنت،یمناسب )ا یاطالعات یوجود سامانه ها

 دانش در دانشگاه.
 و کارکنان دیاسات ازیافزارها، همسو با نبه روز نمودن سخت افزارها و نرم 

 
 

 سازمان یکل یدانش در استراتژ تیریوجود مد
 دانش تیریمد یدر اجرا تیریمد یهماهنگ
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 یو رهبر تیریمد

 دانش از کل سازمان تیریمد ستمیس یبانیپشت
 وجود خط مشی روشنی برای دریافت ایده های کارکنان

 دانش و اطالعات بین افراد و گروه هاتشویق مدیران به تبادل 

 استفاه مدیران از دانش در عرصه رقابت و حل مشکالت

 تعهد و حمایت مدیران ارشد

 و کارکنان دیدانشگاه با اسات سیارتباط دوستانه رئ
 رییانتقادپذ هیروح یدارا رانیمد یبه کارگمار

 
 
 
 
 
 

بهبود 
فرایندهای 
 کسب و کار

پاسخگویی و 
 انعطاف پذیری 

 یچالش طیدر شرا ییجوابگو
 رییو انعطاف پذ ییقدرت پاسخگو

 
 

توسعه علم و 
 نوآوری

 یو خصوص ینوآوری های شگرف در بخش عموم
 فناوری در کشور شرفتیپ
 یشدن به قدرت برتر علم لیتبد

 جستجو یها تیو سا نترنتیا ل،یمیکارکنان در استفاده از ا ییتوانا
 قابل اعتماد یمحتوا یبه روز شده و دارا یاطالعات یها گاهیوجود پا

 
 
 
 

 رونق اقتصادی

 انیحرکت به سمت اقتصاد دانش بن
 یرشد درآمد ناخالص مل

 یو خصوص یبهره وری در بخش عموم
 داریپا یرقابت تیبه مز یابیو دست تیسود، بهره وری، کارآمدی، موفق شیرشد، بقاء، افزا

 فضای کسب وکار شتریرونق ب
 فکری هیدانش و سرما قیکسب درآمد از طر

 رشد فروش

 بازگشت سرمایه

 سهم بازار

 

 نتیجه گیری 
اشتراک ، خلق دانششامل سه مولفه  دانش تیریمد یندهایفرا

دانش، رفتار مربوط به ورود خلق است.  دانش یریبکارگو  دانش
نظیر  یوسیع است که دامنه ییا اجتماع یدانش به سیستم انسان

و توسعه را در بر دارد. همچنین پیوندی  یکشف، کسب، فراخوان
 اشتراکدارد.  شودی رفتاری که نوآوری خوانده م نزدیک با

مانند ارتباط، ترجمه، تفسیر و  یمتنوع دانش، شامل رفتارهای
 یگوناگون دانش عوامل اشتراکنش است. در جریان پاالیش دا

 بکارگیریهای ارائه است.  که ازجمله آنها روش گذارندی تأثیر م
ها، عملکردها و  گیری دانش موجود برای تصمیم دانش، استفاده از

 دانش تیریمد یها رساختیزدر بخش  ها است. نیل به هدف
 تیتقو، فرهنگمولفه شناسایی شد که عبارتند از:  2همچنین 
، کارکنان، دانش تیریانداز مد چشم، طیمح، دانش یکننده ها

 تیریمد یها رساختیز ی.و رهبر تیریمدو  اطالعات یفناور
دهند که نبود آنها در سازمان  یم لیرا تشک یدانش در واقع عوامل

در  کند. یم رممکنیغ ایدانش را سخت و  تیریمد ندیفرا یجرا
 ییپاسخگومولفه  3، کسب و کار یندهایبهبود فرانهایت در بخش 

ی معرفی اقتصاد رونقی و علم و نوآور توسعهی، ریو انعطاف پذ
 شده است.

دانشمندان بر این باوراند که هدف مدیریت دانش، تولید دانش 
است که قادر به ایجاد فرآیندهای صحیح در زمان و شکل درست 

دانش، بخش  و به منظور ایجاد ارزش درست باشد؛ بنابراین خلق
ضروری اجرا و هدایت مدیریت دانش در سازمان است. آلن 

دنبال به  رادینگ با بیان مفهوم حلقه دانش، عقیده دارد که به
کارگیری دانش و مستندسازی نتایج حاصل از آن داده ها، اطالعات 

بهره گیری از دانش فعالیت های . دانش جدیدی تولید می شود و
دانش جدید یا تولید دانش  منظور بکارگیری دانش موجود به

بیرونی را تحت پوشش خود قرار می دهد. در صورت وجود بهره 
از دانش امکان یادگیری سازمانی خالق و دارای ارزش  گیری

 افزوده می باشد.
در راستای نتایج بدست آمده از تحقیق، پیشنهادات زیر به مدیران و 

 کارکنان دانشگاه فرهنگیان ارائه می شود:
کی از مهمترین عوامل در ایجاد یک تغییر، فرهنگ سازمان ی

است. تا زمانی که فرهنگ سازمان آمادگی الزم را برای تغییر 
گیرد. در رابطه با مدیریت دانش، نداشته باشد، تغییری صورت نمی

شود مدیران و اعضای علمی دانشگاه فرهنگیان، انتشار و پیشنهاد می
هنگ سازمانی در دانشگاه پیاده خلق دانش را به عنوان یک فر

 سازی کرده و خود به عنوان یک الگو عمل کنند. 

از  یاریدارند که بس یاریبس یها نهیها در طول سال هز دانشگاه
 یمسئله هم برا نی. اندیآیهم برنم یجار یهانهیاز عهده هز آنها

 بهره گریوجود دارد. از طرف د یردولتیغ و هم یدولت یها دانشگاه
مستلزم صرف  دانش، تیریمد یها رساختیز تیاز ظرف یریگ
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 یدائم یو نگهدار یروزرسان به ازمندین نیباالست و همچن نهیهز
در  هارساختیز نیکه ا ستیدور از انتظار ن نیبنابرا هستند.

 وجود نداشتهبه ویژه دانشگاه فرهنگیان ها  از دانشگاه یاریبس
. در همین راستا پیشنهاد می شود بودجه هایی را برای استقرار باشد

 مدیریت دانش در نظر بگیرند. 
جو  جادیا ازمندین ز،یاز هر چ شیباستقرار موفق مدیریت دانش 

 در جهت نشر و اشتراک انیو دانشجو دیاسات نیگفتگو ب تعامل و
 میپارادا نیو ا استها دانشگاه افراد در ستهیدانش ز یگذار
افراد  نیب یاقیاصوالً عالقه و اشتچون . طلبدیرا م یدیجد

. در این راستا دانش وجود نداردی گذار به اشتراک یبرا یدانشگاه
ها بصورتی تغییر کند که افراد در پیشنهاد می شود جو دانشگاه

 قالب روابط غیررسمی بتوانند باهم تبادل دانش کنند.

خلق،  قیدانش از طر تیریو مد تیاطالعات در مالک یآور فن
با  توانندی ها م داشته، سازمان ییدانش نقش بسزا ی و اداره ادیازد

 نیتر را در کوتاه ها تیفعال نیشتریدانش پراکنده، ب یساز کپارچهی
بر  یمبتن یبسترها قیشده به انجام برسانند. و از طر لیزمان و تسه

 یها اکسترانت، پورتال و گروه نترنت،یا ماننداطالعات  یآور فن
دانش موجود در ذهن تک تک  یساز رهیعالوه بر ذخ یافزار نرم

دانش،  میکارکنان در مواقع ضرورت در تسه ی استفاده یپرسنل برا
 قرار دهند. یبردار آن را مورد بهره

 گریاثربخش است. به عبارت د یرهبر ازمندیدانش ن تیریمد
 شرویها، پ ها و سازمان دانشگاه دانش در تیریتحقق مد ی الزمه

دانشگاه بر  ی کرهیبودن رهبران آن است. تا بتوانند با نفوذ در پ
گذاشته و  ریها تأثکارکردها و فرهنگ و ارزش ها، ندیهمه فرا

با خود همراه سازند و با  اه سطوح و بخش ةاعضاء را در هم
 دیتول ی بالقوه یمناسب و استفاده از درآمدها یمنابع مال صیتخص

تالش کنند و  یدانش، در جهت رشد دانش سازمان تیریشده از مد
کردن آنان  کیکارکنان و نزد یدانش برا تیریاهداف مد نیبا تب
 ،دانش یکالن دانشگاه بر مبنا یها یاستراتژ نیتدو گر،یکدیبه 
به هوش  یانتقال، فراهم ساختن دسترس یها کردن راه لیتسه

 نان،یجو اعتماد و اطم جادیشگاه و ادر تمام ابعاد دانی سازمان
 .دانش داشته باشند تیریدر تحقق مد یعملکرد مطلوب

یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد تغییر، انگیزش است. جهت 
ایجاد انگیزش در افراد، پیشنهاد می شود از پاداش استفاده شود تا 

دانش در  میتسه یرا برا زهیانگی، بر تعامل و کار گروه دیتأک با
 . دنده شیاعضا افزا نیب

به مدیران دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می شود جهت خلق و انتشار 
دانش، به برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و پژوهشی 

 بپردازند.
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