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 چکیده

ام نی صفی در ساختار آموزش عالی کشور از سرمایه انسانی عظیمی بهدانشگاه ها به عنوان یک رده

آموزشی و ظهور سریع دانش منتج از اصالح دانشـجو   برخوردارند؛ تاثیرات و چالش های تحویل برنامه  

یادگیری هنگام  -های فرآیند یاددهیبرنامه آموزشــی، باعث شــده اســت ضــرورت توســعه شــایســتگی

دنبال ارتقای شــود. در برخورد با این مســاله، دانشــگاه ها بهبکارگیری برنامه آموزشــی جدید دوچندان 

ــتند. چرا که دانش، یک کیفیـت یادگیری مداری برای مدیریت و پردازش اطال  عات و دانش جدید هسـ

بررسی  این مقاله بهمنبع عمومی از شرایط انسانی است و بطور نزدیکی با فرایند یادگیری مرتبط است. 

ــازمانی -فرآیند یاددهی بهبود عملکردِدانش در تیرینقش مـد این رابطـه و    و یادگیری  و یادگیری سـ

ــگاه های دولتی و توانمندی تیظرف یارتقا نهایتاً ــر از نظر نحوه گردآوری می دانش پردازد. تحقیق حاض

ها یک تحقیق توصـیفی اسـت که با روش پیمایشی و بررسی مقطعی صورت پذیرفته است. جامعه   داده

باشــد. با اســتفاده از روش شــرق میهای دانشــگاهی فرهنگیان حوزه جنوبآماری این تحقیق ، پردیس

دانشــجویان و ده نفر از روءســای  نفر از 269ها از یک نمونه آماری برابر با آوری داده، جمعپرســشــنامه

 )مفاهیم مشاهده نشده(و تبیین متغیرهای پنهانمنظور توضیح به .دانشگاه انجام گردید 10دانشگاه در

تیابی و دس پیوند متغیرها با یکدیگر گیچگون( و همچنین نشان دادن توسـط متغیرهای آشکار )سواالت 

استفاده شد.  (SEM)اختار علت و معلولی متغیرها و روابط بین آنها از الگوی معادالت ساختاری به سـ 

های پژوهش نشـان داد که دسـترسی، کاربرد و به اشتراک گذاری   نتایج حاصـل از تجزیه و تحلیل داده 

ــازمان یادگیری و ارتقای کیفیت یادگیری -دانش، بـه عنوان عوامل مؤثر در بهبود فرآیند یاددهی   ی سـ

 است.

 .یادگیری ، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده -دانش، مدیریت دانش، فرآیند یاددهی ها:کلیدواژ

  

                                                      
 a.jadede@ihu.ac.ir دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر کرمان ارشدکارشناسی 1 

 دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر کرمان کارشناسی2 
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 مقدمه

، نقش و جایگاه مهمی عالی ی واحدهای عملیاتی رسمی نظام آموزشبه منزله دانشگاه ها

. در کشور ما نیز کنندمیهای عالیه آموزش عالی ایفا در تحقق اهداف آموزشی و نیل به آرمان

ی صفی در ساختار آموزش عالی به عنوان یک ردهدانشجو  ی عظیمی یعنی با سرمایه دانشگاه ها

های نظام آموزش و برنامه شاهد تغییرات اساسی در ساختاردر چند سال اخیر  شود.محسوب می

ظهور سریع دانش منتج  های تحویل برنامه آموزشی واین تأثیرات و چالش. ایمکشور بوده عالی

پذیری و مدیریت انطباق درک،به دنبال  دانشگاه هاها، باعث شده مدیران از اصالح این برنامه

و به منظور ارتقای ت محیط پیرامون خود و کسب و بکارگیری دانش و اطالعات روزآمد اتغییر

 آموزانرو به رشد دانشتر به نیازهای آموزشی اسخ مطلوبپ ارائه دردانشگاه ظرفیت و توانمندی 

 باشند.

برای افزایش صالحیت آموزشی دانشگاه ، عبارتست از توانایی دانشگاهظرفیت و توانمندی 

برای  -عنوان یک سازمانبه –را دانشگاه یا بهبود الگوهای مدیریت آن که یک دانشجویان 

تعیین  بوسیله این، دانشگاهکند. ظرفیت و توانمندی پاسخگویی و انعطاف بیشتر توانمند می

فرآیندهای دانش را برای مدیریت اطالعات ، و برای دستیابی به دانشگاه شود که چگونه یک می

 -دهیفرآیند یادشامل دانشگاه گیرد. ظرفیت و توانمندی منظور توسعه پایدار بکار میدانش به

 (.1558و دیگران،  1و یادگیری سازمانی است )هارگریوزیادگیری  

د در طی فرآیندانشجو  که -هایی بدانیم، مجموعه فعالیتدانشگاهرا در دانشجو اگر عملکرد 

این عملکرد در چگونگی  -دهدیادگیری برای رسیدن به اهداف تعیین شده انجام می-یاددهی

آموزان،  کیفیت بازدهی نظام آموزش عالی و ارتقای ظرفیت و توانمندی شدن و تربیت دانش

 (.1052سزایی دارد )محمودی،أثیر بهت دانشگاه ها

از  گیرییکی از راهکارهای پیشِ رویِ مدیران به منظور ارتقای این ظرفیت و توانمندی بهره

(، معتقدند که مدیریت 2332است؛ چراکه سالیس و جونز) دانشگاه هادر دانش سبک مدیریت

سازی، و تبدیل ذخیره ها در ایجاد مکانیسمی برای سنجش،به حمایت از سازمان (KM)دانش

کند؛ و این امر، توانایی حل مسأله و توانایی ایجاد بهبود را دانش به سرمایه فکری، کمک می

                                                      
1 . Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M., & Hopkins, D. (Eds.) (1998). 
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طور نزدیکی با فرآیند دهد. دانش یک منبع عمومی از شرایط انسانی است و بهافزایش می

 یادگیری مرتبط است.

 برایدانشگاه ن امکان را در محیط ای -عنوان یک رویکرد به -دانشگاه هادر  مدیریت دانش

وری آکارها و فرآیندهای دانش در جمعگیری از راهکند تا آنها بتوانند با بهرهفراهم میدانشجویان 

دانند، بستری جهت بهبود یادگیری و آموزش و ظرفیت و اطالعات و تسهیم چیزی که می

اوت های متفی بحث پیرامون ایدهنه فقط زمینه مدیریت دانشفراهم نمایند. دانشگاه توانمندی 

کند، بلکه فراهم میدانشجویان آموزان برای منظور آموزش دانشبرای آموزش و ارسال منابع به

کند، اثربخشی آنها را براساس عملکرد آموزش باتجربه را حفظ میدانشجویان همچنین تخصص 

کند، و حمایت می دانشگاه هادانش در دهد، از گسترش جامعه و یادگیری شان، افزایش می

 (.2313دهد )النگ، فرهنگ یادگیری را پرورش می

های اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی بخصوص در بخش صنعت و تجارت هرچند در سال

 رسد هنوز در ارتباط با به کارگیری آن در سازمان آموزشی،برخوردار گردیده است، اما به نظر می

فرآیند  بهبوددانش در  تیرینقش مدین مقاله به بررسی این رابطه و دارد. ا ابهاماتی وجود

پردازد. به عبارتی دیگر می دانشگاه ها و توانمندی تیظرف یو ارتقا یادگیری  وسازمان-یاددهی

شود یمدانشگاه که موجب ارتقای ظرفیت و توانمندی  -را  مدیریت دانشاین تحقیق، فرآیندهای 

  کرد.بررسی خواهد  -

عنوان فرآیندهای دسترسی، تسهیم و در این تحقیق، مدیریت دانش مفهوم سازی شده و به

کاربرد دانش، بررسی شده است. فرض این مقاله این است که فرآیندهای دانش، عوامل تقویت 

است. سوال تحقیق این مقاله سطح فرد و سازمانی  در هر دو دانشگاه کننده ظرفیت و توانمندی 

 زیر است: آیا فرآیندهای مدیریت دانش به بهبود کیفیت یادگیری در سطح فرد و سازمانیبصورت 

 کند؟کمک می

ریف ضمن تع -که شامل ادبیات تحقیق است-شود. بخش اولاین مقاله در پنج بخش ارائه می

 گیری یاد-، کیفیت فرآیند یاددهیدانشگاهمفاهیمی همچون مدیریت دانش، ظرفیت و توانمندی 

ها، سؤاالت و الگوی کند. در بخش دوم به منظور بسط فرضیهزمان، مدل مفهومی را رائه میو سا
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-یقشود. روش تحقهای داخلی و خارجی و نتایج آن تبیین میای از پژوهشکلی تحقیق، پیشینه

 -دباشکه مبیِّن نوع تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطالعات و شیوه تحلیل آن می

ها وتحلیل دادههای پژوهش اشاره دارد. تجزیهدهد؛ بخش بعدی به یافتهش سوم را تشکیل میبخ

 است.های پایانی آمدهگیری نیز در بخشو نتیجه

 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

 الف(مدیریت دانش

مدت فرد و سازمان به شمار ترین عامل در موفقیت درازدر عصر دانش و اطالعات، دانش مهم

ها بتوانند پایدار که سازمانهای کاری و علمی اذعان دارند، برای اینامروزه همه گروه آید.می

ت ودانش فعالیباشند، باید حول محور علم آمیز داشتهباشند و در عرصه رقابت، حضور موفقیت

ه، )مرادزاد«است ، مدیریت دانش21ها در قرن راز موفقیت سازمان» کنند. به گفته پیتر دراکر

 (.1089آذین،کریمی و به

در واقع  مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی مطرح بود. این روش، ،53از اواخر دهه 

بزاری ا مدیریت دانش، باشد.شدهکه ناگهان کشف چیزی نه های مدیریتی است،تکامل دیگر روش

 هایسازمان انسانی( است.های نامرئی سازمان)سرمایه مدیریتی و فرآیند ایجاد ارزش از دارایی

هاست و به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی اند که دانش مهمترین دارایی آندریافته موفق،

 نگرند. موفقیت سازمان خود می

 

 تعاریف مدیریت دانشب( 

 ست.ا بعضی از افراد معتقدند که تعریف مؤثر دانش، فهمی است که از تجربه به دست آمده

 تواند مدیریت شود.ی دانش نمینتیجه اینکه عمده ضمنی و در ذهن افراد است. ی دانش،عمده

فرآیندهای دانشی در  فرآیندهای دانشی یک سازمان است. شود، تواند مدیریتدر عمل آنچه می

 گیری،متصمی استراتژیک، ریزیشوند مانند برنامهسراسر یک مؤسسه)شرکت(به کار گرفته می

. کنندی افراد در فرآیندهای دانش مشارکت میهمه در یک مؤسسه، م افراد.و استخدا بازاریابی

درک و بهینه  کنند.بهبود اثربخشی فرآیندهای دانش سازمان، کمک می مدیریان دانش به
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سازمان مزیت رقابتی به  بدون توجه به سود مادی برای یک ساختن فرآیندهای مدیریت دانش،

 (.1085به نقل از قریشی، 2335امرسون، آورد)ارمغان می

در این قسمت به برخی از تعاریف مدیریت دانش که با موضوع پژوهش ارتباط بیشتری دارد، 

زیر ناشی از وجود  شود. با ذکر این نکته که تعاریف متنوعپرداخته می

 .های)رویکردهای(گوناگون موجود نسبت به دانش و مدیریت آن استدیدگاه

اطالعات مهم را بیابند،  رساند،ها یاری میاست که به افراد و سازمانفرآیندی  مدیریت دانش،

فعالیت های چون حل مسأله، یادگیری مادام العمر و  گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و برای

ریزی راهبردی در پاسخ به تغییر و انطباق با محیط متغییر امروزی، ضروری است. در واقع برنامه

فاده از دانش در جهت بهبود عملکرد فرد و سازمان، تونگی سازماندهی و اسمدیریت دانش بر چگ

 (.1089تمرکز دارد )مرادی،

ان بیشتر متخصص فرهنگ و فناوری استوار است. برافراد، های اساسی مدیریت دانش،بنیان

شود به افراد و فرهنگ مربوط می )هشتاد(درصد مدیریت دانش83براین باورد که 

به همین (. 1089،زاده)شعیبدانش بستگی داردهای مدیریتدیگر به فناوری )بیست(درصد23و

ت اهمی، سروکار دارند دلیل است که مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی که با افراد و فرآیندها،

نی یابد و تعاریف مبترویکردهای رفتاری و فرهنگی اهمیت ویژه می به این ترتیب یابد.ویژه می

 .یابددر آموزش کاربرد ویژه می بر این رویکرد،

ستر گهای همکاری سازمانمند و یکپارچه از فعالیتعنوان یک فرآیند نظاممدیریت دانش به

سازی، تسهیم، گسترش و بکارگیری دانش، سنجش اطالعات، و تجربه کسب، ایجاد، ذخیره

 (.2333ی، است )راستوگها در تعقیب اهداف سازمانی تعریف شدهبوسیله افراد و گروه

 

 فرآیندهای مدیریت دانش ج( 

عنوان فرآیندهای دسترسی، تسهیم و کاربرد با توجه به تعاریف فوق، مدیریت دانش و به

 شود.مشاهده می 1 شکلدانش، مفهوم سازی شده است. که در 
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  دسترسی به دانش:

گیری، و حل مسأله اشاره دارد. این ریزی، تصمیمآوری اطالعات و دانش برای برنامهبه جمع

فعالیت شامل فرآیند بدست آوردن دانش از طریق نمود رسمی دانش و دستیابی به دانش و 

 (. 2333اطالعات مورد نیاز است )راستوگی، 

 

 :تسهیم دانش

کنند. این شامل فرآیند جریان به حدی اشاره دارد که افراد دانش و تجربه خود را تسهیم می 

یک بخش به دیگری و فرآیند انتقال دانش سازمانی به هرکسی است که به آن نیازمند  دانش از

از مدیریت دانش، به عنوان فعالیتی برای فراهم آوردن محیط اجتماعی و (. 2332است )هلمی، 

ه ای است کفنی برای تولید و تسهیم دانش یاد شده است و فرآیندی غیر خطی، پویا و چرخه

عات سروکار دارند، دانش جدید کسب ک سازمان آموزشی پیوسته با اطالطی آن کارمندان ی

کنند. هدف از مدیریت دانش معرفی اصالح تصمیمات از آن استفاده می کنند و برایمی

رساند. در واقع اهدافشان یاری می کارهایی است که اعضای یک سازمان آموزشی را در نیل بهراه

ی بیش از یک فرد از یک دانش به خصوص است مثال تمام ههدف کلی از مدریت دانش استفاد

یک سازمان آموزشی، به بیان دیگر رسالت اصلی مدیریت دانش، سهیم شدن تمام افراد  کارکنان

 (.1084است)مدیری، یک سازمان یا مجموعه، در دانش

 

 : کاربرد دانش

گیری، انجام اقدامات آگاهانه، به حدی اشاره دارد که افراد دانش را بکار برده یا برای تصمیم

و اصالح رفتار به منظور دستیابی به اهداف یا تغییر بالقوه الگوی سازمانی عمل استفاده می کنند. 

 (. 2333این فرآیند ادغام دانش کسب شده در یک سازمان است )تاننبوم، و آلیر، 
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 فرایند مدیریت دانش در سازمان: 1 شکل

 

 مدیریت دانش و نظام آموزش عالی د(

ماشین  های آموزشی)خواه اینکه دانشگاه، دانشکده، دانشگاه یا سیستم باشند(سازمان

یرند گکنند و جان تازه میکنند رشد میاز طریق دانشی که خلق می ها آموزشینیستند. سازمان

 ابطی که آنها بین افرادشود و رومی یعنی فرآیندهایی که توسط آنها دانش به دیگران منتقل

ان، بحث و دانشجویآموزان و دهند. این انتقال دانش از طریق تعامالت بین دانشگسترش می

  .افتدها و یا منابع دیگر اتفاق میآموزان و کتابدانش نظر بینتبادل

شدن درپی شناخته اما، گرچه مدیریت دانش در ابتدا به عنوان مفهومی تجاری مطرح شد

-شدهکار گرفتهبرای رسیدن به اهداف متفاوت به ها،آن در موفقیت سازماننقش 

توان گفت مدیریت دانش در یک سازمان و مؤسسه آموزشی مانند لذا می (.1089است)منصوری،

م است فقط الز تواند کاربرد داشته باشد.هاو سایر مراکز آموزشی نیز میو حتی دانشگاهدانشگاه 

  .طراحی شده باشد آموزشی سازمان یا موسسه آموزشی،که متناسب با اهداف 

رغم تعاریف زیادی که از مدیریت دانش وجود دارد، هدف کلی مدیریت دانش در آموزش علی

گیری بهبود یافته در سراسر سازمان به منظور ارتقاء و بهبود یادگیری تصمیم واضح است:

شار ف ها که تحتها و دانشگاه، دانشکدهگاه هادانشای در طور فزآیندهآموز. این هدف کلی بهدانش

دسترسی به  
دانش

کاربرد دانش

تسهیم دانش
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ریت مدی باشند، مهم خواهد شد.از طرف منابع درونی و بیرونی، به منظور افزایش پاسخگویی می

آموزش یک تالش یکپارچه است. بیشتر  تاًکند که حقیقدانش در آموزش این نکته را یادآوری می

ش ریت دانیاند. مدی آموزش عالی، مطلب یاد گرفتههبه انداز افراد آز آموزش ابتدایی و متوسطه

گاه دانشآموزان در  های مدیریت دانش برای دانشکند که به کارگیری تمریندر آموزش بیان می

 (.1085؛ به نقل از قریشی2330های دانشگاهی مفید و عملی است )پتریدس و نودین،و محیط ها

 

 پیشینه پژوهش

دیریت دانش تحقیقات فراوانی در داخل و خارج کشور انجام با توجه به گستردگی حوزه م

 شود. گرفته است. که بخش کمتری به حوزه آموزش مربوط می

اه دانشگی میزان یادگیری سازمانی بررسی و مقایسه ( در پژوهشی با عنوان1081متین زارعی )

 داختهپر نوع دانشگاهو یادگیری سازمانی  متغیربررسـی  به و غیر انتفاعی شـهر قم   های دولتی

ی متوسطه دولتی و غیر انتفاع دانشگاه هابین میزان یادگیری سازمانی با این فرضیه که  ؛اسـت 

اه دانشگبین میزان یادگیری سازمانی   د کهادیافته های بدسـت آمده نشـان   . تفاوت وجود دارد

 ادانشــگاه هغیرانتفاعی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد: یعنی میزان یادگیری ســازمانی  ها

 .است دانشگاه های دولتیهای بدست آمده، بیشتر از غیرانتفاعی در کلیه ویژگی

( در پژوهشی با عنوان آموزش فرد و تیم های یادگیری، ضمن توصیف 2314) 1کاترینا بابینگ

یادگیری در سطح رفتار تیم در تیم های یادگیری، به دنبال بررسی رابطه  و تشریح عوامل رفتار

ی یادگیری و یادگیری سازمان-و فرآیند یاددهی –به عنوان متغیر مستقل  –بین مدیریت دانش 

به عنوان متغیر وابسته است. بنابراین دو فرضیه را مطرح کرد. بین مدیریت دانش و فرآیند  –

وجود دارد. بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد.  یادگیری رابطه -یاددهی

نتایج نشان داد که مدیریت دانش یک منبع و پشتیبانی مهم یادگیری سازمانی هم در سطح 

 یادگیری و هم یادگیری سازمانی است.-فرآیند یاددهی

 

                                                      
1  .Katarina Babnik 
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 مدل مفهومی

ای دانش، عوامل تقویت کننده که فرآینده-و فرضیه این مقاله 1با توجه به تعریف راستوگی

 و در راستای دستیابی به پاسخ-استسطح فرد و سازمانی  در هر دو دانشگاه ظرفیت و توانمندی 

که آیا فرآیندهای مدیریت دانش به ظرفیت های یادگیری در سطح  -سوال تحقیق این مقاله 

 نشان داده شده است. 2 شکلشود؛ که در مدل مفهومی ارائه می -کند؟کمک می فرد و سازمانی

 

 

 : مدل مفهومی2 شکل

 

 یادگیری و یادگیری سازمانی(-)فرآیند یاددهیدانشگاه الف( ظرفیت  و توان 

برای افزایش صالحیت آموزشی دانشگاه ظرفیت و توانمندی دانشگاه عبارتست از توانایی 

برای  -به عنوان یک سازمان -را دانشگاه یا بهبود الگوهای مدیریت آن که یک دانشجویان 

عیین ، بوسیله این تدانشگاهکند. ظرفیت و توانمندی پاسخگویی و انعطاف بیشتر توانمند می

فرآیندهای دانش را برای مدیریت اطالعات ، و برای دستیابی به دانشگاه شود که چگونه یک می

. شامل دو مؤلفه استدانشگاه گیرد. ظرفیت و توانمندی عه پایدار بکار میمنظور توسدانش به

 (.1558سازمانی است )هارگریوز و دیگران، یکی توانِ یاددهی استاد و دوم یادگیری

                                                      
1 . Rastogi 
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 یادگیری :  -ظرفیت یاددهی  -

 توانایی یاددهی استاد برای ارتقای یادگیری دانشجو است. این توانایی از دید دانشجو بررسی

شود؛ این ظرفیت به میزان تمرکز مستمر انرژی استاد و با درک دانشجو از یادگیری سنجیده می

روی درک واقعیت یاددهی بستگی داشته، و بیانگر  تالش مستمر استاد در بررسی و بررسی 

مجدد ارتباط و سودمندی الگوهای ذهنی خودش در ارتباط با کل فرآیند و یا مرحله خاصی از 

 (.  1553ددهی است )سنگه، فرآیند یا

 کیفیت یادگیری سازمانی:  -

توانایی انتقال موثر دانش در چارچوب ساختار سازمانی دانشگاه و آموختن مستمر با پیشرفت 

های جمعی و بهبود در مراحل چرخه یادگیری سازمانی است. این افزایش مستمر ظرفیت

شامل وضع دانش در میان سیستم  اثربخشی دانشگاه است؛ ساخت کیفیت یادگیری سازمانی

بهبود یابد، کیفیت یادگیری سازمانی، استاد های دانشِارتباطات سازمانی است. وقتی استراتژی

ته تر به اشتراک گذاشتواند از طریق چرخه یادگیری، سریعافزایش می یابد ، بنابراین دانش می

 (. 2338شود )چنگ، 

 

 روش شناسی

و ری یادگی -فرآیند یاددهیدانش در بهبود  تیرینقش مدابطه و این مقاله به بررسی این ر

ها یک پردازد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری دادهمی دانشگاه های دولتی تیظرف یارتقا

تحقیق توصیفی است که با روش پیمایشی و بررسی مقطعی با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت 

 پذیرفته است. 

 مطالعه مورد جامعه -

های دانشگاهی فرهنگیان حوزه جنوب شرق کشور ) جامعه آماری این تحقیق ، پردیس

 باشند. و فارس( می کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان

 برداری نمونه طرح و روش -

 :شد عمل زیر روش به موردنظر هاینمونه انتخاب برای

فرهنگیان )ویژه خواهران  دو  پردیسنظر به اینکه در هر استان به صورت مساوی فقط  (1

استان(  9و برادران( وجود دارد؛ لذا نمونه آماری تحقیق با کل جامعه آماری )با توجه به تعداد 
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یادگیری، از کل جامعه آماری  –دانشگاه برابر بود.  اما جهت بررسی فرآیند یاددهی  13یعنی 

 ای،خوشه گیری نمونه تان( با روشهای این ده اس)دانشجویان مشغول به تحصیل در پردیس

 بررسی مورد شده تعیین های نمونه آنها، شناسایی از پس نمونه آماری دانشجویان انتخاب و

 .گرفتند قرار

 :شد تعیین نیز دانشجویان به مربوط هاینمونه تعداد زیر روش با (2

n=z2α/2×pq/d2 

 96 فرمول این در که /p, q=%50 ،z=1 50 و d=19% میزان و d و پایلوت اطالعات از پس

 د.ش گرفته نظر در درصد 5 اولیه برآوردهای

 

 هاه داد گردآوری ابزار

 نش،دا خلق: )دانشگاه در دانش مدیریت هایمولفه بکارگیری میزان ارزیابی پرسشنامه اول:

. این پرسشنامه دارای 1(دانش سازی ذخیره و دانش بکارگیری دانش، گذاری اشتراک به و تسهیم

گویه بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش )خلق دانش، تسهیم و به اشتراک گذاری  29

دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش( در دانشگاه است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 

ن ار دارد. ایبر روی طیف لیکرت پنج گزینه ای )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(قر

 سواالت مربوط به هر بعد ارائه گردیده است: 1 جدولمؤلفه بوده که در  4پرسشنامه دارای 

 

 ی گویه های مرتبط با هر یک از مؤلفه های مدیریت دانش: شماره1 جدول

ش
ت دان

مدیری
 

 جمع گویه ها گویه ها مولفه ها

 5 5تا خلق دانش

 6 10تا  8 تسهیم و به اشتراک گذاری دانش

 9 18تا  14 بکارگیری دانش

 5 29تا  15 ذخیره سازی دانش

                                                      
و  (Sallis) از سالیس ،استراتژی های دانش اخذ شدهاز پرسشنامه ها در ساخت برخی گویه 1

  ( کمک گرفته شده است.Jones)جونز
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کیفیت یادگیری دانشجو و ظرفیت یاددهی استاد، توسط  با هدف ارزیابی پرسشنامه دوم:

 آموزشی داندی محیط گیری شود.این پرسشنامه از پرسشنامه اندازهدانشجو تکمیل می

(DREEM)  میزان  گویه بوده و هدف آن سنجش 23استخراج شده است. این پرسشنامه دارای

کیفیت یادگیری توسط دانشجویان می باشد.  در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای 

 است.لیکرت)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( استفاده شده

(استخراج 2331از پرسشنامه نیفه )پرسشنامه کیفیت یادگیری سازمانی که  پرسشنامه سوم:

های فرد، مدلهای ذهنی، مؤلفه )مهارت 9گویه در قالب  24شده است. این پرسشنامه شامل 

چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی( می باشد. در طراحی از طیف هفت 

 ای لیکرت استفاده شده است.گزینه

 

 تحقیق: ابزار پایایی و اعتبار

 ایایی پرسشنامه اول:روایی و پ

 بین در پرسشنامه سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه مدیریت دانش روایی جهت

 آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد از اساتید توزیع تعدادی

 آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه توزیع شد. همچنین پایائی

 عدم معنای به (3صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه

 به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری،

برای  شود. آلفای کرونباخمی بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد

 دانش در جدول زیر ارائه شده است: مدیریت پرسشنامه

 

 دانش مدیریت : مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه2 جدول

 آلفای کرونباخ مؤلفه ها

 81/3 خلق دانش

 56/3 تسهیم و به اشتراک گذاری دانش

 65/3 بکارگیری دانش

 53/3 ذخیره سازی دانش
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 پایایی پرسشنامه دوم:روایی و 

 موزشیآ محیط گیری اندازه یادگیری( از پرسشنامه -این پرسشنامه)کیفیت فرآیند یاددهی 

(DREEM) از اساتید  تعدادی بین در استخراج گردیده است. برای محاسبه روایی، پرسشنامه

 آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد)خبره سنجی( توزیع

 آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه توزیع شد. همچنین پایائی

 بوده است. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. 500/3کرونباخ 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه سوم:

 بین در پرسشنامه های آن،گویهدرستی  و صوری پرسشنامه یادگیری سازمانی روایی جهت

 آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد از خبرگان توزیع تعدادی

 آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه توزیع شد. همچنین پایائی

 شد.  کرونباخ محاسبه

 

 یادگیری سازمانی مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه: 0 جدول

 کرونباخ آلفای مؤلفه ها

 85/3 های فردمهارت

 81/3 های ذهنیمدل

 68/3 انداز مشترکچشم

 58/3 یادگیری تیمی

 50/3 تفکر سیستمی
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 تحقیق: متغیرهای عاملی تحلیل

 توسط متغیرهای آشکار نشده()مفاهیم مشاهده و تبیین متغیرهای پنهانمنظور توضیح به

لت و دستیابی به ساختار ع پیوند متغیرها با یکدیگر گیچگون( و همچنین نشان دادن )سواالت

الگوی  استفاده شد. (SEM)و معلولی متغیرها و روابط بین آنها از الگوی معادالت ساختاری 

ای از روابط مجموعه ای از تکنیک های آماری است که امکان بررسیمعادالت ساختاری، مجموعه

 (.1052کند. )سرمد و همکاران،بین متغیرهای بیرونی و درونی را فراهم می

 :شد زیر توجه هایفرضپیش به عاملی تحلیل انجام در

 

-ویژه مقدار که پذیردمی را هاییعامل تنها عاملی تحلیل 1(KMOمعیار ) -1

 مبتنی  2کایزر معیار بر اصل این باشد، یک از تر بزرگ ای طور قابل مالحظهبه شان

 (1055است. منصور فر )

 معروف کتل سنگریزه ای دنباله آزمون به معیار این  0کتل سنگریزه معیار -2

 .دارد وجود مناسب هایعامل استخراج امکان آن از استفاده با که است است، معیاری

 درصد فراوانی انسانی علوم تحقیقات در :واریانس تجمعی درصد معیار -3

 .باشد تر کم 50 از نباید ویژه مقادیر به مربوط تجمعی واریانس

 بارهای تغییرات دامنه با مطابق عاملی بارهای بودن دار معنی معیار -3

 +(.1و  -1عاملی)

 

 های پژوهشیافته

-( نشان داده1که در جدول ) –( ارقام نیکویی برازش SPSSافزار آماری )با استفاده از نرم

دار معنی (Zدرصد، براساس آماره ) 9تمام مسیرهای الگو، در سطح  بدست آمد. -استشده

 بودند.

                                                      
1   . Kaiser-Meyer-Olki. 

2   . Kaiser Criterion. 

3   . Cottel Scree. 
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 ارقام نیکویی برازش برای الگو معادالت ساختاری (:4) جدول

 x  78/98)2(کای مربع
Df 73 

p-value 0/089 
 0/54 (PGFIشاخص برازش باصرفه )

 0/023 (RMSEAخطای مربع میانگین ریشه تخمین)

 0/032 (SRMRباقی مانده مربع میانگین ریشه استاندارد شده)

 1/00 (CFIشاخص برازش مقایسه ای)

 0/98 (NNFIشاخص برازش غیر هنجاری)

 1/00 (IFIشاخص برازش جزئی)

 

-نفر شرکت 269آمده براساس الگو فرض شده، برازش خوبی برای داده هاست. نتایج بدست

 مقدار کای مربع برای الگو کلی، معنی دار نبود.کننده نشان داد که 

 

0/089, P= 78/96=)265(N=
2X 

 

به عنوان یک شاخص برازش قطعی، ارزیابی های کای مربع، اختالف بین ماتریس کوواریانس 

ربع مدهد. یک کایو ماتریس کوواریانس بکارگرفته شده را بر اساس الگو فرض شده نشان می

دهد که الگو ممکن است نماینده منطقی ای برای داده ها باشد. اگرچه، غیر معنی دار، نشان می

مربع، با اندازه نمونه محدود شده است. وقتی اندازه یک ارزیابی از برازش با استفاده از آزمون کای

نمونه بزرگ باشد، تفاوت کوچک بین ماتریس کوواریانس نمونه و کوواریانس بازتولید، ممکن 

(، پیچیدگی الگو فرض شده در ارزیابی الگو کلی برازش PGFIداده شود. ) است معنی دار نشان

شاخص دهد. جویی در الگوی معادالت ساختاری مورد توجه قرار میرا برای ردیابی مسأله صرفه

باشد، مقادیر باالتر نشان دهنده برازش صرفه جویانه بیشتر  9/3باید بزرگتر از برازش باصرفه 

 (. 1052است )سرمد و همکاران، 

شاخص برازش نسبی و شاخص های باقی مانده، دو نوع از شاخص های برازش اضافی است 

 یمربع تکمیلی مورد استفاده واقع می شود. شاخص های برازش نسبطور وسیعی در کایکه به
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( و شاخص برازش NNFI(، شاخ برازش غیرهنجاری )CFIشامل شاخص برازش مقایسه ای )

( است. این شاخص ها، بهبود نسبی در برازش را با مقایسه الگو فرض شده با الگو IFIجزئی )

رها رود متغیای، یک الگو مستقل است که درآن انتظار میگیرد. این الگو پایهای اندازه میپایه

ای از صفر تا یک دارند، با مقادیر بزرگتر که نشان ها، دامنهنداشته باشند. این شاخصهمبستگی 

برای نیکویی برازش منطقی باشند.  5/3دهنده یک برازش بهتر است. آنها باید حداقل بزرگتر از 

 IFI(و )NNFI =0/98) ( ،PGFI =0/54( ،)CFI =1/00در مطالعه حاضر، شاخص ها )

 است. ها و الگو فرض شدهن دهنده یک برازش منطقی بین داده(است، که نشا1/00 =

مورد استفاده واقع  تواندمانده نیز میهای باقیهای برازش نسبی، شاخصعالوه بر شاخص

انده م، میانگین ارزش بین تمام مقادیر باقیمانده مربع میانگین ریشه استاندارد شده شود. باقی

ای دهد. خطه شده و معیارهای کوواریانس بکاررفته را نشان میاستاندارد شده بین عناصر مشاهد

اری از کند و معی، نبود برازش با توجه به ابهامات الگو را ارزیابی میتخمین ریشه مربع میانگین

 ،مانده مربع میانگین ریشه استاندارد شده باقی کند.ازای درجه آزادی را فراهم میاختالف به

 خمینت ریشه گیرد که هیچ حد باالیی برای خطای مربع میانگیندر برمی ای صفر تا یک رادامنه

با توجه به اینکه این یک  1دهنده برازش بهتر الگو است.وجود ندارد، با مقادیر کوچکتر که نشان

با  طور نسبتاً خوبیدهد که الگو بهنشان می الگو خیلی دقیق است، این مقادیر معیارهای برازش

 دارد.داده ها تناسب 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

گیری از یک راه حل به طور کامل استاندارد شده تحت حداکثر ضرایب ساختاری و اندازه

دهد که فرآیندهای است. نتایج الگو معادالت ساختاری نشان میارائه شده 0 شکلاحتمال، در 

کیفیت فرآیند ارتقای دانش به عنوان عوامل  (0/58β=) و کاربرد (β=0/23)تسهیم 

 (0/45β=)و تسهیم  (0/18β=)که دسترسی اند، درحالیشناسایی شده یادگیری -یاددهی

ر معرف میانگین متغی β)اند.کیفیت یادگیری سازمانی شناسایی شده ارتقایبه عنوان عوامل 

 عاملی است.(

                                                      
، برازش کافی را نشان می-RMSEA و یک مقدار 3/36 یا کمتر برای SRMR. یک مقدار 3/38 یا کمتر برای  1

 دهد.
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 نتایج الگوی ساختاری: 0 شکل

انی کیفیت یادگیری سازم ارتقای دسترسی به دانش، یک عامل درهای تحقیق براساس یافته

 ؛یستن یادگیری -، دسترسی به دانش یک عامل تقویت کننده کیفیت فرآیند یاددهیامااست. 

تکمیل  ای برایاست؛ که نیازمند برنامهدانشجو  دسترسی به دانش، فقط بخشی از یادگیری یک 

 دهد. را افزایش یادگیری -تواند کیفیت فرآیند یاددهیفرآیند یادگیری است. بنابراین، نمی

مل و ع، یادگیری سازمانی، فرآیند دستیابی به دانش است، که اعضای یک سازمان را برای درک

دانش شامل بازیابی اطالعات و دانش از دسترسی به سازد. فرآیند ثر، توانمند میؤاط مارتب

ازمانی س کیفیت یادگیریبنابراین ایجاد  های مداری، سمینارها و جلسات است.اینترنت، شبکه

 شامل انتشار دانش است. فرآیند دستیابی به اطالعات دانش باید ارتباط بهتر سازمان را ارتقا دهد

 (.2333ستوگی، )را

ا نشان ه. یافتهتواند از طریق کاربرد دانش ارتقا یابد، می یادگیری -کیفیت فرآیند یاددهی

یند است. فرآ یادگیری -کاربرد دانش، یک عامل تقویت کننده کیفیت فرآیند یاددهیدهد می

 

 

 

 تسهیم دانش

 دانشگاه و توانایی ظرفیت

 

 

 

 

 

 

 متغیرهای درونی

 ییادگیر -کیفیت فرآیند یاددهی

 ظرفیت یادگیری سازمانی

98/

3 

18/3 

20/3 

49/3 
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حیط یک م تواند درمیو  ؛دانش، شامل کاربرد دانش برای تصمیم گیری و حل مسأله استکاربرد 

دانش از طریق راهکارهای آموزشی درک شود  سازیعنوان فرآیند یادگیری درونیبهآموزشی 

ی آموزش شامل استفاده از دانشِِِِِِ نیز یادگیری -کیفیت فرآیند یاددهی(. 2333)تاننبوم و آلیگر، 

 ریناتِآمده از تسهیم برای هدایت تمآموزشی است. با استفاده از دانش بدست در تمریناتِ

دن شآموزشی، دانش صریح برای ضمنی شدن باید درونی شود، و از طریق انعکاس، برای تبدیل

 (. 553*1، سنگهشخصی باید ساختاردهی مجدد شود ) به دانشِ

گیری و از دانش برای تصمیم معموالًدانشجویان معتقد است،  (2338)1چنگطور که همان

 تصمیمات مدیریتی درو کنند تا در حل مسائل میکالس استفاده سطح در  یآموزشائل مسحل

-ای به استفاده از دانش برای تصمیمهیچ عالقهدانشجویان  ها نیز نشان داد،دانشگاه . یافتهسطح 

 به همینند، دهنمینشان دانشگاه درباره مسائل مدیریتی  مسأله )کاربرد دانش(و حل گیری

ه، کیفیت یادگیری سازمانی باشد. دراین مطالع یکنندهتقویت تواند عمالًنمیکاربرد دانش، دلیل 

م سازی وگیری مدیریتی مفهعنوان سیستم تفکر در مسائل تصمیمسازمانی بهکیفیت یادگیری

 بود.شده 

تسهیم دانش، یک عامل تقویت کننده کیفیت یادگیری در دهد های پژوهش نشان مییافته

تواند از طریق بحث و د که دانش میرک استدالل توانمیاست.   فرد و سازمانیهر دو سطح 

سازمان  و یادگیری -طور مشترک ساخته شود، که درآن کیفیت فرآیند یاددهیمساعی بهتشریک

 . یابدافزایش می

شامل  یادگیری -ایجاد کیفیت فرآیند یاددهی( معتقد است، 1553) 2که سنگهاز آنجایی

-دهد که همکاری در یادگیری، فرصتنشان می ما نیز های؛ یافتهیادگیری و عمل مشارکتی است

 اهاین بحث بپردازند. مشاهده و بحث گروهیبه  در آن که کندفراهم میدانشجویان هایی برای 

ارتقای کیفیت  یها دربارهاین دیدگاه .ثر استؤد مافرا آموزشِ ادراکیِ در جلوگیری از انحرافِ

 افتاده تسهیم دانش را برجسته می سازد.  یادگیری، ماهیت اجتماعی و جا

                                                      
1 . Cheng (2008) 

2 . Senge  (1990) 
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ایجاد کیفیت یادگیری سازمانی شامل ( معتقد است، 2338که چنگ)چنین از آنجاییهم

های پرورش یک جامعه حرفه ای یادگیری است که یک هدف مشترک، همکاری، پرسش

م هد که تسهیدنشان می ها نیزکند. یافتهثیر و یک برنامه منسجم را ایجاد میأانعکاسی، و ت

ار با است. این یافته، سازگدانشگاه دانش، مهمترین فرآیند دانش برای ارتقای کیفیت یادگیری 

 دانش دانش، تشویق افراد به تسهیمِ مدیریتِ ی( است که مهمترین جنبه2332) 1یهلمادعای 

 است. 

 

 تحقیق: های محدودیت

 :است زیر موارد شامل تحقیق اجرایی مشکالت و ها محدودیت ترین مهم

 گذارد، می تأثیر مطالعه این نتایج کاربرد بر که مواردی جمله از -1

توان و ظرفیت دانشگاه ها تأثیر می گذارد؛  بر موارد برخی در که است محیطی متغیرهای

 بر مدیریت دانش مشخص کارکرد یک خاصی بیش از زمانهای در حتی ممکن است

مشکل  را عوامل مؤثر بینی پیش احتمال موضوع نای و بگذارد، تأثیر یاددهی و یادگیری

 .کندترمی

هستند  پردیس های فرهنگیان حوزه جنوب شرق مطالعه، این آماری جامعه -2

 ممکن که دارای شرایط خاص خود ) مثالً تعهد خدمتیبه سازمان آموزش عالی( بوده لذا

 تعمیم لذا کند، تغییر حدی تا نتایج شود، بررسی ازکشور دیگری جامعه است چنانچه

 .گیرد صورت بیشتری های بررسی با باید مراکز آموزش عالی به سایرانواع نتایج

 همین به دارد، متعددی فرعی های زیرشاخص های نظام آموزش عالیمؤلفه -3

برنامه ریزی  مانند ارتقای کیفیت نظام آموزشی) عناصر دیگر از بررسی دلیل مجال کم

 التحصیالن( صرفنظر شد.آموزشی، تولیدات علمی و فارغ

عوامل مؤثر دیگری عالوه بر مدل مدیریی )مانند ویژگی های شخصیتی(  -3

جلوگیری  دلیل به هاوجود دارند که در فرآیند یاددهی و یادگیری مؤثرند؛ ولی از بررسی آن

                                                      
1 . Helmi (2002) 
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عواملی  نقش نتایج، تعمیم و ها تحلیل در باید بنابراین، شد؛ خودداری تحقیق، پراکندگی از

 .دید تربرجسته عوامل سایر از را اند نشده بررسی مطالعه این رد که

 تهای محدودی و مشکالت عوامل از تعدادی شده، مطرح موارد از جدای -5

 دانشجویان و مدیران سوی از ها سؤال به پاسخگویی در الزم انگیزه عدم اجرایی، همچون

 حذف از پس مشکل این .گذاردمی تأثیر ی شده آورهای جمعپاسخ بر مورد مطالعه

 .شد رفع زیادی تا حد استناد، غیرقابل های پرسشنامه

 

 

 گیرینتیجه

 به عنوان فرآیندهای مدیریت دانشگاه هادانش، در  در این تحقیق دسترسی، تهسیم و کاربرد

بررسی  ضمناست. این مقاله شده بکارگرفتهدانشگاه ارتقای ظرفیت و توانمندی  منظوربهدانش 

ربی تج یفرآیندهای مدیریت دانش یک الگو از استفادهمدیریت دانش با ی حوزهادبیات نظری 

کرده است.  ارائهدانشگاه دانش و ظرفیت و توانمندی کننده بین مدیریترا برای بیان رابطه تقویت

و  یبهبود یادگیری در سطح سازمان در راستایفرآیندهای مدیریت دانش  ارائهبا تحقیق حاضر 

بوسیله اصالح تواند همچنین می است.ایفا کرده دانشگاه هادر  کاربردی و مهمیسهم رد ، ف

ان به عنو - (دانشگاه) سازمانیادگیری و فردچارچوبی برای حمایت از یادگیری ،درسی یبرنامه

 برای جامعه دانش فراهم -پایدار دانشگاه  گسترشایجاد شده  هایابزاری برای رویارویی با چالش

  کند.می

به  دولتی و غیر دولتی اه مدریت دانش در آموزش و مؤسسات آموزشیگجایکه از آنجایی

گردد ؛ پیشنهاد میداردخود را بر می نخستینهای درستی تبیین نشده است و هنوز گام

گران پژوهشخدمت به حیطه آموزش توسط محققان و  دری مدیریت دانش های بالقوهظرفیت

برای رسیدن به این هدف مدیریت دانش  به صورت بالفعل درآید. سایی وشناعرصه آموزش 

البته تحقق کامل مدیریت . باشد نیازمند تدوین رویکردهای جدید با کارکرد ویژه آموزشی می

سازی کامل اعضای سازمان آموزشی نسبت به مزایای مدیریت نیازمند آگاه دانش در آموزش،

 د.باشآموزشی میمحیط در 
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بررسی و مقایسه ی میزان یادگیری (. 1082. )بشری معینی،؛ غالم رضا جندقی،؛ حسن متین،زارعی  -

 - 45 ،0، مدیریت فرهنگ سازمانی  . 81-82سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم در سال 

68 

(. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات 1052زرگان، عباس؛حجازی، الهه )سرمد، زهره؛با -

 آگاه.
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4 (2: )24-00. 

مجله . نقش مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی (.1085. )پروین احمدی،؛ قریشی، فاطمه سادات -

 24 - 15 ، 23، مدیریت فردا

ی دانشکده مدیریت و حسابداری. فصلنامه علم ها.مدیریت دانش، از مفاهیم تا مدل (.1084مدیری، دارو) -

 142-122 ، 19و  14

 ها.(. ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان1089آذین، فرید)مرادزاده، محمد. کریمی، بنیامین. به -

 25-29،  165تدبیر، 
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 .دانشگاه آزاد اسالمی. تهران: آفرینیو دانش 

 03-25،  132 صنعت خودرو، .(. مدیریت دانش1089منصوری، شرمین) -

نامه آموزش عالی. ایانمدیریت دانش و آموزش عالی:مفاهیم و رفتارها. پ"(.1084نعمتی، محمد علی) -

 14-15صص 
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