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 چکيده

پیشرفت قابل گیرد، اجراي مديريت دانش  ميصورت  ها گسترده دانشي که در دانشگاه هاي به لحاظ فعالیت
مدلي جهت بررسي تاثیر راهبردهاي تا در اين مقاله سعي گرديده است نمايد.  ميايجاد  ها توجهي را در دانشگاه

 هايي و موسسات آموزش عالي ارائه گردد. به دلیل کمبود مدل ها مختلف مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه
غیر آموزشي به  هاي پیشنهاد شده براي محیط هاي مديريت دانش در آموزش عالي، از مدلدرباره مشخص 

گیرد استفاده شده است.  ميجديد که عناصر مختلف مديريت دانش را در نظر  يعنوان راهنمايي جهت ارائه مدل
مل حیاتي موفقیت، اقدامات مديريت دانش و عملکرد سازماني به عنوان عناصر مشترک در راهبردها، عوا

در موضوع آموزش  ها مختلف شناسايي شدند. امکان تعمیم و تفسیر هر عنصر به تنهايي و ارتباط آن هاي مدل
 هاي مديران دانشگاه نفر از 3با  ها . مصاحبهشدبررسي  ها کیفي حاصل از مصاحبه هاي عالي از طريق تحلیل داده

باشند، صورت گرفت. نتايج تحلیل داده هاي  ميدولتي برتر که داراي حداقل پست مديريتي رئیس دانشکده 
 هاي کردند. تاثیر مستقیم راهبرد پشتیبانيکیفي وجود مولفه هاي اصلي و زير مولفه هاي موجود در مدل را 

ين تاثیر از طريق عوامل حیاتي موفقیت و اقدامات مديريت تايید نشد و ا ها مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه
مديريت دانش بر اقدامات مديريت دانش در دانشگاه  هاي تاثیر راهبرد شد کهدانش است. همچنین مشخص 

مديريت دانش کمک نمايد و  هاي تواند به درک مولفه ميتنها از طريق عوامل حیاتي موفقیت است. اين مدل 
 راهنماي عملي جهت استقرار موفق مديريت دانش در بخش آموزش عالي ايران را پیشنهاد دهد.
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 ، تحلیل محتواي کیفيها دانشگاه
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 مقدمه
گیرد، اجراي مديريت  ميصورت  ها که در دانشگاه ي گسترده دانشيها به لحاظ فعالیت

تواند بسیار مفید واقع شود. از طرفي اقدامات مديريت دانش بايد از طريق  مي 1دانش
سطح  هاي مديريت دانش برنامه هاي راهبردهاي مديريت دانش مناسب هدايت شوند. راهبرد

ازي سازمان با دانش و بااليي هستند که براي تحقق چشم انداز و اهداف، روي آماده س
(. به همین جهت شناسايي و 7111نمايند )چوي و جونگ،  ميمورد نیاز تمرکز  هاي قابلیت

و همراستا  ها پیشنهاد بهترين راهبردمديريت دانش جهت کسب بهترين خروجي در دانشگاه
بر  ها استراتژيک ترسیم شده جهت آموزش عالي در ايران و بررسي تاثیر آن هاي با برنامه

 باشد. ميحائز اهمیت  ها عملکرد دانشگاه
تولیدي با افزايش رقابت  هاي نیز مانند سازمان ها خدماتي از جمله دانشگاه هاي سازمان
بايد قادر باشند با ارضا نمودن تقاضاهاي سطح باال و فزاينده،  ها . اين سازماناند مواجه شده

(. از طرف ديگر 7119مشتريان فعلي را حفظ و مشتريان جديدي را جذب نمايند )لیاو، 
که در آماده سازي دانشجويان جهت تفکر  اند متهم شده و مراکز آموزش عالي ها دانشگاه

(. اين 1334)تويگ،  اند موفق نبودهپژوهشي  هاي کمي و مهارت هاي عمیق، استدالل
آموزشي بويژه دانشگاه هاست تا فارغ التحصیالن را با چنین توانائي  هاي مسئولیت سازمان

، به مديريت ها (. براي مواجهه با اين چالش7111هايي آماده سازند)پیکولي و همکاران، 
جب بهبود عملکرد دانش تاکید زيادي شده است. همچنین روابط زيادي وجود دارند که مو

گردند، از قبیل روابط میان اعضاي هیئت علمي، کارمندان و دانشجويان. بهبود  مي ها دانشگاه
اين روابط با استفاده از مديريت دانش بر تصمیمات آتي سازمان تاثیر خواهد گذاشت )ريناند، 

صنايع  گسترده بر روي مديريت دانش، اغلب تمرکز بر تولید و (. علیرغم تحقیقات7113
مبتني بر دانش بوده است و تعداد کمتري از مطالعات به طور عمیق به بحث مديريت دانش 

. با آن که اند پرداخته ها ( و بويژه در دانشگاه7112در بخش خدمات )فینگان و ويلکاکس، 
اصلي آموزش عالي از قبیل خلق و به اشتراک گذاري دانش و يادگیري متکي بر  هاي فعالیت
سیستم مديريت دانش و يا حتي درکي از  ها باشند، متاسفانه در خیلي از دانشگاه ميدانش 

(. حتي در مواردي که سیستم مديريت دانش در 7113چنین سیستمي وجود ندارد )گلدن، 
استقرار يافته است، مشخص نیست که آيا اين سیستم منجر به عملکرد بهتر  ها دانشگاه

نه بروز نموده است. الزم است چندين پارامتر و اثرات دانشگاه شده است و اين تاثیر چگو
جهت اجراي موفق اقدامات مديريت دانش در يک سازمان در نظر گرفته شود  ها متقابل آن
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تواند  ميدانشي در يک شرکت  هاي (. نظر به اينکه اجراي فرايند7112)گرينر و همکاران، 
انش بايد از طريق راهبردهاي دانش مديريت د هاي بسیار پر هزينه و ضعیف باشد، فرايند

مديريت دانش و راهبردهاي مديريت دانش در  هاي مناسب هدايت شوند. مناسب بودن فرايند
 هاي بهبود عملکرد سازماني تاثیر گذار است و تشخیص اينکه کدام فرايند دانشي، توانمندي 

اساسي است )چوي و  نمايد، ميارزشمند و منحصر بفردي را براي مديريت دانش کارا ارائه 
اخیر اغلب به سطوح اجرايي مديريت دانش از قبیل کسب، به  هاي (. در سال 7117لي، 

اشتراک گذاري، حفظ و به کارگیري دانش بین افراد داخل يا خارج سازمان توجه شده است و 
(. 7113و انتخاب راهبرد مديريت دانش تمرکز شده است )يانگ و همکاران،  کمتر بر طراحي

مديريت دانش در موفقیت سازمان،  هاي گر چه اتفاق نظر در خصوص اهمیت تاثیر راهبردا
 ها ( ولي سئوال اين است که تاثیر اين راهبردها بر عملکرد دانشگاه7113وجود دارد )آزکن، 

 چگونه است؟
در اين مقاله ابتدا راهبردها، عوامل حیاتي موفقیت، اقدامات مديريت دانش و شاخص 

 بندي مختلف شناسايي و دسته هاي کرد سازماني به عنوان عناصر مشترک در مدل عمل هاي 
پیشنهاد  هاي . به دلیل کمبود مدل مشخص مديريت دانش در آموزش عالي، از مدل اند شده

غیر آموزشي به عنوان راهنمايي جهت ارائه مدل جديد که عناصر  هاي شده براي محیط 
گیرد استفاده شده است. سپس از طريق مصاحبه و روش  ميمختلف مديريت دانش را در نظر 

، امکان تعمیم و تفسیر هر عنصر به تنهايي و در ارتباط با يکديگر در 7تحلیل محتواي کیفي
 هاي موضوع آموزش عالي بررسي گرديده است و سعي شده مدلي جهت بررسي تاثیر راهبرد

و موسسات آموزش عالي ارائه گردد. اين مدل  ها مختلف مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه
مديريت دانش کمک نمايد و راهنماي عملي جهت استقرار  هاي تواند به درک مولفه  مي

 فراهم آورد.را مديريت دانش در بخش آموزش عالي 
 

 مديريت دانش هاي راهبرد 

امل مديريت دانش مناسب براي تضمین همسوسازي فرايند اجرايي، عو هاي استراتژي 
داخلي مرتبط با مديريت دانش در ارائه خلق، به اشتراک گذاري و بهره برداري موثر دانش، 

مديريت دانش، درک اينکه  هاي (. قبل از اجراي استراتژي 1333باشند )زاک،  ميمهم 
مديريت دانش چه تاثیري بر عملکرد سازمان دارد حیاتي است )چوي و  هاي استراتژي
متفاوتي که سازمان 9متعددي انواع راهبردهاي مديريت دانش (. تحقیقات7111جونگ، 
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توانند  مي. راهبردهاي مديريت دانش اند نموده بندي ممکن است اتخاذ نمايد را معرفي و دسته

مديريت دانش. در بعد تمرکز 1و بعد منبع4شوند: بعد تمرکز بندي مقدمتا بر اساس دو بعد دسته

؛ 7111؛ چوي و جونگ، 7117)چوي و لي، 2ضمنيو  2راهبردهاي مبتني بر دانش صريح
(و در بعد منبع راهبردهاي مبتني بر دانش 7112؛ چوي و همکاران، 7113چانگ و همکاران، 

 گردند.  مي( مطرح 7112داخلي و خارجي )چوي و همکاران، 

 
 عوامل حياتي موفقيت

ريت)گلدن، توان به شش دسته کلي فعالیت و حمايت مدي ميرا  2موفقیت حیاتيعوامل 
؛ اخوان و 7111؛ چوي و لي، 7113؛ چانگ و همکاران، 7113؛ يانگ و همکاران، 7113

(، 7111؛ جاو، 7111؛ وو و همکاران، 7112؛ کیمبل و بوردن، 1333؛ تیوانا، 1923همکاران، 
؛ چانگ و همکاران، 7113؛ يانگ و همکاران، 7113و ساختار سازماني)گلدن،  ها سیستم
؛ کیمبل و 1923؛ اخوان و همکاران، 7111؛ چوي و لي، 7112اران، ؛چوي و همک7113

؛ 7113؛ يانگ و همکاران، 7113(، فرهنگ سازماني )گلدن، 7114؛ چوانگ، 7112بوردن، 
؛ کیمبل 1333؛ تیوانا، 1923؛ اخوان و همکاران، 7111؛ چوي و لي، 7112چوي و همکاران، 

؛ 7117؛ ککزسمل، 7113؛ چانگ و ونگ، 7111؛ جاو، 7111؛ وو و همکاران، 7112و بوردن، 
؛ 7113؛ چانگ و همکاران، 7113؛ يانگ و همکاران، 7113(، فناوري )گلدن، 7114چوانگ، 

؛ لي و 7117؛ ککزسمل، 7113؛ چانگ و ونگ، 7111؛ جاو، 1333؛ تیوانا، 7111چوي و لي، 
ي )يانگ و ( و منابع انسان7111(، مديريت عملکرد)جاو، 7114؛ چوانگ، 7111چوي، 

؛ 7111؛ چوي و لي، 7113؛ چانگ و همکاران، 7111؛ چوي و جونگ، 7113همکاران، 
؛ چانگ و ونگ، 7111؛ وو و همکاران، 7112؛ کیمبل و بوردن، 1923اخوان و همکاران، 

نمود. در برخي از تحقیقات هر عامل حیاتي موفقیت به  بندي ( تقسیم7114؛ چوانگ، 7113
جه قرار گرفته است. تعداد زيادي از محققان راهبرد دانش و مديريت صورت جزئي تر مورد تو

، اگرچه اين عامل به اند دانش را به عنوان عامل حیاتي موفقیت مديريت دانش درنظر نگرفته
کنند، کمک  ميشناسايي اقدامات مديريت دانش که اهداف و موقعیت رقابتي را پشتیباني 

 (.7111نمايد )چوي و لي،  مي
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 اقدامات مديريت دانش

 "سازماني قابل مشاهده وابسته به مديريت دانش هاي فعالیت" 3اقدامات مديريت دانش
باشند. اقدامات مديريت دانش به سطح قابل درک و عملي تر تحقیقات مديريت دانش  مي
( معتقدند رايج ترين اقدامات 7111( به نقل از داونپورت و گرور )7113پردازد. گلدن ) مي
يريت دانش با بکارگیري نسبي مخزن دانش سر و کار داشته و هدف اين اقدامات تسخیر مد

باشد. کسب و  ميدانش جهت تسهیل دستیابي وسیع تر توسط ديگران در سازمان مشابه 
؛ 7117؛ ککزسمل، 7111؛ جاو، 1923؛ اخوان و همکاران، 7111خلق دانش )چوي و لي، 

(، ثبت و ذخیره سازي 7113زاک و همکاران،  ؛7112؛ مارکوس و سیمون، 7111گري، 
؛ زاک و 7112؛ مارکوس و سیمون، 7117؛ ککزسمل، 7111؛ جاو، 7111دانش )چوي و لي، 

؛ ککزسمل، 7111؛ جاو، 7111(، به اشتراک گذاري دانش )چوي و لي، 7113همکاران، 
ري دانش ( و بکارگی7113؛ زاک و همکاران، 7112؛ مارکوس و سیمون، 7111؛ گري، 7117

( از 7113؛ زاک و همکاران، 7111؛ جاو، 1923؛ اخوان و همکاران، 7111)چوي و لي، 
 ترين اقدامات مديريت دانش مي باشند. مطرح
 

 ها عملکرد دانشگاه

شود، مدل  ميبه کار گرفته  ها يکي از رويکردهايي که براي ارزيابي عملکرد سازمان
(( است که با ديدي وسیع و کالن به 1337))کاپالن و نورتون 11کارت امتیازي متوازن

نگرد و بر اساس چهار ديدگاه مالي، مشتريان، فرايندهاي داخلي و  ميعملکرد سازمان 
پردازد.از مدل کارت امتیازي متوازن به طور  مييادگیري و رشد به ارزيابي عملکرد سازمان 

ستفاده شده است. اگرچه تولیدي، خدماتي، غیر انتفاعي و دولتي ا هاي اثربخش در سازمان
بکارگیري آن در بخش صنعت به خوبي ثبت شده است ولي تحقیقات چنداني در زمینه 
بکارگیري و انطباق مدل کارت امتیازي متوازن در بخش آموزش انجام نشده است 

براي ارزيابي ارت امتیازي متوازنک(. محققان متعددي از مدل7111)کاراتانوس و کاراتانوس، 
و با کمک آن برنامه راهبردي تدوين  اند دانشگاهي و تحقیقاتي استفاده نموده هاي محیط
( به توسعه مدل کارت امتیازي متوازنبرايدانشگاه ايالتي کالیفرنیا 7119دلکر ). اند نموده

( عملکرد 7111آمارتونگا و بالدري ) مدل کارت امتیازي متوازن. با استفاده از پرداخته است
(  عملکرد يک دانشگاه خصوصي، 7112ي دانشگاه، چن و همکاران )بخش تحصیالت تکمیل

آموزشي تحصیالت تکمیلي و موسسات آموزشي در  هاي ( برنامه7112اوماشانکار و دوتا )
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دورتموند، -( عملکرد دانشکده مديريت ماساچوست7112سن و اينستن )وکشور هند، پاپن ها
. اند کي را ارزيابي نموده-و علوم اداري يو( عملکرد دانشکده مديريت 7119کالن و همکاران )

(برنامه راهبردي مرکز مهندسي مکانیک در فین لندو مهرگان و دهقان نیري 7112کتونن )
 را با کمک مدل کارت امتیازي متوازن ( مدل راهبردي ارزيابي موسسات آموزش عالي1922)

يي است. از جمله آن که مدل کارت امتیازي متوازن داراي محدوديت ها  تدوين نموده است.
در اين روش عمدتا مديران ديد کلي نسبت به عملکرد پیدا مي کنند و از اين رو براي سطوح 
اجرايي سازمان مناسب نیست. ضمن آن که در اين روش به جنبه رقبا و همکاران توجه نشده 

داخل (. اما به دلیل آن که در اين تحقیق ديد کلي مديران و عوامل 7114است )تنگن، 
 مد نظر است، مي توان از اين روش استفاده نمود. ها دانشگاه

 
 پيشينه پژوهش

؛ با وجود اين به دلیل دشواري اند محققان ابعاد مختلف مديريت دانش را بررسي نموده
بر عملکرد سازمان، تحقیقات اندکي در  ها ذاتي ارزيابي راهبردهاي مديريت دانش و اثرات آن

برد مديريت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد )چوي و جونگ، خصوص رابطه میان راه
که راهبرد مديريت دانش از راهبرد رقابتي  اند (. تعداد کمي از تحقیقات اشاره نموده7111

؛ چوي و 7113رابطه منفي وجود دارد )يانگ و همکاران،  ها پشتیباني نمي کند و بین آن
ار زيادي از تحقیقات در زمینه مديريت دانش (. از طرفي ديگر، تعداد بسی7112همکاران، 

که مديريت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد. تعارض موجود را  اند اظهار نموده
توان چنین توجیه نمود که اکثر تحقیقات عواملي که ممکن است اثر تاخیري بر رابطه  مي

 اند باشند را بررسي نکرده میان راهبردهاي مديريت دانش و عملکرد راهبردي سازمان داشته
( معتقد است که راهبرد 7111( به نقل از مسي )7112(. وو و لي )7113)يانگ و همکاران، 

جهت کسب نتايج  ها مديريت دانش موفق نیازمند شناسايي عوامل حیاتي و بکارگیري آن
ز جديد استفاده ا هاي تواند روش ميکنند که سازمان  ميکاري است و چارچوبي فراهم 

رسد در بررسي  مي(. از اين رو به نظر 7111مديريت دانش را مديريت کند )چوي و جونگ، 
بايست به نقش عوامل حیاتي موفقیت و اقدامات  ميرابطه راهبردهاي مديريت دانش 

تحقیقات انجام شده در رابطه با ( 7)پیوست ( 1مديريت دانش توجه نمود. جدول شماره )
موفقیت، اقدامات مديريت دانش و عملکرد سازماني  حیاتيوامل راهبردهاي مديريت دانش، ع

 دهد.را به صورت تطبیقي مورد بررسي قرار مي
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 مدل مفهومي معرفي

اندکي در خصوص موضوع تاثیر  هاي همانطور که پیش از اين بیان شد تا کنون تالش
صورت گرفته است. در اين تحقیقات نقش  ها راهبردهاي مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه

موفقیت و اقدامات مديريت دانش کمتر مورد بررسي واقع  حیاتيعوامل واسط نظیر عوامل 
اصلي و فرعي استخراج گرديده و مدل  هاي شده است. با استنتاج از ادبیات پژوهش مولفه

وفقیت مديريت م حیاتيراهبردهاي مديريت دانش، عوامل  اصلي هاي مولفه شامل مفهومي
شودپیشنهاد گرديده  مي ها دانش و اقدامات مديريت دانش که منجر به بهبود عملکرد دانشگاه

(. با توجه به آنچه در خصوص کاربردهاي مختلف مدل کارت امتیازي متوازن 1است )شکل 
( ذکر شد، در اين تحقیق از اين مدل براي 4-7در اشکال گوناگون دانشگاهي در بند )

 استفاده شده است. ها لکرد دانشگاهسنجش عم
 

 ها مديريت دانش در عملکرددانشگاه هاي نقش راهبرد

گردد. به منظور اجراي موفق مديريت  ميمديريت دانش موثر، با راهبرد مناسب آغاز 
چگونه راهبرد  ها شود اين است که سازمان ميدانش، در ابتدا موضوع مهمي که مطرح 

از اجراي مديريت دانش ارزيابي و انتخاب نمايند )آزکن، مديريت دانش مناسب را قبل 
جهت  ها (.راهبرد مديريت دانش موفق نیازمند شناسايي عوامل حیاتي و بکارگیري آن7113

(. راهبردها، اقدامات مديريت دانش مورد نیاز براي 7112کسب نتايج کاري است )وو و لي، 
(. اقدامات مديريت دانش 7111جونگ، کنند )چوي و  ميمديريت موثر دانش را طرح ريزي 

توانند مورد قضاوت قرار گیرند )گرينر و همکاران،  ميبدون داشتن راهبرد مشخص به ندرت 
الف( بیان مي کنند راهبردهاي 1333( به نقل از زاک )7113(. يانگ و همکاران )7112

يريت دانش و در نمايند، تاثیر مهمي بر فرايند مد مياتخاذ  ها مديريت دانشي که سازمان
نهايت عملکرد سازمان دارد. همچنین قبل از اجراي راهبردهاي مديريت دانش، درک اينکه 
راهبردهاي مديريت دانش چه تاثیري بر عملکرد سازمان دارد حیاتي است )چوي و جونگ، 

داشته است که حتي منجر  ها مديريت دانش تبعات مختلفي براي سازمان راهبردانتخاب  (.7111
 .هاي مديريت دانش شده استراهبردبروز سؤاالتي درزمینه مؤثر واقع شدن يا نشدن  به

هاي انسان محور، سیستم محور، درون گرا و راهبردتعدادي از محققان تاثیر مستقیم 
. نتايج حاکي از آن است که هريک از اند برون گرا را بر عملکرد سازمان بررسي نموده

، تاثیرات مثبت متفاوتي بر عملکرد ها بسته به نوع سازمانراهبردها بطور مجزا و تلفیقي 



   1931، پايیز 72فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره 

 

122 

( اين رابطه را 7117(. چوي و لي )7112؛ چوي و همکاران، 7111)چوي و جونگ،  اند داشته
 اند نشان داده ها . آناند به طور غیر مستقیم و از طريق اقدامات مديريت دانش بررسي نموده

 هاي بر خلق دانش و نهايتا عملکرد مالي شرکتکه راهبردهاي انسان محور و سیستم محور 
موفقیت و اقدامات مديريت دانش را به  حیاتيصنعتي تاثیر گذارند. محققان ديگري عوامل 

 اند بر عملکرد سازمان در نظر گرفته هاي مديريت دانشراهبردبررسي تاثیر  صورت توام در
(. تنها در 7111؛ يانگ، 7111 ؛ لي و چوي،7111؛ وو و همکاران، 7112)گرينر و همکاران، 

( ارتباطي بین راهبردهاي مديريت دانش و عملکرد مالي 7111تحقیق وو و همکاران )
 مشخص نگرديده است. ها شرکت

گیرد، اجراي مديريت  ميصورت  ها گسترده دانشي که در دانشگاه هاي به لحاظ فعالیت
بهترين راهبرد مديريت دانش جهت  تواند بسیار مفید واقع شود. شناسايي و پیشنهاد ميدانش 

راهبردي ترسیم شده جهت  هاي و همراستا با برنامه ها کسب بهترين خروجي در دانشگاه
 باشد. ميحائز اهمیت  ها بر عملکرد دانشگاه ها آموزش عالي در ايران و بررسي تاثیر آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق مدل مفهومي :1شکل 

 

 راهبردهاي مديريت دانش

 انسان محور
 سیستم محور

 درون گرا
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 عوامل حياتي موفقيت

 مديريت و رهبري
 فرهنگ سازماني

 فناوري
 منابع انساني

 سیستم ها و ساختار سازماني
 مديريت عملکرد

 اقدامات مديريت دانش

 کسب و خلق دانش
 ذخیره سازي دانش

 به اشتراک گذاري دانش
 بکارگیري دانش

 

 ها عملکرد دانشگاه

 مالي
 ذي نفعان

 فرايندهاي داخلي
 رشد و نوآوري
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 ها در عملکرد دانشگاه موفقيت حياتينقش عوامل 

موفقیت براي  حیاتي( بیان مي کند عوامل 1333( به پیروي از دايگمن )7117ککزسمل )
موفقیت است  حیاتيارزيابي مفیدند، زيرا رابطه مهمي میان تحلیل محیطي و تحلیل عوامل 

شود. تحلیل اين عوامل از طريق شناسايي راهبردها و  ميکه منجر به موفقیت سازماني 
عملیاتي اصلي که جهت اجراي مديريت دانش حیاتي هستند، هدف مهمي را  هاي برنامه

 هاي نمايد و اقدامات مديريت دانش به شناسايي شاخص ميبراي مديريت دانش فراهم 
عملکرد جهت سنجش عملکرد نیاز دارند. اين عوامل مواردي هستند موفقیت  حیاتيعوامل 

بايست نتیجه بخش باشند تا براي مديران و سازمان موفقیت حاصل شود. همچنین مديران  ميکه 
 بايست توجه خاص و مداومي به اين عوامل داشته باشند. ميبراي داشتن عملکرد بهتر 

موفقیت بر اقدامات مديريت  حیاتيوامل در برخي از تحقیقاتي که به بررسي تاثیر ع
، عوامل حیاتي از قبیل مديريت و رهبري، ساختار اند دانش و عملکرد سازماني پرداخته

)يانگ  اند سازماني، فرهنگ سازماني، فناوري و نیروي انساني به طور کلي در نظر گرفته شده
؛ جانگ و 7114؛ چوانگ، 7111؛ لي و چوي، 7111؛ چوي و لي، 7113و همکاران، 

( و در برخي ديگر بخشي از اين عوامل مد نظر قرار گرفته است )وو و 7113همکاران؛ 
؛ لي و 7112؛ تساي و لي، 7113؛ کیسیلینگ و همکاران، 7111؛ يانگ، 7111همکاران، 
(. نتايج کلي اين تحقیقات 7113؛ جانگ و همکاران؛ 7113؛ هو و همکاران، 7113همکاران، 

که در برخي از موارد، عوامل تاثیر مثبتي بر عملکرد سازماني و اقدامات  حاکي از آن است
 (.7111)وو و همکاران،  اند مديريت دانش دارند و در مواردي بدون تاثیر يا با تاثیر منفي بوده

جديد مشارکت  هاي به کارکناني نیاز دارند که بتوانند به سرعت در روش ها امروزه سازمان
داشته باشند، به طور موثر ارتباط برقرار کنند و همکاري نمايند، مستقل اطالعات را جستجو و 
ارزيابي کنند و با رغبت دانش خود را به شیوه اي که قابل درک و آماده براي بکارگیري است 

ان ارشد (. مديريت و رهبري مدير1331با همکاران خود به اشتراک بگذارند )گرينر و متس، 
، مرتبط نمودن مديريت دانش با ها از طريق رسمي نمودن اقدامات مديريت دانش در دانشگاه

منافع اقتصادي و نوآوري، تخصیص منابع و موارد متعدد ديگر عامل مهمي در اجراي موفق 
مديريت دانش است. ساختارهاي سازماني متمرکز اغلب رابطه معکوسي با انتشار دانش دارند 

باشند. از طريق مديريت  مي( و در اجراياقدامات مديريت دانشحائز اهمیت 7111لي، )چوي و 
توان عملکرد پرسنل دانشگاه در زمینه مديريت دانش را ارزيابي، اصالح و  ميعملکرد 

موفقیت  حیاتياستاندارد نمود، رشد داد و اثر بخشي آن را باال برد. از اين رو بررسي عوامل 
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پیش زمینه اقدامات مديريت دانش و تضمین کننده عملکرد بهتر سازمان تواند به عنوان  مي
 مد نظر قرار گیرد.

 
 ها نقش اقدامات مديريت دانش در عملکرد دانشگاه

يابد، به افزايش قابلیت  ميشود و انتشار  ميهمانطور که دانش با گذشت زمان خلق 
ع آن اعتبار سازمان کمک جديد و غیر معمول و به تب هاي سازمان در واکنش به موقعیت

مديريت دانش  هاي الف( معتقدندفرايند1333( به پیروي از زاک )7117نمايد. چوي و لي ) مي
بايست از طريق راهبردهاي مديريت دانش مناسب هدايت شوند در بهبود عملکرد  ميکه 

جه به سازماني تاثیر گذارند. از طرفي در مواردي که طراحي و اجراي مديريت دانش بدون تو
راهبردهاي کسب و کار و به تبع آن راهبردهاي مديريت دانش که تعیین کننده شرايط و 

باشد يا بدون در نظر گرفتن عوامل حیاتي  ميروابط دانشي در داخل و خارج از سازمان 
( صورت گرفته، احتمال شکست باال رفته و 7111موفقیت موجود در سازمان )چوي و جونگ، 

گردد. تحقیقات مختلفي تاثیر مستقیم اقدامات مديريت دانش  ميمنابع موجب به هدر رفتن 
. اقدامات در نظر گرفته شده در اين تحقیقات اغلب اند بر عملکرد سازماني را بررسي نموده

مختلف عملکرد سازماني در نظر گرفته شده  هاي باشند و جنبه ميخلق و به اشتراک گذاري 
 اند ر مواردي اقدامات موثر و در مواردي بدون تاثیر بودهاست. نتايج حاکي از آن است که د

 (.7112؛ سانگ، 7113؛ ريرا و همکاران، 7112؛ اسکولز و هوگل، 7113)زاک و همکاران، 
در طراحي راهبردهاي  ها در ايجاد ساختارهاي کالن و ظرفیت بنگاه ها توانمندي دولت

علمي و  هاي و توانمندي ها ابع قابلیتموجود ت هاي ثمربخش به منظور بهره برداري از فرصت
و مراکز تحقیقاتي در  ها دانشگاه هاي فني کشور است و اين امر به شدت تحت تاثیر توانمندي

(. گلدن 1924تولید، توزيع و به کارگیري موثر علم،دانش و فناوري است )قديريان و اصیلي، 
يت دانش يک ابزار مهم در ( اشاره نموده است که مدير7112( به نقل ازمتکالف )7113)

( به پیروي از کیدول و 7113باشد. همچنین گلدن ) ميفرايند بهبود مستمر کیفیت آموزش 
( از کاربردهاي بالقوه و منافع مديريت دانش در آموزش عالي دفاع کرده و 7111همکاران )

دانشگاهي  نتیجه گرفته که مديريت دانش يقینا به توانايي تصمیم گیري بهتر، بهبود خدمات
تا حد زيادي بستگي به جمع آوري،  ها منجر خواهد شد. موفقیت دانشگاه ها و کاهش هزينه

دارد )هسیا و  ها تحلیل، يکپارچه سازي و تبادل اطالعات و دانش در داخل و خارج آن
( بیان مي کند يکي از مهمترين 7119( بر اساس نظر تیپینز )7113(. ريناند )7112همکاران، 
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کنند، توانايي بکارگیري متدلوژي  ميبراي سازمان هايي که از مديريت دانش استفاده منافع 
بعنوان ابزاري براي سازماندهي، ارزيابي و بهبود موارد آن به منظور اعتبار بخشیدن به 

( عنوان نموده است که مديريت دانش 7111( به نقل از شولت )7113سازمان هاست. ريناند )
کارگیري فناوري، زمان مورد نیاز براي کسب اعتبار را کاهش دهد. زاک قادر است از طريق ب

بازرگاني به اين  هاي ( در زمینه تاثیر اقدامات مديريت دانش در دانشکده7113و همکاران )
نتیجه دست يافتند که اقدامات مديريت دانش بر عملکرد غیر مالي )مشتريان و فرايندهاي 

 به طور غیر مستقیم تاثیر گذارند. ها و بر عملکرد مالي آن بطور مستقیم ها داخلي( دانشکده
 

 روش تحقيق

بررسي موضوعات مرتبط  ها (، در تحقیقاتي که هدف آن7114به عقیده کسل و سیمون )
تاثیر گذارند؛ روش  ها با عواملي است که در موفقیت عمومي مديريت دانش در داخل سازمان

(. هرچند به 7112تحقیق در نظر گرفته شده عمدتا مطالعه کیفي است )کیمبل و بوردن، 
مبتني بر داليل منطقي  ها دلیل ماهیت کیفي تحقیق، محدوديت هايي وجود دارد. اوالً، يافته

ته هستند نه داليل آماري و ممکن است بواسطه شناخت ادبیات موضوع تحت تاثیر قرار گرف
، مشارکت او در ها باشد. ثانیاً، نتايج وابسته به توانايي مصاحبه شونده در اعالم پاسخ

 مورد بحث و توانايي مصاحبه کننده در تفسیر صحیح نتايج است. هاي فعالیت
مرتبط با امور اين دو حوزه  هاي آموزشي، پژوهشي و فعالیت هاي در اين پژوهش، حوزه

دولتي برتر ايران مورد توجه قرار گرفته  هاي وهشي( در دانشگاه)پشتیباني امور آموزشي و پژ
مرتبط با امور دانشجويي، فرهنگي، مالي و اداري مد نظر نمي باشد.  هاي است و فعالیت

با رقابت روزافزون در جذب  ها ، زيرا اين دانشگاهاند دولتي برتر انتخاب شده هاي دانشگاه
 بندي تي و درآمدهاي اختصاصي، جايگاه برتر در رتبهدانشجويان و اساتید برتر، بودجه دول

توانند  ميبه اين موضوع که چگونه  ها باشند. از اين رو اين دانشگاه ميو ... مواجه  ها دانشگاه
 .اند از مديريت دانش استفاده نمايند تا قدرت رقابتي خود را افزايش دهند عالقمند شده

و کشف موارد مرتبط با مديريت دانش در در اين پژوهش به منظور اعتبارسنجي مدل 
، از روش پژوهش موردي استفاده شده است. نظر به ماهیت اکتشافي بودن ها دانشگاه

پژوهش، به نظر رسید که اين امر از منظر مطالعه موردي که جنبه اکتشافي دارد )بازرگان، 
نجام گرفته است. در باشد. اعتبار سنجي مدل پیشنهادي در دو مرحله ا مي( کامال موجه 1922
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که به طور تخصصي  ها نفر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه 9مرحله اول، مدل پیشنهادي به 
 پیشنهاد شد. ها در زمینه مديريت دانش فعالیت دارند، ارائه گرديد که اصالحاتي توسط آن

 ها هشفاهي و مصاحب هاي کیفي مورد نیاز، گفتگو هاي در گام دوم به منظور گردآوري داده
طبق  ها انجام شد. همه مصاحبه ها با هدف دست يابي به فهم عمیق تر درباره شرايط دانشگاه

از طريق پرسیدن مجموعه اي از  ها قالب مشخص با توجه به فضاي خاص دانشگاه
پي در پي و به هم وابسته جهت کشف موضوعات مشخص به صورت جزئي تر  هاي سوال

و مصداق  ها بودند که در ابتدا وجود هر مولفه، زير مولفه صورت پذيرفت.سواالت به گونه اي
بر يکديگر مد نظر قرار  ها در دانشگاه بررسي مي شد. سپس وجود و نحوه تاثیر مولفه ها آن

نفر از  3با ها آورده شده است. مصاحبه 7و  1در پیوست هاي شماره  ها مي گرفت.متن سوال
صنعتي امیرکبیر، خواجه نصیر، شهید عباسپور،  دولتي )صنعتي شريف، هاي مديران دانشگاه

نفر رئیس دانشگاه  4تربیت مدرس، علم و صنعت و دانشگاه يزد(صورت گرفت. از اين تعداد،
 باشند. برخي از مصاحبه شوندگان مينفر داراي حداقل پست مديريتي، رئیس دانشکده  1و 

عالوه بر عضويت در شوراهاي مختلف )داخل و خارج از دانشگاه( نقش کلیدي در برنامه 
ريزي آموزش عالي ايران داشته و داراي سابقه مديريتي در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

به نوعي با اجزاء مختلف  باشند.دلیل انتخاب افراد آن است که به عنوان مطلعان کلیدي مي
مطرح  ها باشند. راهبردهاي مديريت دانش در سطح کالن دانشگاه ميیر مديريت دانش درگ

است و در انتخاب آن مديران ارشد نقش دارند.مديران ارشد با کلیات اقدامات مديريت دانش 
آشنا بوده و سر و کار دارند.عالوه بر اين شناخت بهتري نسبت به عوامل حیاتي موفقیت، 

در بازه زماني ابتداي خرداد تا  ها ازماني دارند.مصاحبهوعملکردس ها نحوه تاثیر گذاري آن
صورت پذيرفت. تنها در يک مورد دو مصاحبه شونده به طور همزمان  1931انتهاي تیر سال 

 ها به صورت انفرادي انجام شد. تمام مصاحبه ها حضور داشتند، و در موارد ديگر مصاحبه
توسط  ها دقیقه بود و مصاحبه 31تا  91ضبط و يادداشت برداري شد. مدت زمان هر مصاحبه 

 محقق اول انجام شد.
انجام شده، از روش  هاي کیفي به دست آمده از مصاحبه هاي جهت تجزيه و تحلیل داده

هدايت شده استفاده شد. تحلیل محتوا، فرايندي براي بررسي دقیق  تحلیل محتواي کیفي
و الگوهايي است  ها ، مولفهها زهپژوهش موردي است که هدف اصلي آن يافتن سا هاي داده

در (. 1922روند )گال و همکاران،  ميکه براي توصیف و تبیین پديده مورد پژوهش به کار 
قبلي به  هاي موجود و يا نتايج پژوهش هاي رويکرد هدايت شده، اساس تحلیل را نظريه
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اي اين منظور، بر(. 1922دهند )ضیغمي و همکاران،  ميعنوان کدهاي اولیه و راهنما تشکیل 
انجام شده به دقت مطالعه شد و سپس از مضمون مشترک موجود در  هاي متن مصاحبه

استنتاج شد. آن گاه از طريق مقايسه مفاهیم با نظر  ها کلیدي، مفاهیم مرتبط با آن هاي گزاره
 اصلي استخراج شدند. در تحلیل داده هاي کیفي هاي ، مقولهها آن ها به وجوه تشابه و تفاوت

موضوع اشباع مورد توجه قرار گرفت. به نحوي که در تحلیل مصاحبه هاي انتهايي موارد 
 مطرح شده اغلب تکراري به نظر مي رسید و به نوعي حاکي از آن کفايت نمونه داشت.

 

 تحليل نتايج

، به طور کلي چهار ها حاصل از مصاحبه هاي در نتیجه تحلیل محتوا و کدگذاري داده
 ها اصلي،راهبردها، عوامل حیاتي موفقیت، اقدامات مديريت دانش و عملکرد دانشگاهمولفه 

اصلي و  هاي ، مولفهها مشخص شدند.با استناد به شواهد به دست آمده از مصاحبه
شماره  هاي بر يکديگردر جدول ها مشخص شده و نحوه تاثیر گذاري آن ها آن هاي زيرمولفه

 است.تشريح گرديده پیوست ( 9( و )7)
 

 بحث و نتيجه گيري

در شرايط رقابتي بايد قادر باشند ضمن ارضاء تقاضاهاي سطح باال و فزاينده  ها دانشگاه

به دنبال فرصت هايي براي ارائه خدمات با کیفیت باالتر و هزينه کمتر باشند. براي مواجهه با 

مديريت دانش بايد  هاي تواند موثر واقع گردد. فرايند ميپیش رو، مديريت دانش  هاي چالش

از طريق راهبردهاي مديريت دانش مناسب هدايت شوند. با اين وجود شناخت راهبردهاي 

و میزان توجه به هر راهبرد جهت کسب نتايج بهتر  ها مديريت دانش مناسب دانشگاه

بايست مورد توجه بیشتر قرار گیرد. در اين تحقیق سعي گرديده است مدلیجهت بررسي  مي

ارائه گردد. اين مقاله به طور خاص بر  ها دهاي مديريت دانش بر عملکرد دانشگاهتاثیر راهبر

روابط میان راهبردهاي مديريت دانش، عوامل حیاتي موفقیت، اقدامات مديريت دانش و 

 متمرکز گرديده است. ها عملکرد دانشگاه

بردهاي عوامل موثر بر رابطه راه بندي در اين تحقیق پس از شناسايي، تحلیل و دسته

مطرح  ها مديريت دانش و عملکرد سازماني و اقدامات مديريت دانشي که در دانشگاه
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 ها باشند، مدلي جهت بررسي تاثیر راهبردهاي مختلف مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه مي

(، تا از اين طريق مديران آموزش عالي اطمینان يابند که 7معرفي گرديده است )شکل 

 .اند مديريت دانش پوشش داده شده هاي ن با راهبردموضوعات اساسي همزما

موضوعیت  ها نتايج نشان داد که هر دو راهبرد انسان محور و سیستم محور در دانشگاه

دارند و ممکن است ترکیب هر دو راهبرد منجر به اجراي بهتر اقدامات مديريت دانش گردد. 

که نمي توان  ها باز دانشگاه هاي یتدر مورد راهبردهاي درون گرا و برون گرا، به لحاظ فعال

را از محیط بیرون مجزا ديد، مطرح نمودن راهبرد درون گرا و تفکیک آن از راهبرد  ها آن

مناسب نمي باشد و راهبردهاي درون گرا و برون گرا از مدل  ها برون گرا براي اين محیط

 .حذف شدند. ضمن آن که مولفه يا زير مولفه جديدي به مدل اضافه نشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تحقیقنهايي مدل  :7شکل 

 

راهبرد هاي 

 مديريت دانش

 انسان محور
 سیستم محور

 عوامل حياتي موفقيت

 مديريت و رهبري
 فرهنگ سازماني

 فناوري
 منابع انساني

 سیستم ها و ساختار سازماني
 مديريت عملکرد

اقدامات مديريت 

 دانش
 کسب و خلق دانش
 ذخیره سازي دانش

 به اشتراک گذاري دانش
 بکارگیري دانش

 

عملکرد 
 دانشگاه ها

 مالي
 ذي نفعان

 فرايندهاي داخلي
 رشد و نوآوري
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نظرات حاکي از آن است که اقدامات کسب و خلق، ذخیره سازي، به اشتراک گذاري و 
بکارگیري دانش، مهم ترين اقدامات مديريت دانش در دانشگاه هاهستند و بدون شک تحقق 

بخشد. چنانچه قبل از اجراي  ميرا در تمامي جوانب بهبود  ها اين اقدامات، عملکرد دانشگاه
اقدامات مديريت دانش به عوامل حیاتي موفقیت توجه شود، موجب تضمین موفقیت مديريت 

باال خواهد رفت.عوامل حیاتي موفقیت مديريت دانش  ها دانش شده و سطح عملکرد دانشگاه
و ساختار سازماني،  ها ارتند از مديريت و رهبري، فرهنگ سازماني، سیستمعب ها در دانشگاه

منابع انساني، فناوري و مديريت عملکرد.البته میزان تاثیر پذيري هريک از عوامل از هر يک 
از راهبردهاي انسان محور و سیستم محور، و تاثیر گذاري بر اقدامات چهار گانه مديريت 

مالي، ذي نفعان،  هاي از جنبه ها حقیق عملکرد دانشگاهدانش متفاوت است. در اين ت
فرايندهاي داخلي، رشد و يادگیري مورد توجه قرار گرفت و مشخص گرديد که اتخاذ راهبرد 

در اين چهار جنبه نخواهد شد و  ها مديريت دانش به تنهايي منجر به بهبود عملکرد دانشگاه
 باشد. ميامات مديريت دانش اين تاثیر از طريق عوامل حیاتي موفقیت و اقد

مشابه مطرح شده قبلي داراي دو ويژگي است.  هاي مدل معرفي شده، در مقايسه با مدل
قبلي ديده شده است. از طرفي تحقیقات اندکي  هاي اول آن که در اين مدل تمام اجزاء مدل

یه جزئیات . در حالي که در اين تحقیق، کلاند پرداخته ها به بحث مديريت دانش در دانشگاه
باشد. اين  ميو آموزش عالي ايران  ها و موضوعات مطرح در دانشگاه ها مدل منطبق بر دغدغه

مديريت دانش کمک نمايد و راهنماي عملي جهت  هاي تواند به درک مولفه ميرويکرد 
استقرار مديريت دانش در بخش آموزش عالي را فراهم آورد. گرچه به دلیل ماهیت کیفي 

هايي از قبیل نتايج منطقي به جاي نتايج آماري، تعداد کم نمونه و ذهني  يتتحقیق، محدود
بودن تفاسیر وجود دارد. اجرا نشدن و در مواردي اندک، به صورت مقدماتي و محدود اجرا 

ايران، کمبود قابل توجه منابع مرتبط با مديريت دانش  هاي شدن مديريت دانش در دانشگاه
ديگر تحقیق  هاي ارچوب نظري و پیشینه تحقیق، از محدوديتجهت تکمیل چ ها در دانشگاه

طي زمان پايدار  ها باشد. فرهنگ، دانش و انتظارات اعضاي هیئت علمي و شرايط دانشگاه مي
باشند. ضمن آن که برخي از تاثیرات بین اجزاء مدل طي زمان  نیستند و در حال تغییر مي

طول زمان ضروري است. در حالي که در اين  کنند. بنابراين بررسي اين موارد در ميبروز 
 مقطعي استفاده شده است. هاي تحقیق از داده

در ادامه پیشنهاد مي شود اعتبار مدل از روش هاي کمي بررسي شود و تاثیر هريک از 
عملکرد  هاي راهبردها، عوامل حیاتي موفقیت و اقدامات مديريت دانش بر هريک از جنبه
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رار گیرد. همچنین براي در نظرگرفتن نقش زمان در بررسي نتايج، مورد توجه ق ها دانشگاه
بکارگیري ابزارهاي متفاوتي چون سیستم هاي دينامیکي براي بررسي رفتار دينامیکي 

 ، را مي توان در تحقیقات بعدي مد نظر قرار داد.ها متغیرهاي مدل در دانشگاه
 

 نوشت پي
1. Knowledge management (KM) 

2. Content Analysis 

3. KM strategies 

4. KM focus 

5. KM source 

6. Explicit 

7. Tacit 

8. Critical success factors/Enablers 

9. Knowledge management practices/initiatives/processes 

10. Balanced Score Card (BSC) 
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 پيوست
 هر مولفه اصلي هاي مربوط به تايید و کشف زير مولفه هاي سوال :1پیوست شماره 

 سؤال رديف
 گزينه

در صورت انتخاب گزينه 

بلي ميزان موافقت خود را 

 مشخص فرمائيد.

در صورت انتخاب گزينه بلي، دليل 

يا نحوه تاثير گذاري عامل را ذکر 

 نمائيد

 5 4 3 2 1 خير بلي

1 

مستند آيا توجه به استراتژي سیستم محور )
سازي و ذخیره دانش سازماني به منظور 

( استفاده مجدد و به اشتراک گذاري آندستیابي، 
در ابتداي فرايند مديريت دانش در دانشگاه 

 ضروري و مناسب است؟

       

 

7 

کشف و به آيا توجه به استراتژي انسان محور )
اشتراک گذاري دانش از طريق راهنمايي، تعامل 

خبرگان، و ارتباط رو در رو میان همکاران، 
و ...( در ابتداي فرايند دانشجويان، کارمندان 

مديريت دانش در دانشگاه ضروري و مناسب 
 است؟

       

 

9 

تهیه و گسترش آيا توجه به استراتژي درون گرا )
دانش جديد از طريق جستجوي دانش در داخل 
دانشگاه مانند دانش نهفته در ذهن و رفتار افراد، نرم 

مديريت دانش ( در ابتداي فرايند افزار، تجهیزات و ...
 در دانشگاه ضروري و مناسب است؟

       

 

4 

تهیه و گسترش آيا توجه به استراتژي برون گرا )
دانش جديد از طريق جستجوي دانش در خارج 

علمي،  هاي از دانشگاه مانند انتشارات، پايگاه
 ها ديگر، صنعت، سازمان هاي مشاوران، دانشگاه

مديريت دانش در دانشگاه ( در ابتداي فرايند و ....
 ضروري و مناسب است؟

       

 

1 
توان اتخاذ نمود؟  ميچه راهبردهاي مديريت دانش ديگري  ها آموزشي، پژوهشي و پشتیباني اين دو حوزه در دانشگاه هاي در هريک از حوزه

 در صورت وجود دلیل خود را بیان نمائید.

2 
عنوان يکي از آيا عامل مديريت و رهبري ارشد به 

 باشد؟   مياقدامات مديريت دانش  هاي زير ساخت
       

 

2 
آيا فرهنگ سازماني بايد به عنوان يکي از عوامل 

 حیاتي مورد توجه قرار گیرد؟
       

 

2 
آيا در مرحله زير ساخت، توجه به فناوري 

 ضروري است؟
       

 

         مورد نیاز است؟ آيا توجه به منابع انساني 3

11 

و ساختار سازماني به  ها آيا توجه به سیستم
اقدامات مديريت  هاي عنوان يکي از زير ساخت

 باشد؟دانش ضروري مي

       

 

11 

آيا الزم است عامل مديريت و ارزيابي عملکرد 
به عنوان يکي از عوامل حیاتي مورد توجه 

 قرار گیرد؟
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 سؤال رديف
 گزينه

در صورت انتخاب گزينه 

بلي ميزان موافقت خود را 

 مشخص فرمائيد.

در صورت انتخاب گزينه بلي، دليل 

يا نحوه تاثير گذاري عامل را ذکر 

 نمائيد

 5 4 3 2 1 خير بلي

17 
شوند؟ در صورت وجود، دلیل يا نحوه تاثیر گذاري آن را  ميتوانند در موفقیت مديريت دانش دانشگاه موثر واقع  ميچه عوامل داخلي ديگري 

 بیان نمائید. 

19 

آيا توجه به شناسايي، کشف و کسب دانش به 
عنوان اولین اقدام مديريت دانش ضروري و 

 باشد؟مناسب مي

       

 

14 

آيا در نظر گرفتن فرآيند خلق دانش پس از 
-کشف، شناسايي و کسب ضروري و مناسب مي

 باشد؟

       

 

11 

آيا توجه به فرآيند ارزيابي، سازماندهي، ثبت و 
ذخیره سازي، بروز رساني و پااليش دانش 

 باشد؟ضروري و مناسب مي

       

 

12 

و انتشار دانش پس از  آيا توجه به فرآيند تسهیم
فرآيند ارزيابي، سازماندهي و ذخیره سازي 

 باشد؟ضروري و مناسب مي
       

 

12 
آيا توجه به استفاده و بکارگیري از دانش تسهیم 

 باشد؟شده در دانشگاه ضروري و مناسب مي
       

 

 تواند انجام شود؟ ميشود يا  ميچه اقدامات ديگري در رابطه با مديريت دانش انجام  ها در دانشگاه 12

13 

درصورت انجام اين اقدامات مديريت دانش، آيا 
عملکرد مالي )بودجه آموزشي، بودجه پژوهشي، 
درآمدهاي جانبي آموزشي و پژوهشي، کاهش 

منابع انساني( دانشگاه تحت تاثیر قرار  هاي هزينه
 رفت؟خواهد گ

       

 

71 

درصورت انجام اقدامات مديريت دانش، آيا 
عملکرد دانشگاه از جنبه مشتريان )رضايت 
کارکنان و دانشجويان، شهرت دانشگاه، موفقیت 

ديگر و ...( تحت  هاي کلي در مقايسه با دانشگاه
 تاثیر قرار خواهد گرفت؟

       

 

71 

مديريت دانش، آيا درصورت انجام اين اقدامات 
عملکرد دانشگاه از جنبه فرايندهاي داخلي 

، روندها، فرايندها و ...( تحت ها )تصمیم گیري
 تاثیر قرار خواهد گرفت؟

       

 

77 

درصورت انجام اين اقدامات مديريت دانش، آيا 
عملکرد دانشگاه از جنبه رشد و يادگیري )تولید 

جديد، رتبه دانشگاه در  هاي علم و فناوري، رشته
ديگر در داخل و خارج  هاي مقايسه با دانشگاه

تعريف شده، طراحي  هاي کشور، تعداد سرفصل
خدمات جديد، تعداد دانشجويان تحصیالت 

 تکمیلي و ...( تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
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 در مدل ها مربوط به روابط و چیدمان مولفه هاي سوال :7پیوست شماره 

 سؤال رديف
 گزينه

در صورت انتخاب 

گزينه بلي ميزان 

موافقت خود را 

 مشخص فرمائيد.

دليل خود را 

 بيان نمائيد.

 5 4 3 2 1 خير بلي

1 
از شروع اقدامات مديريت دانش در دانشگاه توجه  آيا قبل

 باشد؟هاي آن ضروري ميبه زيرساخت
       

 

7 
آيا قبل از شروع اقدامات مديريت دانش در دانشگاه توجه 

 باشد؟مديريت دانش ضروري مي هاي به استراتژي
       

 

9 
مديريت دانش، در  هاي اه قرار گرفتن استراتژيآيا جايگ

 باشد؟مدل صحیح مي
       

 

4 
تواند بر  ميآيا انتخاب نوع استراتژي مديريت دانش 

 عوامل حیاتي موفقیت تاثیر گذار باشد؟
       

 

1 
تواند بر  مياب نوع استراتژي مديريت دانش آيا انتخ

 عملکرد دانشگاه تاثیر گذار باشد؟
       

 

2 
تواند  ميبه عوامل حیاتي موفقیت مديريت دانش  آيا توجه

 بر عملکرد دانشگاه تاثیر گذار باشد؟
       

 

2 
ي اقدامات مديريت دانش در دانشگاه، عملکرد آيا اجرا

 را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ ها دانشگاه
       

 

2 
باشد؟ در صورت پاسخ منفي لطفاً نظر خود براي ها صحیح و کامل ميدر مدل و ارتباطات آن ها آيا وجود و جايگاه قرار گرفتن مولفه

 بهبود مدل را ارائه فرمائید.
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مقايسه مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط راهبردهاي مديريت دانش، عوامل  :9پیوست شماره 
 حیاتي موفقیت، اقدامات مديريت دانش و عملکرد سازماني

 محقق

 اجزاء در نظر گرفته شده در مدل

جامعه مورد 
 مطالعه

 نتايج

 هاي راهبرد
 مديريت دانش

 حياتيعوامل 
موفقيت مديريت 

 دانش

اقدامات مديريت 
 دانش

عملکرد سازماني )چهار 
جنبه کارت امتيازي 

 متوازن(

چوي و جونگ 
(7111) 

انسان محور، 
سیستم محور و 

 پويا

مالي: درآمد غیرر عرادي    - -
 تجمعي

تولیردي،   هاي شرکت
 مالي و خدماتي

بازار بورس به راهبرد پويا واکرنش خاصري   
نشان نداد. راهبرد انسران محرور براالترين    

و خردماتي   هاي شرکتعملکرد مالي را در 
مرالي   هاي در شرکتراهبرد سیستم محور 

 داشت.
وو و 

همکاران 
(7111) 

ضمني گرا، 
 صريح گرا

حمايت 
مديريت 
ارشد، 

ارتباطات، 
خالقیت، 
فرهنگ، 
افراد، 
، ها مشوق

 ارزيابي

به اشرتراک   
گرررررذاري 

 دانش

مررالي: درآمررد برره   
 دارائي

 هررراي شررررکت
 تايواني

 راهبردهاي مرديريت دانرش، کرامال   
منجر به بهبود يا بدتر شدن عملکررد  

 نمي شوند.

چوي و 
همکاران 

(7112) 

صريح گرا، 
ضمني گرا؛ 
درون گرا، 
برون گرا؛ 

-ضمني
درون گرا، 

 -صريح
 برون گرا

 مالي: سودآوري - -
مشتريان: موفقیرت  
کلرري، نرررد رشررد  

 سهم بازار
رشررد و يررادگیري:  

 نوآوري  

 هررراي شررررکت
تولیدي، مرالي و  

 خدماتي

صريح گرا نسربت بره ضرمني    راهبرد 
گرا منجر به عملکرد بهترري خواهرد   
شررد. تلفیررق دو راهبرررد درون گرررا و 
برون گرا عملکرد باالتري نسربت بره   

خواهرد داشرت.    هرا  اجراي يکي از آن
درون  -توجه به هردو راهبرد ضرمني 

بررون گررا منجرر بره      -گرا و صريح
 نتايج راهبردي خواهد شد.

گرينر و 
همکاران 

(7112) 

ستند م
سازي، 
شخصي 

 سازي

فرهنگرررررو 
 فناوري

به اشرتراک  
گرررررذاري 

 دانش

مالي: گزارش موفق 
 مالي

رشررد و يررادگیري:  
تعداد مشکالتي که 
توسرررط ابتکرررارات 
مديريت دانش حل 
شده، گزارش موفق 

 غیر مالي  
مشررتريان: گررزارش 

 موفق غیر مالي

 هررراي شررررکت
 غیرمشاوره اي

در سازمان هايي که راهبرد کسرب و  
را الزم  هرا  کرارايي فراينرد   هرا  کار آن

بايسرت ابتردا بره راهبررد      ميدانسته، 
مستند سازي توجره شرود و سرازمان    

، نروآوري در  هرا  هايي کره راهبررد آن  
بايسرت   مري محصول و فرايند است، 

ابتدا به راهبرد شخصي سازي اسرتناد  
 نمايند.

چوي و 
لي 

(7117) 

انسان 
محور، 
سیستم 
 محور

مررالي: درآمررد برره    خلق دانش -
 فروش

 هررراي شررررکت
 صنعتي

راهبرد انسان محور جهرت اجتمراعي   
سازي و راهبرد سیستم محور جهرت  
ترکیب مناسب است. ترکیرب هرر دو   
راهبرررد در درونرري سررازي و بیرونرري 
سازي مفید است. همسرويي پويراي   

تواند منجرر بره    ميراهبردهاي دانشي 
عملکرد بهتر گردد گرچه بسته به انواع 

 وت است.، متفاها مختلف سازمان
يانگ 

(7111) 
وارد کردن 

سريع 
سیستم 
پاداش، 

به اشرتراک  
گرررررذاري 

مشتريان: موقعیرت  
اسررتراتژيک، سررهم 

صررررررررررنايع 
 نو هاي فناوري

يکپارچرره نمررودن بخررش تحقیررق و 
 هراي  توسعه با دانش حاصل از پرروژه 
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دانش 
جديد به 
شرکت 

)برون گرا(، 
همکاري 
قابل توجه 
با پايگاه 
دانش 
سازمان 
)مستند 
 سازي(

هوش 
بازار،يکپارچه 

نمودن 
بخش 

تحقیق و 
توسعه با 
دانش 

 هاي پروژه
قبلي، 

تخصیص 
منابع قابل 
توجه، تعهد 

 مديريت

درون دانش 
سررررازماني، 
خلرررررق و 
انتشار مروثر  

 دانش

و  هرا  بازار، توانمندي
 موقعیت رهبري

قبلي در رابطه میان بکارگیري راهبررد  
مديريت دانش و عملکررد راهبرردي   

ذار نمي باشرد. هروش   شرکت تاثیر گ
تجاري موجب تاخیر يا ممانعت تراثیر  
راهبرد مرديريت دانرش برر عملکررد     

مررورد نظررر  هرراي راهبررردي شرررکت
گررردد. در نظررر گرررفتن مرروارد   مرري

سیسررتم پرراداش، نرروآوري فراينررد،   
يکپارچرره نمررودن بخررش تحقیررق و 

قبلري؛   هراي  توسعه برا دانرش پرروژه   
هرروش بررازار و برره اشررتراک گررذاري 

 سازماني ضروري است.دانش درون 

چوي و 
لي 

(7111) 

ساختار  -
سازماني، 
فرهنگ 
سازماني، 
پرسنل، 
 فناوري

خلرررررق و 
 انتشار دانش

مررالي: درآمررد برره   
 سرمايه

غیررر مررالي: خررود  
 اظهاري

کره  هاي سازمان
 اي

اختررار سررازماني متمرکررز، يررک    س
برآوردکننده مناسب برراي نشرر دانرش    

باشد و رابطه معکوسري برا آن دارد.   مي
فرهنررگ سررازماني رابطرره مسررتقیم و  
معناداري با فرآيند خلق دانش دارند. تنها 
فاکتور همکاري در فرهنرگ سرازماني   
تاثیر مستقیمي بر فرآيند نشر دانش دارد. 
فاکتور پشتیباني فناوري اطالعرات نیرز   
تاثیر معناداري بر فرآيندهاي خلق و نشر 
دانش ندارد. فرآينردهاي خلرق و نشرر    

رد غیرمالي سازمان تراثیر  دانش بر عملک
دارند. ولي تنها فرآيند خلق دانش تراثیر  

  معناداري بر عملکرد مالي سازمان دارد.
لررررري و 
چررررروي 

(7111) 

مجهرررول، 
 -انسرررران

محرررررور، 
 -سیسرررتم

محرررررور، 
 پويا

سرررررراختار 
سررررازماني، 
فرهنرررررگ 
سررررازماني، 
پرسرررررنل، 

 فناوري

 مالي: سود آوري خلق دانش
مشتريان: موفقیرت  
کلرري، نرررد رشررد،  
سهم برازار، وسرعت   
کررار در مقايسرره بررا 

 رقبا
رشررد و يررادگیري:   

 نوآوري

 هررراي شررررکت
 تجاري

راهبرد پويا منجرر بره عملکررد بهترر     
گررردد. راهبردهرراي انسرران و    مرري

سیسررتم محررور تفرراوت چنررداني در  
عملکرد سازمان نشان ندادند. فراکتور  
اعتماد در فرهنگ سرازماني برتمرامي   

تري  فرآيندهاي خلق دانرش تراثیر مثب  
دارد. فناوري اطالعات تاثیر مثبتي برر  
فرآينررد ترکیررب کررردن دارد. فرآينررد 
خلق دانش تراثیر مثبتري برر توسرعه     
عملکرد سازماني دارد. راهبررد انسران   
محررور مبتنرري بررر فرآينررد اجتمرراعي 
کردن بسیار کاراتر از راهبررد سیسرتم   

 محور مبتني بر ترکیب کردن است.
تسررراي و 
لررررررري 

(7112) 

راهبرررررررد  -
 ب و کار  کس

 مالي: سودآوري خلق دانش
فراينرردهاي داخلرري: 

 کارائي و رشد

راهبرد کسب و کرار تراثیر مثبتري برر      نوپا هاي شرکت
فرآيند خلق دانش دارد. فرآينرد خلرق   
دانش تاثیر مثبتي بر عملکررد کسرب   
و کار دارد. فرايند خلق دانرش نقرش   
میاني در رابطه میان راهبرد کسرب و  

 کند. ميکار و عملکرد سازمان بازي 
لررررري و 
همکرراران 

(7113) 

گرررايش برره  -
 کارآفريني  

سرمايه، سرود  مالي:  خلق دانش
سررررمايه گرررذاري 
روي سرررررررهام و 

 ها بازگشت دارائي

گرايش به کار آفريني تاثیر مثبتري برر    افراد کارافرين
فرآيند خلق دانش دارد. فرآينرد خلرق   
دانش تاثیر مثبتي بر عملکررد کسرب   
و کررار دارد. فرآينررد خلررق دانررش در  
میان رابطه بین گرايش به کرارآفريني  
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شرده  و عملکرد کسرب و کرار واقرع    
 است.     

اسررکولز و 
هوگررررل 

(7112) 

رشررد و يررادگیري:   خلق دانش - -
 هرراي نرروآوري ايررده

 محصول

 هررراي شررررکت
 صنعتي

هرچهررار فرآينررد مرردل نوناکررا ترراثیر  
 مثبتي بر نوآوري سازماني دارد.

ريررررررا و 
همکرراران 

(7113) 

مررالي: حاشرریه سررود  خلق دانش - -
 عملیاتي

مشررتريان: عملکرررد 
 بهتر

داخلري:   هراي  فرايند
 وري نیروي کاربهره

 هررراي شررررکت
تولیررررررردي و 

 خدماتي

اثر ترکیبي فرآيند خلق دانش برر هرر   
يررک از دو شرراخص عملکرررد تايیررد 
گرديد. شرکت هايي که فرآيند خلرق  
دانش متوازن داشتند، عملکرد بهتري 

 داشتند.

هررررروا و 
همکرراران 

(7113) 

فرهنگ کرار   -
 گروهي

به اشرتراک  
گرررررذاري 

 دانش  

يررادگیري: رشررد و 
عملکرررد نرروآوري  
خررردمات، رفترررار  
نرررروآوري ارائرررره  
خرردمات کارکنرران، 

 رشد خدمات جديد

به اشتراک گذاري دانش هم به طرور   هتلداري
مستقیم و هم غیر مستقیم  از طريرق  
متغیر میاني فرهنگ کار گروهري برر   
عملکرررد نرروآوري خرردمات ترراثیر    

 گذاراست.

زاک و 
همکرراران 

(7113) 

به اشرتراک   - -
گرررررذاري 
دانررررررش، 
کسررررب و 
خلق دانش، 
يرررادگیري، 
نقشررررررره 
بررررررداري 

 دانش

مررالي: درآمررد برره   
، درآمرد بره   ها دارائي

 سرمايه و سودآوري
مشررتريان: رهبررري 
محصررول، رابطرره  

 نزديک با مشتري
فراينرردهاي داخلرري: 

 برتري عملیاتي

 هرراي دانشررکده
 بازرگاني

تاثیر مستقیم اقدامات مديريت دانرش  
سرازمان و نبرود   با عملکرد غیر مرالي  

 رابطه مستقیم با عملکرد مالي.

جانرررگ و 
همکرراران 

(7113) 

راهبرررررررد  -
سررررازماني، 
فرهنرررگ و 
سرررررراختار 

 سازماني  

 خلق دانش،
به اشرتراک  
گرررررذاري 
دانررررررش، 
بکرررارگیري 

 دانش

مررالي: اثررر بخشرري 
 سازماني

مشررررتريان: اثررررر 
 بخشي سازماني

سازمان تولیردي،  
خررررررردماتي و 

 کشاورزي

مديريت دانرش بطرور کامرل نقرش     
میرراني در رابطرره میرران فرهنررگ و  
اثربخشي سازماني و بره طرور جزئري    
در رابطرره مررابین سرراختار و راهبرررد  
سازماني با اثربخشي سرازماني برازي   

کند. فرهنرگ و راهبررد سرازماني     مي
بررر اثربخشرري مررديريت دانررش و    
سازماني تاثیر مثبرت دارنرد و سراختار    

 اثیر منفي دارد.سازماني بر هر دو  ت
يانرررگ و 
همکرراران 

(7113) 

فنررررراوري  -
اطالعرررات، 
فرهنررررگ، 
سرررررراختار 

 سازماني

مالي: رشد فرروش،   -
رشد سرود، کراهش   

 اجرايي هاي هزينه
مشررتريان: خرردمات 

 به مشتريان

رشد و 
يادگيري : 

 نوآوري

و  هرررا آژانرررس
 هررراي سرررازمان
 کشتیراني

 
 
 
 
 
 
 

فرهنگ و ساختار سازماني بر هر سره  
عملکرد سرازماني تراثیر مثبرت    جنبه 

دارد. پشتیباني فناوري اطالعات تنهرا  
 بر نوآوري تاثیر گذار است.

چیانرررگ  
(7114) 

منابع انساني،  -
فرهنگرررري، 
سرراختاري و 

 فناوري

مشررتريان و بررازار:   -
 مزيت رقابتي

بخش تحقیرق و  
توسررررررررررعه 

 هررراي شررررکت
 تولیدي

عوامل انساني، فرهنگري و سراختاري   
سازمان تاثیر گذارنرد.  بر مزيت رقابتي 

فناوري بر مزيرت رقرابتي اثرر منفري     
مررديريت دانررش  هرراي دارد. قابلیررت

بطور قابل توجهي برر مزيرت رقرابتي    
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 تاثیر گذارند.
جیانررگ و 
لررررررري 

(7113) 

مشررررارکت  -
برابررررررررر 

و  هرا  سازمان
تاسررررریس 
شررخص يررا 
سرررررازمان 
جديرررررررد 
حقررروقي؛ و 
همکرررراري 

 قراردادي

به اشرتراک  
گرررررذاري، 

 خلق دانش

يررادگیري: رشررد و 
 نوآوري

 هررراي شررررکت
 تولیدي

محردوده همکراري بررر بره اشررتراک    
گذاري بطور مثبت تاثیر گرذار اسرت،   
اما رابطه مسرتقیمي برا خلرق دانرش     
ندارد. به اشتراک گذاري دانش، خلرق  

در عملکرررد  هررا دانررش و تعامررل آن
همکرار بسریار    هراي  نوآوري سازمان

 تاثیر گذارند.

کیسلینگ 
و 

همکرراران 
(7113) 

دانرررررررش  -
 کارکنان

جسررررتجو، 
کسرررررب، 
تبررررررادل، 
يکپارچرررره 
سررررررازي 
دانش، تغییر 

 دانش بازار

فراينرردهاي داخلرري: 
 بهبود محصول  

رشررد و يررادگیري:  
نوآوري،  اصرالح و  

 پیشرفت کارکنان

چند  هاي شرکت
 ملیتي

دانش کارکنران برر مرديريت دانرش     
سررازمان ترراثیر مثبررت دارد. مررديريت 

 هراي  دانش بر هرر يرک از عملکررد   
سررازمان ترراثیر گررذار اسررت. دانررش  
کارکنان بر خروجي سازمان بي تراثیر  

 است.
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 آن هاي اصلي و زير مولفه هاي کشف و تايید مولفه :4شماره  پیوست 

 مولفه
 تعداد

 کنندگان تاييد
 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان

سیستم -راهبرد
 محور

3 

حتي در دانشگاه هايي که سیستم مديريت دانش اجرا نشده اين راهبرد 
 هاي شود. مانند استفاده از نرم افزارها، بانک ميبه طور غیر رسمي دنبال 

و صورت جلسات؛  ها راهنما، ثبت روال هاي ، کتابچهها اطالعاتي، پورتال
در آموزشي و پژوهشي  هاي مدون سازي تجربیات و ثبت وقايع در زمینه
)کاغذي و الکترونیکي(،  ها برخي از موارد، تهیه طرح درس و جزوه

در  ها متعدد در دانشگاه هاي ضبط شده و ايجاد پايگاه هاي کالس
خصوص دانش عمومي و تخصصي پرسنل، دانشجويان و دانش 

 .آموختگان
انسان  -راهبرد

 محور

3 

موجود  هاي تنوع و تخصصي بودن دانش ؛ها دانشگاه هاي ماهیت فعالیت
تعامل افراد از طريق شرکت در شوراها و جلسات؛ برگزاري  ؛در آن
؛ ها تحقیقاتي، آموزشي و قطب هاي ؛ تشکیل گروهها و همايش ها کارگاه

ديگر و در نظر گرفتن  هاي تدريس اعضاي هیئت علمي در دانشگاه
 هاي تجربیات اساتید بازنشسته و دانشجويان )مخصوصا دانشجويان دوره

حتي در دانشگاه هايي که سیستم مديريت دانش ؛ صیالت تکمیلي(تح
 شود مياجرا نشده اين راهبرد به طور غیر رسمي دنبال 

درون  -راهبرد
 4 گرا

؛ ارتباط زياد با صنعت، جامعه، ها باز دانشگاه هاي به لحاظ فعالیت
پژوهشي  هاي و ... به خصوص در فعالیت ها ديگر، سازمان هاي دانشگاه

را از محیط بیرون مجزا ديد. از اين رو مطرح نمودن  ها توان دانشگاهنمي 
 آنها مناسب نمي باشد و بهتر است از مدل حذف گردد.

برون  -راهبرد
 4 گرا

 -عامل موفقیت
مديريت و 
 رهبري ارشد

3 

فراهم سازي زمینه  ؛جذب و حفظ نخبگان ؛رسمي نمودن مديريت دانش
 ؛شناسايي تنگناها؛ تعامل بیشتر با ذي نفعان دانشگاه ؛ها بروز تخصص
شناخت محیط بیروني؛ ؛ در نظر گرفتن عوامل انگیزشي ؛ها تعیین ارزش

برنامه  ؛برنامه ريزي استراتژيک ؛بستر سازي جهت حفظ و جذب نخبگان
در نظر گرفتن تجربیات افراد در انتخاب  ؛تخصیص منابع ؛ريزي مالي

 ؛به روز بودن ؛ارتباطات قوي ؛ع مديريت دانشتوجه به موضو؛ مديران
 ؛الگوبرداري ؛ديگر هاي دانشگاه هاي آگاه بودن از فعالیت ؛سیستم نگري

وجود شوراي رفع مشکالت در  ؛بین المللي هاي تفاهم نامه ؛ها اتحاديه
جهت بررسي مشکالت دانشجويان، اساتید و پرسنل در  ها دانشگاه

يجاد فضاي تعامل اجتماعي براي ا ؛آموزشي و پژوهشي هاي حوزه
مديريت  هاي منابع انساني در راستاي فعالیت هاي سیاست؛ دانشجويان

 و قوانین ها وضع آيین نامه؛ اعتقاد به موضوع مديريت دانش؛ دانش
 -عامل موفقیت

 فرهنگ سازماني

3 

دانش خود را در اختیار ديگران قرار ، روحیه استفاده از دانش ديگران
کنار گذاشتن فرهنگ ، گروهي و شبکه اي هاي عالقه به فعالیت، دادن

نهادينه شدن اقدامات ، و پذيرش تجربیات توسط کارکنان ها دفن تجربه
مديريت دانش، کم رنگ شدن شخصي نگري و شخصي خواهي، تقويت 

مطرح نمودن موفقیت بیشتر ، ديني( هاي روحیه يادگیري )حتي از روش
د به اقدامات مديريت دانش و منافع حاصل از اعتقا، گروهي هاي فعالیت

تشويق به ، توجه به منافع سازماني، روحیه علمي و پژوهشگري، آن
 اشتراک گذاري دانش و دوري از پنهان کاري

 -عامل موفقیت
 2 فناوري

؛ مديريت دانش هاي سخت افزارها و نرم افزارهاي مرتبط با فعالیت
تسهیل کننده  هاي فناوري ؛ها جهت سهولت دسترسي به دانش ها فناوري

مربوط به  هاي فناوري؛ خلق دانش )تجهیزات آزمايشگاهي و کارگاهي(
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مناسب محیط دانشگاهي در  هاي نرم افزارها و فناوري؛ انواع دانش
مرتبط با ذخیره و بازيابي  هاي فناوري؛ آموزشي و پژوهشي هاي حوزه

تسهیل  هاي فناوري ؛اطالعاتي انواع دانش هاي بانک؛ بهترين تجربیات
کننده کار گروهي و تجهیزاتي و نرم افزارهايي که خبرگان را به هم 

تسهیل کننده روندها و فرايندها اقدامات  هاي فناوري؛ نمايد ميمتصل 
 مديريت دانش

 -عامل موفقیت
 منابع انساني

3 

مشارکت افراد  ؛دانش تخصصي اعضا )تالیفات، مقاالت، اختراعات و ...(
 ها دانش تخصص و تجربیات مديريتي آن، و ... ها ، همايشها در انجمن

 هاي عالقه افراد به فعالیت؛ مديريت دانش با ها آشنايي آن ؛در دانشگاه
توان جذب دانش توسط ؛ کیفیت دانشجويان ورودي ؛مديريت دانش

جي( در ديگر )داخلي و خار هاي پذيرش فارغ التحصیالن دانشگاه؛ افراد
رايج بین المللي؛  هاي مقاطع باالتر هر دانشگاه؛ تقويت پرسنل در زبان

مهارت ؛ وجود کارشناسان خبره با ديدگاه سیستمي در حوزه آموزش عالي
رتبه علمي و ؛ کاري هاي تاسیس شبکه  ؛ايجاد تعامل در محیط کار

ر و میزان آشنايي کارکنان با کامپیوت؛ سابقه اجرايي اعضاي هیئت علمي
توانايي و عالقه به انجام کارهاي ؛ آموزشي گذرانده شده هاي دوره

 ها انجمن؛وجود گروهي
 -عامل موفقیت

و  ها سیستم
 ساختار سازماني

3 

پروژه اي بین  هاي تشکیل تیم؛ ساختار سازماني مسطح و انعطاف پذير
نحوه تصمیم گیري و بهره گیري از تجربیات ديگران در تصمیم ؛ اعضا

توجه به روابط ؛ هرم هیئت علمي و رعايت آن در سطوح مديريتي؛ گیري
حق مالکیت  ؛، تسهیل روندها و فرايندهاها و انسجام آن ها بین حوزه

ساختار ايجاد کننده فضاي  ؛ها تفويض اختیار به زير مجموعه ؛فکري
سهولت همکاري با محیط  ؛تعامل اجتماعي براي پرسنل و دانشجويان

مشخص بودن شرح ؛ ودن فضاي اجراي امور دانشگاهمشارکتي ب؛ بیروني
سهولت جريان دانش و ؛ سهولت جريان اطالعات بین افراد؛ وظايف

نظام جانشیني و ؛ بیروني هاي تجربیات بین واحدها و با سازمان
 جايگزيني

 -عامل موفقیت
مديريت و 

 ارزيابي عملکرد

2 

 هاي آيین نامهاعضا در زمینه مديريت دانش در  هاي ديده شدن فعالیت
ترفیع و ؛ ارزيابي نحوه تعامل کارکنان با يکديگر و دانشجوياني؛ ارزياب

 هاي اجرايي افراد و تصمیم گیري هاي ارزيابي فعالیت؛ ارتقا کارکنان
منسجم مرتبط با مديريت دانش در  هاي ارائه شاخص؛ ها جمعي آن

)مشخص بودن افراد در  ها و دانشگاه ها ، دانشکدهها ارزيابي افراد، گروه
، تعداد استنادها به موضوعات آموزشي، پژوهشي و اجرايي افراد، ها شبکه

 ؛اقتصاد، صنعت و تولید و ...( هاي تعداد فارغ التحصیالن موثر در بخش
مشخص  ؛اندازه گیري اثرات تصمیم گیري و دادن بهاي تصمیمات خطا

رسنل با سیستم بودن تعهدات و انتظارات دو طرفه دانشجويان و پ
ارزش دادن به افرادي که ارتباطات قوي دارند؛ ارزيابي  ؛مديريت دانش

ارزيابي عملکرد علمي و پژوهشي اعضا؛ ارزيابي ؛ روحیه کار تیمي
در مديريت عملکرد ؛ وضعیت خلق و به اشتراک گذاري دانش توسط افراد

به مديريت دانش تاحدي مورد توجه قرار گیرد که  هاي بايد فعالیت
 .آموزشي و پژوهشي لطمه وارد نشود هاي کیفیت فعالیت

کسب و  -اقدام
 خلق دانش

3 

شناسايي دانش مورد نیاز، تعیین محل دانش، ؛ ها ماهیت فعالیت دانشگاه
و  ملي هاي کسب و جمع آوري دانش، به روز رساني دانش؛ تفاهم نامه

به روز شدن محتواي  ؛ايجاد فرصت مطالعاتي براي پرسنل ؛بین المللي
 ؛ تولید علمآموزش و پژوهش
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ذخیره  -اقدام
 2 سازي دانش

تدوين دانش؛ ممیزي، ؛ به روز رساني محتواي دانش، سطح دسترسي
 ها وجود کتابخانه؛ ثبت و سازماندهي دانش، به روز رساني محتواي دانش

 جهت ذخیره سازي مستندات علمي و اجرايي ها و پايگاه
به  -اقدام

اک گذاري اشتر
 دانش

3 

؛ تخصصي و مشترک هاي ، پروژهها شرکت در شوراها، سمینارها، کارگاه
جمعي، ارزيابي  هاي آموزش، تصمیم گیري؛ توسعه و ترويج دانش انتقال،

برگزاري جلسات هم انديشي و تعامل بیشتر با ؛ و ممیزي دانش
داخل دانشگاه و  هاي ديگر، مراجع قانون گذاري و بین حوزه هاي دانشگاه
 هاي و مجامع در زمینه فعالیت ها ، وب سايتها ؛ ايجاد پايگاهها دانشکده

، صنعت و جامعه قرار دادن؛ ها آموزشي و پژوهشي و در اختیار دانشگاه
مشترک  هاي با يکديگر؛ فعالیت ها مردم نهاد دانشگاه هاي تعامل سازمان

ديگر؛ تبادل دانشجو،  يها و دانشگاه ها آموزشي و پژوهشي با دانشکده
کوتاه مدت )تک درس( يا بلند مدت )يک  هاي استاد و کارمند براي دوره

 يا دو ترم(
بکارگیري  -اقدام

 3 دانش

 ؛آموزشي و پژوهشي هاي ارتقاء کمي و کیفي فعالیت ؛ارتقاء سطح پرسنل
تعريف آموزشي و پژوهشي؛ پشتیباني دو حوزه  هاي بهینه سازي فعالیت

معرفي  ؛جديد هاي اجراي دوره پژوهشي؛ هاي ؛انجام طرحجديد هاي رشته
 ارتقاء کیفي پرسنل؛ دانشجويان اشتغال ؛دانشگاه به جامعه

عملکرد 
 3 مالي -دانشگاه

و  ها حسابداري افراد، دانشکده؛ ها درآمد پژوهشي و آموزشي دانشگاه
)در قبال بودجه، تجهیزات و امکانات در اختیار، چه خروجي  ها دانشگاه

 جذب اعتبار پژوهشي بیشتر؛ مالي و غیر مالي داشته است(
عملکرد 
 -دانشگاه

 مشتريان
3 

میزان ؛ کارآفريني و اشتغال فارغ التحصیالن؛ معرفي دانشگاه به جامعه
مفید بودن کاربردي و ؛ ها تولید شده توسط دانشگا هاي مفید بودن فناوري

و ...(  ها ، مقاالت، رسالهها )طرح ها خروجي آموزشي و پژوهشي دانشگاه
براي جامعه؛ میزان اشتغال به کار مفید و مرتبط با تخصص فارغ 
التحصیالن؛ رضايت و ارتقاء دانشجويان، پرسنل و ذي نفعان ديگر؛ 

کیفیت ؛ پاسخگويي به انتظارات جامعه و اطالع رساني در همین رابطه
 دانشجويان

عملکرد 
 -دانشگاه

 فرايندهاي داخلي
3 

و  ها تسريع تصمیم گیري؛ همراستايي فرايندها؛ تسهیل روندها و فرايندها
 حل مسائل

عملکرد 
رشد و  -دانشگاه

 3 يادگیري

، نشريات، دانشمندان ها تعداد کتاب؛ تولید علم و فناوري؛ جديد هاي رشته
 هاي دانشگاه در مقايسه با دانشگاهرتبه ؛ و دانشجويان تحصیالت تکمیلي

 هاي تعريف شده و رشته هاي ديگر در داخل و خارج کشور؛ تعداد سرفصل
 جديد و طراحي خدمات جديد
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 هاي اصلي کشف و تايید روابط بین مولفه :1شماره  پیوست
 ها عملکرد دانشگاه( تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر 1

 شوندگان دليل/ نظرات مصاحبه مولفه
سیستم محور و 

 انسان محور
مورد تايید مصاحبه شوندگان نبود و  ها تاثیر مستقیم راهبردهاي مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه

ممکن است بر  ها تنها مصاحبه شونده سوم معتقد بود، راهبردها از اين جهت که صرف اعالم آن
 ذي نفعان تاثیر گذار باشد.ديدگاه مخاطبان تاثیر گذار باشد، ممکن است بر جنبه 

 اقدامات مديريت دانش( تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر 2
 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان مولفه

سیستم محور و 
 انسان محور

گیرد. نحوه کسب و به اشتراک  راهبرد سیستم محور، اقدام ذخیره سازي دانش مشخص تر صورت ميدر 
متفاوت است. در راهبرد سیستم محور، اقدامات مديريت دانش منسجم تر انجام گذاري دانش در دو راهبرد 

هاي آموزشي راهبرد سیستم محور تاثیر خوبي بر اقدامات  گیرد. از نظر مصاحبه شونده هشتم، در فعالیت مي
به نظر اکثر مصاحبه شوندگان برنامه ريزي جهت مديريت دانش بدون مهیا  مديريت دانش نخواهد داشت.

 .مودن بسترهاي الزم، منجر به اقدامات مديريت دانش نخواهد شدن
 عوامل حياتي موفقيت( تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر 3

 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان مولفه
سیستم محور و 

 انسان محور
خود را مستند نمايند.  ها با اتخاذ راهبرد سیستم محور، مديران بايد سعي نمايند شیوه تصمیم گیري

ايجاد فضاي تعامل مناسب توسط مديريت در راهبرد انسان محور مهم است. با توجه به نوع راهبرد 
را فراهم نمايند. که راهبرد سیستم محور بر سبک  ها بايست زمینه بروز توانمندي مي، مديران 

مديريت دانش مشخص شده،  مديريت تاثیر گذار است. مديريت ارشد دانشگاه بر اساس نوع راهبرد
 انگیزشي را مشخص نمايد. هاي بايست منابع الزم را اختصاص دهد و برنامه مي

تغییرات فرهنگي بیشتري در راهبرد سیستم محور نیاز است. در راهبرد انسان محور توانمند نمودن 
فرايندهاي نمونه به گیرد. بر اساس نوع راهبرد ،  ميفرهنگ پرسنل در روابط اجتماعي مد نظر قرار 

 طور غیر رسمي تهیه شود به طوري که طي زمان به صورت عادت شود و فرهنگ افراد تغییر يابد.
در راهبرد سیستم محور عامل فناوري اهمیت بیشتري نسبت به راهبرد انسان محور دارد و بايد به 

 آن توجه شود.
 شود. ميي در راهبرد انسان محور بر عامل منابع انساني تاکید بیشتر

و حفظ امنیت( معموال در  ها ، کاربردها، دسترسيها )مسئولیت ها در راهبرد سیستم محور، سیستم
شوند. در راهبرد سیستم محور، ساختارها بايد کامال مشخص باشد در حالي که در  ميساختارها پیاده 

 توانند منعطف باشند. ميراهبرد انسان محور، ساختارها تا حدودي 
ارزيابي عملکرد در راهبرد  هاي فاده از مخازن دانش و تجربه به عنوان يکي از گزينهمیزان است

 سیستم محور مطرح است. ارزيابي افراد در راهبرد انسان محور عامل مهمي است.
 ها تاثير عوامل حياتي موفقيت بر عملکرد دانشگاه( 4

 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان مولفه
مديريت و 

 رهبري ارشد
 .موثر است ها عملکرد دانشگاه هاي عامل مديريت و رهبري بر تمام جنبه

عامل فناوريي ممکن است در کوتاه مدت بر جنبه مالي تاثیر منفي داشته باشد ولي در بلند مدت  فناوري
 اين چنین نخواهد بود و بر سه جنبه ديگر عملکرد نیز تاثیر مثبت دارد.

فرهنگ 
 سازماني

ذي نفعان، فرايندهاي داخلي، رشد و يادگیري تاثیر  هاي تواند بر جنبه ميعامل فرهنگ سازماني 
 گذار باشد.

باشد. جنبه ذي  ميرشد و يادگیري تحت تاثیر عوامل ساختار سازماني  و داخلي هاي فرايند هاي جنبه منابع انساني
تخصصي، تجربه، مهارت و توانايي پرسنل دانش . تواند از عامل منابع انساني تاثیر پذيرد مينفعان 

 از عوامل موثر بر مزيت رقابتي دانشگاه هاست. ها بويژه اعضاي هیئت علمي دانشگاه
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ها  سیستم
 وساختار سازماني

 تاثیر گذار است.رشد و يادگیري  و هاي داخلي هاي فرايند جنبهعامل سیستم و ساختار سازماني بر 

مديريت 
 عملکرد

 باشد. تحت تاثیر عامل مديريت عملکرد ميو ذي نفعان هاي داخلي، رشد و يادگیري  هاي فرايند جنبه

 تاثير عوامل حياتي موفقيت بر اقدامات مديريت دانش( 5
 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان مولفه

مديريت و 
 رهبري ارشد

دانش، توجه به آن و مشخص  تواند از طريق رسمي نمودن راهبردهاي مديريت ميمديريت دانشگاه 
مشخص نمودن نوع دانش  ،داخلي و خارجي دانشگاه در رابطه با مديريت دانش هاي نمودن سیاست
کسب و استفاده کنندگان آن، تخصیص منابع، مرتبط نمودن مديريت دانش با  هاي مورد نیاز، محل

ارشد بر تمام اقدامات  انگیزشي توسط مديريت هاي عملکرد دانشگاه و ايجاد مکانیزم هاي شاخص
 مديريت دانش تاثیر گذار است.

ست. تاثیر آن در افناوري )سخت افزار و نرم افزار( عامل تسهیل کننده اقدامات مديريت دانش  فناوري
 ذخیره سازي بیشتر و در بکارگیري کمتر است.

فرهنگ 
 سازماني

اقدامات مديريت دانش مناسب است در زمینه تقويت روحیه همکاري، اعتماد، خوش بیني، قبل از 
پاسخگويي و مسئولیت پذيري فردي و گروهي فرهنگ سازي صورت گیرد؛ به نحوي که پرسنل 

بايست ابتدا بر اساس نمونه ايجاد شده  ميمشارکت در اقدامات مديريت دانش را وظیفه خود بدانند. 
ورت گیرد تا همه اقدامات مديريت دانش به درستي اجرا گردد. براي بکارگیري فرهنگ سازي ص

 بايست ابتدا فرهنگ سازي شود. ميدانش 
 ها تخصص، تجربه، اعتبار، ارتباطات و تعامالت اجتماعي نیروي انساني، مشاوره، آموزش و رشد آن منابع انساني

 ش است.عامل مهمي در اقدامات مديريت دانش و بخصوص خلق دان
 ها سیستم

وساختار 
 سازماني

تا  ها گردد. گرچه ساختار دانشگاه مياقدامات مديريت دانش بر اساس ساختار موجود طراحي و اجرا 
غیر متمرکز، مديريت جريان و  هاي رسد ساختار ميحدودي مشخص و ثابت است. اما به نظر 

به گردش دانش در سازمان و نهايتا تر نموده و در نتیجه زمانبندي کار و دانش روندها را شفاف
 اقدامات مديريت دانش کمک نمايد.

مديريت 
 عملکرد

عامل مديريت عملکرد و به طور خاص ارزيابي افراد بر اساس میزان ارتباطات و تعامل در 
گروهي، تقويت و آموزش افراد در اين بعد، ارزيابي عملکرد دانشي، بررسي اثربخشي،  هاي فعالیت

 اصالح، رشد، استاندارد سازي و خودکفايي را با اقدامات مديريت دانش مرتبط دانست.
 ها تاثير اقدامات مديريت دانش بر عملکرد دانشگاه( 6

 دليل/ نظرات مصاحبه شوندگان مولفه
کسب و خلق 

 دانش
توانند تولیدات علمي خود را در اختیار ذي نفعان بیروني قرار داده و از اين طريق  مي ها دانشگاه

 عملکرد مالي خود را بهبود بخشند.
ذخیره سازي 

 دانش
اين تاثیر از طريق سه جنبه رشد و يادگیري، فرايندهاي داخلي و ارتباط غیر مستقیم با جنبه مالي و 

گامي است در جهت  ها ازي دانش )تخصصي و اجرايي( در دانشگاهباشد.ذخیره س ميذي نفعان 
 مورد نیاز. هاي بهبود فرايندها و افزايش کیفیت آموزشي و پژوهشي و تسريع دسترسي به دانش

به اشتراک 
 گذاري دانش

اين تاثیر از طريق سه جنبه رشد و يادگیري، فرايندهاي داخلي و ارتباط غیر مستقیم با جنبه مالي و 
باشد. به اشتراک گذاري دانش خلق شده داخلي يا کسب شده خارجي موجب بهبود  ميذي نفعان 

مديران و  هاي فرايندهاي داخلي توسعه خدمات جديد، افزايش خالقیت و يادگیري، رشد توانمندي
 گردد. ميبهبود تصمیم گیري  پرسنل و افزايش رضايت ذي نفعان و

بکارگیري 
 دانش

بکارگیري . فروش تولیدات علمي و پژوهشيتاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر جنبه مالي از طريق 
پژوهشي و اجرايي، اصالح -هاي آموزشيوري پرسنل در زمینهساز افزايش بهرهتواند زمینهدانش مي

تصمیم گیري و اجرايي،  هاي ها، کاهش هزينهو پیشرفت پرسنل و در نتیجه افزايش رضايت آن
 کاهش مشکالت و نهايتا ارتقا موقعیت دانشگاه گردد.
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