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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to determine the status of knowledge management 

components in higher education resources and curricula using the study of previous research. 
Methodology: The present study is a type of mixed exploratory research projects. First, 

knowledge management components were extracted by content analysis method. Based on that, 

a questionnaire in the form of 9 main components and 44 questions was provided to knowledge 

management experts. In addition to the questionnaire, a check-list was prepared in the form of 

442 sub-items. In order to prepare a list of doctoral dissertations in the field of knowledge and 

information science, the orientation of knowledge and information management and the master's 

degree of management in the field of knowledge and information management were examined. 

Then, 122 published Persian and English articles between 2000 and 2020 in the field of 

knowledge management in higher education were reviewed. 
Findings: The review of previous texts showed that among the nine components studied, the 

knowledge sharing component had the highest share of 26/67 percent and the knowledge 

protection component had the lowest share of 4/43 percent. The components of knowledge 
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application were 15/85 percent knowledge creation was 14/17 percent, knowledge change was 

10/63 percent, and knowledge organization was 9/65 percent. The components of knowledge 

identification gained 7/68 percent, knowledge development gained 5/91 percent and the 

component of knowledge presentation gained 5/02 percent. 
Conclusion: Higher education is considered as the most important source of knowledge sharing 

by presenting new models of knowledge and measuring and evaluating knowledge, which is a 

necessary precondition for successful application of knowledge. Knowledge creation and 

development are also among the most important missions of higher education that lead to the 

application and updating of theoretical knowledge. Knowledge change is also a reciprocal process 

between explicit and implicit knowledge that leads to the creation of new knowledge. Knowledge 

protection is one of the gaps in higher education that failure to pay attention to it disrupts the 

success of knowledge management because the success of knowledge management is the product 

of adopting and implementing an appropriate and integrated strategy in higher education. The 

textbook is a basic learning resource in higher education that determines the structure of study 

within the curriculum. Therefore, it is necessary for higher education to pay more attention to the 

proposed curriculum resources to provide and teach all components of knowledge so that 

professionals and graduates of higher education have sufficient abilities to acquire knowledge, 

apply knowledge, share knowledge and have the necessary innovation and creativity in society. 
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 دهیچک
 .ن استیشیپ یهات دانش با استفاده از مطالعه پژوهشیریمد یهامؤلفه تعیین وضعیتن پژوهش یهدف ا هدف:

 044 یاهه وارسیو س یال محتوا، پرسشنامهیاست و با روش تحل یخته اکتشافیپژوهش آم یهاپژوهش حاضر از نوع طرح :یشناسروش

 شد. یبررس یآموزش عالهای درسی منابع و برنامهت دانش در یریدر حوزه مد 4141تا  4111 یهان سالیب یسیو انگل یمقاله چاپ شده فارس

اند. کاربست ن سهم را کسب کردهیدرصد کمتر 02/0ن و حفاظت از دانش یشتریدرصد ب 62/46که اشتراک دانش ها نشان داد افتهی ها:افتهی

درصد، توسعه  63/2دانش  ییدرصد، شناسا 65/9دانش  یدرصد، سازمانده 62/01ر دانش ییدرصد، تغ 02/00درصد، خلق دانش  35/05دانش 
 .ذ کرددرصد را اتخا 14/5درصد، ارائه دانش  90/5دانش 

 یابید دانش و سنجش و ارزیجد یتواند با ارائه الگوهایاشتراک دانش است و م یهان خاستگاهیاز مهمتر یکی یآموزش عال :یریگجهینت

محسوب  یآموزش عال یاساس یهااز رسالت یکیز یباشد. خلق و توسعه دانش ن مؤثرکاربست موفق دانش است،  یش شرط لازم برایدانش که پ
است که  ینح و ضمین دانش صریمتقابل ب یندیز فرآیر دانش نییشوند. تغیآن م یو به روزرسان یدانش تئور یسازیموجب کاربرد شود ویم

ت دانش را مختل یریت مدیاست که عدم توجه به آن موفق یآموزش عال یاز خلاءها یکیشود. حفاظت از دانش ید میجاد دانش جدیمنجر ا
 است. یکپارچه در آموزش عالیمناسب و  یاستراتژ یت دانش محصول اتخاذ و اجرایریت مدیرا موفقیکند زیم

 

 .بی، فراترکیدرس یها، برنامهیدرس یها، کتابیت دانش، آموزش عالیریمد ها:کلیدواژه

 پژوهشینوع مقاله: 

--------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی کتابخانهناشر: 

 410-023 .صص، 96شماره پیاپی ، 0، شماره 40، دوره 0011رسانی، کتابداری و اطلاع
 0/3/0011پذیرش:  تاریخ -01/6/0011:دریافت تاریخ
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 کشور شوند. هرمی محسوب بزرگ و پیچیده هایینظام اجتماعی ضرورت به در هر کشور بنا آموزشی هاینظام

 تصادیاق اجتماعی، سیاسی، مختلف ابعاد در مؤثری هایگام تواندمی اثربخش و مؤثر عالی آموزش نظام داشتن با

، 0011سازد )برادران، سواری و مسعودی زاده،  فراهم را کشور پایدار توسعه موجبات و برداشته فرهنگی و

 و دشوشناخته میاجتماعی قرن بیست و یکم  هایتوسعه پایدار به عنوان یکی از بزرگترین چالش(. 01ص.

تغییرات را به سمت قادرند و  هستند چالشانداز، دانش و قدرت رهبری این چشمدارای سسات آموزش عالی ؤم

نده آموزش عالی گنجا مؤسسات اهدافپایدار باید در رسالت و استقرار توسعه کنند.  پایدار هدایتتوسعه الگوی 

به در پرداختن ها در حقیقت دانشگاه های توسعه پایدار است.مؤلفهمدیریت دانش نیز یکی از مهمترین  .شود

دن نیز پیوند ز هادانشگاه در نیل به اهداف تعیین شدهت ید موفقپیشگام هستند. کلی مفهوم مدیریت دانش

منبع اصلی تولید دانش  به عنوانهای دانشگاهی یک حوزه جدید در محیط مدیریت دانشاست.  دانش و مهارت

 ،های آموزشی، تحقیقاتی و تولید مفاهیم نوآورانه ایجاد کرده استاز طریق انجام فعالیت ،های انسانیو تلاش

مود آ. بر همین اساس است که آن است مؤثردانش صریح و انتشار  تبدیل دانش ضمنی به آنهدف اصلی زیرا 

 یضروربرای تعیین هویت یک دانشگاه  ،حفظ، تولید، ارزیابی و انتشار دانش» معتقد است( 8102) 0کاجی

 .«است

 دانش،ت یریمددر ها ههم دانشگارو سشوند. از اینمحسوب میدانش از فشرده  ییهاسازمانها دانشگاه

سسات ؤ، با هدف آموختن، برای مآندانش در قلب برنامه درسی قرار دارد و تحقیق در مورد آن است. ت یمحور

ر دکارگیری مدیریت دانش  شود. بهبنیان و سیاستگذاری آموزش مهمترین مسئله تلقی میپژوهشی و دانش

 آموزشگذار است. از آنجا که ثیرأآموختگان به عنوان رهبران توانمند آینده تآموزش عالی در آماده سازی دانش

کیفیت آموزش مستقیماً با برنامه درسی موجود، نحوه ارائه، میزان تأثیرگذاری  ،ای استکلید موفقیت هر جامعه

 بدون .(02 ، ص.8181، 8همایونو )علمری، جهانجی   آن و همچنین میزان پراکندگی در جامعه ارتباط دارد

 طی آمیزموفقیت به طور را مسیر آن و نموده پیدا را خود راه و مسیر ندتوانمی تربیت و تعلیم درسی، برنامه

 را یدجد مهارت یا دانش یادگیرنده، آن، توسط که است غیررسمی یا رسمی فرایند نوع یک درسی کند. برنامه

( 8102) 9هاوو (.100 ، ص.0911ران، دیگدهد )حامدی نصب و می تغییر را خود نگرش و ارزش و گرفته یاد

برای آموزش عالی دو هدف اصلی وی  داند.میهمزمان  مؤلفهرا دو اهداف دانشجویی و توسعه برنامه درسی 
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نیز ( 0919) دیگرانواجارگاه و  یشهروندانی فعال. فتحآموزش  (8، آموزش متخصصان خوب( 0: کندمیتعریف 

ن تحولات و یدهنده آخرو آن را انتقال کنندیم یتلق یرا به عنوان قلب نظام آموزش عال یدرس یهابرنامه

لب به عنوان ق یدرس یهادانند. برنامهینده میفعال آ یرویبه ن یگوناگون علم یهادر عرصه یبشر یدستاوردها

 یاهدر توسعه رشته مؤثراز عوامل  یها مطرح هستند و از بعد ساختاردر دانشگاه یلیتحص یهاها و رشتهبرنامه

 شوند. یمها محسوب دانشگاه

، 0مسو)رن یادگیری و تدریس را درک کننداهمیت است که دانشگاهیان  لازمآمیز آموزش عالی موفقیتبرای 

ر د ساختار مطالعهکننده است که تعیین یاب درسکت ی،در آموزش عال یاساس یریادگیک منبع ی .(8101

 ینقش مهم هستند و یدرس یهابرنامه یدهنده اصلانتقالی درس یهاکتاب .درسی است یهاچارچوب برنامه

. استرشته  هرمنبع اصلی اطلاعات در  وب درسی وسیله اصلی تحویل محتوا اکت کنند.ایفا میدر آموزش را 

ائه ارقابلیت آن برای در  یدرس هایباکتاهمیت  .یابدمیهای درسی تمرکز بخش اعظم آموزش کلاس در کتاب

. ستاو برنامه درسی و امکان توسعه تفکر و درک موضوع  یریادگیآموزش و  یسازمانده ،افتهیساختار ایده ک ی

 دانند. صاحبنظران حوزه مطالعات برنامه درسی، کتاب درسی را جلوه عینی و فرزند برنامه درسی می

در دروس پایه و تخصصی ، شودیآموخته مآنچه که به عنوان دانش قرار دارد و  یدانش در قلب برنامه درس

 یلنقش اص در پذیرش ایستردهرو توافق گیابد. از اینی انعکاس میاست آموزشیپژوهش و سهای درسی، رشته

مدیریت  به واکاوی (. این پژوهش8101، 8وجود دارد )رامیجونجاد و اشتراک دانش یا ی درسسات آموزش عالؤم

 :اند ازبارتع مؤلفهپردازد. این نه میاصلی  مؤلفهدر نه  های درسی آموزش عالیدر منابع درسی و برنامهدانش 

انش، د هدانش، کاربست دانش، توسع شناسایی/ کسب دانش، سازماندهی دانش، خلق دانش، ارائه دانش، اشتراک

ست لازم اآموزش عالی سازی و استفاده اثربخش از مدیریت دانش در پیاده به منظور حفظ دانش و تغییر دانش.

تا از این طریق وضعیت آنچه که  قرار گیرند بررسیمورد  مذکور در آموزش عالیهای مؤلفهمیزان توجه به که 

آموختگان و متخصصان به عنوان شهروندانی فعال، توانمند و رهبرانی آگاه در جهان از مدیریت دانش به دانش

درسی  هایبها و کتابرنامهدر پژوهش متون مرتبط با مدیریت دانش در این کنونی تبیین گردد. بر این اساس 

تعیین نمود که کدامیک از را ارزیابی  ینا یکی از نتایجتوان می از این طریق. شودبررسی می در آموزش عالی

یشتر مورد توجه قرار گرفته و یا از آن غفلت شده ها و منابع درسی ببرنامههای مدیریت دانش در مؤلفهابعاد یا 

است. نتایج حاصل از این اصلاح، تغییر یا تکمیل  نیازمند ابعادیاست. همچنین از منظر مدیریت دانش چه 

 باشد.  مؤثرتواند در تبیین وضعیت و جایگاه آموزش عالی در تحقق توسعه پایدار پژوهش می
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 پیشینه پژوهش

های با مدیریت دانش، منابع درسی در آموزش عالی و برنامهشناسایی مطالعات مرتبط پژوهش به منظور در این 

انجام  0و امرالد 9، اسپرینگر8، تیلور و فرانسیس0المللی شامل الزویرهای معتبر علمی بینپایگاهدرسی جستجو در 

، مرکز اطلاعات 0بانک اطلاعات نشریات کشور های پژوهش در منابع معتبر داخلی شامل. همچنین کلیدواژهشد

، بزرگترین بانک هوشمند مجلات و 1های داخلیها و ژورنال، بانک مقالات کنفرانس6دانشگاهیعلمی جهاد 

مورد  1، علم نت: جویشگر علمی فارسی و پورتال جامع علوم انسانی2نشریات تخصصی علوم انسانی و اسلامی

 جستجو قرار گرفتند.

اما  ر کشور انجام شده استهای بسیاری دپژوهش در حوزه مدیریت دانش در آموزش عالیاگر چه 

ی های درسهای اندکی در مورد به کارگیری مدیریت دانش در آموزش عالی به ویژه منابع درسی یا برنامهپژوهش

ای مطالعه( 0910)و علیپور حافظی محمدیشود. ها اشاره میدر اینجا به برخی از این پژوهش .استانجام شده

ا همدل ممیزی دانش مناسب برای دانشگاه ند، تلاش کرد«کز علمی ایرانمدل ممیزی دانش برای مرا»با عنوان 

ای برای ممیزی بررسی منجر به پیشنهاد مدلی شش مرحلهاین  یهایافتهرا ارائه کنند.  و مراکز علمی ایران

استراتژیک ( سپس عناصر 0شود، دانش در مراکز علمی ایران شد. در این مدل ابتدا کارگروه تشکیل دانش می

 ،ودششود و با استفاده از پرسشنامه مصاحبه مشاهده وضعیت دانش سازمان ارزیابی میو ساختار شناسایی می

( 0 آمده،( موجودی دانش به دست 0 مشخص شده، های دانشیانی( جر9 تعیین گردیده، ( نیازهای دانشی8

ها و تهدیدهای مراکز اط ضعف و قوت و فرصت( نق6 ،گردداطلاعات به دست آمده در قالب نقشه دانش ارائه می

( 0910شود. تاج الدینی )علمی شناسایی شده و برای رفع آن پیشنهادهایی به کارگروه ممیزی دانش ارائه می

بدیل سنجی ت، به امکان«شودآیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق می»در پژوهش خود با عنوان نیز 

گیری از نظرات پژوهشگران شاخص فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهرهعلم به محصول و تحقق 

داری های بخش کمی این پژوهش بر معنیعلوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این حوزه پرداخت. یافته

کاربران پژوهش  های استاندارد جهانی ترجمان دانش یعنی منبع، محتوا، زمینه، محیط وهای یکی از مدلمؤلفه

بود. نتایج  درصد 8/61دهنده تحقق ترجمان دانش در علوم انسانی با در علوم انسانی کشور دلالت داشت و نشان
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دار بودن فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی داشت، با حاکی از آن است که بخش کمی که دلالت بر معنی

گران شاخص علوم انسانی ایران داده تجزیه و تحلیل شده و استفاده از رویکرد کیفی و انجام مصاحبه با پژوهش

 الوانی و انسانی شد.های بخش کیفی این پژوهش منجر به ارائه الگوی هدفمند ترجمان دانش در علومیافته

انجام دادند.  «هاسازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهواکاوی موانع پیاده» عنوان ای بامطالعه( 0916دیگران )

های منتخب استان قم است. این سازی مدیریت دانش در دانشگاهپژوهش بررسی و مطالعه موانع پیادهاین 

پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه به بررسی و شناسایی  -پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی

 یتها با به کارگیری آزمون دهسازی مدیریت دانش در جامعه هدف پرداخت. نتایج تجزیه و تحلیل داموانع پیاده

سازی مدیریت دانش محسوب تک نمونه نشان داد ساختار سازمانی و زیرساخت فناوری اطلاعات موانع پیاده

ر ها هستند. دسازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهشوند، اما منابع انسانی و عوامل مدیریتی مانع پیادهنمی

رح سازی مدیریت دانش مطی برای بهبود وضعیت موجود و رفع موانع پیادهپایان، با توجه به نتایج پیشنهادهای

در نش دابست موفق مدیریت رنع کاامووی کاوا»خود با عنوان  مطالعه( در 0911) دیگرانزی و حجا شد.

ه نشگادر دانش ت و داطالعاانع تسهیم اموتلاش کردند  «ن(فرهنگیاه نشگاردی: داها )مطالعه موهنشگادا

جامعه یشی است. پیما -صیفی توردی و روش آن برکاف نظر هداز هش وین پژیی کنند. اشناسان را فرهنگیا

نتایج  .ن استفرهنگیاه نشگادامنتخب ی یسهادپرعلمی  هیئتی عضان و اکنارهش شامل کاوپژری ماآ

بست موفق رکاوری از فنانی و نساامنابع یتی، مدیرری، ین ساختاوبا عنالی کمانع ر چهانشان داد ها رسیبر

مانع نی نساامنابع ه، مدآست دیج به س نتاسااکنند. بر ی میجلوگیرن فرهنگیاه نشگادر دانش یت دامدیر

ت و طالعای اهاورییرساخت فنازهمچنین ن است. فرهنگیاه نشگادر دانش داموفق مدیریت زی سادهپیا

 هستند. ن فرهنگیاه نشگادر دانش داموفق مدیریت زی سادهنع پیاامونی مازسار ساختاو مدیریت ت، تباطاار

به که  های بسیاری در خارج از کشور انجام شده استپژوهشنیز در حوزه مدیریت دانش در آموزش عالی 

مشترکی با ای العهمط( 8109) 0. تورو و جوشیشوداشاره میهای انجام شده در دهه اخیر برخی از پژوهش

 «مروری بر ادبیات در مورد مدیریت دانش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی»عنوان 

، با هدف تعیین 8108تا  8111بندی مقالات از سال پژوهشگران با انجام بررسی ادبیات و طبقهانجام دادند. 

دانش دست زدند. در این مقاله، دیدگاه سطح بالایی از مدیریت ها و کاربردهای مدیریت چگونگی توسعه فناوری

دانش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی ارائه شد. تجزیه و تحلیل انتقادی با مطالعه 

های صورت گرفته توسط متخصصان برای اجرای مدیریت دانش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش

 
1. Toro & Joshi 
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های اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته وریاشود. نتایج نشان داد که ظهور فنآموزش عالی انجام می در

های غالب مربوط به تواند در برطرف کردن چالشهای جدیدی در مدیریت دانش گشوده است که میزمینه

( در پژوهشی 8102) 0وولیها در آموزش عالی نقش مهمی ایفا کند. راشتراک، تبادل و انتشار دانش و فناوری

 مؤسساتدر  به تحقیق در مورد مدیریت دانش «سسات آموزش عالی در موریسؤمدیریت دانش در م»با عنوان 

 در مؤسساتپرداخت. همه  و انتقال دانش نش، اشتراک داشبا مطالعه فرایندهای آن، ایجاد دان آموزش عالی

ها نشان داد که دانش در جلسات دپارتمان و هستند. یافته درگیردانش ایجاد دانش، اکتساب، اشتراک و انتقال 

ها و انتشارات در مجلات، در بین همسالان برنامه درسی، از طریق سمینارهای تحقیق سالانه و در طول کنفرانس

شود. همچنین انتقال دانش در صنعت از طریق مشاوره محدود به تعداد کمی از ادارات به اشتراک گذاشته می

اشتراک دانش در »( پژوهش مشترک خود با عنوان 8102) 8الکردی، الحداداده و الدابی گیرد.انجام میدولتی 

ها پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و با استفاده آنانجام دادند.  «آموزش عالی: یک بررسی منظم مؤسسات

های گذشته در مجلات دهه مقاله که در 19های اطلاعاتی پژوهشی مبتنی بر آکادمیک، در مجموع از بانک

ه اتخاذ شد مندنظامها نشان داد که بررسی همکار بررسی شده بود را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. یافته

ها وجود دارد. این بررسی در درک دانش دانشکدهسزایی ه سهم ب، هانشان داد که در مقایسه دانش با سایر بخش

های تکنولوژیکی، فرهنگی، سازمانی و رفتاری در سطوح مختلف جمله جنبه چندین راه برای تحقیقات آینده از

های مناسب جهت ارتقاء تبادل دانش در بین دانشگاهیان و ها و برنامهفراهم کرد. این مقاله به تدوین استراتژی

ان دانشگاهیگذاری دانش در بین ی به اشتراکهابر شیوه مؤثرو درک عوامل  مؤسساتدر نتیجه ارتقاء عملکرد 

 کند.ها کمک میآن

 

  پژوهش شناسیروش

های اصلی و فرعی مؤلفه. در این پژوهش ابتدا های پژوهش آمیخته اکتشافی استپژوهش حاضر از نوع طرح

گیری از تحلیل محتوا (، با بهره0ل ها و متون مرتبط با مدیریت دانش )جدوها، دیدگاهمدیریت دانش از مدل

برای تعیین میزان همگرایی خبرگان مدیریت دانش با عناصر دخیل در مدیریت دانش در استخراج شد. سپس 

طراحی گردید و در اختیار تعدادی از خبرگان  پرسش 00اصلی و  مؤلفه 1ای در قالب آموزش عالی، پرسشنامه

ورد و همگرایی ممدیریت دانش و آموزش عالی قرار گرفت. پس از سه بار بازبینی و اصلاح، اشباع نظری اساتید 

های درسی، سیاهه وارسی تهیه شد. برای نظر حاصل گردید. علاوه بر پرسشنامه برای بررسی منابع و برنامه
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 ها وهای اصلی و فرعی مستخرج از تحلیل محتوای متون و مدلمؤلفهتنظیم سیاهه وارسی ضمن استفاده از 

گرایش دوره دکتری مدیریت دانش و اطلاعات  های مدیریت دانش به عنوان چارچوب پژوهش، سرفصلدیدگاه

شناسی و سرفصل دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانش و اطلاعات رشته در رشته علم اطلاعات و دانش

های آموزشی عالی در حوزه مدیریت دانش مدیریت به دقت بررسی گردید تا عناصر مورد نظر خبرگان کارگروه

و همگرایی خبرگان  تأییدگویه فرعی در سیاهه وارسی وارد شد و به  008قالب نیز مد نظر گیرد. در نهایت در 

 گیری از آن، از طریق روش پژوهش فراترکیب مطالعه حاضر انجام گرفت. رسید. سپس با استناد و بهره

 

 های اصلی و فرعی مدیریت دانش در آموزش عالیمؤلفه. 0جدول 

 منبع های فرعیمؤلفه های اصلیمؤلفه

 شناسایی دانش

 (4102) دیگران و سنتوبلی اهداف تعیین
 (4103)  سنگیزاغلو و الیسی مطلوب دانش و موجود دانش تحلیل

 (4111، گیلبرت )(0296) جعفری و لک ، نوررضایی اشاعه / انتشار
  (4103) سنگیزاغلو و ، الیسی(0292) آبروش و نجفی دانش نقشه ترسیم

 درون دانش کشف سازوکارهای

 سازمانی

 (0995) تاکوچی و ، نوناکا(0296) جعفری و لک ، نوررضایی

 خلق دانش

 (4106) لیبوویتز جدید هایمهارت خلق
(، 0295) زاده آشوری و (، پورسبزعلی0292خادمی کلانتری ) نوآوری از حمایت

 (4106)لیبوویتز یادگیری بر تأکید (0294اشرفی )
 (4113، بوتا )(4112) لاوسون حصری دانش به ضمنی دانش تبدیل

 (0995) تاکوچی و نوناکا اجتماعی کردن / همکاری

 (4103)  سنگیزاغلو و ، الیسی(4119) دیگران و پوکسینلی دانش به تجربه تبدیل

 اطلاعاتی منابع تهیه
، (4103) سنگیزاغلو و ، الیسی(0233) زادهحسن

 (4111) کنراد و ، نیومن(4106)لیبوویتز

 همکار هایسازمان از دانش کسب
، (4103) سنگیزاغلو و ، الیسی(0233) زادهحسن

 (4102) ، تویت(4111) کنراد و ، نیومن(4106)لیبوویتز

 سازماندهی دانش

 (4112) ، لاوسون(0233) زادهحسن اطلاعات بندیطبقه
 دانش از مندنظام استفاده

 دانش گذاریارزش (4111) کنراد و ، نیومن(4103) سنگیزاغلو و الیسی
 دانش سازیمکتوب
 (4119) هیسیگ (4111) کنراد و ، نیومن(4112) لاوسون دانش سازیذخیره

 (4110) اگدیری و ایواسا دانش رایت کپی (0999بکوویتز و ویلیامز) (4110) اگدیری و ایواسا

  دانش ارائه

 (4119) ، هیسیگ(4112) ، لاوسون(0233) زادهحسن اشاعه / انتشار

 ارائه دانش
 ، نوناکا(4111) کنراد و ، نیومن(4103) سنگیزاغلو و الیسی

 (0995) تاکوچی و

 (4103) سنگیزاغلو و الیسی استفاده از استاندارد مشخص

 (4113، بوتا )(4112) ، لاوسون(0233) زادهحسن سازماندهی دانش اشتراک
 (0995) تاکوچی و نوناکا کارگیریه کاربست/ ب
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(، 4112(، سوزی آلارد )4112(، هالس اپل )4113بوتا ) خلق / شناسایی دانش

 (4103) سنگیزاغلو و الیسی تغییر (4111گیلبرت )
 (4111) کنراد و نیومن نگهداری

رون ب و درون) دانش اشتراک به تشویق

 (سازمانی

 کنراد و ، نیومن(4103) سنگیزاغلو و ، الیسی(4112) لاوسون

 (0995) تاکوچی و ، نوناکا(4111)

 (4112) لاوسون دانش گزارشگری
 ، نوناکا(4111) کنراد و ، نیومن(4112) لاوسون سازمان دانش مخزن تهیه

 (0233) زاده، حسن(0296) جعفری و لک ، نوررضایی دانش توسعه بر نظارت
 دانش به بخشیدن تنوع

 و ضمنی) دانش فردی بین انتقال

 (4106)(، لیبوویتز0233زاده )حسن (صریح

 دانش اشتراک در فناوری از استفاده
 (4112) و لاوسون (0292) مکاران و عسکری لازم هایزیرساخت تهیه

(، 4112(، سوزی آلارد )4112(، سوزی آلارد)4113بوتا ) تسهیم دانش

 (4111) کنراد و ، نیومن(0295) اسدی و دارایی رسولی، دانش انتقال (0999(، بکوویتز و ویلیامز )4111گیلبرت )

 کاربست دانش

 (4106) کرامر و لی دانش به دسترسی تسهیل
 (4111) کنراد و ، نیومن(4116) آرنیوس و کلرک دانش غیر مجاز از خروج جلوگیری

 (4111) کنراد و نیومن دانش به اتکا
 (4111) کنراد و ، نیومن(4116) آرنیوس و کلرک ریزیبرنامه دانش در کارگیریبه

 اساس بر دانش و ارزیابی سنجش

 استاندارد
 (0999، بکوویتز و ویلیامز )(4105) فرد و همکاران

 (4103) سنگیزاغلو و الیسی دانش جدید الگوهای ارائه
 (4119) ، هیسیگ(4112) لاوسون سرعت بخشید به دانش

 (4103) سنگیزاغلو و الیسی دانش کاربرد برای ریزیبرنامه
 (4111) کنراد و ، نیومن(4112) لاوسون مسئله حل برای دانش کارگیریبه

 تغییر دانش

، (0233) زاده، حسن(0296) جعفری و لک نور،رضایی دانش عرضه و نمایش

 بخش اثر گیری تصمیم (4112) لاوسون

 کسب دانش 

 دانش سازیفهم قابل (4103) سنگیزاغلو و الیسی
 دانش سازیبومی
 صریح به ضمنی دانش تبدیل

 توسعه دانش

مرتبط کردن دانش با وظایف ارزش 

 آفرین

 سنگیزاغلو و ، الیسی(0296) جعفری و لک ، نوررضایی

(4103) 

 (4119(، هیسیگ )4112لاوسون ) سازی دانشکاربردی
 روزرسانی دانشبه

 حفاظت دانش

 کدگذاری

 و ، نیومن(0233) زاده، حسن(4103) سنگیزاغلو و الیسی

 (0995) تاکوچی و (، نوناکا0999، هانسن )(4111) کنراد
 درونیدانش دائمی ضبط

 دانش کاربرد بر نظارت
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مشابه  هاییمؤلفه تأییدتواند برای تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه می ها:روایی و پایایی سازه

لیل روایی و پایایی پرسشنامه از تح تأییدپرسشنامه که در سیاهه وارسی نیز به کار رفته اثر بخش باشد. برای 

ی شده های طراحپرسششود که آیا ی مشخص میتأییدی استفاده شد. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدعاملی 

ها از بار عاملی همچنین برای تعیین میزان همگرایی سازه ؟دتواند سازه مورد نظر را بسنجمی در هر سازه واقعاً

ها( را نشان پرسشاستفاده گردید. بار عاملی، قدرت رابطه بین سازه )متغیر پنهان( و متغیر مشاهده شده )

ر تشرط اول روایی همگرا این است که بارهای عاملی بزرگدهد. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. پیشمی

دهد که بار نشان می 8ی در جدول تأییدباشند. نتایج تحلیل عاملی  1/1آل بزرگتر از و در حالت ایده 0/1از 

 شرط اول روایی همگرا رعایت شده است. بزرگتر شده است. بنابراین پیش 0/1ها از پرسشعاملی تمامی 

 

 های سازهتأیید. نتایج تحلیل عاملی 2جدول 

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی AVE لفهؤم

 90/1 94/1 21/1 شناسایی دانش

 90/1 96/1 69/1 خلق دانش

 91/1 92/1 23/1 سازماندهی دانش

 32/1 36/1 62/1 ارائه دانش

 92/1 90/1 25/1 اشتراک دانش

 33/1 91/1 21/1 کاربست دانش

 35/1 32/1 69/1 توسعه دانش

 39/1 90/1 22/1 تغییر دانش

 94/1 92/1 30/1 حفاظت از دانش

 

باشد. نتایج تحلیل عاملی  0/1بزرگتر از  AVEشرط دوم روایی همگرا این است که متغیر میزان  پیش

( تمامی متغیرهای سازه AVEدهد که میانگین واریانس استخراج شده )نشان می 9ی ارائه شده در جدول تأیید

نیز رعایت شده است. در نتیجه روایی همگرا وجود شرط دوم روایی همگرا  باشد. بنابراین پیشبزرگتر می 0/1از 

تری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی علاوه بر آلفای کرونباخ، از یک معیار مدرن 8دارد. همچنین در جدول 

( نیز جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شده است. در صورتی که عدد این شاخص و آلفای CRترکیبی )

توان پایایی آن متغیر پنهان را مطلوب دانست. با توجه به باشد می 1/1 از متغیر پنهان بزرگترکرونباخ برای هر 

بزرگتر شده است  1/1ها از که مقدار عددی شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه این
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ها با یکدیگر ستگی سازهنیز ضریب همب 9توان گفت که پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. جدول می

 دهد.را نشان می

 

 ها. مربع )توان دوم( ارتباط )ضریب همبستگی( هر سازه با سایر سازه1ل جدو

 AVE 9 3 2 6 5 0 2 4 0 ها مؤلفه

 21/1 03/1 09/1 02/1 00/1 24/1 25/1 20/1 49/1  شناسایی دانش

 69/1 25/1 56/1 00/1 22/1 49/1 02/1 00/1  49/1 خلق دانش

 23/1 02/1 44/1 04/1 00/1 49/1 05/1  00/1 20/1 سازمانی دانش

 62/1 40/1 09/1 02/1 56/1 43/1  05/1 02/1 25/1 ارائه دانش

 25/1 24/1 46/1 05/1 19/1  43/1 49/1 49/1 24/1 اشتراک دانش

 21/1 45/1 00/1 13/1  19/1 56/1 00/1 22/1 00/1 کاربست دانش

 69/1 02/1 09/1  13/1 05/1 02/1 04/1 00/1 02/1 توسعه دانش

 22/1 00/1  09/1 00/1 46/1 09/1 44/1 56/1 09/1 تغییر دانش

 30/1  00/1 02/1 45/1 24/1 40/1 02/1 25/1 03/1 حفاظت دانش

 

( بزرگتر از توان AVEشود میزان میانگین واریانس استخراج شده )ملاحظه می 9طور که در جدول همان

ها است. بنابراین روایی واگرا نیز برای متغیر دوم ضریب همبستگی هر سازه در متغیر پدیده محوری با سایر سازه

توان گفت که که روایی همگرا و روایی واگرا وجود داشت می پدیده محوری وجود دارد. در پایان با توجه به این

 روایی متغیرهای سازه وجود دارد.

 

 فراترکیب

مروری ساختارمند از طریق استخراج کدها، تعابیر و مفاهیم ارایه شده در اطلاعات کیفی با  همطالعفراترکیب 

کارگیری روش ه ب. استتر ها، تعابیر و مفاهیم جدید و جامعسازی و تلفیق آنمتدولوژی یکسان و همسان

ند. کمیها فراهم را از پدیده تریتر و عمیقشده و درک جامع نتایجپذیرتری فراترکیب منجر به ارتقای تعمیم

 مدیریت دانش»و  «منابع درسیمدیریت دانش و »کلیه مقالات مرتبط با این پژوهش شامل جامعه مورد مطالعه 

 مراحل روش پژوهش فراترکیب به شرح زیر است:است.  های معتبر علمیدر پایگاه «و برنامه درسی

 ( تعیین گردید.0ل آموزش عالی )جدوهای اصلی و فرعی مدیریت دانش در مؤلفهابتدا 

، مانند: ایرانداک، یفارس هایمقالات با استفاده از پایگاه جستجو براساس معیارهای پژوهش انجام شد در

انجام شد. معیارها رکت، اسکوپوس و ... ینس دای، مانند: امرالد، سایخارج هایران و ... و پایگاهینورمگز، مگ
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(، موضوع )مدیریت دانش و آموزش 8180-8111های فارسی و انگلیسی(، زمان )سالعبارتند از: زبان )مقالات 

 افزار اندنوتسپس با استفاده از نرمهای درسی و مدیریت دانش، منابع درسی و مدیریت دانش(. عالی، برنامه

اطلاعاتی و های وضعیت هر یک از پایگاه 0جدول . ماند یمقاله باق 088در نهایت و  شدحذف  ین تکراریعناو

 دهد.ها را نشان میتعداد مقالات استخراج شده از آن

 

 های اطلاعاتیضعیت جامعه مورد مطالعه در هریک از پایگاهو. 0جدول 

 تعداد مقالات نام پایگاه خارجی تعداد مقالات نام پایگاه داخلی

 01 اسکوپوس 06 ایرانداک

 02 امرالد 9 جهاد دانشگاهی

 01 پروکوئست 02 علوم و فناوریای کتابخانه منطقه

 04 جی استور 2 مگیران

 02 ساینس دایرکت 6 نمامتن

   5 نورمگز

 64 جمع 61 جمع

 044 جمع کل

 

دهد. مطابق این جدول در مجموع مقاله را نشان می 088وضعیت مقالات شناسایی شده به تعداد  0جدول 

ای علوم و مقاله، کتابخانه منطقه 1مقاله، جهاد دانشگاهی  06پایگاه اطلاعاتی داخلی )ایرانداک  6مقاله از  61

پایگاه اطلاعاتی خارجی  0مقاله از  68مقاله( و  0مقاله و نورمگز  6مقاله، نمامتن  1مقاله، مگیران  01فناوری 

اله( مق 01مقاله و ساینس دایرکت  08مقاله، جی استور   01مقاله، پروکوئست  09مقاله، امرالد  01)اسکوپوس 

در ادامه عنوان سایر مقالات بر مبنای سازگاری و ارتباط با اهداف پژوهش مورد بررسی قرار است.  شناسایی شده

 گرفتند. 

عنوان مقالات بر مبنای سازگاری و ارتباط با اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. در در مرحله سوم 

ایر سد و معیارهای پژوهش نامرتبط و ناسازگار بودند، حذف شدناین مرحله مقالاتی که از نظر عنوان، بر اساس 

( 0ل جدومقاله ) 00 مجموعاً مقالات بر مبنای سازگاری و ارتباط با اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. 

  .باقی ماند

 

 

 



 010                                                                                                        0شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانیکتابداری و اطلاع

 در مرحله سوم های اطلاعاتیوضعیت مقالات باقیمانده در هریک از پایگاه .1جدول 

 تعداد مقالات نام پایگاه خارجی تعداد مقالات داخلینام پایگاه 

 2 اسکوپوس 5 ایرانداک

 6 امرالد 4 جهاد دانشگاهی

 9 پروکوئست 6 ای علوم و فناوریکتابخانه منطقه

 6 جی استور 4 مگیران

 5 ساینس دایرکت 2 نمامتن

   2 نورمگز

 22 جمع 40 جمع

 50 جمع کل

 

مقاله، جهاد  0مقاله فارسی )ایرانداک  80 از پژوهش فراترکیب مجموعاً در مرحله سوم  0مطابق جدول 

مقاله(  9مقاله و نورمگز  9مقاله، نمامتن 8ن مقاله، مگیرا 6ای علوم و فناوریمقاله، کتابخانه منطقه 8دانشگاهی

ساینس دایرکت مقاله و  6مقاله، جی استور  1مقاله، پروکوئست 6مقاله، امرالد 1مقاله انگلیسی )اسکوپوس 99و

 مقاله( باقی ماند.  0

مقالات باقیمانده براساس معیارهای این پژوهش بررسی شدند، مقالات منطبق با معیارهای  چهارمدر مرحله 

این پژوهش برای تحلیل نهایی انتخاب و بقیه موارد حذف شدند این معیارها عبارت بودند از: مقاله دارای یک 

مبانی علمی و نظری تشریح شده باشند و الگوی  ،باشد آموزش عالیدانش در الگوی مفهومی در حوزه مدیریت 

 01مقاله فارسی و  0مقاله ) 88در مجموع  . نهایتاًمفهومی دارای معیارهای پایایی و روایی و اعتبار بالا باشد

 (. 6مقاله خارجی( جامعه مورد پژوهش را تشکیل داد )جدول 

 

 مرحله پایانی های اطلاعاتیوضعیت مقالات باقیمانده در هریک از پایگاه .1جدول 

 جمع تعداد نام پایگاه کد پایگاه

0 

لی
داخ

اه 
یگ

پا
 

 4 ایرانداک

5 
 0 جهاد دانشگاهی 4

 0 مگیران 2

 0 نورمگز 0

5 

جی
خار

اه 
یگ

پا
 

 2 امرالد

02 

 2 اسکوپوس 6

 0 جی استور 2

 4 پروکوئست 3

 0 ساینس دایرکت 9

 44 44 جمع
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 ای از روند انتخاب مقالات. خلاصه0شکل 

 

های مقاله مربوط به پایگاه 01از این تعداد  ،مقاله برای بررسی انتخاب شدند 88 مجموعاً  6برابر جدول 

مقاله و ساینس دایرکت  0مقاله، جی استور  8مقاله، پروکوئست  1مقاله، امرالد  9اطلاعاتی خارجی )اسکوپوس 

 0مقاله، مگیران  0مقاله، جهاد دانشگاهی  8)ایرانداک  های اطلاعاتی داخلیپایگاهمقاله مربوط به  0مقاله( و  0

مقاله منتخب کدگذاری شده و با سیاهه وارسی تطبیق داده  88در مرحله پنجم مقاله(  است.  0مقاله و نورمگز 

 دهد.ای از روند انتخاب مقالات را نشان میخلاصه 0شدند. شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته

شناسایی شدند مقاله فارسی که با استفاده از روش فراترکیب  0مقاله انگلیسی و  01 شاملمقاله  88از مجموع 

دانش در آموزش عالی های مدیریت مؤلفهوضعیت  1شناسه در سیاهه وارسی استخراج شد. در جدول  0106

 ارائه شده است.

 

 های مدیریت دانش در مطالعات آموزش عالی )فراترکیب(مؤلفه. وضعیت 7جدول 

 فراوانی اصلی مؤلفه
 

 درصد

 63/2 23 شناسایی دانش

 02/00 000 خلق دانش

 65/9 93 سازماندهی دانش

 14/5 50 ارائه دانش

 62/46 420 اشتراک دانش

 35/05 060 کاربست دانش

 90/5 61 توسعه دانش

 62/01 013 تغییر دانش

 02/0 05 حفاظت از دانش

 011 0106 جمع

 =N 044سایی شده  تعداد مقالات شنا  

 =N 92مقالات دارای چکیده سازگار با پژوهش

 =N  01مقالات شده بر حسب چکیده نامرتب  

 =50Nمقالات منطبق با معیارهای پژوهش 

 =N 45مقالات حذف شده بر حسب عنوان  

 =N 03ط مقالات حذف شده برحسب چکیده نامرتب

 =N 44مقالات باقیمانده 
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حفاظت از دانش با  مؤلفهدرصد بیشترین و  61/86فراوانی و  810اشتراک دانش با  مؤلفه 1مطابق جدول 

فراوانی و  060کاربست دانش با  مؤلفهاند. ها را کسب کردهمؤلفهدرصد کمترین سهم در  09/0فراوانی و  00

 69/01فراوانی و  012تغییر دانش با  مؤلفهدرصد،  01/00فراوانی و  000خلق دانش با  مؤلفهدرصد،  20/00

درصد،  62/1فراوانی و  12شناسایی دانش با  مؤلفهدرصد،  60/1فراوانی و  12سازماندهی دانش با  مؤلفهدرصد، 

های بعد درصد در رتبه 18/0فراوانی و  00ارائه دانش با  مؤلفهدرصد،  10/0فراوانی و  61توسعه دانش با  مؤلفه

 مقاله نشان داده شده است. 88های فرعی در مؤلفهوضعیت هر یک از  2قرار دارند. در جدول 

 

 های مدیریت دانش در مقالاتمؤلفه. وضعیت 8جدول 

 های فرعیمؤلفه
 کد مقاله

 درصد جمع

0 4 2 0 5 6 2 3 9 01 00 04 02 00 05 06 02 03 09 41 40 44 

 شناسایی دانش
42/09 05 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 تعیین اهداف  

تحلیل دانش 
موجود و دانش 

 مطلوب

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 03 13/42  

0/00 00 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 ترسیم نقشه دانش  

42/09 05 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 اشاعه دانش  

ساز وکارهای 
 کشف دانش ...

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 09 26/40  

 011 23 5 1 4 2 2 4 0 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 2 0 2 2 5 جمع

 خلق دانش

های مهارت خلق
 جدید

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
53/00  

39/02 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 حمایت از نوآوری  

43/05 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تأکید بر یادگیری  

تبدیل دانش 
ضمنی به دانش 

 صریح

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 09 09/02  

اجتماعی کردن/ 
 همکاری

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 03 51/04  

تبدیل تجربه به 
 دانش

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 02 
30/00  

تهیه منابع 
 اطلاعاتی

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 00 24/9  

کسب دانش از 
 های همکارسازمان

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 02 
12/9  

 011 000 3 5 5 6 6 2 6 3 0 3 3 3 3 6 3 3 0 5 6 6 6 3 جمع

 سازماندهی دانش

46/02 02 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 بندی اطلاعاتطبقه  

از  مندنظاماستفاده 

 انش

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 03 22/03  

29/09 09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 گذاری دانشارزش  

25/02 02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 سازی دانشمکتوب  

29/09 09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 سازی دانشذخیره  

40/04 04 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 رایت دانشکپی  
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 011 93 6 4 5 0 0 6 2 6 2 6 6 6 6 0 6 5 6 0 2 4 4 6 جمع

 ارائه دانش

03/00 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اشاعه / انتشار  

ارائه دانش به 
 کارکنان

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 00 05/42  

استفاده از استاندارد 
مشخص برای  

 ارائه 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 06 42/20  

 011 50 2 1 0 0 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0 2 جمع

 اشتراک دانش

 60/6 03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 سازماندهی
کاربست/ به 

 کارگیری

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 04/3 

 25/2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 خلق / شناسایی

 25/2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 تغییر

 9/5 06 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 نگهداری
 تشویق به اشتراک

 دانش ...

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 06 9/5 

 60/6 03 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 گزارشگری دانش
تهیه مخزن دانش 

 سازمان

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 00 03/5 
نظارت بر توسعه 

 دانش

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41 23/2 

تنوع بخشیدن به 
 دانش

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 05 50/5 

فردی بین انتقال 
 دانش 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03 60/6 
 60/6 03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 استفاده از فناوری 

های تهیه زیرساخت
 لازم ...

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 06 9/5 

 42/6 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 تسهیم دانش
 25/2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انتقال دانش

00 جمع
 

05
 

6 00
 

6 6 00
 

05
 

02
 

05
 

05
 

05
 

05
 

01
 

05
 

02
 

05
 

05
 

9 00
 

00
 

05
 420 011 

 کاربست دانش

تسهیل دسترسی به 
 دانش

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 03 
03/00  

جلوگیری از خروج 
 غیرمجاز دانش

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 04 06/2  

3/00 09 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتکا به دانش  

سنجش و ارزیابی 
 دانش

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 02 56/01  

کارگیری دانش به
 ریزیدر برنامه

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
04/04  

ارائه الگوهای جدید 
 دانش

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 02 56/01  

ریزی برای برنامه
 کاربرد دانش

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 09 
3/00  

سرعت بخشیدن به 
 انتشار دانش

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 09 
3/00  

کارگیری دانش به
 برای حل مسئله

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 41 04/04  

 011 060 9 0 2 5 2 9 3 9 2 9 9 9 9 3 9 9 2 0 6 3 3 9 جمع

 توسعه دانش

دانش  کردنمرتبط 
 با وظائف ارزش

 آفرین

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 03 21 
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کاربردی سازی 
 دانش

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 40 25 

 25 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روزسازی دانشبه

 011 61 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 جمع

 تغییر دانش

نمایش و عرضه 
 دانش

0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 00 96/04  

گیری تصمیم
 اثربخش

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 00/09  

6/02 09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 کسب دانش  

سازی قابل فهم
 دانش

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 03 62/06  

30/00 06 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 سازی دانشبومی  

تبدیل دانش 
 ضمنی به صریح

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 41 54/03  

 011 013 6 0 2 0 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 0 5 0 0 2 0 6 جمع

 حفاظت از دانش

62/46 04 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 کدگذاری  

ضبط دائمی دانش 
 درونی

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 05 22/22  

نظارت بر کاربرد 
 دانش

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 03 01 

 011 05 2 1 1 0 4 2 0 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 0 4 0 0 2 جمع

 

مقاله  01شناسایی دانش، ساز وکارهای کشف دانش در  مؤلفهدهد که در نشان می 2های جدول داده

مقاله، تعیین اهداف و  02شناسایی شده است. پس از آن تحلیل دانش موجود و دانش مطلوب قرار دارد که در 

مقاله مشاهده شده است. در  00ی در مقاله و ترسیم نقشه دانش با کمترین فراوان 00اشاعه دانش هر یک در 

های جدید در بر یادگیری در تمام مقالات مشاهده شده است. پس از آن، خلق مهارت تأکیدخلق دانش،  مؤلفه

مقاله، اجتماعی کردن/  01مقاله، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در  81مقاله، حمایت از نوآوری در  80

مقاله و کسب دانش از  00مقاله، تهیه منابع اطلاعاتی در  01به دانش در مقاله، تبدیل تجربه  02همکاری در 

سازی گذاری دانش و ذخیرهسازماندهی دانش، ارزش مؤلفهمقاله دیده شده است. در  09های همکار در سازمان

دی اطلاعات بنمقاله، طبقه 01سازی دانش در مقاله، مکتوب 02از دانش در  مندنظاممقاله، استفاده  01دانش در 

مقاله،  80ارائه دانش نیز اشاعه/ انتشار در مؤلفهمقاله شناسایی شد. در  08رایت دانش در مقاله و کپی 09در 

مقاله و ارائه دانش به کارکنان  06در صدر قرار دارد. پس از آن استفاده از استاندارد مشخص برای ارائه دانش در 

مقاله بیشترین سهم  88کارگیری با مشاهده در ه دانش کاربست/ ب اشتراک مؤلفهمقاله مشاهده شد. در  00در 

مقاله شناسایی شدند. نظارت بر توسعه  80را دارد. پس از آن خلق/شناسایی، تغییر و انتقال دانش هر یک در 

 یفردی دانش )ضمنی و صریح( و استفاده از فناوربین مقاله، سازماندهی، گزارشگری دانش، انتقال  81دانش در 

مقاله، نگهداری، تشویق به اشتراک و تهیه  01مقاله، تسهیم دانش با  02دانش هر یک در  در اشتراک

مقاله و تهیه مخزن دانش  00مقاله، تنوع بخشیدن به دانش در  06های لازم برای اشتراک هر یک در زیرساخت
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 کارگیری دانشه ریزی و بش در برنامهکارگیری دان کاربست دانش، به مؤلفهمقاله جای دارد. در  00سازمان در 

ریزی برای کاربرد مقاله بیشترین سهم را دارند. پس از آن اتکا به دانش، برنامه 81برای حل مسئله هر یک در

مقاله، ارائه  02مقاله، تسهیل دسترسی به دانش در  01دانش، سرعت بخشیدن به انتشار دانش هر یک در 

مقاله و جلوگیری از خروج غیرمجاز دانش در  01زیابی و دانش هر یک در الگوهای جدید دانش و سنجش و ار

مقاله  80سازی و به روزرسانی دانش هر یک در توسعه دانش نیز کاربردی مؤلفهمقاله شناسایی شدند. در  08

گیری تغییر دانش، تصمیم مؤلفهمقاله شناسایی شد. در  02و مرتبط کردن دانش با وظایف ارزش آفرین در 

مقاله، کسب دانش  81مقاله بیشترین سهم را دارد. پس از آن تبدیل دانش ضمنی به صریح در  80اثربخش در 

 00مقاله و نمایش و عرضه دانش در  06مقاله، بومی سازی دانش در  02سازی دانش در مقاله، قابل فهم 01در 

مقاله، ضبط دائمی دانش درونی در  02ش نظارت بر کاربرد دانش در حفاظت از دان مؤلفهمقاله قرار دارند. در 

 مقاله به ترتیب قرار دارند.  08مقاله و کدگذاری دانش در  00

 

 بحث 

فرعی بیشترین سهم از این بررسی را شامل  مؤلفهاشتراک دانش با پانزده  مؤلفهمطالعه مقالات نشان داده که 

نش است کارگیری داه مقالات بر کاربست و ب تأکیدشتراک دانش بیشترین های فرعی امؤلفهشده است. در میان 

ای در اهمیت خلق و شناسایی، تغییر در تمام مقالات مشاهده شده است. همچنین توافق گسترده مؤلفهو این 

اندهی مفرعی نظارت بر توسعه دانش، ساز مؤلفهدانش و انتقال دانش نیز در این توافق قرار دارند. در مقالات به 

فردی دانش )ضمنی و صریح( نیز توجه شده است. در این میان اهمیت بین دانش، گزارشگری دانش، انتقال 

دانش و نقش آن در تسهیم و نگهداری نیز بارز است. تشویق به اشتراک و تهیه  استفاده از فناوری در اشتراک

اند. پس از اشتراک ازمان نیز مشاهده شدههای لازم، تنوع بخشیدن به دانش و تهیه مخزن دانش سزیرساخت

کارگیری دانش در  کاربست دانش به مؤلفهفرعی آن قرار دارد. در  مؤلفهکاربست دانش و نه  مؤلفهدانش، 

ریزی کارگیری دانش برای حل مسئله بیشترین فراوانی را دارند. پس از آن اتکا به دانش، برنامهه ریزی و ببرنامه

سرعت بخشیدن به انتشار دانش، تسهیل دسترسی به دانش، ارائه الگوهای جدید دانش،  برای کاربرد دانش،

خلق دانش با هشت  مؤلفهسنجش و ارزیابی دانش و جلوگیری از خروج غیرمجاز دانش مورد توجه قرار دارند. 

در این در ص بر یادگیری تأکیدخلق دانش،  مؤلفهفرعی رتبه سوم از این بررسی را کسب کرده است. در  مؤلفه

های جدید، حمایت از نوآوری، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح، قرار دارد. پس از آن، خلق مهارت مؤلفه

 های همکار بهاجتماعی کردن/ همکاری، تبدیل تجربه به دانش، تهیه منابع اطلاعاتی و کسب دانش از سازمان

د. فرعی آن در رتبه بعدی قرار دارن مؤلفهر دانش و شش تغیی مؤلفهاند. ترتیب میزان توجه در مقالات قرار گرفته



 017                                                                                                        0شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانیکتابداری و اطلاع

گیری اثربخش بیشترین بسامد را دارد. پس از آن تبدیل دانش ضمنی به صریح، کسب ، تصمیممؤلفهدر این 

سازماندهی  مؤلفهدانش، قابل فهم سازی دانش، بومی سازی دانش و نمایش و عرضه دانش قرار دارند. وضعیت 

 سازیگذاری دانش و ذخیرهسازماندهی دانش، ارزش مؤلفهفرعی نیز بدین شرح است. در  مؤلفهدانش با شش 

اعات، بندی اطلسازی دانش، طبقهاز دانش، مکتوب مندنظامدانش بیشترین بسامد را دارند. پس از آن، استفاده 

ست. ژوهش شناسایی شده ادر این پ مؤلفهشناسایی دانش نیز با پنج  مؤلفهرایت دانش قرار دارند. همچنین کپی

، ساز و کارهای کشف دانش در رتبه اول قرار دارد. پس از آن تحلیل دانش موجود و دانش مطلوب، مؤلفهدر این 

س فرعی آن پ مؤلفهتوسعه دانش و سه  مؤلفهتعیین اهداف و اشاعه دانش و ترسیم نقشه دانش قرار دارند. سهم 

سازی آفرین و کاربردیف ارزشیدانش با وظا کردنوسعه دانش نیز مرتبط ت مؤلفهاز شناسایی دانش قرار دارد. در 

فرعی نیز در رتبه بعد جای دارد.  مؤلفهارائه دانش به همراه سه  مؤلفهدانش و به روز رسانی دانش شناسایی شد. 

 ای ارائه دانش و، اشاعه/ انتشار بیشترین سهم را دارد. پس از آن استفاده از استاندارد مشخص برمؤلفهدر این 

فرعی از کمترین میزان توجه و  مؤلفهحفاظت از دانش با سه  مؤلفهارائه دانش به کارکنان قرار دارد. در نهایت 

حفاظت از دانش، نظارت بر کاربرد دانش، ضبط دائمی دانش درونی و کدگذاری  مؤلفهسهم برخوردار است. در 

 دانش به ترتیب قرار دارند. 

 

 گیری نتیجه

های مؤلفهاشتراک دانش در میان  مؤلفههای این پژوهش حاکی از آن است که در مقالات مورد مطالعه یافته

اشتراک دانش هستند،  ها مهمترین خاستگاهمدیریت دانش پیشگام است. از آنجا که آموزش عالی و دانشگاه

های خلق/ شناسایی و تغییر دانش را نیز فراهم ضمن تشویق به اشتراک، انتقال و تسهیم دانش، لازم است زمینه

 ؛داشته باشندوجود تمایل به اشتراک آن ی خواهد بود که دسترس هنگامی قابلآورند. دانش فردی نیز فقط 

کارگیری و ایجاد تغییر و تنوع در دانش فراهم ه بنابراین آموزش عالی با شناسایی دانش، امکان کاربست/ ب

( نیز 0910کلیدی آموزش عالی در توسعه و انتشار دانش است. در پژوهش تاج الدینی ) شود که بیانگر نقشمی

در دنیای دانش بنیان مطرح  مؤثرهای مدیریت دانش کارآمد و اشتراک دانش به عنوان عنصری کلیدی در برنامه

انی دانسته که های علمی را موجب بهبود یادگیری فردی و سازمشده است. وی اشتراک هدفمند دانش در گروه

، الکردیشود. در این راستا در پژوهش منجر به توسعه خلاقیت و عملکرد مفید فرد، سازمان و گروه علمی می

های مناسب جهت ارتقاء تبادل دانش در بین ها و برنامهتدوین استراتژیبر ( 8102الحداداده و الدابی )

ی به هابر شیوه مؤثرو درک عوامل  مؤسساتکرد ارتقاء عمل تواند درشده است که می تأکیددانشگاهیان 

تورو ( و 0911( و حجازی )0916در پژوهش الوانی ) .باشد مؤثرها گذاری دانش در بین دانشگاهیان آناشتراک
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برطرف ها و بر اهمیت زیرساخت فناوری در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه( 8109و جوشی )

شده است. حجازی  تأکیدبه اشتراک، تبادل و انتشار دانش آموزش عالی نقش  غالب مربوط هایچالشکردن 

ا موجب ر دانسته و آن مؤثرتر و پیشبرد بیشتر علم ( نیز اشتراک دانش را در انجام تحقیقات گسترده0911)

نیز بر ( 8102روولی )داند. در پژوهش گیری میتر به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیممؤثرتر و دسترسی سریع

ده ش تأکیدبه اشتراک دانش  در ها و انتشارات در مجلاتسمینارهای تحقیق سالانه و کنفرانسنقش اهمیت 

 است. 

های مطرح شده بر اشتراک دانش صورت گرفته است باید گفت ی که در پژوهشتأکیدبا تمام اهمیت و 

آفرین کارگیری دانش ارزشه از آن با بلکه بفاده استی برای تواند تضمیندسترس گذاشتن دانش نمیکه در 

توانند با ارائه کاربست دانش رتبه دوم را کسب کرد. آموزش عالی می مؤلفهاست. از این رو در این پژوهش 

از ساست، زمینهشرط لازم برای کاربست موفق دانش الگوهای جدید دانش و سنجش و ارزیابی دانش، که پیش 

بدیل ها به منظور تهایی است که باید در دانشگاهمؤلفهکاربست دانش یکی از مهمترین . کاربست دانش باشند

ها و ( نیز معتقد است ایده0910دانش تئوری و به دانش عملی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا تاج الدینی )

ت، در صورت مفید ها را مطرح کرده اسکه چه کسی آن گیری در مورد ایندانش به دست آمده، بدون جهت

( نیز در پژوهش خود به این 0911اهمیت کاربست دانش حجازی ) تأییدگیرد. در بودن مورد استفاده قرار می

کارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده از امکانات آن در امر تسریع و ه ها با بنتیجه رسید است که دانشگاه

، یزن خلق دانش های دانش پروری خود را افزایش دهند.یتتسهیل دستیابی به اطلاعات قادر خواهند بود قابل

لق خشود. می تأکیدتر مؤثرهای بهتر و فرایندهای های جدید، ایدهتولید مهارتهایی است که در یکی از مهارت

فرعی، مورد توجه در خلق دانش  مؤلفهشود. اولین های اساسی آموزش عالی محسوب میدانش یکی از رسالت

. از طریق باشد مؤثرهای فرعی خلق دانش مؤلفهتواند در سایر تهیه منابع اطلاعاتی است. تهیه منابع اطلاعاتی می

توان دانش ضمنی را به دانش صریح تبدیل نموده و موجبات یادگیری، ترکیب و اجتماعی تهیه منابع اطلاعاتی می

شده است که دانش ابتدا در ذهن افراد  تأکید( نیز 0910. در پژوهش تاج الدینی )کردن دانش را فراهم کرد

یی برای تولید علم عملی باشد. تولید دانش در واقع تراواشات أتواند منشگذاری میو با به اشتراکشود میتولید 

پژوهشی  -های علمی تهاست. انجام فعالیها، نیازهای فکری آنعلمی ذهن پویای پژوهشگران با تکیه بر ایده

دهد. در همین راستا حجازی در قالب کتاب مقاله طرح پژوهشی نقد و پایان نامه و رفتار تولید دانش را شکل می

داند که نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه ها را مراکز اصلی تولید و اشاعه دانش می( دانشگاه0911)

توانند، مهمترین وظیفه را بر عهده داشته باشند. توای آموزشی مناسب میها با تولید محدارند. بنابراین دانشگاه
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است، نقش آموزش عالی در  مؤثر ،های بهترایده جدید وهای تولید مهارت نوآوری، خلق دانش براز آنجا که 

 . مشهود است های لازم را برای دانشجویان خود فراهم کند کاملاً مین شرایطی که بتواند مهارتأبینی و تپیش

های فوق در کنار آموختن مهارت شناسایی دانش موجب تربیت متخصصان توانمند برخورداری از مهارت

توانند دانش موجود را به درستی تحلیل نموده و دانش مطلوب را تجسم کنند. خواهد شد. این متخصصان می

 در موفقیت سبب که عواملی از ( ممیزی دانش به عنوان یکی0910در پژوهش محمدی و علیپور حافظی )

مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه ممیزی دانش در پژوهش حاضر  سازمان در دانش مدیریت سازیپیاده

 سلامت وضعیت و دانش سازمان سازوکار و اما به عنوان فعالیتی که وضعیت ،مورد بررسی قرار نگرفته است

کند. علاوه بر آن با می تأییدهای این پژوهش را کند، یافتهمی ارزیابی و بررسی سازمان در را دانشی هایدارایی

دانشی سازمانی در آموزش  نیازهای و هاجریان دانشی، موجودی اساس بر سازمان را دانش شکاف ارائه گزارشی

ن است که  های پژوهش حاضر دارد و بیانگر آدهد که ارتباطی مستقیم با یافتهمی ها را ارائهعالی و دانشگاه

 گیری مدیریت دانشکسب دانش از منابع مختلف مخزن دانشی سازمان را غنی کرده و بدین ترتیب به شکل

تواند موجب سردرگمی و انحراف مدیریت ترسیم نقشه می مؤلفه. با این حال عدم توجه کافی به کندکمک می

ای متناسب با آن شه دانش را در هر رشتهها شود. بنابراین لازم است آموزش عالی نقبهینه دانش در سازمان

 بینی نموده و به دانشجویان ارائه کند. پیش

یک زمینه مطالعاتی، با ماهیت و کیفیت فرایند سازماندهی دانش  ه عنوانبنیز اگر چه سازماندهی دانش 

های سازماندهی دانش مرتبط است، که برای سازماندهی مدارک، بازنمون مدارک و مفاهیم استفاده و نظام

های مهم دانش در مقایسه با اطلاعات قابلیت جذب یا یکپارچگی )ادغام( آن در ساختار یکی از ویژگیاما  شودمی

ش لازم منابع دان هجای تمرکز بر تهیه اطلاعات توصیفی دربار دیگر، به بیان اختی و معرفتی فرد است. بهشن

زاید و های فرد بیفشود که بتواند بر دانسته بندی، مکتوب و ذخیرهطبقهای و در سطحی گونه است اطلاعات به

چیز جدیدی در ذهن فرد  و نشی او را ارتقا دهدهای پیشین وی ارتباط برقرار کند و ساختار دادانسته باحتی 

مدیریت دانش ارتقای یک از دانش را در هنگام ضرورت فراهم کند.  مندنظامو موجبات استفاده  ایجاد نماید

یکردی . روستهارمایه اطلاعاتی سازمان، سو ارزشیابی رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، اشتراک

حیط افزایش توان رقابت سازمان در م ثیر آنأتترین و مهمترین اصلیگذاشته و ثیر أف سازمان تر ابعاد مختلکه ب

به یکی ها سازمان درفظ دانش حامروزه . از آنجا که هاستهای رقابتی پایدار برای سازمانرقابتی و خلق مزیت

یار ن مسئله آگاه باشند بسبه اهمیت ایکه  متخصصانی کارگیریه ب دغدغه تبدیل شده است. تریناز اساسی

دانش و با رویکردی و ضبط دائمی  های حفظجذب دانش این افراد در قالب استراتژیحائز اهمیت است. 

ایجاد ارتباط رود. های بزرگ به شمار میدانش، از اهداف سازمان هامروزه مدیریت و توسع سیستمی میسر است.
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منجر به توسعه دانش شود. توسعه دانش از طریق کاربردی سازی تواند اثربخش میان دانش تئوری و عملی می

یژه نقش وبر  ،فعال و پویا محیطیدر شود. هنگامی که دانش بتواند دانش تئوری و به روزرسانی آن حاصل می

های لازم را در محیط خود انگیزه، علایق و هشایستای باشد تا کاربر بتواند به گونه مؤثرهر کاربر در سازمان 

در آن است که سازمان برای نیز اهمیت ارائه دانش  است.احساس و اجرا نماید، توسعه دانش تحقق یافته 

چرا که دانش ذخیره شده در سازمان به شکلی آشکار به  ،کندپذیری در برابر شرایط جدید آماده میانعطاف

ریت نتیجه، مدی ین دانش اتخاذ کند. درتواند تصمیمات لازم را بر اساس اآید و مدیریت سازمان مینمایش در می

ته های نهفای از دانشکارگیری دانش در سازمان اشاره دارد. مجموعه دانش به فرایند چگونگی خلق، انتشار و به

ارائه نشود، قابل تنظیم و توزیع در سازمان و ایجاد دانش جدید  که به یک مجموعه قابل ا، تا زمانیزیا آشکار مج

شده است که هنگامی که افراد به جذب و کاربرد آنچه  تأکید( نیز 0910در پژوهش تاج الدینی ) نخواهد بود.

ها نقش اساسی در اشاعه و انتشار یابد. دانشگاهپردازند تبادل، اشاعه و کاربرد دانش افزایش میمی دانند، می

های استاندارد در آموزش و یوهکارگیری شه توانند ضمن بدانش به دانشجویان و خبرگان آینده دارند و می

دانش همواره به شکل اولیه آن ها آماده سازند. پژوهش، مدیران آینده را نیز برای ارائه دانش در سازمان

ند انسانی عنوان یک فرای تواند بهاستفاده نیست و کاربست آن، نیازمند ایجاد تغییر در دانش است. دانش میقابل

خصی تعریف شود. تغییر دانش یک فرآیند متقاطع متقابل بین دانش صریح و ضمنی پویا برای توجیه باورهای ش

سازی تواند بر حسب نیاز بومیدانش جدید نیز می شود.دانش جدید میسازی و ایجاد قابل فهماست که منجر به 

فرعی مورد توجه در تغییر  مؤلفهگیری اثربخش و حل مسئله شود. کسب دانش اولین شده و منجر به تصمیم

سازی دانش، تغییر دانش ضمنی به صریح بومیتوان موجبات زیرا پس از کسب دانش و فهم آن می ،دانش است

های پیشین مورد بحث قرار های سازماندهی دانش، توسعه دانش و تغییر دانش در پژوهشمؤلفهرا فراهم کرد. 

کند حفاظت از دانش است. در این مقوله در پژوهش تضمین می نگرفته است. در نهایت آنچه مدیریت دانش را

نش توانند بیشده است که تنها در محیطی مبتنی بر دانش است که پژوهشگران می تأکید( 0910الدینی )تاج

های علمی خود را همچنان حفظ نموده و با رویکردی مثبت در زمینه ابداع، اشاعه، و افزایش صحیح و دیدگاه

ا، در همؤلفهای است که کمتر از سایر مؤلفهده اطلاعات گام بردارند. بنابراین اگر چه حفاظت از دانش ارزش افزو

تواند به عنوان یکی از خلاءهای آموزش عالی محسوب مقالات این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است اما می

اجرای استراتژی مناسب و یکپارچه  اتخاذ وانش محصول شده و مورد بازبینی جدی قرار گیرد. زیرا مدیریت د

 در آموزش عالی است. 

 

 سپاسگزاری
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پژوهش حاضر مستخرج از رساله دکتری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد است. نویسندگان مقاله مراتب تشکر خود 

. دارنداعلام میاز معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد که زمینه این پژوهش را فراهم نمودند، را 

مشاور، داوران محترم مقاله و جناب آقای دکتر علی اکبر خاصه و سرکار خانم دکتر  و اساتید راهنما از همچنین

 شود.زیبا محمدزاده روشتی برای یاری در انجام پژوهش، سپاسگزاری می

 

 از پژوهش خاستهپیشنهاد بر

 کپارچه در آموزشیمناسب و  یاستراتژ یاتخاذ و اجرا مستلزم آنت یموفقمدیریت دانش فرایندی جامع است و 

دهی، های سازمانمؤلفههای درسی به شود در مطالعات مرتبط با منابع و برنامهپیشنهاد می بنابراین است. یعال

  ها توجه شود.مؤلفهشناسایی، توسعه، ارائه و حفاظت از دانش نیز مانند سایر 

 

 منابع 

خوزستان... .  استان عالی آموزش نظام در موجود هایچالش واکاوی (.0011زاده، فاطمه ) مسعودی برادران، مسعود؛ سواری، مسلم؛

 . 62-09، 52 پیاپی(، 0)00، کشاورزی آموزش و ترویج های پژوهش مجله

امه فصلن ؟(. آیا تبدیل علم به محصول در علوم انسانی محقق میشود0295تاج الدینی، اورانوس؛ اعظمی، محمد؛ موسوی، علی سادات )

 .62-90، 03، دانشگاه شهید چمران اهواز ،و علم اطلاعات یمطالعات کتابدار

 هایشبکه در یادگیری هاینظریه واکاوی(. 0299) ؛ آیتی، محسن؛ رستمی نژاد، محمدعلی؛ سراجی، فرهادصادق نسب، حامدی

 .260-251(، 00)0، نشریه علمی فناوری آموزشدرسی.  برنامه طراحی برای نظری بسترسازی اجتماعی؛

ه نشگاردی: داها )مطالعه موهنشگادر دانش دابست موفق مدیریت رنع کاامووی کا(. وا0292میرهوشنگ )، ایرنظرپو، اسد؛ یزحجا

 .421-069(، 0)2، هامدیریت بر آموزش سازمانن(. فرهنگیا

 . 2-44(، 01و  9)2شناسی، (. مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش. اطلاع0230حسن زاده، محمد )

شناسی رشته کارسمت رات نتشاانشگاهی داسی ی درهابکتا لیلتحو سی ربر(. 0296حسینی، سید مسعود؛ امین خندقی، مقصود )

 .45-52، 22. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. تربیتیم علو

موفق مدیریت  یسازموانع پیاده یواکاو .(0296)جو، سیدمحمد؛ جعفری، سید محمد باقر؛ یزدانی، حمیدرضا؛ الوانی، سید محمد  رکنی

 . 005-060(، 4)05 ،یمدیریت فرهنگ سازمانها. دانش در دانشگاه

(. ارائه مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت 0296نور، جلال؛ لک، بهزاد و جعفری، محمدجواد )رضایی

 .040-000(، 0)5، انتظامیمدیریت منابع در نیروی مدیریت دانش. 

تبیین برنامه درسی آینده در راستای تحقق (. 0296) ؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ نیلی، محمدرضا؛ رجایی پور، سعیدحمید، عبدی

 .59 -33(، 60)3 ،فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 0010های آموزش عالی ایران در افق ندازها و رسالتاچشم
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م، یبر مفاه یا: مقدمهیآموزش عال یدرس یزیربرنامه(. 0292) ادگارزاده، غلامرضایپور، نعمت اله؛  یواجارگاه، کورش؛ موس یفتح

 .سسه کتاب مهربان نشرؤ. چاپ اول، تهران: مها و الگوهادگاهید

 یقصد شده و کسب شده در نظام آموزش عال ی: فاصله برنامه درسی(. گسست آموزش0292، اکرم )ید؛ دهباشی، حمیمینا؛ رحیربا، مغ

 . 92-000، (02)9، یآموزش عال یدوفصلنامه مطالعات برنامه درسران. یا

. مدل ارائه و شناسیدانش و اطلاعات علم هایآپاستارت بر مؤثر دانش مدیریت هایمؤلفه شناسایی(. 0299محمدزاده روشتی، زیبا )

 زاد اسلامی. آرساله دوره دکتری. دانشگاه 

  .012-045 (،5)4، شناسیمطالعات دانش(. مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران. 0290محمدی، لیلا؛ علیپور حافظی، مهدی )
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