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 : دهیچک

سهازی مهدیریت دانهش در نظهام پژوهش حاضر درصدد بود تا بتواند بهه تللیهپ پیشهایادها و پسهایادهای پیهاده

هید و در پهارادایق اسهتـرایی ه  یاسهی   آموزش عالی بپردازد. پهژوهش حاضهر دارای رویکهردی آمیتتهه یکی هی و کم 

ی آمهاری پهژوهش در است. از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیهت و روش، توصهی ی پیمایشهی اسهت. هامعهه

ی پژوهش شامپ استادان و خبرگان آشاا با موضوع بودند که با است اده از روش نمونه گیهری  بتش کی ی و کم 

هها در عاوان اعضای نمونه انتتاب گشتاد. ابهاار گهردآوری دادهن ر به  23اد و براساس اصپ ک ایت نظری هدفم

ترتیب با اسهت اده از روایهی ملتهوا و پایهایی  ساختاریافته بوده که روایی و پایایی آن بهبتش کی ی مصاحبه نیمه

ی پرسشاامه بهود کهه روایهی دادهدرون کدگذار و میان کدگذار تأیید گشت. از طرفی اباار گردآوری   ها در بتش کم 

آن با است اده از روایی ملتوا و پایایی آن با است اده از نهر  ناسهازگاری مهورد تأییهد  هرار گرفهت. در بتهش کی هی 

و فرآیاهد کدگهذاری تللیهپ و از ایهی طریه   MAXQDAافهاار دسهت آمهده بها اسهت اده از نهرمهای بههپژوهش داده

سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی شااسایی شهدند  در نهایهت در بتهش  ادهای پیادهپیشایادها و پسای

ی برای مشتص نمودن میاان اهمیت و اولویت ههای ها از روش دل ی فازی بههره گرفتهه شهد. یافتههبادی آنکم 

گهذاری بهرای مشیپژوهش حاکی از آن است که امکانات و فااوری به روز، ایجاد پایگاه دانش، تسهیق دانش، خط

سهازی  گذاری در استـرار دانهش، خخیهرهبسط و تعامپ دانش، ایجاد و هذب دانش، ایجاد انگیاه در سازمان، هدف

زدایی، آموزش کارکاان و ساماندهی  دانش، حمایت سازمانی، ایجاد سیستق ارتباطی مؤثر، تمرکازدایی و رسمیت

پهذیری، وری، بهبهود یهادگیری، انعفهافنهش و افهاایش بههرهسازی مهدیریت داعاوان پیشایادهای پیادهدانش به

راسهتایی اههداف  افاایش توهه به ملیط درونی و بیرونی، توانمادسازی کارکاهان، بهبهود فرهاها کهارگروهی، ههق

سههازمانی بهها اهههداف مههدیریت دانههش، بهبههود فرهاهها مشههارکتی، افههاایش شهه افیت و پاسههتگویی، ت ییههر رفتههار  

سهازی  عاوان پسایادهای پیهادهکاری نیا بهآگاهی، ارائه خدمات بهتر و ممانعت از دوبارهکارکاان، افاایش سفح 
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Abstract: 

The current research was trying to analyze the antecedents and consequences of the implementation of 

knowledge management in the higher education system. The current research has a mixed approach 

(qualitative and quantitative) and in the inductive-deductive paradigm. In terms of its purpose, it is applied, 

and in terms of its nature and method, it is a survey description. The statistical population of the research in 

the qualitative and quantitative part of the research included professors and experts familiar with the subject, 

who were selected as sample members using the purposeful sampling method and based on the principle of 

theoretical adequacy. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview, whose 

validity and reliability were confirmed using content validity and intra-coder and inter-coder reliability, 

respectively. On the other hand, the data collection tool was in the quantitative part of the questionnaire, 

whose validity was confirmed using content validity and its reliability was confirmed using the inconsistency 

rate. In the qualitative part of the research, the obtained data were analyzed using MAXQDA software and the 

coding process, and in this way, the antecedents and consequences of the implementation of knowledge 

management in the higher education system were identified. Finally, in the quantitative part, fuzzy Delphi 

method was used to determine their importance and prioritization. The findings of the research indicate that 

up-to-date facilities and technology, creating a knowledge base, sharing knowledge, making a policy for the 

development and interaction of knowledge, creating and absorbing knowledge, creating motivation in the 

organization, setting goals in establishing knowledge, Knowledge storage, organizational support, creation of 

an effective communication system, decentralization and de-formalization, employee training and knowledge 

organization as precursors to the implementation of knowledge management and increasing productivity, 

improving learning, flexibility, increasing attention to the internal environment and external, empowering 

employees, improving work group culture, aligning organizational goals with knowledge management goals, 

improving collaborative culture, increasing transparency and accountability, changing employee behavior, 

increasing awareness, providing better services and preventing rework as suffixes. The implementation of 

knowledge management in the higher education system was identified. 
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 مـدمه

های تلصیلی ای از دورهعالی مجموعه آموزش

تواناد پس از پایان است که متـاضیان می

تعلیمات متوسفه به آن راه یاباد و دانشگاه به  

شود که بر اساس دید اصولی، مللی اطالق می

های آن شامپ سرمایه ساختمان، تجهیاات، وارده

کانات، نیروی انسانی و در نهایت دانشجوست.  ام

فراگرد دانشگاه شامپ آموزش، پژوهش، خدمت، 

فرهاگی، علوم و فاون است و    انتـال میراث

انسانی   های دانشگاه نیا شامپ نیرویصادره

های متتلف و  متتصص و ماهر در زمیاه

همچایی، اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و  

عالی   آموزش. ش استگسترش داماه علق و دان

 گذاری در ماابعمعرف نوع مهمی از سرمایه

انسانی است که با فراهق آوردن و ارتـاء بتشیدن  

های مورد نیاز کارکاان ها و نگرشدانش، مهارت

ای و مدیریتی به توسعه ا تصادی  ارشد فای، حرفه

تاها  طور  فع نهعالی به کاد. آموزشکمک می

های  بلکه با پیشرفت  ودشدانش می موهب ترویج

ژیکی و علمی، دانش هدید نیا  تلـیـاتی، تکاولو

یکی از تعاریف معمول سیستق . آوردوهود میهب

نمودار نظام » تلت عاوان بیشترعالی که  آموزش

شود و مورد از آن یاد می« عالی کشور آموزش

نظران و کارشااسان ایی پذیرش اغلب صاحب

صورت خالصه ارائه شده بهد 1شکپ یدر    استرشته 

  است.

 
 دBazargan Harandi, Eshaghi, 2008نظام آموزش عالی کشور  ی  د:1شکپ ی

ای با های آموزشی در هر کشور و هامعهنظام

هایبی که در آن توهه به نوع اهداف و سیاست

هامعه حاکق است، کامالً مت اوت است و هیچ به 

خاصی را  یکدیگر شباهتی ندارد و هر یک معیارهای

یرای تشتیص کی یت سازمانی خود دارند. برای 

که بتوان ایی سازمان را به بهتریی نلو ممکی  آن

های مثبت و ما ی آن را از مدیریت کرد، باید ویژگی

ابعاد گوناگون مورد بررسی  رار داد تا با شااختی  

صلیح از سازمان، به مدیریت مااسب و به مو ع 

امروزه اغلب  د. Shamoradi, 2022آن پرداخت ی

ها نظران آموزش عالي معتـدند دانشگاهصاحب

فرآياد   یدهادهتريی نهاد اشاعهعاوان اصليبه

يادگيري در هامعه، به ماظور مـابله با -ياددهي

هاي هااره هديد، ناگاير از انتـال و  چالش

دگرديسي به هوامع يادگيري، ايجاد فرهاا تسهيق  

د کارآمد مديريت دانش  گيري از راهبر دانش و بهره

امروزه دانش نـش اساسی  د. Nemati, 2006ی هستاد

در تلـ  اهداف سازمان و کسب مایت ر ابتی ای ا  

های پاهان   اد. مدیریت دانش مدیریت سرمایهکمی

سازمان است، و ایی فرایاد شامپ خل ، کسب، 

کارگیری  هگذاری و بسازی، انتشار، به اشتراکخخیره

سایه مدیریت دانش بروز    دانش است که در

رود که   به همیی دلیپ از مدیران انتظار می  کادمی

درک عمیـی از تلوالت سازمانی داشته و عملکرد  

های   گذاری در پروژه ها را از طری  سرمایه سازمان

 ,biramierdy, Tooraniد یمبتای بر دانش ارتـاء دها

khalkhalim, shakibaei & kazempour, 2020.د 

ها نیاز به های ههانی، سازمانبلران در پی

ت ییر و سازگاری بهتر با ملیط را در خود احساس  

تریی  کردند. در ایی سااریو مدیریت دانش مهق

مابع استراتژیک است  باابرایی برای بهبود عملکرد  

با ایی حال،   شود.سازمان حیاتی تلـی می

های  فرآیادهای مدیریت دانش و ملیط پویا، روش

ویژه فاصله  را برای مدیریت کارکاان، به هدیدی

-Carrascoطلبد ی گرفتی از اشکال ساتی می

Hernández, Jiménez-Jiménez, 2016 .مدیریت دانش د

های بشری از نسلی به  تمدن  امر هدیدی نیست
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برای   انتـال دانش، و نگهداری نسپ دیگر ا دام به

در  . دندکر می بیای آیاده،پیش درك گذشته و

تشاگی   پویای امروزی های تجاری پیچیده وملیط

تری  عم  گسترده روز داماه وروزبه برای دانش،

در  دانشی که به شدت در حال ت ییر و یابد،می

 ,Abbasiی ها در حال انتشار استاز سازمان بیرون

Afsharnia, Cheshmeganzadeh, 2018 .یدر آغاز دههد 

یی، های آمریکا، فعالیت گسترده شرکت1990

مدیریت دانش به نلو   یهاروپایی و ژاپای در حوز 

گیری افاایش یافت. ظهور وب ههانی در چشق

ای به حوزه مدیریت   ، تلرک تازه1990 اواسط دهه

 دانش بتشید. 

عاوان مجموعه کارکردهای مدیریت دانش به

شود که معفوف  وابسته به هق و واحد تعریف می

نی و از همه  سازما به شااخت دانش فردی و دانش

های  مروری بر مدل .هاستتر تعامپ بیی آنمهق

متتلف نشان داد که فرایاد مدیریت دانش را  

 گذاری دانش،اصلی: هدف یمرحله 10 توان درمی

ارزیابی   خل  دانش، کسب دانش، شااسایی دانش،

 ح ظ و نگهداری و سازماندهی دانش، دانش،

دانش و کاربرد   اشتراك دانش، روزآمدسازی دانش،

ارزیابی اثربتشی کپ فرایاد مدیریت دانش توصیف  

د. Abbasi, Afsharnia, Cheshmeganzadeh, 2018ی نمود

که در وا ع    یدرون سازمان  ییایپودرک   یبرا

 عوامپ از یکی عاوان به دانش  مدیریت از تواندمی

 ها،د چارچوبی از ورودی1ی شکپ  شود، ناشی اثرگذار،

 درک برای را دانش مدیریت هایخروهی و فرآیادها

 ,Quarchioniی است کشده تصویر به مفلب

Paternostro & Trovarellim, 2022 .د 

 

 د: یک چارچوب هامع2شکپ ی

 

 هر هدف دانش مدیریت امر در کلی طوربه

 سازمان در که کاري هر که است ایی سازمانی

 تأثیر که شود مدیریت ايگونهبه شود،می انجام

. باشد داشته کارکاان هايفعالیت روي بر مثبتی

 سازمان یک ایجاد دانش مدیریت سازيپیاده هدف

 متازن بیی هریانی اشتراك ایجاد و یادگیرنده

 هايبتش افراد توسط شده ایجاد اطالعات

 یکدیگر به هاآن کردن مرتبط و سازمان متتلف

سازی و اهرای مدل به . در بلث پیرامون پیادهاست

د اشاره شده 1ها در هدول ییی مدلتعدادی از ا

 .است
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 دTalebi, Pakdel Bonab, Zemestani, 2011ی دانش مدیریت اهرای و سازیپیاده هاید: مدل1هدول ی

 مراحپ

 مدل

1 2 3 4 5 6 7 

    ببر کاربه نشر کی خخیره کی خل  کی هیکس

 پیوسته کردن تولید دانش مارس و مکلریو

 دانش

     

 سازیفرهاا ارتباط صرف کردن تبادل تسهیق در دام انداختی خل  یسکیوپیای

     تسهیق سازماندهی کشف اسامای

   کارگیریبه تسهیق تللیپ ایجاد کسب اندرسون

     است اده ماتشر کردن آوردن دستبه دیبال و نویس

انتـال و  فراگیری مارکوکت

 برداریبهره

     سازیخخیره

د و مابع ایجا ویا

 بودن

کاربردی   انتشار گردآوری و تبدیپ

 نمودن

   

 ایجاد و فراگیری راکلس

 و ترکیب

تستیر و نمایش 

 یا نمایادگی

     ماتـپ کردن

 ایجاد پتش کارگیریبه سازماندهی تبدیپ-وف  آوریهمع شااسایی اودل

  ارزیابی کارگیریبه تسهیق سازیخخیره توسعه تعییی ویگمی

 آوریهمع خل  تسهیق تشتیص نیاز هماهاگی یتیوتی

 خخیره

آشکارساز 

 ی

 

سازگارنما تسهیق سازماندهی آوریهمع تشتیص ایجاد اوکیوپیای

 یی

 است اده

دانپورت و 

 پروساک

کدبادی و   تولید

 سازماندهی

     سازیماتـپ

 ارزیاب خخیره است اده نشر توسعه سازیمشتص گذاریهدف پروموت

پهولس  و پا

 هوشی

ظاهر   تولید است اده درونی کردن انتتاب کسب

 ساختی

 

 ارزیابی نگهداري ایجاد تسهیق یادگیري بکارگیري یافتی ویلیام و بکوویتا

   انتـال استـرار اشاعه کسب شااسایی پالوسکی

 و روب پروبست،

 رومهارد

 ارزیابی است اده تسهیق توسعه کسب شااسایی هدف تعییی

 بر راري نمودن خارهی نمودن اهتماعی تاکوچی و نوناکا

 اتصال

 درونی

 نمودن

   

 گیرياندازه دانش ملتواي دانش م هوم پري و تومی

 دانش

 مدیریت

 ت ییر

  مدیریت دانش اباار

 هستجوي هالس

 هدید دانش

 دانش ایجاد

 یادگیري و

 دانش حذف توزیع خخیره

 زاید

  کارگیريبه

  توزیع مدیریت خخیره تص به ريآودست به تولید توربان

    دانش استـرار دانش کاربرد دانش اشاعه دانش ساخت دمرست

 مک و آدام مک

 کریدي

    دانش استـرار دانش کاربرد دانش اشاعه دانش ساختار

    تکمیپ چرخش تبدیپ خل  چی و چی

    کاربرد اشتراك خخیره تشتیص لیبوویتا

    کاربرد اشتراك خخیره/بانتتا تشتیص/تستیر بکمی

    کاربرد اشاعه پیوند تشتیص/کسب آالوي

    برداريبهره انتـال نگهداري خل  کاراد و نیومی

سازمانده توزیع تفبی  کارگیريبه ایجاد شااسایی گریسون و آودل

 ی

 آوريهمع

 اسپاج و اسپک

 کرنت

 دانش ح ظ هدید ایجاد دانش

 هدید و موهود

 دانش ترکیبی دانش توزیع

 است اده  ابپ

   

   ارزیابی کارگیريبه یادگیري سازماندهی مهار گوتر لمان

   تسهیق خخیره باديچارچوب مهار خل  هان و دالی کیب،

  ایجاد درك ارتباط با دیگران باديدسته سازيمشتص خل  ووه گریی
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    کاید است اده کاید ارسال کاید خل  کاید مهار مرویک

Sahibzada, Jianfeng, Latif, Shafait, Sahibzada, 

د، در پژوهش خود تلت عاوان تأثیر مدیریت  (2022

دانش بر عملکرد سازمانی در آموزش عالی چیی، به 

ایی نتیجه دست یافتاد که مدیریت دانش تأثیر  

مثبت و معااداری بر روی عملکرد سازمانی آموزش 

 ,Zhao, Liuعالی چیی دارد. در پژوهشی که ی

Andersson Shenkar, 2022  د، با عاوان مدیریت دانش

 انجام نوظهور ا تصاد و چادملیتی هایدر شرکت

 چادملیتی های شرکت که است داده نشان اند،داده

 و کرده مدیریت ههانی سفح در را خود دانش باید

 ,Said. یبرساد نهایی نتیجه به تا کااد سازماندهی

Hafez Elweza, 2022روی بر که ایمفالعه  د، با 

 آموزش مؤسسات در دانش مدیریت هایتکایک

 نتیجه ایی به بودند، داده انجام عربستان عالی

 مدیریت های تکایک از است اده که کردند پیدا دست

 سازی،خخیره بادی، طبـه آوری، همع به دانش

 بیی دانش گذاشتی اشتراک به یا ارتباط بر راری

ی بهبود توانایی  همچای و مؤسسات و افراد

 شود کارکاان در بر راری ارتباط با یکدیگر، ماجر می

 & Quarchioni, Paternostroی که پژوهشی در همچایی

Trovarellim, 2022 د که انجام شده است بیان شده

ی اهرای مدیریت دانش در آموزش است که نلوه

عالی به است اده از فااوری اطالعات وابسته است   

یت دانش باید بتواند در سازمان همچایی مدیر 

 ,Almansoori, AlShamsiیکپارچگی ایجاد کاد. ی

Salloum, & Shaalan, 2021  د، در پژوهش خود با

عاوان بررسی انتـادی مدیریت دانش در  

 مدیریت که کادمی بیان بهداشتی، هایمرا بت

 نـش بهداشتی هایدر حوزه مرا بت دانش

تتلف برای سیستق م فرآیادهای اهرای در اساسی

 Zamani, Hosseini Tabagadehi, Momeni. یکادای ا می

Mahmouei, 2021  د، با انجام پژوهش خود نشان

 مؤثر طوربه تواندمی صورتی در دانش که اندداده

 ایجاد با که شود تسهیق و خخیره خل ، سازمان در

 گروهی، کار فرهاا دانش، گذاریاشتراک به فضای

 هایار دانش، ایجاد ملرکدوستد و ماعفف

 براساس ارتـا و پاداش دانشی، انگیااناده

 بر مبتای پاداش و افراد دانشی هایصالحیت

 ,Bayrami Erdi et al. یشود حمایت دانشی، عملکرد

 نتیجه ایی به اندد، در پژوهشی که انجام داده2020

 واحدهای در دانش مدیریت عوامپ که رسیدند

هدی به فرآیادهای هذب، آموزشی نیازماد توهه 

اشتراک، انتـال و کاربرد دانش و مهارت در میان 

 هر و باشدپرساپ و هارهویان در ایی واحدها می

 تسهیپ ههت در بایستی آموزشی، فعالیت نوع

 تأمیی ههت در که طلبدمی لذا باشد  فرآیادها ایی

 و افااریستت و افاارینرم فای، هایزیرساخت

ا دامات اساسی توسط نهادهای   نیاز مورد ماابع

 اهرایی گذاریمسئول انجام شود و سیاست

. شود ارائه اندرکاراندست توسط هدفمادی

د، با مفالعاتی که در رابفه با Shamoradi, 2020ی

 سازمان در دانش مدیریت نظام استـرار چگونگی

 و کاری موازی اداری، های بوروکراسی حذف ههت در

ها انجام داده  فعالیت نجاما در طوالنی فرایادهای

مدیریت دانش و بود به ایی نتیجه دست یافت که،  

ابعاد آن به دلیپ بهبود فرایادهای کاری و  

 انجام سرعت افاایش باعث سازمانی هایفعالیت

 کاری موازی اداری، های بوروکراسی کاهش و کارها

 ,Choiی پژوهش از آمده دست به هاییافته. گرددمی

Ahn, Jung, Kim, 2020  د، با عاوان اثرات مدیریت

دانش بر عملکرد و نوآوری سازمانی، حاکی از آن 

است که فرآیادهای مبتای بر دانش برای هدایت  

کپ سازمان به سمت عملکرد و نوآوری باالتر  

ضروری است و اثرات مثبت و معااداری دارد. 

د، با پژوهشی با Rialti, Marzi, Caputo, Mayah, 2020ی

پذیری استراتژیک در  دستیابی به انعفافعاوان  
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عصر کالن داده: اهمیت مدیریت دانش، نشان  

 از مااسب برداریدادند که مدیرانی که مایپ به بهره

 بسط در باید هستاد، بارگ هایداده پتانسیپ

 خود سازمان سراسر در دانش مدیریت فرآیادهای

 دست به تلـیـات هاییافته. کااد گذاریسرمایه

د،   Ode, & Ayavoo, 2020از موضوع مورد بررسی ی آمده

با عاوان نـش میانجی کاربرد دانش در رابفه بیی  

 نشان سازمانی، نوآوری و دانش مدیریت هایسبک

 نوآوری به دانش مدیریت هایشیوه که است داده

طور مستـیق و هق غیرمستـیق  به هق شرکت،

که  است آن بیانگر هایافته همچایی. کادکمک می

تولید، خخیره و کاربرد دانش بر نوآوری شرکت تأثیر  

 ,Manesh, Pellegrini, Marziمثبت و معااداری دارد. ی

Dabic, 2020  د، در پژوهشی که با عاوان مدیریت

دانش در انـالب صاعتی چهارم انجام داد، به ایی  

نتیجه دست پیدا کرده است که به دلیپ افاایش  

درن تمایپ دارند برای های م فشار ر ابتی، سازمان

برداری از آن  ح ظ مایت بلادمدت، بر دانش و بهره

 ,Taherzadeh Mousavian & Moghadamتکیه کااد. ی

د، با پژوهشی که انجام دادند به ایی نتیجه  2020

دست پیدا کردند که برای استـرار مدیریت دانش،  

فرهاا سازمانی نسبت به بـیه عوامپ از اهمیت  

 ,Khyzer Bin Dost, Rehmanار است. یبیشتری برخورد

د، به تلـی  بر روی موضوع تأثیر عملکردهای  2018

مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمیی لبایات در 

پاجاب مرکای با نـش میانجی تمرکازدایی 

پرداختاد. در ایی پژوهش توانستاد به ایی فرضیه 

خویش پاسخ دهاد که مدیریت دانش با 

 Hill CIی مثبت و معااداری دارد. یتمرکازدایی رابفه

and Azma, 2018  د با انجام مفالعاتی که بر روی

 در دانش مدیریت سازیپیاده ههت ریایبرنامه

: مفالعه موردی دانشگاهی هایکتابتانه

 داشتاد،د نیجریه در فدرال دانشگاه هایکتابتانه

 مدیریت اهرای برای ریایبرنامه به نیاز که دریافتاد

 هادانشگاه شامپ اهدافی است که کتابتانه  دانش

 به دانش مدیریت سازیپیاده طری  از دارند  صد

-Carrascoی پژوهش هاییافته. کااد پیدا دست هاآن

Hernández, Jiménez-Jiménez, 2016که اید، در مفالعه 

 عملکرد و پذیری انعفاف دانش، مدیریت عاوان با

اده است که  د نشان بود، شده انجام سازمان،

مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان  

 و است مثبتی رابفه پذیریدارد، همچایی انعفاف

طور  ابپ توههی با مدیریت دانش مرتبط است. به

 از آمده دست به هاید، با یافتهChang, & Ahn, 2015ی

 سیستق بیی رابفه عاوان تلت خود پژوهش

کااده  تعدیپ اثرات و دانش، مدیریت و مدیریتی

وکارهای   سازی در کسب تمرکازدایی و رسمی

کوچک، نتیجه گرفتاد که اوالً کسب و انتـال دانش 

به طور مثبت با پشتیبانی مدیر و آموزش دادن آن،  

مرتبط است، دوماً ارتباط مثبت آموزش دادن با 

انتـال دانش در گروه غیرمتمرکا بودن ساختار  

ر برای کسب  سازمان است و سوماً حمایت مدی

 Karimiی .است نیازمند کمتر سازیدانش به رسمی

Mouneghi, Hasanian, Ahanchian, 2014  د، با پژوهشی

 که اندکه انجام دادند به ایی مورد دست پیدا کرده

های  دیریت دانش رویکردی است که فعالیتم

ن عان و دانشجویان را از   پیشرفته استادان، خی

کاربرد دانش برای هر    طری  خل ، کسب، تسهیق و

. کاد های دانشگاهی آماده می گونه ت ییر در ملیط

ر ابت در هااره هدیده ایی وا عیت را گوشاد  

 برای را ماندن و بـا شانس ملیط، که کادمی

 با را خود راحتی به بتواند که است  ائپ سازمانی

 آیاده شک بدون. دهد وف  تلوالت و ت ییر

یرفت که دانش بیشتری  پذ خواهد را هاییسازمان

 کاادهدر اختیار داشته باشاد  چرا که دانش کشف

 امر ایی بر نیا هاسازمان. بود خواهد ماابع دیگر

 ترییمهق از یکی دانش که دانادمی نیک و وا  اد

 دارند یـیی ت اسیر، ایی با. هاستآن برتری عوامپ
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 ملموس هایدارایی ملیفی تلوالت برابر در که

یی، تجهیاات، مواد اولیه و ...د زم همچونی

 مدیریت بلکه زد  نتواهد ر ق را هاپیشتازی آن

 ارم ان به سازمان برای را مهق ایی که است دانش

 دیگر و انسانی هایسرمایه ستی دیگر به. آوردمی

 تبدیپ ثروت به زمانی سازمان در موهود ماابع

 و هاپیچیدگی. شوند عجیی دانش با که شوندمی

ی اخیر در ات شکپ گرفته طی چاد دههت ییر 

تمامی شئون فرهاگی، اهتماعی، ا تصادی و 

علمی بیش از پیش بر اهمیت نظام آموزش عالی 

افاوده است. به بیانی دیگر باید ایی وا عیت را 

پذیرفت که ت ییر برای نظام آموزش عالی نه یک  

فرصت، بلکه یک ضرورت است. نظام آموزش عالی  

گاه و کارکردهایی که دارد نـش  با توهه به های

 کاد مؤثری در ساختار و توسعه هامعه ای ا می

 مدیریت و دانش از صلیح برداریبهره باابرایی،

 راستای در راهبردی سالح بهتریی تواندمی آن کردن

 آموزش نظام در هااستراتژی نوسازی و بازآفریای

 در خود پتانسیپ همه از بتواند تا باشد عالی

اهداف خود که پرورش و تربیت نیروی  راستای

تر گام بردارد  بدیی ترتیب، انسانی است، مصمق

 مدیریت حوزه در فراوان هایپژوهش رغقعلی

 پژوهش تا برآمدند درصدد پژوهشگران دانش،

 شااسایی به مضمون تللیپ از است اده با حاضر

 نظام در دانش مدیریت پسایادهای و پیشایادها

ازد و سپس با است اده از رویکرد  بپرد عالی آموزش

 مشتص هادل ی فازی میاان اهمیت و اولویت آن

 .شود

 

 

 روش تلـی 

کردی آمیتته یکی ی و  پژوهش حاضر دارای روی

. از  بوده استد و در پارادایق استـرایی ه  یاسی یکم  

نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، 

آماری پژوهش   یهامعهاست.  توصی ی پیمایشی

و  استادانی پژوهش شامپ در بتش کی ی و کم  

که با است اده از روش    بودخبرگان آشاا با موضوع 

گیری هدفماد و براساس اصپ ک ایت نظری نمونه

انتتاب شدند. اباار  ن ر به عاوان اعضای نمونه   23

ها در بتش کی ی مصاحبه  گردآوری داده

ترتیب که روایی و پایایی آن به  بودیافته ساختار نیمه

با است اده از روایی ملتوا و پایایی درون کدگذار و  

شد. از طرفی اباار گردآوری    میان کدگذار تأیید

که روایی آن   بودی پرسشاامه ها در بتش کم  داده

با است اده از روایی ملتوا و پایایی آن با است اده از  

در بتش    نر  ناسازگاری مورد تأیید  رار گرفت.

دست آمده با است اده ی بههاکی ی پژوهش داده

و فرآیاد کدگذاری تللیپ و از  MAXQDAافاار از نرم

سازی  ری  پیشایادها و پسایادهای پیادهایی ط

شااسایی  مدیریت دانش در نظام آموزش عالی  

مشتص  ی برای  در نهایت در بتش کم    شدند 

ها از روش  بادی آننمودن میاان اهمیت و اولویت

 دل ی فازی بهره گرفته شد. 

 

 های تلـی  یافته

 های بتش کی ییافته

در ایی بتش با توهه به ماهیت پژوهش به  

گیری از متون،  کمک تللیپ مضمون ییعای بهره

 MAXQDAافاار مـاله، کتاب، مصاحبه و ...د و نرم

سازی مدیریت  پیشایادها و پسایادهای پیاده

که   اندهنظام آموزش عالی شااسایی شد  دانش در

 نشان داده شده است.  د2یدر هدول 

 سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالیهای پیادهشاخص  د:2یهدول 

 مابع پسایادها ردیف مابع پیشایادها ردیف

 مصاحبه کاریممانعت از دوباره 14 متون و مصاحبه ساماندهی دانش 1

 مصاحبه ارائه خدمات بهتر 15 مصاحبه آموزش کارکاان 2

 متون افاایش سفح آگاهی 16 متون زداییتمرکازدایی و رسمیت 3

 مصاحبه ت ییر رفتار کارکاان 17 مصاحبه ثرایجاد سیستق ارتباطی مؤ 4
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 مصاحبه افاایش ش افیت و پاستگویی 18 مصاحبه سازمانیحمایت   5

 متون شارکتیفرهاا مبهبود   19 متون و مصاحبه سازی دانشخخیره 6

راستایی اهداف سازمانی با هق 20 مصاحبه گذاری در استـرار دانشهدف 7

 اهداف مدیریت دانش

 متون و مصاحبه

 متون فرهاا کارگروهیبهبود   21 مصاحبه ایجاد انگیاه در سازمان 8

 مصاحبه توانمادسازی کارکاان 22 مصاحبه و متون ایجاد و هذب دانش 9

ای بسط و گذاری بر مشیخط 10

 تعامپ دانش

توهه به ملیط درونی و افاایش  23 مصاحبه

 بیرونی

 مصاحبه

 مصاحبه پذیریانعفاف 24 متون ایجاد پایگاه دانش 11

 متون وریافاایش بهره 25 متون تسهیق دانش 12

 مصاحبه بهبود یادگیری 26 متون و مصاحبه امکانات و تجهیاات فااوری به روز 13

 

 پژوهشی های کم   یافته

شدن پیشایادها و پس از مشتص  

سازی مدیریت دانش در نظام پسایادهای پیاده

آموزش عالی، الزم است تا میاان اهمیت هر یک از  

ها به کمک رویکرد دل ی فازی مشتص  شاخص

 شود.    

 تعریف مت یرهای زبانی

حله پیشایادها و پسایادهای در ایی مر 

در  الب    ش ماابع انسانیسازی مدیریت دانپیاده

 به راهع خبرگان نظر كسب هدف با ایپرسشاامه

 شود،می طراحي ها مؤل ه با ها آن موافـت مياان

 كق، كق، خيلي كالمي مت يرهاي طري  از خبرگان

 را خود مياان موافـت زياد خيلي و زياد متوسط،

 مت اوت خصوصيات که هاییآن از دهاد.نشان می

مت يرهاي   به تنسب ها آن خهاي تعابير بر افراد

 مت يرهاي داماه تعريف با لذا است  اثرگذار كي ي

 پاسخ ها سؤال به يكسان خهايت با خبرگان كي ي،

و  د3یشكپ  به توهه با ايی مت يرها .دهاد می

 مثلثي فازي اعداد شكپ بهد 3هدول ی

 .اند شده تعریف

 
 تعریف مت یرهای زبانی د:3یشکپ 

 یرهای کالمی نلوه تبدیپ مت  د3یدر هدول 

به عدد فازی مثلثی و عدد فازی  فعی شده نشان  

 شده است.  داده

 هدول اعداد فازی مثلثید: 3ی هدول

 عدد فازی  فعی شده عدد فازی مثلثی مت یرهای کالمی

 0/75 (0/75,1,1) خیلی زیاد

 5625/0 (0/5,0/75,1) زیاد

 3125/0 (0/25,0/5,0/75) متوسط

 0/0625 (0,0/25,0/5) کق

 0/0625 (0,0,0/25) خیلی کق

الزم به خکر است که اعداد فازی  فعی شده  

که  مياكووسكي   ید با است اده از رابفه4یدر هدول 

اند. در ایی  شده  ملاسبهآمده است،   د1ی رابفه در

حد وسط عدد   حد باالی فازی مثلثی،  رابفه 

حد پاییی عدد فازی مثلثی را   Mفازی مثلثی و 

 .هدد  نشان می

 

 د: رابفه مياكووسكي1رابفه ی

 اول مرحله نظرساجی

شده در    های شااسایی مؤل ه مرحله ايی در

مصاحبه در  الب پرسشاامه در اختیار   یمرحله

و با توهه به گایاه پیشاهادی و   گرفت رار  خبرگان  

شده نتایج حاصپ از   مت یرهای زبانی تعریف

 برای بههای  یدی شده در پرسشاامه  بررسی پاسخ

ها مورد تللیپ   دست آوردن میانگیی فازی مؤل ه

برای ملاسبه میانگیی فازی  باابرایی گرفتاد  رار  

  شده است.است اده   د2ی مفرح شده  از روابط
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 د: ملاسبه میانگیی فازی2رابفه ی

 ام وiبیانگر دیدگاه خبره  Aiدر ایی رابفه 

Aave ت. بعد خبرگان اس های یدگاهبیانگر میانگیی د

های  ها، تعداد پاسخ آوری پرسشاامهاز همع

شده به هر عامپ مورد شمارش و بررسی  رار    داده

اول نتایج   یمرحله  یگرفت که در نظرساج

نشان    د4یشده در هدول  داده  یها شمارش پاسخ

 .شده است  داده

 نتایج پاسخ خبرگان در گام اول  د:4یهدول 

 شسازی مدیریت دانپیشایادهای پیاده

 مت یرها خیلی زیاد زیاد متوسط کق خیلی کق

 ساماندهی دانش 16 4 1 2 0

 آموزش کارکاان 17 2 0 2 2

 زداییتمرکازدایی و رسمیت 15 6 0 2 0

 ثرایجاد سیستق ارتباطی مؤ 18 1 1 1 2

 حمایت سازمانی 20 1 1 1 0

 سازی دانشخخیره 16 5 2 0 0

 دانشگذاری در استـرار  هدف 18 0 3 2 0

 ایجاد انگیاه در سازمان 19 2 0 2 0

 ایجاد و هذب دانش 15 4 3 1 0

 گذاری برای بسط و تعامپ دانشمشیخط 14 5 1 2 1

 ایجاد پایگاه دانش 16 3 3 1 0

 تسهیق دانش 18 2 3 0 0

 امکانات و تجهیاات فااوری به روز 19 1 1 1 1

 سازی مدیریت دانشپسایادهای پیاده

 مت یرها خیلی زیاد زیاد متوسط کق خیلی کق

 کاریممانعت از دوباره 15 5 2 1 0

 ارائه خدمات بهتر 17 4 2 0 0

 افاایش سفح آگاهی 19 0 3 0 1

 ت ییر رفتار کارکاان 18 2 1 2 0

 افاایش ش افیت و پاستگویی 17 3 2 1 0

 فرهاا مشارکتیبهبود   18 1 3 1 10

راستایی اهداف سازمانی با اهداف مدیریت  هق 15 3 2 3 0

 دانش

 فرهاا کارگروهیبهبود   16 3 2 0 2

 توانمادسازی کارکاان 18 2 0 2 1

 توهه به ملیط درونی و بیرونیافاایش  19 2 0 1 1

 پذیریانعفاف 18 4 0 0 1

 وریافاایش بهره 20 1 1 1 0

 بهبود یادگیری 18 1 3 1 0

شده به    های داده اسخکه تعداد پایی از بعد

یک از عوامپ و بعد از ملاسبه میانگیی فازی   هر

از فرمول میاکووسکی و اعداد   ،مثلثی برای عوامپ

فازی  فعی شده برای ملاسبه هر عامپ است اده  

که نتایج حاصپ از میانگیی فازی و    ،شود می

 است.  د5یها به شرح هدول  زدایی مؤل هفازی

 نظرساجی مرحله اول های خبرگان حاصپ از اهمیانگیی دیدگ د:5ی هدول

زدایی  میانگیی فازی

 شده

 میانگیی فازی مثلثی

(m, α, β) 

زدایی  میانگیی فازی پیشایادها

 شده

 میانگیی فازی مثلثی

(m, α, β) 

 پسایادها

، 587/0،385/0ی 396/0

 د540/0

، 594/0،385/0ی 398/0 ساماندهی دانش

 د540/0

 کاریممانعت از دوباره

، 554/0،371/0ی 381/0

 د513/0

 ارائه خدمات بهتر د567/0، 608/0،412/0ی 422/0 آموزش کارکاان

، 594/0،385/0ی 398/0

 د540/0

، 581/0ی 412/0 زداییتمرکازدایی و رسمیت

 د405/0،554/0

 افاایش سفح آگاهی
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، 560/0،385/0ی 393/0

 د527/0

، 587/0ی 407/0 ثرایجاد سیستق ارتباطی مؤ

 د398/0،553/0

 ت ییر رفتار کارکاان

، 594/0ی 408/0 حمایت سازمانی د581/0، 601/0،425/0ی 430/0

 د398/0،552/0

 افاایش ش افیت و پاستگویی

، 655/0ی 408/0 سازی دانشخخیره د560/0، 608/0،405/0ی 417/0

 د398/0،554/0

 بهبود فرهاا مشارکتی

، 574/0،384/0ی 393/0

 د540/0

، 567/0ی 371/0 ار دانشگذاری در استـر هدف

 د358/0،513/0

راستایی اهداف سازمانی با اهداف هق

 مدیریت دانش

، 594/0،412/0ی 418/0

 د567/0

 بهبود فرهاا کارگروهی د378/0،5200، 567/0ی 390/0 ایجاد انگیاه در سازمان

، 587/0،378/0ی 391/0

 د533/0

، 574/0ی 400/0 ایجاد و هذب دانش

 د391/0،540/0

 ادسازی کارکاانتوانم

، 567/0،358/0ی 373/0

 د506/0

گذاری برای بسط و مشیخط

 تعامپ دانش

 افاایش توهه به ملیط درونی و بیرونی د412/0،560/0، 587/0ی 418/0

، 587/0،385/0ی 396/0

 د540/0

 پذیریانعفاف د418/0،576/0، 601/0ی 427/0 ایجاد پایگاه دانش

 وریافاایش بهره د581/0، 601/0،425/0ی 430/0 هیق دانشتس د567/0، 601/0،412/0ی 420/0

، 581/0،405/0ی 412/0

 د554/0

، 398/0، 587/0 407/0 امکانات و تجهیاات فااوری به روز

 د554/0

 بهبود یادگیری

اول الزم  یپس از پایان نظرساجی در مرحله

دوم نیا انجام شود تا نتایج   یاست که مرحله

و مرحله باهق مـایسه و  آمده از هر د  دست به

 .گرددنتیجه مشتص  

 دوم مرحله نظرساجی

دوم نیا نتایج    یی مرحلهنظرساجدر  

به عوامپ در هدول  شده  دادههای  شمارش پاسخ

 است. شده  دادهنشان    د6ی

 نتایج پاسخ خبرگان در گام دوم  د:6یهدول 

 سازی مدیریت دانشپیشایادهای پیاده

 مت یرها زیاد خیلی زیاد متوسط کق خیلی کق

 ساماندهی دانش 17 3 0 2 1

 آموزش کارکاان 17 1 1 3 1

 زداییتمرکازدایی و رسمیت 14 6 1 2 0

 ثرستق ارتباطی مؤایجاد سی 17 1 1 2 2

 حمایت سازمانی 20 0 1 1 1

 سازی دانشخخیره 17 5 0 1 1

 گذاری در استـرار دانشهدف 17 1 0 3 2

 در سازمان  ایجاد انگیاه 19 1 1 2 0

 ایجاد و هذب دانش 16 4 2 1 0

 گذاری برای بسط و تعامپ دانشمشیخط 15 4 1 1 2

 ایجاد پایگاه دانش 16 3 2 1 1

 تسهیق دانش 18 1 3 1 0

 امکانات و تجهیاات فااوری به روز 18 2 2 1 0

 سازی مدیریت دانشپسایادهای پیاده

 هامت یر  خیلی زیاد زیاد متوسط کق خیلی کق

 کاریممانعت از دوباره 16 4 2 1 0

 ارائه خدمات بهتر 18 3 2 0 0

 افاایش سفح آگاهی 19 0 2 1 1

 ت ییر رفتار کارکاان 19 1 0 2 1

 افاایش ش افیت و پاستگویی 16 3 3 0 1

 بهبود فرهاا مشارکتی 17 2 3 0 1

 راستایی اهداف سازمانی با اهداف مدیریت دانشهق 14 5 0 3 1

 بهبود فرهاا کارگروهی 16 2 2 1 2

 توانمادسازی کارکاان 19 1 0 1 2

 افاایش توهه به ملیط درونی و بیرونی 18 2 2 1 0
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 پذیریانعفاف 17 3 1 1 1

 وریافاایش بهره 19 1 1 1 1

 بهبود یادگیری 18 0 3 1 1

  های داده بعد از مشتص شدن تعداد پاسخ

و پس از ملاسبه  دوم،   یشده به عوامپ در مرحله

میانگیی فازی مثلثی برای عوامپ  از فرمول  

میاکووسکی و اعداد فازی  فعی شده برای هر  

ایج حاصپ از میانگیی  که نت  ،شد  است ادهمؤل ه 

دوم در هدول   یزدایی عوامپ در مرحلهفازی و فازی

 شده است. نشان داده  د7ی

 دوم  یجی مرحلههای خبرگان حاصپ از نظرسا میانگیی دیدگاه د:7یهدول

زدایی  میانگیی فازی

 شده

 میانگیی فازی مثلثی

(m, α, β) 

زدایی  میانگیی فازی پیشایادها

 شده

 میانگیی فازی مثلثی

(m, α, β) 

 پسایادها

، 574/0،385/0ی 395/0

 د533/0

، 594/0،391/0ی 403/0 ساماندهی دانش

 د547/0

 کاریممانعت از دوباره

، 554/0،364/0ی 375/0

 د513/0

، 608/0،418/0ی 427/0 آموزش کارکاان

 د574/0

 ارائه خدمات بهتر

، 587/0،371/0ی 386/0

 د527/0

، 574/0ی 405/0 زداییتمرکازدایی و رسمیت

 د398/0،547/0

 افاایش سفح آگاهی

، 547/0،364/0ی 375/0

 د506/0

، 574/0ی 405/0 ایجاد سیستق ارتباطی مؤثر

 د398/0،547/0

 ت ییر رفتار کارکاان

 افاایش ش افیت و پاستگویی د391/0،540/0، 581/0ی 396/0 حمایت سازمانی د560/0، 581/0،412/0ی 417/0

 بهبود فرهاا مشارکتی د391/0،540/0، 581/0ی 402/0 دانش سازیخخیره د567/0، 612/0،412/0ی 423/0

راستایی اهداف سازمانی با اهداف هق د351/0،500/0، 560/0ی 366/0 دانش استـرار در گذاریهدف د500/0، 540/0،358/0ی 368/0

 مدیریت دانش

، 554/0ی 376/0 ایجاد انگیاه در سازمان د560/0، 587/0،405/0ی 412/0

 د364/0،506/0

 بهبود فرهاا کارگروهی

، 594/0،391/0ی 403/0

 د547/0

، 567/0ی 405/0 ایجاد و هذب دانش

 د398/0،540/0

 توانمادسازی کارکاان

 و بسط برای گذاریمشیخط د506/0، 560/0،364/0ی 378/0

 دانش تعامپ

 افاایش توهه به ملیط درونی و بیرونی د405/0،560/0، 560/0ی 413/0

، 574/0،378/0ی 390/0

 د527/0

، 581/0ی 402/0 ایجاد پایگاه دانش

 د391/0،554/0

 پذیریانعفاف

، 587/0،398/0ی 407/0

 د554/0

 وریافاایش بهره د540/0، 581/0،391/0ی 412/0 تسهیق دانش

، 405/0، 581/0 393/0 امکانات و تجهیاات فااوری به روز د560/0، 594/0،405/0ی 413/0

 د533/0

 بهبود یادگیری

پس از انجام نظرساجی در هر دو مرحله  

زدایی  که اختالف میان میانگیی فازی  الزم است

سازی مدیریت  شده پیشایادها و پسایادهای پیاده

بررسی و تللیپ   ش در نظام آموزش عالی مورددان

زدایی شده  رار گیرد. بررسی اختالف میانگیی فازی

سازی مدیریت  پسایادهای پیادهپیشایادها و 

اول و دوم   یدانش در نظام آموزش عالی در مرحله

 است. د8یبه شرح هدول 

 

 اجیاول و دوم نظرس یمرحله شده زداییاختالف میانگیی فازی  د:8ی هدول

اختالف میانگیی  

زدایی شده  فازی

 مرحله اول و دوم

میانگیی  

زدایی شده  فازی

 مرحله دوم

میانگیی  

زدایی شده  فازی

 مرحله اول

میانگیی  اختالف  پیشایادها

زدایی شده  فازی

 مرحله اول و دوم

میانگیی  

زدایی شده  فازی

 مرحله دوم

میانگیی  

زدایی شده  فازی

 مرحله اول

 پسایادها

 کاریممانعت از دوباره 398/0 403/0 005/0 ساماندهی دانش 396/0 395/0 001/0

 ارائه خدمات بهتر 422/0 427/0 005/0 آموزش کارکاان 381/0 375/0 006/0

تمرکازدایی و  398/0 386/0 012/0

 زداییرسمیت

 افاایش سفح آگاهی 412/0 405/0 007/0

ایجاد سیستق  393/0 375/0 018/0

 ارتباطی مؤثر

 ت ییر رفتار کارکاان 407/0 405/0 002/0

افاایش ش افیت و  408/0 396/0 012/0 حمایت سازمانی 430/0 417/0 013/0

 پاستگویی

 بهبود فرهاا مشارکتی 408/0 402/0 006/0 دانش سازیخخیره 417/0 423/0 006/0

ستایی اهداف  راهق 371/0 366/0 005/0 استـرار در گذاریهدف 393/0 368/0 026/0
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سازمانی با اهداف  دانش

 مدیریت دانش

ایجاد انگیاه در   418/0 412/0 006/0

 سازمان

بهبود فرهاا   390/0 376/0 014/0

 کارگروهی

 توانمادسازی کارکاان 400/0 405/0 005/0 ایجاد و هذب دانش 391/0 403/0 012/0

 برای گذاریمشیخط 373/0 378/0 005/0

 دانش تعامپ و بسط

افاایش توهه به ملیط   418/0 413/0 005/0

 درونی و بیرونی

 پذیریانعفاف 427/0 402/0 025/0 ایجاد پایگاه دانش 396/0 390/0 006/0

 وریافاایش بهره 430/0 412/0 018/0 تسهیق دانش 420/0 407/0 013/0

امکانات و تجهیاات   412/0 413/0 001/0

 فااوری به روز

 دگیریبهبود یا 407/0 393/0 014/0

شده    های ارائهبا توهه به مـایسه نتایج دیدگاه

  صورتی در مرحله اول و دوم، الزم به خکر است در

زدایی شده در دو مرحله  که اختالف میانگیی فازی

-باشد فرآیاد نظرساجی متو ف می 1/0کمتر از 

گردد اختالف  گونه که مالحظه می گردد. همان

گان در دو مرحله  زدایی شده نظر خبر میانگیی فازی

رو، خبرگان در خصوص   ایی از باشد می  1/0کمتر از 

سازی مدیریت  پیادهپیشایادها و پسایادهای 

اند و  به اهماع رسیدهدانش در نظام آموزش عالی 

گردد. ایی نظرساجی در ایی مرحله متو ف می

بدان معااست که خبرگان به پیشایادها و 

ش در نظام سازی مدیریت دانپیادهپسایادهای 

شده در پژوهش نگاه   شااساییآموزش عالی  

اند. با توهه به مفالب تـریباً یکسانی داشته

گ ته، اولویت تمامی عوامپ در  الب   پیش

 شده است.     نشان دادهد 2و  1ی هاینمودار 

 

 سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالیبادی پیشایادهای پیادهد: اولویت1ینمودار 

 

 سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالیپیاده پسایادهای بادیاولویت د:2ی نمودار

0.34
0.36
0.38
0.4

0.42
0.44

0.3

0.35

0.4

0.45
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 بلث و نتیجه گیری

طور ها بهآموزشی و دانشگاهاز آنجایی که مراکا 

شدن و بعضاً ی ناپذیری در حال ورود به ههاناهتااب

ید  ادر باشاد مدیریت دانش سازی هستاد، باههانی

سازمان و    عاوان بتشی از راهبردهای اصلیرا به

های خویش در نظر داشته باشاد و بر مأموریت

به دلیپ  سازی آن در سازمان همت گمارند دهپیا

که با هذب دانش هدید و ورود آن به سازمان و از  ایی

توان انتظار داشت که  سویی اداره و مدریت آن، می

دانش وارد شده به سازمان در ایجاد و توسعه  

 د.مهق ای ا کاملور نـشی  ه داناییدانشگا

در هر کجای دنیا به خوبی  های کاونی  سازمان

اند که برای ایجاد بهتریی شرایط رشد و دریافته

مدیریت دانش نـشی    یادگیری فرایاد عملی و علمی

دانش امروزه یک اهرم بسیار  کاد.  حیاتی ای ا می

 وی برای بـا است. بدون شک توان مدیریت کردن و 

مفلوبی را برای    ی آن شرایطساز تر پیادهاز آن مهق

سازد. پژوهش حاضر با هدف سازمان فراهق می

سازی مدیریت  لیپ پیشایادها و پسایادهای پیادهتل

 دانش در نظام آموزش عالی انجام پذیرفت.

با توهه به سواب  و مفالعاتی که پیش از ایی 

هایی که انجام شد، انجام شده بود و با بررسی

های انجام  ود را با پژوهشهای خپژوهشگران یافته

 Bayrami Erdi etی د،Zamani, et al, 2021یشده توسط 

al, 2020د، یShamoradi, 2020 ،دSahibzada, et al, 

 ,Said & Hafez Elwezaی ,دZhao, et al, 2022ی ,د(2022

 ,Almansoori, et al، یدQuarchioni et al, 2022ی د، 2022

 Taherzadeh Mousavianی د،Choi, et al, 2020د، ی 2021

& Moghadam, 2020،ی دRialti et al, 2020د، یOde, & 

Ayavoo, 2020د، یManesh, et al, 2020د، یKhyzer et al, 

-Carrasco، ید Hill CI & Azma, 2018ید، 2018

Hernández & Jiménez-Jiménez, 2016 ،یدChang, & 

Ahn, 2015ی، دKarimi Mouneghi, Hasanian, 

Ahanchian, 2014،ها به دالیلی  و با آن دیدههمسو    د

امکانات و   که در ادامه خواهد آمد همتوانی دارد.

پایگاه دانش، تسهیق دانش، خط  روز، ایجاد فااوری به

گذاری برای بسط و تعامپ دانش، ایجاد و هذب  مشی

گذاری در نش، ایجاد انگیاه در سازمان، هدفدا

سازمانی،   ش، حمایتسازی داناستـرار دانش، خخیره

ایجاد سیستق ارتباطی مؤثر، تمرکازدایی و 

دانش   زدایی، آموزش کارکاان و ساماندهیرسمیت

سازی مدیریت دانش در عاوان پیشایادهای پیادهبه

شدند. از طرفی افاایش    نظام آموزش عالی معرفی

پذیری، افاایش وری، بهبود یادگیری، انعفافبهره

بیرونی، توانمادسازی  توهه به ملیط درونی و 

راستایی اهداف  کارکاان، بهبود فرهاا کارگروهی، هق

سازمانی با اهداف مدیریت دانش، بهبود فرهاا  

، افاایش ش افیت و پاستگویی، ت ییر مشارکتی

ه خدمات رفتار کارکاان، افاایش سفح آگاهی، ارائ

عاوان کاری نیا بهبهتر و ممانعت از دوباره

زی مدیریت دانش در نظام ساپسایادهای پیاده

ی آموزش عالی مشتص شدند. در بتش کم  

پژوهش با است اده تکایک دل ی فازی میاان اهمیت 

های مذکور تعییی  بادی هر یک از شاخصو اولویت

گردید. حمایت سازمانی، تسهیق دانش، ایجاد انگیاه  

نش، امکانات و تجهیاات  سازی دادر سازمان، خخیره

ترتیب  زدایی بهمرکازدایی و رسمیتروز و تفااوری به

سازی مدیریت دانش در تریی پیشایادهای پیادهمهق

در حـیـت برای اهرایی    هستاد   نظام آموزش عالی

می  ساختی یک طرح و برنامه به خصوص فرایاد مه

هانبه سازمان همچون مدیریت دانش، حمایت همه

امری ضروری است. در ایی وادی از مدیریت عالی  

و تمامی ماابع  تریی افراد پایییگرفته تا   سازمان

و  موهود در سازمان الزم است به شکلی ماسجق

یکپارچه فعالیت نمایاد. از سوی دیگر داشتی دانش 

تواند ای از سازمان نمیو خخیره ساختی آن در گوشه

راهگشای حپ مسائپ باشد، بلکه دانش باید هریان  

تسهیق  سیالی در سازمان داشته باشد. در وا ع 

دانش در دستور کار  رار گیرد تا هر یک از افراد از آن  

پذیری، ارائه  وری، انعفافمات ع شوند. افاایش بهره
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خدمات بهتر، افاایش توهه به ملیط درونی و 

هی و بهبود فرهاا  بیرونی، افاایش سفح آگا

-پسایادهای پیادهتریی ترتیب مهقمشارکتی نیا به

. آموزش عالی هستاد یریت دانش در نظامسازی مد

آمیا مدیریت دانش  سازی موفـیتبدیهی است پیاده

بتشد یی و اثربتشی سازمان را بهبود میسفح کارا

است اده از ماابع و کسب اهداف موف   یو در نلوه

عمپ خواهد نمود. از سوی دیگر ت ییر و تلواالت  

بردارد  طلبد که سازمان متااسب با آن گامسریع می

ها، خدمات بهتری ارائه  ت ییر خواسته و همراه با

توان پیشاهاداتی  در نهایت با توهه به نتایج می دهد 

 در  الب موارد خیپ ارائه نمود.

که بتوان تجربیات و دانش را در سازمان برای آن

اندازی به راه انتـال داد، الزم است که در هر سازمانی

همچایی در سفح عالی    اتاق فکر مؤثر است 

ریای ن و مدیریت راهبردی نیاز به برنامهسازما

سازی مدیریت دانش با  راستایی پیادهبلادمدت و هق

سایر راهبردها از همله استـرار نظام اطالعاتی در  

است اده از الزم است که سازمان به  سازمان دارد.

های فااوری زیرساخت بهتریی الگوها، ارتـای

ساختارهای  اطالعات و ارتباطات، اصالح و بازنگری  

سازی مدیریت دانش و سازمانی مرتبط بت پیاده

های مادی و معاوی و ارتـای ش لی ههت تشوی 

افاایش انگیاش در کارکاان برای کسب، خل ، توزیع، 

زش عالی، ارزیابی و انتـال دانش در نظام آمو

ها که نظام آموزش از آن ا داماتی را داشته باشد 

هق در کشور ملسوب  عالی یکی از ارکان اساسی و م

های ارزشمادی در راستای شود و همواره تالشمی

کار  هدر هامعه بتربیت و آموزش نیروی انسانی  

گیرد، پژوهش حاضر به مدیران نظام آموزش می

عالی به ماظور پیشبرد رسالت مهق آن پیشاهاد  

ی مدیریت دانش توهه و عاایت ساز کاد در پیادهمی

 ی پژوهشهاتوهه به یافته با ای مبذول دارند.ویژه

شود به مدیران نظام آموزش عالی پیشاهاد می

تمامی ماابع و امکانات سازمان را به ماظور 

در   اد سازی اثربتش مدیریت دانش بسیج نمایپیاده

ند اهرایی کردن تواند روهانبه میوا ع حمایت همه

همچایی نظام آموزش عالی با   آن را بهبود بتشد 

دانش و تشوی  آن در سازمان، هریان    گذاریاشتراک

سیالی از دانش را در سرتاسر سازمان شکپ دهد تا 

تمامی اعضای آن بتواناد از دانش و تجربه همدیگر  

اد. هایتاً ارائه خدمات بهتر عمپ کادر حپ مسائپ و ن

آمیا مدیریت دانش در سازمان  سازی موفـیتپیاده

مان را میاان توهه به ملیط درونی و بیرونی ساز 

برای را تواند سازمان دهد و ایی امر میافاایش می

ها آماده  مادی از فرصترویایی با ت ییرات و بهره

سازد. در حـیـت نظام آموزش عالی در شرایط 

کووید ویروس  پیچیده و دشوار همچون حاکق شدن 

به سرعت خود را با آن مافب  سازد و سیستق  19

ان نظام آموزش آموزشی آن متتپ نگردد. به مدیر 

سازی مدیریت دانش  شود با پیادهعالی پیشاهاد می

خدمات بهتر به خصوص در امر  یتواناد با ارائهمی

آموزش و پژوهش میاان خروج دانشجویان از کشور 

ها به تلصیپ در  مادی آنو عال هرا تـلیپ نمایاد 

در نهایت به  را افاایش دهاد  کشور  داخپ

تواناد با شود که میمی  پژوهشگران آتی پیشاهاد

بایاد، کیو و پدیدارشااسی  رویکردهایی همچون داده

را مورد تللیپ و بررسی  سازی مدیریت دانش پیاده

تواناد آن را با م اهیمی که  همچایی می   رار دهاد 

  رابت نادیکی با پدیده مورد نظر دارند، بررسی نمایاد

همچایی   تا شااخت بهتری از آن حاصپ گردد 

توان بیان داشت که هر تلـیـی با  می

هایی مواههه است که در عیی داشتی  ملدودیت

شااختی  های روشنـاط  وت، دارای برخی ملدودیت

دست که غیر ابپ تعمیق بودن نتایج به  باشد،نیا می

های و ملدود بودن خبرگان از  آمده با سایر سازمان

های پژوهش است که دسترسی تریی ملدویتمهق

بگان را برای ملــیی دشوار نموده است. الزم  به نت
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ن به  کر است دسترسی به نتبگان و متتصصابه خ 

، یکی از  ایشانکاری   یدلیپ شرایط ویژه

ها های بارگی بوده است که گردآوری دادهملدودیت

از   را برای پژوهشگران با ستتی همراه کرده بود.

سویی دیگر ملدودیت زمانی که پژوهشگران با آن  

های تواند یکی دیگر از ملدودیتاند میاهه بودهمو

ها  سایر روش  اپژوهش باشد و عدم بررسی موضوع ب

 تواند اثرگذار باشد.نیا می
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