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Abstract 
The purpose of this study is to determine the status of knowledge management in the 

titles of specialized doctoral courses in the humanities of higher education. The 

present study is a type of mixed exploratory research project. Hence, a combination 
of qualitative and quantitative methods has been used. First, the components of 

knowledge management were extracted by content analysis method with an inductive 

approach and based on that, a questionnaire in the form of 9 main components and 44 

questions was prepared and provided to the experts. In addition, the checklist was 

prepared in the form of 442 sub-items. In the content analysis of 2250 specialized 

courses in 11 humanities disciplines in the doctoral program, 3260 identifiers were 

extracted. This study showed that knowledge sharing 25.46%, knowledge application 

17.48%, knowledge change 12.73%, knowledge creation 11.75%, knowledge 

identification 9.97%, knowledge organization 7.73%, knowledge development 6.23% 

knowledge presentation, 4.97%, and knowledge protection obtained 3.68% of the 

data. In order to prepare graduates as capable future leaders, higher education needs 
to play a pivotal and effective role in teaching knowledge management to students. 

Utilizing knowledge management-based curricula facilitates the skills needed to apply 

and rely on knowledge. Applying standard methods in education and research 

prepares future managers to present and share knowledge in organizations. 

Knowledge management promotes a comprehensive approach to identifying, 

capturing, retrieving, sharing, and evaluating the knowledge capital of organizations. 

Keywords: Content Analysis, Curricula, Higher Education, Humanities, 

Knowledge Management.  
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براساس   ی آموزش عال یدوره دکتر  یدروس تخصص یمحتوا  لیتحل

 دانش  ت یر یمد یها مؤلفه

 چکیده

  ی هارشته  در  یدکتر  ی هادوره  یتخصص   دروس  ی هاسرفصلدر    دانش تیریمد  تیوضع  نییتع پژوهش نی ا هدف 

،  رونیا  از.  بوده است  یاکتشاف  ختهیپژوهش آم   یهاپژوهش حاضر از نوع طرح   .بود یعال  آموزش  یعلوم انسان

با    تیریمد  ی هامؤلفه  ابتدااست.    شدهاستفاده    ی کم  و   یفیک  ی هااز روش  یبیترک   با محتوا    لی تحل  روشدانش 

شد و    هیته  پرسش  44و    یاصل  مؤلفه  9در قالب    یاپرسشنامهآن    یو بر مبنا  دیگرد  استخراج  ییاستقرا  یکردیرو

  ی محتوا  ل یتحل  در.  شد  هیته  یفرع  هیگو  442  قالب   در  زین  ی وارس  اههی س  آن  بر  عالوه .  گرفت  قرار  خبرگان  اریاخت  در

 ن یا  .دیگرد  استخراج  شناسه   3260  در  درس   2250  ،یدکتر  مقطع   در  یانسان  علوم  رشته   11  در   یتخصص   دروس

 دانش   رییتغ  مؤلفهدرصد،    48/17  دانش  کاربست  مؤلفهدرصد،    46/25  دانش  اشتراک  مؤلفهنشان داد که    یبررس

  73/7 دانش یسازمانده مؤلفهدرصد،  97/9 دانش یی شناسا مؤلفه درصد،  75/11 دانش خلق مؤلفه درصد،  73/12

درصد از   68/3درصد و مؤلفه حفاظت از دانش    97/4دانش  ارائه  مؤلفهدرصد،    23/6  دانش  توسعه  مؤلفهدرصد،  

  ی عال   آموزشاست    الزم  نده،یبه عنوان رهبران توانمند آ  آموختگاندانش  یسازآماده  ی. براکردند   کسبرا    هاداده

 یمبتن  یدرس  یهابرنامه  از  یریگبهره.  باشد  داشته  مؤثر  و  یمحور  ینقش   انیدانش به دانشجو  تی ریآموزش مد  در

  خلق موجباب    نی. همچنسازدیهموار م   را  آنو اتکا به    دانش  یریکارگبه  یبرا  الزم  یهامهارت  دانش،  تیری مد  بر

 ندهیآ  رانیاستاندارد در آموزش و پژوهش، مد  ی هاوهیش  ی ریبکارگ.  سازدیم   فراهم  را   انیدانشجو  ی دانش و نوآور

 تیریمد  یهابرنامه  ی دیاشتراک دانش عنصر کل  اگرچه .  سازدیم   آماده   ها سازمان  در  دانشاشتراک    و ارائه    یرا برا

استمؤ  و  کارآمد  دانش دانش  اما   ،ثر  )تبد  بدون  ،در دسترس گذاشتن  آن  تئور  ل یکاربست  دانش    یدانش  به 

 ، یتئور  دانش  یسازیکاربرد  قی طر  از  دانش  توسعه  نیبنابرا آن باشد.    ازاستفاده    یبرا  ینیتضم  تواندی(، نمیعمل

  افتن، یباز  ر،یتسخ  ،ییشناسا  یبرا  جامع  کردیرو  ک ی  یارتقا  دانش  تیری. مدشودیم   حاصل  آن  رییو تغ  یروز رسانبه

 ست.  هاسازمان یدانش  هیرماس ،یابیارزش و اشتراک

 . دانش تیریمد ، یعلوم انسان، محتوا ل یتحل ، یدرس ی هابرنامه ،یعال آموزش  ها:کلیدواژه
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  مقدمه

اند و همواره سه  دانش بوده  تیر یمد  ریخود درگ  سیسأاز دوره ت  یعالسسات آموزش  مؤ

 جادیآموزش و خدمات به جامعه، با ا  ، پژوهشمدرن در سطح جهان،    یهادانشگاه  تیمورأم

  (. Ramjeawon, 2017: 4داشته است )  یکیدانش، انتشار دانش و انتقال دانش ارتباط نزد

  ی جهان یرقابت یفضا کی  شیدایپ موجب یدانشگاه یعال مراکز به انیبنورود اقتصاد دانش

ها را کارآمدتر سازد و تواند دانشگاهیم  دانش  تیر یمد   یاستراتژ  کی  داشتن  و  است  شده

ها خواسته  دانشگاه  از   ان،یبندانش   جوامع  در .  دهد  شیافزا  تیفیک  یدر ارتقا  را  هاآن  ییتوانا

  ی اساس  ی، نقش، در کنار دولت و صنعت«سه گانه  چی مارپ»  یاز شرکا  یکیبه عنوان    است  هشد

 دائماً  ا،یپو  یطیها به عنوان محدانشگاه  اساس  نیهم  بر.  نمایند   فای ا  کشور  ینوآور  ستمیدر س

( 2: 2018) 1وانگ  و  لی. هکنند یمکرده و آن را به طور گسترده منتشر  جادیا یدیدانش جد

-ها که منجر به یادگیری دانشجویان میموریت فعلی دانشگاهأانداز ممعتقد هستند که چشم

اشتراکاشود، عبارت  به  ارزیابی،  ایجاد،  از:  از دانش و آماده ساختن  ند  استفاده  و  گذاری 

مند ها و حل مسئله، تواندهنده، توانمند در درک پیچیدگیدانشجویان به عنوان رهبرانی پاسخ

 ثر، متعهد برای یادگیری پایدار و متعهد به رفتارهای اخالقی. ؤدر برقراری ارتباطاتی م

مهارت اجرای  بر  مبتنی  رویکرد  میاین  موجب  که  است  دانش هایی  آموختگان شود 

ارتباطات و سواد   (1ند از: اها عبارت جامعه جهانی کنند. مهارت یبتوانند خود را وقف ارتقا

و    ( علوم، سیستم4  ،های جهانیها، تنوع و دیدگاه( فرهنگ3  ،( استدالل کمی2  ،اطالعاتی

کارگیری مدیریت  به   ( ادغام و کاربرد دانش.6  ،شناسی و طراحی( هنر، زیبایی5  ،پایداری

پیش وجود  شامل  میدانش  باعث  که  است  عالیشوند  نیازهایی  شکل    آموزش  به  بتواند 

برؤممطلوبی   باشد.  آمادهثر  دانشای  آینده، سازی  توانمند  رهبران  عنوان  به  آموختگان 

دانشجویان به  باید نقش محوری خود در آموزش مدیریت دانش  عالی  به   آموزش   طوررا 

  مؤلفهدر نه    آموزش عالیکارگیری مدیریت دانش در  به   ثر اجرا نمایند. در این پژوهشؤم

شناسایی/ کسب دانش، سازماندهی   :از  نداتکه عبار  گرفته استاصلی مورد بررسی قرار  

دانش، حفظ دانش    هدانش، کاربست دانش، توسع  دانش، خلق دانش، ارائه دانش، اشتراک 

الزم آموزش عالی سازی و استفاده اثربخش از مدیریت دانش در جهت پیاده و تغییر دانش.

تا از این طریق مدیریت  مورد توجه قرار گیرند های مذکور در آموزش عالیمؤلفهاست که 

 

1. Hill & Wang 
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های الزم برای جهان  آموختگان خود نهادیه سازند و متخصصانی با مهارتدانش را در دانش 

 کنونی آموزش دهند. 

های درسی آموزش عالی از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق از آنجا که برنامه

ها و اهداف  نقشنما از  تمام  ایایی دارند، لذا آیینهبخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش بسز

عالی   تناسب    هستندآموزش  عالی،  ارتقای کیفیت آموزش  که شایسته توجه دقیق هستند. 

ها با آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و آموختگان دانشگاهنگرش، دانش و مهارت دانش 

نتیجه کیفیت آموزش به عنوان در.  است  آموزش عالی  نیازهای بازار کار عناصر اصلی و مهم

های درسی با کیفیت،  ف آموزش عالی مطرح است که تحقق آن در گرو برنامهاهدایکی از 

کارگیری و یا استفاده از کتاب درسی  تواند پیامد بهها میکه تمام این   جامع و کامل است 

 یپایدار و ارتقا  های توسعه لفهؤترین میکی از مهم   پژوهش در این    ،رو. از اینمناسب باشد

درسی   یهاکتابدر    آنهای  لفهؤمیزان حضور مکیفیت آموزش عالی یعنی مدیریت دانش و  

 چنین  . یکی از نتایجشودمیتعیین    ن نقاط قوت و ضعف آ  بررسی و   ،پیشنهادی آموزش عالی

های مدیریت لفهؤتوان تعیین نمود که کدامیک از ابعاد یا ممی  از این طریقارزیابی این است  

یشتر موردتوجه قرار گرفته و یا از آن غفلت شده است. همچنین از منابع درسی بدانش در  

و یا تا چه حد، تناسب    استاصالح، تغییر یا تکمیل    نیازمند  ابعادیمنظر مدیریت دانش چه  

تواند در تعیین وضعیت و جایگاه آموزش  ین پژوهش مینتایج حاصل از ا  و قابلیت اجرا دارد.

  یی پاسخگو  منظورپژوهش    نیا  ،رونی. از اثر باشدؤعالی در تحقق توسعه پایدار در کشور م

 انجام شده است.   ذیل پرسشبه دو 

برنامه  تیر یمد  یها مؤلفه.  1-1   ی دروس تخصص  در  زانیتا چه م  ی درس  یهادانش در 

 ؟ارائه شده است یدوره دکتر

 یآموزش عال  یدکتر  دوره   یدرس  یهات دانش در برنامهیر یمد  یهالفهؤم  یبند. رتبه1-2

 است؟  چگونه

 

  مباني نظري و مروري بر مطالعات پیشین

چالش بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  پایدار  بیست  هایتوسعه  قرن  شناخته ویکم  اجتماعی 

  هستند   چالشانداز، دانش و قدرت رهبری این  چشمدارای  سسات آموزش عالی  ؤم  و  شودمی

استقرار توسعه    ،رواز اینکنند.    توسعه پایدار هدایتتغییرات را به سمت الگوی  قادرند  و  

  (. Ramísio, 2019)  سسات آموزش عالی گنجانده شود ؤم  اهدافپایدار باید در رسالت و  

م برنامهؤاهداف  در  چیز  هر  از  بیش  عالی  آموزش  درسیسسات  می  های  یابد. انعکاس 
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ها  دانشگاه  یو ساختار آموزش  ینظام آموزش عال  یهان بخشیتراز مهم   یدرس  یهابرنامه

مهد ) یهستند.  جا1394پور  است  معتقد  برنامهی(  نقش  و  فراهم  یدرس  یها گاه  آورنده که 

دانشگاه  یر یادگی  یهافرصت  یاصل عالمناسب در  بعد  یوبه   یها هستند، در آموزش  ژه در 

 رقابلیک مانند پژوهش و ارائه خدمت به جامعه غیآکادم   یهاتیر فعالی ن سایآموزش و همچن

فتح است.  )  یانکار  همکاران  و  برنامه1393واجارگاه  نظام    یدرس  یها(  قلب  عنوان  به  را 

در   یبشر  ین تحوالت و دستاوردهای دهنده آخرکنند و آن را انتقالیم  یتلق  یآموزش عال

ن  یعلمگوناگون    یهاعرصه برنامهینده میفعال آ  یرویبه  قلب    یدرس  یهادانند.  به عنوان 

ثر  ؤاز عوامل م  یها مطرح هستند و از بعد ساختاردر دانشگاه  یلیتحص  یهاها و رشته برنامه

ت و یزان موفقیمدهنده  نشان  یشوند. برنامه درسیها محسوب مدانشگاه  یهادر توسعه رشته

آمیز  آموزش عالی موفقیت  ،عالوه بر آن.  است ینظام آموزش عالدر  یاستگذاریشکست س

دانشگاهیان    ,Ransome)  یادگیری و تدریس را درک کننداهمیت  مستلزم آن است که 

شوند و های درسی در راستای اهداف تربیتی نظام آموزشی تهیه و تنظیم میبرنامه(.  2017

هر رشته در آموزش  دگیری(، تحقق اهداف  عنوان نقشه راه یاها )به هدف اساسی از تدوین آن 

   .استعالی 

جهانیجر مداوم  شدنان    و  هایفناور  اطالعات، و    دانش  یسازییکاالجهان،    ی 

گیری مناسب از دانش مناسب در زمان مناسب است. در این  ، همگی مستلزم بهرهمحصوالت

است و این تعهدی   رتدانش و مها، در گرو برقراری پیوند میان  هات نقش دانشگاهیموفقمیان  

تواند در  های درسی میاست که بر عهده آموزش عالی است. بنابراین تحلیل محتوای برنامه

 .   میزان موفقیت آموزش عالی اثر بخش باشد

های درسی آموزش عالی از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق از آنجا که برنامه

ها و اهداف  نقشنما از  تمام  ایبسزایی دارند، لذا آیینهبخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش  

باشند که شایسته توجه دقیق هستند. ارتقای کیفیت آموزش عالی، تناسب  آموزش عالی می

ها با آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و آموختگان دانشگاهنگرش، دانش و مهارت دانش 

ارزیابی این   چنین  یکی از نتایج.  است  آموزش عالی  نیازهای بازار کار عناصر اصلی و مهم 

های مدیریت دانش در  لفهؤتوان تعیین نمود که کدامیک از ابعاد یا م می  از این طریقاست  

یشتر مورد توجه قرار گرفته و یا از آن غفلت شده است. همچنین از منظر  های درسی ببرنامه

یا تکمیل    نیازمند  ابعادیمدیریت دانش چه   تغییر  و    استاصالح،  تناسب  تا چه حد،  یا  و 

تواند در تعیین وضعیت و جایگاه آموزش  نتایج حاصل از این پژوهش می قابلیت اجرا دارد.
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در این پژوهش تعیین گردید   ، ثر باشد. از این روؤعالی در تحقق توسعه پایدار در کشور م

بندی  چه رتبه   و از درسی تا چه میزان ارائه شده    هایمدیریت دانش در برنامه  هایکه مؤلفه

 برخوردار هستند. 

های بسیاری در کشور انجام پژوهش  در حوزه مدیریت دانش در آموزش عالیاگرچه  

های درسی  کارگیری مدیریت دانش در برنامههای اندکی در مورد به اما پژوهش  ، شده است 

و علیپور   محمدیشود.  ها اشاره میدر اینجا به برخی از این پژوهش  .است  صورت گرفته

 ند، تالش کرد«مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران»با عنوان  ای  مطالعه(  1394)  حافظی

ها منجر به  یافتهرا ارائه کنند.  ها و مراکز علمی ایرانمدل ممیزی دانش مناسب برای دانشگاه

ابتدا   ای برای ممیزی دانش در مراکز علمی ایران شد. در این مدلپیشنهاد مدلی شش مرحله

شود و با ( سپس عناصر استراتژیک و ساختار شناسایی می1شود،  کارگروه تشکیل دانش می

ارزیابی می پرسشنامه مصاحبه مشاهده وضعیت دانش سازمان  از  نیازهای  2  ،شوداستفاده   )

  آمده، ( موجودی دانش به دست  4  مشخص شده،  های دانشیانی( جر3  تعیین گردیده،  دانشی

( نقاط ضعف و قوت و 6  ،گردددست آمده در قالب نقشه دانش ارائه می( اطالعات به  5

ها و تهدیدهای مراکز علمی شناسایی شده و برای رفع آن پیشنهادهایی به کارگروه  فرصت

آیا تبدیل علم » در پژوهش خود با عنوان نیز ( 1395شود. تاج الدینی )ممیزی دانش ارائه می

سنجی تبدیل علم به محصول و تحقق ، به امکان «شودبه محصول در علوم انسانی محقق می

گیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم  فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی کشور با بهره

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

از مدلداری مؤلفهمعنی استاندارد جههای یکی  انی ترجمان دانش یعنی منبع، محتوا، های 

دهنده تحقق  زمینه، محیط و کاربران پژوهش در علوم انسانی کشور داللت داشت و نشان

بود. نتایج حاکی از آن است که بخش کمی    درصد  2/60ترجمان دانش در علوم انسانی با  

استفاده از رویکرد    دار بودن فرایند ترجمان دانش در علوم انسانی داشت، باکه داللت بر معنی

تحلیل شده و وکیفی و انجام مصاحبه با پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران داده تجزیه

های بخش کیفی این پژوهش منجر به ارائه الگوی هدفمند ترجمان دانش در علوم انسانی یافته

فق مدیریت سازی موواکاوی موانع پیاده»  عنوان  ای بامطالعه(  1396الوانی و دیگران )  شد.

دانشگاه پیاده  «ها دانش در  بررسی و مطالعه موانع  پژوهش  این  دادند.  سازی مدیریت انجام 

های منتخب استان قم است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش  دانش در دانشگاه

توصیفی پیاده  -آن  موانع  شناسایی  و  بررسی  به  پرسشنامه  ابزار  با  و  بوده  سازی پیمایشی 
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کارگیری آزمون ها با به تحلیل دادهوانش در جامعه هدف پرداخت. نتایج تجزیهمدیریت د

پیاده  تی موانع  اطالعات  فناوری  زیرساخت  و  سازمانی  داد ساختار  نشان  نمونه  سازی تک 

سازی موفق  شوند، اما منابع انسانی و عوامل مدیریتی مانع پیادهمدیریت دانش محسوب نمی

دانشگاه در  دانش  بهبود مدیریت  برای  پیشنهادهایی  نتایج  به  توجه  با  پایان،  در  هستند.  ها 

( 1397حجازی و همکار )  سازی مدیریت دانش مطرح شد.وضعیت موجود و رفع موانع پیاده

ها )مطالعه  واکاوی موانع کاربست موفق مدیریت دانش در دانشگاه»خود با عنوان  مطالعهدر 

فرهنگیان( دانشگاه  دانشگاه    «موردی:  در  دانش  و  اطالعات  تسهیم  موانع  کردند  تالش 

پیمایشی  -فرهنگیان را شناسایی کنند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی

هی اعضای  و  کارکنان  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  منتخب   تئاست.  پردیسهای  علمی 

است فرهنگیان  کلی    .دانشگاه  مانع  چهار  داد  نشان  بررسیها  ساختاری، نتایج  عناوین  با 

فرهنگیان  دانشگاه  در  دانش  مدیریت  موفق  کاربست  از  فناوری  و  انسانی  منابع  مدیریتی، 

سازی موفق مدیریت کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، منابع انسانی مانع پیادهجلوگیری می

ارتباطات،   و  اطالعات  فناوریهای  زیرساخت  همچنین  است.  فرهنگیان  دانشگاه  در  دانش 

پیاده موانع  سازمانی  و ساختار  فرهنگیان  مدیریت،  دانشگاه  در  دانش  مدیریت  موفق  سازی 

 هستند.  

های بسیاری در خارج از کشور  پژوهشنیز  در حوزه مدیریت دانش در آموزش عالی  

. تورو و شوداشاره میهای انجام شده در دهه اخیر  به برخی از پژوهشکه    انجام شده است

مروری بر ادبیات مدیریت دانش با استفاده از  »مشترکی با عنوان  ای  لعهمطا(  2013)  1جوشی

عالی آموزش  در  ارتباطات  و  اطالعات  دادند.    «فناوری  بررسی  انجام  انجام  با  پژوهشگران 

ها  ، با هدف تعیین چگونگی توسعه فناوری2012تا    2000بندی مقاالت از سال  ادبیات و طبقه

زدند. در این مقاله، دیدگاه سطح باالیی از مدیریت دانش  و کاربردهای مدیریت دانش دست  

تحلیل انتقادی  وبا استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی ارائه شد. تجزیه

های صورت گرفته توسط متخصصان برای اجرای مدیریت دانش با استفاده با مطالعه تالش

شود. نتایج نشان داد که ظهور  لی انجام میاز فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عا

زمینهوریافن گذشته  دهه  در  ارتباطات  و  اطالعات  دانش های  مدیریت  در  جدیدی  های 

های غالب مربوط به اشتراک، تبادل و  تواند در برطرف کردن چالشگشوده است که می

 

1. Toro & Joshi 
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( در پژوهشی 0182)  1ها در آموزش عالی نقش مهمی ایفا کند. روولی انتشار دانش و فناوری

در مورد مدیریت   پژوهشبه    «سسات آموزش عالی در موریسؤمدیریت دانش در م»با عنوان  

و   نش، اشتراک داشبا مطالعه فرایندهای آن، ایجاد دان  سسات آموزش عالیؤدر م دانش

درگیر دانش  ایجاد دانش، اکتساب، اشتراک و انتقال   سسات درؤپرداخت. همه م انتقال دانش

ها نشان داد که دانش در جلسات دپارتمان و برنامه درسی، از طریق سمینارهای هستند. یافته

ها و انتشارات در مجالت، در بین همساالن به اشتراک  ساالنه و در طول کنفرانس  پژوهش

ریق مشاوره محدود به تعداد کمی از  شود. همچنین انتقال دانش در صنعت از طگذاشته می

   گیرد.ادارات دولتی انجام می

 پژوهش  ي شناسروش

طرح  نوع  از  حاضر  آم  یهاپژوهش   ختهیآم  یهاپژوهش  دراست.    یاکتشاف  ختهیپژوهش 

 ی براپژوهش  نیا در. شودیم استفاده یکم و یفیک مطالعه روش دو هر از یب یترک یاکتشاف

ها، دانش از مدل  تیر یمد  یو فرع  یاصل  یهامؤلفه  ابتداپژوهش    هایپرسش به    ییپاسخگو

  یی استقرا   یکردیرو  بامحتوا    لیبا استفاده از تحل  دانش،  تیری مدبا    مرتبطو متون    هادگاهید

 اهه داد به میمستق مراجعه  با ییاستقرا کردیرو  با یفیک محتوای لیتحل درشد.    استخراج

  استخراج  از   پسمنظور    نیا  یبرا  .افتی دست نظری بندیجمع  ینوع به  شودیم  تالش

است    هاداده مد  ییهمگرا  زانیمالزم   و  یبنددسته   با  لذاشود.    نییتعدانش    تیر یخبرگان 

 یطراح  یفرع  یهامؤلفه  62  و  یاصل  مؤلفه  9  قالب  در  یاپرسشنامه  ها،داده  هیاول  یبندجمع

و   تیریمد  ،یشناسعلم اطالعات و دانش   یهارشتهاز خبرگان    یتعداد  اریو در اخت  دیگرد

و اصالح،   ینیسه بار بازب ازنور سراسر کشور قرار گرفت و پس  امیدر دانشگاه پ یتیتربعلوم

که   ی مؤلفه فرع 62و  یمؤلفه اصل 9 با یاپرسشنامه  نظر،دمور ییهمگرا و  دیاسات ینظر اشباع

  بر ناظر    1  شماره  جدولشد.    یطراح  پرسش   44  قالب  درمتون هستند    یمحتوا  لیتحل  جهینت

 .داشتند مشارکت پرسشنامه ینظر اشباع و ییهمگرا در  که است یخبرگان
 

 های مورد بررسیلفه ؤ خبرگان مشارکت کننده در همگرایی و اشباع نظری م .1 جدول

 مرد  زن  تعداد  واحد  /مرکز ی ل یتحص رشته ف یرد

  1 1 اصفهان ی شناسدانش و اطالعات علم 1

 1  1 قم ی شناسدانش و اطالعات علم 2

  1 1 کرمانشاه  ی شناسدانش و اطالعات علم 3

 

1. Rewley 
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 1 1 2 النیگ ی شناسدانش و اطالعات علم 4

 1 1 2 مشهد ی شناسدانش و اطالعات علم 5

 2  2 مازندران  ی شناسدانش و اطالعات علم 6

 2  2 اصفهان ی ت یترب علوم 7

 2 1 3 تهران  ی ت یترب علوم 8

 2 1 3 راز یش ی ت یترب علوم 9

 1 2 3 النیگ ی ت یترب علوم 10

 1 1 2 مازندران  ی ت یترب علوم 11

 1  1 مشهد ی ت یترب علوم 12

 3 2 5 تهران  ت یریمد 13

 2 1 3 ی شهرر ت یریمد 14

 2 1 3 قم ت یریمد 15

 4  4 مازندران  ت یریمد 16

 25 13 38 جمع

های درسی، سیاهه وارسی تهیه شد. برای عالوه بر پرسشنامه برای بررسی منابع و برنامه

های اصلی و فرعی، سرفصل گرایش دوره دکتری  تنظیم سیاهه وارسی ضمن استفاده از مؤلفه

شناسی و سرفصل دوره کارشناسی  مدیریت دانش و اطالعات در رشته علم اطالعات و دانش

ارشد رشته مدیریت دانش و اطالعات رشته مدیریت به دقت بررسی و عناصر مدیریت دانش  

به    یوارس  اههیس  تیوارد شد. درنها  یوارس  اههیاستخراج و در س  یفرع  هیگو   442در قالب  

 .  دیخبرگان رس ییو همگرا دییأت

 ع یتوز   یبرا  ی. جامعه آماراندشده  نییعپژوهش در دو حوزه ت  نیدر ا  یآمار  جامعه.  4-1

اعضا شامل    علم   یهارشته  در  یردولتیغ  و  یدولت  یهادانشگاه  یعلم  تئی ه  یپرسشنامه 

  از   بخش  نیا  در.  است  نفر  1415  تعداد  به  یت یترب  علوم  و  تیریمد  ، یشناسدانش  و  اطالعات

 . شد نییتع نفر 302 کوکران فرمول از استفاده با  یپژوهش نمونه ،یآمار جامعه

  در   یتخصص  دروس  هیکل  از  متشکل  یدرس  یهابرنامه  یبررس  یبرا  یآمار  جامعه.  4-2

انسان  یهارشته  یدکتر  یهادوره  فعال  یهاسرفصل   جدول  شرح )به    یعال  آموزش  یعلوم 

وزارت   یلیتکم  التیفعال مقاطع تحص  یهاسرفصل  در  هیاول  یهایبررس.  است  (4  شماره

( مربوط شیرشته )گرا 182 ییمنجر به شناسا 1399تا مهرماه سال  یو فناور قاتیعلوم، تحق

ا  یدرس تخصص  2250مجموع    دراست.    یبه مقطع دکتر   ن یا شد.    ییمقطع شناسا  نی در 

 قرار گرفته است.   ی فاقد نمونه است و همه جامعه مورد بررس یبخش از جامعه آمار
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این پرسشنامه مربوط به اطالعات جمعیت شناختی    4تا    1  هایپرسش های  یافته  2جدول  

 کند. را ارائه می
 

 پژوهش نمونه   وضعیت جمعیت شناختی .2جدول 

 درصد  فراوانی تحصیالت  درصد  فراوانی جنسیت
سابقه 

 کار 
 درصد  فراوانی

رشته  

 تحصیلی 
 درصد  فراوانی

 23/66 200 دکتری  35/47 143 زن

30 -

20 

 سال

72 84/23 

علم 

اطالعات  

  و دانش

 شناسی 

95 46/31 

 99/51 157 مرد 
کارشناسی  

 ارشد
92 46/30 

20 -

10 

 سال

172 95/56 
علوم  

 تربیتی
106 1/35 

بدون 

 پاسخ
2 66/0 

بدون 

 پاسخ
10 31/3 

10-5 

 سال
 78/32 99 مدیریت  55/17 53

      
بدون 

 پاسخ
5 66/1 

بدون 

 پاسخ
2 66/0 

 100 302 جمع 100 302 جمع 100 302 جمع 100 302 جمع

همچنین نمونه    نفر مرد است.  157زن و    143نمونه پژوهش متشکل از  ،  2جدول  بر اساس  

ا متشکل  وپاسخ  200ز آماری  دکتری  تحصیالت  با  تحصیالت پاسخ  92  دهنده  با  دهنده 

است. ارشد  دکتری  پاسخ  کارشناسی  تحصیالت  با  مدرک    23/66دهندگان  با  و  درصد 

  72  جدولهای این  اند. براساس دادهدرصد را به خود اختصاص داده  46/30کارشناسی ارشد  

  سال است.   10-5نفر با سابقه    53سال و    20-10نفر با سابقه    172سال،    30-20نفر با سابقه کار

پاسخ سابقه  درمجموع  با  با کسب    20-10دهندگان  به    95/56سال  بیشترین سهم را  درصد 

آموختگان درصد از کل نمونه دانش  1/35دهندگان با  اند. بیشترین پاسخهخود اختصاص داد

شناسی  درصد و رشته علم اطالعات و دانش 32/ 78رشته علوم تربیتی هستند. رشته مدیریت 

 کند. ه میئها را اراییدی سازهأتحلیل عاملی ت 3اند. جدول درصد را پوشش داده 46/31
 

 ها ییدی سازهأ نتایج تحلیل عاملی ت .3جدول 

 پرسش ر ی متغ
بار 

 عاملی 

عدد 

 AVE معناداری 
پایایی 

 ترکیبی 

آلفای 

 کرونباخ 

 دانش  ییشناسا

 اهداف نییتع
 04/20 84/0 5 پرسش

70/0 92/0 91/0 
 52/20 85/0 6 پرسش
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  و موجود دانش لیتحل

 مطلوب دانش
 84/19 83/0 7 پرسش

 89/21 88/0 8 پرسش انتشار /  اشاعه

 48/18 79/0 9 پرسش دانش  نقشه میترس

 19/20 85/0 10 پرسش دانش  کشف یسازوکارها

 دانش  خلق

 61/17 78/0 11 پرسش د یجد یهامهارت  خلق

69/0 96/0 94/0 

 94/23 92/0 12 پرسش ی نوآور  بر دیکأت

 ی ری ادگی بر دیکأت
 85/21 88/0 13 پرسش

 33/23 91/0 14 پرسش

  دانش به یضمن دانش لیتبد

 ح یصر
 53/19 82/0 15 پرسش

 83/19 83/0 16 پرسش ی همکار/  کردن  یاجتماع

 85/19 83/0 17 پرسش دانش به تجربه لیتبد

 33/18 78/0 18 پرسش ی اطالعات منابع هیته

 13/16 73/0 19 پرسش همکاران   از دانش کسب

 دانش  یسازمانده

 86/23 93/0 20 پرسش اطالعات یبندطبقه

78/0 93/0 90/0 

 از کیستماتیس استفاده

 دانش
 72/20 85/0 21 پرسش

  تی را یکپ  و یگذارارزش 

 دانش
 42/23 92/0 22 پرسش

 و یسازمکتوب 

 دانش  یسازره یذخ 
 30/20 84/0 23 پرسش

 دانش ارائه

 17/21 86/0 24 پرسش انتشار /  اشاعه

67/0 86/0 83/0 
 45/15 69/0 25 پرسش ی ضمن دانش ارائه

  یاستانداردها از استفاده

 ارائه  یبرا
 37/22 89/0 26 پرسش

 دانش  اشتراک

  ،ی نگهدار ،یسازمانده

 ی گزارشگر
 40/22 89/0 27 پرسش

75/0 94/0 93/0 
 17/20 84/0 28 پرسش ی ر یبکارگ  /کاربست

 87/19 83/0 29 پرسش ر یی تغ و ییشناسا /خلق
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انتقال  و اشتراک به قیتشو

داتش، نظارت بر توسعه و 

 تنوع دانش

 68/20 85/0 30 پرسش

 و سازمان دانش مخزن هیته

 ی فناور یر یبکارگ
 16/23 91/0 31 پرسش

 دانش  کاربست

و  دانش به یدسترس  لیتسه

  ری از خروج غ یری جلوگ

 مجاز 

 32/16 76/0 32 پرسش

70/0 90/0 88/0 

 ارائهو  دانش به اتکا

 د یجد یالگوها
 16/22 96/0 33 پرسش

 ودانش   یابیو ارز سنجش

 انتشار  به دنیبخش  سرعت
 10/24 92/0 34 پرسش

در   دانش  یری کارگبه

 و حل مسئله  یزی ربرنامه
 96/13 67/0 35 پرسش

 دانش  توسعه

 با دانش کردن مرتبط

 فیوظا
 09/18 78/0 36 پرسش

69/0 87/0 85/0 
 18/20 84/0 37 پرسش دانش  یسازی کاربرد 

 49/21 87/0 38 پرسش دانش   یروزرسان به

 دانش  رییتغ

و  دانش عرضه و شینما

  به یضمن دانش لیتبد

 ح یصر

 67/13 80/0 39 پرسش

  و بخش اثر یریگم یتصم 89/0 91/0 77/0

 دانش  کسب
 05/22 88/0 40 پرسش

  یسازیبوم و یسازفهم قابل

 دانش
 08/25 95/0 41 پرسش

 دانش   از حفاظت

 14/22 89/0 42 پرسش ی کدگذار

 18/22 89/0 43 پرسش ی درون  دانش یدائم  ضبط 92/0 93/0 81/0

 43/23 92/0 44 پرسش دانش  کاربرد بر نظارت
 

سازه پایایی  و  میزان  روایی  تعیین  میها:  پرسشنامه  پایایی  و  برای  روایی  یید أتتواند 

تمؤلفه برای  باشد.  اثربخش  به کار رفته  پرسشنامه که در سیاهه وارسی نیز  یید  أهایی مشابه 

ت عاملی  تحلیل  از  پرسشنامه  پایایی  و  عاملی  أروایی  تحلیل  از  استفاده  با  شد.  استفاده  ییدی 
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آیا  مشخص میییدی  أت واقعاً  طراحی شده  هایپرسش شود که  تواند سازه  می  در هر سازه 

های در نظر گرفته شده از روایی و شاخص  هاپرسش موردنظر را بسنجد. به عبارت دیگر، آیا  

ها از بار عاملی استفاده الزم برخوردار است یا نه. همچنین برای تعیین میزان همگرایی سازه

( را  هاپرسشتغیر مشاهده شده )گردید. بار عاملی، قدرت رابطه بین سازه )متغیر پنهان( و م

پیشنشان می بین صفر و یک است.  عاملی مقداری  بار  این دهد.  اول روایی همگرا  شرط 

عاملی بزرگ بارهای  از  است که  ایده  5/0تر  بزرگو در حالت  از  آل  نتایج   7/0تر  باشند. 

تر بزرگ  5/0  از  هاپرسش دهد که بار عاملی تمامی  نشان می  3ییدی در جدول  أتحلیل عاملی ت

نتایج تحلیل    4شرط اول روایی همگرا رعایت شده است. جدول  شده است. بنابراین پیش

 دهد. های اصلی را نشان میمؤلفهییدی أتعاملی 

 ها نتایج تحلیل عاملی تاییدی مؤلفه .4جدول 

 آلفای کرونباخ  پایایی ترکیبی  AVE مؤلفه

 91/0 92/0 70/0 شناسایی دانش 

 94/0 96/0 69/0 خلق دانش 

 90/0 93/0 78/0 سازماندهی دانش 

 83/0 86/0 67/0 ارائه دانش

 93/0 94/0 75/0 اشتراک دانش

 88/0 90/0 70/0 کاربست دانش

 85/0 87/0 69/0 توسعه دانش 

 89/0 91/0 77/0 تغییر دانش

 92/0 93/0 81/0 حفاظت از دانش 

باشد. نتایج   0/ 5تر از  بزرگ  AVEشرط دوم روایی همگرا این است که متغیر میزان  پیش

دهد که میانگین واریانس استخراج شده  نشان می  4ییدی ارائه شده در جدول  أتحلیل عاملی ت

(AVE  تمامی متغیرهای سازه از )شرط دوم روایی همگرا . بنابراین پیشاستتر  بزرگ  5/0

عالوه    3نتیجه روایی همگرا وجود دارد. همچنین در جدول شماره    نیز رعایت شده است. در

از یک معیار مدرن پایایی ترکیبی  بر آلفای کرونباخ،  نام  به  به آلفای کرونباخ  نسبت  تری 

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

توان پایایی آن متغیر پنهان را باشد می  0/ 7تر  گو آلفای کرونباخ برای هر متغیر پنهان بزر

مطلوب دانست. با توجه به اینکه مقدار عددی شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای 



 1401 پاییز|  32شماره  | سال نهم  |های معنایی فصلنامه علمی بازیابی دانش و نظام  | 150

 

سازه از  تمامی  استبزرگ  7/0ها  شده  مطلوبی  می  ، تر  پایایی  از  پرسشنامه  که  توان گفت 

 برخوردار است.  

درس تخصصی است   2250های درسی متشکل از جامعه آماری پژوهش بر مبنای برنامه 

 ارائه شده است.  5ها در جدول که به تفکیک رشته

 جامعه آماری پژوهش  .5جدول 

 درصد  تعداد دروس  درصد  رشته/ گرایشها  گروههای آموزشی  ردیف 

 62/4 104 89/3 7 الهیات  1

 36/4 98 56/5 10 حقوق  2

 64/7 172 5 9 روانشناسی  3

 96/1 44 22/2 4 ادبیات فارسی زبان و  4

 40/2 54 78/2 5 آموزش زبان خارجی  5

 56/3 80 33/3 6 فلسفه 6

 22/2 50 78/2 5 فلسفه دین و کالم جدید 7

 67/8 195 8/33 15 علوم تربیتی  8

 93/44 1011 44/44 80 ای علوم حوزه 9

 44/16 370 44/19 35 مدیریت  10

 20/3 72 22/2 4 مشاوره  11

 100 2250 100 180 جمع

 

درصد از  44/44ای با کسب حاکی از آن است که رشته علوم حوزه 5های جدول داده 

ها برخوردار است. همچنین این رشته ها از بیشترین تعداد رشته/ گرایشکل رشته/ گرایش

درصد از دروس تخصصی را کسب کرده است. رشته    93/44ها و  درصد از کل رشته  93/44

درصد از دروس تخصصی را   44/16ها نیز  درصد از کل رشته/گرایش  44/19مدیریت با  

درصد از دروس را پوشش    67/8ها،  درصد از رشته  8/33شامل شده است. علوم تربیتی با  

درصد از دروس تخصصی پس از   36/4ها  درصد از رشته  56/5داده است. رشته حقوق با  

درصد بعد از   5ها با کسب  رچه از نظر تعداد رشته گرایشآن قر ار دارد. رشته روانشناسی اگ

اما به لحاظ تعداد دروس تخصصی از رشته حقوق جلوتر است و با کسب   ،حقوق قرار دارد

ها مربوط به دو رشته  پیش از آن قرار دارد. در مجموع کمترین تعداد رشته/ گرایش  64/7

دروس تخصصی مرتبط نیز مربوط به زبان و ادبیات فارسی و مشاوره است. کمترین میزان  

 دو رشته فلسفه دین و کالم جدید و زبان و ادبیات فارسی است.  
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 هاي پژوهش یافته

 درسی تا چه میزان ارائه شده است؟  هایمدیریت دانش در برنامه های: مؤلفه1 پرسشپاسخ 

سرفصل در  تخصصی  دروس  محتوای  تحلیل  دردر  دکتری  مقطع  عالی   های  آموزش 

شناسه    3260رس تخصصی مشاهده شد. در تطبیق دروس مذکور با سیاهه وارسی  د  2250

در جدول   گردید.  مؤلفه  6استخراج  از  هر یک  تفصیلی  در وضعیت  دانش  مدیریت  های 

 کند. های درسی آموزش عالی را ارائه میبرنامه
 

 های مدیریت دانش وضعیت تفصیلی تحلیل محتوای دروس تخصصی بر اساس مؤلفه .6جدول 

 درصد  جمع درصد  فراوانی  مؤلفه فرعی  مؤلفه اصلی 

 شناسایی دانش 
 

 04/3 99 تعیین اهداف

325 
 

97/9 
 

 91/2 95 تحلیل دانش موجود و دانش مطلوب 

 83/0 27 ترسیم نقشه دانش 

 95/0 31 اشاعه دانش

 24/2 73 ساز و کارهای کشف دانش ... 

 

 38/1 45 های جدیدخلق مهارت 

383 
 

75/11 
 

 1/1 36 حمایت از نوآوری 

 47/1 48 کید بر یادگیری أت

 4/3 111 تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح 

 خلق دانش 

 38/1 45 اجتماعی کردن / همکاری 

 17/1 38 تبدیل تجربه به دانش

 83/0 27 تهیه منابع اطالعاتی 

 01/1 33 های همکارکسب دانش از سازمان 

 سازماندهی دانش 
 

 56/1 51 بندی اطالعاتطبقه

252 
 

73/7 
 

 35/1 44 استفاده سیستماتیک از دانش 

 1/1 36 گذاری دانش ارزش 

 63/1 53 سازی دانش مکتوب 

 77/0 25 سازی دانش ذخیره 

 32/1 43 رایت دانش کپی 

 ارائه دانش
 

 53/1 50 اشاعه / انتشار 

 2/1 39 ارائه دانش به کارکنان  97/4 162

 24/2 73 استفاده از استاندارد مشخص برای  ارائه ...

 اشتراک دانش
 

 43/0 14 سازماندهی 

830 
 

46/25 
 

 09/2 68 کاربست/ بکارگیری 

 87/3 126 خلق / شناسایی 

 63/1 53 تغییر 

 09/2 68 نگهداری

 35/1 44 دانش ... تشویق به اشتراک 

 92/0 30 گزارشگری دانش

 66/1 54 تهیه مخزن دانش سازمان 
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 44/1 47 نظارت بر توسعه دانش

 29/1 42 تنوع بخشیدن به دانش 

 09/2 68 فردی دانش )ضمنی و صریح( بین انتقال 

 95/0 31 دانش استفاده از فناوری در اشتراک 

 92/0 30 های الزم ..تهیه زیرساخت 

 9/1 62 تسهیم دانش

 85/2 93 انتقال دانش

 کاربست دانش
 

 02/2 66 تسهیل دسترسی به دانش 

570 
 

48/17 
 

 2/1 39 جلوگیری از خروج غیرمجاز دانش

 72/1 56 اتکا به دانش

 34/3 109 سنجش و ارزیابی دانش

 98/0 32 ریزی کارگیری دانش در برنامه به

 69/1 55 ارائه الگوهای جدید دانش 

 32/1 43 ریزی برای کاربرد دانش برنامه

 89/0 29 سرعت بخشیدن به انتشار دانش 

 33/4 141 کارگیری دانش برای حل مسئلهبه

 دانش توسعه 
 

 81/1 59 آفریندانش با وظائف ارزش  کردنمرتبط 

203 
 

23/6 
 

 64/2 86 سازی دانش کاربردی 

 78/1 58 به روزسازی دانش 

 تغییر دانش
 

 27/2 74 نمایش و عرضه دانش 

415 
 

73/12 
 

 35/2 77 گیری اثربخش تصمیم 

 29/1 42 کسب دانش 

 1/3 101 سازی دانشقابل فهم

 23/1 40 سازی دانش بومی 

 48/2 81 تبدیل دانش ضمنی به صریح 

 حفاظت از دانش 
 

 71/0 23 کدگذاری 

120 
 

68/3 
 

 41/1 46 ضبط دائمی دانش درونی 

 55/1 51 نظارت بر کاربرد دانش 

 100 3260 100 3260  جمع

فراوانی   99تعیین اهداف با  در بین پنج مؤلفه فرعی شناسایی دانش،    6بر اساس جدول  

های استخراج شده را درصد از کل شناسه 9/ 97بیشترین سهم را دارد. در مجموع این مؤلفه 

است. از میان هشت مؤلفه فرعی خلق دانش، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح    نمودهکسب  

های  شناسه درصد از کل 75/11فراوانی بیشترین سهم را دارند. در مجموع این مؤلفه  111با 

سازی  استخراج شده را کسب کرده است. در شش مؤلفه فرعی سازماندهی دانش نیز مکتوب

مؤلفه      53  با  دانش این  مجموع  در  دارد.  را  سهم  بیشترین  کل   73/7فراوانی  از  درصد 

های استخراج شده را کسب کرده است. در بین سه مؤلفه فرعی ارائه دانش، استفاده شناسه 

فراوانی بیشترین سهم را دارد. در مجموع این مؤلفه    73مشخص برای ارائه با  از استاندارد  
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های استخراج شده را کسب کرده است. در مؤلفه اشتراک دانش درصد از کل شناسه 97/4

فراوانی بیشترین را دارد. در مجموع این مؤلفه   126با پانزده مؤلفه فرعی، خلق/ شناسایی با  

ای استخراج شده را کسب کرده است. از بین نه مؤلفه فرعی  هدرصد از کل شناسه  46/25

فراوانی بیشترین سهم را دارد. در   141کارگیری دانش برای حل مسئله با کاربست دانش، به 

های استخراج شده را کسب کرده است. از  درصد از کل شناسه  48/17مجموع این مؤلفه  

فراوانی بیشترین سهم را دارد.     86نش با سازی دابین سه مؤلفه توسعه دانش، مؤلفه کاربردی

های استخراج شده را کسب کرده است. در  درصد از کل شناسه 23/6در مجموع این مؤلفه 

فراوانی بیشترین سهم را    101سازی دانش با  شش مؤلفه فرعی مؤلفه تغییر دانش، قابل فهم 

شده را کسب کرده   های استخراجدرصد از کل شناسه  73/12دارد. در مجموع این مؤلفه  

فراوانی   51است. در مؤلفه حفاظت از دانش با سه مؤلفه فرعی نیز نظارت بر کاربرد دانش با 

برخوردار است. فراوانی  بیشترین  این مؤلفه    از  از کل شناسه  68/3در مجموع  های درصد 

 استخراج شده را کسب کرده است.  

ی  آموزش عال  یدرس  هایبرنامه  ت دانش در یر یمد  یهالفهؤم  یبندرتبه :  2  پرسش پاسخ  

 چگونه است؟ 

های مورد  که در هر یک از رشته پژوهش، الزم است تعیین شود  2 پرسش برای پاسخ به 

مؤلفه وضعیت  جدول  مطالعه،  در  است.  چگونه  مؤلفهرتبه  7ها  شده بندی  استخراج  های 

 مدیریت دانش ارائه شده است.

 مدیریت دانش های بندی مؤلفهرتبه  .7جدول 

های  مؤلفه

 اصلی 

 های آموزشی گروه

 جمع

ت
هیا

ال
وق 

حق
سی  

شنا
وان

ر
 

سی
فار

ت 
دبیا

و ا
ن 

زبا
جی 

خار
ن 

زبا
ش 

وز
آم

 

فه
لس

ف
 

ید 
جد

الم 
 ک

ن و
 دی

فه
لس

ف
 

تی 
ربی

م ت
علو

ی  
زه ا

حو
وم 

عل
 

ت 
یری

مد
ره  

شاو
م

 

 325 8 132 81 21 15 18 8 10 8 13 11 شناسایی دانش 

 383 8 207 96 26 5 6 14 5 0 10 6 خلق دانش 

سازماندهی  

 دانش 
7 13 2 5 4 2 0 11 72 136 0 252 

 162 4 75 50 12 2 3 7 1 5 2 1 ارائه دانش 

 830 27 366 246 31 10 22 27 11 33 40 17 اشتراک دانش 

 570 8 251 209 24 13 16 7 2 19 15 6 کاربست دانش 

 203 2 89 57 14 0 2 3 3 11 13 9 توسعه دانش 
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های آموزشی  گروههای مدیریت دانش در  بندی مؤلفهحاکی از رتبه  7های جدول  داده

ها  ها در صدر گروهدرصد از کل شناسه 45شناسه و  1467است. گروه آموزشی مدیریت با 

درصد در رتبه دوم جای   05/30شناسه و    980ای با  جای دارد. گروه آموزشی علوم حوزه

های اول و دوم  دارد. پس از آن گروه آموزشی علوم تربیتی با اختالف بسیار زیادی از رتبه

درصد و   8/3درصد در رتبه سوم قرار دارد. گروه آموزشی حقوق با    34/5شناسه و    174  با

های آموزشی زبان و درصد، رتبه چهارم و پنجم را کسب نمودند. گروه 3/ 44روانشناسی با 

های آموزشی فلسفه و مشاوره  درصد در رتبه ششم جای دارد. گروه  67/2ادبیات خارجی با 

به طور    36/2با   با  درصد  الهیات  فلسفه دین و کالم    96/1مشترک در رتبه هفتم،  درصد، 

درصد در رتبه هشتم و نهم جای دارد. رتبه آخر از آن گروه زبان و ادبیات    76/1جدید با  

 درصد است. 26/1فارسی با 

شناسه استخراج   830ها نیز حاکی از آن است که مؤلفه اشتراک دانش با بندی مؤلفهرتبه

ن بسامد برخوردار است و در رتبه اول جای دارد. پس از آن دو مؤلفه کاربست شده از بیشتری

های های دوم و سوم قرار دارند. مؤلفهشناسه در رتبه  415شناسه و تغییر دانش با    570دانش با  

های چهارم و پنجم قرار  شناسه، در رتبه  325شناسه و شناسایی دانش با    383خلق دانش با  

های شناسه در رتبه  203شناسه و توسعه دانش نیز با    252ازماندهی دانش با  دارند. دو مؤلفه س

با   ارائه دانش  قرار دارند. همچنین دو مؤلفه  با    162بعدی  از دانش   120شناسه و حفاظت 

 های آخر جای دارند.  شناسه در رتبه

 گیري نتیجه

پیش در  عالی  آموزش  تنقش  و  بتواند  أبینی  که  شرایطی  برای مهارتمین  را  الزم  های 

کامالً کند  فراهم  خود  است  دانشجویان  چنانمشهود  عالی    چه.  تعامالت آموزش  بتواند 

خویش افزایش دهد، احتمال خلق دانش جدید،    دانشجویان و منابع انسانی اثربخش را در میان  

کرده است. این  را فراهم بخش دانش اثرنتیجه مدیریت  دانش میان افراد و در اشاعهانتقال و 

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

 415 16 142 144 27 12 8 13 4 26 16 7 دانش تغییر 

 120 4 69 25 8 0 0 4 0 8 2 0 حفاظت 
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های های الزم برای به کارگیری دانش، اتکا به دانش و زمینهالزم است آموزش عالی مهارت

(  2016خلق دانش و نوآوری را به دانشجویان خود بیاموزند. بر همین اساس است که تسنگ )

آموزش عالی از طریق  .نوآوری و خالقیت راه پیروزی استمعتقد است که در جهان امروز 

ارائه راهکار برای سرعت بخشیدن به انتشار دانش و تسهیل دسترسی به آن، زمینه الزم برای 

( نیز در پژوهش خود به این 1397کنند. حجازی ) سازی متخصصان آینده را ایجاد میآماده

ها با بکارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده از امکانات آن  که دانشگاه نتیجه رسید است  

پروری خود  های دانش در امر تسریع و تسهیل دستیابی به اطالعات قادر خواهند بود قابلیت

 را افزایش دهند.  

های بهتر های جدید، ایدهتولید مهارتهایی است که در  نیز یکی از مهارت  خلق دانش

فرایندهای م از رسالتشود.  کید میأثرتر تؤو  عالی خلق دانش یکی  اساسی آموزش  های 

شود. گرچه معیارهای مورد بررسی این پژوهش در گروه آموزشی روانشناسی محسوب می

  نوآوری،   برتوانند،  اما آموزش عالی با تولید محتوای آموزشی مناسب می  ،دیده نشده است

کید  أ( نیز ت1395الدینی )ثر باشند. در پژوهش تاجؤم  ،های بهترایده  جدید وهای  تولید مهارت

تواند منشایی برای  گذاری میشده است که دانش ابتدا در ذهن افراد تولید و با به اشتراک 

تولید علم عملی باشد. تولید دانش در واقع تراواشات علمی ذهن پویای پژوهشگران با تکیه 

ایده آنبر  فکری  نیازهای  فعها،  انجام  علمی  الیتهاست.  کتاب  - های  قالب  در    ، پژوهشی 

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

داند که نقش حیاتی در  ها را مراکز اصلی تولید و اشاعه دانش می( دانشگاه1397حجازی )

 پیشبرد سطح علمی جامعه دارند.

ب اگرچه   دانش  فرایند   عنوانه  سازماندهی  کیفیت  و  ماهیت  با  مطالعاتی،  زمینه  یک 

های سازماندهی دانش مرتبط است، که برای سازماندهی مدارک، سازماندهی دانش و نظام 

های مهم دانش در مقایسه با  یکی از ویژگیاما    ،شودبازنمون مدارک و مفاهیم استفاده می 

تار شناختی و معرفتی فرد است. اطالعات قابلیت جذب یا یکپارچگی )ادغام( آن در ساخ

های فرد بیفزاید ر دانسته در آموزش عالی باید به گونه تحقق یابد که بسازماندهی دانش  مؤلفه  

چیز    و   های پیشین وی ارتباط برقرار کند و ساختار دانشی او را ارتقا دهدو حتی میان دانسته

نماید ایجاد  فرد  ذهن  در  سیستماتی   جدیدی  استفاده  موجبات  هنگام  و  در  را  دانش  از  ک 

فراهم کند. گرچه شاخص فراوانی  ضرورت  از  پژوهش  این  های سازماندهی اطالعات در 

برخوردار هستند به هر حال در تمام گروه   ،بسیار کمی  استثنای گروه اما  به  های آموزشی 
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پیش مشاوره  و  و کالم جدید  دین  شدهفلسفه  لحاظ  و  میبینی  نظر  به  است  اند.  رسد الزم 

وزش عالی بر اهمیت آموزش موجبات سازماندهی دانش بیشتر تمرکز داشته باشد. مؤلفه آم

 های پیشین مورد بحث قرار نگرفته است.سازماندهی دانش در پژوهش

از دانشمجموعه تا زمانیای  یا آشکار مجزا،  نهفته  قابل   های  به یک مجموعه  ارائه که 

در همین راستا است   اد دانش جدید نخواهد بود.نشود، قابل تنظیم و توزیع در سازمان و ایج

هی سازمانی  (2009)  سیگکه  دانش  تعامل  را  ایجاد  حالت   نیازمند  بین  مختلف  مداوم  های 

کید شده است که هنگامی که افراد به  أ( نیز ت1395داند. در پژوهش تاج الدینی )میدانش  

آنچه می کاربرد  و  و  دانند، میجذب  اشاعه  تبادل،  افزایش میپردازند  دانش  یابد. کاربرد 

می دانش  ارائه  برای  مشخص  استانداردهای  اثربخشبکارگیری  هرچه  تحقق  به  تر  تواند 

ها نقش اساسی در اشاعه و  مدیریت دانش در سازمان کمک کند. از سوی دیگر دانشگاه

دانشجویان و خبرگان آینده دارند و می  به  بکارگیری شیوهانتشار دانش  ی ها توانند ضمن 

ها آماده  استاندارد در آموزش و پژوهش، مدیران آینده را نیز برای ارائه دانش در سازمان

های آموزشی مشاهده شده است  ای است که اگرچه در تمام گروه سازند. ارائه دانش مؤلفه

اما از حداقل فراوانی برخوردار است و پس از مؤلفه حفاظت از دانش دارای کمترین میزان  

 های آموزشی است. گروه توجه در 

مؤلفه میان  در  دانش  اشتراک  صرفمؤلفه  است.  پیشگام  دانش  مدیریت  از   های  نظر 

علوم حوزهرشته های نخست هستند، های دارای رتبهای که در تمام مؤلفههای مدیریت و 

را در دروس تخصصی و منابع درسی خود    ها نیز به این مؤلفه اهمیت داده و آنسایر رشته

های اشتراک دانش هستند.  ترین خاستگاهاند. بنابراین آموزش عالی یکی از مهمظ کردهلحا

های خلق/ آموزش عالی ضمن تشویق به اشتراک، انتقال و تسهیم دانش، الزم است زمینه

های مدیریت عنصر کلیدی برنامه ،اشتراک دانشآورد.  شناسایی و تغییر دانش را نیز فراهم

ها همواره با آن . اشتراک دانش از جمله مسائلی است که سازمانر استثؤدانش کارآمد و م

ایجاد    سسات درؤ( است که همه م2018)   یید نظر روولیأمواجه هستند و این در راستای ت

 دانش، اکتساب، اشتراک و انتقال دانش درگیر هستند. بنابراین ضرورت دارد آموزش عالی

دانش  گذاریعواملی که بر اشتراکو آشنایی با برای آموزش متخصصان آینده، در معرفی 

شود، موثر عمل کنند. در پژوهش تاج الدینی و یا مانعی برای آن محسوب میثیرگذار است  أت

های مدیریت دانش کارآمد و  ( نیز اشتراک دانش به عنوان عنصری کلیدی در برنامه1395)

های علمی  فمند دانش در گروه موثر در دنیای دانش بنیان مطرح شده است. وی اشتراک هد
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را موجب بهبود یادگیری فردی و سازمانی دانسته که منجر به توسعه خالقیت و عملکرد مفید 

الکردی، الحداداده و الدابی شود. در این راستا در پژوهش  فرد، سازمان و گروه علمی می

استراتژیبر  (  2018) برنامهتدوین  و  ارتقاها  جهت  مناسب  دا  یهای  بین تبادل  در  نش 

ثر ؤسسات و درک عوامل مؤعملکرد م یارتقا تواند درکید شده است که میأتدانشگاهیان 

در پژوهش الوانی   .موثر باشدها گذاری دانش در بین دانشگاهیان آن ی به اشتراکهابر شیوه

(1396 ( حجازی  و  و  1397(   )( جوشی  و  در (  2013تورو  فناوری  زیرساخت  اهمیت  بر 

غالب مربوط به    هایچالشبرطرف کردن  ها و  موفق مدیریت دانش در دانشگاه سازی  پیاده

نقش   عالی  انتشار دانش آموزش  و  تبادل  نیز  1397کید شده است. حجازی )أتاشتراک،   )

را    تر و پیشبرد بیشتر علم موثر دانسته و آنگسترده  هایپژوهش اشتراک دانش را در انجام  

 داند. گیری میاطالعات موردنیاز برای تصمیم ثرتر بهؤتر و مموجب دسترسی سریع

رو در این از آن باشد. از ایناستفاده  ی برای  تواند تضمیندر دسترس گذاشتن دانش نمی

ای است که  پژوهش مؤلفه کاربست دانش رتبه دوم را کسب کرد. کاربست دانش مؤلفه

و منابع درسی پیشنهاد   های درسیهای آموزشی قرار دارد و در برنامهموردتوجه تمام گروه

تواند با ارائه الگوهای جدید دانش و سنجش و ارزیابی دانش،  شده است. آموزش عالی می

در این .  ساز کاربست دانش باشنداست، زمینهشرط الزم برای کاربست موفق دانش  که پیش  

یری در گها و دانش به دست آمده، بدون جهت( نیز معتقد است ایده1395الدینی )راستا تاج

ها را مطرح کرده است، در صورت مفید بودن مورد استفاده قرار  مورد اینکه چه کسی آن

هایی است که باید در آموزش عالی  ترین مؤلفهمؤلفه کاربست دانش یکی از مهم  گیرد.می

 به منظور تبدیل دانش تئوری و به دانش عملی مورد توجه قرار گیرد. 

اهداف سازمان   هامروزه مدیریت و توسع از  به شمار میدانش،  بزرگ  ایجاد   رود.های 

تواند منجر به توسعه دانش شود. توسعه دانش  ارتباط اثربخش میان دانش تئوری و عملی می

شود. هنگامی که دانش  روزرسانی آن حاصل میسازی دانش تئوری و به ق کاربردیاز طری

ثر باشد تا کاربر بتواند به  ؤمنقش ویژه هر کاربر در سازمان بر  ،فعال و پویا محیطیدر بتواند 

های الزم را در محیط خود احساس و اجرا نماید، توسعه انگیزه، عالیق و  هشایستای  گونه

ها در این پژوهش  اگر چه مؤلفه توسعه دانش نیز نسبت به سایر مؤلفه  است.  دانش تحقق یافته

های آموزشی به استثنای گروه فلسفه دین  دار است اما در تمام گروهراز فراوانی کمی برخو

رسد الزم است آموزش عالی بر این مؤلفه اند. به نظر میو کالم جدید پیش بینی و لحاظ شده
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های پیشین موردبحث تری داشته باشد. مؤلفه توسعه دانش در پژوهشکید بیشأنیز تمرکز و ت

 قرار نگرفته است.

استفاده نیست و کاربست آن، نیازمند ایجاد تغییر در  دانش همواره به شکل اولیه آن قابل 

دانش است. تغییر دانش یک فرآیند متقاطع متقابل بین دانش صریح و ضمنی است که منجر  

فهمبه   و  قابل  میایجاد  سازی  جدید  می  شود.دانش  نیز  جدید  نیاز دانش  حسب  بر  تواند 

به تصمیمبومی تغییر در  سازی شده و منجر  ایجاد  بدون  اثربخش و حل مسئله شود.  گیری 

رو تغییر دانش پذیر نخواهد بود. از ایندانش و اطالعات دریافتی، خلق و ایجاد دانش امکان 

مدیریت دانش ارتقای یک های اصلی مدیریت دانش مطرح است.  به عنوان یکی از مؤلفه

اشتراک بازیافتن،  تسخیر،  شناسایی،  برای  جامع  ارزشیابی  رویکرد  سو  اطالعاتی  ،  رمایه 

های الزم برای تغییر دانش در های آموزشی، آموزه. اگرچه در تمام گروهستا  هاسازمان

های پیشین مورد بحث قرار  ما در پژوهشا ،های درسی و منابع درسی لحاظ شده است برنامه

 نگرفته است.  

دغدغه تبدیل شده   ترینبه یکی از اساسیها  سازمان  درفظ دانش  حامروزه  از آنجا که   

بسیار حائز اهمیت است.    ،به اهمیت این مسئله آگاه باشندکه    متخصصانی  بکارگیری  است.

استراتژی قالب  در  افراد  این  دانش  رویکردی دائمی  و ضبط    های حفظجذب  با  و  دانش 

( نیز در همین راستا معتقد هستند که 1395)سیستمی میسر است. رسولی، دارایی و اسدی  

روش  باید قالب  در  دانش  حفظ  و  )سیستمی( اشتراک  سیستماتیک  فرآیندهایی  و  ها 

ها  ها بوده و با شناخت بهتری از اجزا و روابط آنپذیرند تا بتوان شاهد اثربخشی آنصورت

کید شده أ( ت1395. در این مقوله در پژوهش تاج الدینی )سیستم حفظ دانش را استقرار داد

پژوهشگران می که  است  دانش  بر  مبتنی  محیطی  در  تنها  که  و است  صحیح  بینش  توانند 

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

اطالعات گام بردارند. مؤلفه حفاظت از دانش در این پژوهش از   و افزایش ارزش افزوده

کمترین میزان فراوانی و توجه برخوردار است. چهار گروه آموزشی الهیات، زبان و ادبیات  

فارسی، فلسفه و فلسفه دین و کالم جدید هیچکدام از معیارهای موردبررسی در این پژوهش  

ظت از دانش از جمله مقوالتی است که به لحاظ اهمیت  اند. بنابراین مؤلفه حفارا پوشش نداده

 حفاظت از دانش سازمانی باید مورد توجه بیشتر آموزش عالی قرار گیرد. 
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 پژوهش برگرفته از پیشنهادهاي 

نهادینه برنامه  و   سازی مدیریت دانش در آموزش عالیبرای  تهیه  نظرات  در  از  های درسی 

   .استفاده شودخبرگان مدیریت دانش 

ت با  آینده  نخبگان  تربیت  برای  الزم  معیارهای  تعیین  برنامهأبرای  بر  درسی، کید  های 

 های مدیریت دانش مدنظر قرار گیرد.  مؤلفه

های آموزش عالی نقش و اهمیت اجرای موفق مدیریت دانش در توسعه پایدار را سرفصل

 مورد توجه بیشتر قرار دهد.درسی، 
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