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Abstract: Today, knowledge management is considered as an essential and forwardlooking strategy to gain a competitive advantage and maintain survival and improve
organizational performance. The aim of this study was investigate the
phenomenological of knowledge management in the units of the Islamic Azad
University of West Azerbaijan province. This research in terms of purpose was applied
and in terms of implementation method was qualitative. The research population was
the faculty members of units of the Islamic Azad University of West Azerbaijan in the
academic year 2020-21, which number of 18 people of them were selected as a sample
by purposive sampling according to the principle of theoretical saturation and after
reviewing the inclusion criteria. Data were collected by semi-structured interview
method, which its validity and reliability were assessed appropriate. Data were
analyzed by method of content analysis by seven-step Colaizzi method in MAXQDA
software. Findings showed that the eight main theme of knowledge management were
included of infrastructure and information technology, knowledge management
processes, organizational structure and environment, intellectual and innovative capital,
human resources and education, knowledge leadership, management and organizational
culture. According to the results of this study, planning to improve knowledge
management through mentioned themes is essential that for this purpose can be used
from workshops.
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بهلولی و همکاران

میآورد (بارائ و همکاران  .)2017اقن سدازه ن داندهنده

مقدمه
در دهههای اخیر اهمیت دانش به دلیل جهانیشدن و

م م عهای از اعمداا مدنظ و نظامنظدا مندد اسدت کده

بینالمللیشدددنا اادد اقش ر ابددت و جمنیددت دان دد ا

سازمان میت اند از آنها جهت بده دسدت آوردن بی دترقن

گسترش اناوری اطالعات و ارتباطاتا اا اقش آگاهی ااراد

بهره از داندش م جد د اسدتفاده کندد (بد ت ا دق رانسدی و

و تالش برای تحصیل در رشتههای کداربردی و ت جده بده

م نتی  .)2019مدقرقت دانش شامل چهار اراقند عمد می

ا تصاد دانشبنیان خیلی زقاد شده است (کال و و همکاران

خلق دانشا وفظ دانشا تسدهی داندش و کداربرد داندش

 .)2019دانش قکی از ع امل بنیدادی اسدت کده کاربسدت

است (آنت نس و پینهیرو  .)2020اقن سازه بده تالشهدای

مناسب و م اق آن به دان گاهها کمک میکند تا خددماتی

مدقرقتی در تسهیل اراقندد کسدبا اق دادا ذخیرهسدازیا

مناسب و ارزنده ارائه نماقند (کابی ا-پی لسا ارناندز-پیرز و

تسهی ا انت ارا ت سنه و گسدترش داندش ت سد اادراد و

رولدان-براوو  .)2020دانش منبع مهمی برای هر سازمانی

گروههددا اشدداره دارد (سددنت بیلیا سددرچی ن و است سددیت

است و به دلیل داشتن مننا و مفه می گستردهتر از داده و

 .)2018امروزه دان گاهها باقد از مدقرقت دانش بهره ببرند

اطالعدددات میت اندددد نمدددش مهمدددی در ودددل مسددداله و

و با تبدقل به سازمانهای مبتنی بر دانش تا ودود زقدادی

تصددمی گیری داشددته باشددد (ت نگسامسددی و ت نگسامسددی

م امیددت خ د د را ت ددمین نماقنددد (ه رنددو و همکدداران

 .)2017در وا عا دانش درک و اهمی مهارتی از دادههدا و

 .)2020در دنیای پیچیده امروز دانش سازمانی به سدرعت

اطالعات است که از طرقق آمد زش میتد ان آن را بهبد د

در واا تبدقل به قک م قت ر ابتی برای سازمانها است و

بخ ید (کیت و اق ان  .)2020در سدازمانها بدا ت جده بده

ت جه به مدقرقت دانش و تالش برای تحمق و اسدتمرار آن

باالی دانش و اطالعات و بده کدارگیری اناوریهدای

در هر سدازمانی م جدب اق داد شدراق م لد ی بدرای آن

و

ن قن اطالعاتی و ارتباطیا داندش الز و کداای در اختیدار

سازمان میش د (وو و همکاران .)2019

متماضیان رار نمیگیرد و برای اقن منظ ر مدقرقت دانش

با اقنکده پووهشهداقی بده روش پدقدارشناسدی مددقرقت

قکددی از راه ولهددای مناسددب بددرای کدداراقی و ا ربخ ددی

دانش را بررسی کردها امدا چندین پووه دی در واوددهای

سازمانها میباشد (ارقدرقچ و همکاران .)2020

دان گاه آزاد اسالمی و بر روی اع ای هیئدت علمدی آنهدا

مدقرقت دانش م ض عی پیچیدها چالشانگی و پ قا اسدت

قاات ن د .برای مثاا نتاقج پووهش کرقمیا ویدرینواد و

داشتن نگرش نظامی درباره کلیده

مهرعلی اده ( )2020ن ان داد که مدقرقت جان دینپروری

ع امددلا اج د ا و اراقندددهای دانددش میباشددد (دق رسددتا

مبتنددی بددر مدددقرقت دانددش شددامل مم لددههای ال امددات و

هینتیرقگر و زقبدا  .)2019اقدن سدازه بده دنبداا طراودی

بسترهای الز ا استمرار نظدا مددقرقت داندشا شناسداقی

ه شمندانهای از اراقندهاا اب ارها و ساختارها برای اا اقشا

م دد هاا تنیددین کمیتدده جان ددینپروریا شناسدداقی

ن سازی و اشتراک دانش میباشدد (اقکدامبرا و همکداران

پستهای کلیدیا تنیین شاخصهای ورود ااراد بده طدرح

 .)2018مدقرقت دانش به مننای اراقند اق ادا تأقیدا ارائها

جان دددینیا نحددد ه شناسددداقی و انتخدددای کاندقدددداها و

ت زقع و کاربرد دانش است که زمینه آم زشا بازخ رد و قا

ت انمندسددازی کاندقددداها ب د د .طروددانی ( )2020ع امددل

اصالح و تندقل آم زش را اراه و سبب بهب د ابلیتهای

دخیل در پیادهسازی نظا مدقرقت دانش را شامل ساختار

سازمان میش د (کدارلتی ن و همکداران  .)2020مددقرقت

سازمانیا راهبردا پیامدهاا انداوریا کارکندانا اراقنددها و

دانش روقکردی سداختارقااته اسدت کده شدراق را بدرای

رهبری منرای کدرد .در پووه دی دقگدر صددری ()2019

شناساقیا ارزقابیا سازماندهیا ذخیرهسازی و به کدارگری

ع امل مؤ ر در اسدتمرار مددقرقت داندش در دان دگاههای

دانش برای تأمین نیازها و تحمق اهددا سدازمانی ادراه

اقران را شدامل مددقرقتا ارهندو سدازمانی و زقرسداخت

که م امیت آن مستل
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(منابع انسانی و ت هی اتی) منرای کدرد .همچندینا نتداقج

آزاد اسالمی به دلیل گستردگی باال و کارکنان زقاد خدالی

پووهش دهمانی و همکاران ( )2019ن ان داد کده ع امدل

میباشدا لذا ضروری است تدا در پووه دی پدقدارشناسدی

مؤ ر بر استمرار ا ربخ دی مددقرقت داندش شدامل مندابع

م لفهها و مم لههای مؤ ر بدر مددقرقت داندش در اع دای

انسددانیا سدداختارا زقرسدداخت و راهبددرد ب دنددد .رونمددیا

هیئت علمی دان گاه آزاد اسالمی را شناساقی کدرد .نکتده

زقنالدقنزاده و عل بالدی ( )2019ضمن پووه ی به اقن

مه دقگر اقنکده چدالش اصدلی پدیشروی ت سدنه علد و

نتی ه رسیدند که ع امدل مدؤ ر بدر پیادهسدازی مددقرقت

اناوری در اقرانا اق اد ساختار آم زشی و پووه ی خال ا

دانش شامل سه مم له سازمانیا اردی و محی دی بد د .در

خ داتکا و ن آور است به نح ی که بت اند نیازهای جامنده

پووه ی دقگر زواری و دخلی ( )2018گ ارش کردند کده

را به شکلی پ قا و علمی تأمین سدازد .پووهشهدای بلدی

چهار بند اناوریا منابع انسدانیا اراقندد و زمینده را جد

مدددقرقت دانددش در واودددهای دان ددگاه آزاد اسددالمی را

ع امل مؤ ر بر مدقرقت دانش ب دندد .عدالوه بدر آنا نتداقج

بررسی نکردندد و مه تدرقن نم ده د ت پدووهش واضدر

پددووهش خلددج و زارعیددان ( )2016ن ددان داد کدده ع امددل

بررسی مدقرقت دان گاه در دان گاه آزاد اسالمی بدهعن ان

ارهنوا ساختارا انگی ش نیروی انسانی و اناوری اطالعات

ب رگترقن نظا آم زش عالی میباشد .در نتی ها پدووهش

پ شکی آجا

واضر با هد بررسدی پدقدارشناسدی مددقرقت داندش در

مؤ ر ب دند .وق و ان ر ( )2016ضمن پووه ی ع امل مؤ ر

واودهای دان گاه آزاد اسدالمی اسدتان آذرباق دان یربدی

بر پیادهسازی مدقرقت دانش را شامل نظا های انگی شی و

ان ا شد.

بر پیادهسازی مدقرقت دانش در دان گاه عل

پدداداشا سدداختار سددازمانیا روابدد اجتمدداعیا ارهنددو
سازمانیا بستر اناوری اطالعات و وماقدت مددقران ارشدد

مواد و روش ها

منراددی کردنددد .در پووه ددی دقگددر ع تددیا میرکمددالی و

اقن پووهش از نظر هد کاربردی و از نظر شی ه اجرا

صاد ی ( )2016گ ارش کردند که الگ ی بهینده مددقرقت

ت صیفی از ن ع کیفی ب د .جامنه پدووهش اع دای هیئدت

دانددش در دان ددگاه طبددق سددند چ د انداز  1404شددامل

علمی واودهای دان دگاه آزاد اسدالمی اسدتان آذرباق دان

م لفدههای منددابع انسدانیا آمد زشا اراقنددهای مددقرقت

یربی در ساا تحصیلی  1399-1400ب دند که تندداد 18

دانشا محدی بیروندیا انداوریا مندابع مدالیا رهبدری و

نفددر از آنهددا طبددق اصددل اشددباع نظددری و پددس از بررسددی

مدقرقتا ساختارا راهبرد و اهدا ا ارهندو و سدرماقههای

مالکهای ورود به م النده بدا روش نم ندهگیری هدامندد

اکری ب د .در پووه ی دقگر صدقمی و همکداران ()2015

بهعن ان نم نه انتخای شدند .مالکهدای ورود بده م النده

ع امل مؤ ر در مدقرقت دانش را شامل ارهندو سدازمانیا

شامل ع

هیئت علمی بد دنا وددا ل رتبده دان دگاهی

منابع انسانی و مالیا راهبرد و رهبریا ساختارها و روقههاا

استادقارا داشتن مماله وکتای در زمینده مددقرقت داندشا

ع امددل محی ددیا اراقنددد مدددقرقت دانددشا ع امددل کددالن

تماقل جهت شدرکت در پدووهشا م اامدت جهدت ضدب

محی یا اناوری و زقرساخت منرای کردند.

مصدداوبهها و داشددتن ودددا ل  10سدداا سددابمه خدددمت و

مدددقرقت دانددش نمددش مددؤ ری در عملکددرد و ا ربخ ددی

مالکهای خروج از م النه شامل انصرا از ادامه همکاری

سازمان دارد و به کارنگراتن آن بهوقوه در دان گاهها باعث

و عد تماقل جهت ان ا مصاوبه ب دند.

از بددین راددتن بخددش زقددادی از سددرماقه اکددری و علمددی

برای ان ا اقن پووهش ابتدا لیست اع ای هیئدت علمدی

میش د .ک ر اقران از ک رهای در واا ت سنه است که

واودهای دان گاه آزاد اسدالمی اسدتان آذرباق دان یربدی

پووهشهای اندکی درباره مدقرقت دانش در نظا آمد زش

تهیه و از نظر مالکهای ورود به م النه م رد بررسی درار

عالی آن ان ا شده و جدای چندین پووه دی در دان دگاه

گراتند و تندادی جهدت ان دا مصداوبه انتخدای شددند.
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ستس با مصاوبهش ندگان به صد رت و د ری قدا تلفندی

نکات اخال ی اطمینان خداطر داده شدد و پدووهش واضدر

جهت تنیین زمان و مکان مصاوبه هماهنگی به عمل آمد

دارای کدددددددددددددددددددددد اخدددددددددددددددددددددال

و پووه دددگر و مصاوبهشددد ندگان در زمدددان و مکدددان

 IR.IAU.URMIA.REC.1399.059بددا شددماره از

تنیینشده و ر قااتند و مصاوبه به ص رت انفرادی و با

کمیته اخال پ شکی دان گاه آزاد اسدالمی واودد ارومیده

ت جه به سؤااهای ذکرشده در جدوا  1که پدس از مدرور

است .در هنگا مصاوبهها نکات کلیدی ت س پووه دگر

مت ن مدقرقت دانش و هماهنگی با اساتید راهنما و م اور

قادداشت و عالوه بر آن صدای همه مصداوبهها بدا اطدالع

تهیه شدا ص رت پذقرات .الز به ذکدر اسدت کده بدل از

بلی مصاوبهش ندگان ضب شدد .میدانگین مددت زمدان

ان ا مصاوبها پووه گر برای هر قک از مصاوبهش ندگان

مصاوبه با هر ارد ودود  40الی  50د یمه ب د.

اهمیت و ضرورت پووهش را بیان و به آنان دربداره رعاقدت
جدول  .1سؤالهای مصاحبه

Table 1. Interview questions
ردیف

سؤال

1

به نظر شما از چه فرایندهایی میتوان برای حفظ و توسعه دانش سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استفاده کرد؟

2

زیرساختها و عوامل کلیدی پیادهسازی مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟

3

به نظر شما چه عواملی در اجرای بهینه و مؤثر مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی نقش دارند؟

4

مدیران دانشگاهها چه تأثیری در اجرای مؤثر مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی میتوانند داشته باشند؟

5

به نظر شما برای اجرای مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی باید چه تغییراتی در ساختار سازمانی ایجاد کرد و چگونه؟

6

به نظر شما برای اجرای مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی باید چه تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کرد و چگونه؟

7

برای ایجاد محیط مبتنی بر دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چه مشکالتی وجود دارد؟

8

با توجه به تجربههای شما چرا در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به مدیریت دانش نیاز داریم؟

9

مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چه تفاوتهایی با سایر سازمانها دارد؟

10

بیشترین اثر مدیریت دانش در کدام حوزههای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود؟

11

نقش فناوریهای نوین در مدیریت دانش واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چیست؟

12

ذینفعان داخلی و خارجی در مدیریت دانش واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چه نقش دارند؟

در پووهش واضر برای گردآوری دادهها از روش مصداوبه

مم لها ن شتن مفاهی به ص رت بدون اقها ا بررسی م دد

نیمهساختارقااته استفاده شد .رواقی مصداوبهها از طرقدق

نظر مصاوبهش ندگان و اعتبارسن ی نهاقی قااتههاا و ارائه

بررسی نتاقج پووه گر با همکار پووه دی تأقیدد و پاقداقی

گ ارش کتبی با ت جده بده ت ربده شخصدی پووه دگر در

مصاوبهها از طرقق درصد ت اادق درونم ضد عی بدین دو

برخ رد با مصاوبهش ندگان ب دند .الز به ذکدر اسدت کده

کدگددذار بددا ممدددار  0/83ودداکی از پاقدداقی مناسددب ب د د.

برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتد ا بدا روش هفدت

دادههای واصل از گردآوری بدا روش مصداوبه بده شدی ه

مرولهای کالق ی در نر اا ار  MAXQDAاستفاده شد.

تحلیل محتد ا بدا روش هفدت مرولدهای کالقد ی تحلیدل
شدند .مراودل آن بدهترتیب شدامل م النده چنددقن بداره

یافته ها

ت صیفها جهت درک محت ی کلی آنهاا استخراج جمالت

نم نههای پووهش  18نفدر بدا میدانگین سدنی 47/68

و عبارات مه درباره پدقده م رد نظدرا تدالش بدرای درک

ساا بد د .در اقدن پدووهشا ابتددا بدرای م دم ن اراگیدر

منانی جمالت و عبارات و ترکیب آنهدا بدرای قدااتن قدک

مدقرقت دانش در واودهای دان دگاه آزاد اسدالمی تندداد

برای هر قک از جمدالت

 93م م ن ارعی وج د داشت کده پدس از ودذ مد ارد

و عبارات و رار دادن مندانی م دترک در قدک خ شده قدا

تکراری و ادیا م ارد م ترک تندداد  74م دم ن ارعدی

مننی م ترکا تکرار مراول ا
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شناساقی شد .نتاقج تحلیل محت ا جهت شناساقی م امین

واودهای دان گاه آزاد اسالمی در جدوا  2ارائه شد.

اصلی و ارعی بدرای م دم ن اراگیدر مددقرقت داندش در
جدول  .2مضامین اصلی و فرعی برای مضمون فراگیر مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

Table 2. Main and sub themes for the comprehensive theme of knowledge management in the units of
Islamic Azad University
مضامین اولیه

مضامین اصلی

 .1مدیریت زیرساختهای دانشگاه .2 ،وجود زیرساختهای فناوری برای پشتیبانی .3 ،وجود پایگاههای اطالعاتی پویا و قابل
زیرساختها و فناوری

اعتماد .4 ،وجود نظامهای مطلوب برای انجمنهای اجرایی .5 ،استفاده از تکینکهای هوش مصنوعی و فناوریهای نرم .6 ،وجود

اطالعات

انجمنهای اجرایی مطلوب برای مدریت دانش .7 ،تهیه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری دانشگاه .8 ،نظامهای اطالعاتی و
فناوریهای نوین و  .9امکانات پژوهشی
 .1ایجاد مراکز و منابع دانش در دانشگاه .2 ،وجود فرایند مطلوب برای تسهیم دانش ضمنی و صریح .3 ،وجود قوانین و مقررات
برای فرایندهای مدیریت دانش .4 ،انتشار دانش کسبشده در میان کارکنان دانشگاه .5 ،یکپارچهسازی نظام مدیریت دانش با

فرایندهای مدیریت دانش

فرایندهای سازمانی .6 ،استفاده از شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی فعالیتهای مدیریت دانش .7 ،ارزیابی و بازتولید دانش
جدید .8 ،تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح .9 ،یاددادن دانش به دیگران .10 ،ذخیرهسازی دانش .11 ،تسهیم و
کاربرد دانش در دانشگاه .12 ،نگهداشت دانش سازمانی و  .13تدوین نقشه دانش برای کارکنان دانشگاه
 .1ایجاد ساختار سازمانی پویا .2 ،بازمهندسی ساختار سازمانی دانشگاه .3 ،مدیریت یادگیری اکتشافی در دانشگاه .4 ،ایجاد جو

ساختار سازمانی و محیط

سازمانی مطلوب .5 ،محیط یادگیرنده و یاددهنده .6 ،حمایت ذینفعان داخلی و خارجی دانشگاه .7 ،تبدیل ساختار مکانیکی به
ارگانیکی و تیمی .8 ،بهبود محیط دانشگاه و آمادگی برای مدیریت دانش .9 ،ایجاد ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت و .10
شایستهساالری در انتخاب مدیران
 .1به کارگیری افراد خالق و نوآور .2 ،افراد خبره و متخصص دانشگاه .3 ،ارائه ایدههای خالقانه و نوآورانه توسط کارکنان.4 ،

سرمایههای فکری و نوآور

توجه به سطوح علمی و بار دانش کارکنان و اساتید و ارتقای دانش .5 ،تجاریسازی ایدهها و دانش موجود .6 ،توجه به دانش افراد
و نخبگان .7 ،ارزش قائلشدن برای سرمایههای انسانی ،اجتماعی و فکری در دانشگاه .8 ،استفاده از اتاق فکر .9 ،اعزام اعضای
هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی و  .10ثبت دانش و حفظ سرمایههای فکری
 .1توانمندیهای کارکنان در استفاده از نظام مدیریت دانش .2 ،تخصص و مهارت کارکنان نسبت به فرایندهای مدیریت دانش.3 ،
مشارکت اثربخش کارکنان در فرایند مدیریت دانش .4 ،درک و بینش کارکنان نسبت به فرایندهای مدیریت دانش .5 ،اطمینان

منابع انسانی و آموزش

شغلی در کارکنان و اساتید .6 ،رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان و اساتید .7 ،انگیزه کارکنان دانشگاه نسبت به مدیریت دانش،
 .8آموزش مستمر کارکنان و اساتید .9 ،برگزاری نشستهای تخصصی و کرسیهای نظریهپردازی در دانشگاه .10 ،کارهای گروهی و
 .11ایجاد انگیزه برای کارکنان جهت باال بردن دانش سازمان
 .1اعطای پاداش مطلوب به کارکنان دانشی .2 ،شناسایی نیازها و اهداف دانش در دانشگاه .3 ،اعتماد و سرمایه اجتماعی بین

رهبری دانش

کارکنان و اعضای هیئت علمی .4 ،مدیران دانشگاه بهعنوان رهبران آموزشی .5 ،وجود برنامه راهبردی برای اجرای مدیریت
دانش .6 ،تشویق مدیران به توسعه دانش .7 ،ارائه برنامهریزی مدون و جامع برای هدایت دانش ضمنی کارکنان و  .8استفاده مؤثر
و فعال از نظام مدیریت دانش
 .1بازخورد مثبت و اثربخش مدیران نسبت به پیشنهادهای دانشمحور .2 ،متعهدبودن مدیران ارشد و میانی نسبت به نظام مدیریت
دانش .3 ،مستندسازی تجارب مدیران و اعضای هیئت علمی .4 ،توجه به استاندارد جهانی .5 ،وجود چشمانداز کالن بهویژه در

مدیریت

مدیران ارشد دانشگاهها .6 ،ارزشیابی عملکرد کارکنان و اساتید و  .7بودجه کافی برای مدیریت دانش
 .1ایجاد فرهنگ سازمانی مشوق و ارزشمند .2 ،وجود فرهنگ یادگیری در بین کارکنان و اعضای هیئت علمی .3 ،فرهنگ خالق و
فرهنگ سازمانی

دانشمحور .4 ،آشنایی کارکنان با فرهنگها و خردهفرهنگها .5 ،فرهنگ علمی و  .6ایجاد روابط عاطفی و اعتمادآمیز بین
کارکنان دانشگاه

طبق نتاقج جدوا 2ا ه ت م م ن اصلی مؤ ر بر م م ن

آم زش (با  11م م ن اولیه)ا رهبری دانش (با  8م م ن

اراگیر مدقرقت دانش در واودهای دان دگاه آزاد اسدالمی

اولیه)ا مدقرقت (با  7م م ن اولیه) و ارهنو سازمانی (بدا

شامل زقرساختها و اناوری اطالعات (با  9م م ن اولیه)ا

 6م م ن اولیه) ب دند .نتداقج اراواندی و درصدد م دامین

اراقندهای مدقرقت دانش (با  13م م ن اولیده)ا سداختار

اصدلی در م دم ن اراگیددر مددقرقت داندش در واودددهای

سددازمانی و محددی (بددا  10م ددم ن اولیدده)ا سددرماقههای

دان گاه آزاد اسالمی در جدوا  3ارائه شد.

اکددری و ند آور (بددا  10م ددم ن اولیدده)ا منددابع انسددانی و
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بهلولی و همکاران
جدول  .3فراوانی و درصد مضامین اصلی در مضمون فراگیر مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی

Table 3. Frequency and percentage of main themes in the comprehensive theme of knowledge
management in the units of Islamic Azad University
مضامین اصلی

فراوانی

درصد

مدیریت

16

88/89

فرایندهای مدیریت دانش

14

77/78

منابع انسانی و آموزش

14

77/78

زیرساختها و فناوری اطالعات

13

72/22

سرمایههای فکری و نوآور

13

72/22

رهبری دانش

13

72/22

فرهنگ سازمانی

12

66/67

ساختار سازمانی و محیط

11

61/11

طبق نتاقج جدوا  3و از میان  18مصداوبه ان دا شددها

میت اند بر عملکرد و کیفیت آم زشی تأ یر منفدی داشدته

بی ترقن تاکید بر مددقرقت ( 16مصداوبه مندادا 88/89

باشد .بنابراقنا استمرار قک نظا صدحیح دانشمحد ر و در

درصد مصاوبهها) و کمترقن تاکید بر سداختار سدازمانی و

اختیار گراتنا تسهی و اسدتفاده از داندش اادراد پدیش از

محی ( 11مصاوبه منادا  61/11درصد مصاوبهها) ب د.

ترک سازمان و انتماا آن به نیروهای جد ان و کد ت ربده
قکی از ضرورتهای بخش آمد زش عدالی اسدت .مددقرقت
دانش قک راه ول کلدی در اق داد م قدت ر دابتی مسدتمر

بحث
با ت جه به نمش و اهمیت مدقرقت دانش در م امیدت

برای سازمانهای آم زشی و بهوقوه دان گاه آزاد اسالمی با

و عملکددرد سددازمانیا پددووهش واضددر بددا هددد بررسددی

ت جه به وسنت و گستردگی آن اسدت .در وا دع مددقرقت

پدقدارشناسی مدقرقت داندش در واوددهای دان دگاه آزاد

دانش م جب میش د تا دانش سازمانی در تما بخشهای

اسالمی استان آذرباق ان یربی ان ا شد.

سازمان به خ بی م رد استفاده رار گیرد.

قااتهها ن ان داد که ه ت م م ن اصلی مدقرقت داندش

در ت رقح ع امل و ا ر آنها بر مدقرقت دانش میت ان گفت

شامل زقرساختها و اناوری اطالعاتا اراقندهای مدقرقت

که زقرساختها و اناوری اطالعات به سازمان اقن امکان را

دانشا سداختار سدازمانی و محدی ا سدرماقههای اکدری و

میدهند تا نظا های مدقرقت دانش را به منظ ر ذخیدره و

ن آورا منابع انسانی و آم زشا رهبدری داندشا مددقرقت و

اشاعه اطالعات ساختارناقااته مد رد اسدتفاده درار دهندد.

ارهنو سدازمانی ب دندد .اقدن نتداقج از جهداتی بدا نتداقج

امروزه عال همندی ا اقندهای به و زه مددقرقت داندش در

پووهشهدددای کرقمدددی و همکددداران ()2020ا طرودددانی

سددازمانها و محااددل علمددی وج د د دارد .نگدداه جهددانی و

()2020ا صدددری ()2019ا دهمددانی و همکدداران ()2019ا

امددروزی بدده زقرسدداخت مدددقرقت دانددش نگدداهی انددی و

رونمی و همکاران ()2019ا زواری و دخلی ()2018ا خلدج

اجتمددداعی اسدددت .زقرسددداختها جنبدددههای مهمدددی از

و زارعیان ()2016ا وق و ان ر ()2016ا ع تی و همکداران

ابلیتهای سازمانی هستند و اقن زقرسداختهای کلیددی

( )2016و صدددقمی و همکدداران ( )2015همسدد بدد د .در

برای مدقرقت داندش شدامل زقرسداخت اندیا سداختاریا

تفسیر و ت رقح نتاقج میتد ان گفدت کده در دان دگاهها و

ارهنگی و زقرساخت مرتب با ااراد است .اناوری اطالعات

م سسات آم زشی کمب د تالشهدای سدازمانی در خلدق و

نی بخش جداقیناپدذقر مددقرقت داندش میباشدد کده بده

تسددهی دانددشا اسددتفاده نکددردن از دانددش اق ادشددده و

انت ار دانش به شدکل اامدی و عمد دی در درون و بیدرون

همچنددین درگیرشدددن در انالیتهددای ییردانشمحدد ر

سازمان کمدک میکندد .انداوری اطالعدات امکدان تحمدق
قکتارچهسازی جرقانهای دانش را ممکن میسازد و م انع
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ارتباطی بین بخشهای گ ناگ ن را وذ میکند .هد از

ت سددنه میدهددد و اادد اقش انن ا پددذقری در سدداختار

ت سددنه اندداوری وددل م ددکل قددا من ددل در جامندده و قددا

سازمانی میت اند به م امیت مدقرقت داندش کمدک کندد.

بهرهبرداری بهتدر از مندابع و اق داد ارصدت بدرای رشدد و

رسمیت پاقین به اع ای سدازمان اجدازه میدهدد کده بده

برتری است و مدقران سدازمانهای پی درو و دانشمحد را

منظ ر پیادهسازی مدقرقت دانش تنامل و ارتبدا مناسدب

زقرساختها و اناوری اطالعات را بهعن ان نیروی محرکه و

بر رار کنند .به عبارت دقگرا ساختار سازمان باقدد جرقدان

عامل کارساز و مؤ ر در پی رات و م امیت سازمانی جهت

دانش را روان ساخته و اجازه دهد که دانش تأ یر عمیمدی

بهرهگیری از مدقرقت دانش به کار میگیرند.

بر عملکرد داشته باشد .در بند تمرک ا پیادهسازی مدقرقت

عامل دقگر اراقندهای مدقرقت دانش است که ن اندهنده

دانش با اختیدار تصدمی گیری در سدام ان مدرتب اسدت.

اقن اصل میباشد که اگر بخ اهی نسبت به پیادهسدازی و

ساختارهای ییرمتمرکد منمد ال اختیدار تصدمی گیری را

استمرار مدقرقت دانش در سازمانی ا دا نماقی باقدد چده

ت زقع میکنند و در چنین ساختارهاقی می ان راه ولهای

انالیتها و ا دداماتی ان دا دهدی ر اراقنددهای مددقرقت

خال به شدت اا اقش پیدا میکندد .کانااهدای ارتبداطی

دانش شامل خلق دانشا سازماندهی و ذخیرهسازی دانشا

سدداختارهای متمرک د بسددیار کنددد و زمددانبر هسددتندا در

تسهی و به اشتراکگذاشتن دانشا به کارگیری و ت سدنه

ص رتی کده قدک سداختار ییرمتمرکد محی دی را ادراه

دانش و ارزقابی دانش است .قکدی از اراقنددهای مددقرقت

میکند که کارکنان بده صد رت داوطلبانده در پیادهسدازی

دانشا نگهداری دانش میباشدد .طدی ان دا اقدن اراقنددا

اراقند مدقرقت دانش م ارکت داشته باشندا لدذا قکدی از

دانشهاقی که در سازمان کسبشده و ت سنه دادهشده قدا

ابناد تسهیلکننده اقن اراقند عد تمرک است.

ت ربیات واصل از به کارگیری دانشها به شکلی اص لی و

سددرماقههای اکددری و ندد آور عامددل مددؤ ر دقگددر اسددت.

درست در سازمان ذخیره میش ند .در اراقند تسهی و بده

سرماقههای اکری بدهعن ان داندش بدا عن انهدا مختلفدی

اشتراکگذاشتنا شی هها و روشهدای بده اشدتراکگذاری

مانند مهارتا خال یت و ت اناقی اردی کارکنان برای ان ا

دانش در میان کارکنان سازمان و گدردآوری کداری مد رد

وظاقف تنرقف میش د که السفها ارهنو و اعتبار سازمان

بحددث و بررسددی ددرار میگیددرد .هددر قددک از دانشهددا و

را شددامل میگددردد .سددرماقههای اکددری شددامل سددرماقه

ت ربههاقی که در سازمان کسب میش دا میت اند با ت جه

انسانیا سدرماقه سدازمانی و سدرماقه اجتمداعی اسدت کده

به نیازهای جدقد سازمان و قا تغییر محی داخل و خدارج

سرماقه انسانی شامل م م عده مهارتهدای نیدروی کدار و

گسترش قابد .در اقن اراقند تنیین میش د که با اسدتفاده

وسددنت ت ربدده آنهدداا سددرماقه سددازمانی شددامل ذخدداقر

از چدده روشهدداقی میتدد ان دانشهددای بلددی را بددرای

ییرانسانی دانش در سازمان مثل پاقگاه دادههاا نم دارهای

پاسخگ قی به نیازها و شراق جدقد ت سنه دهی .

سازمانیا راهبردها و برنامههای اجراقی و سرماقه اجتماعی

ساختار سازمانی و محی عامل مؤ ر دقگر اسدت .سداختار

شامل دانش تنبیهشده و ابل دسترس از طرقدق تندامالت

سازمانی مانع قا ترییبکنندده اجدرای ا دربخش مددقرقت

میددان ااددراد و شددبکههای ارتبدداطی میددان آنهددا میباشددد.

میباشد که دو بند رسمیت و تمرکد بدهعن ان متغیرهدای

همچنینا عامل مؤ ر دقگر منابع انسدانی و آمد زش اسدت.

کلیدی و زقربناقی آن هستند که بر پیادهسدازی مددقرقت

ت سنه منابع انسانی بده منندای تغییدر در داندشا نگدرشا

دانددش ا ددر میگذارنددد .ترکیبددات مختلددف اقددن دو بنددد

راتار و مهارت ااراد میباشد و میتد ان گفدت کده اراقندد

سدداختارهای سددازمانی متفدداوتی اق دداد میکنددد و در بنددد

مدقرقت دانش بدر ت سدنه مندابع انسدانی تدأ یر دارد و بدا

رسمیتا پیادهسازی مددقرقت داندش بدا مید ان د انین و

اجرای م اق اراقند مدقرقت داندش مید ان مندابع انسدانی

ممررات کاری شکلگیری اقدها انتماا و به کارگیری آن را

کارکنان اا اقش میقابد .به کارگیری مدقرقت دانش باعدث

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1401

176

بهلولی و همکاران

کرده و

بهرهوری بی تر از سرماقههای انسانیا قادگیری کارآمددتر

در قک ارهنو قادگیری ااراد م کالت را جست

و مدددؤ رتر کارکندددانا جلددد گیری از تکدددرار اشدددتباهاتا

ت قق به قادگیری میش ند و از طرقق اب ارهای قدادگیری

صراهج قی در زمان بده هنگدا ودل مسدائلا بدرانگیختن

هماننددد آم د زشا پیادهسددازی مدددقرقت دانددش را تم قددت

خال یت و ن آوری کارکنان میشد د .در اقدن زمینده باقدد

میکنند .در آقنده سازمانهاقی م اق و پاقدار خ اهند بد د

گفت که اراقند مددقرقت داندش از طرقدق الگد ی انتمداا

که از دقگران جل تر و دائما در وداا قدادگیری و مددقرقت

آم زش م جب ت سنه منابع انسانی میگردد .اقن اراقندها

دانش باشند .برای اقدن منظد ر و تحمدق مددقرقت داندش

میت انند کارکنان را در دسدتیابی بده داندش مدؤ ر قداری

سازمانها نیاز به رواب وماقتیا ت رقک مسداعی و اق داد

دهند و دستیابی و کسب دانش مؤ ر ت س کارکنان باعث

ا ای صمیمیت و دوستی نیاز دارند و در چنین ارهنگدی

بهددرهوری کارکنددان و در نهاقددت ت سددنه منددابع انسددانی

ااراد همدقگر را وماقت و کمک میکنندد و داندش مد رد

میش د .عامل دقگر رهبری دانش اسدت و مددقرقت عدالی

نیاز برای ان ا انالیتهای سازمانی را در اختیار همددقگر

باالترقن مسئ لیت را در ت انمندسازی مددقرقت داندش در

رار میدهند تا به کارگیری دانش آسدان و زمینده اق داد

هر سازمانی دارد و ت ان تأ یرگدذاری بدر ع امدل م امیدت

اقدهها و روشهای ن قن در سازمان اراه ش د.

مدقرقت دانش را دارد کده بدرای اقدن منظد ر میت اندد از
تم قت ارهنو اشتراک دانشا طراوی برنامههای آم زشی

نتیجه گیری

مبتنی بر مدقرقت دانشا ت دکیل تدی مددقرقت داندش و

بده طد ر کلددی نتدداقج پدووهش واضددر ن ددان داد کدده

وماقت از آن بدرای سدن ش عملکدرد دان دگاه و تددوقن

مدددقرقت دانددش دارای ه ددت م ددم ن اصددلی شددامل

دسددت رالنملهای الز جهددت دانشمح د ر سدداختن کلیدده

زقرسدداختها و اندداوری اطالعدداتا اراقندددهای مدددقرقت

اراقندها استفاده کند.

دانشا سداختار سدازمانی و محدی ا سدرماقههای اکدری و

عدالوه بدر مد ارد مد رد اشدارها عاملهددای مدؤ ر دقگددر در

ن آورا منابع انسانی و آم زشا رهبدری داندشا مددقرقت و

مدقرقت دانشا مدقرقت و ارهنو سازمانی است .مدقرقت

ارهنو سازمانی ب د .با ت جه بده نتداقج پدووهش واضدر و

دانش ارهنو ناگسستنی با ارهنو سازمان دارد .ارهندو

نمددش و اهمیددت مدددقرقت دانددش بددر م امیددت و عملکددرد

سازمانی دانش را مه میداندد و کارکندان را بده کسدب و

سدددازمانیا الگددد گیری از دان دددگاههای م ادددق دنیدددا در

ن ر دانش ت قق میکند و مدقرقت مناسب ارصتی برای

پیادهسازی مدقرقت دانشا سن ش می ان مدقرقت داندش

مدقران سازمان اراه میکند تا بت انند ارهندو سدازمانی

و ع امدل آن در دان ددگاههای مختلدفا برگد اری جلسددات

دانشمح ر و دانشدوست را خلدق کنندد و در اقدن راسدتا

ه اندق ی نح ه به اشتراکگذاشتن داندش بدین اسداتید و

سیاسدتهای مناسددبی را اتخدداذ نماقندد .ارهنددو منمد ال

بررسی ااکت رهای پیادههای مدقرقت دانشا ارائه پاداشها

دانشا پرورش و اشاعه آن را دوسدت دارد و از اراقنددهای

و تم قتهای مناسب برای داشتن عملکرد مدقرقت داندش

مدقرقت دانش وماقت میکند .ارهندو سدازمانی قکدی از

م ل یا وماقت از اسداتید شاقسدته و برجسدته در زمینده

متغیرهای زقرساختی برای پیادهسازی مدقرتی دانش است

مدددقرقت دانددشا تسددهی و انتمدداا دانددش بدده صدد رت

و سازمانها باقد قدک ارهندو مناسدب بدرای پیادهسدازی

درونسازمانی و برونسازمانیا طراوی برنامههای آم زشدی

مدقرقت دانش پاقهگذاری کنند .همچنینا سازمانها نیداز

مبتنی بر مددقرقت داندشا تددوقن دسدت رالنملهای الز

بده قدک محددی قدا ارهندو قددادگیری مسدتمر دارندد تددا

جهددت دانشمح د ر سدداختن کلیدده اراقندددهای آم زشددیا

پیادهسازی مدقرقت دانش به ص رت م اق تحمق قابد؛ بده

بسترسازی برای اق داد خال یدت و ند آوریا اق داد نظدا

گ نهای که قادگیری در همه س ح سازمان اتفدا بیفتدد.

اطالعرسدددانی مناسدددب و روزآمدددد در دان دددگاها اق ددداد
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کتابخانددههای الکترونیددک و پاقگدداه دادههدداا مستندسددازی
ممالههاا کتایها و پاقاننامههای مرتب با اهدا سدازمانا
طراوی ا ا برای بت ت اری مؤ ر و کارآمدا اق اد محی
و ا دداقی بددرای تبددادا اطالعدداتا اسددتفاده از گدد ارش
عملکردهدا و همداهنگی بدین کلیده واوددهای آم زشدی و
 بندابراقنا برنامدهرق ی بدرای.پووه ی پی دنهاد میشد د
بهبددد د مددددقرقت داندددش از طرقدددق م دددامین اصدددلی
شناساقیشده ضروری است که برای اقن منظ ر میت ان از
.کارگاههای آم زشی استفاده کرد
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پ شکی

بررسی پدیدارشناسی مدیریت دانش در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان غربی
ی دکتری مدقرقت آم زشیا گروه عل تربیتیا واود ارومیها دان گاه آزاد اسالمیا ارومیها اقران.
لیال بهلولی :دان
*
رقیه وحدت بوراشان  :ع هیئت علمیا گروه عل تربیتیا واود ارومیها دان گاه آزاد اسالمیا ارومیها اقران.
جواد کیهان :ع هیئت علمیا گروه عل تربیتیا واود ارومیها دان گاه آزاد اسالمیا ارومیها اقران.
بهاره عزیزی نژاد :ع هیئت علمیا گروه عل تربیتی گراقش مدقرقت آم زشیا دان گاه پیا ن را تهرانا اقران.

چکیده :امروزه مدقرقت دانش بهمثابه راهبردی ضروری و آقندهنگر برای کسب م قت ر ابتی و وفظ بما
و بهب د عملکرد سازمانی محس ی میش د .هد پووهش واضر بررسی پدقدارشناسدی مددقرقت داندش در
واودهای دان گاه آزاد اسالمی استان آذرباق ان یربی ب د .اقن پووهش از نظر هد کاربردی و از نظر شی ه
اجرا ت صیفی از ن ع کیفی ب د .جامنه پووهش اع ای هیئت علمی واودهای دان دگاه آزاد اسدالمی اسدتان
آذرباق ان یربی در ساا تحصیلی  1399-400ب دند که تنداد  18نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری و پدس
از بررسی مالکهای ورود به م النه با روش نم نهگیری هدامند بهعن ان نم نه انتخدای شددند .دادههدا بدا
روش مصاوبه نیمهساختارقااته گردآوری که رواقی و پاقاقی آن مناسب ارزقابی شد .دادهها به شی ه تحلیدل
محت ا با روش هفت مرولهای کالق ی در نر اا ار  MAXQDAتحلیل شدند .قااتهها ن ان داد که ه دت
م م ن اصلی مدقرقت دانش شامل زقرساختها و اناوری اطالعداتا اراقنددهای مددقرقت داندشا سداختار
سازمانی و محی ا سرماقه های اکری و ن آورا منابع انسانی و آمد زشا رهبدری داندشا مددقرقت و ارهندو
سازمانی ب دند .با ت جه به نتاقج اقن پووهشا برنامهرق ی برای بهب د مدقرقت دانش از طرقق م امین مذک ر
ضروری است که برای اقن منظ ر میت ان از کارگاههای آم زشی استفاده کرد.
واژگان کلیدی :پدقدارشناسیا مدقرقت دانشا دان گاه آزاد اسالمی.
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