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مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی   های ی میزان کاربست مؤلفه رابطه
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 چكيده

مقاله درصدد این  .حمایت کنند را محورتوانند اقتصاد دانش  و می ایجـاد  در نیروی کاررا دانش  ی ترین موسساتی هستند که سرمـایه ها اصلی دانشگاه :مقدمه

 .دوب 9911-19 تحصیلی اصفهان در سال پزشکیمدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم های  مؤلفه بین کاربست  رابطه تعیین

در ( نفـر  6113)و دانشـجویان آنـان    (نفـر  349)آمـاری شـاما اعضـای هیـأت علمـی       ی امعهو ج همبستگی -روش پژوهش توصیفی :روش بررسی

گیـری   اسـتفاده از روش نمونـه  بـا  نفـر بودنـد کـه     9901نفـر و دانشـجویان    041 اعضای هیـأت علمـی    حجم نمونه. بوددانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

های مدیریت دانش و عملکـرد   مؤلفه  ی کاربست ساخته های محقق ابزارهای پژوهش شاما پرسشنامه .ای متناسب با حجم انتخاب شدند طبقه -تصادفی

( r2=10/1)و ( r1=76/1)کرونبـا   آموزشی بود که روایی ابزارها با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایـایی آنهـا بـا اسـتفاده از  ـریب آلفـای       

 .و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت t ،ANOVAو آزمون  97 ی نسخه SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیا داده. محاسبه گردید

 .شـت دار وجـود دا  معنـی ی  چندگانـه  ی رابطـه ( >10/1Pvalue) بین ایجاد، پاالیش، انتشار و کاربرد دانش بـا عملکـرد آموزشـی در سـط      :ها یافته

 ـریب همبسـتگی   . (Pvalue=  111/1)از نظـر آمـاری معنـادار بـود     مدیریت دانش با عملکرد آموزشی های  مؤلفه کاربستهمچنین  رایب بتا بین 

کاربسـت  تحت تأثیر آموزشی  عملکرددرصد از تغییرات مربوط به واریانس  1/06بنابراین . بود می 01/6و  ریب تعیین اصالح شده  031/1چندگانه 

دیـدگاه  از بین میانگین نمرات مدیریت دانش . دار بود خطی وجود نداشت و بنابراین مدل رگرسیون معنی های مدیریت دانش بود و بین آنها هم مؤلفه

جـنس  علمی برحسـب  بین عملکرد آموزشی اعضای هیأت شت، ولی دار وجود ندا تفاوت معنیبرحسب مشخصات دموگرافیک اعضای هیأت علمی 

 .بود دار یعلمی تفاوت معن ی مرتبهو 

کارگیری اطالعات و  و فرایندهای تعریف، دستیابی، انتقال و به بوده عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید، راهبردی سیستماتیک مدیریت دانش به :گیری نتیجه

گیـری،   شود و  من کمک به حا مشکا، تصـمیم  وری می بهره یتوانایی رقابت و ارتقاست که موجب ایجاد نوآوری، ی آموزشی اها دانش توسط افراد سازمان

 .دهد را افزایش می آنهاپذیری  افزاید و انعطاف میی آموزشی ها های ذهنی جلوگیری کرده به آگاهی سازمان ریزی راهبردی، یادگیری پویا از زوال دارایی برنامه

 ها عملکرد؛ اعضای هیأت علمی؛ دانشگاهمدیریت دانش؛ ارزیابی  :های کلیدی واژه

 03/9/10: اصالح نهایی  97/91/19: دریافت مقاله

 1/0/10: پذیرش مقاله
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 مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

سطح جامعه،  های افزایش دایش عمومی در آوردن زمینه
های  عرصه توجه به تحوالت جهایی در با ها سازمانیوسازی 

برعهده  سازی را فرهنگ جامعه و مشاوره به آوری و فن علم و
تحول  جادای ی  توسعه و موتور محرکهمحور  ، یآموزش عال. دارد
 یایسای یرویآموزش ی یاصل تنها کایون جامعه است و در

ها  دهای  ازی تواید با برخوردار متخصص است که می
 (. 1) دییما عیسرتبه رشد جامعه را  های یو حرکت رو شهایدی و

 روز آوری فن و علمی تحوالت لحاظ به ها سازمان محیط امروزه

 حیات محیطی عوامل اما شوید، می تر و پیچیده تر ثاات بی روز به

 بریده هایی سازمان چنین شرایطی در .کنند می تهدید را سازمان

 از عوامل وسیع آگاهی و دایش کسب ضمن که هستند وکامیاب

 افزایش و پویایی و رشد ی زمینه خود، حیات و بقا حفظ محیطی،

 (.9)بخشند  ارتقا و بهاود را عملکرد سازمان
Drucker ترین منابع اقتصادی، دیگر  معتقد است که مهم

سرمایه یا منابع طایعی و ییروی کار یاوده، بلکه دایش و 
ها در  آفرینی است که عامل اصلی بقا و رشد سازمان دایش

گیری  کار این عصر باید با به پس در. باشد شرایط رقابتی می
ت های مختلو به مزیت رقابتی پایدار دست یاف دایش در شیوه

(9.) 
Nonaka  دایش را اعتقاد و باوری تعریو کرد که به افزایش
بخش منجر  ها برای اقدامات و تصمیمات اثر پدیده ی توان بالقوه

در جهان کنویی شرایط و فضای رقابتی در بیشتر . دشو می
ها بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطایق با شرایط  سازمان

سرعت در حال رخ دادن  زیرا تغییرات در جهان به ،جدید است
دایایی  ی ازهاید  هیچ چیز به که اید امروزه همه دریافته. است
آیها پایداری  ،تواید آیها را در دییای رقابتی مطلوب قرار دهد یمی

بنابراین . دایند را منوط به یوآوری و یوآوری را معلول دایش می
ی ها ترین سرمایه اعضای هیأت علمی که صاحاان دایایی و مهم

 .(4) اید هستند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهکشور یک 
مدیریت دایش یظامی است که جهت خلق و توزیع دایش 

هایی جهت خلق  آفریند، فرصت موجود، محیط مشارکتی می
آورد و جهت تحقق اهدا، استراتژیک  وجود می دایش یو به

ان گیری آیچه سازم کار سازمان، ابزارهای مورد ییاز برای به
 (. 5)آورد  داید را فراهم می می

 ی ارایه دایش، دایش، ارزشیابی خلق شامل دایش مدیریت فرایند
 تادیل برای ها سازمان .دایش است کاربرد و دایش توزیع دایش،

 میان تعادل ایجاد جهت در ای، باید سرمایه کاالی یک به دایش

 راه سر بر متعددی موایع ولی دایش بکوشند، مدیریت یها فعالیت

 ی وایفه. دارد وجود ها سازمان در کارگیری دایش به و خلق

 (.9)یماید  رفع و شناسایی را موایع این که آن است دایش مدیریت
 و کارایی به زیادی حد تا دایشگاه ویژه به یهادی هر موفقیت

 عملکرد آموزشی، های سازمان در .بستگی دارد اعضا اثربخشی

 ی یا موسسه دایشجو استاد، ی مشاهده قابل رفتار معنای به

 دایش آموزشی، موسسات ی کلیه(. 9)است  شده تعریو آموزشی

 را اطالعات روزمره روید و طی دارید خود متن و بطن در را

 ،ها با ارزش درآمیختن با و کنند می تادیل دایش به و پردازش
 را ساز آینده اقدامات و گیری تصمیم مانای تجارب، و راهاردها

 و آگاهی است، مهم فرایند این در چه آن. دهند شکل می

 یقش در عالی آموزش موسسات. است آگاهایه آفرینی دایش

 خود را اصلی های فعالیت عمدتاً محور دایش های سازمان

 دایشگاه. کنند می دایش یشر و خلق یادگیری، به معطو،

 های فعالیت از عظیمی بخش سازمان آموزشی یک عنوان به

 جایگاه الزم است بنابراین. دهد می ایجام را دایش به مربوط

 با آیگاه تصریح شود، عالی آموزشی یظام در دایش مدیریت

 برای را رویدی دایش، مدیریت اصلی یها ی مؤلفه یظریه

 دایش تولید و تادیل به فرایندهای مربوط یها فعالیت هماهنگی

 برای را فکری یها سرمایه ارزش ترتیب بدین و کرد تدبیر

 (.7)کشید  تصویر به بشری ی جامعه در مستمر و حضوری فعال
های مدیریت دایش و هوش   ی بین مؤلفه در بررسی رابطه

های دایشگاه علوم پزشکی اصفهان  سازمایی کارکنان دایشکده
ایجاد، ثات، )های مدیریت دایش   مشخص شد که میزان مؤلفه
. متوسط بوده است کمتر ازسطح( پاالیش، ایتشار، کاربرد دایش

های مدیریت   همچنین ضریب هماستگی بین یمرات مؤلفه
معنادار بوده است  15/1pدایش و هوش سازمایی در سطح 

 حضرت تانمارساورژایس بی در دایش مدیریت ارزیابی در(. 8)

 که گردید تعالی مشخص الگوی براساس (ص)اکرم  رسول

 مطالعه مورد بیمارستان (Baldrige model)اورژایس بالدریج 

 55/97دایش  و مدیریت تحلیل سنجش، معیار امتیاز 21 از
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  انو همکار سعید رجایی پور          

 مدیریت و تحلیل لحاظ سنجش، از که است کرده کسب امتیاز

 (.2)دارد  قرار تعالی سوم در سطح مطالعه مورد سازمان دایش،
 دایش مدیریت فرایندهای میزان حاکمیت بررسی در همچنین

 استقرار که شد داده یشان پزشکی اصفهان، علوم دایشگاه در

 توسعه، اکتساب، دایش شامل شناسایی، مدیریت فرایندهای

 علوم دایشگاه در سازی و ذخیره گیری بهره توزیع، و اشتراک

 (.11)است  بوده سطح متوسط از کمتر اصفهان پزشکی
ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دایش از  رابطه در بررسی

های اصفهان و علوم  دیدگاه اعضای هیأت علمی دایشگاه
پزشکی اصفهان مشخص شد که ضریب هماستگی بین یمرات 

های مدیریت دایش در  معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر و مؤلفه
دار بود و یتایج رگرسیون  در دو دایشگاه معنی P ≤ 15/1سطح 

ی بین معیارهای مدیریت  متغیره ییز یشان داد که رابطه چند
 طرفی، از(. 11)دار بود  کیفیت فراگیر با مدیریت دایش معنی

 و تهران آموزش عالی مراکز در دایش مدیریت ی مطالعه یتایج
 مدیران ،ها رؤسای دایشگاه یظر برمانای مناسب مدل ی ارایه

 باعث که را عوامل اساسی علمی، هیأت اعضای و گروه

بدین  شوید، می عالی یظام آموزش در دایش مدیریت گیری شکل
 فرهنگ ایجاد و فرهنگی است؛ بسترسازی یموده معرفی شرح

 صالحیت دارای مراجع تصویب و ها در دایشکده دایش مدیریت

 دایش مدیریت آموزش های دوره و ها بریامه و تدوین ایجاد ییز و

 و کارکنان مدیران، مهارت و بینش دایش، جهت افزایش

با پژوهشی را  Halawi(. 19)عالی  آموزش دایشجویان مراکز
های  های مدیریت دایش در سازمان موفقیت سیستم»عنوان 

 بودمدلی  ی این پژوهش توسعه  ایجام داد، هد،« دایش محور
که بتواید برای سنجش موفقیت سیستم مدیریت دایش در 

سیستم مدیریت . محور به کار برده شود های دایش سازمان
دایش موفق دارای متغیرهای کیفیت سیستم، کیفیت دایش، 

 ت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت کاربر بود که موفقیتیکیف
این   کهها یشان داد  یافته. سنجید ها دایش را می سیستم این

 های مدیریت دایش مدل، پتایسیل کاربرد در مطالعات سیستم
در بررسی یقش رهاری  Marionو  Martin .(19) ینده را داردآ

 کردیدمشخص  ،موسسات آموزش عالی در فرایند تادیل دایش
که عامل رهاری و منابع ایسایی کنترل وسیعی بر روی محیط 

این مقاله درصدد  .(14) دیپردازشی دایش و مدیریت آن دار
ایجاد، )های مدیریت دایش   ی میزان کاربست مؤلفه تعیین رابطه

با عملکرد آموزشی ( ثات، پاالیش، ایتشار و کاربرد دایش
اعضای هیأت علمی دایشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

 .بود 1921-21تحصیلی

 
 روش بررسی

 ی امعهج. ی توصیفی، هماستگی بود این پژوهش یک مطالعه
 7119)و دایشجویان  (یفر 949)اعضای هیأت علمی  راآماری 

-21سال تحصیلی )آیان در دایشگاه علوم پزشکی اصفهان ( یفر
یفر  941 اعضای هیأت علمی ی حجم یمویه. تشکیل داد( 1921

گیری  با استفاده از روش یمویهیفر بودید که  1191و دایشجویان 
ابزار تحقیق  .شدید ای متناسب با حجم ایتخاب طاقه -تصادفی

ی مدیریت دایش بود که دارای  ساخته ی محقق شامل پرسشنامه
ایجاد دایش، ثات دایش، پاالیش  ی  گویه و در پنج مؤلفه 91

ی  پرسشنامه. دایش، ایتشار دایش و کاربرد دایش طراحی شده بود
ی  ای که از مرکز توسعه عملکرد آموزشی براساس پرسشنامه

این  . پزشکی دریافت شد، تدوین گردید آموزش دایشگاه علوم
باشد که  سوال می19پس از تغییراتی درمجموع دارای   پرسشنامه

( بسیار زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و بسیارکم)بندی لیکرت  با درجه
برای سنجش عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی توسط 

کننده  دایشجویان همان اعضای هیأت علمی شرکت)دایشجویان 
صورت حضوری در  ها به پرسشنامه. تکمیل شد( ن پژوهشدرای

بین اعضای هیأت علمی دایشگاه و دایشجویان آیها توزیع گردید 
شد  سعی . شد ی موضوع تحقیق توضیحات الزم داده  و درباره

هنگام پاسخ به سواالت تا حد امکان حضور داشته و 
ر جهت رعایت اصول اخالق د. های الزم صورت گیرد راهنمایی

پژوهش توجه به یکاتی یظیر توجیه پاسخگویان و کسب رضایت 
طرفی و پرهیز از  آگاهایه برای شرکت در تحقیق، رعایت بی

های خاص توسط پژوهشگر، استفاده از جدیدترین منابع  گرایش
ها  اطالعاتی و علمی، رعایت صداقت هنگام تجزیه و تحلیل داده

های   ا خواستهو عدم تحریو دستاوردها در جهت همسویی ب
ها و  پژوهشگر، محرمایه یگهداشتن اطالعات حاصل از پرسشنامه

جهت . طور محرمایه مدیظر قرار گرفت دقت در یگهداری آیها به
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 مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

ها از روایی محتوایی استفاده گردید و ییز  تعیین روایی پرسشنامه
آلفای کرایااخ  ی ضریب برای پایایی آیها از روش محاساه

(Cronbach Alpha Coefficient) طوریکه  به. استفاده شد
محاساه ( r2=29/1)و ( r1=87/1)ها  آلفای کرایااخ پرسشنامه

 SPSSافزار  ها با استفاده از یرم تجزیه و تحلیل داده. گردید
درصد، توزیع فراوایی، ضریب )و آمار توصیفی  18ی  یسخه

تک متغیره، آزمون  tآزمون )و استنااطی ( هماستگی پیرسون
(( LSD)آزمون  وواریایس چند متغیره، رگرسیون چندگایه  تحلیل

 .صورت گرفت
 

 ها یافته

کنندگان در پژوهش مرد و  درصد شرکت 8/98یتایج یشان داد که
 2/97)ی علمعی   ، همچنین بیشترین مرتاعه  درصد زن بوده 9/98

ی  استادیار و کمتعرین مرتاعه  کنندگان در پژوهش شرکت( درصد
درصعد از   9/99اید،   کنندگان استاد بوده شرکت(درصد 2/8)علمی 
 9/97سعال سعابقه و    11تعا   1کنندگان در پژوهش بعین   شرکت

 1/81از طرفی . اید ی خدمت داشته سال سابقه 91درصد بیشتر از 
 4/12کننعدگان در پعژوهش دایشعجویان دختعر و      درصد شرکت

دختعر  ، بیشترین معدل دایشعجویان   درصد دایشجویان پسر بودید
و کمتعرین   8/19پزشکی بعا   ی دیدان مربوط به دایشجویان رشته

بود و  9/15ی بهداشت با  معدل مربوط به دایشجویان دختر رشته
همچنین بیشترین معدل دایشجویان پسر مربوط بعه دایشعجویان   

و کمتعرین مععدل مربعوط بعه      7/19پزشعکی بعا    ی دیعدان  رشته
 .بود 9/15یت با های بهداشت و مدیر دایشجویان پسر رشته

 

 
 های مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی  کاربست مؤلفه  ضریب همبستگی بین: 1جدول 

 های مدیریت دانش  مؤلفه

 عملکرد
 کاربرد دانش انتشار دانش پاالیش دانش ثبت دانش ایجاد دانش

 آموزشی

099/1 r= 

140/1 r2= 

110/1sig= 

909/1 r= 

190/1 r2= 

161/1sig= 

019/1 r= 

149/1 r2= 

110/1sig= 

976/1 r= 

190/1 r2= 

110/1sig= 

031/1 r= 

160/1 r2= 

119/1sig= 

 
دهد کعه ضعریب هماسعتگی بعین      یشان می 1های جدول  یافته
دار بعوده و   های مدیریت دایش با عملکعرد آموزشعی معنعی     مؤلفه

9)براساس ضریب تعیین 
r )5/4  5/1ایجاد دایش،  درصد واریایس 

درصد واریایس پاالیش دایش و  1/4درصد واریایس ثات دایش ، 
آموزشعی مشعترک    درصد وارایایس کاربرد دایش با عملکرد 9/7

 .بوده است

 
 های مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی  کاربست مؤلفه  بینرگرسیون چندگانه : 2 جدول

 ss df ms R ها شاخص
0 R F sig 

 960/1 0 377/1 متغیرها

 167/1 090 900/1 باقیمانده 119/1 941/96 160/1 031/1

 - 041 191/99 کا

 
  درجه 995و  5محاساه شده با  Fمقدار دهد که  یشان می 9 جدول

از مقععدار بحرایعی جععدول   (α=  15/1) آزادی در سعطح تشعخیص  
های مدیریت دایش و عملکعرد    کاربست مؤلفهلذا بین . بزرگتر است

در دایشگاه علوم پزشکی داری  ی معنی هماستگی چندگایهآموزشی 

ضععریب هماسععتگی چندگایععه (. P=  111/1)وجععود دارد  اصععفهان
 1/97بنعابراین   ،باشد می 91/7و ضریب تعیین اصالح شده  992/1

تحعت تعأثیر   عملکرد آموزشی درصد از تغییرات مربوط به واریایس 
 .استهای مدیریت دایش   کاربست مؤلفه
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  انو همکار سعید رجایی پور          

 های مدیریت دانش و عملکرد آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مؤلفه بین هر کدام از ی رابطه: 3 جدول

 ها شاخص

 β βeta Vif tob P متغیرها

 119/1 934/0 - - 799/9 مقدار ثابت

 111/1 694/1 90/9 136/1 990/1 ایجاد دانش 

 110/1 100/1 91/9 116/1 100/1 ثبت دانش

 119/1 601/9 99/0 969/1 110/1 پاالیش دانش

 111/1 011/0 60/0 043/1 190/1 انتشار دانش

 111/1 604/1 09/0 903/1 979/1 کاربرد دانش

 
 :صورت زیر یشان داد بینی را به توان مدل پیش ، می9جدول براساس 

Y= 891/9 + 119/1 X1+ 159/1  X9+ 119/1  X9+ 181/1  

X4+ 199/1  X5 

های اعضای هیأت علمی  از طرفی یتایج یشان داد که بین دیدگاه
هعای دموگرافیعک    در مورد مدیریت دایش بعا توجعه بعه ویژگعی    

( ی تحصعیلی  ی خعدمت و رشعته   ی علمی، سعابقه  جنس، مرتاه)

دار وجعود یداشعت و لعیکن بعین عملکعرد آموزشعی        تفاوت معنی
ی علمعی تفعاوت    اعضای هیأت علمی برحسب جعنس و مرتاعه  

طوریکه اعضای هیأت علمی مرد یسات  دار وجود داشت، به معنی
. به اعضای هیأت علمی زن از عملکرد باالتری برخعوردار بودیعد  

ها را  تفاوت بین گروه 4ارائه شده در جدول  LSDآزمون تعقیای 
 . کند مشخص می

 
 ی علمی نمرات عملکرد آموزشی برحسب مرتبهآزمون زوجی تفاوت میانگین : 4جدول 

 داری سط  معنی تفاوت میانگین علمی مرتبه 

 117/1 -04/97 دانشیارمربی 

 119/1 -11/911 استاد مربی 

 119/1 -19/40 دانشیار استادیار 

 119/1 -97/917 استاد استادیار 

 119/1 -40/30 استاد دانشیار 

 
دهد که بین یمعرات عملکعرد    یشان می 4یتایج مندرج در جدول 

ی علمی دایشیار با مراتعب   آموزشی اعضای هیأت علمی با مرتاه
ی علمی اسعتاد بعا مراتعب علمعی      علمی مربی و استادیار و مرتاه

 .دار وجود دارد مربی، استادیار و دایشیار تفاوت معنی
 بحث

های  ها مدیریت دایش را برای تصر، سرمایه سیاری از سازمانب
ی اساسی بحث مدیریت  گیرید، یکته کار می فکری کارکنایشان به

رجوعان،  ی ارباب دایش این است که مقادیر متعدد دایش درباره
ی سطوح سازمان موجود  ها، محصوالت و خدمات در همه فرایند

صر، شده و ایتقال داده است و اگر این دایش بتواید یک جا ت
 .تر باشند تر و مؤثر کند که موفق ها کمک می شود، به سازمان

های مدیریت   کاربست مؤلفهکه بین  پژوهش یشان دادهای  یافته
در داری  ی معنی هماستگی چندگایهدایش و عملکرد آموزشی 

ضریب (. P=  111/1)وجود دارد  دایشگاه علوم پزشکی اصفهان
 91/7و ضریب تعیین اصالح شده  992/1هماستگی چندگایه 

درصد از تغییرات مربوط به واریایس 1/97بنابراین  ،باشد می
های مدیریت دایش   کاربست مؤلفهتحت تأثیر عملکرد آموزشی 

ایجاد دایش و عملکرد آموزشی  بین  Betaضرایب از طرفی. است
، بین پاالیش 127/1شی ، بین ثات دایش و عملکرد آموز197/1

، بین ایتشار دایش و عملکرد 171/1دایش و عملکرد آموزشی 
 999/1و بین کاربرد دایش و عملکرد آموزشی  1/ 949آموزشی 

(. =111/1p)بوده است که همگی از یظر آماری معنادار است 
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 مدیریت دانش و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

بین حداقل  برای متغیرهای پیش ( Vif)ضریب تورم واریایس 
خطی وجود  دهد بین آیها هم شان میبوده که ی 75/9تا  91/1

 . یدارد
ی  ای که یشان داد رابطه های این پژوهش با یتایج مطالعه یافته

های مدیریت دایش و هوش سازمایی کارکنان   بین مؤلفه
و با ( 8)های دایشگاه علوم پزشکی اصفهان معنادار بوده  دایشکده
 گاهدایش در دایش مدیریت فرایندهای میزان حاکمیت بررسی

 مدیریت فرایندهای استقرار داد یشان پزشکی اصفهان، که علوم

و  گیری بهره توزیع، و اشتراک توسعه، اکتساب، دایش شناسایی،
سطح  از کمتر اصفهان پزشکی علوم دایشگاه در سازی ذخیره

 یتایج طرفی با از. تقریااً همسو بوده است( 11)بوده  متوسط

 ی ارایه و تهران آموزش عالی مراکز در دایش مدیریت ی مطالعه
که یشان داد  ها رؤسای دایشگاه یظر برمانای مناسب مدل

 ها در دایشکده دایش مدیریت فرهنگ ایجاد و فرهنگی بسترسازی

 و ها بریامه و تدوین ایجاد ییز و صالحیت دارای مراجع تصویب و
 و بینش دایش، جهت افزایش دایش مدیریت آموزش های دوره

عالی مؤثر  آموزش دایشجویان مراکز و کارکنان مدیران، مهارت
موفقیت  و با پژوهشی که یشان داد عوامل مؤثر بر( 11)بوده 

کیفیت  شاملمحور  های دایش سیستم مدیریت دایش در سازمان
ت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت یسیستم، کیفیت دایش، کیف

توان ااهار  مینه میدر این ز. همسو بوده است( 19)باشد  کاربر می
خوبی طراحی و استقرار  هیظام مدیریت دایشی که بداشت که اگر 
ها و  تواید فایده و سودآوری پایداری برای سازمان یافته باشد می

لذا بررسی مفهوم یادگیری و تدوین  ،حتی افراد به ارمغان آورد
های یادگیری  راهاردهای آموزشی برای ایجاد و پرورش قابلیت

از . تای استقرار و ایجاد مدیریت دایش امری ضروری استدر راس
های آموزشی  ها و بریامه توان به طراحی ییازمندی این طریق می

مهم در  ی لهأمس. یظام مدیریت دایش دست یافت ی و توسعه
حدی در  ایجاد دایش این است که ایجاد دایش سازمایی به

یش آیها متکی بر ها یادیده گرفته شده که صرفاً ایجاد دا سازمان
از آیجا که ایجاد دایش فردی در ارتااط . ایجاد دایش فردی است

شود،  با سطح ادراک، تعهد سازمایی و دلاستگی به کار تایین می
این یوع ایجاد دایش مایند مجموعه جزایر جدا از هم جلوه 

کنند که تعامل میان آیها بسیار ضعیو است و ایتقال تجربه  می

ها فاقد قضاوت جمعی،  گاهی سازمان. وان ییستمیان کارکنان ر
ها از  این سازمان ،کنند شعور، ادراک و ساختار بازخوردی جلوه می

بازتاب رفتارهای مشتریان خود به علت فقدان ساختار بازخوردی، 
احساس، فهم و تعریو مشکل و پیداکردن راه . یادگیری یدارید

پیامد این . ها است ل پیش روی سازمانیحل از دیگر مسا
رفتن سطح مخارج و  ها، طوالیی شدن فرایند کارها و باال کاستی

های اطالعات، تواید خأل مدیریت دایش می. رجوع است آزار ارباب
ها را با یکپارچه یمودن  حل کردن راه ها و پیدا تجربیات، قضاوت

 . ر کندپ( ارتااطات، هماهنگی، یظارت و کنترل)سازمان 
ها و  ایدوخته ی شناسایی و توسعه مدیریت دایش، فرایند

برای کسب منافع بیشتر  ،های علمی و فنی سازمایی  ییدارا
بنابراین مدیریت دایش، فرایند . سازمان و مشتریان آن است

منظور کسب  های سازمان به مجموعه دایش و آگاهی ی توسعه
اساس و مانای مدیریت . تجارت است ی منافع بلند مدت در حوزه

ارد تجارت است که خود، ییازمند طراحی فرایندهای دایش، راه
دایش، تنها مناع . ساختارهای منطقی است ی گرا و توسعه دایش

  .مطمئن مزیت رقابتی پایدار است

 
 گیری نتیجه

 ،شود عصر امروز که عصر اطالعات یا عصر دایش یامیده می
ها را به طور  جوامع بشری را به طور عام و جوامع سنتی و سازمان

خاص در وضعیت و شرایطی قرار داده که حیات و استمرار حیات، 
ها و رویکردهای متناسب  مستلزم استفاده از راهکارها، ابزار، شیوه

ها  اگر در اوایل دوران ایقالب صنعتی، سازمان. با آن است
یتیجه توایایی رقابتی خود را با کار کردن اثربخشی و رایدمان و در 

دادید، اکنون و در عصر دایش که  ییروی کار ساده افزایش می
ها در حال رویارویی با رقابت جهایی فزاینده و مشتریایی  سازمان

فکری، یظر  ی هعنوان سرمای تر هستند، دایش به به مراتب پیچیده
های  فرصت مدیران را به خود جلب یموده و یویدبخش ایجاد

 . باشد ها می مناسب برای سازمان

های   یتایج بررسی سواالت این پژوهش یشان داد که اکثر مؤلفه
بین  مدیریت دایش بر عملکرد اعضای هیأت علمی تأثیر دارد و

ایجاد، پاالیش، ایتشار و کاربرد دایش با عملکرد آموزشی رابطه 
برحسب  اعضای هیأت علمیی بین عملکرد آموزش. مشاهده شد
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یشان تفاوت این  .علمی تفاوت وجود دارد ی جنس و مرتاه
دهد که هیأت علمی مرد از هیأت علمی زن از عملکرد  می

ی استاد از  باالتری برخوردار بوده و عملکرد هیأت علمی با مرتاه
 .ها بیشتر است سایر مرتاه

 
 ها پیشنهاد

ش با های مدیریت دای براساس یتایج این تحقیق که بین مؤلفه
داری وجود دارد، به مدیران و  معنی ی رابطه عملکرد آموزشی

  :گردد ها پیشنهاد می دایشگاه والن مراکزآموزش عالی وؤمس
مدار، الزم است  های دایش عنوان سازمان ها به دایشگاه -1

کار  تر به ای جدی گویه های ماتنی بر مدیریت دایش را به روش
 .مؤثرتر دایش دست یابندبارید تا به ایتشار و کاربرد 

 یابی ییازهای آموزشی اعضای هیأت علمی و جلب  زمینه با -9
 

 منظور بهاود ریزی مناسب به والن عالی رتاه، بریامهؤحمایت مس
های  ریزی همچنین در تعیین بریامه و صورت گیرد مدیریت دایش

 . محترم بشمارید پژوهشی یظرات اعضای هیأت علمی را آموزشی و
در ایجام واایو آموزشی آزادی عمل هیأت علمی به  -9

تعهد  درویی و ی بیشتری داده شود که این عمل با ایجاد ایگیزه
 هیأت علمی را های بهاود عملکرد آیها، یکی از راه ولیت درؤمس

 . به دیاال دارد
های دقیق بتوایند شرایط و امکایات مناسب در  ریزی با بریامه -4

های مدیریت دایش و  بیشتر مؤلفهرابطه با آموزش هر چه 
. ها قرار دهند عملکرد از طریق آموزش را در اختیار اساتید دایشگاه

های ضمن  رسایی به اساتید از طریق آموزش در این راستا اطالع
های مطرح شده الزم و  خدمت به جهت آشنایی کارکنان با مؤلفه

 .رسد ضروری به یظر می
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Abstract  
Introduction: Universities are the main institutions that create knowledge wealth in the employees and 

can support the knowledge-based economy. The aim of the present study was to investigate the correlation 

between the degree of knowledge management constituents’ application and educational performance in 

faculty members at Isfahan University of Medical Sciences (2011-12). 

Methods: The type of research is descriptive, correlative. Statistical society includes all faculty members 

(643) and students (7,006) in the 2011-12. A sample size of faculty members (240) and students (1120) 

were selected through stratified random sampling. The measurement instrument included the research 

questionnaires of knowledge management and educational performance. The questionnaires' face & 

content validity were confirmed and their reliability calculated using Cronbach's alpha (r1=0.87, r2=0.92). 

Data analyzed in two descriptive and inferential levels. 

Results: The results of the study indicate that there was a significant multiple correlations between 

knowledge management and educational performance. Beta coefficients among strategic knowledge 

management and educational performance were significant and no autocorrelation existed and regression 

model were significant. Members' comments on relationship between knowledge management according 

to demographic characterizations were not the same but between educational performances there were 

significant difference.  

Conclusion: Knowledge management as a key tool for managing in the new century is systematic strategy 

and processes of define, access, transfer and application of knowledge by training organizations is that 

lead to innovation, competitiveness and productivity. Beside of problem solving, the decision making, 

strategic planning, and active learning deterioration prevent of intellectual assets and enhance the 

knowledge of educational organizations and increase their flexibility.  

Keywords: Knowledge Management; Performance Assessment; Faculty Members; Universities 
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