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 چکیده

 )ع(دانشگاه افسری امام ع ن خصو  بهها و  های دانشن نظیر دانشگاه ارزیابن سطح مدیریت دانشز برای سازما 

به مثابه بازوی توانمند ع من و مرکط آموزش عالن نیروی زمینن ارتش جمهوری اسالمن از اهمیت باالین برخوردار 

است؛ لذا تحقیا شاضر با استفاده از شیوه توصییفن و پیمایشینز بیه کمیک پرسشینامه محقیا سیاختهز در صیدد 

اسیت. روایین ابیطار تحقییا بیا اسیتفاده از نظرهیای  )ع(افسری امیام ع ینارزیابن سطح مدیریت دانش در دانشگاه 

( α=0.91نظر در مدیریت دانش و پایاین آ  نییط بیا اسیتفاده از ضیریب آلفیای کرونبیاخ ) استادا  مجرب و صاشب

 هیای توصییفن و اسیتنباطن مییانگین ییک جامعیه و های به دست آمیده از طرییا آماره مورد تأیید قرار گرفت. داده

از ابعیاد  کیدام چیهدر  )ع(ها شیاکن از آ  اسیت کیه دانشیگاه افسیری امیام ع ین فریدمن تجطیه و تح یل شید. یافتیه

کارگیری دانش بهترین  آلن نیست و به طور نسبن در بین ابعاد مدیریت دانشز به مدیریت دانش دارای وضعیت ایده

توسیعه و نگهیداری دانیش بیه ترتییب در  وضعیت را به خود اختصا  داده اسیت و تشیخیصز اشیترا ز تحصییلز

 های بعدی قرار دارند. رتبه

 )ع(ارزیابنز دانشز مدیریت دانشز دانشگاه افسری امام ع ن های کلیدی: واژه
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 مقدمه
ها را تحت تأثیر قرار  سازما  سرعت بهتغییرال مربوط به ع م و فناوریز اقتصادز فرهنگ و سیاست 

هییای بسیییاری بییا گذشییته دارنیید.  های هییطاره جدیییدز تفاول ( سییازما 38: 1394داد )شیییدریز 

هاین  ها در شال شاضر در معرض رویاروین با رقابت جهانن فطاینده و مشتریانن با خواسته سازما 

چنیا   (. تغیییرال آ 123: 1384به مراتب متنوع و پیچیده هستند )ابطاریز کرمیانن القریشینز 

های عظیمین کیه در قیر  بیسیتم رشید  چنیا  زییاد شیده اسیت کیه سیازما  سریع و رقابت نیط آ 

تواننیید در دنیییای نو هییور قییر  بیسییت و یکییم دوام بیاورنیید )نیییاز آزادی و عمییوینز  انییدز نمن یافته

1386 :94.) 

ترین و  ه عنیوا  بااهمییتقر  بیست و یکم را با عنوا  قر  جوامع دانشین کیه در آ  دانیش بی

(. ییک 577: 2014ز 1اند )الپیناز میاورنس و اسیتارینکا ترین منبع تولید است تعریف کرده شیاتن

تواند به مطییت رقیابتن پاییدار و  دهد که مدیریِت بهتِر دانش من ها نشا  من بررسن در پایگاه داده

(. در دنییای رقیابتن کنیوننز 50: 2014ز 3بیر  و رول 2عم کرد مالن برتر منجر شیود )اریکسیو 

تیوا  بیه موفقییت دسیت یافیت.  گذاری نمن دیگر به تنهاین با تکیه بر ابیطار و تجهییطال و سیرمایه

کننده موقعیت سازما  است )نظریز   تک اعضای سازما  تعیین تواناین نوآوری و خ ا دانش تک

 (.44: 1394ریاشن و بیگ ریا ز 

ا بیرای بقیا و موفقییت خیود بایسیتن بتواننید بیا تشیخیص ه های جدیدز سازما  در این محی 

(. تغیییرال و رشید 94: 1386سریع تغییرالز خود را با آ  انطبیاق دهنید )نییاز آزادی و عمیوینز 

دارد تا تمام تالش خود را برای بقا در مدیریت  روزافطو  دانش و اطالعالز هر سازمانن را بر آ  من

(. در شقیقیتز تحیوالل پیچییده و غیرخطین 39: 1387دیز گیرد )طبرسیا و اورمیط  به کاردانش 

دهۀ گذشته در شوزه سازما  و مدیریتز ضرورل توجه به مدیریت دانش سازمانن را بیش از پیش 

 (.115: 1393نطاد و نظریز  نمایا  کرده است )محمدی فاتحز امیریز شرفن

سیتیابن بیه موفقییتز در سازی مدیریت دانیش بیرای د باور به سودمندی و البته ضرورل پیاده

کند. در چنیین  سازی مدیریت دانش ترغیب من ها را به پیاده هاز اشتیاق ایجاد نموده و آ  سازما 

های پیشرفتهز نه تنها راهگشا نیست ب کیه موجیب اطمینیا  نادرسیت از  شرایطنز تکیه بر فناوری

                                                                                                                                       

1.Lapina,Maurāne,Starineca 

2. Erickson, G. S. 

3. Rothberg, H. N. 
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رزیابن مدیریت دانش ابطاری گردد. به منظور رهاین از این مسئ هز ا سازی مدیریت دانش من پیاده

هاین که نیازمند توجه بیشتر هسیتند و شناسیاین  تواند مراکط دانشن را به سوی شوزه است که من

این مهیم  .(184: 1389ها برتری دارد هدایت نماید )هاشمنز  اقدامال مدیریت دانشن که در آ 

رکط آموزش عیالن نییروی زمینین به مثابه بازوی توانمند ع من و م )ع(در دانشگاه افسری امام ع ن

های نظمز دانیش نظیامن و  ارتش جمهوری اسالمن ایرا  و محل تربیت جوانا  شایسته در عرصه

آمادگن جسمانن بر محوریت دینز از اهمیت دوچندانن برخوردار اسیت. ایین دانشیگاه بیا هید  

هیا و و یایف  نیه مأموریتتع یم و تربیت افسرا  باایما ز شجاعز آگاه و توانا در راستای اجرای بهی

گذار به عهده نییروی زمینین ارتیش جمهیوری اسیالمن اییرا  گذاشیته  متنوع و خطیری که قانو 

تبع آ  شفیظ نظیم و امنییت کشییور  اسیتز از جایگیاه رفیعین در پیکییره نییروی زمینین ارتیش و بییه

ند دانشیگاه توا جمهوری اسالمن ایرا  برخوردار است. ارزیابن مدیریت دانش ابطاری است که من

هیاین کیه بیه توجیه بیشیتری نییاز دارنید هیدایت نمایید ولین  را به سوی شوزه )ع(افسری امام ع ن

تاکنو  تحقیقن در خصو  ارزیابن وضعیت مدیریت دانش در این دانشگاه انجیام نشیده اسیت؛ 

لذا در راستای رفع ایین نقیصز پیژوهش شاضیر بیه ارزییابن وضیعیت میدیریت دانیش در دانشیگاه 

 پردازد. من )ع(امام ع ن افسری

 تعاریف مدیریت دانش

مدیریت دانش را ایجیادز بیه دسیت آورد  و اسیتفاده از دانیش بیه منظیور ارتقیای عم کیرد  1باسن

 (.137: 2002و همکارا ز  2سازمانن تعریف نموده است )هولمن

مید از تیوا  اسیتفاده خیالقز میؤثر و کارآ مک دان د عنوا  نموده است که مدیریت دانش را من

انواع دانش در راستای جذب و شفظ مشیتری و ارتقیای سیازما  دانسیت )رضیاین م یک و رادفیرز 

1392 :67.) 

دهن و پییردازش  مییدیریت دانییش را شیییوۀ شناسییاینز در اختیییار گییرفتنز سییازما  3رادینییگ

شود و سپس در دسترس دیگرا  قیرار  داند که پس از آ  توزیع من اطالعال جهت خ ا دانش من

 (.124: 1384رد تا برای خ ا دانش بیشتر استفاده شود )ابطاریز القریشنز گی من

دهید کیه سیه مرش یه دارد:  دالکر رویکردی ت فیقن بیه چرخیۀ میدیریت دانیش را پیشینهاد من

                                                                                                                                       

1. Bassi 

2. Holman 

3. Rading 
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 (.193: 1389کسب یا خ ا دانشز تسهیم و توزیع دانشز در  و کاربرد دانش )هاشمنز 

میدیریت دانیش عبیارل اسیت از »عریف نمیوده اسیت: طور ت دکتر الوانن مدیریت دانش را این

بیه « اداره فرایندهای خ از کسیب و جیذبز نگهیداریز بازییابنز نشیر و سیرانجام کیاربرد دانیش.

دیگیرز میدیریت دانیش مجموعیه اقیداماتن اسیت کیه در فراینیدهای ییادگیری سیازمانن و  عبارل

انیشز رسیالت خیود را تحقیا بخشید گییری از د گییرد تیا سیازما  بیا بهره کارگیری آ  انجام من به

 (.132: 1387)نوریز 

 های ارزیابی مدیریت دانش الگو
های رایییج بییرای  اندز امییا یکیین از شیییوه هییای بسیییاری بییرای مییدیریت دانییش پیشیینهاد شییده الگو

نگریستن به مدیریت دانشز دیدگاه فرایندی است. در این دیدگاهز مدیریت دانش بر اینکه دانش 

کنید. بیا توجیه بیه  شودز تمرکیط من من یریکارگ بهایجادز تصدیاز ارایهز توزیع و  چگونه در سازما 

هاین که برای این منظور اراییه  پردازدز بر الگو موضوع این پژوهش که به ارزیابن مدیریت دانش من

شویم. در این قسمت چند الگوی معتبیر ارزییابن روش میدیریت  اند متمرکط من شده و توسعه یافته

انید ییا  های میدیریت دانش هاین که در شال اجرای روش ها و شرکت سازما گردد.  ایه مندانش ار 

هاز وضیعیت موجیود  توانند با استفاده مناسب از هر یک از این الگو ها را دارندز من قصد اجرای آ 

ل و فرصت  روش  های بهبود خود را شناساین کنند. های مدیریت دانش را ارزیابن و نقاط قو 

های اقتصادی بیرای ارزییابن  : این الگو را سازما  توسعه و همکاری1الگوی او ای سن دی -1

های کشیورهای عضیو ایین سیازما   ها و سیازما  وضعیت موجود و آینده مدیریت دانش در شرکت

ها از منظیر  ها ییا سیازما  طراشن و اجرا کرد. این الگو به بررسن اقدامال میدیریت دانیش شیرکت

هاز کسب و خ ا دانشز آموزش و ارشیاد و  هاز رهبریز پاداش مشن راهبردها( و خ ها ) استراتژی

هاز نتیایجز  پردازد. همچنینز در این الگو موضوعاتن از قبیل دالیل اجرا و اهمیت آ  ارتباطال من

لینز  اند )ق یچ نفعا ز منابع مالن مورد نیاز و مقاومت در برابر مدیریت دانش مورد توجه و سؤال ذی

1388 :28.) 

هاسیت کیه  : این الگو ابطاری برای ارزیابن مدیریت دانیش در سازما 2الگوی کن ام ِای تن -2

ها  برای کمک به سیازما  1995و آرتور اندرسو  در سال  تیفیو کوری  توس  مرکط آمریکاین بهره

را به سیمت  ها تواند سازما  در ارزیابن خودشا  در مدیریت دانش توسعه یافته است. این ابطار من

                                                                                                                                       

1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2. Knowledge Management Assessment Tool 
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هاین که نیازمند توجه بیشتر هستند هدایت کند و نقاط قول سیازما  را در میدیریت دانیش  شوزه

هیا و توانمندسیازهای میدیریت دانیش را بیا یکیدیگر در ییک  آشکار سیازد. ایین الگیو ک ییه فعالیت

در هر ییک  توانند عم کرد خود را ها من دهد که چگونه سازما  سیستم پویا قرار داده و توضیح من

دهنده آ  ایین  های دیگر مقایسه نمایند. این ابیطار و مرکیط توسیعه اقدام ارزیابن و با سازما  24از 

ها پس از ارزیابن مدیریت دانش سازما  خودز آ  را با نتایج بیه  کنند تا سازما  امکا  را فراهم من

تز مقایسیه نماینید هیا در ایین مرکیط موجیود اسی دست آمده از صیدها سیازمانن کیه اطالعیال آ 

 (.189: 1389)هاشمنز 

(: لیییو و کیییک شییاخص ارزیییابن اسییتاندارد جدیییدی بییه نییام 1993) 1الگییوی لیییو و کیییک -3

اند که برای ارزییابن عم کیرد میدیریت دانیش ییک  معرفن کرده« شاخص عم کرد مدیریت دانش»

کارگیری و  گذاریز به آوری دانشز اشترا  ها پنج مؤلفه خ ا دانشز جمع سازما  مناسب بود. آ 

کننیده  توانید در فراینید چرخیه جرییا  دانیش تعیین سازی دانیش را معرفین کردنید کیه من درونن

باشییند. آنییا  همچنییین نشییا  دادنییدز هنگییامن اثربخشیین فراینیید چرخییۀ دانییش افییطایش یابییدز 

نیش ها متمرکیط بیر دا یابد و توانمندسازی سازما  های عم کرد مدیریت دانش افطایش من شاخص

 (.61: 1390گیرد )ابوانوریز نیازی و طاهری دمنهز  صورل من

(: راجیا  و اوییر بیرای ارزییابن میدیریت 1999الگوی ارزیابن مدیریت دانش راجا  و اویر ) -4

انید کیه مییطا   ای را تنظییم نموده انید و بیر ایین اسیاس پرسشینامه دانش تحقیقاتن را انجیام داده

تیوا  توفییا میدیریت دانیش در  دهید و بیه کمیک آ  من نشا  مناستفاده از دانش را در سازما  

منییدی از  هییا معتقدنیید کییه مییدیریت دانییش بییدو  بهره ها را مییورد سیینجش قییرار داد. آ  سییازما 

تواند راه اصال  و توسعه را بپیماید. سیاز و کارهیای ارزییابن بیا  سازوکارهای ارزیابن و کنترلز نمن

و رشیدز افیطایش کیفییت خیدمال و کاالهیاز رضیایت مشیتریا  و معیارهاین از قبیل میطا  نوآوری 

تواند میطا  توفیا مدیریت دانش را بیه آزمیو  گذاشیته و نشیا  دهید کیه  پاسخگوین سازما ز من

 (.6: 1384مند شود )شاهق یا ز  سازما  تا چه شدی توانسته است از نتایج مدیریت دانش بهره

به طراشن الگوی ارزییابن سیطح میدیریت دانیش  ( در پژوهشن1384الوانن و شاهق یا  ) -5

کنید.  اند. این الگو سطح میدیریت دانیش را نییط تعییین من های صنعتن ایرا  پرداخته در سازما 

کارگیری دانیشز اشیترا   از: تشخیص دانشز تحصییل دانیشز بیه اند عبارلهای این الگو  مؤلفه

                                                                                                                                       

1. Liou & keick 
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 دانشز توسعه دانش و نگهداری دانش.

 قالگوی مفهومی تحقی
های فراوانن برای مدیریت دانیش اراییه  دهد که الگو بررسن ادبیال موجود مدیریت دانشز نشا  من

نظرا ز مدیریت دانش را در قالب فرایندی شامل چنید مرش یه تعرییف  شده است. بسیاری از صاشب

اند. به طور مثال از نظر ویگز هد  اص ن مدیریت دانیش؛ تسیهیل خ یاز ذخییرهز تسیهیم و  نموده

به منظور خ ا سیازمانن اسیت کیه بیه طیور هوشیمند عمیل کنید. داک یر  تیفیباکستفاده از دانش ا

دهد کیه سیه مرش یه دارد؛ کسیب ییا خ یا  رویکردی ت فیقن به چرخۀ مدیریت دانش را پیشنهاد من

( بیر پینج گیام مخت یف 2001دانشز در  و کاربرد دانشز تسهیم و توزیع دانش. ووکوویک و الییو )

 (.194: 1389ز پاالیشز ارایه و انتشار دانش )هاشمنزنده سازما آوریز  اند؛ جمع تمرکط کرده

ها بسیار شبیه هم بوده و تنها  دهد که مراشل آ  بررسن دقیا هر یک از این الگوهاز نشا  من

انیید. بییا ترکیییب و  تییر مییورد توجییه قییرار داده تر و برخیین جطین برخیین اییین فراینیید را بییه طییور کامییل

توا  فرایند مدیریت دانش را به طیور کامیل در الگیوی  اشل مشابه در این الگوها منبندی مر  جمع

( مشاهده کرد؛ این الگو فرایند مدیریت دانش را مورد 1384ارایه شده توس  الوانن و شاهق یا  )

توا  آ  را شاصل جمیع مراشیل مشیابه الگوهیای اراییه شیده در ایین  توجه قرار داده و در واقع من

نست. بر این اساسز در پژوهش شاضر برای ارزیابن سطح میدیریت دانیشز بیا مبنیا قیرار زمینه دا

ای برای ارزیابن وضیعیت میدیریت طراشین  داد  الگوی پیشنهادی الوانن و شاهق یا  پرسشنامه

میورد ارزییابن و  )ع(گردیده و با اجرای آ ز وضعیت مدیریت دانش در دانشیگاه افسیری امیام ع ین

 است. 1سنجش قرار گرفته است؛ بنابراین الگوی مفهومن برابر شکل 
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 (7: 1385الگوی مفهومی تحقیق )الوانی و شاهقلیان،  :1شکل 

 

 این مرش ه شامل شناساین و کشف منابع دانش است. تشخیص دانش:

ا از درو  ییا هی در این مرش هز دانش شناسیاین شیده بایید بیا شیناخت قاب یت تحصیل دانش:

بیرو  سازما  کسب گردد. این دانش از منابعن نظیر مشتریا ز همکارا ز رقبیا و سیایر منیابع بیه 

 (.83: 1390آید )امیریز وکی ن منفرد و به ورقنز  دست من

ها شل مسایلز خودکار کیرد  و  گیری بازیافتن و استفاده دانش در تصمیم دانش: یریکارگ به

 (.51: 1389شغل و آموزش )مینوینز محمدپور زرندی و نادریز کارز مددکاری  نبانیپشت

هیای  گذاری دانیش موجیودز انتقیال آ  بیه محل شامل چگونگن به اشیترا  اشتراک دانش:

باشید  مورد نظرز قاب ییت دسترسین و چگیونگن انتقیال آ  از سیطح فیردی بیه سیطح گروهین من

 (.25: 1390)ابطاریز شایمنز طالبنز عبدالمنافنز 

های موجیود گسیترش یابیدز البتیه ایین امیر  دانش سازما  باید با توجه به پاییه دانش: توسعه

شیود  های جدییدز فراینیدها و مسیای ن از ایین دسیت من هاز محصواللز ایده شامل توسعه قاب یت

 (.83: 1390)امیریز وکی ن منفرد و به ورقنز 

شامل ذخیرهز نگهداری و روزآمد کیرد  دانیش کیه از نیابودی آ  ج یوگیری  نگهداری دانش:
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 (.83: 1390دهد )امیریز وکی ن منفرد و به ورقنز  کرده و امکا  استفاده را به آ  من

 اهداف تحقیق
گیری از مدیریت دانش را در دانشگاه افسری امام  در این پژوهش قصد بر این است که میطا  بهره

 ینکارهیا راهگرفته و در صورل وجود شکا  میا  وضعیت موجود و وضعیت مط وب اندازه  )ع(ع ن

 جهت جبرا  شکا  ارایه گردد.

 سؤاالت تحقیق
دهنده مییدیریت دانییش در  های تشیکیل سیؤال اصیی ن تحقییا اییین اسیت کییه هییر ییک از شییاخص

 در چه سطحن قرار دارند؟ )ع(دانشگاه افسری امام ع ن

 سؤاالت فرعی تحقیق
 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« تشخیص دانش»به لحاظ  )ع(آیا دانشگاه افسری امام ع ن .1

 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« تحصیل دانش»به لحاظ  )ع(آیا دانشگاه افسری امام ع ن .2

 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« کارگیری دانش به»به لحاظ  )ع(افسری امام ع ن دانشگاهآیا  .3

 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« اشترا  دانش»به لحاظ  )ع(شگاه افسری امام ع نآیا دان .4

 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« توسعه دانش»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریآیا دانشگاه  .5

 در وضعیتن مناسب قرار دارد؟« نگهداری دانش»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریآیا دانشگاه  .6

 یکسا  است؟ )ع(مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام ع ن ابعادآیا وضعیت همه  .7

 های تحقیق فرضیه
 باشند: در این تحقیاز با توجه به اهدا  تحقیاز فرضیال به صورل زیر من

 دارای وضعیتن مناسب است.« تشخیص دانش»به لحاظ  )ع(افسری امام ع ن دانشگاه. 1

 دارای وضعیتن مناسب است.« یل دانشتحص»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن. 2

 دارای وضعیتن مناسب است.« کارگیری دانش به»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریدانشگاه . 3

 دارای وضعیتن مناسب است.« اشترا  دانش»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریدانشگاه . 4

 است.دارای وضعیتن مناسب « توسعه دانش»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریدانشگاه . 5

 دارای وضعیتن مناسب است.« نگهداری دانش»به لحاظ  )ع(امام ع ن افسریدانشگاه . 6
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 میا  ابعاد مدیریت دانش )از لحاظ وضعیت موجود( وجود دارد. داری معنناختال  . 7

 روش
اسیت؛ از  )ع(نظر به اینکه در این تحقیا استفاده کننده اولیه از تحقیا دانشگاه افسری امام ع ن

ها بدو  دستکاری نمونه میورد  این رو روش تحقیا از لحاظ هد  کاربردی و با توجه به اینکه داده

هیا  انیدز لیذا بیه لحیاظ روش گیردآوری داده آوری گردیده مطالعه و با اسیتفاده از پرسشینامه جمیع

اه تحقیا از نوع پیمایشن است. جامعیه آمیاری ایین تحقییا ک ییه اعضیای هیئیت ع مین دانشیگ

نفر بیوده اسیت. در ایین  120ها  است که در زما  انجام این تحقیاز تعداد آ  )ع(افسری امام ع ن

تحقیا منظور از اعضای هیئت ع من دانشگاهز ک یه مدرسیانن اسیت کیه دارای شکیم وزارتین ییا 

 95درصیدز  5باشند. شجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرا  با خطیای  شکم داخ ن دانشگاه من

نفر تعیین شده است. سیپس بیا  64گیری  درصد خطای قابل تحمل در اندازه 8صد اطمینا  و در 

گانییه دانشییگاه افسییری امییام  هییای پانطده ای از گروه گیری تصییادفن طبقییه اسیتفاده از روش نمونییه

استفاده از ابطار پرسشنامه محقیا سیاخته کیه  به تناسب اعضای نمونه مشخص گردید و با )ع(ع ن

نظر در مدیریت دانش و پایاین آ  نییط بیا  با استفاده از نظرهای استادا  مجرب و صاشبرواین آ  

( تأیییید شییده اسییتز اطالعییال از نمونییه آمییاری α=0.91اسییتفاده از ضییریب آلفییای کرونبییاخ )

داردز شتین اگیر توزییع جامعیۀ میورد  آوری گردید. با توجه به قضیه شد مرکطی که عنوا  من جمع

nد ولن اندازه نمونه به قدر کافن بطر  )بررسن نرمال نباش  ( باشیدز توزییع مییانگین نمونیه 30

نفیر  64( و با در نظر گرفتن شجم نمونه در این تحقییا کیه 87: 1392نرمال است )بامنن مقدمز 

و آزمیو   21نسیخه  spss افیطار نرمهیا بیا اسیتفاده از  هیا نرمیال بیوده و داده استز لیذا توزییع داده

 اند. میانگین یک جامعه و فریدمن تح یل گردیده

 رابطه کوکرا  (1)
𝑛 =

𝑁 (𝑍𝛼
2

)
2

𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑝𝑞
 

 

 ها یافته
ز با ایین توضییح کیه spss افطار نرمدر این قسمت با استفاده از آزمو  میانگین یک جامعه به کمک 

ها  وضعیت مط وبز کسب میانگین باالتر از سیه در هیر مؤلفیه اسیتز بیه بررسین و آزمیو  فرضییه



 1395بهار ز 1شمارۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 144

بیه صیورل زییر عمیل  2و شید پیایین 1پرداختهز پس از انجیام آزمیو  بیا توجیه بیه مقیادیر شید بیاال

 گردد: من

 تر است. ( بطر 3 مو  )عددهرگاه شد پایین و باال هر دو مثبت باشدز میانگین از مقدار مورد آز .1

تر  ( کوچیک3هرگاه شد پایین و باال هر دو منفن باشندز میانگین از مقیدار میورد آزمیو  )عیدد  .2

 است.

( تفیاول 3هرگاه شد پایین منفن و شد باال مثبت باشندز میانگین با مقدار میورد آزمیو  )عیدد  .3

 (.71: 1387و فعال قیومنز  نمؤمنداری ندارد ) معنن

ادامه با استفاده از آزمو  فریدمنز وضعیت شش بعد میدیریت دانیش در دانشیگاه افسیری در 

هاز نخسیت فیرض صیفر و مقابیل را بیه شیر  زییر  شود. برای آزمو  فرضیه بررسن من )ع(امام ع ن

 کنیم. مشخص من

از مدیریت دانیش کمتیر ییا مسیاوی شید متوسی  اسیت  xوضعیت بعد 

 )نامناسب(.

:  xH  0 3 

: از مدیریت دانش بیشتر از شد متوس  است )مناسب(. xوضعیت بعد   xH  1 3 

 

 تشخیص دانش -1

 دارای وضعیتن مناسب است.« تشخیص دانش»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن فرضیه اول:

هر دو شد باال و پایین برای بعید تشیخیص ز چو  1دست آمده از جدول  با توجه به اطالعال به

تر  کوچیک 3شود و میانگین بعید تشیخیص دانیشز از عیدد  دانش منفن استز فرض صفر رد نمن

های  استز لذا این بعد دارای وضعیت نامناسبن است. همچنیین نتیایج آزمیو  در میورد شیاخص

های  تمیام شیاخص دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  این بعد نیطز نشیا 

 مربوط به این بعد است.

 

 

                                                                                                                                       

1. upper 

2. lower 
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 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی بعد تشخیص دانش1جدول 

 حد باال
حد 

 پایین
t 

ن
گی

یان
م

 

رد
دا

تان
س

ی ا
طا

خ
رد 

دا
تان

س
ف ا

حرا
ان

 

ن
گی

یان
م

 

 شاخص

فه
ؤل

م
 

 تعیین ب ندمدل اهدا  دانشن 2.26 1.13 0.141 -5.19 -0.60 -0.86

  
دا

اه

ی
رد

هب
را

 

 تدوین راهبردهای مشخص دانشن 2.10 1.04 0.130 -6.84 -0.76 -1.00

 اولویت راهبردهای دانشن 2.32 1.00 0.126 -5.32 -0.55 -0.78

 مشارکتنایجاد فرهنگ  2.84 1.02 0.128 -1.21 -0.04 -0.28

ن
زش

 ار
 

دا
اه

 

 ترویج فرهنگ خ ا دانش 2.64 1.27 0.159 -2.25 -0.21 -0.5

 ترویج فرهنگ اشترا  دانش 2.70 0.97 0.121 -2.44 -0.19 -0.41

 فرهنگ اعتماد 2.45 1.00 0.125 -4.34 -0.44 -0.67

0.68- 0.40- 3.62- 0.150 1.20 2.45 
تالش عم ن بیرای تیأمین نیازهیای 

 دانشن

ن
یات

م 
  ع

دا
اه

 

 تشویا تولید دانش در عمل 2.57 1.24 0.155 -2.71 -0.28 -0.56

 تشویا اشترا  دانش در عمل 2.48 0.97 0.121 -4.22 -0.4 -0.63

0.54- 0.33- 3.86- 0.111 0.90 2.56 
شکا   مند شکا  دانشن تح یل نظام

 دانش

 فرضیه بعد تشخیص دانش 2.49 0.67 0.844 -6.034 -0.36 -0.49

 

 تحصیل دانش -2

 دارای وضعیت مناسبن است.« تحصیل دانش»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن فرضیه دوم:

ز چو  هر دو شد باال و پایین بیرای بعید تحصییل 2دست آمده از جدول  با توجه به اطالعال به

تر  کوچیک 3شود و مییانگین بعید تحصییل دانیشز از عیدد  دانش منفن استز فرض صفر رد نمن

های  استز لذا این بعد دارای وضعیت نامناسبن است. همچنیین نتیایج آزمیو  در میورد شیاخص

های  دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  تمیام شیاخص این بعد نیطز نشیا 

 مربوط به این بعد است.
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 جهت بررسی بعد تحصیل دانش t: نتایج آزمون 2جدول 

حد 

 باال

حد 

 پایین
t 

ن 
گی

یان
م

ی 
طا

خ

رد
دا

تان
س

ا
 

انحراف 

 استاندارد
 مؤلفه شاخص میانگین

جییییییذب افییییییراد  2.5156 0.9593 0.1199 -4.03 -0.35 -0.58

پیشکسیییییییییول و 

 دانشمند

 خرید

پرداخیییت هطینیییه  1.9375 0.7533 0.0941 -11.28 -0.96 -1.14

 برای خرید دانش

دانییش  اسییتفاده از 1.8594 0.8331 0.1041 -10.95 -1.04 -1.25

 اندیشمندا 

 اجاره

عقییید قیییرارداد بیییا  2.2969 1.2431 0.1553 -4.52 -0.55 -0.85

مراکییییط ع میییین و 

 دانشن

تولید کتابز مقاله  2.2500 0.8728 0.1091 -6.87 -0.66 -0.87

 و پرو ه

 خ ا

 فرضیه بعد تحصیل دانش 2.1719 0.6723 0.0840 -11.88 -0.71 -0.87

 

 کارگیری دانش به -3

 دارای وضعیت مناسبن است.« کارگیری دانش به»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن سوم: فرضیه

ز چییو  هییر دو شیید بییاال و پییایین بییرای بعیید 3دسییت آمییده از جییدول  بییا توجییه بییه اطالعییال به

 3کارگیری دانشز از عدد  شود و میانگین بعد به کارگیری دانش منفن استز فرض صفر رد نمن به

لیذا ایین بعید دارای وضیعیت نامناسیبن اسیت. همچنیین نتیایج آزمیو  در میورد  تر استز کوچک

دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  تمیام  های این بعد نییطز نشیا  شاخص

 های مربوط به این بعد است. شاخص
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 کارگیری دانش : نتایج آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی بعد به3جدول 

حد 
 باال

حد 
 پایین

t 

ن 
گی

یان
م

ی 
طا

خ
رد

دا
تان

س
ا

 

انحراف 
 استاندارد

 مؤلفه شاخص میانگین

ج ب رضایت  2.2656 0.7610 0.0951 -7.720 -0.64 -0.82
)مدرسا  و 

 دانشجویا (

ن
ش

بخ
اثر

 

کاربردی کرد   2.4688 0.9589 0.1198 -4.432 -0.4 -0.63
 دانش

های  چهرهتربیت  2.7031 1.1909 0.1488 -1.994 -0.14 -0.42
 شاخص ع من

بهبود فرایندهای  2.5938 1.0034 0.1254 -3.239 -0.27 -0.5
 اداری

ن
مان

ساز
ود 

هب
ب

 

بهبود کیفیت  2.5156 1.0982 0.1372 -3.528 -0.33 -0.59
 خدمال

بهبود عم کرد  2.7500 1.1547 0.1434 -1.732 -0.1 -0.37
 کارکنا 

ایجاد مطیت  2.7031 1.3175 0.1646 -1.803 -0.11 -0.42
رقابتن برای 

 دانشگاه

ن
ابت

 رق
ت

مطی
 

ایجاد مطیت  2.5781 1.1657 0.1457 -2.895 -0.26 -0.54
رقابتن برای 

 دانشجویا 

کارگیری  بعد به 2.5714 0.7429 0.0928 -4.615 -0.31 -0.47
 دانش

 فرضیه

 

 اشتراک دانش -4

 دارای وضعیتن مناسب است.« اشترا  دانش»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن فرضیه چهارم:

ز چو  هر دو شد باال و پایین بیرای بعید اشیترا  4دست آمده از جدول  با توجه به اطالعال به

تر  کوچیک 3شود و مییانگین بعید اشیترا  دانیشز از عیدد  دانش منفن استز فرض صفر رد نمن

های  ین نتیایج آزمیو  در میورد شیاخصاستز لذا این بعد دارای وضعیت نامناسبن است. همچنی

های  دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  تمیام شیاخص این بعد نیطز نشیا 

 مربوط به این بعد است.
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 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی بعد اشتراک دانش4جدول 

حد 
 باال

حد 
 پایین

t 

میانگین 
خطای 

 استاندارد

انحراف 
 استاندارد

 مؤلفه شاخص انگینمی

دسترسیین آسییا   2.5625 1.206 0.1457 -2.90 -0.26 -0.56
بییییییه فنییییییاوری 
اینترنییییییییییییت و 

 اینترانت

ی
ور

فنا
 

تسهیل و تسیریع  2.8594 1.307 0.1508 -0.86 -0.05 -0.26
 ارتباط و تعامل

تسهیل و تسیریع  2.8494 1.307 0.1634 -0.86 -0.05 -0.26
دسترسیییین بییییه 

 دانش

اسییییییییییتفاده از  2.5625 0.973 0.1635 -3.59 -0.31 -0.52
ابطارهیای رسییمن 

 نشر دانش

ن
سم

ر ر
ختا

سا
 

تسهیل دسترسن  2.6563 0.946 0.1217 -2.90 -0.22 -0.45
رسمن بیه منیابع 

 دانش

فراینییییییییییدهای  2.4375 1.110 0.1183 -4.05 -0.43 -0.69
رسیییمن دانشییین 

 تسهیل شده

عامل غیررسیمن  2.2656 0.877 0.1388 -6.69 -0.64 -0.85
 با همکارا 

ن
سم

ر ر
غی

ار 
خت

سا
 

تعامل غیررسمن  2.0781 0.741 0.1096 -9.95 -0.84 -1.01
 با دانشجویا 

تعامل غیررسمن  2.0938 0.903 0.1129 -8.02 -0.79 -1.01
 با صاشبا  دانش

بعیییید اشییییترا   2.4953 0.655 0.0818 -6.16 -0.41 -0.55
 دانش

 فرضیه
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 توسعه دانش -5

 دارای وضعیتن مناسب است.« توسعه دانش»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن فرضیه پنجم:

ز چو  هر دو شید بیاال و پیایین بیرای بعید توسیعه 5دست آمده از جدول  با توجه به اطالعال به

تر  کوچیک 3شیود و مییانگین بعید توسیعه دانیشز از عیدد  دانش منفن استز فیرض صیفر رد نمن

های  بعد دارای وضعیت نامناسبن است. همچنیین نتیایج آزمیو  در میورد شیاخصاستز لذا این 

های  دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  تمیام شیاخص این بعد نیطز نشیا 

 مربوط به این بعد است.

 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی بعد توسعه دانش5جدول 

حد 

 باال

حد 

 پایین
t 

میانگین 

طای خ

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 مؤلفه شاخص میانگین

 اجرای پرو ه 2.2813 0.9338 0.1167 -6.157 -0.62 -0.84

عه
وس

و ت
ا 

قی
تح

 

 نشر کتاب 2.4063 1.1086 0.1385 -4.284 -0.48 -0.74

 نشر مقاالل 2.1875 1.2328 0.1541 -5.272 -0.68 -0.92

 برگطاری سمینار 2.1563 1.1848 0.1481 -5.697 -0.72 -1.01

توسییییییییییییییییعه  2.2969 1.2431 0.1553 -4.525 -0.58 -0.88

 دانشجویا 

ن
سان

ه ان
سع

تو
 

 توسعه استادا  2.4375 1.0671 0.1330 -4.217 -0.44 -0.69

 توسعه کارکنا  2.2344 0.8862 0.1107 -6.911 -0.66 -0.87

تعامییل و تشییویا  2.2813 1.0460 0.1307 -5.497 -0.58 -0.83

 ارتباط بیرونن

ن
نگ

ره
ه ف

سع
تو

 

 تشویا کار تیمن 2.1875 0.9738 0.1217 -6.674 -0.68 -0.91

تشییییویا نشییییر و  2.1719 0.8272 0.1034 -8.009 -0.72 -092

 تسهیم دانش

 فرضیه بعد توسعه دانش 2.2641 0.6466 0.0808 -9.104 -0.52 -0.68

 

 نگهداری دانش -6

 دارای وضعیت مناسبن است.« نگهداری دانش»به لحاظ  )ع(دانشگاه افسری امام ع ن فرضیه ششم:
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ز چو  هر دو شد باال و پایین برای بعید نگهیداری 6دست آمده از جدول  با توجه به اطالعال به

تر  کوچیک 3شود و مییانگین بعید نگهیداری دانیش از عیدد  دانش منفن استز فرض صفر رد نمن

های  رای وضعیت نامناسبن است. همچنیین نتیایج آزمیو  در میورد شیاخصاستز لذا این بعد دا

های  دهنده رد نشید  فیرض صیفر و در نتیجیه نامناسیب بیود  تمیام شیاخص این بعد نیطز نشیا 

 مربوط به این بعد است.

 : نتایج آزمون میانگین یک جامعه جهت بررسی بعد نگهداری دانش6جدول 

حد 

 باال

حد 

 پایین
t 

میانگین 

خطای 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 مؤلفه شاخص میانگین

تعیین  1.9375 0.6139 0.0767 -13.844 -0.99 -1.01

های  شاخص

مناسب برای 

 انتخاب انتخاب دانش

بر جذب دانش  2.2031 0.8940 0.1117 -7.130 -0.07 -0.92

این  اساس

 ها شاخص

 ذخیره ذخیره دانش 2.1719 0.7674 0.0959 -8.632 -0.75 -0.94

ها و  رصد پیشرفت 2.0469 0.6768 0.0846 -11.266 -0.87 -1.01

مباش  نوین 

 ع من

 روزآمدی

رصد نیاز  2.3438 0.8947 0.1118 -5.867 -0.54 -0.76

های  سازما 

 کشور

روزآمدسازی  2.5313 1.2720 0.1590 -2.948 -0.31 -0.61

دانش متناسب با 

 رصدها

بعد نگهداری  2.2057 0.4785 0.0598 -9.104 -0.63 -0.73

 دانش

 فرضیه
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 ارزیابی ابعاد مدیریت دانش -7

از  کیی کیدامتر و  دهیم که کدام بعید دارای وضیعیت مناسیب در این قسمت به این سؤال پاسخ من

ای انجیام گرفتیه اسیت کیه  تری دارد. در تحقیا شاضر کدگذاری بیه گونیه ابعاد وضعیت نامناسب

تر  دهنده وضیعیت نامناسیب تر و مقیادیر کمتیر نشیا  دهنده وضیعیت مناسیب مقادیر بیشتر نشا 

 است. برای پاسخ به این سؤال از آزمو  فریدمن استفاده شده است.

 یریت دانش: میانگین رتبه ابعاد مد7جدول 

 رتبه میانگین عدب  

 2 3.92 تشخیص دانش

 4 3.27 تحصیل دانش

 1 4.03 کارگیری دانش به

 3 3.57 اشترا  دانش

 5 3.20 توسعه دانش

 6 3.02 نگهداری دانش

آمیده اسیت. بیا توجیه بیه  7ها در جیدول  دست آمده از آزمو  فریدمن و میانگین رتبیه نتایج به

ترین وضعیت  کارگیری دانش به دلیل داشتن بیشترین میانگین دارای مناسب بهاطالعال جدولز 

های  و ابعاد تشخیص دانشز اشترا  دانیشز تحصییل دانیشز توسیعه دانیشز بیه ترتییب در رتبیه

ترین وضعیت را در میا  ابعیاد میدیریت دانیش در  بعدی قرار دارند و بعد نگهداری دانش نامناسب

 داراست. ع()دانشگاه افسری امام ع ن

 گیری بحث و نتیجه
 خصییو  بههای عصییر شاضییر و  سییازی مییدیریت دانییش در سییازما  بییا توجییه بییه اهمیییت پیاده

بیه عنیوا   )ع(هاز به موضوع ارزیابن سطح مدیریت دانش در دانشیگاه افسیری امیام ع ین دانشگاه

ارتیش پرداختیه ترین نهادهای ع مین  مرکط آموزش افسرا  پایور نیروی زمینن ارتش و یکن از مهم

شد. برای این منظور با بررسن ادبییال موضیوع و طراشین ابیطاری بیرای سینجش سیطح میدیریت 

آوری و تجطیه و  های الزم جمع ز داده)ع(ها و اجرای آ  در دانشگاه افسری امام ع ن دانش دانشگاه

 گردد: تح یل شدند. در این بخشز به نتایج شاصل از این تحقیا اشاره من

نتایج به دست آمده در این بخش نشا  دادند کیه دانشیگاه  مربوط به تشخیص دانش:نتایج 



 1395بهار ز 1شمارۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 152

ندارد؛ یعنن در ایین دانشیگاهز  های آ  وضعیت مناسبن در این ُبعد و شاخص )ع(افسری امام ع ن

اهدا  راهبردیز اهدا  ارزشن و اهدا  عم یاتن تعیین نشده و شکا  دانشن دانشیگاه نییط در 

شود. ترویج فرهنگ اشترا  دانشز دانشگاه داری وضیعیت  مرتب تح یل نمنشال شاضر به طور 

 گردد. مناسبن نیست و فرهنگ اشترا  دانش در عمل تشویا نمن

هیا شیاکن از مط یوب نبیود  وضیعیت  تجطییه و تح ییل داده نتایج مربوط به تحصیل دانش:

اسیتادا  بنیام و  تحصیل دانش در ایین دانشیگاه اسیت؛ یعنین دانشیگاه در جیذب داییم و موقیت

برجسته ایرا  و جهیا ز اسیتفاده از دانیش اندیشیمندا ز عقید قیرارداد بیا مراکیط دانشین معتبیرز 

 پرداخت هطینه برای خرید دانش و تولید کتابز مقاله و انجام پرو ه موفا عمل ننموده است.

ش در دانی یریکارگ بیههای  نامط وب بود  تمامن شاخص کارگیری دانش: نتایج مربوط به به

هیای شیاخص  این دانشگاه؛ یعنن دانشگاه در ج ب رضایت مدرسا  و دانشجویا ز تربییت چهره

ع منز کاربردی کرد  دانشز بهبود کیفیت خدمالز بهبود عم کرد کارکنا ز ایجاد مطیت رقابتن 

 برای دانشگاه و دانشجویا  وضعیت مناسبن ندارد.

دهند که در بعید اشیترا  دانیشز  شا  مننتایج این بخش ن نتایج مربوط به اشتراک دانش:

ها بیه طیور  گردد. نتایج ارزیابن شاخص مط وب ارزیابن نمن )ع(وضعیت دانشگاه افسری امام ع ن

 خصو  بههای روز  جداگانه نیط شکایت از آ  دارد که دانشگاه به منظور اشترا  دانش از فناوری

ریع ارتباط و تعامل دانشجویا  و مدرسیا  بیه برد و آ  را برای تسهیل و تس اینترنت بهره کافن نمن

خدمت نگرفته است و در تعامل غیررسمن با همکارا ز دانشجویا  و صاشبا  دانش موفا نبیوده 

 است.

با تأیید نامط وب بیود  وضیعیت توسیعه دانیش در دانشیگاه و  نتایج مربوط به توسعه دانش:

ه گرفت که عم کرد واشدهای پژوهشن توا  نتیج های این ُبعد مدیریت دانشز من بررسن شاخص

دانشگاه در اجرای پرو هز نشر کتاب و مقااللز برگطاری سمینارهاز توسعه استادا ز دانشیجویا  و 

کارکنییا  مناسییب نیسییت و تعامییل و ارتبییاط بیرونیینز کییار تیمیین و نشییر و تسییهیم دانییش تشییویا 

 گردد. نمن

نیامط وب بیود  وضیعیت کنیونن نتیایج ایین بخیش مؤیید  نتایج مربعوط بعه نگهعداری دانعش:

ها نیییط گویییای آ  اسییت کییه  هییای آ  اسییت. بررسیین وضییعیت شییاخص دانشییگاه در نگهییداری دانش

ها و مباشی   های مناسب برای انتخیاب و ذخییره دانیشز رصید پیشیرفت دانشگاه در تعیین شاخص

 بن ندارد.نوین ع منز رصد نیازهای سازما ز روزآمدسازی دانش متناسب با رصدهاز عم کرد مط و
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دهیید کییه  دسییت آمییده نشیا  من نتیایج به نتعایج مربععوط بعه ارزیععابی ابعععاد معدیریت دانععش:

 )ع(کارگیری دانش بهترین وضعیت را از میا  ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه افسری امیام ع ین به

را به خود اختصا  داده و ابعاد تشخیص دانشز اشترا  دانشز تحصیل دانشز توسیعه دانیشز 

ترین وضعیت را داراست. بیه  های بعدی قرار دارند و بعد نگهداری دانش نامناسب تیب در رتبهبه تر 

رسد با توجه به ویژگن خا  این دانشگاهز نسبت به کاربردی نمود  دانش توجه بیشتری  نظر من

 به عمل آمده است.

م به طور ک ن شکا  وضیع موجیود و مط یوب میدیریت دانیش در دانشیگاه ع یوم افسیری امیا

های  دهنده ضییعف مشییاهده نمییود. اییین نمییودار بییه خییوبن نشییا  2تییوا  در شییکل  را من )ع(ع یین

وجود موانع قانوننز ساختاری و فرهنگن خا  شاکم بر  اگرچهدانشگاه در مدیریت دانش است. 

کارگیریز  جییو  نظییامن اییین دانشییگاه مییانع از مییدیریت دانییش در ابعییاد؛ تشییخیصز تحصیییلز بییه

نگهیداری دانیش اسیت؛ بیه عنیوا  نمونیه عیدم تسیهیل دسترسین اسیتادا  و اشترا ز توسیعه و 

دانشجویا  به اینترنتز قرار داد  شرط سنن یا درجه خا  برای ادامه تحصییلز محرمانیه بیود  

برخن اطالعال و عدم امکا  دسترسن بیشتر افراد به این اطالعال و ... تنها برخن از این موانیع 

هاین وجود دارد که ضمن عدم تضاد با اصیول نظیامن ایین دانشیگاه  آیند ولن شوزه به شساب من

 موجب تقویت مدیریت دانش در این دانشگاه خواهد شد.

 
 )ع(شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی :2شکل 
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 پیشنهادها
نظرا  ع من و نظیامن داخیل و خیارج از دانشیگاه و تشیکیل  با دعول از استادا  و صاشب .1

ج سییاتنز بییه تعیییین اهییدا  دانشیین دانشییگاه پرداختییه شییود و بییرای رسییید  بییه آ  اهییدا ز 

بنیدی گردنید. بیرای ایین منظیور ایجیاد  راهبردهای مشخصن تدوین و راهبردهای دانشین اولویت

های مدیریت دانشز  ریطیز هدایت و ارزیابن برنامه اه به منظور برنامهتشکیالتن در ساختار دانشگ

 ضرورل خواهد داشت.

پروری  با توجه به این امر که بسترسازی فرهنگن و ایجاد فرهنیگ اعتمیادز مشیارکت و اییده .2

هیای  الزمه استقرار مدیریت دانش در سازما  استز تدوین منشور سازمانن که در برگیرنیده ارزش

و یییادآوری آ  در  دیییتأکاعتمییاد و مشییارکت باشیید و در معییرض دییید قییرار داد  آ  و نیییط  اساسیین

 .تواند مؤثر باشد ها و شرای  گوناگو ز من موقعیت

آلن از وضییعیت دانشیین یییا بییه عبییارتن  گییردد؛ اییین دانشییگاهز بییا تعریییف ایییده پیشیینهاد من .3

ن خیود پرداختیه و بیا اسیتاندارد تعرییف مند به ارزیاب انداز دانشن خودز به طور منظم و نظام چشم

تواند با الگو قرار داد  یک دانشگاه موفاز البته بیه  آلن من ای خود را محک بطند. چنین ایده شده

 .اقتضای شرای  این دانشگاه تعریف شود

هیای(  های )پایگاه به منظور تأمین نیازهای دانشنز با خرید دانش مورد نیاز یا اجاره سایت .4

 .توا  بخشن از نیازهای دانشن دانشگاه را تأمین نمود جع منع من مر

االمکیا  بیه صیورل اسیتادا  میدعو در اولوییت  موضوع جیذب اسیتادا  بنیام ایرانین شتن -5

های آموزشیین اییین دانشییگاه قیرار گیییرد و بییا بورسیییه دانشیجویانن کییه در محضییر اسییتادا   برنامیه

 یال آنا  به درو  دانشگاه فراهم گردد.نمایندز موجبال انتقال تجرب برجسته تحصیل من

های نظامن و غیر نظامن داخل کشور و همچنین تعامل با  گسترش تعامل با سایر دانشگاه .6

های نظامن دنیا نیازی است که این دانشگاه بایید در رفیع موانیع سیاختاری و قیانونن آ   دانشگاه

و ارتباط دانشگاه و دانشجویا  آ  با سایر بکوشد. به عبارل دیگرز بازبینن قوانین در زمینۀ تعامل 

 .های نظامن و غیر نظامنز از الطامال این دانشگاه در عصر شاضر است دانشگاه

گیردد ایین  به منظور کاربردی کرد  هرچیه بیشیتر دانیش تولییدی دانشیگاهز پیشینهاد من .7

های نطاجا و آجا مشغول انجیام و یفیه  آموختگانن که در یگا  دانشگاه با گرفتن بازخورد از دانش

هاز  گردندز فعاالنه و نه منفعالنه در پن شناساین نیازهیای اساسین سیازما  بیوده و توانمنیدی من
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 .های خود را در جهت رفع این نیازها به کار گیرد ها و تالش  رفیت

های دسیت و پیاگیر ایین دانشیگاه مبنین بیر ج یوگیری از ادامیه  نامیه ها و آیین دستورالعمل .8

تحصیییل کارکنییا ز قییرار داد  شییرای  سیینن و خییدمتن بییه نسییبت بییاال بییرای تحصیییل در مقییاطع 

گذاری عمیده روی  سیرمایه برعکسقرار گیرد و  تحصی ن کارشناسن ارشد و دکتریز مورد بازبینن

مند به تحصیل بیوده و آینیده سیازما  را در دسیت خواهنید  دانشجویا  جوانن که مستعد و عالقه

گرفتز انجام گیرد. گفتنن است که این امر ضمن تضمین آینده روشین دانشیگاهز تیا شید زییادی 

سیت. چیرا کیه اغ یب ایین نیروهیا در های توسعه انسانن دانشگاه و سازما  ا موجب کاهش هطینه

 های تحصی ن ندارند. های روزانه پذیرفته شده و نیازی به دریافت هطینه جهت بورسیه دانشگاه

ای موجود خود و اتصال به اینترنت  های رایانه دانشگاه نسبت به تجهیط هر چه بیشتر سایت .9

های ع مین معتبیر بیرای  ز سیایتپرسرعت اقدام نماید و در کنیار ایین تجهییطال اجیاره اسیتفاده ا

 دسترسن به منابع دانشن ضرورل خواهد داشت.

هیییا در جهیییت نیازهیییای دانشییین  هیییاز سیییمینارها و کنفرانس هدفمنییید نمیییود  همایش .10

های ارزشمند و جدیدز شمایت واشدهای پژوهشین از  دانشجویا  و مدرسا ز چاپ و ترجمه کتاب

های ارزشمندز پژوهشیگرا  مسیتعد و... از طرییا معاونیت پژوهشین دانشیگاه  های نو و پرو ه ایده

 .رندبایستن مورد توجه قرار گی

هییای همکییاری تیمیین و گروهیین بییرای دانشییجویا  و  هییای کسییب مهارل برگییطاری دوره .11

به ترویج فرهنگ مشارکت و کیار گروهین کمیک  ب ندمدلتواند در  مدرسا  و تشویا کار تیمن من

هیا میذکور و اراییه سیاز و کیاری جهیت تشیویا  ریطی و برگطاری دوره رسد برنامه کند؛ لذا به نظر من

 من سودمند باشد.کارهای تی

گییردد: نخسییتز در خصییو  تبییدیل وضییعیت  بییه منظییور توسییعه اسییتادا ز پیشیینهاد من .12

مدرسا  داخ ن به هیئت ع من وزارتن تسریع گردد؛ دوم اینکهز در خصو  اخیذ مجیوز تشیکیل 

های کارشناسین ارشید و بیاالتر جهیت ارتقیای اسیتادا  اقیدام گیردد؛ سیوم اینکیهز مجیالل  دوره

های جدید و اخبار مربوط به تحوالل نوین ع من و آموزشن و پژوهشن نیط به طور  بتخصصنز کتا

 مرتب در اختیار مدرسا  قرار گیرد.

بخش عظیمن از دانش مورد نیازز به شکل ضمنن در ذهن اسیتادا ز کارکنیا  و میدیرا   .13

وب نمود  آ  دانشگاه وجود دارد که الزم است در جهت عینیت بخشید  به این نوع دانش و مکت

 از طریا دانشگاه اقدام گردد.
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