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شناسايي و ارزيابي وضعیت به اشتراک گذاری دانش و الزامات آن در بین اعضای هیئت
علمي دانشگاهها
زهرا علي پور درويشي ،1مهناز آذری قلیچي
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چکیده
هدف اصلي اين مقاله تبیین اقالم دانش مورد نیاز برای به اشتراک گذاری دانش اساتید و همینطور ارزيابي وضعیت به اشتراک گذاری
دانش در دانشگاه های آزاد اسالمي واحد تهران شمال و واحد علوم و تحقیقات است .روش تحقیق از نوع آمیخته ميباشد .مرحله اول
تحقیق کیفي از طريق  44مصاحبه نیمه ساختاريافته انجام شده و اقالم به اشتراک گذاری دانش استخراج ،کدگذاری و با پیشینه تحقیق
تطبیق شده اند .سپس در مرحله تحقیق کمّي بر اساس نتايج مرحله قبل ،پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و اعتباريابي شده و نتايج
برای يک نمونه شامل 221عضو هیئت علمي با روشهای تي -تک نمونه ای ،آزمون زوجي ويلکاکسون و تحلیل عاملي تايیدی تحلیل
شده است .دستاورد اين تحقیق شامل  49شاخص به اشتراک گذاری دانش در سه حوزه آموزشي ،پژوهشي و اداری و تلخیص آنها به 4
عامل آموزشي و  3عامل پژوهشي مي باشد .همینطور ارزيابي و رتبه بندی وضعیت به اشتراک گذاری اقالم دانشي  ،اهمیت آنها و بررسي
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب به اشتراک گذاری دانش انجام شده است.
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مقدمه
تغییرات رويکرد سنتي دانشگاه ها به آموزش از جمله توجه به مفاهیم کالن سیاستگذاری و آمايش آموزش عالي
(آهنچیان ،)1391اتحاد استراتژِيک میان دانشگاهها(لي و همکاران ،)2014،1استفاده از فناوری اطالعات و شبکه سازی مبتني
بر اقتصاد اطالعات محور باعث شده که وظايف اساتید به سوی نقش های مدرن آموزش و پژوهش اينترنت مبنا و توانمندی
بهره گیری از علوم شبکه و داده پردازی تغییر يابد(کیم ;2018 ،2سولر .)2004،3همینطورآخرين پیشرفتهای شاخص های
آموزش عالي بر ارتقای مداوم دانش اساتید در راستای بهبود کیفیت آموزش داللت دارد(دارلینگ-هاموند ; 2009 ،4ماوهیني
 .)2010به اين ترتیب ضرورت يکپارچه سازی و شبکه سازی توانايي های آموزشي و پژوهشي اساتید جهت بهره برداری از
منابع دانشي مطرح مي شود(باومفیلد و باترورد ; 2008 ،5پیروت ) 2008 ،8بديهي است که اين امرايجاد يک سیاستگذاری
برای به اشتراک گذاری دانش اثربخش را در دانشگاهها ضروری مينمايد(کورنلیسن ،ون سوت ،بیجا و برگن )2011 ،8که
مهمترين بخش آن محتوی دانش کلیدی برای به اشتراک گذاری در محیط دانشگاه است (آکتوران و سکمسلیاغلو.)2018 ،9
منظور از به اشتراک گذاری دانش در اين مقاله ،انتقال دانش سازماني کسب شده به همکاران است که بطور داوطلبانه و غیر
اجباری انجام شود(لین و همکاران ;2009 ،9کیسرومیلز .)2002 ،10معموال در سازمانها منابع دانشي وجود دارند که اقالم
دانشي را عرضه و رد وبدل میکنند .اين دانش رد وبدل شده با توجه به ويژگیهای هر سازمان در منابع مورد نظر استقرار يافته
و کد شده است (مانسینگ  ،اوسي – بريسون و ريچگلت )2009 ،11که محیط و کارکردهای هر سازمان تعیین مي کند که
چه دانشي از چه منبعي بايد به اشتراک گذاشته شود که اين امر برای هر سازماني متفاوت است (رنزل.)2009 ،12
بررسي های گسترده محقق در اين حوزه نشان داد که مطالعات موجود بیشتر برعوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش مانند
چالشهای سازمانها برای ايجاد پیش نیازها و ظرفیتهای به اشتراک گذاری دانش(نوريزاتي،اسماعیل و طاهرالي)2009 ،13
،عوامل توانمند ساز ،انگیزاننده و پیشبرنده به اشتراک گذاری دانش (جانسون ; 2015،14هوف و هاسمن )2009،15و انواع
کانالهای به اشتراک گذاری دانش (کیم)2018،پرداخته اند و عمال اقبال کمتری به بررسي محتوای دانش مورد نیاز و افراد
عامل برای به اشتراک گذاری نشان داده اند (لي و همکاران  .) 2014 ،درايران نیز تحقیقات مربوطه بیشتر عوامل موثر بر به
اشتراک گذاری دانش و يا ابزار و فرآيندهای آن را مورد مطالعه قرار داده اند و به محتوا و اقالم دانش مورد نیاز برای به
اشتراک گذاری توجه خاصي ننموده اند .بطور مثال تحقیق خاتمیان فر و پريرخ( )1398مربوط به ابزار ها و بسترهای به
اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی با استفاده از مدل نوناکا و تاکوچي بوده است  .اخوان و
اولیاء ( )1399چارچوبي برای طراحي و اجرای سیستم های مديريت دانش در دانشگاه ها با روش تحلیل محتوا ارائه داده اند
که بیشتر بر فرآيندهای اشتراک دانش تمرکز دارد .علي پور درويشي()1391برعوامل موثر بر انجام به اشتراک گذاری دانش
میان گروه های آموزشي دانشگاه تمرکز نموده است و همینطور علي پور درويشي ()1392نیز در مطالعه پیمايشي ديگری
عوامل موثر بر قصد به اشتراک گذاری دانش اساتید با رويکرد عوامل ادراکي را مطالعه نموده است .جباری و مدهوشي
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()1393به شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیئت علمي دانشگاههای گرگان پرداخته اند.
و همینطور میزان تاثیرگذاری مولفه های مدل رفتار برنامه ريزی شده بر رفتار و قصد به اشتراک گذاری دانشاعضای هیات
علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد توسط خیاط مقدم و اسماعیل پناه ( )1393انجام شده است ،و نیز انارکي ()1394به ارائه
الگوی جامع اشتراک دانش برون سازماني در اعضای هیئت علمي رشته پزشکي با روش پیمايشي پرداخته است که عوامل
موثر شامل فرهنگ سازماني  ،ساختار سازماني ،راهبردها و رهبری مي باشند.
به اين ترتیب ديده مي شود که هیچکدام از مقاالت موجود به اين مهم نپرداخته اند که اقالم دانشي مهم و مورد نیاز برای
به اشتراک گذاری در میان اساتید دانشگاه کدامند (تولي و شولرف )2009،1و الويت آنها چگونه است؟
قابل ذکر است که اين تحقیق دو پیش فرض دارد . 1:منظور از دانش اساتید  ،دانشي است که از زمان شروع کار بعنوان هیئت
علمي کسب کرده اند که در طول زمان توسعه و کاربرد يافته و برای حسن انجام وظائف شان به آن نیاز دارند ،بطوری که اين
دانش مختص دانشگاه است ،در وجود اساتید که سرمايه فک ری دانشگاه محسوب مي شوند استقرار يافته است و در صورت
ترک اساتید اين دانش از دانشگاه خارج مي گردد و عمال از بین میرود .2 .به اشتراک گذاری دانش بین اساتید بعلت فقدان
نسبي سیستم مديريت دانش در حال حاضر ،امری غیر رسمي و غیر اجباری است.
به اين ترتیب اين م قاله باهدف تعیین اقالم دانشي والزامات به اشتراک گذاری دانش و ارزيابي وضعیت موجود به اشتراک
گذاری دانش بین اساتید انجام شده است و قصد دارد به سواالت زير در محدوده دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال و
علوم وتحقیقات پاسخ دهد:
 .1اقالم دانشي برای به اشتراک گذاری دانش اساتید دانشگاه کدامند به عبارت ديگر چه اقالم دانشي بايد به اشتراک
گذاشته شوند؟
 .2اين اقالم دانشي از چه دسته بندی برخوردارند؟
 .3وضعیت موجوداجرای اقالم دانشي برای به اشتراک گذاری دانش میان اساتید چگونه است؟
 .4اهمیت اقالم دانشي مربوطه از نظر اساتید دانشگاه چگونه است؟
 . 5آيا وضعیت موجوداجرای اقالم دانشي با میزان اهمیت آنها هماهنگي دارد؟ اگر نداردشکاف بین وضعیت موجود و مطلوب
بوجود مي آيد که تعیین کننده الزامات به اشتراک گذاری دانش است و به عبارت ديگر الزامات به اشتراک گذاری دانش بر
اساس اين شکافها کدامند؟
اسکات )2008(2در تئوری نئو نهادی توضیح ميدهد که نیروها و فشار محیطهای نهادی ،زيرساختهای تکنولوژيکي و
انگیزه های شخصي بر تصمیم گیری به اشتراک گذاری دانشمندان تاثیر ميگذارد .اساتید معموال” بدنبال کسب مشروعیت
ت حت فشارهای نهاد دانشگاه شامل قوانین ،هنجارها و فرهنگ محیط آکادمیک است که در زمینه نقش هايشان در دانشگاه،
انجمن های علمي ،رشته های دانشگاهي ُ،مجالت تخصصي و نهادهای مالي تصمیم میگیرند که چگونه به اشتراک گذاری
اطالعات کنند(کیم .)2018،به اين ترتیب تئوری نئو نهادی مي تواند در توضیح محتوا و اقالم دانش به اشتراک گذاشته شده
به ما کمک کند .در واقع اين اقالم دانشي از طرف قوانین ،و هنجارها يا فرهنگ نهاد دانشگاه بر به اشتراک گذاری دانش
اساتید تحمیل میشوند .لي و همکاران ()2014در زمینه اتحاد استراتژيک دانشگاهها اشاره میکنند که ويژگي های دانش
تعیین میکند که چه چیزی بايد به اشتراک گذاشته شود .در اين راستا ايشان ويژگي های دانش صريح شامل زبان مکتوب ،
سیستماتیک و رسمي ،گزاره های بديهي و نشانه های سازماني را نام مي برد .همینطور دانش ضمني بصورت نانوشته در ابعاد
ذهني  ،فني و اجتماعي دانشگاه وجود دارد  .همینطور آنها طبق دسته بندی کوکو سمل ( )2003دانش را به دو بخش تقسیم
میکند اول دانش آکادمیک و علمي که اهداف اولیه نهاد دانشگاه راپوشش مي دهند و دوم دانش غیر آکادمیک يا سازماني که
جنبه های مديريتي داردو دستیابي به اهداف دانشگاه را میسر مي سازد .لي و همکاران  2014بر اين اساس چهار نوع دانش را
در دانشگاه طبقه بندی ميکنند .1:دانش آکادمیک صريح مانند سرفصل ها ،اساليدهای تدريس ،کتابها و جزوات و

1- Tolley & Shulruf
2- Scot
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راهبردهای ارزيابي  .2دانش آکادمیک ضمني مانند مديريت کالس ،طرح درسها ،سبکهای تدريس .3دانش سازماني صريح
مانند خط مشيها ،رويه ها ،دستورالعملها ،رويه های حسابداری و بانکهای اطالعاتي  . 2دانش سازماني ضمني مانند تجارب،
دانش فني ،حمايتهای مالي طرح های تحقیقاتي ،جذب و نگهداری نخبگان .
همینطور رنزل ( ) 2009با يک نگاه جزئي تر در مورد اينکه چه دانشي بايد در سازمان به اشتراک گذاری شود جزئیاتي را بیان
کرده است .اقالمي که در سازمان بايد به اشتراک گذاری شود شامل  -1ديدگاههای کلي مانند اهداف راهبردی وعملیاتي،
برآوردهای مهم و مسئولیت افراد سازمان  -2روشها ،تکنیکها و فنون کار مانند ابزارهای انجام عملیات ،آموزش ،دانش فني و
مديريت پروژه ها و فرآيند های عملیاتي  -3گزارشات نتايج و پیشرفتهای کار شامل گزارشات مالي و بودجه  ،نیروی انساني و
به روز آمدی عملیات  -4نتايج و دست آوردها مانند گزارشات ابتدايي و نهايي مي باشد .توانمندی های تکنولوژيک نیز از
مواردی است که نیاز به اشتراک گذاری دارد .توانمندی های تکنولوژيک يعني مهارتهای استفاده از فناوری در سازمان که
باعث ارتقای توان بهره گیری از دستاوردهای تکنولوژی در ايجاد نوآوری  ،پیشبرد فرآيندهای تحقیق و توسعه و تعريف
محصوالت و خدمات جديد  ،تجاری سازی تکنولوژی ،مهندسي فرآيندها که در نهايت منجر به سرآمدی و تعالي در بازار
رقابتي مي گردد (زهرا ،نئوبام و الرنتا .) 2008 ،1همینطور در بخش بهداشت ودرمان يک پزشک منبع شخصي يکسری دانش
است که شامل مفاهیمي ويژه در مورد بیماری ها  ،تجهیزات پزشکي  ،دستورالعمل هاو پروتکل های درماني است که برای
بیماران مختلف متفاوت اند که اين اطالعات بايد ازحالت شخصي خارج شده و به اشتراک گذاشته شوندو بخش بهداشت و
درمان نیاز دارد که اينگونه اقالم مهم دانشي را نگهداری و در مواقع الزم به اشتراک گذاری نمايد (مانسینگ  ،اوسي –بريسون
و ريچگلت . )2009 ،عالوه بر اين يکسری واژه ها و اصطالحات نیاز است که روابط بین موضوعات پزشکي  ،طبقه بندی
بیماريها و قوانین مداخالت پزشکي نیز به اشتراک گذاری گردند (موسن .)1992 ،2موضوع مهم ديگر اين است که چه کسي
چه کاری ر ا خوب انجام مي دهد و شناخت افراد متخصص در انجام امور از مواردی است که بايد به اشتراک گذاری
شود(کامینگ .) 2003،3در حوزه آموزش نیز تولي وشولرف ( ) 2009معتقدند که نتايج امتحانات ،آمارهای مربوط به معلمان،
والدين دانش آموزان ،کارکنان ،دانش آموزان و منابع مختلف مورد استفاده ،ثبت نام و برنامه ريزی دوره ها همگي بايد به
اشتراک گذاشته شوند و نحوه بکارگیری آنها در تجزيه و تحلیل اثربخش جهت تصمیم گیری های سودمند آموزشي اهمیت
دارد .
روش تحقیق
روش تحقیق اين مقاله از نوع روش تحقیق آمیخته است .بازرگان ( )1398معتقد است که برای شناسايي مسائل آموزش عالي
اکتفا به روش های تحقیق کمّي که فقط جنبه های اندازه پذير و قابل مشاهده مديريت را تحلیل مي کنند کافي نیست و
برای درک همه جانبه و عمیق تر مي توان از روشهای ترکیبي کمّي و کیفي استفاده نمود .تئوری مفهوم سازی بنیادی نوعي
استراتژی پژوهشي است که در پي تدوين تئوری است و ريشه در دادههايي مفهومي دارد که به صورت نظام مند گردآوری و
تحلیل شده اند (دانائي فرد،الواني،آذر .) 1393،19،اين پژوهش به دنبال ارائه نظريه جديد نیست اما از آنجا که موضوع اين
پژوهش به اشتراک گذاری دانش بین اساتید است ک ه امری غیر رسمي ،ضمني و ذهني است به نظر مي رسد بکارگیری
استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی که بر داده های ذهني بیشتر از داده های عیني تاکید دارد (آهرنز و چاپمن)2008،
اجتناب ناپذير است .قابل ذکر است که تاگلیاونتي و همکاران ( ) 2010نیز در مقاله "چشم اندازی در خصوص اجرای به
اشتراک گذاری دانش در داخل دواير" در يک سازمان تولیدی در ايتالیا از تحقیق کیفي برای اقالم دانشي و جريان دانش
بین دواير استفاده کرده اند .در اين روش برای تدوين ابزار اندازه گیری متغیرهای کمّي ،ابتدا داده های کیفي از طريق
مصاحبه گردآوری شده و ب ر اساس خروجي آن ابزار اندازه گیری يا همان پرسشنامه ساخته مي شود و سپس با استفاده از
1 - Zahra, Neubaum & Larrañeta
2 - Muesen
3 - Cummings
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ابزار ياد شده داده های کمّي را از طريق تحقیق توصیفي – پیمايشي گردآوری مي نمايند(بازرگان .)1398به اين ترتیب روش
مورد استفاده در اين تحقیق که ابتدا تحقیق کیفي و سپس تحقیق کمّي است توضیح داده مي شود.
استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی پنج مرحله دارد که شامل طرح پژوهش،جمع آوری دادهها،تنظیم دادهها،تحلیل دادههاو
مقايسه با متون مي باشد .در پژوهش حاضر ،مرحله تحقیق کیفي با مراجعه به متون موجودآغاز شد و کلیات مفاهیم اقالم
دانشي و ا لزامات به اشتراک گذاری دانش گردآوری گرديد .سپس در يک جلسه با حضور  3تن از اساتید مريوطه اين مفاهیم
بررسي و سواالتي در خصوص اقالم دانشي و الزامات به اشتراک گذاری دانش بین اساتید دانشگاه طراحي شد که در سه
حوزه آموزشي ،پژوهشي و اداری طبقه بندی گرديد .ضمنا در طراحي سواالت مصاحبه نیمه ساختار يافته ،اخالق حرفه ای و
حفظ انعطاف پذيری مد نظر گرفت تا نه تنها پاسخگويان بتوانند نفطه نظرات خود را آزادانه بیان نمايند بلکه پژوهش در
مسیر مشخص اما قابل انعطاف جريان پیدا کند (دی سیکو-بلوم و کرابتر ،2008 ، ،ص  .)318برای اجرای مصاحبه کیفي
نمونه ای از اساتید بر اساس رشته تدريس و تمايل به شرکت در مصاحبه از هر دو واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات
انتخاب شدند و جلسات مصاحبه نیمه ساختاريافته گذاشته شد .
پژوهش کیفي به اين سوال پاسخ داد که اقالم دانشي برای به اشتراک گذاری در میاان اسااتید دانشاگاه کدامناد؟ حاال بارای
اعتبار يابي نتايج تحقیق کیفي و همینطور جواب به سواالت بعدی تحقیق از تحقیاق پیمايشاي اساتفاده شاده اسات .در ايان
مرحله بر اساس داده های بدست آمده از جداول 3،4و 5تحقیق کیفي ،پرسشنامه تحقیق پیمايشي شامل  55سوال برای اقاالم
دانشي طراحي شده و سپس بین  30نفر از اساتید توزيع گرديد و نیز آلفای کرونباخ محاسبه و بعاد از انجاام جارح و تعاديل
های الزم ،پرسشنامه نهايي با  49سوال تنظیم شد .سواالت پرسشنامه نهايي شامل دو بخش وضعیت موجود و میازان اهمیات
هر کدام از اقالم دانشي در قالب  5طیفي لیکرت (.1خیلي کم  .2،کم  .3،متوسط  .4زيادو  .5خیلي زياد)است و آلفای کرونبااخ
پرسشنامه نهايي برای اقالم دانشي حوزه آموزشي شامل  23سوال(  ،)04949حوزه پژوهشي شاامل 21ساوال( )04955و حاوزه
اداری شامل  5سوال )0495(،بوده است .جامعه تحقیق يعني دانشگاههای آزاد واحد تهران شمال و واحد علاوم وتحقیقاات روی
هم درحدود  1800عضوهیئت علمي دارند و مطابق با جدول کرجسي و مورگان تعداد نموناه حادود  313ماي باشاد باه ايان
منظور تعداد  850پرسشنامه به نسبت  35درصد واحد تهران شمال و85درصد واحد علوم وتحقیقاات بصاورت نموناه گیاری
تصادفي خوشه ای در گروههای مختلف آموزشي(هر گروه يک خوشه) توزيع گرديد که از ايان تعاداد  230پرسشانامه عاودت
داده شد  .تعداد پرسشنامه های قابل استفاده در تجزيه و تحلیل شامل  221پرسشنامه بوده که متعلق به  33رشاته آموزشاي
است %82 .از اعضای نمونه مرد و  %39زن بوده اند  19 .درصد از اعضای نمونه مربي و  88درصد استاديار و  9درصد دانشایار و
 8درصد استاد بوده اند33 .درصد از اعضای نمونه سابقه مديريت گروه و  20درصد سابقه پست اجرايي داشته اند.
یافته های تحقیق
یافتههای تحقیق کیفی

جدول شماره  1نشان مي دهد که جمعا  44عضو هیئت علمي از دو دانشگاه فوق الذکر به مصاحبههای کیفي پاسخ داده
اند .در اين مرحله جوابها به حد کفايت نظری رسیده اند .کفايت نظری زماني حاصل مي شود که جمعآوری هر گونه داده
به افزايش ويژگیها و مولفههای يک مقوله کمک نکند .جدول شماره 1نحوه تنظیم نتايج مصاحبه ها در قالب مفاهیم و
کدگذاری آنهارا نشان مي دهد .درمرحله بعد به تنظیم داده ها از طريق کد گذاری باز و مقوله بندی ومقايسه آنها با
شاخص های حاصل از متون موجود پرداخته شده است که نتايج نهايي آن در سه حوزه به اشتراک گذاری دانش شامل
امور آموزشي،پژوهشي و اداری در جداول شماره  3،2و  4مشاهده مي شود.
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جدول ( )1تعداد پاسخگویان گروههای آموزشی در مصاحبه کیفی

دانشگاه  -گروه

واحدتهران شمال

واحد علوم و تحقیقات

مجموع

مديريت وحسابداری

5

4

9

علوم اجتماعي

3

-

3

اديان و عرفان

-

2

2

حقوق و علوم سیاسي

3

5

9

علوم زمین شناسي

1

1

2

رياضیات و آمار

3

1

4

بیولوژی و زيست

5

-

5

مهندسي نفت

-

1

1

مهندسي هوا فضا

-

1

1

مديريت آموزشي

-

3

3

زبان

4

-

1

مهندسي کشاورزی(گیاه پزشکي)

-

1

1

مهندسي محیط زيست

1

-

1

جمع

25

19

44

جدول شماره  2نشان مي دهد که اقالم دانشي در حوزه آموزشي در شاخصهای اين جدول جمع بندی شده اند و مقايسه
اين شاخص ها با مفاهیم عنوان شده در متون ذکر شده بر اعتبار اين دسته بندی صحه مي گذارد .اين موضوع در مورد
جداول شماره 3و 4در حوزه های پژوهشي و اداری نیز صدق مي کند.

جدول( )2نتایج مصاحبه کیفی برای به اشتراک گذاری دانش در حوزه آموزشی و مقایسه شاخص های بدست آمده با منابع موجود

اقالم دانشی در حوزه آموزشی

مقایسه با متون

نوع

 -ظهور تکنولوژی های آموزشي جديد

پديدار شدن تکنولوژی

دانش
آکادمیک

ضمني زهرا و همکاران
2008

دانش
پیشرفتهای تکنولوژيک درزمینه پیشرفتهای تکنولوژيک در صنعت
آکادمیک
مديريت منابع مشترک
دستیابي به منابع آموزشي ،کتابها

ضمني زهرا و همکاران
2008
ون و اويانگ 2018

 تغییرات در زمینه شرح درسها ،منابع،روش های تدريس

تغییر در وضعیت صنعت

دانش
آکادمیک

لي و همکاران
2014و زهرا و
همکاران 2008

 -معرفي کتابها و منابع جديد آموزشي

تغییر در نیازهای مشتريان

دانش
آکادمیک

صريح زهرا و همکاران
 2008و موسن
1992

 -نیازهای آموزشي جديد دانشجويان

تغییر در استراتژی ها و تاکتیکها

دانش
آکادمیک

ضمني زهرا و همکاران
2008

 -استفاده از روش های تدريس مختلف

تکنیک ها (مديريت پروژه ،فوت دانش
آکادمیک
وفن ،آموزش ،فرآيند ها و ابزارها)

ضمني

رنزل 2009
ون و اويانگ 2018

دانش
آکادمیک

صريح

 -حل مسائل و تکالیف دانشجويان

تکنیک ها ()...

91

منبع

ضمني

رنزل 2009

شماره  ،19زمستان 99

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي
منابع دانش
آکادمیک

صريح

تکنیک ها ()...و مديريت ارتباط با دانش
آکادمیک
 دانش اداره کالس – روش های ايجاد مشتریانگیزه در دانشجويان

صريح

دانش
آکادمیک

صريح

به اشتراک گذاری ديدگاه های کلي دانش
 شناخت از دانشجويان و معرفي آنها به (اهداف طرح ها ،برآوردهای مهم ،آکادمیکمسولیتهای اعضا) و مديريت ارتباط
همکاران
با مشتری

ضمني

دانش
آکادمیک

صريح

دانش
آکادمیک

صريح

 کالسهای آموزشي موجود در نهادهای به اشتراک گذاری ديدگاه های کلي دانشآکادمیک
()...
مختلف برای هیئت علمي

صريح

 -برگزاری کالس های مشترک

 -سرفصل دروس

تکنیک
مشترک

ها

()...مديريت

تکنیکها ()...

 طراحي سواالت آخر ترم و ارزيابي تکنیک ها ()...امتحان
 -اشتراک منابع درسي

مديريت منابع مشترک

رنزل  2009ون و
اويانگ 2018
و

کورنلیسون
همکاران 2011
ون و اويانگ 2018

لي و همکاران
2014و رنزل 2009
و

رنزل 2009
کامینگ 2003
ون و اويانگ 2018

رنزل  2009و تولي
وشولرف 2009
ون و اويانگ 2018
رنزل 2009

جدول( )3نتایج مصاحبه کیفی برای به اشتراک گذاری دانش در حوزه پژوهشی و مقایسه شاخص های بدست آمده با منابع موجود

نوع

اقالم دانشی در حوزه پژوهشی

مقایسه با متون

 -راههای ارتقای تحصیالت هیئت علمي

تکنیک ها (مديريت پروژه ،فوت دانش صريح سازماني
وفن ،آموزش ،فرآيند ها و ابزارها)ُ
محدوديت های همزمان

منبع
رنزل 2009
ون و اويانگ
2018

مديريت منابع مشترک

دانش صريح آکادمیک

ون و اويانگ
2018

 -مجالت و نشريات پژوهشي

تکنیک ها ()...

دانش صريح آکادمیک

رنزل 2009

 کنفرانس ها و همايش ها و نحوه شرکتدر آنها

گزارشات و پیشرفت ها ()...

دانش صريح آکادمیک و
سازماني

رنزل 2009

 -موضوعات و تجارب تحقیقاتي

گزارشات و پیشرفت ها ()...

 -جوايز و امکانات

به اشتراک گذاری ديدگاه های دانش ضمني سازماني
کلي (اهداف طرح ها ،برآوردهای
مهم،مسولیت های اعضا)

 -استفاده از سايت های پژوهشي

دانش ضمني آکادمیک

 همکاری با مراکز صنعتي  /سازماني خارج به اشتراک گذاری ديدگاه های دانش ضمني سازمانيکلي ()...
از دانشگاه
 استفاده از فرصت مطالعاتي تجارب ارتباط علمي /پژوهشي با سايردانشگاههای داخلي و خارجي

به اشتراک گذاری ديدگاه های دانش صريح سازماني
کلي ()...
گزارشات و پیشرفت ها ()...
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 تغییرات اتفاق افتاده در محیط آکادمیک تغییر در استراتژی ها و تاکتیکهای دانش ضمني آکادمیکرقبای شما
ايراني و بین المللي

زهرا و همکاران
2008

 دسترسي به اساتید و متخصصین به اشتراک گذاری ديدگاه های دانش ضمني سازمانيکلي ()...
مربوطه در امور پژوهشي

رنزل  2009و
کامینگ 2003

دانش صريح سازماني
 -اطالع رساني نتايج جديد پژوهشها

گزارشات و پیشرفت ها ()...

رنزل  2009و
تولي وشولرف
2009

 -تالیف مشترک

به اشتراک گذاری ديدگاه های دانش صريح سازماني
کلي ())...
مديريت منابع مشترک

رنزل 2009
ون و اويانگ
2018

جدول( )4نتایج مصاحبه کیفی برای به اشتراک گذاری دانش در قلمرو اداری و مقایسه شاخص های بدست آمده با منابع موجود

اقالم دانشي در حوزه اداری

مقايسه با متون

 -مسیرهای ارتقای هیئت علمي

گزارشات و پیشرفت ها (بروز دانش صريح
بودن پروژه ،بودجه ،کارکنان و )...سازماني
مديريت رويه ها

 -امور رفاهي

گزارشات و پیشرفت ها ()...
مديريت منابع مشترک

 دسترسي به اطالعات اداری (اعالم نامهها -گزارشات و پیشرفت ها ()...مديريت منابع مشترک
بخشنامه ها -نامه های اداری)

منبع

نوع
و ضمني

لي و همکاران
2014و ون و
اويانگ 2018

دانش صريح سازماني

رنزل 2009
ون و اويانگ
2018

دانش صريح سازماني

رنزل 2009
ون و اويانگ
2018

درجواب به اين سوال که به اشتراک گذاری دانش اساتید برای دستیابي به کدام يک از اهداف نظام آموزش عالي در دانشگاه
آزاد اسالمي نقش دارد؟ با ترتیب عوامل زير دسته بندی شدند .1 :توسعه کیفي و ارتقای برند علمي دانشگاه آزاداسالمي
شامل ارتقای سطح آموزش و پژوهش  .2اف زايش توان رقابتي و سهم جذب دانشجويان بخصوص دانشجويان مستعد در مقايسه
با دانشگاههای دولتي و زير مجموعه های آن  .3افزايش توان تجاری سازی دستاوردهای آموزشي و پژوهشي
یافتههای تحقیق کمّی
برای جواب به سوال دوم تحقیق مبني بر دسته بندی اقالم دانشي و همچنین در خصوص اعتبارسنجي نتايج بدست آمده در مرحله
تحقیق کیفي و تطابق نتايج با متون موجود يک تحلیل عاملي تايیدی انجام شده است که تلخیص و دسته بندی اقالم دانشي هر حوزه را
نشان میدهد .نام گذاری دسته ها بر اساس منابع موجود در جداول2و3و 4انجام شده است .شاخص های برازش تحلیل عاملي تايیدی در
جدول شماره  5ديده مي شود که همه در وضعیت مناسب قرار دارند .به دلیل تعداد کم مصاديق به اشتراک گذاری دانش درحوزه اداری
 ،اين عامل از اين بخش حذف شده است .به اين ترتیب جداول شماره  8و  8دسته بندی اقالم دانشي يعني پاسخ سوال دوم تحقیق را
نشان ميدهند.
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جدول( )5شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی برای به اشتراک گذاری دانش دو حوزه

شاخص های برازش

تعداد عامل

حوزه آموزشي

4

χ²/df
1481

GFI
0495

CFI
0498

RMSEA
0409

حوزه پژوهشي

3

1411

0498

0499

04085

χ²/df≤3

GFI≥0.9

CFI≥0.9

RMSEA≤0.08

وضعیت قابل قبول شاخص

اقالم دانشی حوزه آموزشی در  4شاخص دسته بندی شده اند که نتایج در جدول شماره 6دیده می شود.بار عاملی به اشتراک
گذاری دانش تکنیکها و روشها از سه عامل دیگر بیشتر است و بیانگر وزن بیشتر این شاخص در شکل گیری متغیر مکنون به
اشتراک گذاری دانش در حوزه آموزشی است .همینطور در این جدول آزمون  tتک نمونه ای برای میانگین امتیاز وضعیت
موجود اجرای  4شاخص با  H0:µ≤3انجام شده است که فقط برای عامل روتین ها میانگین وضعیت موجود باالتر از متوسط
است .و برای سه عامل دیگر نامطلوب است.
جدول( )6نتایج تحلیل عاملی اقالم دانشی به اشتراک گذاری دانش در حوزه آموزشی

عامل

بار

آزمون

عاملی

tvalue

میانگین اجرا

0/19

2/43

3/25

رد H0:µ≤3

2/98

3/13

عدم رد H0:µ≤3

2/98

عدم ردH0:µ≤3

2/98

عدم رد H0:µ≤3

نام متغیر شاخص

تعداد مصداق

1

روتینها

3

2

تغییرات محیط حرفه 8
ای و تکنولوژی

0/38

3

تکنیکها و روشها

9

0/42

3/11

4

ديدگاههای کلي

5

0/29

2/82

Tبرای

میانگین H0:µ≤3

اقالم دانشي حوزه پژوهشي در  3شاخص دسته بندی شده اند که نتايج در جدول شماره  8ديده مي شود .بار عاملي به
اشتراک گذاری دانش ديدگاههای کلي از دو عامل ديگر بیشتر است و بیانگر وزن بیشتر اين شاخص در شکل گیری متغیر
مکنون به اشتراک گذاری دانش در حوزه پژوهشي است .ضمنا نتايج آزمون  tتک نمونه برای میانگین امتیاز اجرا هر
برای سه عامل کمتر از متوسط و نامطلوب است.
جدول( )7نتایج تحلیل عاملی اقالم دانشی به اشتراک گذاری دانش در حوزه پژوهشی

بار

میانگین

عاملی

tvalue

اجرا

2/21

2/98

عدم رد H0:µ≤3

3/008

عدم رد H0:µ≤3

2/59

عدم رد H0:µ≤3

عامل

نام متغیر شاخص

تعداد مصداق

1

تغییرات محیط حرفه ای
و تکنولوژی

9

0/28

2

تکنیکها و روشها

5

0/21

2/04

3

ديدگاههای کلي

9

0/39

2/88

آزمون Tبرای H0:µ≤3

جواب به سوال سوم تحقیق يعني وضعیت موجود اجرای مصاديق به اشتراک گذاری دانش به تفصیل برای  49مصداق در
جدول  9تنظیم شده است .میانگین امتیاز اجرای هر مصداق برای اساس مقیاس پنج طیفي لیکرت ،حوزه به اشتراک گذاری
دانش و همینطور آزمون tبرای میزان اجرای هر مصداق که رتبه بندی نیز شده اند در اين جدول ديده مي شود .برای مثال
رتبه اول مصداق به اشتراک گذاری دانش به معرفي منابع  ،کتابها و ديکشنری های موجود در رشته در حوزه آموزش تعلق
دارد .میانگین امتیاز اجرا در نمونه ( )3452مي باشد و آزمون  tنشان میدهد که میانگین امتیاز (  ) H0:µ≤3باالی  3معني
داراست و وضعیت باالی متوسط وجود دارد .همینطور آزمون tتا رتبه دهم معني دار و وضعیت باالی متوسط دارد و از رتبه
يازدهم تا چهل ونهم امتیاز اجرای اقالم دانشي زير متوسط و عمال نا مطلوب است.
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جدول( )8رتبه بندی اقالم دانشی اجرای به اشتراک گذاری دانش در سه حوزه بطور کلی بر اساس میانگین اجرا

حوزه
رتبه اشتراک
گذاری
1

به
اقالم دانشی برای به اشتراک گذاری دانش

میانگین

مطلوبیت

امتیازاجرای

دانشی بر اساس آزمون

اقالم دانشی

Tبرای H0:µ≤3

آموزشي

معرفي منابع ،کتابها و ديکشنریهای موجود در رشته 3/52

مطلوب است

پژوهشي

معرفي سايتها و مراجع علمي پژوهشي مرتبط با
رشته تخصصي

3/44

مطلوب است

آموزشي

تبادل اطالعات درزمینه دستیابي الکترونیکي به
منابع آموزشي  ،کتابها ،مقاالت وغیره

3/43

مطلوب است

آموزشي

تبادل اطالعات در مورد آخرين تغییرات در سرفصل
های دروس

3/313

مطلوب است

آموزشي

تبادل اطالعات در مورد به روز رساني منابع درسي

3/312

مطلوب است

آموزشي

تبادل اطالعات در مورد آخرين دستاوردهای علمي ،
مباحث و موضوعات رشته

3/301

مطلوب است

پژوهشي

معرفي مراکز و مکانهای جمع آوری اطالعات برای
پايان نامه های دانشجويي

3/281

مطلوب است

آموزشي

تبادل اطالعات در مورد نیازهای جديد آموزشي
دانشجويان

3/215

مطلوب است

9

آموزشي

اطالع رساني آيین نامه های جديد آموزشي

3/205

مطلوب است

10

پژوهشي

معرفي مجالت و نشريات پژوهشي معتبر

3/203

مطلوب است

11

اداری

تبادل اطالعات اداری مانند بخشنامه ها و نامه های
اداری

3/138

مطلوب نیست

12

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص طراحي سواالت پايان ترم
 ،آزمون سازی و نحوه برگزاری امتحان

3/129

مطلوب نیست

13

آموزشي

معرفي نرم افزارهای مرتبط با رشته

3/119

مطلوب نیست

14

پژوهشي

اطالع رساني موضوع پروپوزال های گروه

3/102

مطلوب نیست

15

پژوهشي

معرفي اساتید و متخصصین مربوطه در امور پژوهشي

3/098

مطلوب نیست

18

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص دانش اداره کالس و
نحوه ارتباط اثربخش با دانشجويان

3/095

مطلوب نیست

18

آموزشي

انتقال تجارب موفق آموزشي

3/088

مطلوب نیست

19

آموزشي

اطالع رساني امکانات مربوط به کارگاههای آموزشي
برای هیئت علمي

3/080

مطلوب نیست

19

اداری

اطالع رساني مسیرهای ارتقای هیئت علمي

3/089

مطلوب نیست

20

پژوهشي

معرفي همايش ها ی داخلي و نحوه شرکت در آنها

3/059

مطلوب نیست

21

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص تجربه استفاده از روش
های تحقیق مختلف

3/059

مطلوب نیست

22

آموزشي

معرفي تکنولوژی های آموزشي جديد مرتبط با رشته

3/028

مطلوب نیست

23

آموزشي

انتقال تجربیات عملي محیط صنعت وتجارت به
محیط دانشگاه

3/018

مطلوب نیست

24

پژوهشي

معرفي دانشجويان مستعد برای امور تحقیقاتي
ومطالعاتي به همکاران

3

مطلوب نیست

2
3
4
5
8
8
9
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25

اداری

اطالع رساني امور رفاهي مانند وام  ،بیمه ،امکانات
تفريحي و غیره

3/984

مطلوب نیست

28

پژوهشي

معرفي حوزه های جديد تحقیقاتي

3/958

مطلوب نیست

29

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص نحوه ارتقای سطح
تحصیالت هیئت علمي

3/948

مطلوب نیست

29

پژوهشي

به اشتراک گذاشتن تجارب راهنمايي و مشاوره پايان
نامه ها

3/940

مطلوب نیست

29

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص ايجاد رشته های جديد

3/932

مطلوب نیست

30

پژوهشي

اطالع رساني تغییرات اتفاق افتاده در محیط
آکادمیک

2/923

مطلوب نیست

31

آموزشي

اطالع رساني امکان بازديد ها و کسب تجارب از
مراکز خارج از دانشگاه

2/921

مطلوب نیست

32

آموزشي

معرفي روش های تدريس جديد به همکاران

2/9089

مطلوب نیست

33

پژوهشي

انتقال تجارب اجرايي تحقیقاتي

2/9088

مطلوب نیست

34

پژوهشي

معرفي شبکه های کتابخانه ای موجود دانشکاه آزاد

2/944

مطلوب نیست

35

اداری

انتقال تجارب موفق مديريتي

2/919

مطلوب نیست

38

آموزشي

تبادل اطالعات در خصوص نحوه کسب مهارتهای
آموزشي و کمک آموزشي جديد الزم برای اساتید در 2/859
رشته مربوطه

مطلوب نیست

38

آموزشي

اطالع رساني استفاده از امکانات آزمايشگاهي و
کارگاهي در ديگر دانشگاهها  ،مراکز صنعتي و 2/8549
تحقیقاتي

مطلوب نیست

39

پژوهشي

همکاری برای تالیف مشترک

2/8542

مطلوب نیست

39

پژوهشي

معرفي همايش ها ی خارجي و نحوه شرکت در آنها

2/811

مطلوب نیست

40

آموزشي

اطالع رساني استفاده از اساتید مهمان

2/808

مطلوب نیست

41

آموزشي

تبادل اطالعات در مورد دانش برنامه ريزی برای
مديران گروههای آموزشي

2/8489

مطلوب نیست

42

پژوهشي

اطالع رساني نتايج آخرين پژوهشهای آزمايشگاهي
و يا میداني

2/8485

مطلوب نیست

43

پژوهشي

اطالع رساني جوايز و امکانات تشويقي برای تحقیقات

2/810

مطلوب نیست

44

اداری

معرفي سازمانها و نهادهای متقاضي تخصص و
مهارتهای اساتید

2/594

مطلوب نیست

45

پژوهشي

معرفي شیوه های مستند سازی و آرشیو اطالعات

2/583

مطلوب نیست

48

پژوهشي

اطالع رساني نحوه همکاری با مراکز صنعتي /
سازماني خارج از دانشگاه

2/548

مطلوب نیست

48

پژوهشي

انتقال تجارب شرکت در کنفرانس های خارجي

2/518

مطلوب نیست

49

پژوهشي

اطالع رساني امکانات دانشگاههای خارجي برای
استفاده از فرصت مطالعاتي

2/313

مطلوب نیست

49

پژوهشي

معرفي اساتید و پژوهشگران خارجي برای همکاری

2/198

مطلوب نیست

درجواب به سوال چهارم تحقیق که اهمیت اقالم دانشي کدام است ؟ ستون دوم و سوم جداول شماره 9و 10و11تنظیم شده
است.
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جدول( )9مقایسه میانگین اجرا با میانگین اهمیت اقالم دانشی و رتبه آنها در حوزه آموزشی

رتبه امتیاز

رتبه امتیاز
اهمیت در کل

اقالم دانشی

اقالم دانشی

اهمیت در
حوزه
آموزش

آزمون ویلکاکسون

رتبه

H0:µ1=µ2

امتیاز
اجرا

تبادل اطالعات در مورد آخرين دستاوردهای
علمي  ،مباحث و موضوعات رشته

1

1

5

تبادل اطالعات درزمینه دستیابي الکترونیکي به
منابع آموزشي  ،کتابها ،مقاالت وغیره

3

2

2

معرفي منابع  ،کتابها و ديکشنریهای موجود
در رشته

4

3

1

تبادل اطالعات در مورد نیازهای جديد آموزشي
دانشجويان

5

4

8

معرفي نرم افزارهای مرتبط با رشته

9

5

9

تبادل اطالعات در مورد به روز رساني منابع
درسي

9

8

4

تبادل اطالعات در مورد آخرين تغییرات در
سرفصل های دروس

13

8

3

اطالع رساني آيین نامه های جديد آموزشي

20

9

8

تبادل اطالعات در خصوص دانش اداره کالس و
نحوه ارتباط اثربخش با دانشجويان

23

9

10

تبادل اطالعات در خصوص طراحي سواالت
پايان ترم  ،آزمون سازی و نحوه برگزاری امتحان

43

10

9

رد*
عدم رد
عدم رد
عدم رد
رد*
عدم رد
رد*
عدم رد
عدم رد
عدم رد

جدول( )11مقایسه میانگین اجرا با میانگین اهمیت اقالم دانشی و رتبه آنها در حوزه پژوهشی

رتبه امتیاز
اقالم دانشی

رتبه امتیاز

اهمیت در کل اهمیت
اقالم دانشی

رتبه
در امتیاز

حوزه پژوهش

اجرا

اختالف

آزمون

وضع

ویلکاک

موجود

سون
H0:µ1
=µ2

ووضع
مطلوب
0

معرفي سايتها و مراجع علمي پژوهشي مرتبط با رشته
2
تخصصي

1

معرفي مراکز و مکانهای جمع آوری اطالعات برای
8
پايان نامه های دانشجويي

2

8

عدم رد

1
-5

رد*

معرفي حوزه های جديد تحقیقاتي

28

3

10

-8

رد*

معرفي مجالت و نشريات پژوهشي معتبر

10

4

11

-8

رد*

انتقال تجارب شرکت در کنفرانس های خارجي

48

5

15

-10

رد*

معرفي همايش ها ی داخلي و نحوه شرکت در آنها

20

8

18

-10

رد*

معرفي شبکه های کتابخانه ای موجود دانشکاه آزاد

34

8

18

-10

رد*

معرفي دانشجويان مستعد برای امور تحقیقاتي 24

9

19

-10

رد*
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ومطالعاتي به همکاران
انتقال تجارب اجرايي تحقیقاتي

33

9

به اشتراک گذاشتن تجارب راهنمايي و مشاوره پايان
20
نامه ها

21

10

-12

رد*

-15

رد*

25

جدول( )11مقایسه میانگین اجرا با میانگین اهمیت اقالم دانشی و رتبه آنها در حوزه اداری

اقالم دانشی

رتبه

رتبه

امتیازاهمیت

امتیازاهمیت

در کل اقالم در

آزمون
رتبه

حوزه امتیاز

دانشی

اداری

اجرا

14

1

2

تبادل اطالعات اداری مانند بخشنامه ها و نامه های
22
اداری

2

اطالع رساني امور رفاهي مانند وام  ،بیمه ،امکانات
28
تفريحي و غیره

3

3

32

4

4

معرفي سازمانها ونهادهای متقاضي تخصص ومهارتهای
45
اساتید

5

اطالع رساني مسیرهای ارتقای هیئت علمي

انتقال تجارب موفق مديريتي

ویلکاکسون
H0:µ1=µ2
عدم رد
عدم رد

1
عدم رد
عدم رد
عدم رد
5

جدول شماره  11نشان میدهد که در حوزه اداری مهمترين مصداق يعني رتبه اول " اطالع رساني مسیرهای ارتقای هیئت
علمي " است که رتبه اجرا ی اين مصداق در اين حوزه دو و رتبه اهمیت آن در کل اقالم دانشي رتبه چهارده مي باشد .به اين
ترتیب ستون رتبه امتیاز اجرا در هر حوزه در جداول 9و10و 11به سوال دو تحقیق يعني الزامات به اشتراک گذاری دانش بر
اساس اهمیت مصايق کدامند،پاسخ داده است .همینطور کل جدول شماره 9و ستونهای میانگین امتیاز اجرا و میانگین امتیاز
اهمیت به سوال سوم تحقیق پاسخ داده اند.
جدول( )12رتبه الزام اقالم دانشی بر اساس امتیاز اهمیت در کل اقالم دانشی در سه حوزه آموزشی  ،پرورشی و اداری

رتبه الزام بر اساس امتیاز

اقالم دانشی

حوزه

اهمیت در کل اقالم دانشی

تبادل اطالعات در مورد آخرين دستاوردهای علمي  ،مباحث و موضوعات
رشته

1

معرفي مراکز و مکانهای جمع آوری اطالعات برای پايان نامه های
دانشجويي

2

معرفي نرم افزارهای مرتبط با رشته

3

آموزشي

معرفي مجالت و نشريات پژوهشي معتبر

4

پژوهشي

تبادل اطالعات در مورد آخرين تغییرات در سرفصل های دروس

5

پژوهشي

معرفي همايش ها ی داخلي و نحوه شرکت در آنها

8

آموزشي

معرفي دانشجويان مستعد برای امور تحقیقاتي ومطالعاتي به همکاران

8

پژوهشي

معرفي حوزه های جديد تحقیقاتي

9

پژوهشي

به اشتراک گذاشتن تجارب راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

9

پژوهشي

انتقال تجارب اجرايي تحقیقاتي

10

پژوهشي

معرفي شبکه های کتابخانه ای موجود دانشکاه آزاد

11

پژوهشي

انتقال تجارب شرکت در کنفرانس های خارجي

12

پژوهشي
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بحث و نتیجه گیری
در خصوص دستاوردهای اين مقاله و مقايسه با تحقیقات پیشین اشاره به اين دونکته الزم است که:
 . 1اين تحقیق دارای نتايج تفصیلي در خصوص اقالم دانشي و الويتهای آن در دانشگاهها است که در تحقیقات قبلي با اين
جزئیات مورد توجه قرار نگرفته است و در واقع يک مستند جديد و معتبر برای برنامه ريزی ارتقای جايگاه دانشگاهها به شمار
مي رود .تحقیقات انگشت شماری در ايران وجود دارند که درمحیط دانشگاهي انجام شده اند و قرابت موضوعي اندکي با اين
تحقیق دارند مثال حسیني شاوون و جاهد () 1391به موانع اجرای فعالیتهای پژوهشي از منظر اعضای هیئت علمي دانشگاه
تبريز پرداخته اند که به چند نکته مشترک با اين تحقیق مثال ضعف ارتباط م وضوع تحقیق با نیازهای تصمیم گیران و يا نا
آگاهي يا فقدان اطالع رساني مناسب ،اشاره دارند .اما در تحقیق حاضر نکات مذکور عملیاتي و اندازه گیری شده اند.
 . 2اين مقاله شکاف های موجود به اشتراک گذاری دانش دروضعیت موجود و وضعیت مطلوب را به ترتیب الويت مشخص
کرده است ،بطوريکه جزئیات هر سطر از جداول اين تحقیق توان آسیب شناسي سیاست گذاران وتصمیم گیران حوزه آموزش
عالي را بطور متقن افزايش خواهد.در جواب به سوال اصلي اول مبني بر "اقالم دانشي به اشتراک گذاری دانش اساتید
دانشگاه کدامند؟" از روش تحقیق کیفي استفاده شد که منجر به  49مصداق به اشتراک گذاری دانش در سه حوزه آموزشي،
پژوهشي و اداری گرديد که اين  49مصداق نیز به چهار عامل آموزشي و سه عامل پژوهشي کلي تر خالصه شدند (جداول
11و  .) 12برای جواب به سوال دوم يعني وضعیت موجود اجرای اقالم دانشي توسط اساتید ،يک پژوهش کمّي انجام گرديد
که نتايج آزمون مربوطه در جدول شماره  8درج شده است .از میان اين  49مصداق فقط  10مصداق وضعیت اجرای کمي
باالتر از متوسط را دارند .مثال در حوزه آموزش ،به اشتراک گذاری دانش در خصوص روتینهای آموزشي مثل طراحي سوال
امتحان در وضع باالی متوسط قرار دارد .س وال سوم تحقیق مربوط به اهمیت اقالم دانشي مربوطه است که جداول 8و9و9
برای پاسخ به اين سوال تنظیم شده اند .جهت اختصار  25مصداق از  49مصداق در سه حوزه که دارای باالترين اهمیت بوده
اند در اين جداول درج شده اند .جدول شماره 9 ،8 ، 8و 9راهنمای عمل اثربخش برای دانشگاهها هستند که الزامات به
اشتراک گذاری دانش و محورهای به اشتراک گذاری دانش حرفه ای اساتید در خصوص توسعه آموزش عالي را بر اساس
اهمیت شان تعیین مي نمايد .ضمنا نتايج نشان میدهند که دايره به اشتراک گذاری دانش حرفه ای آکادمیک در وضعیت
موجود بسیار محدوداست و ن یز نشان میدهد که برای باز نمودن شعاع اين دايره بر چه الزاماتي بايد تاکید نمود .در خصوص
آسیب شناسي موانع توسعه ،تحلیل شکاف بین وضعیت اجرا و اهمیت هر مصداق بسیار اهمیت دارد .مثال در حوزه پژوهشي
"معرفي حوزه های جديد تحقیقاتي" رتبه سوم اهمیت را دارد اما میزان اجرای آن در حوزه مربوطه رتبه دهم و در کل اقالم
دانشي رتبه  28را دارد(جدول  .) 9در حوزه آموزشي نیز مثال " تبادل اطالعات درزمینه دستیابي الکترونیکي به منابع آموزشي
 ،کتابها ،مقاالت وغیره" رتبه دوم اهمیت و نیز رتبه دوم اجرا در حوزه مربوطه و در کل اقالم دانشي رتبه سوم را دارد(جدول
 .) 8به اين ترتیب مشارکت مهم اين مقاله نه تنها تعیین اقالم دانشي به اشتراک گذاری دانش بین اساتید است بلکه آشکار
ساختن شکاف بین وضعیت موجود اجرای آنها و اهمیت هر مصداق دستاورد ارزشمندی برای عملیاتي سازی اهداف توسعه
آموزش آکادمیک مي باشد.اين تحقیق در دو واحد دارای رده بندی باالدر میان واحدهای موجود دانشگاه آزاد انجام شده
است و گرچه اين دستآوردها مربوط به مراکز آموزش عالي دولتي نمي باشد ،اما تجارب نگارنده نشان مي دهد که وضعیت
دانشگاههای دولتي نیز تفاوت معناداری با نتايج اين تحقیق ندار د و لذا تعمیم نتايج اين تحقیق در کل مراکز آموزش عالي
ايراني به نظر معتبر مي آيد .بر اساس نتايج حاصل از تحقیق حاضر پیشنهاد مي شود:
 . 1اقالم دانشي استخراج شده به اشتراک گذاری دانش به مانند يک نقشه راه هستند که نیاز به برنامه ريزی منطقي جهت
اجرايي سازی آنها وجود دارد .از آنجا که در بعضي از موارد اساتید مربوطه حتي با مفاهیم ابتدايي به اشتراک گذاری دانش
مشکل داشتند و از  49مصداق شناسايي شده فقط  10مصداق وضعیت کمي باالی متوسط داشته است .اين برنامه ريزی
بسیار پیچیده و امری تخصصي است که نیاز به درگیر ساختن همزمان سیاست گذاران و مجريان را دارد(کیم.)2018،
پیشنهاد مي گردد که نتايج اين تحقیق نه تنها به اطالع دست اندرکاران وزارتخانه مربوطه قرار گیرد بلکه در دانشگاهها نیز
در دوره های آموزشي مختص اساتید اطالع رساني شود.
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 .2اقالم مهم دانش جهت عملیاتي سازی و شبکه سازی نقشه دانش (هوف و هاسمن ) 2009،در محیط آکادمیک بطور
ابتدايي در اين مقاله تبیین شده اند ،پیشنهاد مي شود که مطالعات الزم برای اجرايي سازی ايجاد شبکه های به اشتراک
گذاری دانش جهت ارتقای حوزه تحقیقات آموزش عالي با لحاظ نمودن ديدگاه فرايند گرايي (رنجبر فرد ،اقدسي ،البدوی و
حسن زاده )1392انجام گردد.
 . 3تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي موضوع پر جاذبه ای است (امین مظفری و شمسي  ) 1390که همان قرائت مدرن
همکاری بین صنعت و دانشگاه(ويجنن و هردر) 2000،از طريق به اشتراک گذاری دانش است .به نظر مي آيد که اقالم دانشي
بدست آمد ه در حوزه پژوهشي در اين مقاله میتواند به عنوان يک راهنمای اولیه جهت ايجاد شبکه های دانشي و پیشنیاز
تجاری سازی تحقیقات باشد ،پیشنهاد مي شود که از نتايج اين مقاله در اين خصوص استفاده گردد.
 . 4اقالم دانشي حاصل از اين تحقیق جنبه های آشکار موضوع به اشتراک گذاری دانش است ،اما در پس هر کدام از اين اقالم
دانشي ،مفاهیم مختلفي مانند مسائل اخالقي(رضائیان فردويي  )1399اعتماد(چن و همکاران، )2010،مسائل تکنولوژيکي
(گوپتا وهمکاران ;2009،انساين و هبرت )2009،و جنبه های اقتصادی مانند هزينه های به اشتراک گذاری دانش
(مانسینق ) 2009،وجود دارد که بايد هم از منظر تحقیقاتي و هم عملیاتي مورد توجه محققان ايراني اين حوزه قرار گیرد.
 . 5به نظر میرسد که رقابت چشمگیری بین دانشگاههای دنیا در جذب دانشجويان بخصوص سطح تحصیالت تکمیلي در چند
سال اخیر ايجاد شده است (همسلي-براون و همکاران  ) 2018،که دانشگاههای ايراني نیزاز اين امر مستثني نیستند  .اين
دانشگاه ها جهت ايجاد مزيت رقابتي نیاز به براند سازی دارند و معموال از شبکه های اجتماعي و وب سايت ها در اين راستا
استفاده مي کنند(مقومي و همکاران  .)2018،در اين مقطع رسمیت بخشیدن به به اشتراک گذاری دانش به سیاست گذاری
در خصوص انواع اقالم دانشي و ابزار مورد استفاده و بکارگیری نوع شبکه های اجتماعي نیازدارد .نتايج اين تحقیق مي تواند
در سیاست گذاری مسئولین دانشگاهها جهت براندسازی و تصمیم گیری برای اثربخشي اجرای به اشتراک گذاری دانش و
جنبه رسمیت بخشي آن مورد استفاده قرار بگیرد .از آنجا که موفقیت سیاست گذاری در خصوص مديريت دانش يک امر
اقتضايي است و به شرايط سازمان مورد نظر بستگي دارد (بوئر،برندز و ون بالن )2011،پیشنهاد ميگردد که چگونگي
سازماندهي ،رسمیت بخشي و نظام مند شدن براند سازی (سودرکويست )2008،موضوع مطالعات آينده قرارگیرد.
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