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 چمران اهواز  دیدانشگاه شه کارکنان وضعیت مدیریت دانش شخصی یررسب

 اوریبر اساس مدل 
 3، زاهد بیگدلی2، زاده فرزانه عبدالهی1*شهناز خادمی

 22/3/1398تاریخ پذیرش: 20/11/1397تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

-ز مهارتچمران اهواز اهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری کارکنان دانشگاه شهید  هدف:

منظور ارائه راهکارهایی ( به2001های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل اوری و همکاران )ها و توانمندی

 برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی مدیریت دانش در این دانشگاه است.

نیمه ساخت یافته  حلیلی و همچنین از روش کیفی و مصاحبهت -پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی روش:

اخته بر اساس سبا استفاده از روش تحلیل تفسیری اطالعات  استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه پیش 

شهید چمران  نفر از کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه 404مدل اوری و همکاران است. جامعه ی پژوهش شامل 

حوزه مختلف  7ارشناسی ارشد و دکتری( در است که با مدارک )کارشناسی، ک 1396-97اهواز در سال 

فر محاسبه شد و با روش ن 196مورگان  -دانشگاه مشغول به کار هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی

عدد عودت  155پرسشنامه ی تحویل داده شده  196تصادفی طبقه ای نسبت به هر حوزه انتخاب شدند که از 

 داده شد.

می باشد  64/3های کمی نشان داد که، میانگین مدیریت دانش شخصی برابر با ل دادهتجزیه و تحلی ها:یافته

ایج مصاحبه انجام اما با توجه به نت ؛که با توجه به نمره گذاری طیف لیکرت در سطح مطلوب ارزیابی شده است

عات و انتشار طالهای تجزیه و تحلیل اطالعات و اشتراک دانش و ارسد که کارکنان در مهارتشده، به نظر می

 .دانش و اطالعات دچار سردرگمی می باشند و به خوبی قادر نیستند این مفاهیم را بیان کنند

 دانش شخصی، مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، کارکنان، مدل اوری و همکاران  :یکلیدواژه 
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 مقدمه

ه به مکتب کالسیک معروف است. در وجود آمد، ک به 1911نظریه مدیریت علمی با دیدگاه تیلور در سال  

ی صورت ابزار و وسیلهباشد و به کارکنان بهاین مکتب اصوالً ساختمان و ترکیب سازمان رسمی مورد توجه می

را مورد  "حرکت رفتار انسان در موقع کار  "و  "کار  "اولین کسی بود که  1برای تولید نگریسته می شود. تیلور

ن دراکر محورهای مدیریت سنتی را رد کرد و اقتصاد مبتنی بر دانایی را که سنگ مطالعه قرار داد. پس از آ

های المللی شدن و رقابتسازی، بینها است جایگزین آن کرد. مدیریت نوین با جهانیبنای پیشرفت سازمان

نوان یگانه عهای برتر، دیگر بهاز پیش به دانش شده و عوامل سنتی تولید و فناوریفشرده موجب توجه بیش 

آوری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و در اند که جمعها دریافتهآیند. سازمانعوامل مؤثر در بازار به شمار نمی

دسترس قرار دادن دانش مربوط به کارکنان، فناوری، محصوالت، روندها، ساختارها، مشتریان و رقبا امری 

 (. 2،1999ها بدل شود )دراکره مزیت رقابتی سازمانتواند بضروری بوده و مدیریت دانش فردی و سازمانی می

ها حداکثر هایی موفق خواهند بود که نیروهای انسانی موجود در آندر عرصه رقابتی عصر حاضر سازمان

های الزم را برای ها و مهارتهای انسانی، توانمندیاستفاده را از دانش خود داشته باشند و همچنین، این سرمایه

های الزم را برای عالوه، هر فرد موظف است مهارتدیریت دانش سازمانی داشته باشند. بهمشارکت در م

ارتقای دانش خود، و نیز تبدیل و اشتراک دانش به دست آورد تا بتواند در فرایند مدیریت دانش شخصی و 

عقیده دارند،  (، نیز2010) 4و تسویی 3که چئونگطور همچنین مدیریت دانش سازمانی مشارکت نماید. همان

 نقش مؤثر مدیریت دانش وابسته به ارزشی است که مدیریت دانش شخصی برای افراد آن سازمان دارد. 

محور، آگاهی از وضعیت دانش موجود در سازمان و نیازهای دانشی، بسیار مهم است. های دانشدر سازمان

متری کانش، کارایی و اثربخشی چراکه بدون آگاهی از وضعیت دانش در سازمان، فرایندهای مدیریت د

های عنوان مثال ممکن است در کسب یا خلق دانش، هزینه اضافی برای کسب دانشخواهند داشت. به

های دانشی نادیده گرفته شود. بدین ترتیب برای بهبود غیرضروری صورت گیرد و یا اینکه برخی از حوزه

عیت دانش موجود در سازمان هستیم عملکرد فرایندهای مدیریت دانش، نیازمند اطالع از وض

 (. 1390)چهارسوقی،

 

های الزم برای مدیریت اطالعات های مدیریت دانش شخصی، افراد باید دارای مهارتبرای استفاده از روش

ها شوند گذاری آنسازی، ساختاربندی و به اشتراکشان باشند، تا با استفاده از آن قادر به فیلتر کردن، ذخیره

گیرد که برداری قرار میطور مؤثر مورد بهره(. لذا، مدیریت دانش شخصی تنها در صورتی به2000) تسویی، 

ها و ابزارهای دیگر باید بین مهارتعبارتهای مناسب برخوردار باشد. بهکاربر نهایی از ابزارها و مهارت

                                                           
1 . Taylor 

2 . Drucer 

3 . Cheong 

4 . Tsui 
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برای مدیریت دانش  هفت مهارت اصلی 2000در سال  1مدیریت دانش شخصی تناسب برقرار باشد. دورسی

مواردی را به کار او اضافه کردند که با ترکیب  2001و همکاران در سال  2شخصی برشمرد، همچنین اوری

اند از: بازیابی اطالعات، توان هفت مهارت مدیریت دانش شخصی را برشمرد که عبارتها با یکدیگر میآن

 طالعات، اشتراک اطالعات و امنیت اطالعات.ارزیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، تجزیه و تحلیل ا

توان گفت که مدیریت دانش شخصی یعنی بدانیم طور خالصه میشده در باال بههای مطرحبا توجه به مهارت

رد و از آن در جهت چه دانشی داریم، چگونه آن را ذخیره و بازیابی و سازماندهی، تحلیل و به دیگران منتقل ک

 بهره ببریم.اهداف فردی و سازمانی 

ترین عناصر ترین و کلیدی( مرتباً در آثارش ذکر کرده است، کارکنان مهم1968راکر )د طور که پیترهمان

دهند و بر پایه ها توسعه مییک سازمان هستند. آنان که دارای دانش و تجربه فراوان بوده و دانش را در سازمان

ها باعث به جریان شده در سازمانهای کسبنش و تجربهگذاری داکنند. همچنین، با به اشتراکآن عمل می

ها گیریتصمیم درآمدن دانش در کل سازمان شده و درنتیجه زمینه حل مسائل و پاسخگویی به نیاز مشتریان و

کنند. بنابراین، دانش شخصی کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکنان را فراهم می و توانمندسازی

در یک  که این امر در یک دانشگاه نیز که دانش در آن یک عامل کلیدی است صادق است. تردیدی نیست

شوند که با مدیریت کردن آن دانشگاه نیز کارکنان در طول خدمت خود دارای تجربه و دانش ارزشمندی می

گیری از وتوان به رشد و تعالی دانشگاه سرعت بخشید. لذا در تحقیق حاضر سعی بر این است تا با الگمی

های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان ( مهارت2001شده توسط اوری و همکاران )های ارائهمهارت

ها های معطوف به هر یک از این مهارتترین فعالیتدانشگاه شهید چمران اهواز بررسی شود و سپس، مهم

 تعیین شود.

 مفهوم مدیریت دانش شخصی

شده است که در این بخش به نظران این حوزه ارائهخصی توسط صاحبتعاریف مختلفی از مدیریت دانش ش

 شود:تعدادی از این تعاریف اشاره می

( بر این باورند که مدیریت دانش شخصی اشاره به راهبرد و فرایند گسترش دانش 1999) 3فرند و هیکسون

کنند. ازماندهی و متمرکز میعنوان بخشی از دانش خود سشخصی دارد که طی آن، افراد، اطالعات مهم را به

ی دانش شخصی و تبدیل دانش ضمنی به صریح چنین این دو معتقدند مدیریت دانش شخصی شامل توسعههم

 باشد. می

                                                           
1 - Dorsey 

2 - Avery 
3 . Frand & Hixon 
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ردازش اثربخش ( مدیریت دانش شخصی را مجموعه ای از مهارت ها و فنون که افراد را نسبت به پ2000درسی )

گاهانه و باعث حل ند می سازد، و افراد را قادر به اتخاذ تصمیماتی آو کارآمد داده، اطالعات و دانش توانم

 مسائل می شود.

( معتقدند که توانمندی در مدیریت اثربخش دانش فردی، جذب دانش سودمندی، 2007و همکاران ) 1ژائو

یرین، های تخصصی، بازیابی دانش موجود در کتابخانه خویش، اشتراک آن با ساکارگیری ماهرانه فناوریبه

گیری همزمان از دانش سایرین، موجب نیل به نتایجی همچون برخورداری از مطالعه خوب، سواد و بهره

شود. همچنین مدیریت دانش فردی، افراد العمر مستقل میشدن به یک فراگیر ماداماطالعاتی و درنهایت، تبدیل

العمر را پرورش دگیری مادامکند، راه ورسم و آگاهی نسبت به یارا در جذب دانش ضروری کمک می

های ترتیب، مهارتاینکند، و بهدهد، پایه و اساسی برای مطالعه دانش فردی و پیشرفت توانایی ایجاد میمی

 دهد.تخصصی و قدرت رقابتی افراد را افزایش می

شاهدات ( مدیریت دانش شخصی را فرایندی منظم می داند که فرد از طریق آن به اطالعات، م2010) 2جارچ

و ایده هایی که به صورت روزانه کسب کرده دسترسی پیدا می کند. به طوری که این امر در گذشته از طریق 

دفترچه یادداشت و نگارش نامه صورت می گرفت اما امروزه با پیشرفت فناوری به وسیله رسانه های دیجیتالی 

 انجام می گیرد.

منظور مدیریتی فراتر از مسیر شغلی خود انش فردی، افراد را به( معتقدند که مدیریت د2011) 3پاولین و گورمن

ها و العمر و توسعه مهارتای برای مالحظه یادگیری مادامعنوان انگیزهنماید. همچنین، بهکمک و حمایت می

کند. این، عالوه برافزایش آگاهی نسبت به مسائل، موجب منظور توسعه افق فکری عمل میها بهشبکه

 شود.بیشتر در زندگی و درنهایت، افزایش خرد افراد می خودنگری

با مرور تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش شخصی، مهمترین ویژگی های شناخته شده از نظر صاحبنظران را 

می توان چنین برشمرد: برقراری ارتباطات و آسان تر کردن زندگی شخصی افراد، دسترسی به اطالعات معنادار 

مک به یادگیری بیشتر و ارتقای سطح آگاهی، زمینه ای برای بکارگیری موثر دانش و برطرف و با ارزش، ک

کردن نیاز خود، پرورش یادگیری مادام العمر، توانمندی افراد، افزایش مهارت های تخصصی و قدرت رقابتی 

 شخصی می باشد. دانش 4افراد، دسترسی به منابع دانشی و ارتقای منابع دانش، ترویج و استفاده مجدد از 

 (2001مدل مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران )

های مدیریت دانش شخصی ارائه کردند. که (، براساس ایده درسی مدلی از مهارت2001اوری و همکاران )

عالوه بر مهارت های مدیریت اطالعات شامل مهارت های اشتراک دانش و اطالعات، انتقال دانش و اطالعات 

(، باور داشتند که مدیریت دانش شخصی باید تمایز میان 2001ات می باشد. اوری و همکاران )و امنیت اطالع

هایی از تواند به دانش تبدیل شود که متضمن فعالیتداده، اطالعات و دانش را روشن سازد و اطالعات می

ا دیگران است. چارچوب ها و ارتباط بقبیل: مقایسه، بررسی تبعات، برقراری ارتباط با سایر اطالعات و دانش

                                                           
1 . Zhao 
2 . Jarche 
3 . Pauleen & Gorman 
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اند شامل هفت مهارت مدیریت دانش شخصی می باشد. این ها مطرح کردهمدیریت دانش شخصی که آن

اند از: بازیابی اطالعات، ارزیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، اشتراک دانش و اطالعات، ها عبارتمهارت

 اطالعات.  وتحلیل اطالعات، انتقال دانش و اطالعات و امنیتتجزیه

( مدل جامع تری به نظر می رسد از آن جایی که نه تنها 2001مدل مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران )

مهارت های مدیریت اطالعات را در برمی گیرد بلکه مهارت های الزم برای اشتراک گذاری دانش، به عبارتی 

مورد توجه پژوهشگران بسیاری در این حوزه  اشتراک، انتشار و امنیت اطالعات را نیز شامل می شود. این مدل

( در مدل کتاب دانش شخصی و 2003قرار گرفته است. برای نمونه، پژوهشگرانی همچون برمن و آنکستاین )

( در مدل تطبیق ابزارها و مهارت های مدیریت دانش شخصی از این مدل بهره گرفته 2009آگنیوتری و تروت )

ا در زمینه ابزارها و برای بررسی مهارت های افراد مورد استفاده قرار داده اند، اند. برخی پژوهشگران این مدل ر

( برای معلمان پیش خدمت در هنگ 2009( برای معلمان تایوان، چئنگ )2007در این زمینه می توان به ویو )

 ( برای معلمان مالزی اشاره کرد.2015) 1کنگ و المن و تاثیر

شده است، ( انجام2001های اوری و همکاران )ها و شایستگیبراساس مهارتکه پژوهش حاضر با توجه به این

 شود.ها پرداخته میدر زیر به توضیح هر یک از این مهارت

فقط از منابع چاپی و الکترونیکی بلکه از طریق بازیابی اطالعات: بازیابی اطالعات با گردآوری اطالعات نه (1

ها سروکار دارد. ای از سایر تکنیکهمچنین محدوده گسترده های شفاهی، جستجو وآزمایش کردن، پرسش

عنوان بخشی از مجموعه های اطالعاتی الکترونیکی بهاستفاده مؤثر از موتورهای جستجوگر اینترنت و پایگاه

های مدیریت دانش شخصی است. چالشی که در این حوزه وجود دارد تشخیص، آن بخش از اطالعاتی مهارت

کند. همچنین، در این حوزه باید های بزرگ اطالعاتی برای تولید دانش جدید کمک میاست که از محیط

وری از منابع مختلف اطالعاتی را درک های جستجو پیدا کرد و بهرهآشنایی با موضوع موردنظر و کلیدواژه

 (.2001کرد )اوری و همکاران،

ی با مهارت بازیابی اطالعات دارد. نگهای اطالعاتی ارتباط تنگاتارزیابی اطالعات: ارزیابی مهارت (2

کنند که از ها و اطالعاتی را انتخاب میهایی باشند که دادههای بازیابی اطالعات باید براساس روشاستراتژی

دهد کیفیت و مرتبط بودن اند. اگرچه، ارزیابی بعد از بازیابی نیز رخ میکننده رد شدهبرخی معیارهای ارزیابی

)اوری و  عات براساس ارتباط آن با اطالعات مورد نیاز، مورد قضاوت قرار می گیردقطعات متنوع اطال

ارتباط و  و(. چالشی که در اینجا با آن مواجه هستیم، کارآمد بودن در ارزیابی کیفیت 2001همکاران، 

 (2001بوه اطالعات موجود است )دورسی،شده از حجم انموضوعیت اطالعات گرفته

( بیان کرده اند که مهارت سازماندهی اطالعات، به عنوان مهارت 1999فرند و هیکسون ) سازماندهی اطالعات: (3

های سازماندهی ای و مرکزی مدیریت دانش شخصی شناخته شده است. درسی بیان می کند که، تکنیکهسته

کند.  های سیستم پردازشگری اطالعات انسانی غلبهکند بر برخی از محدودیتاطالعات به متقاضی کمک می

                                                           
1 . Alamen & Tasir 
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کند که اطالعات را از شیوه کلیدی که در سازماندهی اطالعات وجود دارد این است که متقاضی تالش می

دهد که اطالعات جدید را به آن خود کند و این کار هم از طریق مرتب کردن، و وصل کردن اصولی رخ می

حلیل در این فرایند، کلیدی و مرکزی وتهای ابتدایی ترکیب و تجزیهزنند. مهارتتر پیوند میاطالعات قدیمی

صورت فردی قادر هستند. چالش روبروی ما در این جا، تولید و توسعه رویکردهایی است که دانشکاران را به

یادگیری آن ها و ماهیت روابط تعاملی  های مناسبی اتخاذ کنند که با ماهیت کارشان، سبکسازد استراتژیمی

 (.2001بق و هماهنگ باشند )درسی،که ممکن است داشته باشند منط

ا یا تشخیص وصل کردن اطالعات جدید به اطالعات قدیمی با استفاده از فرایند ذهنی، هماهنگ شدن الگوه

 ای احتیاج دارد.مالحظهاطالعات به مهارت قابل 

ورد ود در مای موجرشتهاند که، ادبیات بین(، بیان کرده2001اشتراک دانش و اطالعات: اوری و همکاران ) (4

های های مؤثر از اصول کار تعاملی کارآمد هستند. گوش دادن، نشان دادن احترام برای درک ایدهها و گروهتیم

های مشترک، برقرار کردن روابط دو سربرد و حل کردن مناقشات در دیگران، گسترش و دنبال کردن روش

رخواست تعامل، بیان می کند که، در محدوده د (2001میان این اصول زیر بنایی قرار دارند. همچنین درسی )

یگران را نیز شرکا در درخواست باید یاد بگیرند که چگونه صدایشان را به گوش دیگران برسانند و صدای د

هنگ و غیر بشنوند. در دسترس بودن ابزارهای جدید الکترونیکی برای تعامل در حمایت از ارتباطات هما

های متفاوت نیازمند است تا مبادله اطالعات به طرز کارآمدی صورت از پروسه هماهنگ به دسته کامالً جدیدی

توان مشخص کرد که که چگونه میبگیرد. چالشی که این جا مطرح است، مربوط به تکنولوژی است، این

 ند. تر پشتیبانی کتواند از فرایند کار هوشمندتر تا ترجیحاً کار سختفناوری اطالعات می

های کنفرانسی، های مختلف نیاز دارد برای مثال ایمیل، پیغام فوری، سیستمستفاده از فناوریاین امر به ا

سازد که دانش جدید به دست افزارهای گروهی و غیره. این موارد دانشکاران را در سطح فردی قادر مینرم

 کند.ترتیب به سازمان در راه تحقق اهداف کاری شان کمک میاینآورند و به

وتحلیل اطالعات در پروسه تبدیل اطالعات به دانش، اساسی است. تجزیه وتحلیل اطالعات: تجزیهتجزیه (5

یابد، اما در تاکیدش بر اهمیت احترام نسبت به استانداردهای وتحلیل براساس سازماندهی اطالعات گسترش می

کند. ها را مطرح میی از دادهرود. این مهارت، چالش استخراج کردن معناجتماعات عمومی از این هم فراتر می

افزار آماری وسیله ها، ابزارهای الکترونیکی مثل صفحات گسترده الکترونیکی و نرمدر برخی از گرایش

افزار شامل هایی که در نرمبندی مدلکنند، اما عنصر انسانی در قالبوتحلیل اطالعات را فراهم میتجزیه

. چالشی که در این جا با آن مواجه هستیم استخراج (2001همکاران، اند، مرکزی و حیاتی هستند )اوری وشده

ا ها است. این فرایند اساسی تبدیل اطالعات به دانش است. فناوری اطالعات ابزارها راطالعات معنادار از داده

انسانی افزارهای آماری برای اجرای تحلیل داده است اما عنصر کند، برای مثال صفحات گسترده و نرمفراهم می

ز ترین فاکتور در پروسه تحلیل محسوب می شود. این عنصر، توانایی پردازش اطالعات و سر درآوردن امهم

هی هم به حس تجربی آن با استفاده از تجربه و دانش انسانی است. این توانایی به هوش افراد بستگی دارد و گا

 ه همچنین نقشی کلیدی در اجرای تحلیل برثال ابزارهای کندوکاو دادمها و ابزارهایی مخصوص، برای آن

 دارند.عهده
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کنند که، کلید ارائه اطالعات، مخاطب است. ارائه ( بیان می2001انتشار دانش و اطالعات: اوری و همکاران ) (6

گیرد بلکه درکی روشن و واضح از هدف ارائه و میزان ربط فرض میتنها درکی از مخاطب را پیشکارآمد نه

گیرد. تئوری خطابه و سخنرانی، به دلیل ادبیات و پیشینه فراوان، راهنمای خوبی را هم در نظر میآن به مخاطب 

در تمرین این مهارت خواهد بود. ظهور ابزارهای جدید الکترونیکی و مجراهای ارائه دادن اطالعات از طریق 

گرداند. داشتن درکی مهم می ازپیشها، توجه به این مهارت را بیشسایتابزارهای ارائه کامپیوتری و وب

یابد. این هنر سخنرانی است و فقط آماده کردن که با مخاطب ارتباط میروشن از هدف ارائه مهم است چون

های مخاطبان را دهنده باید ویژگیای داشته باشند کافی نیست. ارائهاسالیدهای پاورپوینتی که ظاهری حرفه

خاطبان چه کسانی هستند، به چه اطالعاتی نیاز دارند، از چه دیدگاهی اند از: مها عبارتبداند، این ویژگی

کنند. چالشی که در این حوزه وجود دارد، شده استفاده میکنند و چگونه از اطالعات ارائهاطالعات را تعبیر می

این است که اطمینان حاصل شود که مخاطب اطالعات و دانش را در همان سیاق و چارچوبی که مدنظر 

 دهنده است برداشت کند.ائهار

شده است اعتنایی واقععنوان مهارتی غیررسمی مورد بیامنیت اطالعات: اغلب امنیت اطالعات به (7

تی ناشی از (. امنیت اطالعات حول محور مسائل اموال فکری است و چندوجهی بودن مسائل امنی2001)درسی،

سازد. امنیت بخشیدن اطالعات را بیشتر برجسته میهای الکترونیکی، مسائل امنیتی های شبکهانفجار محیط

هایی است که به برقراری محرمانه بودن، یکپارچه و وجود واقعی اطالعات سازی روشمتضمن توسعه و پیاده

اند. کنند. درک اهمیت مسائل امنیت اموال فکری و حق کپی و سند ثبت اموال فکری بسیار مهمکمک می

کدگذاری  ای عبور، گرفتن نسخه جدید اطالعات، آرشیو کردن و استفاده ازهاعمالی چون مدیریت کلمه

گونه که گفته شد های الکترونیک هستند. همانعناصر مهم دیگری در استفاده مؤثر از این مهارت در محیط

اهمیت آن  روز برشده، اما امروزه به دلیل توسعه سریع اینترنت روزبهاعتنایی واقعاین مهارت اطالعاتی مورد بی

گردد. اهمیت امنیت اطالعات مفهوم مالکیت فکری را به وجود آورده است. اگر رازهای تجاری افزوده می

وکار توسط رقبا ربوده شود آن شرکت با شکست مواجه خواهد شد. در فرایند مدیریت دانش در یک کسب

، 2011نگ، ت مهم است )چئوی حفاظت از اطالعاکارگیری و اشتراک دانش توجه به مسئلهی بهمرحله

 (. 56ص.

 پیشینه پژوهش

ها و ابزارها و دیدگاه ها، مهارتمرور مطالعات در خارج از کشور نشان داد که بیشتر تحقیقات به بررسی مدل

اند. پژوهش هایی که به ارائه مدل پرداخته اند، عمدتا مدل هایی را فناورانه مدیریت دانش شخصی پرداخته

ایی که به بررسی که براساس ایده خود و الگو گرفتن از پژوهشگران پیشین می باشد. پژوهش ه ارائه داده اند

ی و پژوهش های مهارت ها پرداخته اند، عمدتا مهارت های افراد را در مدیریت دانش فردی بررسی کرده اند.

 ی پرداخته اند.انش شخصکه جنبه فناورانه داشته اند اکثرا به انتخاب و توسعه ی ابزارهایی برای مدیریت د

بنابراین با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت دانش شخصی و بررسی پژوهش ها از لحاظ 

موضوعی مشخص شد که پژوهشگران بیشتر در زمینه های ابزارها و مهارت های مدیریت دانش شخصی و 
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که هدف پژوهش ه اند. با توجه به ایندیدگاه فناورانه در مدیریت دانش شخصی پژوهش هایی را ارائه داد

باشد. در این جا به های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان میحاضر بررسی میزان برخورداری مهارت

 شود.های مهارتی و فناوری بر افراد دارند تاکید میهایی که به جنبهپژوهش

 پیشینه پژوهش در خارج کشور

مدیریت  "ها برای بررسی مدیریت دانش شخصی معلمانکارگیری مدلبه"ای با عنوان در مقاله (2007)1ویو

دانش شخصی معلمان را در کشور تایوان مورد بررسی قرار داد. این مقاله با استفاده از پرسشنامه ای از 

( میزان برخورداری هر یک از معلمان را مورد 2001های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران )مهارت

داد. نتایج  حاصل از پژوهش نشان داد که جستجو، سازماندهی، ذخیره، استفاده و خلق اصول اصلی بررسی قرار 

وتحلیل، همکاری و امنیت کمتر توجه که به تجزیهمدیریت دانش شخصی معلمان را تشکیل داده است درحالی

رت های مدیریت دانش کرده اند. در نهایت پژوهشگر با ارائه چند پیشنهاد از جمله کالس های آموزشی مها

شخصی ضمن خدمت برای معلمان و آشنایی آنان با مفهوم مدیریت دانش شخصی، راهکارهایی برای موفقیت 

 این موضوع پیشنهاد داد.

را باهدف  "مفهوم ساختمان داده برای مدیریت دانش شخصی"پژوهشی با عنوان  (2008ولکل و هالر )

استفاده دادن و بررسی سطوح مختلف دانش شخصی و میزان قابل طراحی یک مدل و ابزاری که قادر به نشان

محقق که اکثراً درزمینه ی علوم کامپیوتر  27بودن آن توسط کاربران نهایی باشد را ارائه دادند. بر این اساس از 

 صورت آنالینبودند، در رابطه با استفاده و کارایی ابزارهای مدیریت دانش شخصی در جستجوی اطالعات، به

ها نشان داد که بیشتر محققان، از یک ابزار مدیریت دانش شخصی برای جستجوی نظرسنجی انجام گرفت. یافته

کنند. درنتیجه برای رفع این مشکل و ایجاد توسعه درروند مدیریت دانش اطالعات موردنیازشان استفاده می

ها از ابزارهای قادر به ارائه سازه را پیشنهاد دادند. این مدل (CDS2)شخصی پژوهشگران مدل داده مفهومی 

، CDSاست. پنج محور اصلی  5های ذهنیو نقشه 4، فایل، سیستم فرامتن، برچسب زدن3مختلف ازجمله اسناد

راه برای تواند یک، میCDSنویسی و ارتباط است. اجرای مدل مراتب، حاشیهشامل هویت، سفارش، سلسله

 ایجاد کند.( PKM)انش شخصی ساختن ابزارهای سازگار برای مدیریت د

های مدیریت ی شایستگیچارچوب برنامه آموزشی برای توسعه"، در پژوهشی با عنوان (2009) 6چئنگ

( چارچوب برنامه 2001با استفاده از مدل مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران ) "دانش شخصی معلمان

ن پیش از خدمت در کشور هنگ کنگ های مدیریت دانش شخصی معلمای شایستگیآموزشی برای توسعه

ها به دریافت کردند. این مهارت 4پیشنهاد دادند. نتایج نشان داد که معلمان در هر هفت مهارت نمره باالتر از 

وتحلیل، ارائه، همکاری، سازماندهی، بازیابی، ارزیابی و امنیت اطالعات. اند از: تجزیهترتیب میانگین عبارت

                                                           
1 . Wu 
2 . Conceptual Data Structures 
3 . Documents 
4 . Tagging 
5 . Mind maps 
6 . Cheng 
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های مدیریت تواند شایستگیاعتماد میهش نشان داد که ایجاد محیط یادگیری قابلهمچنین، نتایج این پژو

 یابی به یادگیری مؤثر توسعه دهد.دانش شخصی معلمان را برای دست

در پژوهشی براساس مدل درسی که شامل هفت مهارت مدیریت  (2013) 1درویش، احمدنیا و قریشیان

های پیام نور تهران، را در ت دانش شخصی مدیران دانشگاههای مدیریها و ضعفدانش شخصی است. قوت

موردبررسی قراردادند. نتایج نشان داد که مدیران در بین ابعاد مدیریت دانش  2010-2011سال تحصیلی 

ترین سطح قرار ها در باالترین و در بعد همکاری با دیگران در پایینشخصی در بعد ارزیابی اطالعات و ایده

شده باالتر از سطح متوسط ارزیابی شدند. این هفت مهارت ن دانشگاهی در هفت مهارت بررسیدارند. مدیرا

وتحلیل، سازماندهی، تبدیل، امنیت و همکاری. اند از: ارزیابی، دسترسی، تجزیهبه ترتیب میانگین عبارت

معیت شناختی همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین مهارت های مدیریت دانش شخصی و اطالعات ج

داری وجود ندارد. به این معنی که خصوصیاتی از قبیل سابقه خدمت، جنسیت، تحصیالت و غیره...بر رابطه معنی

 مهارت های مدیریت دانش شخصی تاثیری ندارند.

ارائه داد. او معتقد است که  "مدیریت دانش و اطالعات توسط افراد"ای با عنوان مقاله (2013) 2اسویگن

انکار بر رفتار اطالعات بشر است. در محیط شدن، فناوری اطالعات یک نفوذ غیرقابلانش، جهانیاقتصاد د

باشند. مفهوم وی از مدیریت دانش و ها مدیون نقش مهم دانش و اطالعات شخصی میرقابتی، افراد و سازمان

و مدیریت دانش  (3اطالعات شخصی براساس دو نظریه دیگر است: مدیریت اطالعات شخصی )پی. آی. ام.

وجود، با اند. بااینها، تاکنون موضوع مطالعات جداگانه بوده( وی معتقد است که این4شخصی )پی. کی. ام.

توجه به انواع تعاریف از مدیریت اطالعات شخصی و مدیریت دانش شخصی، این مفاهیم مشابه و سازگار 

اطالعات شخصی و مدیریت دانش شخصی داریم  هستند. ازنظر وی، ما نیاز به رویکردی یکپارچه به مدیریت

شدت باسواد تواند به نام مدیریت دانش و اطالعات شخصی )پی. آی. ام.( نامیده شود. این مفهوم بهکه می

 شده است.ی این موضوع در پژوهش وی ارائهاطالعاتی در ارتباط است. برخی از نتایج مطالعات تجربی درباره

با استفاده از  "ارزیابی مدیریت دانش شخصی معلمان متوسطه"مقاله ای با عنوان در  (2015المن و تاثیر )

(، مهارت های مدیریت دانش شخصی 2001پرسشنامه هفت مهارت مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران )

معلمان را در مدارس متوسطه مالزی مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش آنان نشان داد که مدیریت دانش 

ی معلمان در سطح متوسطی است. همچنین نتایج نشان داد که مهارت بازیابی اطالعات باالترین میانگین شخص

و مهارت انتقال اطالعات پایین ترین میانگین را دارا است. ترتیب میانگین های مهارت های مدیریت دانش 

تجزیه و تحلیل اطالعات، شخصی در این پژوهش بدین گونه بود: بازیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، 

ارزیابی اطالعات، اشتراک اطالعات، امنیت اطالعات، ارائه اطالعات.آنان پیشنهاد کردند که برای روند بهتر 

                                                           
1 . Darvish & Ahmadinia & Qryshyan 
2 . Swigon 
3 .Personal Information Management 
4 . Personal Knowledge Management 
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و بهبود کارایی معلمان الزم است آموزش هایی در این زمینه توسط سازمان های مربوطه صورت پذیرد، که 

 ازمان گردد.در نهایت باعث ارتقای کیفیت و موفقیت خود س

های و پرورش با پشتیبانی از دستگاه مدیریت دانش آموزش"ای مروری با عنوان در مطالعه (2016) 1اشمیت

به اصالح وضعیت سازمانی از باال به پایین و تغییر آن به وضعیت پایین به باال و تمرکز  "مدیریت دانش شخصی

پژوهش نشان داد که برای پایدار بودن رشد علمی و بر خودکفایی دانش کارکنان پرداخته است. نتایج این 

ای افراد، سازمان موظف است مدیریت دانش شخصی را بکار ببندد و فضایی را ایجاد کند تا افراد با حرفه

های سازمانی مشترک های سازمانی مشترک ارتباط داشته باشند و همچنین به ادغام سیستمیکدیگر و با دستگاه

  بپردازد.

ای از دانش: استراتژی دانش رسیدن به مرحله"مطالعه ای مروری با عنوان  (2016) 2و کوسکیالفلین 

را انجام دادند. هدف از این پژوهش، تالش  "شخصی و شکل دادن به آینده کاردانش و مدیریت دانش

ان داد که ها نشها، به توانمندسازی، یادگیری و نوآوری افراد به مدیریت دانش شخصی است. یافتهسازمان

العمر را به افراد و حتی کارکنان خود بدهند. بدین ترتیب، افراد و توانند وعده اشتغال مادامها نمیسازمان

مدت درک کنند. و با مدت یا میانها باید ارزش مؤثر از دانش خود را در راه مفید، حتی در کوتاهسازمان

 ای مستقل را تضمین کنند.رای حرفهالعمر، کارایی اقتصادی و پایداری بیادگیری مادام

 پیشینه در داخل کشور

ها در داخل کشور نشان داد که اولین تحقیقاتی در زمینه مدیریت دنش شخصی صورت گرفته به شکل بررسی

( و 1388(؛ شکفته )1388توان به زوارقی ) اند. که از اولین مقاالت میشدهمروری و به زبان فارسی چاپ

هایی که در زمینه بررسی مهارت های توان گفت که از اولین پژوهش( اشاره کرد. می1391زوارقی، صفایی )

مدیریت  مدیریت دانش شخصی بر روی افراد صورت گرفته تنها سه پژوهش می باشد. پژوهشی که به بررسی

 ( صورت گرفت.1390اطالعات شخصی در بین اعضای هیات علمی توسط عبدالهی، صدقی و رودباری )

( 1390ادات )سهشی که به بررسی مدیریت دانش شخصی در بین دانشجویان توسط برزه کار، کاشانیان فر و پژو

ن صورت گرفت و پژوهشی که به بررسی میزان برخورداری از مهارت های مدیریت دانش شخصی در بی

 ( صورت گرفت.1394کارکنان توسط روح بخش )

های مدیریت ها به بررسی میزان برخورداری مهارتبیشتر پژوهشها در داخل کشور نشان داد که، مرور پیشینه

اند و پژوهش هایی در زمینه ی فناوری و مفاهیم مدیریت دانش شخصی نیز انجام شده دانش شخصی پرداخته

 است. که به شرح زیر می باشد.

ای مدیریت دانش هاندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارتپژوهشی مروری با عنوان چشم (1388زوارقی )

شخصی انجام داده است که هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای مدیریت دانش شخصی با استفاده از 

باشد. این چارچوب از طریق نشان منظور روشن کردن زوایای تاریک این موضوع میای، بهمطالعات کتابخانه

دهد که بهترین ت. نتایج این پژوهش نشان میشده اسها، و ابزارهای آن ارائهدادن راهبردها، فنون، مهارت

                                                           
1 . Schmitt 
2 . Laughlin & Kosky 
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گیرد؛ مدیریت کیفی دانش موجود در اذهان کارکنان بسیار مهم است. مدیریت توسط اشخاص صورت می

کنند؛ طرف باال حرکت میمارپیچ خلق دانش سازمانی از  سطح فردی آغاز و با گسترش جوامع تعامل به

های سازمانی؛ د، دانش در ذهن افراد وجود دارد تا در پروندههای دانش سازمانی هستناشخاص خود سیستم

های شخصی دانش کاران امروزی، نشانگر ضرورت اقتصاد مبتنی بر دانش وابسته به کارکنان و لزوم صالحیت

ترین منتقد مدیریت دانش شخصی است انداز فرایند اجتماعی عمدهباشد؛ چشممدیریت دانش شخصی می

های سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی شود؛ جنبشآن مدیریت دانش میان شخصی پیشنهاد میجای چنانچه که به

اند؛ های مدیریت دانش شخصی بودهرغم بعضی اشتراکات و تمایزات از عوامل مؤثر در راهبردها و مهارتعلی

 ها جدیدترین ابزارهای مدیریت دانش شخصی هستند.و اینکه وبالگ

ی عوامل موثر بر مدیریت اطالعات شخص"پژوهشی با عنوان ( 1392ائبی )آموزنده، تاجداران و غ

انجام دادند. این پژوهش از روش  "1390-1391دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 

از ند و با استفاده بخش تشکیل شده بود را انجام داد 4پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که از 

ه، وضعیت کنمونه گیری تصادفی بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری توزیع کردند. نتایج نشان داد 

ت یافتن، مهارت های مدیریت اطالعات شخصی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا که شامل مهار

اشد در بهوم سازی می ذخیره سازی، سازماندهی، نگهداشتن، ارزش گذاری، مدیریت جریان اطالعات و مف

ریت اطالعات سطح متوسط به باال قرار دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که، میانگین عناصر مدی

ذعان کرد که شخصی دانشجویان دکتری در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد برابر است. لذا می توان ا

 ری وجود ندارد.بین مدیریت اطالعات شخصی این دو گروه تفاوت معنادا

ای رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش در مقاله (1393رحمانی و همکاران )

اس موردبررسی شخصی را در بین اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعب

( و 1986ران )ت سازمانی ایزنبرگر و همکاقرار دادند. روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه حمای

ن ادراک ( بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که، میانگی1392مدیریت دانش شخصی محمدی و باقری )

تر از سطح حداقلی است. میانگین تر از سطح مطلوب اما بیشاعضای هیات علمی از حمایت سازمانی کم

تر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی است. می ابعاد کممهارت مدیریت دانش شخصی آنان نیز در تما

ت های ادراکی و خالقانه، از سطح مطلوب باالتر بودند. بین ادراک اعضای هیات علمی از حمایو تنها مهارت

واد اطالعاتی، سسازمانی با تمامی ابعاد مدیریت دانش شخصی )خودارزیابی، مدیریت یادگیری خویشتن، میزان 

القانه، خهای کاوشگری، شبکه همیاران دانشی، هوشیاری دانشی، مهارت های ادراکی، مهارت های  مهارت

دار بین ادراک اعضای هیات علمی از دار وجود دارد. تفاوت معنیمهارت های مشارکتی( رابطه مثبت و معنی

صی اعضای هیات داری بین ابعاد مهارت مدیریت دانش شخمیزان حمایت سازمانی، همچنین تفاوت معنی

 علمی براساس جنسیت وجود ندارد.
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های مدیریت دانش ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به توصیف و تحلیل مهارت1394) روح بخش

شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت. روش این پژوهش موردی و جامعه آماری آن کلیه 

مشهد بود. پژوهشگر گردآوری داده ها را در دو مرحله انجام داده  کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه فردوسی

های مدیریت منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارتاست. نخست به

ها از پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری دادهنفر به 137دانش شخصی، که در این مرحله 

( استفاده شد. در این مرحله نتایج نشان داد که کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در 2001کاران )اوری و هم

، سازماندهی های مدیریت دانش شخصی )بازیابی اطالعات، ارزیابی اطالعاتحد متوسط به باال از مهارت

اطالعات، اشتراک دانش و اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات، انتقال اطالعات، امنیت اطالعات( برخوردارند. 

و بیشترین میزان برخورداری از مهارت های به ترتیب شامل ارزیابی اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات، بازیابی 

ت، امنیت اطالعات و سازماندهی اطالعات است. در مرحله اطالعات، انتشار اطالعات، اشتراک دانش و اطالعا

های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه های معطوف به هریک از مهارتدوم، برای شناسایی فعالیت

نفر از کارکنان رسمی قطعی بودند. براساس نتایج این مرحله  16یافته استفاده شد. نمونه در این مرحله ساخت

های مدیریت دانش شخصی مشخص شد. همچنین، یافته های پژوهش ای ناظر به مهارتهترین فعالیتمهم

نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی )جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و نوع مسئولیت( با مهارت 

 های مدیریت دانش شخصی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

رخورداری وضعیت ب "فردی: شایستگی رقابتی دانشگرانمدیریت دانش "در پژوهشی با عنوان  (1394باقری )

های مدیریت دانش فردی را مورد ارزیابی قرارداد. و روش پژوهش توصیفی، مدیران دانشگاه شیراز از مهارت

های مدیریت دانش فردی پیمایشی بود . نتایج نشان داد که مدیران دانشگاه دارای سطح متوسطی از مهارت

ترین میانگین مربوط به مدیریت یادگیری خویشتن و ای مدیریت دانش فردی بیشهاست. در بین مهارت

سه میان ترین میانگین مربوط به شبکه همیاران دانشی بود. همچنین، نتایج پژوهش وی نشان داد که در مقایکم

ریت دانش های مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین پژوهشگر معتقد است که، مدیمدیران دانشکده

کرد حرفه ای فردی منجر به مدیریت بهینه دانش سازمانی می گردد. از این رو، توسعه ظرفیت دانشی و عمل

بل متناسب نیروهای انسانی سازمان های آموزشی، و ایجاد و گسترش مدیریت دانش سازمانی، که موجب تقا

 ی است.اینده مدیریت دانش فردبا تغییر و تحوالت سازمانی می شود نیازمند قابلیت و توانمندی فز

نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی میزان برخورداری اعضای هیات علمی دانشگاه در پایان( 1395پابخش )

ها با های مدیریت دانش شخصی براساس مدل چئونگ و تسوئی پرداخت. دادهشهید چمران اهواز از مهارت

نفر با روش  225نفر اعضای هیات علمی،  563از بین  استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و

ای انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی، از لحاظ گیری تصادفی طبقهنمونه

خلق "های مدیریت دانش شخصی در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. به این معنا که در برخورداری از مهارت

مدیریت "و  "درونی سازی دانش شخصی"در سطح مطلوب و در  "ال دانش بین شخصیانتق"و  "خرد شخصی

در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارند. براساس نتایج به دست آمده به ترتیب بیشترین میانگین  "اطالعات شخصی

عات، ی اطالعات، ارزیابی اطالهای ارتباطی و ارائهاست از: مهارت مهارت های مدیریت دانش شخصی عبارت
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مساعی پیرامون اطالعات، خالقیت، بازیابی اطالعات، یادگیری مداوم، حل مسئله، استفاده از اطالعات، تشریک

وتحلیل اطالعات، سازماندهی اطالعات و حفاظت از اطالعات. همچنین نتایج نشان داد چاالکی فکری، تجزیه

ت، سن، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، های جمعیت شناختی همچون جنسیی معناداری بین ویژگیکه رابطه

 .ی محل اشتغال اعضای هیات علمی با مدیریت دانش شخصی وجود نداردرتبه دانشگاهی و دانشکده

 پرسش های پژوهش

 های مدیریت دانش شخصی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز چگونه است؟وضعیت هر یک از مؤلفه .1

صی چگونه مران اهواز از هر یک از مهارت های مدیریت دانش شخمیزان آشنایی کارکنان دانشگاه شهید چ .2

 است و مهمترین فعالیتی که نسبت به هر یک از مهارت ها انجام می دهند کدام اند؟

ی خدمت( ی دانشگاهی، سابقهشناختی )جنسیت، مدرک تحصیلی، سن، رتبههای جمعیتآیا از لحاظ ویژگی .3

انشگاه شهید چمران اهواز وجود نش شخصی اعضای هیأت علمی دداری در وضعیت مدیریت دارابطه معنی

 دارد؟

 روش پژوهش

 

نجام است که در دو مرحله ا آمیخته تبیینیمورد استفاده در پژوهش حاضر روش  ترکیبی روش تحقیق

اشد و در مرحله ی دوم پژوهش تحلیلی می ب -گرفت، در مرحله ی اول پژوهش روش پیمایشی از نوع توصیفی

ستفاده ااستفاده شده است. علت  کیفی تحلیل محتوای استنباطیبیین یافته های پژوهش از روش برای ت

 کند، تبیین را ایپدیده پژوهشگر که داگر هدف تحقیق آن باشاز روش آمیخته تبیینی بدین جهت است که 

تلف عاد مخهای کیفی ابداده گردآوری با سپس ود،های کمی گردآوری شهداد ابتدا که تضرورت آن اس

ق روش تحقیق های کیفی )از طریگردآوری داده با آن از پسلذا  .گردد آشکار تریاین پدیده با تفصیل بیش

 .(1386)بازرگان،  پردازدمشکل و چگونگی رخ دادن آن می به درک ،برخاسته از داده ها(

کمی  های داده به را لیاص وزن پدیده، یک ریحتش منظور به پژوهشگر ،تشریحی آمیخته تحقیق های رحدر ط

 فرآیند همچنین،. دکنمی استفاده پدیده مختلف ابعاد ریحبرای تش کیفی های داده از ادهد، اماختصاص می

 سپس ود،شهای کمی گردآوری میاول، داده مرحله در. رساندمی انجام به هرا در دو مرحل هاداده گردآوری

 کردن کارو آش بیشتر توضیح برای کیفی هایداده از ر،یگد عبارت به گردد؛می گردآوری یهای کیفداده

 تحقیق طرح واریتحقیق، دش انجام مراحل کاریشود با وجود آشاستفاده می برانگیز ابهام های جنبه برخی

 هایداده گردآوری با دپدیده مورد مطالعه را بای از جنبه کدام که این گر دربارهاست که پژوهش آن در تشریحی

 (.1،2003)کراسول نماید گیریی کند، الزم است قبال تصمیمکیفی بررس

جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز که دارای مدرک 

نفر  196مورگان  -)کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(، می باشد. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی

                                                           
1 Creswell 
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پرسشنامه ی تحویل داده  196تصادفی طبقه ای نسبت به هر حوزه انتخاب شدند که از  محاسبه شد و با روش

( 2001عدد عودت داده شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه ی اوری و همکاران ) 155شده 

تفاده از گویه می باشد. روایی این پرسشنامه با اس 68که از پایان نامه روح بخش گرفته شده است و دارای 

نظرات اساتید صاحب نظر در گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تایید قرار 

 محاسبه شد.  93/0گرفت و برای پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ی میزان آشنای انجام شده است که به منظور روش تحلیل محتوای استنباطیقسمت کیفی پژوهش با 

یریت دانش کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز از مفهوم مدیریت دانش شخصی و هر یک از مهارت های مد

دیریت شخصی و همچنین تعیین مهم ترین فعالیت هایی که کارکنان در حوزه ی هر یک از مهارت های م

 دانش شخصی انجام می دهند.

، به این معنا که، در هنگام 1کیفی، با معیار قرار دادن اشباع نظری لذا بدین منظور برای گردآوری داده های 

مصاحبه هر زمان که مصاحبه کننده احساس کرد که نتایج از لحاظ نظری به حد اشباع رسیده است و داده های 

یر دیگر، صرفا تکرار داده های قبلی می باشند می تواند فرایند نمونه گیری خود را متوقف و به تحلیل و تفس

نفر از کارشناسان مورد مصاحبه قرار گرفتند. عالوه بر این 15(. به این منظور، 1389داده ها بپردازد )آریان،

نفر از کارشناسانی که تحصیالت کارشناسی ارشد در رشته  2تعداد به منظور اعتباریابی نتایج به دست آمده با 

نفر از کارشناسان مورد مصاحبه  17براین در مجموع علم اطالعات و دانش شناسی داشتند مصاحبه انجام شد. بنا

 قرار گرفتند.

داده های  وروش های تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر را می توان به دو دسته تحلیل داده های کمی 

خش آمار در دو ب SPSSکیفی تقسیم کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزار آماری 

ف معیار، فراوانی نباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های مانند، میانگین، انحراتوصیفی و است

مستقل و تحلیل  tو درصد فراوانی استفاده شد. همچنین، از روش های آمار استنباطی مانند، همبستگی، آزمون 

 ستفاده شد.واریانس یک راهه برای تعیین رابطه ی بین متغیرها و نیز مقایسه ی حوزه ها ا

ی مدیریت همچنین، جهت پاسخ به سوال مهم ترین فعالیت هایی که کارکنان در حوزه هر یک از مهارت ها

وش مصاحبه ردانش شخصی انجام می دهند و میزان آشنایی و درک کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز، از 

فاهیم از روش مین شناسایی حوزه ها و نیمه ساختاریافته استفاده شد و برای تحلیل داده های کیفی و همچن

شکار نمودن آتحلیل تفسیری بهره گرفته شد. در تحلیل تفسیری، پژوهشگر درصدد است تا در حد امکان، به 

ده سازی مصاحبه های (. بنابراین، پس از پیا1377پیام های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد )حافظ نیا، 

ی مربوط دقت خط به خط تحلیل شدند و براساس آن مفاهیم و سپس حوزه هاصورت گرفته، متن مصاحبه به 

یز در این زمینه نبه هر یک از مفاهیم مشخص شدند. عالوه براین، ابزارها و روش های مورد استفاده کارکنان 

 استخراج شد.

 

 

                                                           
1 . Saturation 
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 یافته ها

یکی از  سی قرار گیرد.جهت انتخاب آزمون های آماری در این بخش الزم است نرمال بودن توزیع مورد برر

چیک مستلزم هیع جامعه است اما آمار ناپارامتریتوزنرمال بودن ک، یدر آمار پارامترهای اساسی فرضشیپ

 آزمونها از ست. در این پژوهش جهت اطالع از نرمال یا غیر نرمال بودن دادهیع نیدر مورد توز یگونه فرض

 آورده شده است. 1یج آن در جدول که نتا است شده استفاده 1اسمیرنوف-کولموگروف

 

  

 هارای سنجش نرمال بودن دادهب اسمیرنوف-آزمون کولموگروفنتایج  .1جدول 

 P آماره متغیر

 200/0 054/0 مهارت بازیابی اطالعات

 082/0 078/0 مهارت ارزیابی اطالعات

 200/0 062/0 مهارت سازماندهی اطالعات

 078/0 079/0 مهارت اشتراک دانش و اطالعات

 200/0 062/0 مهارت تجزیه و تحلیل اطالعات

 095/0 088/0 مهارت انتشار دانش و اطالعات

 200/0 061/0 مهارت امنیت اطالعات

می توان گفت س باشد پیم 05/0 یداری بیشتر از مقدار خطایچون مقدار سطح معن، 1 جدول با توجه به نتایج

از آزمون می توان غیرها مت تحلیل، برای داده ها نرمال بودنتایید براین با باشند. بنایپژوهش نرمال م یهامؤلفه

مونه ای و سایر آزمون تی تک نتوان از آزمون ها، میبه بیان دیگر، با نرمال بودن دادهکرد. پارامتری استفاده 

پنج نمره گذاری  تاپاسخ گویه ها براساس طیف لیکرت از هرگز تا همیشه تنظیم شد و از یک  ، استفاده کرد.ها

ت اگر میانگین به عنوان میانه نظری پاسخ ها انتخاب شد. با توجه به سواال 3صورت گرفت. بدین منظور عدد 

خوردار است و بیشتر باشد به این معنی است که شاخص مورد نظر از وضعیت مطلوبی بر 3متغیر مورد نظر از 

بی برخوردار است که شاخص مورد نظر از وضعیت نامطلوباشد به این معنی  3اگر میانگین متغیرها کمتر از

 پردازیم.های حاصل از پژوهش حاضر میاست. حال با توجه به مطالب ذکر شده، به تجزیه و تحلیل یافته

(، دارای هفت مهارت می 2001در پژوهش حاضر مدیریت دانش شخصی براساس مدل اوری و همکاران )

به ترتیب بیش ترین میانگین این مولفه  2است. با توجه به داده های جدول  باشد که مورد ارزیابی قرار گرفته

، انتشار دانش و اطالعات 69/3، امنیت اطالعات با میانگین 74/3ها عبارتند از: سازماندهی اطالعات با میانگین 

شتراک دانش و ، ا62/3، ارزیابی اطالعات با میانگین 67/3، بازیابی اطالعات با میانگین 69/3با میانگین 

                                                           
1 . Kolmogorov-Smirnov 



 

 1398 بهار ،53دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 
66 

 

. با توجه به این که، میانگین کلیه متغیر ها 51/3و تجزیه و تحلیل اطالعات با میانگین  54/3اطالعات با میانگین 

بزرگتر هستند. می توان گفت که، کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به این مهارت ها در  3از عدد 

در سطح مطلوب می  64/3انش شخصی کارکنان با میانگین سطح مطلوب ارزیابی شدند و همچنین، مدیریت د

 باشد.

 . میانگین و انحراف معیار ابعاد مدیریت دانش شخصی2جدول 

 انحراف معیار میانگین ابعاد مدیریت دانش شخصی

 58/0 67/3 بازیابی اطالعات

 64/0 62/3 ارزیابی اطالعات

 65/0 74/3 سازماندهی اطالعات

 67/0 54/3 اتاشتراک دانش و اطالع

 058/0 51/3 تجزیه و تحلیل اطالعات

 77/0 69/3 انتشار دانش و اطالعات

 58/0 69/3 امنیت اطالعات

 56/0 64/3 مدیریت دانش شخصی

 

 شهید دانشگاه کارکنان شخصی دانش نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت 3در جدول 

 وزهح و خدمت سابقه تحصیلی، مدرک جنسیت، همچون آنان ناختیش جمعیت های مولفه با اهواز چمران

 اشتغال آورده شده است. محل

P  (870/0 )( و مقدار 013/0شود، با توجه به مقدار ضریب همبستگی )، مشاهده می3طور که در جدولهمان

متغیر( وجود ندارد و ی صفر )عدم وجود رابطه بین دو است بنابراین، دلیلی برای رد فرضیه 05/0تر از که بیش

طور که ای وجود ندارد. همانبین جنسیت و مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز رابطه

تر ( که کوچک010/0)  P( و مقدار 205/0شود، با توجه به مقدار ضریب همبستگی )مشاهده می 3در جدول 

ی صفر )عدم وجود رابطه بین دو متغیر( رد ه فرضیهاست رابطه معنادار است. این بدین معناست ک 05/0از 

های مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران شود. بنابراین، بین مدرک تحصیلی و مهارتمی

ی همبستگی این رابطه 205/0ی همبستگی مثبت وجود دارد. اما، با توجه به مقدار ضریب همبستگی اهواز رابطه

 ضعیف است.

P  (185/0 )و مقدار  (-107/0شود، با توجه به مقدار ضریب همبستگی )مشاهده می 3ه در جدول طور کهمان

ی صفر )عدم وجود رابطه بین دو متغیر( وجود ندارد و است بنابراین، دلیلی برای رد فرضیه 05/0تر از که بیش

 ای وجود ندارد. ابطهریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز ری خدمت و مدیبین سابقه

تر ( که بیش832/0)  P( و مقدار -017/0دار ضریب همبستگی )شود، با توجه به مقطور که مشاهده میهمان

ی صفر )عدم وجود رابطه بین دو متغیر( وجود ندارد و بین حوزه است بنابراین، دلیلی برای رد فرضیه 05/0از 

 ای وجود ندارد. گاه شهید چمران اهواز رابطهمحل خدمت و مدیریت دانش شخصی کارکنان دانش
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 چمران شهید دانشگاه کارکنان شخصی دانش : نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای مدیریت3جدول شماره 

 شناختی جمعیت های مولفه با اهواز

 

 در مرحله دوم پژوهش

در این بخش، تالش شد میزان آشنایی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز با مفهوم مدیریت دانش شخصی 

ی که کارکنان در هر یک از حوزه های مدیریت دانش شخصی )بازیابی و همچنین تعیین، مهم ترین فعالیت های

اطالعات، ارزیابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، اشتراک دانش و اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات، انتشار 

 دانش و اطالعات و امنیت اطالعات( انجام می دهند مورد بررسی قرار گیرد.

ری اطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. بدین برای پاسخ به این سوال و جمع آو

 "از مفهوم مدیریت دانش شخصی آگاهی دارند؟"گونه که با طرح سوالی از مصاحبه شوندگان مبنی بر این که 

میزان آشنایی و فعالیت های اصلی هر یک از حوزه های  "دانش شخصی خود را چگونه مدیریت می کنند؟"و 

دیریت دانش شخصی شناسایی و استخراج شدند. برای این منظور از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. پس م

از انجام مصاحبه، مهم ترین نکات به عنوان مفاهیم استخراج گردید و مفاهیم دارای معانی مشترک به صورت 

دانش شخصی معرفی  منظم دسته بندی شدند و به عنوان حوزه های اصلی هر یک از مهارت های مدیریت

شدند. در ادامه سعی شد حوزه های استخراج شده را در چارچوب الگوی مدیریت دانش شخصی اوری و 

، نتایج مربوط به مهارت مدیریت دانش شخصی و حوزه 4( تطبیق داده شود، که در جدول 2001همکاران )

 های هر یک از مهارت های مدیریت دانش شخصی آورده شده است.

 

 

 

 

 متغیر
ضریب همبستگی 

 اسپیرمن
 N سطح معناداری

 شخصی دانش رابطه بین مدیریت

  کارکنان  با

 155 870/0 013/0 جنسیت

 155 * 010/0 205/0 تحصیلی مدرک

 155 185/0 - 107/0 خدمت سابقه

 155 832/0 - 017/0 محل حوزه
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 نتایج مربوط به مهارت های مدیریت دانش شخصی و فعالیت های معطوف به آن. 4جدول 

 نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها مهارت های مدیریت دانش شخصی

حوزه های مدیریت دانش شخصی از 

 (2000دیدگاه اوری و همکاران )
 روش/ابزار حوزه های مربوط با هر مهارت

ت
العا

ی اط
بازیاب

 

 آوری اطالعاتگرد گردآوری اطالعات
 

 کسب و فراگیری دانش و اطالعات آزمایش کردن

 پرسیدن پرسش های شفاهی

پرسیدن از همکاران 

)تلفنی،حضوری(، متخصصان 

 موضوعی

 جستجو براساس نیاز آشنایی با موضوع مورد نیاز کلیدواژه های جستجو

 استفاده از اینترنت

 جستجو دانش و اطالعات
ت های معتبر و اینترنت)رجوع به سای

 پایگاه های اطالعاتی(

 کسب تجربه
 کار مداوم

 تجربه شخصی

 جمع آوری اطالعات مورد نیاز
 مراجعه به اطالعات بایگانی شده، آیین

 نامه ها و بخشنامه ها

 استخراج کردن
شرکت در کنفرانس ها و کالس های 

 آموزشی

ت
العا

ی اط
ارزیاب

 

انتخاب اطالعات براساس 

 مرتبط بودنکیفیت و 

 ارتباط مدرک با نیاز اطالعاتی

 اعتبار مدرک

 بر مبنای مفهومی و معنایی

 بررسی نویسنده ارائه دهنده

 تجربه شخصی تشخیص پایگاه های معتبر

 برمبنای قضاوت شخصی انتخاب اطالعات مفید از غیرمفید

 با همکاری متخصصان موضوعی بررسی اطالعات پایگاه ها

 ردهای تعیین شدهاستاندا 

ت
العا

ی اط
ده

سازمان
 

 مرتب کردن
 نظم و ساختاربندی اطالعات

 اولویت بندی اطالعات
 براساس اهمیت اطالعات

ترکیب اطالعات جدید به 

 قدیم
 براساس ماهیت کاری براساس برنامه ریزی ذهنی

 براساس فوریت زمانی و ماهیت کاری استخراج کلیدواژه های ضروری ترکیب کردن
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 تولید و توسعه

 اهمیت و حساسیت حوزه کاری بایگانی و ذخیره اطالعات

 براساس موضوع، اهمیت کاری، زمان دسته بندی اطالعات

 مستند سازی اطالعات
براساس حساسیت کاری و مهم بودن 

 اطالعات

 فایل بندی دستی و الکترونیکی ثبت و ضبط اطالعات

 به روز رسانی اطالعات

 ساالنه آرشیوهای

 ذخیره به صورت چاپی

 ذخیره در فلش

 ذخیره به صورت الکترونیکی

ت
العا

ش و اط
ک دان

اشترا
 

 ارتباط کاری شناسایی مشکالت گوش دادن

تعامل با دیگران برای درک 

 ایده آنان
 ارتباط با همکاران

گروه های بحث )مجازی و 

 غیرمجازی(

 حل مناقشات

 ارتباط با همکاران )تلفنی و حضوری( پیدا کردن راه حل ها

 به صورت الکترونیکی کمک به دیگران

 اتوماسیون شناسایی نقاط ضعف

 ایمیل اصالح فرایندهای کاری

 مکاتبات 

ل 
حلی

جزیه و ت
ت

ت
العا

اط
 ابزارهای الکترونیکی 

تجزیه و تحلیل اطالعات قبل از 

 سازماندهی
 با کمک همکاران

 ارینرم افزارهای آم

از تجزیه و تحلیل با توجه به اهمیت و نی

 اطالعاتی
 افراد خبره در حوزه موضوعی

 براساس تجارب کاری  

ت
العا

ش و اط
انتشار دان

 به صورت الکترونیکی اطالع رسانی کنفرانس 

 شبکه های مجازی تبادل اطالعات سمینارهای گروهی

 استفاده از فناوری های نوین

 فنیتل آموزش به مراجعان

 برگزاری کارگاه های آموزشی پاسخگویی به مراجعه کنندگان

 قرار دادن اطالعات در اختیار همکاران

 و مراجعان

برگزاری کالس های آموزشی با 

 توجه به سطح علمی مخاطب
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 اشتراک اطالعات
استفاده از ابزارهای آموزشی 

 )پاورپوینت و اسالید(

 نوشتن مطالب علمی
از طریق وبالگ و سایت  اطالع رسانی

 رسمی

 اطالعیه و بروشور ارائه و سخنرانی

ت
العا

ت اط
امنی

 

 ذخیره اطالعات در فلش محافظت از اطالعات محرمانه بودن اطالعات

 ذخیره در گوگل درایو پشتبان گیری از اطالعات حقوق مالکیت فکری

 ایمیل کردن جلوگیری از سوء استفاده دیگران پشتیبان گیری

 بایگانی کردن

 ذخیره در تلفن همراه فاش نکردن اطالعات شخصی

فاش نکردن اطالعات سری و مهم 

 کاری
 رمز و پسورد رایانه شخصی

 رعایت امنیت اطالعات کاری
 دیوار های امنیتی

 بایگانی اطالعات

 

 بحث و نتیجه گیری

ست که در سطح ا 64/3چمران اهواز برابر با  میانگین کلی مدیریت دانش شخصی برای کارکنان دانشگاه شهید

(، آموزنده، 2013(، درویش، احمدنیا و قریشیان )2009مطلوب ارزیابی شدند. این یافته با نتایج چئنگ )

مدیریت  (، همخوانی دارد. در تمامی این پژوهش ها وضعیت1394( و روحبخش )1392تاجداران و غائبی )

(، باقری 2015ثیر )به باال ارزیابی شدند. اما با نتایج پژوهش المن و تا دانش شخصی افراد در سطح متوسط رو

 دند. ش( همخوانی ندارد. در این پژوهش ها وضعیت مدیریت دانش شخصی در سطح متوسط ارزیابی 1394)

، 74/3یانگین در بین مهارت های مدیریت دانش شخصی به ترتیب بیش ترین میانگین سازماندهی اطالعات با م

، ارزیابی 67/3یانگین م، بازیابی اطالعات با 69/3، انتشار اطالعات با میانگین 69/3یت اطالعات با میانگین امن

می  51/3میانگین  و تجزیه و تحلیل اطالعات با 54/3، اشتراک اطالعات با میانگین 62/3اطالعات با میانگین 

 باشد که در سطح مطلوب ارزیابی شدند.

ت دانش فته، کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز تا حدودی با عنوان مدیریبراساس مصاحبه صورت گر

و معرفی  شخصی آشنایی داشتند. اما بعد از توضحیاتی توسط مصاحبه کننده و تعریف مدیریت دانش شخصی

 دهند.  مهارت های آن، با عنوان مدیریت دانش شخصی آشنا شدند و توانستند به سواالت مصاحبه پاسخ

به مصاحبه های انجام شده، به نظر می رسد که پاسخ دهندگان با مهارت های بازیابی اطالعات ، ارزیابی  با توجه

اطالعات و سازماندهی اطالعات و امنیت اطالعات آشنایی کامل دارند و فعالیت های مربوط به هر یک از این 

ا در مهارت تجزیه و تحلیل اطالعات، مهارت ها را به خوبی و از طریق روش های مختلف از انجام می دهند. ام

به نظر می رسد که، آگاهی کافی از این مهارت را ندارند و اغلب نمی دانند که، با چه روش هایی تجزیه و 
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تحلیل اطالعات صورت می گیرد و همچنین، با توجه به نتایج مصاحبه های صورت گرفته این گونه به نظر می 

شتراک دانش و اطالعات و انتشار دانش و اطالعات را به جای یکدیگر رسد که، پاسخ دهندگان دو مهارت ا

به کار می گیرند و با مفاهیم این دو مهارت آگاهی کافی ندارند. این نتایج نشان می دهد که، نتایج تجزیه و 

تحلیل داده های کمی در مورد مهارت های تجزیه و تحلیل اطالعات و اشتراک دانش و اطالعات و انتشار 

نش و اطالعات با نتایج مصاحبه های صورت گرفته مطابقت ندارد و این نشان می دهد که، کارکنان نتوانسته دا

اند به درستی به سواالت پرسشنامه جواب دهند و یا در هنگام پاسخ به سواالت پرسشنامه، توجه کافی به سواالت 

 نداشته اند. 

(، روح بخش 1395فت نشد. این یافته با نتایج پابخش )بین جنسیت و مدیریت دانش شخصی رابطه معناداری یا

ابی مدیریت ( که به ارزی1392( همخوانی دارد. اما در پژوهش محمدی و باقری )1394(، ابراهیمی )1394)

انش شخصی رابطه دجنسیت و مدیریت  مؤلفه، بین اندپرداختهدانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 که به یافته پژوهش حاضر همخوانی ندارد.معناداری وجود داشت 

ی پژوهش جعفری هاافتهبین مدرک تحصیلی و مدیریت دانش شخصی رابطه معناداری یافت شد. این یافته با ی

نش شخصی را (، که در پژوهش خود رابطه بین تحصیالت با توانمندی افراد در مدیریت دا1391و همکاران )

( همخوانی 1395ابخش )(، پ1394ی پژوهش ابراهیمی )هاافتهی دارد. اما با یمورد ارزیابی قرار دادند، همخوان

 ندارد.

ی پژوهش پابخش هاافتهبین سابقه خدمت و مدیریت دانش شخصی رابطه معناداری یافت نشد. این یافته با ی

دارد. با وانی ن( همخ1394ی پژوهش ابراهیمی )هاافته(، همخوانی دارد. اما با ی1394(، روح بخش )1395)

کافی در مدیریت دانش خود کسب  هامهارتی کار کارکنان تجربه و سابقهبا باال رفتن  رفتیمانتظار  کهنیا

ی خدمت کارکنان نقش سابقهکنند و بتوانند اطالعات خود را بهتر مدیریت کنند اما، نتایج نشان دادکه میزان 

 انش شخصی کارکنان ندارد.   ی در توسعه یا عدم توسعه مدیریت دداریمعن ریتأثو 

ی پژوهش هاافتهی وجود ندارد. این یافته با یداریمعنبین حوزه محل خدمت و مدیریت دانش شخصی رابطه 

ن دانشکده محل (، که رابطه بی1394ی پژوهش ابراهیمی )هاافته( همخوانی دارد. اما با ی1394روح بخش )

 ارد.یات علمی مورد ارزیابی قرار داد همخوانی ندخدمت و مدیریت دانش شخصی را در بین اعضای ه

ی موفق، برای حفظ موقعیت و توسعه دانش، هاسازمانی پیشرفته امروزی هاطیمحتحقیقات نشان داد که، در 

ی مستمر هستند. همچنین، بقا و رشد سازمان در شرایط پیچیده هاینیآفردانشنیازمند توانمندی، نوآوری و 

را به افراد  العمرماداموعده اشتغال  توانندینم هاسازمانخلق و پذیرش نوآوری است. امروزه امروزی، وابسته به 

باید  هاسازمانکه، افراد و  اندکردهکه الفلین و کوسکی نیز بیان  گونههمانو حتی کارکنان خود بدهند 

ی احرفهاقتصادی و پایداری برای ، کارایی العمرماداماز دانش خود را درک کنند و با یادگیری  مؤثری هاارزش

که، برای نوآوری و تعالی  شودیممستقل را برای خود تضمین کنند. بنابراین، با توجه به این امر مشخص 

سازمان افراد قبل از خلق و آفرینش دانش سازمانی، باید در مدیریت و هدایت صحیح دانش فردی خود توانمند 
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 اندازچشمی در سطح سازمان شده که، سازمان را به نیکارآفرآوری و باشند. توانمندی افراد باعث خلق نو

 ی مدیریت دانش شخصی خود را تقویت کنند.هامهارتمطلوب خود خواهد رساند. بنابراین الزم است افراد 

بررسی متون نشان داد که، مهارت سواد اطالعاتی در مدیریت دانش شخصی کارکنان اثرات قابل توجهی  

ی سواد اطالعاتی، قادر خواهند بود نیاز اطالعاتی خود را تشخیص داده و هامهارتد با یادگیری دارد و افرا

، هامهارتو مسئوالنه اطالعات بپردازند و در واقع با فراگیری این  مؤثرهمچنین، به جایابی، ارزیابی و استفاده 

 ازمان توسعه خواهد یافت.تبدیل شوند. در نتیجه، مدیریت دانش در س العمرمادامبه فراگیرانی 

 که مدیریت دانش شخصی بر بهبود عملکرد مدیریت دانش سازمانی نیز تأثیر گذار است دانشگاهبا توجه به این

های مدیریت دانش شخصی کارکنان از طریق برنامه های مختلف از باید به دنبال توسعه و بهبود مستمر مهارت

ی های حل مسأله، خالقیت، نحوههای سواد اطالعاتی، شیوهکارگاه توان بههای آموزشی که میجمله: کارگاه

ی مدیریت های عملی در زمینههای آموزشی و کارگاهی اطالعات اشاره کرد. استفاده از دورهارتباطات و ارائه

ی مدیریت دانش شخصی به روزتر تواند به کارکنان کمک نماید تا در حوزهاطالعات و دانش شخصی می

ی ها بایستی در استخدام و به کارگیری کارکنان جدید، مؤلفهو در این زمینه توانمندتر عمل کنند. دانشگاهبوده 

 توجه قرار دهند.  های مختلف آن را موردمدیریت دانش شخصی و مهارت

 

 فهرست منابع

 .86-95. (25ی. فصلنامه علوم اجتماعی )نظریه مبنای -(. معرفی روش تحقیق کیفی1389آریان، عاطفه )

وین کتب علوم (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تد1395حافظ نیا، محمدرضا )

 انسانی دانشگاهها )سمت(.

ن تحصیالت (. بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطالعات شخصی دانشجویا1392آموزنده، تاجداران و غائبی )

ه دانش شناسی )علوم کتابداری و اطالع رسانی . فصلنام1390-91تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 

 .19-10(، 25)7و فناوری اطالعات(. 

دانشگاه شیراز  (. بررسی رابطه بین مولفه های خود راهبری و مدیریت دانش فردی مدیران1394باقری، امین )

وه مدیریت انشناسی، گرو علوم پزشکی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و رو

 آموزشی.

م آموزشی و (. روش های تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای کندوکاو در مسایل نظا1386بازرگان، عباس )

 . 119-101(: 3) 37حل آن ها. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران. 

از مهارت  شگاه شهید چمران اهواز(. بررسی میزان برخورداری اعضای هیات علمی دان1395پابخش، ژیال )

 چئونگ و تسویی. پایان نامه کارشناسی ارشد  PKM2.0های مدیریت دانش شخصی براساس مدل 

 دانشگاه شهید چمران اهواز. 

یان روسای (. بررسی میزان مدیریت دانش شخصی در م1392درویش، حسن؛ احمدنیا، هادی و قریشیان، علی )

ومین همایش ملی مدیریت و تهران: ترسیم نیمرخ شایستگی فردی. د های پیام نور استاندانشگاه

 .1392اردیبهشت  19و  18کارآفرینی. 
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