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Background and Aims: The present study aimed to designing a Knowledge 

management model with an emphasis on Creativity And faculty members development 

in universities executing distance Education. 

Methods: The research method is combination of quantitative-qualitative type. 

The study population consists of all faculty members of distance education 

administration universities around the country that counts to 5101 members. In the 

qualitative phase sampling, by using purposive sampling method (convenient), consist 

of 12 experts in the field of management and in quantitative phase, include random 

sampling. To gather data, researcher used three types of self-made questionnaire 

(knowledge management and Creativity, improvement of faculty members). Data 

normality was analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test. Using structural equation 

model, which in fact is a combination of path analysis graph and confirmatory factor 

analysis, structural equation models were used to analyze the path and model fitness 

(using AMOS software). 

Results: Findings indicate that the current status of knowledge management and 

faculty member’s development in distance learning administration universities holds a 

desirable level for its all components with regard to the average result of criteria 

average (50). Pearson coefficient results show that there is a direct and strong 

significant correlation between two variables of knowledge management and creativity 

and also between creativity and improvement in the statistical community; and 

considering variable arrangement are defined 66 percent for improvement variance and 

62 percent for creativity variance. The obtained model also has a good fit. 

Conclusions: To keep pace with new developments in the training of faculty 

members, we need creativity and continuous improvement of personal, professional 

and organizational in knowledge, skills and attitudes they have and if we do the job 

well, they can change into very useful elements in universities. 
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با تأکید بر خالقیت و بهسازی اعضای  دانش تیریمدپژوهش حاضر به طراحی الگوی  زمینه و اهداف:

 پردازد. های مجری آموزش از دور می ی دانشگاهعلم یئته

کیفی بوده -ترکیبی از نوع کمی روش، نظر ازف، کاربردی و هد ازنظرپژوهش حاضر : بررسیروش 

های مجری آموزش از دور کشور  علمی دانشگاه هیئت ی ااست. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اعض

ی(، احتمال ریغگیری هدفمند) نمونه صورت  بهگیری در مرحله کیفی  نفر بوده است. روش نمونه 1515شامل

گیری تصادفی شده است و تعداد نمونه  ه مدیریت و در مرحله کمی شامل نمونهنفر از خبرگان حوز 51شامل 

ساختارمند،  ها، از ابزار پرسشنامه غیر باشد. جهت گردآوری داده نفر می 713بر اساس جدول مورگان 

برای بررسی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی  شده است. ساختارمند و ساختارمند استفاده  نیمه

 و ریمس لیتحلبرای  واسمیرنوف  -کولموگروفها با استفاده از آزمون  نرمال بودن دادهاست.  شده  تفادهاس

از  ،ها تجزیه تحلیل داده رای( و بAMOS افزارنرم)ی با کاربردساختار معادالت از مدل برازش یبررس

 .است شده  استفاده  Lisrel v8.80افزار  نرم

های مجری  علمی دانشگاه ت دانش، خالقیت و بهسازی اعضای هیئتوضعیت موجود مدیری: ها یافته

ها، در سطح  (در تمام مؤلفه11آموزش از دور با توجه  به باال بودن میانگین حاصل از میانگین معیار)عدد

 یهمبستگ یآمار جامعه در یبهساز و تیخالق و همچنین تیخالق و دانش تیریمد نیبمطلوبی قرار دارد و 

 گفت تسامح با توانیم، مدل برازش به مربوط شاخص 4 از ،درمجموعو  دارد وجود یقو و میقمست معنادار

 .است برخوردار یمناسب نسبتاً یبرازندگ از مدل

 اعضای هیأت علمی در و سازمانی ای فردی، حرفه مداوم بهسازی به خالقیت و نیاز: گیری نتیجه

 مناسبی بسیار تغییر عناصر به توانند می شود انجام خوبی به  کار این اگر داریم و ها نگرش و مهارت دانش،

 شوند. تبدیل ها دانشگاهدر 

 ی، آموزش از دورعلم ئتیهمدیریت دانش، خالقیت، بهسازی اعضای  کلیدی کلمات 
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 مهمقد 

اند و سازمان  ها تشکیل داده ها را انسان امروزه اساس سازمان

یعنی جمعی از کارکنان با روحیات، عالیق، افکار، دانش و شرایط 

سازمان هرگز وجود خارجی پیدا  ها آنمتفاوت که بدون  فیزیکی

 عنوان بهکند. لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان  نمی

 موردتوجههای سازمان  سرمایه نیتر مهمصاحبان دانش و 

، از سوی دیگر تداوم حیات سازمانی و بالندگی آن به اند قرارگرفته

ه وابسته است که به هایی چون خالقیت، نوآوری و توسع زمینه

شود. ارزشمندترین  سازمان در جامعه منجر می روزافزوننفوذ 

 که یطور بهمنبع هر سازمان، دانش کارکنان آن سازمان است 

، به موقعیتی استوار برای دانش یریتمدبرخورداری از اطالعات و 

و حتی توان  شده لیتبدهای پویا و نوآور  ادامه حیات در سازمان

ازارها و تجارت، منوط به کسب، توسعه و روزآمدی رقابت در ب

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی
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عصری که ساختار فکری آن آکنده دانش فردی و سازمانی است. 

نی ااز عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انس

 .[1]عملکردی است یانسان یروین یجا به دانش گراخالق و 

 بهتر در، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشتر و رو نیازا

جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با 

مدیریت  متقابالو  دانش یریتمدعوامل عدم اطمینان، حفظ 

عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروری  خالقیت و نوآوری، آن را به

های  پذیری، در زمره برنامه جهت پیشگامی در عرصه رقابت

 عصر دانش، تحوالت ز طرف دیگر اخود قرار دهد.  دار اولویت

ها  های موجود در سازمان ها و سیستم ی را در برنامها مالحظه  قابل

هایی که در راستای  به همراه داشته است. در این میان، سازمان

های سازمانی در حل مسائل و  سازی و گسترش ظرفیت توانمند

 کنند، در عرصه های فکری فعالیت می همچنین افزایش سرمایه

های داخلی یا خارجی، از قدرت دوام و بقای بیشتری  رقابت

دانش، یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی  برخوردارند. مدیریت

های پیشرو با استقرار آن ضمن حفظ تخصص  است که سازمان

سازی  فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک

شود،  سانی ناشی مییا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه ان

ای است که  دانش اصطالح تازه مدیریت. [1]کنند یمجلوگیری 

است. این  داکردهیپجایگاه مهمی در نظریه و عمل مدیریت 

شود که از طریق  یی استفاده میگردها فرامفهوم برای توصیف 

ها برای رسیدن به برتری رقابتی، به تولید و  ، سازمانها آن

دازند و آن را در دسترس همه کارکنان پر ی دانش میده سازمان

مدیریت دانش، فراگرد استفاده از  گرید عبارت بهدهند؛  قرار می

های  سرمایه فکری برای تفوق سازمان در رقابت با سازمان

 دانش مدیریت معتقدند Development and Prusak [.5]همتاست

 انیک سازم دانش های سرمایه توسعه و یبردار بهره از است عبارت

چهارچوب یا نظامی  دانش تیریمد سازمان. اهداف تحقق جهت در

ها  است تا سازمان شده یطراحها  است که برای کمک به سازمان

کارگیری و استفاده  ، بهلیوتحل هیتجزبتوانند از طریق کسب، 

تری را در دنیای پیچیده  گیری بهتر و سریع مجدد دانش، تصمیم

دانش در مؤسسات آموزشی، فرایند  مدیریت .[3]امروز داشته باشند

خلق و انتشار اطالعات، انتخاب،  افتهی سازمانسیستماتیک و 

)آشکار( و ضمنی، برای ایجاد  صریح ی و گسترش دانشساز خالص

تر کردن محیط  تواند برای مستحکم که می فرد  به منحصرارزشی 

بر اساس مطالعه . [3]قرار گیرد مورداستفادهیادگیری و تدریس 

و  Newman & Conrad یبند میتقسبیات تحقیق، مطابق اد

، چهار فرایند عمومی مدیریت دانش Masa and Testaهمچنین 

دانش  دانش و کاربرد دانش، تسهیم دانش، حفظ شامل، خلق

 ،Masa and Testaو همچنین Newman & Conradباشد.  می

گو . در این الندا ارائه دادهبه شرح ذیل را  الگوی عمومی دانش

 ز:    اند ا عبارتابعاد شود؛ این  میی ده سازمان بعددانش در چهار 

 کارکنان ناشی های مهارت و تجربیات از دانش ،خلق دانش

 انجام جدید های کردن شیوه مشخص با افراد توسط دانش .شود یم

 در دانش چنانچه اوقات گاهی .شود خلق می علم، توسعه یا کارها

 [.3]شود می سازمان وارد بیرونی دانش دباش وجود نداشته سازمانی

و  ءهایی است که منجر به بقاتمامی فعالیت ،حفظ دانش

شود. فعالیت حفظ،  نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم می

های مربوط به اعتبار فعالیت ،شامل رفتارهای متنوعی است، مانند

 [.0]روز کردن آن دانش، به

از  است عبارت اشاعه دفراین ،دانش اشتراک یا تسهیم

 .سازمان بیرون آن، از فراتر حتی و فعالیت نقاط دانش توزیع

از طریق ارتباط و  دانش سازمانی انتقال ،گرید عبارت به

 [.8]دارد نیاز که شخص هر ی، بهسازمان فرهنگ

 در جهت باید سازمانی دانش یطورکل به ،کاربرد دانش

 سازمانی اگر .شود رفته کار به سازمان فرایند و خدمات محصوالت،

 مشخص آن مناسب جای در را دانش شکل صحیح یراحت به نتواند

 که زمانی .شد خواهد مواجه مشکل با رقابتی یها نماید در عرصه

 بتواند باید سازمان است، جهان امروز در موفقیت راه خالقیت

 یریکارگ به. گیرد کار به خود درجای مناسب را مناسب دانش

 فرایندهای دانش در از که است هایی عالیتف شامل دانش

اعتقاد دارد راز  Peter Drucker [.6]کنند یم استفاده وکار کسب

، اجرای صحیح مدیریت کیو ستیبها در قرن  موفقیت سازمان

های هزاره سوم اجرای مدیریت  دانش است. بنابراین در سازمان

اجرای آن ریزی برای  دانش ضروری بوده و مؤسسات باید با برنامه

ای به این موضوع  فزاینده طور بهها  اقدام کنند. موفقیت سازمان

تواند دانش را بین  مؤثر سازمان می طور بهوابسته است که چطور 

در  [.17]کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند

سازی دانش و خالقیت.  کاربرد دانش دو نکته مهم است؛ سهیم

اداره دانش و  ،دانش دو جزء دارد یریتتوان گفت مد پس می

توانایی برای خلق دانش جدید، با توجه به تغییرات سریع محیط. 

هاست. زیرا  دانش بیشتر مورد توجه سازمان جزء دوم مدیریت

شود که برای  منجر به تسهیل و افزایش خالقیت و نوآوری می

ای  ژهخالقیت وا [.11]سازمان مزیت رقابتی پایدار به همراه دارد

به معنای آفریدن است. در  "خلق"عربی است که ریشه آن 

نامه دهخدا خالقیت به معنای خلق کردن و بوجود آوردن  لغت

تعاریف  [.11]است و خالق شخصی است که دارای عقاید نو باشد

است.  شده ارائهنظران  مختلفی برای خالقیت از سوی صاحب
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Amabil
بر مواردی چون نظر خالقیت در تعریف خالقیت  صاحب 

دارد. بدین معنی که خالقیت  دیسطوح خالقیت و محیط تأک

های تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا  عبارت است از تولید ایده

 عامل یا اصلی هسته. کنند هم کار می گروه کوچکی از افراد که با

 با و جدید مفهوم ایجاد خالقیت مربوط به تعاریف همه در مشترك

خلق دانش جدید برای خالقیت،  Allardبه گفته  [.15] است ارزش

ها را برای استفاده از اطالعات،  یکی از دالیلی است که سازمان

شناخت عوامل مؤثر بر خالقیت افراد در  [.13]انگیزاند برمی

، بستری مناسب ها آنتواند کمک کند تا با تقویت  ، میها سازمان

بر خالقیت  مؤثرل برای پرورش و تعالی سازمان فراهم شود؛ عوام

کلی، عوامل مؤثر فردی و عوامل مؤثر سازمانی  دسته دودر 

و طبیعت،  وخو خلقشوند. عوامل فردی شامل،  ی میبند طبقه

شود  های عقالنی، ذهنی و فکری، علم و دانش می انگیزش، توانایی

و عوامل سازمانی شامل، سیستم پاداش، سیستم آموزش، شیوه و 

ی، ساختار سازمانی و امکانات زمانسا فرهنگسبک رهبری، 

یی در دوتا صورت بهبیشتر محققین، خالقیت را اغلب  [.13]باشد می

سنجش و  منظور بهاند. که در این پژوهش  مقابل هم قرار داده

ی بند طبقهبر اساس ی بند میتقسارزیابی خالقیت، بر اساس 

Nelson & Quvik   ابعاد خالقیت در حوزه سازمان به عوامل

 انکار  رقابلیغ مباحث از یکی شود. ی میبند دستهدی و سازمانی فر

برای  خالقیت بحث حیاتی اهمیت امروزی، های در سازمان

بروز  در دانش مدیریت مؤثر بسیار نقش دیگر سوی از و ها سازمان

امروزه در پیش گرفتن رفتارهای خالقانه  سازمانی است. خالقیت

ها،  ها، مؤسسات و شرکت انو ایجاد تغییر و دگرگونی در سازم

 تازه، های ایده از گیری و بهره تولید رو نیازاامری ضروری است. 

 بازار متغیر شرایط با بتواند که دهد می سازمان به را امکان این

 و رشد و داده موقع  به پاسخ ها فرصت و تهدیدها به شده، منطبق

اصلی  کمبود خالقیت و نوآوری نیز یکی از عواملیابد.  توسعه

توسعه است  پائین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال

های  ها خالقیت، نوآوری و آموزش و تا زمانی که این کشور

ای را ارتقاء  های حرفه استفاده از علوم و دانش و افزایش مهارت

ها، در سطح نازل  اند بازدهی و کارایی نیروی کار سازمان نداده

هایی برنده و کامیاب  ن شرایطی سازماندر چنی [.13]ماند باقی می

هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، 

ی رشد و پویایی و خالقیت در  حفظ بقاء و حیات خود، زمینه

های تحقق این مقوله،  سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند، یکی از راه

حیط شتاب تحوالت، م چراکه با توجه به [.10]دانش است مدیریت

رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، 

رود و  ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت به شمار می راهبردی

ها  های سازمان مدیریت اثربخشی دانش یکی از جدیدترین چالش

کند که در آن کسب  است و مدیریت دانش بستری فراهم می

اسر سازمان گذاری آن در سرت اطالعات، دانش و به اشتراك

شود و زمینه را برای ایجاد سازمانی خالق و نوآور  نهادینه می

ها  باید پذیرفت که اهمیت خالقیت نزد سازمان [.11]سازد فراهم می

Bryntesonپیوسته در حال رشد است. به قول 
امروزه در پاسخ به   

شود که  این سؤال که چرا باید خالقیت داشته باشیم؟ بیان می

های خالقانه در سازمان، نتیجه  ستیم. تالشچون مجبور ه

 Liao نتایج تحقیق .[91]گذاری در امر مدیریت دانش است سرمایه

and Tsui   دهنده ارتباط  واحد تولیدی در چین نشان 531در بین

باشد.  ها می مثبت بین کسب دانش و افزایش خالقیت در سازمان

مان افزایش ن در سازآیعنی هر چه میزان کسب دانش و اشتراك 

داشته باشد میزان خالقیت نیز در بین کارکنان افزایش خواهد 

یافت که این بیانگر وجود شدت همبستگی قوی بین دانش و 

تواند با مدیریت  مدیریت سازمان می [.17]خالقیت در سازمان است

صحیح خالقیت و نوآوری کارکنان دانشی خود، این امکان را برای 

های  حل در مسائل سازمانی که نیاز به راه ها به وجود آورد که آن

ها باید  جدید دارند، از این افراد بهره گیرند. بنابراین، سازمان

شرایطی را فراهم سازند تا خالقیت به شکل مداوم و پیوسته 

 ظهور یابد و ایجاد این شرایط از وظایف مدیریت دانش است.

د و برخی طبیعی است که در هر سازمانی برخی دانش تئوری مفی

گذاری این  نیز دانش عملی مفیدی دارند که در صورت به اشتراك

توان جهشی بزرگ درزمینه مدیریت دانش و از پی آن  دانش می

ه امروز [.11]ها شاهد بود رفتار نوآورانه و خلق دانش را در سازمان

رات  اساسی  و  یتغی ای  شده  است  که جهان  وارد  مرحله

نیز  یدر چنین  شرایطی، آموزش عال .است آن شتابان، از ویژگی

که سبب تمایز آن با آموزش  یرات بنیادی شدهیتغ دستخوش

 یرویتوجه به رشد و ارتقای ن [.11]های گذشته است در دهه یعال

ها برای مواجهه  های بهسازی در سازمان در قالب برنامه یانسان

ت و اس ریناپذ وری اجتناب رات و افزایش بهرهیمناسب با تغی

تا قبل از دهۀ  نیستند. ینیز از این امر مستثن یعلم ئتیه اعضای 

ش عالی بر توسعۀ دانشجویان متمرکز بود وزاصلی آم دیتأک 1607

بر  ،یمباحث توسعه در حوزۀ آموزش عال 1607اما در دهۀ 

رشد  تمرکز پیدا کرد و در این زمان، یعلم ئتیبهسازی اعضای ه

بهسازی اعضای هیت علمی به  یها رنامهدر توجه به ب یا العاده فوق

ی دارای اهداف علم ئتیهی اعضای  های توسعه فعالیت .وجود آمد

ارتقاء و توسعه فردی،  منظور  به؛ اما در کل باشد یممختلفی 

ی علم ئتیهای، آموزشی و سازمانی اعضای  حرفه

ی را استقرار علم ئتیهبهسازی  «Tileri» [.15]اند شده یطراح

بر کند  بخشد تعریف می یی که خلق دانش را بهبود میها تیفعال

ی، آموزش عالی در علم ئتیهبهسازی  هتعریف شبک اساس
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بر شود که  یی اطالق میها برنامهی به تمام علم ئتیهبهسازی 

، بر بهسازی اعضای ها برنامهی متمرکز است. این علم ئتیهی اعضا

ای  ای حرفهه ی تدریس، تحقیق و فعالیتها جنبهعلمی در  هیئت

معتقد است که حیات مؤسسات  «Stizett»کنند.  تأکید می

ی علم ئتیهاعضای  و تخصصوابسته به عالقه  ی،آموزش عال

ی نقش اساسی را در علم ئتیهاست؛ بنابراین، بهسازی اعضای 

کند؛ اعضای  نوآوری و ارتقای تعالی دانشگاهی ایفاء می

توانند  ود، میی با درك درست از محیط اجتماعی خعلم ئتیه

عامل تعالی دانشگاه تلقی شوند. پس بنابراین، بهسازی  عنوان به

ی، نقش بسیار مهمی را در ایجاد محیطی برای علم ئتیهاعضای 

اصطالح   [.13]کند قلمداد کردن آموزش و پژوهش ایفاء می ارزش با

او به انواع  ازنظروضع کرد و  آموزش از راه دور را اولین بار کراس

های اینترنت و اینترانت  آوری هایی اشاره دارد که از فن آموزش

آموزش الکترونیکی را  cooperکند.  برای یادگیری استفاده می

داند که با استفاده از ابزارهای  های آموزشی می مجموعه فعالیت

ی صورت ا شبکهی و ا انهیراالکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، 

هومی از آموزش الکترونیکی به تعریف مف Mayer. [13]گیرد می

داند که  پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمندی می

یادگیری در گسترش و تعمیق و  -ضمن تحول در فرایند یاددهی

پایدار ساختن فرهنگی فناوری اطالعات و ارتباطات نقش اساسی 

گیری از  آموزش از راه دور با بهره .[13]و محوری خواهد داشت

ی ارتباطات نسبت به شکل آور فنسریع در حوزه  یها شرفتیپ

ای بوده راه تکاملی سریعی را طی  خود که آموزش مکاتبه ابتدایی

کرده است. ارائه خدمات آموزشی از فاصله دور، به کمک وسایل 

ی و نیز جمع ارتباطارتباطی جدید، پیشرفت دانش فنی وسایل 

، آورانِ فنشرفت اجتماعی این پی توجه دانشمندان به ابعاد آموزش

است که امروزه، تقریبا تمام  افتهی  دستنتایج خوبی  چنان آنبه 

کشورهای جهان، اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت به استفاده از 

های  آن روی آورده و آموزش از راه دور را در مجموعه برنامه

 نتیجه این ،پژوهش پیشینه بررسی با [.10]اند دادهآموزشی خود قرار 

 تشریح سیستم زمینه در علمی تحقیقات بیشتر که شود می صلحا

 یها صورت مدل به ،پروژه محور های سازمان در دانش مدیریت

 مورد مختلفی های فعالیت نهیزم در که اند شده  ارائه ساختاری

 تحقیق روش همچنین ؛اند قرارگرفته لیتحل و  هیتجز و استفاده

 نهیزم در و بوده کمی ردرویک بر اساس ها آن در استفاده مورد

 شودمی مشاهده ادانش، بعض تیریمد سیستم دهنده لیتشک اجزای

 سیستم دهنده لیتشک اجزای از محدودی تعداد بر تنها که

 سایر از را این تحقیق آنچه .تأکید شده است دانش مدیریت

 و کیفی است رویکرد از استفاده سازد، می متمایز تحقیقات

جدید است که بتواند با  یک مدل حیطراپژوهشگر به دنبال 

دانش باعث افزایش خالقیت و بهسازی  کاربردی کردن مدیریت

 شود که تا های مجری آموزش از دور دانشگاه یعلم ئتیاعضای ه

 .نشده است حال اجرا  به

 بررسی  روش

ترکیبی از  روش، ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

آماری این پژوهش کلیه  جامعه. کیفی بوده است-نوع کمی

از دور کشور  آموزشهای مجری  ی دانشگاهعلم ئتیهاعضای 

باشد که شامل  عضو می 3171 ها آنباشند که تعداد  می

طوسی، دانشگاه  نیرالدینص خواجههای پیام نور، دانشگاه  دانشگاه

و  ریرکبیامتهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی 

تعداد نمونه بر در این پژوهش،  .شود یمرس دانشگاه تربیت مد

ی در ریگ نمونهباشد. روش  نفر می 530اساس جدول مورگان 

گیری هدفمند)غیراحتمالی(، مشتمل  نمونه صورت بهمرحله کیفی 

نفر از خبرگان در حوزه مدیریت و در مرحله کمی شامل  11بر 

بزار از اها،  گیری تصادفی بوده است. جهت گردآوری داده نمونه

پرسشنامه غیر ساختارمند، نیمه ساختارمند و ساختارمند 

برای بررسی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی شده است.  استفاده

/.  5است. بارهای عاملی باالتر از  شده  استفاده تأییدی

ها  نرمال بودن داده اعتبار الزم برای پرسشنامه است. دهنده نشان

اسمیرنوف و ارتباط بین سه  –وف کولموگربا استفاده از آزمون 

متغیر مدیریت دانش، خالقیت و بهسازی با استفاده از ضریب 

از تحلیل عاملی تأییدی . است قرارگرفته یهمبستگی موردبررس

 وهای پژوهش  برای روایی سازه، نتایج تحلیل مسیر، آزمون سؤال

( AMOS افزارنرم) معادالت ساختاری از مدل برازش یبررس

 شاخص از هابررسی اعتبار و کفایت داده . برایاست شده استفاده

KMO  از آزمون بارتلت نیز برای بررسی چگونگی ماتریس

ریشه  برازندگی و از شاخصاست  شده همبستگی استفاده

 برای برازندگیو  ،(RMSEA)خطا  تقریب مجذورات میانگین

 منظور تجزیه . بهاست شده  استفاده ساختاری معادالت های مدل

 Lisrelv8.80 Scientific Softwareافزار نرمها از  تحلیل داده

International است شده ستفادها. 

 

 یافته ها

دانش در  : وضعیت مطلوب متغیر مدیریت1سوال

 ز دور به چه میزان است؟ های مجری آموزش ا دانشگاه

ه شد استفاده نمونه تک T آزمون از سؤال نیا به پاسخی برا

ی قبل های قیتحق به توجه با اریمع نیانگیم نکهیا به توجه با. است

 در اریمع ریمتغ عنوان به فیط وسط نقطه الجرم شتندا وجود

 عنوان به 5 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. شد گرفته نظر
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ی معنادار عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط وسط نقطه

بیشترین . شدی بررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم با هیگو نیانگیم

با  5های مدیریت دانش در  گویه  میانگین مربوط به گویه

با میانگین  1، گویه  35/5با میانگین 6، گویه 05/5میانگین 

 31/5گین با میان 1و گویه  35/5با میانگین  3، گویه 36/5

، 01/1با میانگین 16باشد و کمترین میانگین مربوط به گویه  می

با  11، گویه 61/1با میانگین 15، گویه 61/1با میانگین 13گویه 

باشد. یافته ها نشان  می17/5با میانگین 1و گویه 73/5 میانگین

های مجری آموزش از دور از جو و فرهنگ  دهد که دانشگاه می

انش و اعضای هیئت علمی از توانایی انجام مساعد برای تبادل د

گروهی و از آزادی عمل در انجام وظایف محوله برخوردارند و  کار

های مجری آموزش از دور به خالقیت و طرح  همچنین در دانشگاه

های نو بهاء داده شده و تمامی اعضاء برای به اجرا  اندیشه

اما  رخوردارند.های خود از فضای مناسب ب ها و ایده درآوردن نظریه

اند امکانات  های مجری آموزش از دور نتوانسته در مقابل، دانشگاه

کافی را برای اعضای هیئت علمی خود در امر مستند سازی در 

گذاری دانش فراهم کنند و همچنین  راستای به اشتراك

های مورد نظر فاقد دفتر یا واحد مشخص برای پیگیری  دانشگاه

یره دانش هستند و نه تنها جلسات امور مربوط به خلق و ذخ

مستمر و منظم برای تبادل اطالعات میان مدیر با اعضاء وجود 

 .ندارد

: وضعیت مطلوب متغیر خالقیت اعضای 1 سؤال

های مجری آموزش از دور به چه میزان  ی در دانشگاهعلم ئتیه

 است؟

ده ش استفاده نمونه تک T آزمون از سؤال نیا به پاسخی برا

ی قبلهای  قیتحق به توجه با اریمع نیانگیم نکهیا به وجهت با. است

 نظر در اریمع ریمتغعنوان  به فیط وسط نقطه الجرم ندارد وجود

عنوان  به 5 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. ه استشد گرفته

ی معنادار عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط وسط نقطه

بیشترین . شدی بررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم با هیگو نیانگیم

با میانگین  51میانگین مربوط به گویه های خالقیت در  گویه 

،  10/3با میانگین 57، گویه  33/3با میانگین 51، گویه 33/3

باشد و  می17/3با میانگین  13و گویه  11/3با میانگین  13گویه 

با  53، گویه 17/5با میانگین 31کمترین میانگین مربوط به گویه 

با  33، گویه 57/5با میانگین 35، گویه 10/5ینمیانگ

ها نشان  باشد. یافته می55/5با میانگین 33و گویه 51/5میانگین

علمی مراکز مجری آموزش از دور، ضمن  یئتهدهد که اعضای  می

کنند بلکه  استفاده می مسئلهبرای حل  گام به گاماینکه از شیوه 

دارند و تالش زیادی را نیز  مسئلهیک  حل راهبینی  یشپتوانایی 

ی از کنار راحت بهبرای حل مسائل و مشکالت از خود نشان داده و 

پذیر  یتمسئولو  اعتماد  قابلگذرند و از یک شخصیت  نمی ها آن

یزی ر طرحهای بهتری را  یدهابرخوردار بوده و در اوقات فراغت نیز 

های مجری  ی دانشگاهعلم ئتیهاما در مقابل، اعضای  کنند. می

تیمی  صورت بهوزش از دور قادر به انجام کارها و حل مسائل آم

نیستند و تأکید کمتری به انجام امور، طبق قانون و مقررات و 

انگیزه اعضای  اند نتوانستهها نیز  . دانشگاهرادارند ها بخشنامه

های عملی  ی خود را برای تبدیل تصورات ذهنی به ایدهعلم ئتیه

اد سیستم تشویقی مطلوب مبتنی بر و حتی موفق به ایج باالبرده

 اند. عادالنه نیز نشده طور بهعملکرد و 

علمی  یئته: وضعیت مطلوب متغیر بهسازی اعضای 5سؤال 

 های مجری آموزش از دور به چه میزان است؟  در دانشگاه

 نمونه تک T آزمون از سؤال نیا به پاسخی برا       

 به توجه با اریمع نیگانیم نکهیا به توجه با. ه استشد استفاده

عنوان  به فیط وسط نقطه الجرم شتندا وجودی قبل قاتیتحق

 با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. دش گرفته نظر در اریمع ریمتغ

 عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط وسط نقطهعنوان  به 5 عدد

 .شدی  بررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم با هیگو نیانگیمی معنادار

با  31های بهسازی در  گویه  انگین مربوط به گویهبیشترین می

با میانگین  36، گویه 71/3با میانگین 35، گویه 73/3میانگین 

با میانگین  37و گویه 61/5با میانگین  31، گویه 63/5

دهد که اعضای  ها نشان می باشد. با توجه به نتایج، یافته می13/5

های  تعلمی مراکز مجری آموزش از دور، از مهار هیئت

خودمدیریتی، خود ارزیابی، خودکنترلی، خودتنظیمی برخوردار 

هستند و از الگوها و روش های جدید تدریس و یادگیری آگاهی 

 کامل دارند. 

دانشگاه دردانش  تیریمد ریمتغ موجود تیوضع: 3 سؤال

 است؟ زانیم چه به دور از آموزش یمجر یها

شده  استفاده نهنمو تک T آزمون از سؤال نیا به پاسخ یبرا

 وسط نقطهعنوان  به 37 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. است

 با ریمتغ نیانگیم یمعنادار عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط

 در مندرج جینتا. ه استشد یبررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم

 ،)خلقدانش تیریمدی هامؤلفه تمام در دهدیم نشان 1 جدول

 عدد)از  اریمع نیانگیم از حاصله نیانگیم نش(تسهیم و کاربرد دا

 توانیم نمونه تک T آزمون جینتا اساس بر. است شتریب( 37

 و بوده معنادار اریمع نیانگیم با ها مؤلفه نیانگیم نیب تفاوت گفت

 در گفت توانیم نیبنابرا. باشدیم یآمار جامعه به میتعم قابل

 از شتریب رهایمتغ انزیم دانش تیریمد ریمتغ و هامؤلفه تمام
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های مجری  ی دانشگاهعلم ئتیهیعنی اعضای . است متوسط

آموزش از دور از آزادی عمل، فضای مساعد در جهت به اجرا 

ی خود، جو و فرهنگ مناسب برای ها دهیاها و  نظریه درآوردن

تبادل دانش بین همکاران، توانایی انجام کار گروهی، وجود 

ها برای تبدیل دانش نهان به دانش  نشگاهو ابزارها در دا سازوکارها

ها  کلید موفقیت و شایستگی فعالیت عنوان بهآشکار و از دانش 

 برخوردارند.

 یعلم ئتیه یاعضا تیخالق ریمتغ موجود تیوضع: 3 سؤال

 است؟ زانیم چه به دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در

شده  استفاده نمونه تک T آزمون از سؤال نیا به پاسخ یبرا

 وسط نقطهعنوان  به 37 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. است

 با ریمتغ نیانگیم یمعنادار عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط

 1 جدول در مندرج جینتا. شد یبررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم

 اریمع نیانگیم از حاصله نیانگیم ها،مؤلفه تمام در دهدیم نشان

  نمونه تک T آزمون جینتا اساس بر .است شتریب( 37 عدد)

 اریمع نیانگیم با هامؤلفه نیانگیم نیب تفاوت گفت توانیم

  نیبنابرا. باشدیم یآمار جامعه به میتعم قابل و بوده معنادار

 رهایمتغ زانیم تیخالق ریمتغ و هامؤلفه تمام در گفت توانیم

 یعنی در بخش خالقیت فردی اعضای .است متوسط از شتریب

های مجری آموزش از دور، دارای قابلیت حل  ی دانشگاهعلم ئتیه

، اهمیت دادن به عقاید و گام به گامصحیح و  هیرو کبا ی مسئله

یک  حل راهی نیب شیپباورها، احساسات شهودی باال، توانایی 

و مسؤولیت پذیر  اعتماد  قابلاز یک شخصیت  تاینهاو  مسئله

بودن  ارزش بابرخوردارند و در بخش خالقیت سازمانی، میزان 

دانش در دانشگاه، استقبال از تغییرات مناسب، احساس تعلق  خلق

و از بین  اظهارنظری، آزادی عمل در ریانتقادپذبه دانشگاه، روحیه 

گیری  ، استفاده از روش تصمیمکارانه محافظهبردن روحیه 

ها از تحقیق و توسعه  حمایت مالی دانشگاهمشارکتی و از 

 برخوردارند.

 یعلم ئتیه یاعضا یبهساز ریمتغ موجود تیوضع: 3 سؤال

 است؟ زانیم چه به دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در

 نمونه تک T آزمون از زین سؤال نیا به پاسخ یبرا

 37 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. استشده  استفاده

 عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط وسط نقطهن عنوا به

ه شد یبررس( 37 عدد)اریمع نیانگیم با ریمتغ نیانگیم یمعنادار

.است

 آن یهامؤلفه و دانش تیریمد ریمتغ زانیم یبررس. 1جدول 

 معناداری T معیار رافحان یانگینم متغیرها

 777/7 071/3 661/15 66/33 خلق دانش

 777/7 531/3 317/15 01/33 تسهیم دانش

 777/7 673/5 163/16 17/33 کاربرد دانش

 777/7 116/3 633/11 13/33 مدیریت دانش
 

 آن یهامؤلفه و تیخالق ریمتغ زانیم یبررس. 5 جدول

 معناداری T انحراف معیار میانگین متغیرها 

 777/7 730/13 007/13 10/31 خالقیت فردی

 777/7 131/3 313/15 30/33 خالقیت سازمانی

 777/7 533/13 351/13 37/35 خالقیت
 

 آن یهامؤلفه و یبهساز ریمتغ زانیم یبررس. 3 جدول

 معناداری T انحراف معیار میانگین متغیرها

63/33 بهسازی آموزشی  531/11  511/13  .  777/7  

35/36 بهسازی سازمانی  333/13  153/0  777/7  

16/33 بهسازی فردی  735/17  511/13  .000 

سازیبه  30/35  316/11  676/15  777/7.  
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 ها،مؤلفه تمام در دهدیم نشان 5 جدول در مندرج جینتا

  اساس بر. است شتریب( 37 عدد) اریمع نیانگیم از حاصله نیانگیم

 نیانگیم نیب تفاوت گفت توانیم نمونه تک T آزمون جینتا

 معهجا به میتعم قابل و بوده معنادار اریمع نیانگیم با هامؤلفه

 ریمتغ و هامؤلفه تمام در گفت توانیم نیبنابرا. باشدیم یآمار

یعنی در شاخص . است متوسط از شتریب رهایمتغ زانیم یبهساز

های مجری آموزش  علمی دانشگاه یئتهبهسازی آموزشی، اعضای 

ای، انتقال  رشته یانمهای  از دور، از تدوین درس و ارائه برنامه

ی ها مشاورهمؤثر با دانشجویان، ارائه  مفاهیم آموزشی و ارتباط

دانشجویی، ارزشیابی منظم و سیستماتیک، آشنایی با الگوها و 

مسائل و  موقع بهی جدید تدریس و از قدرت تشخیص ها روش

مشکالت آموزشی برخوردارند و در شاخص بهسازی سازمانی، از 

 ی تأثیرگذاری، ارتباطی اثربخش، فرایند،ها مهارتقدرت رهبری و 

مدیریت تعارض، زمان و استرس برخوردارند و در شاخص 

یری، انتقادپذبهسازی فردی، از قدرت خالقیت و نوآوری، روحیه 

ریزی شغلی و  تشویق به مشارکت، ارتباطات میان فردی، برنامه

 خود مدیریتی برخوردارند. 

 با دانش تیریمد ریمتغ نیب رسدیم نظر به: 0سؤال 

 دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در یعلم تیئه یاعضا تیخالق

 ؟دارد وجود رابطه

 تیخالق و دانش تیریمد نیب رابطه یبررس. 4 جدول

 مدیریت دانش متغیر مستقل

 خالقیت متغیر وابسته

 00/7 (Rضریب همبستگی پیرسون )

 36/7 (R Squareضریب تعیین )

 777/7 (sigمعناداری )

 تیریمد ریمتغ دو نیب دهدیم نشان رسونیپ بیضر جینتا

 و میمستق معنادار یهمبستگ یآمار جامعه در تیخالق و دانش

 یمعنادار و ./00 با برابر رسونیپ بیضر مقدار. دارد وجود یقو

 یمعنادار سطح نکهیا به توجه با. است ./777 با برابر آن با متناظر

 نمونه درشده  مشاهده یهمبستگ نیبنابرا .است ./71 ازتر  کوچک

 یآمار جامعه به میتعم قابل خطا درصد 1 گرفتن نظر در اب یآمار

 جامعه در تیخالق ودانش  تیریمد ریمتغ بین جهی. درنتباشدیم

 رد را  7H نیبنابرا. دارد وجود همبستگیمطالعه  مورد آماری

 نشان که است /.36با برابر نییتع بیضر. میریپذیم را 1H و کرده

 ریمتغ انسیوار از ددرص 36 دانش تیریمد ریمتغ دهدیم

یعنی هر چه قدر خالقیت اعضای  .کندیم نییتب را تیخالق

ی باالتر باشد توانایی آنان در حل مسائل بیشتر و علم ئتیه

افراد خالق،  استفاده آنان از مدیریت دانش نیز بیشتر خواهد بود.

دارای انگیزه پیشرفت جمعی و تمایل بیشتری به ارتقای سطح 

 خالق می باشند. ان در مقایسه با افراد غیردانش خود و دیگر

 با دانش تیریمد ریمتغ نیب رسدیم نظر به: 1 سؤال

 دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در یعلم ئتیه یاعضا یبهساز

 ؟دارد وجود رابطه

 یبهساز و دانش تیریمد نیب رابطه یبررس. 5 جدول

 مدیریت دانش متغیر مستقل

 بهسازی متغیر وابسته

 301/7 (Rهمبستگی پیرسون ) ضریب

 33/7 (R Squareضریب تعیین )

 777/7 (sigمعناداری )

 

 ریمتغ دو نیب دهدیم نشان رسونیپ بیضر جینتا

 معنادار یهمبستگ یآمار جامعه در یبهساز و دانش تیریمد

 و ./301 با برابر رسونیپ بیضر مقدار. دارد وجود یقو و میمستق

 سطح نکهیا به توجه با. است ./777 با ابربر آن با متناظر یمعنادار

شده   مشاهده یهمبستگ نیبنابرا است ./71 ازتر  کوچک یمعنادار

 به میتعم  قابل خطا درصد 1 گرفتن نظر در با یآمار نمونه در

 ودانش  تیریمد ریمتغ بین جهی. درنتباشدیم یآمار جامعه

. رددا وجود همبستگیمطالعه  مورد آماری جامعه در یبهساز

 برابر نییتع بیضر. میریپذیم را 1H و کرده رد را  7H نیبنابرا

 از درصد 33 دانش تیریمد ریمتغ دهدیم نشان که است /.33با

توجه به  هرگونهیعنی  .کندیم نییتب را یبهساز ریمتغ انسیوار

باعث افزایش بهسازی  ها دانشگاهسرمایه فکری و مدیریت آن در 

 .شود یمی علم ئتیهاعضای فردی، آموزشی، سازمانی 

 یبهساز با تیخالق ریمتغ نیب رسدیم نظر به: 6 سؤال

 رابطه دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در یعلم ئتیه یاعضا

 ؟دارد وجود

 یبهساز و تیخالق نیب رابطه یبررس. 6 جدول

 خالقیت متغیر مستقل

 بهسازی متغیر وابسته

 170/7 (Rضریب همبستگی پیرسون )

 33/7 (R Squareتعیین )ضریب 

 777/7 (sigمعناداری )
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 تیخالق ریمتغ دو نیب دهدیم نشان رسونیپ بیضر جینتا

 یقو و میمستق معنادار یهمبستگ یآمار جامعه در یبهساز و

 یمعنادار و ./170 با برابر رسونیپ بیضر مقدار. دارد وجود

 یمعنادار حسط نکهیا به توجه با. است ./777 با برابر آن با متناظر

 نمونه درشده  مشاهده یهمبستگ نیبنابرا است 71/7 ازتر  کوچک

 یآمار جامعه به میتعم قابل خطا درصد 1 گرفتن نظر در با یآمار

 آماری جامعه در یبهساز و تیخالق بین جهی. درنتباشدیم

 1H و کرده رد را  7H نیبنابرا. دارد وجود همبستگیموردمطالعه 

 دهدیم نشان که است /.33با برابر نییتع بیضر. میریپذیم را

  نییتب را یبهساز ریمتغ انسیوار از درصد 33 تیخالق ریمتغ

ی نقش اساسی را علم ئتیهپس بنابراین، بهسازی اعضای  .کندیم

؛ و خالقیت کند یمدر نوآوری و ارتقای تعالی دانشگاهی ایفاء 

 الزم برای بهسازی آموزشی، شرط شیپی علم ئتیهاعضای 

 طور بهتا  کند یمباشد و به اعضاء کمک  می ها آنسازمانی و فردی 

 اثربخش در کالس درس و کارهای پژوهشی موفق عمل کنند.

 انسیوار از زانیم چه دانش تیریمد یهامؤلفه: 17 سؤال

 کنند؟یم نییتب را تیخالق ریمتغ

 ونیرگرس دستگاه در را دانش تیریمد یهامؤلفه ادامه در

 5 که کرد انیب ترقیدق طور به بتوان لهیوس نیبد تا میدهیم قرار

 ریمتغ انسیوار از درصد چند درمجموع دانش، تیریمد مؤلفه

 روش به ونیرگرس لیتحل جینتا.کنندیم نییتب را تیخالق

 ونیرگرس لیتحل جینتا.  است آمده ریز در( Stepwise) گام به گام

 دانش خلق ریمتغ ول،ا مرحله در دهدیم نشان گام به گام روش به

 .است شده ونیرگرس معادله وارد

 بیضر و چندگانه یهمبستگ بیضر یبررس. 0 جدول 

 و دانش تیریمد یهامؤلفه نیب رابطه یبررس یبرا نییتع

 ؟تیخالق

 خلق مؤلفه شودیم مشاهده 0 جدول در که طور همان

 نیا. است( ./056) یقو یهمبستگ یدارا تیخالق ریمتغ با دانش

 را تیخالق ریمتغ انسیوار از درصد 33 حدود ییتنها  به ریمتغ

یعنی هر چه میزان خلق دانش در سازمان افزایش . کندیم نییتب

ی علم ئتیهداشته باشد میزان خالقیت نیز در بین اعضای 

افزایش خواهد یافت که این بیانگر وجود شدت همبستگی قوی 

 هاست. بین کسب دانش و خالقیت در دانشگاه

 ریمس لیتحل و مدل ازشبر 

 معادالت از مدل برازش یبررس و ریمس لیتحل برای

 شکل. شده است استفاده( AMOS افزارنرم کاربرد با) یساختار

 را تیخالق ریمتغ با دانش مدیریت نیب ارتباط یلیتحل مدل ریز

 یرو ریمقاد و ریمس بیضرا ها،فلش یرو مقدار. دهدیم نشان

 یهاآماره 1 جدول .است شده نییتب نسایوار مقدار ها،لیمستط

 . دهدیم نشان را مدل برازش به مربوط

 باشد تر کوچک چه هر CMIN/DF حاصل است ذکر به الزم

 برش نقطه عنوان به را 3 عدد معموالً و است بهتر برازش انگریب

 صفر به چه هر زین RMSEA شاخص. دهندیم قرار مدنظر

 تا /.73.نیب یعدد معموالً. است ربهت برازش انگریب باشد تر نزدیک

 هاشاخص ریسا. ردیگیم قرار مدنظر برش نقطه عنوان به /.17

(CFI و  IFI )( /.67 برش نقطه با) باشد تر نزدیک کی به چه هر

 . است بهتر برازش انگریب

 دویخ مقدار میتقس حاصل شودیم مشاهده که طور همان

 برابر IFI مقدار نیمچنه. است 071/11  با برابر یآزاد درجه بر

 با برابر RMSEA ردامق و ./601 با برابر CFI مقدار ،./601 با

 1 مدل برازش به مربوط شاخص 3 از درمجموع. است /.103

 باحالت یاندک تفاوت گرید شاخص دو و له آاید حد در شاخص

 یبرازندگ از مدل گفت تسامح با توانیم درمجموع. دارد ایده آل

 .است برخوردار یمناسب نسبتاً

 
 تیخالق و دانش تیریمد یهامؤلفه نیب رابطه یبررس یبرا نییتع بیضر و چندگانه یهمبستگ بیضر یبررس. 7 جدول

 یمعنادار F نییتع بیضر یهمبستگ بیضر رهایمتغ مرحله

 777/7 363/315 333/7 056/7 دانش خلق 1

1 
 دانش خلق

001/7 361/7 631/130 777/7 
 دانش میتسه

5 

 دانش خلق

 دانش میتسه 777/7 101/103 363/7 003/7

 دانش کاربرد
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 *مدل برازش یهاشاخص. 8 جدول

 IFI CFI RMSEA دویخ

CMIN (دویخ) یآزاد درجه CMIN/df  

173/33 3 071/11 601/7 601/7 103/7 

 CMIN/DF* دو تقسیم بر درجه آزادی(؛ )خیNFI  شده(؛ )شاخص برازش تعدیلCFI ای(؛ )شاخص برازش مقایسهIFI  

 )ریشه میانگین مجذور خطای برآورد(. RMSEA)شاخص برازش افزایشی(؛ 
 

ی شود کل اثر علّمشاهده می 6که در جدول  طور همان

ی مدیریت دانش بر کل اثر علّ /.17مدیریت دانش بر خالقیت 

 /.07 و کل اثر علی خالقیت بر بهسازی برابر با /.365بهسازی 

درصد  33درمجموع ، است.با در نظر گرفتن آرایش متغیرها

درصد واریانس متغیر خالقیت  31واریانس متغیر بهسازی و 

 شود.تبیین می

 رهایمتغ یعلّ اثر. 1جدول

نام متغیر 

 مستقل

نام متغیر 

 وابسته
 کل اثر علی اثر غیر مستقیم اثر مستقیم

 17/7 761/7 06/7 خالقیت مدیریت دانش

 365/7 335/7 13/7 بهسازی یریت دانشمد

 07/7 - 07/7 بهسازی خالقیت

 

 گیریو نتیجه بحث

در عصر حاضر، منابع انسانی یک دارایی ارزشمند برای 

 با مقابله و رویارویی برای ها .  دانشگاهندیآ یم حساب بهها  سازمان

 نوآوری و خالقیت ایجاد و موقعیت حفظ اطمینان، عدم عوامل

 و متقابالً دانش مدیریت باید خود، رقابتی عرصه شگستر جهت

 نیاز یک عنوان به خالقیت، آموزش و بهسازی اعضای خود را،

 .قرار دهند توجه موردضروری  و استراتژیک

پژوهش حاضر به دنبال الگوی جدیدی بوده است که با 

و اطالعات واقعی طراحی و بر اساس آن به  ها دادهاستفاده از 

هش در خصوص وضعیت موجود، مطلوب متغیرهای های پژو سؤال

دانش بر خالقیت و  های مدیریت پژوهش، رابطه و تأثیر شاخص

از دور  آموزشهای مجری  ی در دانشگاهعلم ئتیهبهسازی اعضای 

، مدلی در کاربرد مدیریت حال تابهپاسخ دهد. با توجه به اینکه 

ر ی دعلم ئتیهدانش در افزایش خالقیت و بهسازی اعضای 

، جنبه جدید بودن و نوآوری نشده نیتدوآموزش از دور طراحی و 

 پژوهش است.

های مدیریت  همچنین در پژوهش حاضر، تمامی شاخص

های مجری  ی دانشگاهعلم ئتیهدانش، خالقیت و بهسازی اعضای 

آموزش از دور با توجه به باال بودن میانگین حاصل از میانگین 

های  ار دارند. یعنی دانشگاه( در سطح مطلوبی قر37معیار)عدد

وضعیت موجود مدیریت دانش طبق  ازنظرمجری آموزش از دور 

ی، از فضای مساعد و مناسب جهت به اجرا علم ئتیهنظر اعضای 

ی خود، آزادی عمل، جو و فرهنگ ها دهیاو  ها هینظر درآوردن

مناسب برای تبادل دانش بین همکاران، استقبال افراد از 

و  سازوکارهاتوانایی انجام کار گروهی، وجود  ی دانش،آشکارساز

ها برای تبدیل دانش نهان به دانش آشکار  ابزارها در دانشگاه

 ریمتغ و هامؤلفه تمام در گفت توانیم نیبنابرا برخوردارند.

این . است متوسط از شتریب رهایمتغ زانیم ،دانش تیریمد

 Niazazari، Rezgi ،Jourabchiهایی که توسط پژوهش با پژوهش

 ،Alstete  Murri باشد. پس  انجام گرفته در یک راستا می

خلق عنوان یک راهبرد آگاهانه به  مدیریت دانش به توان گفت می

و افزایش عملکرد  دانش ، کاربرددانش ، توزیع و تسهیمدانش

ی مجری آموزش از دور ها در دانشگاه علمی یئتآموزشی اعضای ه

  .[11-51]پردازد می

از وضعیت موجود متغیر خالقیت نشان  آمده دست بهنتایج 

 مسئلهدهد که اعضاء از بعد فردی خالقیت، دارای قابلیت حل  می

، اهمیت دادن به عقاید و باورها، گام به گامصحیح و  هیرو کبا ی

و  اعتماد  قابلاز یک شخصیت  اتینهااحساسات شهودی باال و 

 باسازمانی، میزان مسؤولیت پذیر برخوردارند و در بخش خالقیت 

دانش در دانشگاه، استقبال از تغییرات مناسب،  بودن خلق ارزش

ی، آزادی عمل در ریانتقادپذاحساس تعلق به دانشگاه، روحیه 

کارانه، استفاده از روش  بردن روحیه محافظه و از بین اظهارنظر

ها از تحقیق و  گیری مشارکتی و از حمایت مالی دانشگاه تصمیم

 های پژوهشنتایج این پژوهش با نتایج  ردارند.توسعه برخو

Rezaee ،Vatankhah  Amabil ،Esmith  باشد  در یک راستا می .

ی باالتر باشد توانایی علم ئتیهیعنی هر چه قدر خالقیت اعضای 

آنان در حل مسائل بیشتر و استفاده آنان از مدیریت دانش نیز 

پیشرفت جمعی و  افراد خالق، دارای انگیزه بیشتر خواهد بود.

تمایل بیشتری به ارتقای سطح دانش خود و دیگران در مقایسه 

 .[55-53]باشند با افراد غیر خالق می

وضعیت موجود متغیر بهسازی اعضای از  آمده دست به نتایج

های  علمی دانشگاه یئته، اعضای دهد ی نشان میعلم ئتیه

ی اه برنامهمجری آموزش از دور، از تدوین درس و ارائه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                            10 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1092-fa.html


 1563بان آ -مهر ▐ 3 شماره 6 سال▐ راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمجله 

513 

 

ای، انتقال مفاهیم آموزشی و ارتباط مؤثر با دانشجویان،  رشته یانم

ی دانشجویی، ارزشیابی منظم و سیستماتیک، ها مشاورهارائه 

ی جدید تدریس و از قدرت تشخیص ها روشآشنایی با الگوها و 

مسائل و مشکالت آموزشی برخوردارند و در شاخص  موقع  به

یرگذاری، تأثی ها مهارتو بهسازی سازمانی، از قدرت رهبری 

ارتباط اثربخش، مدیریت تعارض، زمان و استرس برخوردارند و در 

شاخص بهسازی فردی، از قدرت خالقیت و نوآوری، روحیه 

یری، تشویق به مشارکت، ارتباطات میان فردی، انتقادپذ

نتایج این پژوهش  یزی شغلی و خود مدیریتی برخوردارند. ر برنامه

در یک راستا  شده انجام poor Karimi  سطبا پژوهشی که تو

 Hoseini Nasab ،Ejtehadi ،Norshahiباشد. اما مغایر با نتایج  می

& Samiei  توجه به سرمایه فکری و  هرگونه یعنی .[50-37]باشد می

باعث افزایش بهسازی فردی، آموزشی،  ها دانشگاهمدیریت آن در 

         .شود یمی علم ئتیهسازمانی اعضای 

از  مدل برازش یبررس و ریمس لیتحل برای در این پژوهش

تحلیل چند که  ( AMOS افزارنرم) (SEMمعادالت ساختاری)

  استفادهمتغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است 
که به محقق امکان داد تا سه متغیر مدیریت دانش، خالقیت و  شده

 مورد آزمون قرار دهد. زمان هم طور بهرا  ها آنی ها شاخصبهسازی و 

)شاخص نرم شده  NFIی برازش مناسب مدل شاملها شاخص

 RMSEA)شاخص نرم نشده برازندگی(، NNFIبرازندگی(، 

)شاخص  GFI)شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(، 

)شاخص ریشه میانگین مجذورات  RMRنیکویی برازش( و 

ه مدلی از برازش مناسب ک صورت نیبدباشد.  ( میمانده یباق

/. 67از  GFIو NFI ،NNFI ،CFI ،IFIبرخوردار است که میزان 

/. 73کمتر از  RMR /. و همچنین1کمتر از  RMSEAبیشتر، 

ی مدیریت دانش)خلق،تسهیم ها شاخصباشد. در پژوهش حاضر، 

ی خالقیت)فردی و سازمانی( و ها شاخصو کاربرد( بر کل 

کل هستند بطوریکه  رگذاریتأثنی( ی،سازماا حرفهبهسازی)فردی، 

ی مدیریت ، کل اثر عل17/7ّی مدیریت دانش بر خالقیتاثر علّ

ی خالقیت بر بهسازی برابر با و کل اثر علّ /.365دانش بر بهسازی 

 میتقس حاصلهای برازش مدل،  در جدول شاخص است. /.07

 نیهمچن. است 071/11  با برابر یآزاد درجه بر دویخ مقدار

 مقدار و 601/7 با برابر CFI مقدار ،601/7 با برابر IFI مقدار

RMSEA به مربوط شاخص 3 از. درمجموع است /.103 با برابر 

 تفاوت گرید شاخص دو و دئالیا حد در شاخص 1 مدل برازش

 مدل گفت تسامح با توانیم. درمجموع دارد دئالیباحالت ا یاندک

 اینکه و سرانجام برای است برخوردار یمناسب نسبتاً یبرازندگ از

 نگهداریم، آموزش در نوین تحوالت با همگام را یعلم ئتیهاعضای 

 ها آن و سازمانی یا حرفهفردی،  مداوم بهسازی خالقیت وبه  نیاز

 انجام یخوب به را کار این اگر داریم و ها نگرش و مهارت و دانش در

 تبدیل ها در دانشگاه مناسبی بسیار تغییر عناصر به توانند یم دهیم

 شوند

 تقدیر و تشکر 

 دانم از استاد محترم راهنما خانم  بر خود واجب می

 ی و دکتر سرمددکتر صفری و اساتید محترم مشاور، آقایان 

ی ها دانشگاهعلمی  یئتهی و از کلیه اعضای محترم الله فرجدکتر 

مجری آموزش از دور که مرا در انجام رساله یاری نمودند تشکر و 

 کنم.قدردانی 

  تاییدیه اخالقی

در پژوهش در خصوص  کننده شرکتعلمی  یئتهبه اعضای 

 اطمینان داده شد. ها پرسشنامهمحرمانه بودن 

 تعارض منافع

گونه تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری  یچه

 .مقاله در بین نویسندگان وجود نداشت

 منابع مالی

نده مسئول های این پژوهش توسط نویس کلیه هزینه

 شده است. تأمین
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