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Background and Aims: The present study aimed to Fitting and Path analysis 

knowledge management model and its role in the creativity of faculty members in 

universities implementing distance Education. 

Methods: The aim of this study is applied and the method is incorporated into 

the kind of quality and quantity. The study population included all faculty members 

at universities, education administrators from around the country that in 2901 

people. Data collection from non-structured questionnaires, semi-structured and 

structured been used. Confirmatory factor analysis was used to check the validity of 

the questionnaire. Using Kolmogorov-Smirnov normality of the data and the 

analysis and evaluation of structural equation model (software AMOS) and to 

analyze the data, Lisrel and Spss software is used. 

Results: The aim of this study in terms of applied and the method is 

combination of quantitative-qualitative. The study population consists of all faculty 

members of distance education implementing universities around the country that 

counts to 2901 members. In the qualitative phase sampling purposive sampling 

method (non-probabilistic), including 12 experts in the field of management and 

quantitative sampling and sample according to cochran formula 339 people. To 

gather data, questionnaires unstructured, semi-structured and structured been used. 

Confirmatory factor analysis was used to check the validity of the questionnaire. 

Using Kolmogorov-Smirnov normality of the data and the analysis and evaluation of 

structural equation model (software AMOS) and for data analysis, software is used 

Lisrel v8.80. 

 Conclusion: Effective management of knowledge provides the context in 

which the creation, sharing and application of knowledge in implementing distance 

education universities established And backgrounds to create an organization that 

provides creative and innovative members. 

    KeyWords: knowledge Management, Creativity ,Faculty Members, Distance 

Education 
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 علمی رازش و تحلیل مسیر مدل مدیریت دانش و نقش آن بر خالقیت اعضای هیئتب
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و نقش آن بر خالقیت  دانش تیریمدپژوهش حاضر به برازش و تحلیل مسیر مدل  زمینه و اهداف:

 پردازد.ر میهای مجری آموزش از دودانشگاه علمیهیئتاعضای 

آمیخته از نوع کیفی و کمی  روش، ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر  :بررسیروش 

های مجری آموزش از دور علمی دانشگاهاست. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه اعضای هیئت

ی(، احتمال ریغ) گیری هدفمندنمونه صورتبهگیری در مرحله کیفی نفر است. روش نمونه 1092کشور که

ی نسبی است و اطبقهگیری نفر از خبرگان در حوزه مدیریت و در مرحله کمی شامل نمونه 21مشتمل بر 

ها، از ابزار پرسشنامه غیر نفر است. جهت گردآوری داده 330تعداد نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 

از تحلیل  هاپرسشنامهای بررسی اعتبار بر شده است.ساختارمند، نیمه ساختارمند و ساختارمند استفاده

برای  واسمیرنوف  -کولموگروفبا استفاده از آزمون  هادادهنرمال بودن است.  شدهاستفادهعاملی تأییدی 

منظور تجزیه ( و بهAMOSافزار )نرم با کاربرد یساختار معادالت از مدل برازش یبررس و ریمس لیتحل

 .است شدهاستفاده  LisrelV8.80افزاراز نرم ،هاتحلیل داده

های مجری آموزش از علمی دانشگاهوضعیت موجود مدیریت دانش و خالقیت اعضای هیئت: هایافته

 یهمبستگ یآمار جامعه در تیخالق و دانش تیریمد ریمتغ دو نیب سطح مطلوبی قرار دارد و دور، در

 .است برخوردار یمناسب نسبتاً یرازندگب از مدل گفت تسامح با توانیدرمجموع مو  دارد وجود معنادار

گذاری و کاربرد کند که در آن خلق، به اشتراکمدیریت مؤثر دانش بستری فراهم می: گیرییجهنت

شده و زمینه برای ایجاد سازمانی با اعضاء خالق و های مجری آموزش از دور نهادینهدانش در دانشگاه

 .نوآور فراهم شود

 ی، آموزش از دورعلمئتیهش، خالقیت، اعضای مدیریت دان کلیدی کلمات
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 مهمقد

در  شگرف تغییرات و تحوالت عصر حاضر، عصر

 از عمق آکنده آن فکری ساختار که عصری. هاستیفنّاور

 و دانش خالق انسانی نیروی مشارکت به توجه و دانش به بخشیدن

 رو، مدیریت این از .است عملکردی انسانی نیروی یجابه گرا

 دانش نام ابزاری به از بهتر، و بیشتر چه هر تا است آن رب اندیشمند

 ایجاد و حفظ موقعیت اطمینان، عدم با مقابله و رویارویی برای

 امر این .نماید خود استفاده رقابتی عرصه گسترش برای خالقیت

 و دانش به مدیریت نهادن ارج با سازمان که است آن مستلزم

 و ضروری برای تراتژیکاس نیاز یک عنوانبه را آن خالقیت،

 دارتیاولوی هابرنامه زمره در ی،ریپذرقابت عرصه در پیشگامی

 هاسازمان موفقیت ، رازPeter Druckerگفتة  به .[2]دهد قرار خود

 بنابراین،. [1]است دانش مدیریت همان بیست و یکم قرن در

 تصمیمات اتخاذ امکان برتر دانش برهیتکبا  باید هاسازمان مدیران

بر  مبتنی عملکردهای بهبود و مهم موضوعات زمینه در ترمعقول

 از ترمهم ایمقوله دانش، واقع، مدیریت در. کنند پیدا را دانش

 که هستند آن ها درصددسازمان و شودیم محسوب دانش خود

 

 
دوماهناهم علمی 
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 به را سازمانی و فردی دانسته و اطالعات تبدیل چگونگی نحوه

 رو،ازاین کنند. تبیین را گروهی و فردی هایمهارت و دانش

 برای عملکرد مقدمات ترینمهم از یکی شک، بدون دانش مدیریت

 دیدگاه یک دانش، مدیریت [.1]است سازمان نوآوری یا

 و گذاریاشتراک به ایجاد، برای و ساختارمند شدهریزیبرنامه

 برای که است سازمانی دارایی یک عنواندانش به ذخیره کردن

 یا محصوالت ارائه در سازمان اثربخشی و ی، سرعتتوانمند ارتقای

. [9]باشدمی وکارکسب استراتژی راستای در مشتریان خدمات برای

در کنار یک مکانیزم ارزیابی منظم و اصولی، رهبری و   Leeازنظر 

هدایت قوی واقف به ارزش دانش و منابع انسانی داخلی و 

همکاری و  کنندهلیتسهی سازمانفرهنگهمچنین وجود یک 

ی فنی پشتیبان آموزش و پژوهش هارساختیزیادگیری و 

 [.2]باشددر کاربرد مدیریت دانش می مؤثرترین عوامل مهم

Stadt  در پژوهشی که با عنوان تعیین سطح رشد دانش در

 21ها انجام داد به بحث در مورد سطح رشد دانش در سازمان

د نتایج این پژوهش پردازکمپانی با استفاده از پژوهشی کیفی می

ها طور متوسط در این سازماندهد که رشد دانش بهنشان می

 Arilla Orly Arentzon Bichina andهمچنین  وجود دارد.

Martin Novias Nellia   در تحقیقی تحت عنوان عوامل موفقیت

های مبتنی بر دانش به بررسی عوامل سیستم یسازادهیدر پ

های مدیریت دانش خشی سیستمکارآئی و اثرب کنندهنیتضم

 زیآمتیاند که به اجرای موفقاند و مدلی را ارائه دادهپرداخته

تعاریف مختلفی  [.6]کندهای مبتنی بر دانش کمک میسیستم

 Amabilاست.  شدهارائهنظران برای خالقیت از سوی صاحب

نظر خالقیت در تعریف خالقیت بر مواردی چون سطوح صاحب

دارد. بدین معنی که خالقیت عبارت  دیتأک خالقیت و محیط

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

 عامل یا اصلی . هستهکنندهم کار می کوچکی از افراد که با

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

خالقیت، لق دانش جدید برای خ Allardبه گفته . [7]است ارزش

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

. شناخت عوامل مؤثر بر خالقیت افراد در [8]انگیزاندبرمی

، بستری مناسب هاآنتواند کمک کند تا با تقویت ، میهاسازمان

بر خالقیت  مؤثربرای پرورش و تعالی سازمان فراهم شود؛ عوامل 

امل مؤثر فردی و عوامل مؤثر سازمانی کلی، عو دسته دودر 

و طبیعت،  وخوخلقشوند. عوامل فردی شامل، ی میبندطبقه

شود های عقالنی، ذهنی و فکری، علم و دانش میانگیزش، توانایی

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

ی، ساختار سازمانی و امکانات سازمانفرهنگسبک رهبری، 

یی در دوتا صورتبهبیشتر محققین، خالقیت را اغلب  [.0] باشدمی

سنجش و  منظوربهاند. که در این پژوهش مقابل هم قرار داده

ی بندطبقهبر اساس ی بندمیتقسارزیابی خالقیت، بر اساس 

Nelson&Quvik  ابعاد خالقیت در حوزه سازمان به عوامل فردی

در  انکاررقابلیغ مباحث از یکی .[21]شودی میبنددستهو سازمانی 

 هابرای سازمان خالقیت بحث حیاتی اهمیت امروزی، هایسازمان

 بروز خالقیت در دانش مدیریت مؤثر بسیار نقش دیگر سوی از و

امروزه در پیش گرفتن رفتارهای خالقانه و ایجاد سازمانی است. 

ها، امری ها، مؤسسات و شرکتتغییر و دگرگونی در سازمان

 این تازه، هایایده از گیریو بهره تولید رونیا ازاست.  ضروری

 منطبق بازار متغیر شرایط با بتواند که دهدمی سازمان به را امکان

 توسعه و رشد و داده موقعبه پاسخ هافرصت و تهدیدها به شده،

کمبود خالقیت و نوآوری نیز یکی از عوامل اصلی پائین یابد. 

توسعه است و تا کشورهای درحال بودن سطح رشد اقتصادی در

های استفاده از زمانی که این کشورها خالقیت، نوآوری و آموزش

اند ای را ارتقاء ندادههای حرفهعلوم و دانش و افزایش مهارت

ها، در سطح نازل باقی بازدهی و کارایی نیروی کار سازمان

و عدم شتاب تحوالت، محیط رقابتی چراکه با توجه به. [22]ماندمی

ترین منبع اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی

رود و مدیریت اثربخشی برای حفظ و تقویت مزیت به شمار می

ها است و مدیریت های سازماندانش یکی از جدیدترین چالش

کند که در آن کسب اطالعات، دانش و به دانش بستری فراهم می

شود و زمینه را نهادینه میگذاری آن در سرتاسر سازمان اشتراک

باید پذیرفت  [.21]سازدبرای ایجاد سازمانی خالق و نوآور فراهم می

ها پیوسته در حال رشد است. به که اهمیت خالقیت نزد سازمان

قول برینتسون امروزه در پاسخ به این سؤال که چرا باید خالقیت 

ی هاشود که چون مجبور هستیم. تالشداشته باشیم؟ بیان می

گذاری در امر مدیریت دانش خالقانه در سازمان، نتیجه سرمایه

در  دانش مدیریتمحققان مختلف بر نقش محوری  [.22]است

 تأکیدایجاد یک محیط کاری که از خالقیت حمایت کند 

ها تنها منحصر اهمیت خالقیت در موفقیت سازمان. [22]اندکرده

های در بخش لهمسئهای تولیدی کشور نیست، بلکه این به بخش

منابع انسانی  دهندهپرورشها، که دانشگاه ازجملهخدماتی و 

یابد. نیاز به آینده هستند، صادق بوده و اهمیت بیشتری نیز می

ها و دیگر مراکز علمی آموزشی، افراد خالق و نوآور در دانشگاه

این مراکز نقش بسیار مهمی را  چراکهدارد،  دوچنداناهمیتی 

د و متخصص برای هو تربیت نیروی انسانی متعتعلیم  ازلحاظ

نتایج تحقیق  لیائو و  .دارندعهدهها و ادارات به کلیه سازمان

دهنده ارتباط واحد تولیدی در چین نشان 161همکاران در بین 

باشد. ها میمثبت بین کسب دانش و افزایش خالقیت در سازمان
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مان افزایش یعنی هر چه میزان کسب دانش و اشتراک آن در ساز

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 .[1]خالقیت در سازمان است

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

های حلدر مسائل سازمانی که نیاز به راهها 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. 

و برخی  طبیعی است که در هر سازمانی برخی دانش تئوری مفید

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

توان جهشی بزرگ در زمینه مدیریت دانش و از پی آن دانش می

  [.22]ها شاهد بودرفتار نوآورانه و خلق دانش را در سازمان

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

های اینترنت و آوریی اشاره دارد که از فنهایبه انواع آموزش

آموزش  cooperکند. اینترانت برای یادگیری استفاده می

داند که با استفاده های آموزشی میالکترونیکی را مجموعه فعالیت

ی اشبکهی و اانهیرااز ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، 

می از آموزش به تعریف مفهو Mayer [.29]. گیردصورت می

الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمندی 

یادگیری در گسترش  -داند که ضمن تحول در فرایند یاددهیمی

و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگی فناوری اطالعات و ارتباطات 

دانشگاه نهاد خالقیت و [.22]نقش اساسی و محوری خواهد داشت

، مکانی آموزشی و پایه کارش تولید و ؛ دانشگاه خالقاستنوآوری 

های مجری لذا امروزه دانشگاه. [22]ارتقای کیفیت دانش است

سرعت در د که بتوانند بهنبه اعضایی نیاز دار آموزش از دور

طور مؤثر ارتباط برقرار های جدید مشارکت داشته باشند، بهروش

و طور مستقل اطالعات را جستجو کنند، همکاری نمایند، به

درک و ای که قابلارزیابی کنند، با رغبت دانش خود را به شیوه

است با همکاران خود به اشتراک بگذارند و  یریکارگآماده برای به

های آموزشی است تا این در واقع مسئولیت سازمان

 با[.26] هایی آماده سازندخود را با چنین توانایی النیالتحصفارغ

 بیشتر که شودمی حاصل یجهنت این ،پژوهش پیشینه بررسی

 در دانش تیریمد تشریح سیستم زمینه در علمی تحقیقات

 اندشدهارائه ساختاری یهاصورت مدلبه  پروژه محور، هایسازمان

 لیتحل و هیتجز و استفاده مورد مختلفی هایفعالیت نهیزم در که

بر  هاآن در استفاده مورد تحقیق روش همچنین ؛اندقرارگرفته

 سایر از را این تحقیق آنچه بوده است. کمی رویکرد اساس

 و است و کمی کیفی رویکرد از استفاده سازد،می متمایز تحقیقات

جدید است که بتواند با  یک مدل طراحیپژوهشگر به دنبال 

دانش باعث افزایش خالقیت اعضای کاربردی کردن مدیریت

 .شود های مجری آموزش از دوردانشگاه یعلمئتیه

 یقداف تحقاه

متغیر مدیریت دانش در  طلوببررسی وضعیت م

 .های مجری آموزش از دوردانشگاه

علمی متغیر خالقیت اعضای هیئت طلوببررسی وضعیت م

 .های مجری آموزش از دوردر دانشگاه

متغیر مدیریت دانش در  وجودبررسی وضعیت م

 .های مجری آموزش از دوردانشگاه

علمی القیت اعضای هیئتمتغیر خ وجودبررسی وضعیت م

 .های مجری آموزش از دوردر دانشگاه

خالقیت اعضای  امدیریت دانش ب تعیین میزان رابطه متغیر

 .های مجری آموزش از دورعلمی در دانشگاههیئت

  پژوهش یهاسؤال

های وضعیت مطلوب متغیر مدیریت دانش در دانشگاه 

 مجری آموزش از دور به چه میزان است؟

علمی در مطلوب متغیر خالقیت اعضای هیئتوضعیت  

 های مجری آموزش از دور به چه میزان است؟دانشگاه

های وضعیت موجود متغیر مدیریت دانش در دانشگاه

 مجری آموزش از دور به چه میزان است؟

علمی در وضعیت موجود متغیر خالقیت اعضای هیئت

 های مجری آموزش از دور به چه میزان است؟دانشگاه

 اعضای تیخالق با دانش تیریمد نیب ایچه رابطه 

 ؟دارد وجود دور از آموزش یمجر یهادانشگاه در علمیهیئت

 روش بررسی

ترکیبی  روش، ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

از نوع کیفی و کمی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه 

دور کشور از  آموزشهای مجری ی دانشگاهعلمئتیهاعضای 

های است که شامل دانشگاهنفر  1012 هاآنباشند که تعداد می

طوسی، دانشگاه تهران،  نیرالدینصخواجهپیام نور، دانشگاه 

و دانشگاه  ریرکبیامدانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی 

های مجری آموزش . دلیل انتخاب دانشگاهشودیمتربیت مدرس 

آماری در این تحقیق، مرتبط بودن شاخه جامعه  عنوانبهاز دور 

رشته تحصیلی پژوهشگر )آموزش از دور رشته علوم تربیتی(در 

دکتری تخصصی است. در این پژوهش، تعداد نمونه بر اساس 
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ی در مرحله ریگنمونهنفر است. روش  cochran 110فرمول 

 21گیری هدفمند)غیراحتمالی(، مشتمل بر نمونه صورتبهکیفی 

برگان در حوزه مدیریت و در مرحله کمی شامل نفر از خ

ها، از ای نسبی بوده است. جهت گردآوری دادهگیری طبقهنمونه

ابزار پرسشنامه غیر ساختارمند، نیمه ساختارمند و ساختارمند 

برای بررسی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شده است. 

 دهندهنشان 1/1تر از است. بارهای عاملی باال شدهاستفادهتأییدی 

با استفاده از  هادادهنرمال بودن اعتبار الزم برای پرسشنامه است. 

متغیر مدیریت  دو اسمیرنوف و ارتباط بین –کولموگروف آزمون 

 یبررس خالقیت با استفاده از ضریب همبستگی مورد و دانش

از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه، نتایج . است قرارگرفته

 از مدل برازش یبررس وهای پژوهش یل مسیر، آزمون سؤالتحل

. است شده ( استفادهAMOSافزار )نرم معادالت ساختاری

 شدهستفادها Lisrelv8.80رافزاها از نرممنظور تجزیه تحلیل دادهبه

 .است

 هایافته

 بخش کیفی

 و رشد در اساسی نقش که هاییسازمان عنوانبه هادانشگاه

 باید متخصص دارند انسانی نیروی تربیت و رهنگیف علمی، توسعه

 یهااسیمق و نیازها با متناسب و آموزشی علمی، تحوالت با همگام

 بهبود مستمر طوربه را خود آموزشی کیفیت فرایند جهانی، و ملی

علمی، با اعضای هیئت مصاحبه از آمدهدستبه هاییافته. بخشند

های مانی، سیاستهای سازمانی، جو سازدرباره محدودیت

 در آموزشی کیفیت بهبود احتمالیو راهکارهای  مدیریتی موانع

 :شد قرارداده های ذیلمقوله در ی مجری آموزش از دورهادانشگاه

 آموزشی هایبرنامه و هااستراتژی ،شوندگانمصاحبه نظر به

 و نبوده جامعه و دانشجویان انتظارات و نیازها پاسخگوی هادانشگاه

 کیفیت .است شده آنان نارضایتی و آموزش کیفیت هشکا سبب

 علمیهیئت اعضای و دانشجویان رضایت مثل هاییدارای شاخص

 در افراد همکاری و مشارکت افزایش دانشگاه، آموزشی وضعیت از

 امروز .هاستدانشگاه موردتوجه کمتر که بوده دانشگاه هایفعالیت

 و افزایش حال در عتسربه مختلف هایحوزه در علمی هاییافته

 و علوم از صرفاً علمیهیئت اعضای از برخی کهیدرحال بوده تغییر

نیستند.  همراه جدید یهاافتهی با و کرده استفاده خود قبلی دانش

های مجری آموزش از دور علمی، دانشگاهازنظر اعضای هیئت

 اند امکانات کافی را برای اعضای خود در امر مستندسازینتوانسته

گذاری دانش فراهم کنند و همچنین بعضی در راستای به اشتراک

های موردنظر فاقد دفتر یا واحد مشخص برای پیگیری از دانشگاه

تنها جلسات امور مربوط به خلق و ذخیره دانش هستند و نه

مستمر و منظم برای تبادل اطالعات میان مدیران با اعضاء وجود 

مچون نظام پیشنهادها، اتاق های مدیریتی هندارد حتی سامانه

فکر و شورای مشورتی به معنای واقعی وجود ندارد. از طرفی، 

اند علمی خود نتوانستهها در زمینه خالقیت اعضای هیئتدانشگاه

ها های عملی آنانگیزه الزم را برای تبدیل تصورات ذهنی به ایده

بر باالبرده و حتی موفق به ایجاد سیستم تشویقی مطلوب مبتنی 

 گرددمی استنباط کلی در حالتاند. طور عادالنه نشدهعملکرد و به

 یاثربخش الزم برای شرطشیپ یعلمئتیه اعضای خالقیت که

 طوربه کندمی کمک اعضاء به و باشدمی هاآن پژوهشی و آموزشی

 داشته باالتری اثربخشی پژوهشی کارهای و درس کالس در مؤثر

ها در گسترش دانشگاه کهیدرصورتبنا به نظر اعضاء،  باشند.

آموزش ابعاد مدیریت دانش)خلق دانش، تسهیم دانش، 

اعضای د، کنن موفق عملدانش(  کاربردکارگیری دانش و به

اعتماد و میل به یاددهی و یادگیری در عملکرد  علمیهیئت

و مشارکتی خود را تقویت خواهند  یفرد نیآموزشی و تعامالت ب

 شناسایی گرو در دانش مدیریت زیآمتیفقمو لذا انجام د.نمو

نیازها،  تشخیص و درک دانش، عملکردی هایاولویت درست

 دانش مدیریت ابزارهای کارگیریآن، به هایهدف و هامأموریت

 سازمان به وابسته مدیریتی هایحمایت ساختن فراهم و ترجیحی

 و تدریس امر ها،دانشگاه در دانش مدیریت کاربست با .باشدمی

 اعضای همه میان راحتی به دانش و ابدییم بهبود یادگیری

 بهبود و استادان دانش هاآنعالوه بر  .شودمی تسهیم دانشگاه

 و کاری استرس کاهش شغلی، رضایت بهبود باعث آنان رفتارهای

 .شودمی دانشجویان یادگیری بهبود

 بخش کمی

 دانش تیریمد موجود تیوضع 

 تفاوت گفت توانیم نمونه کت T آزمون جینتا اساس بر

 میتعمقابل و بوده معنادار اریمع نیانگیم با هامؤلفه نیانگیم نیب

 ریمتغ وها مؤلفه اکثریت در نیبنابرا. باشدیم یآمار جامعه به

یعنی اعضای . است متوسط از شتریب رهایمتغ زانیم دانشتیریمد

عمل، های مجری آموزش از دور از آزادی ی دانشگاهعلمئتیه

ی خود، هادهیاها و نظریه درآوردنفضای مساعد در جهت به اجرا 

جو و فرهنگ مناسب برای تبادل دانش بین همکاران، توانایی 

ها برای و ابزارها در دانشگاه سازوکارهاانجام کار گروهی، وجود 

کلید  عنوانبهتبدیل دانش نهان به دانش آشکار و از دانش 

هدایت دانش فردی  ها برخوردارند.موفقیت و شایستگی فعالیت

در راستای اهداف آموزشی مستلزم ایجاد محیطی مبتنی بر 

عنوان یک بهو  است ءتشریک دانش، تحول و تعامل بین اعضا
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راهبرد آگاهانه به توسعه، ذخیره، توزیع و تسهیم دانش و افزایش 

 پردازد.در دانشگاه می یعلمئتیعملکرد آموزشی اعضای ه

  تیخالق وجودم تیوضع 

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

 وسط نقطهعنوان به 21 عدد با حاصله نیانگیم مؤلفه هر در. است

 با ریمتغ نیانگیم یمعنادار عدم ای یمعنادار و شده سهیمقا فیط

 ریمتغ وها مؤلفه اکثریت در. شد یبررس( 21 عدد)اریمع نیانگیم

یعنی در بخش  .است متوسط از شتریب رهایمتغ زانیم تیخالق

های مجری آموزش از ی دانشگاهعلمئتیهخالقیت فردی اعضای 

، گامبهگامصحیح و  هیروکبا ی مسئلهدور، دارای قابلیت حل 

اهمیت دادن به عقاید و باورها، احساسات شهودی باال، توانایی 

 اعتمادقابل از یک شخصیت تاًینهاو  مسئلهیک  حلراهی نیبشیپ

و مسؤولیت پذیر برخوردارند و در بخش خالقیت سازمانی، میزان 

بودن خلق دانش در دانشگاه، استقبال از تغییرات  ارزش با

ی، آزادی ریانتقادپذمناسب، احساس تعلق به دانشگاه، روحیه 

، استفاده از کارانهمحافظهو از بین بردن روحیه  اظهارنظرعمل در 

ها از شارکتی و از حمایت مالی دانشگاهگیری مروش تصمیم

 تحقیق و توسعه برخوردارند.

 تیخالق با دانش تیریمدرابطه 

 تیریمد ریمتغ دو نیب دهدیم نشان رسونیپ بیضر جینتا

. دارد وجود  معنادار یهمبستگ یآمار جامعه در تیخالق و دانش

 ابربر آن با متناظر یمعنادار و 77/1 با برابر رسونیپ بیضر مقدار

 در تیخالق ودانش  تیریمد ریمتغ بین جهی. درنتاست 111/1 با

 نییتع بیضر. دارد وجود همبستگیمطالعه  مورد آماری جامعه

 20 دانش تیریمد ریمتغ دهدیم نشان که است /.20با برابر

یعنی هر چه  .کندیم نییتب را تیخالق ریمتغ انسیوار از درصد

ر باشد توانایی آنان در حل ی باالتعلمئتیهقدر خالقیت اعضای 

مسائل بیشتر و استفاده آنان از مدیریت دانش نیز بیشتر خواهد 

 بود.

 انسیوار از دانش تیریمد یهامؤلفهتبیین میزان 

  تیخالق

 در دهدیم نشان گامبهگام روش به ونیرگرس لیتحل جینتا

 .است شده ونیرگرس معادله وارد دانش خلق ریمتغ اول، مرحله

 یقو یهمبستگ یدارا تیخالق ریمتغ با دانش خلق مؤلفه

 انسیوار از درصد 29 حدود ییتنها به ریمتغ نیا. است( /.710)

یعنی هر چه میزان خلق دانش . کندیم نییتب را تیخالق ریمتغ

در سازمان افزایش داشته باشد میزان خالقیت نیز در بین اعضای 

وجود شدت ی افزایش خواهد یافت که این بیانگر علمئتیه

 هاست.همبستگی قوی بین کسب دانش و خالقیت در دانشگاه

 ریمس لیتحل و مدل برازش

 معادالت از مدل برازش یبررس و ریمس لیتحل برای

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

 نشان را تیخالق ریمتغ با دانشمدیریت نیب ارتباط یلیتحل مدل

 یرو ریمقاد و ریمس بیضرا ،هافلش یرو رمقدا. دهدمی

 .است شده نییتب انسیوار مقدار ،هامستطیل

 
 تیخالق ریمتغ با دانشمدیریت نیب ارتباط یلیتحل مدل .1شکل 

 

 بحث 

عنوان منبع مولد نوآوری،  ها دانش بهامروزه در سازمان

ار منابع انسانی، سهولت ت کخالقیت، بهره وری و افزایش کیفی

شود. می رشد و بقای سازمان شناخته تیدرنهااطالعات و  تبادل

پژوهش حاضر به دنبال الگوی جدیدی بوده است که با استفاده از 

های و اطالعات واقعی طراحی و بر اساس آن به سؤال هاداده

پژوهش در خصوص وضعیت موجود و مطلوب متغیرهای پژوهش، 

بر خالقیت فردی و  دانش های مدیریتشاخص رابطه و تأثیر

از دور  آموزشهای مجری در دانشگاه علمیهیئتسازمانی اعضای 

های مدیریت دانش، در پژوهش حاضر، تمامی شاخصپاسخ دهد.

های مجری ی دانشگاهعلمئتیهخالقیت فردی و سازمانی اعضای 

انگین آموزش از دور، با توجه به باال بودن میانگین حاصل از می

های ( در سطح مطلوبی قرار دارند. یعنی دانشگاه21معیار)عدد

وضعیت موجود مدیریت دانش طبق  ازنظرمجری آموزش از دور 

ی، از فضای مساعد و مناسب جهت به اجرا علمئتیهنظر اعضای 

ی خود، آزادی عمل، جو و فرهنگ هادهیاو  هاهینظر درآوردن

ن، استقبال افراد از مناسب برای تبادل دانش بین همکارا
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و  سازوکارهای دانش، توانایی انجام کار گروهی، وجود آشکارساز

ها برای تبدیل دانش نهان به دانش آشکار ابزارها در دانشگاه

 Alsteteهایی که توسطاین پژوهش با پژوهش برخوردارند.

  [.82]باشددر یک راستا می گرفتهانجام

برخی نیز دانش عملی ها برخی دانش تئوری و در دانشگاه

توان گذاری این دانش میمفیدی دارند که در صورت به اشتراک

 نوآورانهجهشی بزرگ در زمینه مدیریت دانش و  از پی آن رفتار  

ها شاهد بود. ضروری است و خلق دانش را در دانشگاه

های مجری آموزش از دور به این مبحث توجه   ویژه دانشگاه

مناسب را به جهت برقراری  ارتباط بین  داشته و ساز و کارهای

ها را ی دانش در بین آنگذاراشتراکعلمی و  به اعضای هیئت

با خلق،  درازمدتها برای موفقیت در لذا دانشگاهفراهم آورند. 

ی تحول و رشد سوبهاشتراک و کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه 

 دارند.سازمانی گام  برمی

 پیشنهادهای کاربردی

آموزش از  یمجر یهادانشگاه رانیمد شودیم شنهادیپ -

خود در امر  یعلمئتیه یاعضا یدور، امکانات الزم را برا

 .آورند فراهم دانش یگذاراشتراک به یراستا در یمستندساز

با توجه به  کیبرنامه استراتژ کی نیو تدو یطراح -

 بر یمبتن ینگارندهیو آ یدانشگاه یو فکر یدانش یهاهیسرما

 یدانش ریاز مس ینسبتاً روشن ریتصو تواندیو دانش م یآورفن

 .بدهد یعلمئتیه یدانشگاه به اعضا ندهیآ

 یاعضا زهیانگ ،یمجر یهادانشگاه شودیم شنهادیپ -

 یعمل یهادهیبه ا یتصورات ذهن لیتبد یخود را برا یعلمئتیه

بر  یمطلوب مبتن یقیتشو ستمیس جادیباالبرده و نسبت به ا

 طور عادالنه اهتمام ورزند.ملکرد و بهع

 یپژوهش یشنهادهایپ

 مجری مراکز علمیهیئت اعضای بهسازی با نوآوری متغیر -

 .گیرد قرار بررسی مورد دور از آموزش

 مجری مراکز علمیهیئت اعضای سازمانی یادگیری متغیر -

 .گیرد قرار بررسی مورد دور از آموزش

 آموزش مجری مراکز ایسهمق توانندمی محققین همچنین -

 و خالقیت بر تأکید با مطلوب وضع و موجود وضع ازنظر را دور از

 .دهند قرار بررسی مورد بهسازی

 گیرییجهنت

از وضعیت موجود متغیر خالقیت نشان  آمدهدستبهنتایج 

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

، اهمیت دادن به عقاید و باورها، امگبهگامصحیح و  هیروکبا ی

و  اعتمادقابلاز یک شخصیت  تاًینهااحساسات شهودی باال و 

 بامسؤولیت پذیر برخوردارند و در بخش خالقیت سازمانی، میزان 

در دانشگاه، استقبال از تغییرات مناسب،  خلق دانشبودن  ارزش

در ی، آزادی عمل ریانتقادپذاحساس تعلق به دانشگاه، روحیه 

ها از تحقیق و توسعه و از حمایت مالی دانشگاه اظهارنظر

، Amabilهای، برخوردارند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

Esmith  یعنی هر چه قدر خالقیت اعضای ؛ باشدیمدر یک راستا

ی باالتر باشد توانایی آنان در حل مسائل بیشتر و علمئتیه

. جهت 7]-[17یشتر خواهد بوداستفاده آنان از مدیریت دانش نیز ب

های خالقانه، این ی ایدهریکارگبه، دانشگاهدستیابی به اهداف 

کند تا آنان علمی دانشگاه فراهم میانگیزه را در بین اعضای هیئت

های نوین و خالقیت در در راستای اهداف سازمانی به طراحی ایده

 لیتحل یبپردازند. در این پژوهش برا هاید تولید وامور  انجام

( SEM) یساختاراز معادالت  مدل برازش یبررس و ریمس

ی برازش مناسب هاشاخصاست.  شده استفاده (AMOSافزار )نرم

)شاخص  NNFI)شاخص نرم شده برازندگی(،  NFIشامل مدل 

)شاخص ریشه خطای میانگین  RMSEAنرم نشده برازندگی(،

 RMR)شاخص نیکویی برازش( و  GFIمجذورات تقریب(، 

باشد. ( میماندهیباقشاخص ریشه میانگین مجذورات )

که مدلی از برازش مناسب برخوردار است که میزان  صورتنیبد

NFI ،NNFI ،CFI ،IFI  وGFI  بیشتر، 01از ./RMSEA  کمتر از

/. باشد. در پژوهش حاضر، 12کمتر از RMR همچنین ؛ و/2

و کاربرد( بر کل  یمتسه خلق،دانش )ی مدیریت هاشاخص

فردی، ) یبهسازسازمانی( و  و فردی) یتخالقی هاشاخص

ی کل اثر علّهستند بطوریکه  رگذاریتأث( یسازمان ی،احرفه

های برازش در جدول شاخص، 81/1مدیریت دانش بر خالقیت

 712/22 با برابر یآزاد درجه بر دویخ مقدار میتقس حاصلمدل، 

 با برابر CFI مقدار ،072/1 با برابر IFI مقدار نیهمچن. است

 9 از. درمجموع است  279/1با برابر RMSEA مقدار و 072/1

 دو و الهدیا حد در شاخص 1 مدل برازش به مربوط شاخص

 توانی. درمجموع مدارد الهدیباحالت ا یاندک تفاوت گرید شاخص

 .است برخوردار یمناسب نسبتاً یبرازندگ از مدل گفت تسامح با

 تقدیر و تشکر

دانم از استاد محترم راهنما خانم دکتر میبر خود واجب 

ی مجری هادانشگاهعلمی یئتهصفری و از کلیه اعضای محترم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               7 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-1168-en.html


 2106شهریور –مرداد▐ 1 شماره 21 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

270 

 

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

 قدردانی کنم.

 اخالقی هیدییتأ

در پژوهش در خصوص  کنندهشرکتعلمی یئتهبه اعضای 

 داده شد.اطمینان  هاپرسشنامهمحرمانه بودن 

 تعارض منافع 

گونه تعارضی در منافع، فرایند نگارش و فرایند داوری یچه

 مقاله در بین نویسندگان وجود نداشت.

 یمنابع مال

به صورت شخصی ی اجرای این پژوهش هانهیهزتمام 

 است. شدهپرداخت
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