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چکیده 
اعتقاد به این آیه قرآن که «خداوند ،انسان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است» ،منجر به افزایش
حس خودباوری میشود .لذاشناخت عواملی که در محیط دانشگاههایکشور،حس خودباوری و قابلیت فردی
دانشجویان را ارتقاء دهد ،از لوازم دستیابی به پیشرفت و عدالت که دهه چهارم انقالب اسالمی بدان نامگذاری
شده ،است .مفهوم نوپای «مدیریت دانش بومی» که بیش از یک دهه از طرح آن در مجامع علمی نمیگذرد،
با دربرداشتن ابعادی چون «تولید دانش بومی» ،قادر است در ارتقای حس خودباوری و قابلیت فردی
دانشجویان ،مهمترین نقش را ایفا نماید .در این مقاله ،تأثیر متغیر مکنون مدیریت دانش بومی (با دارا بودن
چهار متغیر آشکار) ،بر متغیر قابلیت فردی و متغیر وابسته خودباوری دانشجویان رشته مدیریت ،بررسی می
شود .داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با  082نفر از اساتید ،دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت و
مدیران واحدهای تولیدی -خدماتی تهران ،جمع آوری شده است و با استفاده از روش های تحلیل عاملی و
تحلیل مسیر ،تجزیه و تحلیل شده است .نتایج تحقیق ،حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای
چهارگانه مدیریت دانش بومی از یک سو و متغیرهای قابلیت فردی و خودباوری دانشجویان ،از سوی دیگر
است.
کلیدواژهها :مديريت دانش بومی؛ قابلیت فردی؛ خودباوری؛ تولید دانش بومی مديريت؛
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.1مقدمه 

تولید دانش بومی در عرصههای علوم پایه ،علوم پزشکی ،فیزیک ،هوا -فضا ،شیمی و نانو
تکنولوژی ،طی دو دهه اخیر ،جایگاه علمی ایران را به رتبه  71جهانی ارتقاء داده است.
شواهد تاریخی علم ،حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار میان تولید دانش بومی و خودباوری است.
به دیگر سخن ،ممارست و تالش پژوهشگران و دانشجویان ،در تولید علومی که نیازهای کشور را
برآورده نماید ،نه تنها منجر به افزایش قابلیت فردی ،بلکه بر حس خودباوری آنان نیز اثری مضاعف
بر جای میگذارد.
از سوی دیگر ،سهلانگاری و عقبافتادگی در تولید علم ،اثری کاهنده و تنازلی بر قابلیت فردی و
خودباوری دارد .این اثر کاهنده را طی  02سال اخیر،میتوان در رشتههای علوم انسانی و از جمله
رشته مدیریت یافت .علیرغم پیشرفتهای علمی ،در حوزه های علوم سخت ،اما متأسفانه
شواهدآماری،مبینعقبافتادگیرشتههایعلومانسانی ،باسهم41درصدی ازآموزش عالی (دفترچه آزمون
سازمان سنجش کشور )7132،در مقایسه با علوم پزشکی ،علوم پایه و علوم مهندسی است رشته
مدیریت نیز همچون سایر رشتههای انسانی ،علیرغم این که بیشترین سهمیه پذیرش دانشجو را به
خود اختصاص داده ،سهم بسیار پایینی را در تولید دانش داشته است.
تعداد معتنابهی از دانشآموختگان مدیریت ،یا بیکار بوده و یا در مشاغل غیرمرتبط ،مشغول به
کار هستند که بخشی از آن ،به شرایط اقتصادی کشور بوده و در صد قابلتوجهی به خودباوری و
قابلیت دانشآموختگان مربوط است .درحالیکه وزیر تعاون ،رفاه و تأمین اجتماعی ،نرخ بیکاری
دانشآموختگان دانشگاهها را  %02اعالم کرده (خبرگزاری ایسنا )7137 ،و رئیس مرکز آمار ایران،
بیشترین آمار بیکاری دانشآموختگان دانشگاه رامربوط به گروه علوم انسانی میداند ،آمار منتشره در
سال  7132حاکی است که از مجموع  4341378نفر دانشآموخته دانشگاهها 327733 ،نفر معادل
 %73/4بیکار هستند .در این میان ،رشته مدیریت با  737132نفر معادل  %78بیشترین آمار بیکاران
را در رشتههای علوم انسانی به خود اختصاص داده است( .خبرگزاری فارس 70 )7132،نفر از مدیران
واحدهای تولیدی -خدماتی تهران ،نیز در مصاحبه ،میزان قابلیت دانشآموختگان رشته مدیریت در
محل کار آنان را متوسط به پایین ارزیابی کردهاند.
سهلانگاری در تولید دانش بومی ،از یک سو ،قابلیت فردی و از سوی دیگر ،حس خودباوری را در
میان پژوهشگران و دانشجویان ،کاهش میدهد .لذا در این مقاله به آسیبشناسی موضوع و ارائه
راهکارهایی که منجر به افزایش این  1مؤلفه در دانشکدههای مدیریت گردد ،پرداخته شده است.
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

قابلیتفردی.1تغییرات اساسی در فعالیتها و رویههای مدیریت منابع انسانی ،طی دهههای اخیر،
سبب شده است که موضوع قابلیت ،مورد توجه بیشتری قرار گیرد .رویکرد قابلیت از سابقه
دیرینهای برخوردار است ،اما رویکرد آن در سازمان از  12-42سال اخیر ،کاربرد وسیعی داشته
است .قابلیت فردی،مجموعهای از دانش ،مهارت و انگیزههایی است که پیشنیاز عملکرد موفق در
یک نقش یا شغل به حساب میآیند .نورتهاوس ) )Northouse et al. 2004در مدل قابلیت ،سه
مؤلفه شامل صفات فردی ،0شایستگی و پیامدها را معرفی میکند .صفات فردی شامل توانایی
عمومی شناخت ،توانایی شناخت از طریق تجربه ،انگیزه نسبت به حل مسائل ،شخصیت و نگرش
هستند .شایستگی ،مشتمل بر عناصری از جمله مهارت حل مسائل غیرمتعارف ،دانش مرتبط،
مهارت شناخت مردم ،شناخت سیستمهای اجتماعی و توان کار کردن با دیگران است .پیامد ،بیانگر
حدی است که منجر به عملکرد مطلوب شود.

قابلیت









شخصیت
آموزش
تجربه معاشرتهای حرفهای


نمودار  .7مدل کارتنی از رابطه قابلیت و شایستگی

نتایج پژوهش میدانی بر روی  018مورد ،نشان میدهد که کارفرمایان ،برای استخدام
دانشآموختگان ،در جستجوی دانش ،مهارت ،توانایی ،ویژگیهای فردی (هوش ،عالقه به
ای و ابتکار عمل) هستند و از میان آنها
مسئولیت
یادگیری ،خودانگیختگی ،توسعه ایده
پذیرشی حرفه
ها،معاشرتها
تجربه
هوش و عالقه به یادگیری ،مهمتر ارزیابی میکنند (.)Harvey et al, 1997

1. Individual Capability

2. Individual Attributes
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Z
ناشناخته

مسئله
Y

شناخته شده
ناشناخته

زمینه

نمودار  .0مدل استفنسن از قابلیت

دانشجویان ،بعد از فراغت از تحصیل و آغاز اشتغال ،با دو موقعیت در محیط کار مواجه
هستند .در وضعیت  ،Yبا مسائل شناختهشده و آشنایی که راهحلهای شناخته شدهای نیز دارند،
روبرو میشوند .وضعیت  Yممکن است در محل کار ،منزل و فعالیتهای اجتماعی وجود داشته
باشد .عملکرد مطلوب در این وضعیت ،نیازمند کسب مهارتها و دانش فنی ،در سادهترین سطح
و با بیشترین حد نظم است .اساتید ،با ارائه اطالعات مفید ،قابلیت دانشجویان را افزایش
میدهند و بدین ترتیب Y ،متغیر وابسته میباشد؛ اما وضعیت  Yتمامی تجارب ما را در بر
نمیگیرد ،تغییرات ،به صورت روزمره ،در زندگی و جهان ما وجود دارد .در وضعیت  Zزمینهای که
در آن قرار میگیریم و مسائلی که با آن مواجه میشویم ،جدید و ناآشنا هستند.
راهحلهایی که برای مسائل در وضعیت  Yاستفاده میشود ،در وضعیت  Zممکن است ناکارآمد
باشد .لذا دانشجویان باید با زمینههای مبهم که ممکن است با آن مواجه شوند ،آشنا گردند ،باید
نسبت به خویشتن،اعتمادبهنفس بیشتری کسب کنند تا میزان یادگیری آنان نسبت به مسائل
ناآشنا افزایش یابد .اتکا به دانش و مهارت تخصصی ،ناکارآمد خواهد بود .ارزیابی پیامدهای
کسبشده در وضعیت  ،Zفهم و عملکرد ما را بهبود میبخشد.
جایگاه قابلیت فردی در مدل زنجیره اثر ،7در خور توجه است .بر اساس این مدل ،تعدادی از
ورودیها بر قابلیت فردی کارکنان اثر میگذارند :آموزش ،کارراهه ،حمایت مدیریت ،ارزیابی
1. The Chain of Impact Model
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عملکرد ،استقالل ،7نظام جبران خدمات ،بهداشت و ایمنی ،ارتباطات ،مهارتها و صالحیتها.
قابلیت فردی نیز به نوبه خود بر فعالیت کارکنان در کار ،بهرهوری و کیفیت عملکرد تأثیرگذار
است ).)IES, 2005
با تشریح مدلها و رویکردهای قابلیت فردی،شاخصهایی که تعیینکننده حد قابلیت در افراد
است را میتوان به بدین شرح جمعبندی نمود :دانش مرتبط با نقش یا شغل ،نگرش مثبت به
نقش یا شغل ،مهارتهای مرتبط با نقش یا شغل ،انگیزه،ویژگیهای مثبت شخصیت (برونگرایی،
سازگاری و ،)...هوش ،آموزش ،تحصیالت مرتبط با شغل یا نقش ،توانایی یادگیری از تجربیات
مستقیم و غیرمستقیم ،توانایی کار کردن با دیگران ،توانایی بهکارگیری دانش ،توانایی حل مسائل
نامتعارف ،توانایی مواجهه اثربخش با زمینههای ناشناخته ،خودانگیختگی ،خود توسعهای،
مسئولیتپذیری و انجام اثربخش وظایف موجود در نقش یا شغل.
خودباوری .خودباوری ،از جمله صفاتی است که خداوند کریم در ذات انسانها جای داده است،
اما شناخت دقیق و نحوه بهکارگیری آن ،بر اساس اراده و اختیار انسان ،رخ میدهد .در فرهنگ
لغت انگلیسی ،تک واژهای که ابعاد کامل معنای خودباوری را (به شرحی که بیان خواهد شد)
پوشش دهد ،یافت نمیشود ،اما سه واژه ،صرفنظر از تفاوت میان آنها ،ویژگیهای خودباوری
را تبیین میکنند .این واژهها عبارتاند از :خود کامیابی ،0عزت نفس 1و اعتمادبهنفس.4
تعریف خود کامیابی :حد اطمینانی که فرد ،نسبت به تواناییهای خود ،برای انجام زنجیرهای از
کارهای مرتبط با هدف دارد ).(Lana, 2003
تعریـف عـزت نفـس :احسـاس فـرد نسـبت بـه ارزشـمند بـودن یـا نبـودن خـویش ( Morris

 . )Rosenberg, 1960

انجام کاره ا).) Emily Roberts, 2012

تعریف اعتمادبهنفس :نگرش فرد به توانایی خود برای
تعریف احترام به خود:میزان احترام و ارزشی که فرد نسبت به خود دارد )Monika Frank

 .)2013

واژههای خود کامیابی ،عزت نفس و اعتمادبهنفس ،در محتوا و روابط میان خود ،دارای
مشترکات و تفاوتهایی هستند .خود کارآمدی ،ویژگی سنجش دارد.مثالً این که فرد از خود
میپرسد" :آیا من قادر هستم در زمان خاصی ،با انجام اقداماتی خاص ،به هدف ویژهای دست
یابم؟ " ،قابل اندازهگیری است؛ اما اعتمادبهنفس ،مبتنی بر زمان خاصی نیست .این سؤال که" :
آیا من قادر هستم در هر زمانی به هدف خاصی دست یابم؟ " مربوط به اعتمادبهنفس فرد است.
1. Autonomy
2. Self- efficacy
3. Self-Esteem
4. Self- Confidence
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فرد ،ممکن است در یک زمینه کلی (مثالً ورزش) اعتمادبهنفس باالیی داشته باشد ،اما در
زمینه جزئی تر (مثالً ورزش والیبال) از خود کارآمد کمی برخوردار باشد .فرد ،ممکن است حد
باالیی از عزت نفس را دارا باشد ،اما مثالً در زمینه مسائل ریاضی،اعتمادبهنفس کمی داشته باشد.
فرد ،ممکن است احساس کند که فاقد جذابیت و مایه تنفر دیگران است (حد کم احترام به خود)،
اما همزمان احساس کند که مهندس توانمندی است (خود کامیابی زیاد) .عزت نفس ،غالباً به
عنوان یک ویژگی شخصیتی پایدار و مسلط در افراد عمل میکندعزت نفس ،عبارت است از
مجموع اعتمادبهنفس( احساس فرد به وجود ظرفیت در خویش) و احترام به خود (احساس فرد به
ارزشمند بودن خود) ) .(Kendra Cherry, 2013اعتمادبهنفس ،منجر به خودکارآمدی میشود و
بین این دو واژه ،رابطه مستقیم وجود دارد (Bandura, 1968(.بین عزت نفس و اعتمادبهنفس،
رابطه مستقیم وجود دارد ) .) Emily Roberts, 2012.خودکامیابی ،ماهیتی موقعیتی و نه ثابت
داشته و با عزت نفس که منعکسکننده ارزیابی کلیتری از خود است ،متفاوت است ( Pintrich,
.)2002

با ترکیب سه واژه عزت نفس،اعتمادبهنفس و خودکامیابی ،میتوان واژه خودباوری را با
مختصات زیر تعریف نمود:خودباوری ،احساس درونی فرد نسبت به قابلیتها ،ظرفیتها،
شایستگیها و توانمندیهایی است که خداوند در وجود او تعبیه نموده ،به گونهای که وی با آنها
احساس ارزشمند بودن ،اعتمادبهنفس ،عزت نفس کرده و اعتقاد راسخی مبنی بر توانایی انجام
کارهای دشوار و چالشی ،برای نیل به اهداف متعالی در او ایجاد میشود.
چندین عامل در شکلگیری خودباوری دخالت دارند :باورها و ارزشها ،شخصیت ،قابلیتها و
شایستگیها ،تجربهها ،موفقیتهای گذشته ،ویژگیهای روانشناختی ،ترغیب اجتماعی و الگوهای
موفق در جامعه .قابلیتهای فردی و تجربیات موفق دانشجویان ،اثری فزاینده بر خودباوری
علمی آنان بر جای میگذارد .از سوی دیگر ،خودباوری علمی ،با سطح تالش ،استقامت و پشتکار
علمی ،موفقیتهای درازمدت و رفتارهای مثبت اجتماعی آنان ،ارتباط مستقیم دارد )Pastorelli,
.)2001
7

خودباوری علمی به باور و عقیده فرد ،مبنی بر این که وی قادر است که با موفقیت،
خواستههای علمی را در سطح تعیینشده ،به انجام رساند ،).گفته میشود)Schunk, 1991) .
خودباوری تعلیمی ،0مبتنی بر اعتقاد اساتید و معلمین نسبت به توانمند بودن در اجرای
موفقیتآمیز تدریس است .خودباوری مسیر حرفهای:1بر فرآیندهای شناختی که اقدامات مسیر
حرفهای فرد را شکل میدهد ،تأکید میکند ) .)Griffiths, 2006تحقیقات نشان میدهد که
نوع محیط یادگیری ،یادگیری مبتنی بر همکاری و روش تدریس ،با خودباوری علمی همبستگی
1. Academic Self-Efficacay
2. Teacher Self-Efficacy
3. Career Self- Efficacy
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مستقیم دارد ( .)Fenal&Scheel, 2005بر اساس نتایج یک فراتحلیل 7از  12دانشجو ،ارتباط
مثبت و معناداری میان پشتکار و خودباوری آنان به دست آمد .احساس خودباوری بهینه در
دانشجویان ،باعث میشود تا آنان ،احساساتی چون فشار روانی ،افسردگی و هیجان را درون خود،
مدیریت نمایند.
1
0
خودباوری ،فرآیند یادگیری را از طریق هدفگذاری ،خود نظارتی و خود ارزیابی (از اجزای
خود تنظیمی) در دانشجویان توسعه داده و باعث برنامهریزی ،مدیریت زمان ،حل مسائل مفهومی
و انجام مطلوب فعالیتهای علمی آنان میشود .مطالعات فرا تحلیلی ،بیانگر وجود رابطهای
معنادار میان خودباوری و عملکرد ،در دامنهای از فعالیتهای کاری ،دانشگاهی و ورزشی است.
احترام به خود ،نقش میانجی و تعدیلکننده میان خودباوری و عملکرد ایفا میکند ( Multon,
.)1991

مديريتدانشبومی :4به مجموعه فرآیندهای مدیریت دانش که در یک حوزه جغرافیایی و
توسط افراد یک ملت انجام شود ،مدیریت دانش بومی گفته میشود .مدیریت دانش ،قدمتی فراتر
از آنچه تصور میکنیم ،دارا است .درحالیکه این رشته ،کمتر از یک دهه فعال شده است اما
پیشینه واقعی آن به دوران خلقت انسان باز میگردد .شاید سابقه نوین مدیریت دانش به دوران
جنگ جهانی دوم و ساخت هواپیمای جنگنده بازگردد که کارکنان از تجربهها ،تحلیل و تدوین
مشاهدات خود کمک میگرفتند .سازمانها دریافتند که کسب توانایی در فرآیند یادگیری از
طریق مدیریت دانش ،سرعت و کیفیت تولید را افزایش میدهد.
به ایجاد فرآیندهای الزم برای شناسایی و جذب داده ،اطالعات و دانش مورد نیاز سازمان از
محیط بیرونی و داخلی و انتقال آنها به تصمیمگیری و اقدامات سازمانو نیز گرفتن اطالعات
صحیح در زمان صحیح و از افراد صحیح و کمک به کارکنان در جهت خلق ،اشتراک و
بهکارگیری دانش به شیوهای که عملکرد سازمان را به طور قابل سنجشی ارتقاء بخشد ،مدیریت
دانش گفته میشود )Carl Whigs, 2002) .فرآیندهایی که موجب تحقق اهداف مدیریت دانش
میشود ،از دیدگاه صاحبنظران ،بهگونههای متفاوتی طراحی و تبیین شده است.

1. meta-analysis
2. self-monitoring
3. self-evaluation
4. Indigenous Knowledge Management

00

رديف 
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نامپیشنهاددهنده 
سوگوماران و بوس

7

0

0

گیلبرت

1

برگرون

4

بوکوویتس وویلیامز

مراحلفرآيندمديريتدانش 
شناسایی ،خلق ،ذخیره ،توزیع ،استفاده
کسب ،توسعه ،اشتراک و توزیع ،استفاده ،نگهداری
خلق ،کسب ،ترجمه و هدفگذاری مجدد ،ذخیره ،اصالح و تعدیل ،انتقال ،استفاده

4

1

کسب ،استفاده ،یادگیری ،اشتراک (تسهیم) ،ارزیابی ،تثبیت
گزینش ،کسب ،درونی سازی ،استفاده ،تولید

1

هالس اپل

3

مصطفی ساگسن

1

بوتیلر و شیرر

نیاز ،شناسایی دانش موجود ،کسب دانش ،تولید ،ذخیره ،اشتراک ،استفاده و بهکارگیری

8

ویتال آناتاتموال

تولید (خلق) ،کسب ،سازماندهی ،انتقال،بهکارگیری ،دخالت دادن تفاوتهاو شباهتهای

3

تیمو کوکزا

72

هان و ژونگ

1

خلق ،اشتراک ،ساختاردهی ،استفاده ،ممیزی (اصالح و تعدیل)

فرهنگی در فرآیند مدیریت دانش
شناسایی دانش مورد نیاز ،تولید ،کسب،روزآمدسازی و تعدیل ،اشتراک ،ذخیره ،استفاده
خلق ،سازماندهی ،انتقال،بهکارگیری ،اهرم نفوذ و قدرت

شکل  .7فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه برخی صاحبنظران



تولیددانشبومیمديريت.در سال  7311کنفرانسی در واشنگتن دی سی با این هدف که آیا
دانش بومی قادر است یک آینده پایدار برای بشر ایجاد نماید ،برگزار و معلوم گردید که دانش،
منحصر به دانش غربی نیست بلکه هزاران علم و فن آوری در فرهنگهای جهان وجود دارد که
در توسعه پایدار سهم بسزایی دارند .از سال  7382میالدی ،دانش بومی به یکی از موضوعات
مهم در محافل اندیشمندان انسانشناسی ،جغرافیا و رشتههای مرتبط با توسعه تبدیل شده است.
این گرایش ،ناشی از تحقیق کشورهای در حال توسعه ،برای بهبود شرایط خویش است
(.) Nakata ,2002
اگر چه سازمان جهانی مالکیت معنوی که تحت نظر سازمان ملل متحد عمل میکند ،در
سال  0222کمیته بینالمللی برای حمایت از دانش بومی تشکیل داد ،اما این دانش و فرهنگ
1. Sugumaran & Bose
2. Gilbert
3. Bukowitz & Williams
4. Hals Apple
5. Mostafa Sagsan
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کشورها ،تحت هجمه قدرتهای استعماری قرار داشته است.دانش بومی ،دانشی است که طی
دوره زمانی خاصی و در یک قلمروی جغرافیایی تولید میشود و مبتنی بر تفکر خالقانه و
تجربیات یک کشور است .این دانش ،بین نسلها به اشتراک گذاشتهشده و توسط نسلهای
جدید ،برای انطباق با شرایط جدید محیطی ،سازگار و تعدیل میگردد ( )J.K.Kok, 2005دانش
بومی ،مجموع تجربه و دانشی است که یک جامعه در برخورد با مشکالت آشنا و ناآشنا به دست
آورده و آن را اساسی برای تصمیمگیری و چالشهای خود قرار داده است.روشهای شناخت در
سیستمهای دانش بومی ،مبتنی بر ایجاد ارتباطات و یادگیری از طریق الگوسازی عملکرد
دیگران ،شنیدن داستانها و حوادث مهم است ).)Kawagley, 1998
نیاز برای مدیریت دانش بومی ،در زمینه توسعه اقتصادی که با تقاضای فزاینده کشورها
مواجه شده است ،بستگی به تولید دانش بومی دارد .کشورهای منطقه خاور دور ،ایران ،افریقای
جنوبی و تانزانیا و  ...در این رابطه گامهایی را برداشتهاند .دانش بومی ،مبنایی برای
تصمیمگیریهای ملی در امور کشاورزی ،بهداشت ،اقتصاد ،آموزش ،مدیریت ،منابع طبیعی و
سایررشتهها است .سیستم مدیریت دانش،عمدتاً در حمایت از رشد تجاری کشورهای توسعهیافته
(امریکا ،اروپا و )...عمل میکند ،درحالیکه که میتواند در گسترش دانش بومی کشورهای در
حال توسعه نیز موثر باشد ).)Lwoga, 2008

نمودار  .1روشهای تولید دانش بومی

مبنای نظری این متغیر ،بر مدل فرآیند خلق دانش همکاری مبتنی بر اعتماد جاکوبیک
استوار است ).)Jakubic, 2008
تعديلوروزآمدسازیدانشمديريت.مبنای نظری متغیر بومیسازی دانش مدیریت ،مدل
تیمو کوکزا و مصطفی ساگسن است که ممیزی ،اصالح ،تعدیل و روزآمدسازی دانش کسبشده
از سایر کشورها  /سازمانها را قبل از استفاده و بهکارگیریآنها ،در فرآیند مدیریت دانش،

02
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ضروری میدانند.بر این اساس ،دانش ترجمهای و وارداتی مدیریت ،قبل از تدریس در
دانشکدههای مدیریت ،باید متناسب با مقتضیات فرهنگی و نیازهای بومی کشور ،تعدیل ،اصالح
و روزآمد شوند.
اشتراکدانش بومیمديريت.بر اساس مدل وانگ و نو ) ،)Wang & Noe, 2010اشتراک
دانش به منظور خلق ایدههای نو و حل مسئله و از طریق همکاری مبتنی بر اعتماد با دیگران
انجام میشود .دانشبومی که در مرحله اول توسط تیمهای خلق دانش و در قالب مقاله،پایاننامه
و گزارش تحقیق ،تولیدشده بود ،از طریق جلسات علمی،کمیتههای تخصصی و یا سیستمهای
مجازی ،با سایر دانشکدههای مدیریت ،در سطح کشور ،به اشتراک گذاشته شده تا ضمن استفاده،
اجزای قابل حذف و یا اضافه شدن دانش تولیدشده را پیشنهاد نمایند .بدیهی است که
بازخوردهای دریافتی ،منجر به اصالح و کمال دانش بومی تولیدشده ،خواهد شد.
مبادلهفراملیدانشبومی.دانش بومی تولیدشده توسط یک دانشکده ،در قالب مقاله،پایاننامه
و گزارش تحقیق ،با دانشکدههای مدیریت در کشورهایی که دارای مختصات فرهنگی مشابه با
جمهوری اسالمی هستند ،به اشتراک گذاشته میشود .
مبادله فراملی دانش بومی مدیریت ،از طریق اعزام اعضای تیمهای تولیدکننده دانش بومی
به کشورهای مذکور و استفاده از فضای مجازی انجام میگیرد .بدیهی است که این فرآیند،
انتقال دانش بومی از سایر کشورها به جمهوری اسالمی را نیز شامل میشود .الزم به ذکر است
که در زمینه مبادل ه فرامل دانش بومی مدیریت  ،تحقیقات مشابهی در کشور  ،انجام نشده است .
 .3روشپژوهش 

روشهایی که در این مقاله برای تحقیق ،مورد استفاده قرارگرفته است ،از نوع کاربردی،
استنباطی و علی به شمار میآیند.
جامعه و نمونه آماری .جامعه آماری تحقیق،دانشکدههای مدیریت شهر تهران شامل
دانشگاههای شهید بهشتی ،تهران ،تربیت مدرس ،امام صادق (ع) و عالمه طباطبایی بوده و به
منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز ،اعضای هیئتعلمی و دانشجویان مقطع دکترای رشته
مدیریت از دانشکدههای مذکور (به تعداد  101نفر) به عنوان واحد تجزیه و تحلیل ،در نظر گرفته
شدهاند .از مجموع نمونه آماری تحقیق ( 043نفر)که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدهاند14 ،
نفر را اعضای هیئتعلمی و  731نفر را دانشجویان مقطع دکتری از دانشکدههای مدیریت مستقر
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در شهر تهران تشکیل میدهند .همچنین با  77نفر از اساتید رشته مدیریت و  71نفر از مدیران
واحدهای تولیدی -خدماتی مصاحبه شده است.
دادهها .مطالعات کتابخانهای ،جستجو در فضای مجازی ،مصاحبه با خبرگان و
روشگردآوری 
پرسشنامه ،چهار روش اصلی جمعآوری اطالعات بوده است .در این تحقیق برای گردآوری
دادههای میدانی ،از پرسشنامهای مشتمل بر  02سؤال و مصاحبه با  11نفر از اساتید و دانشجویان
رشته مدیریت و مدیران سازمانهای تولیدی – خدماتی مصاحبه شده است.
ويافتههایپژوهش 

.تحلیلدادهها

4
مدلمفهومی.مدل مفهومی تحقیق از یک متغیر مستقل مدیریت دانش بومی است که با چهار
بعد تولید دانش بومی مدیریت ،تعدیل دانش مدیریت ،انتقال (تسهیم) دانش بومی مدیریت و
مبادله فراملی دانش بومی مدیریت ،سنجیده می شود .در کنار آن یک متغیر میانجی قابلیت
فردی دانشجویان،و متغیر وابسته خودباوری دانشجویانسایر متغیرهای مدل را تشکیل میدهند.
برای سنجش این متغیرها 02 ،شاخص (سؤال) تدوین و در قالب پرسشنامه ،بین نمونههای
آماری توزیع گردید.
تعدیل دانش مدیریت

تولید دانش بومی مدیریت
خودباوری

قابلیت فردی
اشتراک دانش بومی
مدیریت

مدیریت
دانش بومی

مبادله فراملی دانش بومی
مدیریت

نمودار  .4مدل مفهومی تحقیق


فرضیههایتحقیق 


فرضیه.1مدیریت دانش بومی ،بر قابلیت فردی دانشجویان ،تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 تولید دانش بومی مدیریت ،تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت فردی دانشجویان دارد. -روزآمدسازی و تعدیل دانش مدیریت ،تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت فردی دانشجویان دارد.

01

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 71بهار 7131

 تسهیم دانش مدیریت ،تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت فردی دانشجویان دارد. مبادله فراملی دانش بومی مدیریت ،تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت فردی دانشجویان دارد.فرضیه.2قابلیت فردی دانشجویان ،ارتباط مستقیم و معناداری با خودباوری آنها دارد.
روش تجزيهوتحلیل اطالعات .تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو
 LISRELاجرا شده و بابهکارگیری فنون تحلیل عاملی تأییدی7تحلیل مسیر 0در دو بخش ،شامل
تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.
برای اجرای فن تحلیل مسیر ،مراحل زیر انجام شده است:
 آزمون دوربین – واتسون  Durbin – Watson d Testبه منظور تأیید عدم همبستگی بینخطاها.
 آزمون هم خطی  Multicolinearity Testبرایتأیید عدم وجود رابطه خطی بین متغیرهایمستقل .با این آزمون مقادیر دو پارامتر به نام پارامتر تحمل  Toleranceو عامل تورم واریانس
 VIPمحاسبهمیشود.
ـ آزمون تأیید معناداری رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته با استخراج جداول
.ANOVA

ـ استخراج ضریب مسیر  ،PathCoefficientبین هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته.
اعتبار (پايايی) 3تحقیق .برای سنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق ،از روشهای تعیین ضریب
آلفای کرونباخ و نسبت همبستگی هر شاخص به شاخصهای هر متغیر وبری تعیین پایایی و
سازگاری درونی متغیرهای آشکار ،درون متغیرهای مکنون ،از پایایی ترکیبی  CRاستفاده شده
است .ضریب آلفای کرونباخ ،برای همه متغیرها ،بیشتر از  2/37و نسبت همبستگی هر شاخص
به کل ،بیشتر از  2/30محاسبهشده است.


روايی 4تحقیق .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید خبره رشته مدیریت ،مورد تأیید
قرار گرفت .همچنین از طریق تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازه نیز اندازهگیری شد .بارهای
عاملی شاخصها بیشتر از  2/32بیانگر همبستگی سؤاالت با متغیرهای مربوط به خود هستند.
مقادیر بزرگتر از  2/17میانگین واریانس استخراجشده  AVEو حد بیشتر از  2/10پایایی ترکیبی
1. CFA
2. Path Analysis
3. reliability
4. validity

تحلیل مولفه های مديريت دانش بومی و آثار آن ...

01

 ،CRحاکی از روایی و پایایی متغیرهای تحقیق است .مقادیرمحاسبهشده آزمون بارتلث و شاخص
 KMOبرای همه متغیرها در سطح معناداری  ،P<0/001بیشتر از  2/12میباشد.
دادهها .محاسبات تحلیل عاملی تأییدی ،برای سنجش میزان بارهای عاملی
تجزيهوتحلیل  

متغیر مستقل مدیریت دانش بومی و شاخصهای متغیر میانجی قابلیت فردی و متغیر وابسته
خودباوری ،از یک سو و آزمون فرضیههای تحقیق ،از سوی دیگر،بخشهای تحلیل دادهها را
تشکیل میدهد.

نمودار  .1نتیجه تحلیل عاملی تأییدیشاخصهای مدیریت دانش بومی

در نمودار KC،متغیر تولید دانش بومی مدیریت با چهار شاخص KL ،متغیر تعدیل و
روزآمدسازی دانش بومی مدیریت با سه شاخص KS ،متغیر اشتراک دانش بومی مدیریت با سه
شاخص و  KTEمتغیر مبادله فراملی دانش بومی مدیریت با چهار شاخص ،با بارهای عاملی
بیشتر از  2/33و مقادیر  T- Valueبیشتر از  7/33و در نمودار SE ،متغیر وابسته خودباوری با
سه شاخص و  ICمتغیر میانجی قابلیت فردی با سه شاخص و بارهای عاملی بیشتر از  2/17و
مقادیر قابلقبول  ،T- Valueنشان داده شده است.
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نمودار  .3نتیجه تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای قابلیت فردی و خودباوری
جدول  .7آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای متغیر مکنون مدیریت دانش بومی
KMO and Bartlett's Test
0/862
987/092
6
0/000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

آزمونفرضیه  .1سطح معناداری خروجی جدول  ،ANOVAنشانگر تأیید رابطه خطی میان
متغیرهای مدیریت دانش بومی و متغیر قابلیت فردی است.
 مقادیر عامل تحمل ( 2/31تا )2/32و عامل تورم واریانس ( 7/1تا  ،)0/1حاکی از تأیید عدمهمخطی میان متغیرهای مستقل است.
 نمودار نرمال بودن دادههای خطا ،مبین تأیید بهکارگیری روش رگرسیون خطی است. خروجی جدول همبستگی پیرسون ،بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای مدیریتدانش بومی و قابلیت فردی است.
 ضریب تعیین مشاهدهشده بین متغیرهای مدیریت دانش بومی و قابلیت فردی ،معادل 2/81است که نشان میدهد  %81تغییرات قابلیت فردی را تبیین میکند.
 مقدار شاخص دوربین -واتسون ( 7/11تا  ،)7/34حاکی ازتایید معناداری عدم همبستگی واستقالل خطاها است.
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جدول  .0خالصه مدل فرضیه 7
Model Summary
Std. Error of the
Estimate
0/21015

R Square

Adjusted R Square

Model

R

1
0/926a
0/857
a. Predictors: (Constant), KTE, KS, KL, KC

0/855

جدول  .1آزمون معناداری خطی بودن فرضیه 7
Sig.
0/000a

F
368/245

Mean Square
16/263
0/044

ANOVAb
df
4
245
249

Model
Sum of Squares
Regression
65/052
Residual
10/820
1
Total
75/872
a. Predictors: (Constant), KTE, KS, KL, KC
"b. Dependent Variable: IC


آزمون فرضیه  .2سطح معناداری خروجی جدول  ،ANOVAنشانگر تأیید رابطه خطی میان
متغیرهای قابلیت فردی و خودباوری است.
 مقادیر عامل تحمل و عامل تورم واریانس ،حاکی از تأیید عدم هم خطی میان متغیرهایمستقل است.
 نمودار نرمال بودن دادههای خطا ،مبین تأیید بهکارگیری روش رگرسیون خطی است. خروجی جدول همبستگی پیرسون ،بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین قابلیت فردی وخودباوری دانشجویان رشته مدیریت است.
 مقدار شاخص دوربین -واتسون ( 7/8تا  ،)0/27حاکی ازتایید معناداری عدم همبستگی واستقالل خطاها است.
جدول  .4آزمون معناداری خطی بودن فرضیه 0
ANOVAb
Sig.
0/000a

F

Mean Square

df

170/229

Sum of Squares

Model

62/955

1

62/955

Regression

0/370

248

91/717

Residual

249

154/673

Total

1

a. Predictors: (Constant), IC
b. Dependent Variable: SE
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جدول  .1خالصه مدل فرضیه 0
b

Durbin-Watson

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

2/070

0/60813

0/405

R Square

Model Summary
Model

R

1
0/638a
0/407
a. Predictors: (Constant), IC
b.Dependent Variable: SE0

جدول  .3آزمون معناداری همبستگی پیرسون فرضیه 0
Coefficientsa

Sig.

Standardized
Coefficients

t

Beta
1/256 0/210
13/047 0/000

0/638

Unstandardized Coefficients
Std. Error
0/588
0/070

B
0/739
0/911

Model
)(Constant
IC

1

Dependent Variable: SE

ضریب مسیر ،سطح معناداری و شاخصهای تأییدکننده رابطه خطی میان متغیرهای فرضیه  7و
 0به تفکیک در جدول زیر درج گردیده است.
جدول  .1نتایج تحلیل مسیر متغیرهای مدیریت دانش بومی ،قابلیت فردی و خودباوری


نتیجهگیری و پیشنهادها .قبل از تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادهای مقاله  ،باید اذعان نمود که

 .5
تاکنون در خصوص تاثیرات مدیریت دانش بومی بر قابلیت و خودباوری دانشجویان ،در سطح کشور
پژوهشی انجام نشده است .لذا بعد از کسب اطمینان از صحت شاخصها و متغیرهای تحقیق (وجود

بارهای عاملی باالتر از  2/12برای شاخصها و بارهای عاملی بیشتر از  2/82متغیرهای چهارگانه
مستقل) ،فرضیهها مورد آزمون قرار گرفتند .وجود بارهای عاملی بارهای عاملی باالتر از  2/8میان
متغیر مکنون و  4متغیر آشکار ،نشان میدهد که متغیر مکنون مدیریت دانش بومی ،از  4متغیر

a.
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آشکار ،شامل تولید دانش بومی مدیریت ،تعدیل و روزآمدسازی دانش بومی ،اشتراک دانش بومی و
مبادله فراملی دانش بومی مدیریت تشکیل شده است .ضریب اثر این متغیرها بر متغیر قابلیت
فردی ،به ترتیب  2/18 ،2/11 ،2/18و  2/47است .متغیر میانجی قابلیت فردی نیز با ضریب ،2/81
متغیر وابسته خودباوری را تحت تأثیر قرار میدهد .مبانی نظری متغیر خودباوری ،شامل آیاتی از
قرآن و روایات معصومین (ع) ،مدل گریفیتس و مدل فنال و شیل است .اعتقاد راسخ دانشجویان،
مبنی بر توانایی انجام موفقیتآمیزفعالیتهای علمی ،مشارکت فعال در تولید دانش بومی ،توانایی
تدریس و مشاوره بعد از فراغت از تحصیل،شاخصهای متغیر خودباوری هستند که با روش تحلیل
عاملی تأییدی و محاسبه بارهای عاملی باالتر از  ،2/1معناداری آنها مورد تأییدقرار گرفت .با توجه
به نتایج به دست آمده ،پیشنهادهای زیرکه بر اساس آزمون فرضیهها و شاخصهایبیستگانه
تحقیق به دست آمده است ،ارائه میگردد:
 .7ایجاد بافت بومشناسی دانش بومی مدیریت :بر مبنای فرآیند  8مرحلهای همکاری مبتنی بر
اعتماد تولید دانش  7که در مدل جاکوبیک ارائهشده ،پیشنهاد میگردد دفاتری که نقش رابط
میان واحدهای تولیدی – خدماتی (بخش اجرایی در مدل) و دانشکدههای مدیریت (بخش
تحقیقاتی) ایفا میکنند ،با هویت ساختاری مستقل و یا تحت نظر معاونت پژوهشی در
دانشکدههای مدیریت ،ایجاد شوند .این دفاتر ،ضمن معرفی تواناییهای علمی دانشکدهها به
واحدهای تولیدی – خدماتی بومی (استانی) و تعامل فعال با آنها،به طور مستمر ،نیازها،چالشها
و مشکالت مدیریتی آنها را دریافت و به تیمهای مولد دانش بومی مدیریت ،منتقل میکند.
مأموریت ،اهداف و شرح وظایف این دفاتر ،باید در وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری تصویب و
به دانشکدهها ابالغ گردد.
 .0ایجاد تیمهای مولد دانش بومی مدیریت :بر اساس تعریف ووگا ،کوک و وارن ،دانش بومی
مدیریت ،دانشی است که در یک قلمروی جغرافیایی تولیدشده و بر تفکر خالق و تجربیات مدیریتی
یک کشور استوار است .این دانش ،بین نسلها به اشتراک گذاشته شده و برای انطباق با شرایز
فرهنگی کشور ،سازگار و تعدیل میگردد .تولید دانش مدیریت ،به مراتب مهمتر از کسب  0آن که
معموالً از افراد حقیقی و حقوقی خریداری میشود ،است .اندیشمندان متأخر مدیریت مانند هویرو
دراکر معتقدند که فعالیتهای مدیریتی و به تبع آن آموزش مدیریت ،چنانچه مبتنی بر کار تیمی
باشد ،اثربخشی را افزایش میدهد .بر اساس مدل بوم شناختی ،انسجام و همکاری مبتنی بر اعتماد
که تنها در محیطهای تیمی شکل میگیرد ،در نظام آموزش عالی ،تولید دانش بومی را ارتقاء
میدهد .تاکید روزافزون بر تشکیل تیمهای مولد دانش ،برای اساتیدی که به شیوه تدریس سنتی
عادت کردهاند ،چالشی مهم به حساب میآید.
1. Collaborative Knowledge Creation Processes
2. Acquisition
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تیمهای مولد دانش بومی مدیریت ،ماهیتی موقت داشته و برای اجرای یک پروژه تحقیقاتی و
چرخه حیات کوتاه تشکیل میشوند .رهبری این تیمها را اساتید دروس تخصصی مدیریت و
اعضای آن را  7تا  4نفر از دانشجویان داوطلب در مقاطع تحصیالت تکمیلی تشکیل میدهند.
وظایف تیمهای مولد دانش بومی مدیریت عبارتند از :دریافت نیازها،چالشها و مشکالت
مدیریتی واحدهای تولیدی – خدماتی بومی (استانی) از دفاتر ارتباطی ،تعریف نیازها ،چالشها و
مشکالت در قالب پروژههای تحقیقاتی ،ارتباط فعال با واحدهای تولیدی – خدماتی بومی (استانی)،
مصاحبه با مدیران و کارکنان کلیدی واحدها ،اساتید مجرب رشته مدیریت و استخراج دانش ضمنی
آنها ،گفتگو میان اعضای تیم ،برای ارزیابی و انتخاب بهترین دادههای جمعآوری شده ،طراحی
مدل مفهومی و تبدیل دانش ضمنی جمعآوری شده به دانش ضمنی ،تهیه مقاله،پایاننامه ،رساله و
گزارش تحقیقاتی ،انتقال نتایج پروژه به واحدهای تولیدی – خدماتی بومی (استانی) از طریق دفاتر
ارتباطی ،دریافت بازخورد از واحدهای تولیدی – خدماتی و اصالح یا تکمیل پروژه ،تکرار چرخه
تعاملی با واحدهای تولیدی – خدماتیتا زمان دستیابی به اثربخشی مطلوب ،جبران خدمات علمی
اعضای تیم ،بعد از اتمام هر پروژه.سازوکار جبران خدمات،میتواند مشتمل بر حقالزحمه ،اعطای
امتیاز ارتقاء به اساتید و تأثیر مثبت در ارزیابی و نمرههای پایان ترم دانشجویان باشد .بعد از اتمام
هر پروژه ،عمالً مأموریت تیم به اتمام میرسد.
ایجاد تیمهای مولد دانش بومی ،باعث میشود تا اوالً کمیت مقاالت و پایاننامههای
کاربردی افزایش یابد .ثانیاً بر خالف روش رقابتی که دانشجویان را نسبت به هم متخاصم کرده
و مانع تبادل اطالعات منابع علمی میشود ،از دانش و مهارت اساتید و دانشجویان با روش
همکاری مبتنی بر اعتماد ،استفاده میشود .ثالثاً کیفیت مقاالت و پایاننامهها نیز بهبود مییابد.
مکلف شدن دانشجویان به تهیه پایاننامهها ،مقالهها و رسالههای متناسب با نیازهای مدیریتی
واحدهای تولیدی – خدماتی بومی (استانی) نیز در تولید دانش بومی نقش به
سزایی دارد.
 .1ایجاد تیمهای تعدیلکننده دانش مدیریت :یکی از اجزای فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه
برگرون ،ساگسن ،بوتیلر ،شیلر ،آناتاتموال و کوکزا ،تعدیل و روزآمدسازی دانش تولیدشده و دخالت
دادن شباهتها و تفاوتهای فرهنگی در فرآیند مدیریت دانش است .هدف از تشکیل تیمهای
موقت تعدیلکننده دانش مدیریت ،روزآمدسازی و تعدیل کتب و مقاالت مفید خارجی ،متناسب با
مختصات فرهنگی – مدیریتی کشور است .این تیمها ،در دروس تخصصی مقاطع تحصیالت
تکمیلی تشکیلشده و شامل استاد (به عنوان رهبر تیم) و  7تا  0نفر از دانشجویان داوطلب مسلط
به زبانهای خارجی است.
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 .4انتقال داخلی و فراملی دانش بومی مدیریت :بر اساس دیدگاه وانگ و نو  ،اشتراک دانش ،به
منظور خلق ایدههای نو و حل مسائل ،از طریق همکاری مبتنی بر اعتماد با دیگران انجام
میگیرد .بر مبنای پیشنهاد چهارم ،مقاالت ،پایاننامهها ،رسالههای دکتری و طرحهای تحقیقاتی
که توسط تیمهای مولد دانش بومی مدیریت تدوین میشوند ،در دو سطح ملی و فراملی منتقل
میشوند.
ـ انتقال در سطح ملی :در این سطح ،مقاالت و ،...با برگزاری نشستهای علمی و یا بهرهگیری از
فضای مجازی ،به سایر دانشکدههای مدیریت در کشور ،منتقل میشوند .در گام بعدی ،با دریافت
بازخورد علمی از آن دانشکدهها ،نسبت به اصالح و یا تکمیل مقاالت و پایاننامهها اقدام
میگردد.
ـ انتقال در سطح فراملی :انجام مراحل زیر ،برای مبادله فراملی دانش بومی مدیریت ،پیشنهاد
میشود:
کشورهایی که از نظر ارزشهای فرهنگی و یا جایگاه توسعه ،مشابه ایران باشند ،شناسایی
میشوند (مانند ترکیه ،پاکستان ،مالزی ،عربستان و.)...
تهیهکنندگان (اعضای تیمهای مولد دانش بومی مدیریت) مقاالت ،پایاننامهها ،رسالهها و
طرحهای تحقیقاتی (اساتید و دانشجویان) بر اساس پروتکلی که با دانشکدههای معتبر در آن
کشورها تنظیم میگردد ،در قالب مأموریت علمی به کشورهای مذکور مسافرت نموده و طی
نشستهای علمی ،پروژههای خود را ارائه میکنند.
از فضای مجازی نیز در اشتراک فراملی دانش بومی مدیریت ،میتوان استفاده نمود.
پروژههای تحقیقاتی بومی که توسط دانشکدههای مدیریت در آن کشورها تهیه میشود ،با
سفرهای علمی به ایران و برگزاری نشستهای علمی ،مورد استفاده اساتید و دانشجویان ایرانی
قرار میگیرد.
 .1بین مؤلفههای تولید دانش بومی ،قابلیت فردی و خودباوری دانشجویان ،رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد و لذا برای افزایش حس خودباوری آنها ،باید سازوکارهای تولید دانش بومی
در دانشکدههای مدیریت ،فراهم گردد .بدیهی است اولین گام برای حصول نتیجه ،اشاعه فرهنگ
مبتنی بر تهیه مقاالت،پایاننامهها و رسالههای معطوف به حل مسائل ،مشکالت و چالشهای
مدیریتی ،در مناطق جغرافیایی کشورمان (استانها،کالنشهرها ،شهرها و حتی روستاها) خواهد
بود.
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