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 چکيده
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پیماتشیی بیوده و بیا ابییار پاسشینامه بیه بارسیی و         -توصیییی آن روش اتن پژوهش از نظا هدف، کاربادی و . اسرمنتخ  استان بم 
ر علمی هیئ یکه از میان اعضا بودنیا  162تحقیق  ةحجم نمون. هدف پاداخته اسر ةسازی مدتاتر دانش در جامعموانع پیاده شناساتی
 نمونیه  تی   کارگیای آزمون تی  با به هاوتحلیل داده هتنتاتج تجی. ای متناس  انتخاب شدند گیای طبقهها به روش نمونهدانشگاه کنانو کار

منیابع انسیانی و عوامیل     شوند، اما سازی مدتاتر دانش محسوب نمی موانع پیادهنشان داد ساختار سازمانی و زتاساخر فناوری اطالعات 
موجیود   باای بهبود وضیعیر  هاتیبا توجه به نتاتج پیشنهاد ،در پاتان. هستندها سازی موفق مدتاتر دانش در دانشگاهاتتی مانع پیادهمدت
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 مقدمه

و   در این اقتصاد، مدیریت دانش. است  محور جهان امروز، در حال ورود به اقتصاد دانش

طور  بهها شوند و موفقیت سازمانهای سازمانی محسوب میترین دارایی از مهم  های فکری سرمایه

آموزش عالی  (.Finn & Torgeir, 2008, p.1065)دارد ریشه  کارکنانهای فکری قابلیتعمده در 

 . عنوان مجموعة دانشی، نقش حمایتی از اقتصاد مبتنی بر دانش دارد به

اند؛ این اصطالح خود قرار گرفته «مأموریت سوم»یا  «موج سوم» ها دراز طرفی، امروزه دانشگاه

ها یعنی آموزش و  ها در توسعه و پیشرفت اقتصاد، در کنار دو نقش سنتی آنبه نقش دانشگاه

عنوان ابزاری  در این میان، مدیریت دانش به(. Rossi, 2010, p.155)کند  میش، اشاره پژوه

ها را از مسائل های دانشگاههای دانشی آشکار و پنهان سازمان، فعالیتقدرتمند، با مدیریت دارایی

. شودها در عصر دانش میبرد و باعث تحقق رسالت جدید دانشگاهآموزشی و پژوهشی فراتر می

عنوان  عنوان مخازن عظیم دانش نقش مهمی در خلق و انتقال دانش به ها بهذکر است دانشگاه یانشا

(.  Jing Tian et al., 2009, p.74)کنند یکی از منابع حیاتی توسعه و پیشرفت اجتماعی ایفا می

ی کارگیر ههای مختلف کشور به یکدیگر، عدم تقویت و بها در دانشگاهپژوهش نداشتن ارتباط

گیرد، فقدان نظام انتقال پژوهش از دانشگاه به می انجامهای مختلف هایی که در دانشگاهپژوهش

دانشگاهی و  سازی مدیریت دانش در سطح دانشگاهی و میان، ضرورت پیادهجز آنی و یمراکز اجرا

 (. 3 ، ص31  الوانی، ) ناپذیر کرده است ارتقای علم و فناوری اجتناب برای یی رامراکز اجرا

از این رو، . های امروزی بیش از هر زمان دیگری متنوع، متغیر و ناپایدار استمحیط رقابتی سازمان

های فیزیکی و انسانی گرفتن از سایر رقبا، عالوه بر تملک دارایی ها برای پیشیبسیاری از سازمان

و بدین ترتیب با  های فکری و مهارتی کارکنان خود نیز بودهدر اندیشة دراختیارگرفتن سرمایه

دانش محسوب  ةها از جمله مراکز اصلی تولید و اشاع دانشگاه. مدیریت دانش سروکار دارند

                                                           
1. Knowledge based economy 

2. Knowledge management 

3. Intellectual capital 
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(. 38، ص 3  کریمیان،  الهی و فضل)شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند  می

 برایراد را وجود آورند و اف بنابراین، باید محیطی را برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش به

بدانند آیا [ هاازجمله دانشگاه]ها مهم این است که سازمان ،کردن تعامالتشان آموزش دهند بامفهوم

یا خیر؟ یا چه عواملی مانع  اند کردههای الزم را فراهم سازی مدیریت دانش زیرساختبرای پیاده

یند اظرگرفتن تمهیدات فرگذاری با درنرسد سیاستبه نظر می. شودسازی مدیریت دانش میپیاده

، در این ( ، ص 3  ربیعی و معالی، )مدیریت دانش، از قابلیت باالتری برخوردار خواهد بود 

رسد در عصر شده، به نظر می با توجه به مطالب بیان. ترین عامل رقابتی است میان، دانش مهم

بردن از مزایای آن، جایگاه  سازی صحیح مدیریت دانش و بهرهتوانند با پیاده ها میحاضر، دانشگاه

 (. ، ص31  آبادی،  جهانگیر فیض)علمی خود را ارتقا دهند و در میدان رقابت بمانند 

توجه به  ،سازی مدیریت دانش مؤثرندکه در موفقیت یا شکست پیاده یاز میان عوامل متعدد

مدیریتی ضروری  چهار عامل ساختار سازمانی، منابع انسانی، زیرساخت فناوری اطالعات و عوامل

-هستیم که موانع پیاده پرسشاز این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این . رسدبه نظر می

  ؟هدف کدامند ةسازی موفق مدیریت دانش با توجه به این عوامل چهارگانه در جامع

 مباني نظری

 مديريت دانش

های دانش  ر بسیاری از زمینهای د ظهور گفتمان علمی و حرفه مدیریت دانش از موضوعات درحال

شناسی، علوم مدیریت، علوم اطالعات، مهندسی دانش، هوش  از جمله علوم شناختی، جامعه

 & Kebede, 2010; Dalkir, 2005; Martin, 2008; Rowley, 2007; Wild)مصنوعی و اقتصاد است 

Griggs, 2008; Makani, 2008, Farzin et al., 2014, p.596.) 

گیری گذشته برای تصمیم ةش عملی برای انتخاب و کاربرد دانش حاصل از تجربمدیریت دان

کارل ویگ معتقد  .استاثربخش سازمانی  ةبخشیدن به توسع حاضر و آینده با هدف شتاب زماندر 

ندهای الزم برای شناسایی و جذب داده، اطالعات و ایاست مدیریت دانش یعنی ایجاد فر
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ها و اقدامات ها به تصمیمو انتقال آن ،درونی و بیرونی های از محیطهای مورد نیاز سازمان  دانش

برداری از  در تعریفی جامع، مدیریت دانش شامل توانایی بهره (.Wiig, 2002, p.6)سازمان و افراد 

ها  دانش، افراد، فرهنگ، فرایندها و فناوری است که اجرای آن برای جامعه، افراد و دانشگاه

های فردی،  بنابراین، مدیریت دانش به توسعة شایستگی. هان منافعی داردپژو خصوص دانش به

کند موفقیت اجرای استراتژی تحقیق و توسعه و افزایش بازده عملکرد سازمانی کمک می

(Trivella & Dimitriosb, 2015, p.489 .) 

هر . اند سازی موفق مدیریت دانش محققان مختلف عوامل متعددی را در نظر گرفته برای پیاده

ای از ابعاد و  خالصه  در جدول . اند یک از محققان از یک یا چند جنبه به این ابعاد توجه کرده

 .عوامل مختلف مد نظر محققان مختلف بیان شده است
 

 سازی موفق مدیریت دانش از دیدگاه محققان مختلف عوامل پیاده. 1جدول 

 دانش مديريت موفقيت اصلی عوامل محققان
Basu & Sengupt  

(2007) 
 .تعهد کاربران، حمایت مدیریت ارشد و انگیزش سازمانی، فرهنگ یکپارچه، فنی های زیرساخت

Paliszkiewicz 

 .اطالعات فناوری حمایت یادگیری، اعتماد، همکاری، (2007)

Wong (2005) 

 ،گیری اندازه ،استراتژی و هدف اطالعات، فناوری فرهنگ، رهبری، و مدیریت حمایت

 مدیریت و انگیزشی، منابع، آموزشهای  حمایت ها، فعالیت و فرایندها سازمانی، های ساختزیر

 .انسانی منابع
Chourides et al. 

 .بازار و کیفیت فناوری اطالعات، انسانی، منابع مدیریت استراتژی؛ (2003)

Hasanali (2002) ،های  زیرساخت ها، مسئولیت و ها نقش ساختار، فرهنگ، رهبریIT. 

Holsapple & Joshi 

(2000) 
 (.دانشی، انسانی، مادی و مالی)منابع  ،)رهبری گیری و اندازه کنترل، هماهنگی،)مدیریتی  عوامل

Libowitz (1999) 
های  سیستم و ابزارها دانش، شناسی هستی و مخازن حمایتی، فرهنگ ارشد، مدیریت حمایت

 .دانش اشتراك کنندة ترغیبهای  مشوق نش،دا مدیریت های زیرساخت استراتژی، دانش، مدیریت

 .سازمانی فرهنگ و انسانی منابع اطالعات،فناوری  سازمانی، ساختار (31  ) بابازاده

 نژاد درّی و طالب

(  31) 

 و نظام ارزشیابی انسانی، نیروی جذب نظام دانش، شبکة سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ

 علمی ارتباطات جامعه، و دولت با تجهیزات، ارتباط زی،توانمندسا و آموزش نظام دهی، پاداش

 تحقیقاتی، و پژوهشی مراکز تکمیلی، تحصیالتهای  المللی، دوره بین و ملی سطح در

 .علمی های و نمایشگاهها  نشست ها، همایش

 81، ص 3  زاده و هاشمی،  قلی: منبع
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و با توجه به اهمیت برخی شده در تحقیقات مختلف، با نظر خبرگان   از میان عوامل مطرح

 .شوند عوامل، چهار دسته عاملی در این تحقیق بررسی شد که در ادامه تشریح می

 عوامل مديريتي

محوری، پشتیبانی  در تحقیقات خود سه شاخص استراتژی دانش(  3  )الهی  و فضل( 31  )قاید 

سازی مدیریت دانش  دههای پاداش از عوامل مدیریتی و نقش آن در پیا مدیریت ارشد، و سیاست

در بین کارکنان شرکت گاز استان بوشهر و دانشگاه آزاد قم را بررسی کردند که نتایج هر دو 

 .تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند

ها مدیران و رهبران آنان باید با هوشمندی، آگاهانه و دانش در دانشگاه برای استقرار مدیریت

توسعه و انتقال دانش از طریق تخصیص منابع و  برایمال مدیریت مشارکتی، حمایت الزم را اع

دانش از طریق توجه به  محوری، رفع خأل های دانشرسانی، اعمال استراتژی اندازی مراکز اطالع راه

های داخل و خارج به منصه ظهور های فکری، ایجاد انگیزه و تبادل دانش با دانشگاهسرمایه

 (. 3، ص 3  الهی و کریمیان،  فضل)سانند بر

 زيرساخت فناوری اطالعات

 ةبه وسیل نخست، کنند،برای مدیریت دانش فراهم میرا های اطالعات دو قابلیت عمده فناوری

کمک   IT؛ دوم،توانند نوعی سیستم خبره یا پشتیبانی تصمیم ایجاد کنندآشکارکردن دانش می

ها  و امکان ارتباط سریع آن مطلع شوندفعالیت یکدیگر  ازص های خاکند افراد با تخصص می

محور،  های پیشرو و دانشمدیران سازمان(. Salisbury & Bloodgood, 2001, p.62) فراهم شود

عنوان نیروی محرکه و عامل کارساز و مؤثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت  فناوری اطالعات را به

 Davenport)یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش، فناوری است  عبارتی گیرند، بهکار می دانش به

et al., 1998, pp.5-20 .)ی و افزار برای رسیدن به این هدف، عالوه بر ضروریات یا نیازهای سخت

 ,.Bahrami et al) ناپذیر کرده است مناسب از این امکانات، آن را مهم و اجتناب ةافزاری، استفاد نرم

2012, p.11510). 
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 اختار سازمانيس

ها باید طوری کند و در دانشگاه ساختار سازمانی به روابط بین افراد و واحدهای سازمانی اشاره می

ها طراحی شود که همکاری و تسهیم دانش بین افراد و واحدهای سازمانی تسهیل شود و دانشگاه

های دانش را در گروه ساختار سازمانی باید امکان ایجاد. های یادگیرنده تبدیل شوندبه سازمان

درجة تمرکز، رسمیت، جریان اطالعات (. 8، ص31  نژاد،  درّی و طالب)ها فراهم کند دانشگاه

سازی و کاربرد  های سازمان، عوامل ساختاری اصلی هستند که خلق، انتقال، ذخیرهمیان بخش

. (Jafari  & Maleki, 2013, p.252) دهندطور مستقیم تحت تأثیر قرار می مدیریت دانش را به

پذیر، مسطح و دارای  سازی مدیریت دانش انعطافکافی برای پیاده ةساختار سازمانی باید به انداز

دهد مذاکرات فضاهای باز به کارکنان اجازه می. محور باشد محور و پروژه های یادگیریویژگی

 .(Chung & Jing, 2007, p.1318)دوجانبه برای طوفان مغزی را هدایت کنند 

 منابع انساني

 و تسهیم خلق ویژه به دانش، مدیریت اقدامات اثربخش دادن انجام در انسانی عامل نقش و اهمیت

 را ضروری دانش مدیریت اقدامات در فعاالنه مشارکت برای نیاز مورد هایآمادگی ایجاد دانش،

 و قدرت انتقال دانشهای فکری به سرمایه ،موفقیت هر سازمانی بیشتر از منابع فیزیکی. است کرده

 ةهای اصلی مدیریت توسط برنامهای اخیر، چالشمعتقد است در سال( 111 )مایرز . است وابسته

های منابع انسانی تحت های فکری و قابلیتمدیریت مبتنی بر دانش و همچنین استفاده از سرمایه

 (.Taleghani & Talebian, 2013, p.532)تأثیر قرار گرفته است 

 شود،می دانشی کارکنان ظرفیت از مؤثر برداری  بهره و توسعه باعث که مهمی عوامل از یکی

 میان از .است آنان هایقابلیت پرورش برای های مناسبزمینه کردن فراهم و انتظارات کردن برآورده

 انسانی عوامل دانش، مدیریت اقدامات اثربخش دادن انجام مورد نیاز برای گوناگون هایزیرساخت

 (.13 ، ص 3  عسگری و همکاران، )دارند  ایهکنند تعیین و حیاتی نقش اجتماعی -
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 تحقيق ةپيشين

سازی مدیریت  در تحقیقی به شناسایی موانع موجود در پیاده(  3  )محمدی فاتح و همکاران 

روش پژوهش از نوع آمیختة اکتشافی متوالی بود . پرداختند( ع)دانش در دانشگاه افسری امام علی 

و براساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، ده عامل نگرش راهبردی، منابع انسانی، فناوری اطالعات، 

کارگیری فناوری، دانشگران، بوروکراسی، شبکة اینترنت  بسترسازی برای مدیریت دانش، قانون به

 .سازی مدیریت دانش شناسایی شدند عنوان موانع اصلی پیاده گرایی به فرهنگ سازمانی و رسمی

سازی مدیریت  در تحقیقی الگوی زیرساختی برای پیاده( 31  )طاهری الری و همکاران 

نتایج تحقیق . سازی مدیریت دانش را بررسی کردند و موانع پیاده را طراحی کرده دانش در سازمان

 -نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری، ساختار سازمانیآنان 

 ترین مهم کارکنان؛ انگیزش و اطالعات فناوری حمایت همچنین، –مرکز و رسمیت عدم ت

های دولتی مورد مطالعه  نسازی مدیریت دانش در سطح سازما های مورد نیاز پیادهزیرساخت

 .هستند

سازی سیستم مدیریت دانش در در پژوهشی به مطالعة تجربی پیاده( 113 )روسلی و همکاران 

ها حاکی از کمبود آگاهی کاربران  یافته. ی دولتی در کشور مالزی پرداختندمؤسسات آموزش عال

کارگیری سیستم مدیریت دانش بوده که دلیل آن نیز عدم درك و شناخت  سازی و به دربارة پیاده

وضعیت ساختار سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی . ها استبرخی کاربردها و تکنولوژی

ولی نتایج بررسی . سازی مدیریت دانش مناسب نبوده است ی برای پیادهمنطقة کالنگ والی مالز

سازی مدیریت دانش، حاکی از وضعیت مناسب این  وضعیت آمادگی فناوری اطالعات برای پیاده

همچنین، نتایج نشان داده است تشویق و پاداش نقش اساسی در موفقیت . زیرساخت بوده است

مدیریت دانش کارکنان های ون تأکید مدیریت بر اهمیت برنامهبد. کارگیری سیستم مدیریت دارد به

 DeTienne)کنند که مدیریت دانش فقط یک مد زودگذر است و نباید جدی گرفته شود فرض می

et al., 2004, p.34.) 

و  دانش مدیریت اعمال زیرساختی موانع بررسی» عنوان با ایمقاله در(  3  ) معالی و ربیعی
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 این بر. کردند بررسی را دانش مدیریت سازیپیاده موانع «عالی آموزش مراکز در ودبهب الگوی ارائة

 و گیریاندازه انسانی، منابع فرهنگ، فناوری، داخلی، فرایندهای ساختار،»عاملِ  هفت اساس،

 بررسی غیرانتفاعی و آزاد دولتی، مدیریت دانشگاه چهار در دانش مدیریت استقرار برای« رهبری

 زیرساخت فاقد مطالعه عالی مورد آموزش مراکز همة داد نشان مزبور پژوهش هاییافته. شد

 به نظر، مورد جامعة در دانش مدیریت موانع ترین  مهم. اندبوده دانش مدیریت استقرار مناسب

 سازیپیاده برای. باشندمی ساختاری و فرهنگ، فناوری داخلی، رهبری گیری، اندازه عوامل ترتیب،

 .بود خواهد اولویت ترتیب به هازیرساخت این تقویت به نیاز مراکز این در نشدا مدیریت

های چهار عنصر ساختار سازمانی، فناوری اطالعات، در پژوهش خود ویژگی( 31  )بابازاده 

میزان تناسب این بررسی با هدف  را منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی

نتایج تحقیق او نشان . بررسی کرد ،مکان کاربرد مدیریت دانش در دانشگاهعناصر سازمانی برای ا

های مدیریت دانش وجود  یندااز فر یک داد در عنصر ساختار سازمانی، قابلیت الزم برای هیچ

یندهای دیگر مدیریت ادر عنصر فرهنگ سازمانی، به استثنای نشر دانش، شرایط برای فر؛ ندارد

استثنای سازماندهی، قابلیت الزم برای  صر فناوری اطالعات، بهدر عن ؛دانش مطلوب نیست

فرایندهای مدیریت  همةدر عنصر منابع انسانی برای ؛ فرایندهای دیگر مدیریت دانش وجود دارد

 .استدانش شرایط مطلوب 

 های تحقيقفرضيه

دانش به شرح های تحقیق در ابعاد چهارگانة موفقیت مدیریت  شده، فرضیه با توجه به مطالب بیان

 :شود زیر بیان می

 .هستندها دانشگاهسازی مدیریت دانش در  مانع پیاده های مدیریتی مؤلفه: اول ةفرضی -

 .هستندها دانشگاهسازی مدیریت دانش در  منابع انسانی مانع پیاده: دوم ةفرضی -

 .هستندها دانشگاهسازی مدیریت دانش در  ساختار سازمانی مانع پیاده: سوم ةفرضی -

ها دانشگاهسازی مدیریت دانش در  زیرساخت فناوری اطالعات مانع پیاده: چهارم ةرضیف -

 .هستند
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 تحقيق شناسي روش

پیمایشی از  -ها، توصیفیآوری دادهاین تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش جمع

منتخب استان های هیئت علمی و کارکنان دانشگاه یآماری تحقیق، اعضا ةجامع. نوع مقطعی است

 . ها انتخاب شدنفر از بین آن  1 جدول مورگان  و براساس ای متناسبکه به روش طبقه بودندقم 

 .درج شده است  حجم نمونه به تفکیک دانشگاه در جدول 

از طریق  ابزار پژوهشروایی محتوای  .است گویه 3   باپرسشنامه  ها گردآوری دادهابزار 

پایایی مناسب  دست آمد که به درصد 39د و آلفای کرونباخ معادل نظرسنجی از خبرگان بررسی ش

در این پژوهش شده  گرفته کار های بهعوامل و شاخص  در جدول  .دهد را نشان میابزار تحقیق 

 .شده استبیان 
 

 نسبت حجم نمونه به تفکیک دانشگاه و پست سازمانی. 2 جدول

 دانشگاه
 حجم جامعه

 (کل جامعه درصد)
 حجم نمونه

 (کل نمونهدرصد )
 حجم نمونه برحسب پست سازمانی در هر دانشگاه

 (همان دانشگاه ةنمون درصد)
دانشگاه 

 قم
کل % 13)نفر    9

 (جامعه
حجم % 13)نفر  11 

 (کل نمونه
 (دانشگاه قم ةنمون% 81) نفر  3 عضو هیئت علمی

 (دانشگاه قم ةکل نمون%  98)نفر  31 کارمند

 پردیس قم
کل % 9 )نفر 33 

 (جامعه
حجم % 9 )نفر  19

 (کل نمونه
 (پردیس ةحجم نمون% 1 ) نفر 8  عضو هیئت علمی

 (پردیس ةحجم نمون% 18) نفر  8 کارمند
. ح.د

 معصومه
 (س)

کل %  1)نفر  91
 (جامعه

حجم %  1)نفر  3 
 (کل نمونه

 ((س)معصومه.ح.د ةحجم نمون% 1 )نفر  9 عضو هیئت علمی

 ((س) معصومه.ح.حجم د% 18) نفر9  کارمند

 

 های پژوهشعوامل و شاخص. 3 جدولادامة 

 منابع شاخص عامل

ساختار 
 سازمانی

 (. 11 ؛ لی و چوی، 113 غفور،  ؛113  ،همکاران الدین و جالل) عدم تمرکز
 (. 11 ؛ لی و چوی، 113 غفور،  ؛ 11 همکاران  الدین و جالل) عدم رسمیت
 (.118 ؛ سیمنویچ و سینکلر، 113 ؛ محمدی و همکاران، 113 غفور، ) ساختار تیمی

 یرساختز
IT 

 (113 ؛ غفور،  11 همکاران،  توربان و) های تبادل اطالعاتفناوری
 (113 ؛ غفور،  11 همکاران،  توربان و) مشارکت ةهای توسعفناوری
 (113 ؛ غفور،  11 همکاران،  توربان و) های ذخیره و بازیابیفناوری

 (118 ، سیمنویچ و سینکلر، 113 ؛ غفور، 111 همکاران،  توربان و) پذیری انعطاف
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 های پژوهشعوامل و شاخص. 3 جدولادامة 

 منابع شاخص عامل

عوامل 
 مدیریتی

 )118 ؛ تیلور و وایت، 111 یه،  ؛113 ؛ غفور، 113 وی و همکاران، ) محوری استراتژی دانش
 )118 ؛ تیلور و وایت، 111 یه،  ؛113 ؛ غفور،  113 وی و همکاران، ) های پاداش   تسیاس

 )113  ، برند،111 ؛ هالت و همکاران، 111 یه و همکاران،  ؛113 غفور، ) پشتیبانی مدیریت ارشد
منابع 
 انسانی

 (111 ؛ یه و همکاران،  11 چوی،  ؛ لی و111 همکاران،  توربان و) کارکنان فناوری اطالعات
 ( 11 ) لی و چوی سایر افراد سازمان

 هاوتحليل داده تجزيه

 .تدرج شده اس 8در جدول  پاسخگویانشناسی ار توصیفی برای اطالعات جمعیتنتایج آم
 

 پاسخگویانشناختی  توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت. 4 جدول

 درصد فراوانی فراوانی شناختی متغير جمعيت

 جنسیت
 31 1   مرد

    8  زن

 تحصیالت

 1 /  89 دیپلم فوق

 3   1 لیسانس
   /  99 لیسانس  فوق

   /1 33 یدکتر

 سن

 9 /  81 سال 1 -1 

 3/91  9  سال 81-  
 1 /1 98 سال 91- 8
 1/  1  سال و باالتر  9

 کار ةسابق

 3 /3 13 سال 9- 
 1 /  13 سال 1 -1
   /  99 سال 9 -  
 3 /3 83 سال و باالتر 1 

 پست سازمانی
 3 /9  1  عضو هیئت علمی

 9/11 93  کارمند

ماری آهای فرضبه این منظور . نمونه اجرا شد تک  های تحقیق آزمون تی آزمون فرضیه برای

 :شدزیر ایجاد 
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 .بین میانگین مفروض و میانگین حاصله تفاوت معنادار وجود ندارد: فرض صفر

 .بین میانگین مفروض و میانگین حاصله تفاوت معنادار وجود دارد: فرض یک

برای میانگین هر عامل و   ، مقدار کمتر از تحقیقات مشابهطبق نظر خبرگان و با توجه به 

به عنوان مانع سازی مدیریت دانش برای پیاده از شاخص است که  یسطح کنندة شاخص، بیان

 . کند عمل می
 هاسازی مدیریت دانش در دانشگاهزمون تی برای بررسی موانع پیادهآنتایج . 5جدول 

 3= ارزش آزمون

تفاوت  درصد 59سطح اطمينان  مانع

 ميانگين

ضريب 

 معناداری

درجة 

 آزادی
 آمارة تی ميانگين

 حد پايين حد باال

 موانع مدیریتی -11/8  /19 11  1/ 11 -9/1  -9/1  -8/1 

 منابع انسانی - /38  / 3 11  1/1 11 -1/ 33 -3/1  -1/ 1

188/1   1/1- 1  /1-  31 /1  11 33/  39 /1- 
ساختار 

 سازمانی

 ITزیرساخت  -1/ 39  / 8 11  111/1 1/ 8 8/1  91/1

131/1 11 /1- 1  1/1- 1 1 /1  11 1 /  39 /1- 
عوامل 

 چهارگانه

تأیید   مدیریت را با عدد  موانعضریب معناداری تفاوت میانگین  ،با توجه به نتایج آزمون تی

حد حد باال و  است،(   مقدار مفروض)کند و میانگین این شاخص کمتر از حد قابل قبول می

سازی مدیریت دانش در بنابراین، عوامل مدیریتی مانع پیاده. منفی قرار دارد ةپایین در محدود

دهد منابع انسانی، اگرچه ضریب معناداری نشان میدربارة موانع مربوط به . باشند میها دانشگاه

بلکه . اما این دلیل کافی نیست. تفاوت معنادار بین میانگین نمونه و میانگین مفروض وجود ندارد

 ةباال و پایین در محدود ودو حد است   به دلیل اینکه میانگین این شاخص کمتر از مقدار مفروض

 . دنکنها عمل میسازی مدیریت دانش در دانشگاهعنوان برای پیاده منفی است، منابع انسانی به

است، در  19/1و بیش از  31/1 نی برای ساختار سازمااز آنجا که ضریب معناداری  همچنین،
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اگرچه ضریب معناداری تفاوت میانگین را رد  .شودفرض صفر تأیید می درصد 39سطح اطمینان 

 ،1/1  و کمتر از 188/1تی بیشتر از  ةآمار احتمال مقدار به دلیل اینکه. اما این کافی نیست ،کندمی

سازی مدیریت دانش برای پیاده مانعیک  است در نتیجه، ساختار سازمانی به عنوان 19/1بیش از 

در . استکند و تفاوت اندکی میانگین احتماالً مربوط به خطای آزمون مینها عمل در دانشگاه

است،  19/1زیرساخت فناوری اطالعات برابر با صفر و کمتر از در ضریب معناداری  نهایت،

باال و پایین مثبت  ودز آنجا که حدشود و افرض صفر رد می درصد 39در سطح اطمینان بنابراین، 

ها از نظر زیرساخت دانشگاه ،در نتیجه. میانگین حاصله از میانگین مفروض بیشتر است ،است

عنوان مانع  و زیرساخت فناوری به سازی مدیریت دانش آمادگی دارندفناوری اطالعات برای پیاده

 .کند عمل نمی

 19/1و بیشتر از  1/1 1ضریب معناداری برابر با از آنجا که طور کل، در عوامل چهارگانه  به

بیش از  -1/ 11و کمتر از  131/1بیشتر از  ةاست؛ و به دلیل اینکه احتمال وقوع میزان تی در فاصل

رد اصلی تحقیق  ةشود و فرضیفرض صفر پذیرفته می درصد 39است، در سطح اطمینان  19/1

سازی مدیریت دانش در وضعیت پیاده ةهارگانها از نظر عوامل چدانشگاهدر نتیجه، . شود می

 .مطلوب قرار دارند

 
 های مورد بررسیدر دانشگاه سازی مدیریت دانشوضعیت عوامل پیاده .1شکل 

2.99 

3.42 

2.75 

2.91 

 ساختار سازمانی

 ITزيرساخت 

 عوامل مديريتی

 0 انسانی منابع

2 

4 

 وضعيت 6

 موجود
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های زیرساخت فناوری ، شاخصیادشدههای ها نشان داد از بین شاخصنتایج بررسیهمچنین، 

سازمانی و کارکنان فناوری اطالعات از های عدم تمرکز و عدم رسمیت از عامل ساختار و شاخص

کنند مینها عمل سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهپیاده مانع برایعنوان  عامل منابع انسانی به

محور، استراتژی دانش)و شاخص ساختار تیمی از عامل ساختار سازمانی، عوامل مدیریتی 

ن از عامل منابع انسانی موانعی برای و سایر کارکنا( های پاداش و حمایت مدیریت ارشدسیاست

 .هستند ها عملسازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهپیاده

 بحث و نتيجه 

تحقق  برایمدیریت دانش  کارگیری بهها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش و امروزه دانشگاه

ها از لحاظ میزان  بنابراین، بررسی وضعیت موجود دانشگاه. ای دارندکننده اهداف، نقش تعیین

سازی  موانع پیاده ةهای الزم برای اجرای مدیریت دانش یا بررسی و مطالع برخورداری از زیرساخت

 .استها برای تسهیم دانش مهم و حیاتی  سازی آن آماده و مدیریت دانش

سازی عنوان موانع پیاده های آن بهشاخص همةمدیریتی و  مؤلفةبا توجه به نتایج تحقیق، 

این نتیجه با نتایج تحقیقات پیشین از جمله قاید . کنندها عمل مییت دانش در دانشگاهمدیر

سازی مدیریت دانش که نشان دادند عوامل مدیریتی مانع پیاده(  3  ) ، و ربیعی و معالی(31  )

وضعیت نیروی انسانی برای نتایج نشان داد همچنین، . ، مشابهت داردهستندها در دانشگاه

ها از لحاظ منابع انسانی در دانشگاه است اماها نامناسب ازی مدیریت دانش در دانشگاهس پیاده

از نظر سایر کارکنان و  ندمناسبی برخوردار نسبت بهشاخص کارکنان فناوری اطالعات از وضعیت 

پژوهش  ةها مشابه نتیجاین یافته .سازی مدیریت دانش در وضعیت نامناسب قرار دارندبرای پیاده

سازی  ها برای پیادهکه نشان دادند وضعیت منابع انسانی در دانشگاه است(  3  ) یعی و معالیرب

سازی مدیریت ها از نظر منابع انسانی توانمند برای پیادهمدیریت دانش نامناسب است و دانشگاه

د اد که نشان( 31  )تحقیق بابازاده  ةبا نتیج که این نتیجه در حالی. مواجهنددانش با مشکل 

سازی مدیریت دانش آمادگی دارند و در وضعیت مناسبی ها از نظر منابع انسانی برای پیادهدانشگاه

سازی موفق مدیریت وضعیت ساختار سازمانی برای پیادهنتایج بررسی . قرار دارند، همخوانی ندارد
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و عدم ، وضعیت ساختار تیمی نامناسب و وضعیت عدم رسمیت ها نشان داددانش در دانشگاه

سازی مدیریت دانش در وضعیت اما از نظر ساختار سازمانی برای پیاده ،تمرکز قابل قبول است

سازمان . های دانشی سازمان باشداز آنجا که ساختار سازمان باید مناسب فعالیت. مناسب قرار دارند

ه در این تحقیق توجه به اینک با. داشته باشدتقسیم کار مناسب با و  رکزتممناساختاری تخت، باید 

سازی مدیریت دانش مناسب و قابل قبول شناخته شد، این نتیجه با ساختار سازمانی برای پیاده

 . متفاوت است(  3  ) ربیعی و معالیو ، (31  ) بابازاده های تحقیق ةنتیج

با توجه به نتایج، عامل زیرساخت فناوری نسبت به سایر عوامل مورد بررسی در این تحقیق 

تری قرار دارد و با توجه به در وضعیت مطلوب( مدیریتی، ساختارسازمانی و منابع انسانی عوامل)

مناسب را برای  یسازی موفق مدیریت دانش، این نتیجه فرصتاهمیت زیرساخت فناوری در پیاده

ن ن امر باید این فرصت را مد نظر داشته باشند و از آن به بهتریئوالکند که مسها ایجاد میدانشگاه

فناوری )های زیرساخت فناوری اطالعات شاخص همةهمچنین، نتایج نشان داد . نحو بهره ببرند

سازی در وضعیت قابل قبول برای پیاده( پذیری مشارکت، فناوری ذخیره و بازیابی و انعطاف ةتوسع

یافته  این تحقیق با ةدر مقایسه با سایر تحقیقات، نتیج. ها قرار دارند مدیریت دانش در دانشگاه

 اما با نتایج تحقیقات ربیعی و معالی همخوانی دارد،در دانشگاه اصفهان ( 33  )زمانی و همکاران 

 .همخوانی ندارد( 31  )بابازاده  ، و( 3  )

های های آماری در این تحقیق نشان داد با توجه به شاخصها و آزموندر کل، نتایج بررسی

است و سازی مدیریت دانش قابل قبول کل، برای پیاده طور ها، بهمورد بررسی، وضعیت دانشگاه

در مقایسه با سایر تحقیقات،  .کنند عنوان مانع عمل نمی های چهارگانة یادشده در مجموع، به مؤلفه

برای  ها وضعیت کلی دانشگاهنشان داد دست آورد و  عکس این نتیجه را به( 31  )بابازاده 

 ،( 3  )اللهی و کریمیان  همچنین، نتایج تحقیقات فضل .سازی مدیریت دانش مناسب نیست پیاده

 . دناین تحقیق همخوانی ندار ةنیز با نتیج(  3  )و ربیعی و معالی 

 پيشنهادهايي بر مبنای نتايج تحقيق

 :شودمیمطرح پیشنهادهای زیر  حاضر با توجه به نتایج تحقیق
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 پيشنهادهايي برای بهبود عوامل مديريتي

 ها مدمراحل نیروی دانشی و میزان تخصص آن همةمحور، در های دانشدر تدوین سیاست -

 .نظر قرار گیرد

کسب، تولید و انتقال  ةکارکنانی که در زمین برای( مالی و غیرمالی)ها انواع مشوق کارگیری به -

 .دانش سهم بیشتری دارند

 پيشنهادهايي برای بهبود منابع انساني 

های  کارگیری درست دانش و سیستم هتوجیهی برای بهای آموزشی و برگزاری دوره -

 .اطالعاتی

ها و سمینارهای سطح دانش کارکنان با رویکرد یادگیری مستمر، با برگزاری دوره یارتقا -

 .آموزشی نظری و عملی

 .های پشتیبانی مدیریت دانش در بخش منابع انسانی سازمانسازی سیستمپیاده -

دلیل برخورداری از ذخایر غنی دانش  تجربة کاری باالتر بهکارگیری کارکنان دارای  به -

 .های مختلف کارگیری دانش در عرصه تخصصی و برخورداری از درك مناسب از نحوة به

 پيشنهادهايي برای بهبود زيرساخت فناوری اطالعات

اد گو و تبادل نظر ایجو برگزاری سمینارها و جلسات گفت برایهای الکترونیکی دانش پایگاه -

 .شود

 . افزارهای مناسب برای ذخیره و فراخوانی دانشی مورد نیازطراحی و آموزش نرم -

 ساختار سازماني هایپيشنهاد

های ساختاری های تحقیق حاضر برای بهبود و ارتقای هر یک از این مؤلفهبا توجه به یافته

 :شود پیشنهادهای زیر بیان می

طور مستمر مورد  های سازمان بها و دستورالعملهفرایندها، رویه :در زمينة عدم رسميت

 .بازنگری قرار گیرد و متناسب با فرایندهای دانشی تنظیم شوند
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 . گیری به کارکنان متخصص و دانشیتفویض بیشتر اختیار تصمیم :در زمينة عدم تمرکز 

ر منظو ای بههای علمی و حرفهها و کارگروهتشکیل انجمن.   :در زمينة ساختار تيمی

منظور شناسایی، حفظ و نگهداری  های تیمی بهمندکردن فعالیتنظام.  گذاری دانش؛  اشتراك به

 .هاکارگیری دانش آن افراد متخصص، دانشی و به
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