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چڪیده
به  برای دستیابی  قدرمتند  ابزاری  را  دانش  مدیریت  امروزه، 

مزیت های رقابتی و مدیریت دارایی های دانشی آشکار و پنهان 

سازمان ها می دانند. دانشگاه ها نیز در مقام سازمان های تولید، 

توانند از آن بهره گیرند. برای اعامل  رشد، و اشاعۀ دانش می 

مدیریت دانش به صورت اثربخش، امکان سنجی پیاده سازی آن 

اهمیت بسزايي دارد. در پژوهشی که گزارش آن را می خوانید، 

انسانی،  عوامل  و  فرهنگ  لحاظ  از  اصفهان  دانشگاه  آمادگی 

ساختار و فرایندها، و زیرساخت فنی برای پیاده سازی مدیریت 

دانش بررسی شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را 135 نفر 

از اعضای هيئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که طی 

سال های 84- 86 در این دانشگاه مجری طرح پژوهشی بوده اند. 

داده  های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای گرد آوری شده 

که الگوی آن پرسشنامه هربرت رمپرساد است. یافته ها حاکی 

فناوری  زیرساخت  لحاظ  از  اصفهان  دانشگاه  که  است  آن  از 

اطالعات آمادگی اش برای پیاده سازی مدیریت دانش بیشرت از 

ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و عوامل انسانی است.

ڪلیدواژه ها 
مدیریت دانش؛ زیرساخت فنی؛ انسانی و فرهنگ سازمانی؛ ساختار و فرایندها؛ دانشگاه اصفهان
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مقدمه
مديريت دانش را مجموعة اقدامات هماهنگ براي خلق و به اشتراک گذاري دانش در 
سازمان تعريف کرده اند؛ مجموعة تدابيری که مدعی است دستيابي به مأموريت و اهداف 
سازمان را به حداکثر مي رساند )تاونلي4 ، 2001(. در سال هاي اخير، مديريت دانش 
در سطح ادبيات مورد استقبال فراوان قرار گرفته است، به گونه اي که برخي آن را براي 

سازمان هاي قرن بيست و يکم يک ضرورت مي دانند )حسن زاده، 1383(.
مديريت دانش بر مبنای اين فرض شکل گرفته است که دانش منبع بالقوۀ برتري 
رقابتي است. منظور از دانش در اينجا افکار، پندارها، و درس هاي آموخته شده در طول 
زمان است که به شيوه هاي مختلف مثل تجربة عملی، استدالل، تأمل، يادگيري، خواندن، 
و شنيدن در ذهن افراد نقش مي بندد. اين دانش می تواند صريح و آشکار5 يا ضمني6 باشد. 
مزيت رقابتی برای سازمان هنگامی حاصل می شود که سازمان، عالوه بر دانش صريح، به 
دانش ضمنی خود نيز بها دهد )سيدلر و هارتمن7، 2008(. هنگامي که افراد دانش خود 
را با ديگران در ميان می گذارند، آن را توسعه می دهند و چون دانش فرد با دانش ديگران 

ترکيب مي شود، دانش جديد به وجود مي آيد )احساني، 1385(. 
به گفتة متخصصان مديريت دانش، مزايايي که پياده سازي صحيح مديريت دانش در 
پي دارد تنها مختص بنگاه هاي اقتصادي نيست و دانشگاه ها نيز به عنوان سازمان های خلق 
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و اشاعة دانش مي توانند از آن بهره برند. در محيط هاي دانشگاهي، دانش، يکي از عوامل 
بنيادي رشد و توسعه است و به دانشگاه ها ياري مي رساند تا خدمات بديع ارائه دهند. »تنها 
در محيط مبتني بر دانش است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند مزيت هاي 
رقابتي و برتري هاي علمي خود را همچنان حفظ کنند و با ايستار مثبت به ابداع، اشاعة 
دانش، و افزايش ارزش افزودۀ اطالعات گام بردارند« )نعمتي، 1385(. پرداختن شايسته به 
دو کارکرد اصلي دانشگاه ها، يعني آموزش و پژوهش، مستلزم بهره برداري صحيح و اصولي 
از اطالعات و دانش موجود است. نوآوری از راه خلق دانش جديد از ديرباز کارکرد مهم 
دانشگاه به شمار مي رفته است. و در اين راه دانشگاه از منبع نيروهاي فکري و منابع انساني 
خود بهره برده است. مديريت دانش، با به کارگيري شيوه هاي کارآمد، بهره برداری از اين 

منبع را به حداکثر می رساند )حاضري و صراف زاده، 1385(. 
براي  اساسی  پيش شرط هاي  است  دانش الزم  مديريت  مؤثر  پياده سازي  براي  اما 
موفقيت آن فراهم باشند. صرف تالش براي پياده سازي مديريت دانش نمي تواند تضميني 
براي رسيدن به منافع متصور آن باشد. از آن گذشته، براي تغيير در سازمان، زمينة مناسب 
ساختاری، فناورانه، و انسانی ضروري است. در مورد پياده سازي مديريت دانش نيز تغييرات 
بايد به طور هماهنگ در اين سه حوزه صورت پذيرد )جاللي و نظافتي، 1386(. به گفتة 
برگرن8  )1386(، »انتقال مديريت دانش از تئوری به عمل نيازمند رهبری قدرتمند، اهداف 
دقيق و عملياتی، فرهنگ سازمانی منعطف و به کارگيری فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی 
است«. براي اعمال تغييرات الزم در اين عوامل الزم است دانشگاه از وضع موجود آنها 
آگاه باشد. امکان سنجي برای مديريت دانش به دنبال آن است که با ارزيابي وضع موجود 
فرهنگ و عامل انسانی، فناوري اطالعاتی، و ساختار و فرايند ها، از ميزان آمادگي سازمان 
براي به کارگيري موفق مديريت دانش شناخت يابد. اگرچه ابزار فناوري اطالعات در 
دانشگاه به طورقابل مالحظه اي فراهم است، اين به معني بهره برداری مؤثر و دستيابي به 
مزاياي مديريت دانش نيست. براي دستيابي به فوايد متصور مديريت دانش، توجه به دو 
عامل ديگر نيز اهميت فراوان دارد. انتظار می رود اين پژوهش کمک کند تا از ميزان آمادگي 
زير ساخت ها و عناصر اساسي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان، پيش از هر 

اقدام و صرف هزينه آگاه شده و در صورت نياز برای بهبود آنها اقدام شود. 
دانشگاه دولتی اصفهان در سال 1325 تأسيس شده و اکنون ازدانشگاه های موسوم 
به »دانشگاه مادر« در ايران است. در سال 1387، شمار دانشجويان آن 16.553 نفر در 
مقاطع مختلف بوده است )3708 نفر در مقطع کارشناسي ارشد و 745 دانشجو در مقطع 
دکتری(. دانشگاه اصفهان دارای 10 دانشکده  و 40 گروه آموزشي است. 442 عضو هيئت  8. Bergeron
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آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...

علمي )18 نفر استاد، 60 نفر دانشيار، و 266 نفر استاديار( در استخدام تمام وقت دارد. 
با دانشگاه هايی از کشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه، روسيه، روماني، اسپانيا، سوريه، اردن، 
عربستان، و قزاقستان قرارداد همکاری دارد. دانشگاه اصفهان در گروه هاي آزمايشي علوم 
تجربي، علوم انساني، علوم رياضي، فني و مهندسي، و زبان هاي خارجي از طريق آزمون 

سراسري دانشجو مي پذيرد.9  
شواهد حاکی از آن است که برخی دانشگاه ها در کشورهای توسعه يافته، نظير دانشگاه 
اُکلند در نيوزيلند و دانشگاه ادينبورو در انگلستان، مديريت دانش را به کار گرفته اند. در 
ايران، مباحث نظري و مقاالت متعددي در زمينة مديريت دانش، از جمله در دانشگاه ها 
است.  نگرفته  زمينه صورت  اين  در  اقدامي جدی  و  پژوهش  است، ولي  منتشر شده 
نزديک ترين پژوهش، به پژوهش حاضر، زير ساخت مديريت دانش در دانشکدۀ علوم 
تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان را از ديدگاه اعضاي هيئت علمي با هدف ارائة 
راهکارهايي براي بهبود آن بررسی کرده است. اين تحقيق زير ساخت فنی را نسبتاً مناسب، 
اما مديريت و فرهنگ سازماني را نامناسب يافته است )حسيني، 1386(. پژوهش ديگری، 
تأثير به کارگيری مديريت دانش را در افزايش کارآيي هشت دانشگاه دولتي و خصوصي 
مالزي برای تبديل اين کشور به برترين مرکز آکادميک بين المللي در آسيا بررسی کرده 
اطالعاتي،  فرهنگ  داده است که حمايت زيرساختي،  نشان  پژوهش  اين  نتايج  است. 
فراهم آوري، توليد، ذخيره، و اشاعة دانش، مؤلفه هاي اساسي در شکل دهي ابتکارات اولية 
مديريت دانش هستند. فرهنگ اطالعاتي، به عنوان مهم ترين متغير شناخته شده است. 
همچنين، نتايج حاکي از آن بوده که تغيير در فرهنگ و عوامل انساني بسيار مشکل است 
ولي اين تغييرات تأثيرات چشمگيري در موفقيت پروژه هاي مديريت دانش داشته است 

)محي الدين10 ، 2007(. 
 پژوهش ديگري، باز در مالزی، به بررسي واکنش ها در جريان پياده سازي سيستم 
مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي دولتي در يک منطقة اين کشور و پذيرش آن 
پرداخته است و نشان داده است که سيستم مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي 
دولتی پذيرفته شده است، اما آگاهي کم کاربران از پياده سازي و عدم استفاده از سامانة 
مديريت دانش و بي اطالعي از  فناوري های به کاررفته و کاربرد آنها را باعث ضعف کار 
دانسته است. محقق برای اصالح چارچوب سيستم مديريت دانش و موفقيت آن، بيشتر 
بر افزايش آگاهي از سيستم، شناساندن مزايای مديريت دانش، و همچنين اصالح سيستم 

تشويق و پاداش تأکيد داشته است )عبداهلل، 2008(. 
با عنوان »آيا آموزش عالي براي اجراي مديريت  راولي 11 )2000(، در پژوهشي 

10. Mohayidin 
11. Rowley 

9.  بــرگرفتـه از وب ســــایت دانشـگاه 

www.ui.ac.ir  :اصفهــان  از
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دانش آماده است؟«، به بررسي قابليت کاربرد مفاهيم مديريت دانش در دانشگاه هاي کانادا 
پرداخته است. راولي در پژوهش خويش به تعدادي از سامانه ها و پروژه هاي تسهيل کنندۀ 
انتقال و اشتراک دانش در دانشگاه ها مانند کتابخانه ها، اينترنت و سيستم هاي اطالعات 
مديريت اشاره مي کند و بيان می کند که باوجود مهيا بودن اين امکانات، ايجاد محيط 
مبتني بر دانش در دانشگاه ها با مشکالتي همراه است. وي يکي از اين مشکالت را باور 
دانشگاهيان به اين موضوع مي داند که »دانش قدرت است«. اين طرز فکر در دانشگاهيان، 
در بيشتر مواقع مشکل عمده برای اشتراک دانش است. راولي، يکي ديگر از مشکالت 
دانشگاه ها، براي اجراي مديريت دانش، را عدم سازماندهي مناسب مخازن دانش مي داند 
و معتقد است ارتباط بين مخازن مختلف دانش براي اعضا و کارکنان به روشني مشخص 
نشده است. راولي در پايان نتيجه می گيرد که اجراي مديريت دانش مؤثر در دانشگاه ها 
ممکن است نيازمند تغيير در فرهنگ و ارزش ها، ساختار سازماني و سيستم پاداش دهي 
باشد. تمامی اين پژوهش ها فرهنگ سازمانی را مهم ترين عامل موفقيت و در عين حال 

مقاوم ترين در برابر تغيير يافته اند.
ما در اين تحقيق پرسيده ايم آيا اعضای هيئت علمی مجری طرح های پژوهشی در 
دانشگاه اصفهان اين دانشگاه را دارای آمادگي براي پياده سازي سيستم مديريت دانش 
می دانند يا خير؟ اين سؤال را در قالب سه سؤال فرعـی مطـرح ساخته ايم که وضــعيت 
1(فرهنگ و عوامل انساني، 2( ساختار و فرايند های اداری، و 3( فناوري اطالعات را براي 
پياده سازي سيستم مديريت دانش در دانشگاه اصفهان مورد پرسش قرار داده اند. به عالوه، 
خواسته ايم بدانيم آيا بين ديدگاه اعضای هيئت علمی رشته های علوم انسانی، علوم پايه 
و فنی و مهندسی در اين موارد تفاوت معنی دار وجود دارد؟ و آيا رتبة علمی ايشان در 

پاسخ هايشان  مؤثر است و در آن تفاوت  ايجاد می کند؟ 

روش تحقیق
در اين پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، عقايد تمامی 135 نفر عضو هيئت علمي دست اندرکار 
اجراي طرح هاي پژوهشي طي سال هاي 84- 86 در دانشگاه اصفهان را پرسيده ايم. داده ها، 
بااستفاده از پرسشنامه ای که هربرت رمپرساد12 )2002( برای انواع سازمان ها تدوين کرده 
و ما در آن بازنگری کرديم، گردآوری شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه در هر زير 
بخش را 10 نفر از اعضای هيئت علمی رشته های علوم تربيتی، روان شناسی و کتابداری 
دانشگاه اصفهان و 5 نفر از متخصصان و مجريان طرح هاي مديريت دانشـ  که در تعيين 
ـ بررسی و تأييد کردند. برای  ميزان اهميت زيرساخت های مديريت دانش شرکت داشتند 12 . Hurbert Rampersad 
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با استفاده از  ارزيابی پايايی پرسشنـامه نيز پس از اجرای آن در يک نمونة 30 تايی، 
نرم افزار اس.پي.اس.اس. ضريب آلفای کلی پرسشنامه را محاسبه کرديم. اين ضريب برابر 
0/93 به دست آمد که حاکي از پايايی خوب پرسشنامه بود. همچنين، چون برای پاسخ 
به سؤال های پژوهش، پرسشنامه در سه بخش طراحی شده  بود و الزم بود که داده های 
حاصل از هريک از اين بخش ها به صورت مجزا نيز تحليل شوند، ضريب آلفا برای هر 
کدام از بخش های پرسشنامه نيز محاسبه شد. اين ضريب برای بخش»فرهنگ و عوامل 
انساني« 0/89، برای بخش »ساختار و فرايندها« 0/86، و برای بخش »زيرساخت فناوري 
اطالعات« 0/70 بود. برای پاسخ به سؤال های پژوهش نيز به توصيف و تحليل داده های 
حاصل با استفاده از جداول توزيع فراوانی، آزمون t تک متغيره، تحليل واريانس، و آزمون 

تعقيبی توکی پرداخته شد.
از 135 نفری که پرسشنامه برايشان ارسال کرده بوديم، 98 نفر به آن پاسخ دادند. پس 
از حذف 3 پرسشنامة ناقص، 95 پرسشنامه تحليل شد. از ميان پاسخگويان به پرسشنامه ها 
که پاسخ های آنها را در تحليل آورده ايم، 40 نفر )48 درصد( از گروه های علوم انسانی، 38 
نفر )40 درصد( از گروه های علوم پايه، و 11 نفر )12 درصد( از گروه های فنی و مهندسی 
بودند. هفت نفر )4 درصد( آنان استاد، 33 نفر )35 درصد( دانشيار، 50 نفر )53 درصد( 

استاديار، و 5 نفر )5 درصد( نيز مربی بودند.

یافته های پژوهش
برای پاسخگويی به سه سؤال نخست فرعی پژوهش از آزمون t تک متغيره استفاده کرديم. 
در سؤال فرعی اول پرسيده بوديم که »آيا عامل فرهنگ و عوامل انسانی برای پياده سازی 
مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديد اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در 

وضعيت مطلوب قرار دارد؟«.

جدول 1، ميزان t را از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد کمتر نشان 
مي دهد. بنابراين، ميزان آمادگی دانشگاه اصفهان برای پياده سازی مديريت دانش در بُعد 

کمتر از حد متوسط است و مطلوب نيست. »فرهنگ و عوامل انسانی«
در »ساختار و فرايندها« هم همين وضع حاکم بود. سؤال فرعی دوم پژوهش آن بود 

آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...

سطح معناداری tpخطای معیارانحراف معیارمیانگینعامل

فرهنگ و عوامل 

انسانی
2/810/6790/069-2/650/009

مقایسۀ میانگین نمره میزان آمادگی عامل 
»فرهنگ و عوامل انسانی«

جدول1
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که »آيا عامل ساختار و فرايندها برای پياده سازی مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديد 
اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در وضعيت مطلوب قرار دارد«؟

يافته های جدول 2 هم حاکی از آن است که ميزان t از مقدار بحرانی جدول در سطح 
خطای 5 درصد کوچک تر است. بنابراين، از ديدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح 
پژوهشی، آمادگی دانشگاه اصفهان در بُعد »ساختار و فرايندها« کمتر از حد متوسط بوده و 

در شرايط مطلوب قرار ندارد.
اما وضع در مورد زيرساخت »فناوری اطالعات« قدری بهتر است، يعني از ديد 
اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی وضعيت زيرساخت فناوری اطالعات برای 
پياده سازی مديريت دانش در سطح متوسط قرار دارد. برای پاسخ به اين سؤال نيز از آزمون 
تی تک متغيره مطابق جدول 3 استفاده شد. جدول 3 نشان داد که t مشاهده شده از مقدار 
بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد کوچک تر است. ولی اين حد از تفاوت معنی دار 
نيست. بنابراين، آمادگی دانشگاه اصفهان در بُعد زيرساخت فناوری اطالعات از ديدگاه 

جامعة آماری پژوهش در حد متوسط قرار دارد.

ايشان  ديدگاه  در  پژوهشگران  علمی  مرتبة  و  تخصص ها  بود  ممکن  ازآنجاکه 
باشد، دو سؤال فرعی  تأثيرگذار  درخصوص وضعيت زيرساخت های مديريت دانش 
پژوهش را به بررسی آن اختصاص داديم و طی سؤال فرعی چهارم پژوهش پرسيديم 
که »آيا بين ديدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان در 
رشته های علوم انسانی، علوم پايه و فنی و مهندسی در زمينة ميزان آمادگی دانشگاه اصفهان 
برای پياده سازی مديريت دانش، تفاوت معنی دار وجود دارد؟«. با استفاده از آزمون تحليل 

واريانس و آزمون تعقيبی توکی )جدول های 4 و 5( به اين سؤال پاسخ داده شد.

سطح معناداری tpخطای معیارانحراف معیارمیانگینعامل

3/510/001-2/710/7850/08ساختار و فرایندها

جدول2
 مقایسۀ میانگین منره آمادگی عامل 
»ساختار و فرایندها«

جدول3
 مقایسۀ میانگین منره آمادگی 
زیرساخت »فناوری اطالعات«

سطح معناداری tpخطای معیارانحراف معیارمیانگینعامل

زیرساخت فناوری 

اطالعات
2/920/6390/0651/10/271

بنفشه فتح اللهی
 ابراهیم افشارزنجانی، دامون نوذری 
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داده های جدول 4 حاکی از آن است که در زمينة عوامل »فرهنگ و عوامل انسانی« و 
»ساختار و فرايندها«، ميزان F مشاهده شده در سطح 0P/05≥ معنی دار نيست. بنابراين، در 
موارد مذکور بين ديدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در گروه های مختلف 
آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی در مورد عامل »زيرساخت فناوری اطالعات« 

اين تفاوت معنی دار است.

داده  های جدول 5 نشان مي دهد که براساس نتايج آزمون توکی، اختالف ميانگين 
عامل »زيرساخت فناوری اطالعات« بين گروه هاي علوم انسانی و علوم پايه معنی دار 
است. طبق جدول 4، اين ميانگين برای گروه علوم انسانی 2/76، و برای گروه علوم پايه 

3/14 بوده است.
سؤال فرعی پنجم پژوهش نيز برای تشخيص اينکه »آيا بين ديدگاه اعضای هيئت 
علمی مجری طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان در مرتبه های مختلف علمی، درزمينة 
ميزان آمادگی دانشگاه اصفهان برای پياده سازی مديريت دانش، تفاوت معنی دار وجود 
دارد؟« مطرح شد. برای پاسخ به اين سؤال نيز از آزمون تحليل واريانس، مطابق جدول 6، 

و آزمون تعقيبی توکی استفاده کرديم. 

شاخص های آماری

          عوامل

تحلیل فنی و مهندسیعلوم پایهعلوم انسانی

واریانس

F

سطح 

معناداری

P μSμSμS

2/680/7373/020/442/630/943/070/051فرهنگ و عوامل انسانی

2/610/8842/870/5832/60/9251/260/287ساختار و فرایندها

4/090/02*2/760/6363/140/4812/850/92زیرساخت فناوری اطالعات

df =2/92

نمرۀ میزان آمادگی عوامل  مقایسۀ میانگین 
در  دانش  مدیریت  سیستم  پیاده سازی 
دانشگاه اصفهان از دید اعضای هيئت 

علمی در گروه های مختلف آموزشی

جدول 4

مقایسۀ زوجی اختالف میانگین عوامل 
پیاده سازی مدیریت دانش از دید اعضای 
هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در 

گروه های مختلف آموزشی

جدول 5 Pاختالف میانگینگروه های آموزشیعامل

0/3840/016-علوم انسانی- علوم پایهزیرساخت فناوری اطالعات

آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...
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جدول 6 نشان داد که ميزان F محاسبه شده در عوامل »فرهنگ و عوامل انسانی« و 
»زيرساخت فناوری اطالعات« در سطح 0P/05≥ معنادار نيست. يعنی در اين موارد بين 
ديدگاه اعضای هيئت علمی، براساس مرتبة دانشگاهي، تفاوت معناداری وجود ندارد. 
آزمون توکی هم حاکی از آن بود که بين ديدگاه اعضای هيئت علمی در مرتبه های مختلف 

علمی در مورد عامل »ساختار و فرايندها« نيز تفاوت معنی دار وجود ندارد.
در تحليل داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش)آيا 
دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح های پژوهشی، آمادگی الزم 
واريانس مطابق جدول 7  تحليل  آزمون  از  دارد؟(  را  دانش  پياده سازی مديريت  برای 
استفاده کرديم و به اين دريافت رسيديم که به طور کلی ميزان آمادگی دانشگاه اصفهان 
در ابعاد »فرهنگ و عوامل انسانی«، »ساختار و فرايندها« و »زيرساخت فناوری اطالعات« 
برای پياده سازی مديريت دانش کمتر از حد متوسط است و دانشگاه آمادگی الزم برای 
 t پياده سازی مديريت دانش را ندارد؛ زيرا داده های جدول 7 نشان می دهند که ميزان

محاسبه شده در سطح خطای 5 درصد، کوچک تر از مقدار بحرانی جدول است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

 های  

 
شاخص

آماری

عوامل

     

آموزشیارمربیاستادیاردانشیاراستاد

FP

μSμSμSμSμS

فرهنگ و 

عوامل انسانی
3/20/4832/610/742/930/6622/640/312001/840/145

ساختار و 

فرایندها
3/140/452/50/872/850/7172/120/63400*3/220/026

زیرساخت 

فناوری 

اطالعات

2/980/5392/820/5743/020/7062/620/303001/060/37

df=3/91

جدول 6
 مقایسۀ میانگین منرۀ میزان آمادگی 
عوامل پیاده سازی سیستم مدیریت 
دید  از  اصفهان  دانشگاه  در  دانش 
اعضای هيئت علمی در مرتبه های 
مختلف علمی

عامل     

    شاخص آمارى
سطح معناداری tpخطای معیارانحراف معیارمیانگین

زیرساخت های مدیریت دانش در 

دانشگاه اصفهان
2/810/6150/63-2/860/005

جدول 7
منرۀآمادگی  میــانگین  مقایســــۀ 
دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی 
مدیریت دانش

بنفشه فتح اللهی
 ابراهیم افشارزنجانی، دامون نوذری 
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همانطور که در بخش پيشينه و تاريخچة تحقيق در پژوهش های انجام شده توسط راولی،    
محی الدين، و ديگران مشاهده شد، فرهنگ و حمايت های مديريتی از جمله مهم ترين 
فاکتورها برای پياده سازی موفق پروژه هستند. بنابراين، معقول به نظر مي رسد که پيشنهاد 
کنيم هرگاه دانشگاه اصفهان بخواهد مديريت دانش را با موفقيت پياده کند، بيشترين تأکيد 
را بايد صرف بهبود وضعيت فرهنگ و عوامل انساني، و سپس ساختار و فرايند هاي 

سازمانی خود کند و به مناسب سازي آنها دست بزند. 
يافته هاي اين پژوهش نشان داد که از نظر گروهي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
اصفهان که به قوت در امر پژوهش در اين دانشگاه درگير بوده اند، فرهنگ و عوامل انسانی 
الزم برای پياده سازی مديريت دانش، در حال حاضر در دانشگاه اصفهان موجود نيست. 
به عالوه، ساختار سازماني و فرايندهاي اداري نيز آنگونه که بايد نمي توانند از پياده سازي 
موفق و اثر بخش يک سيستم مديريت دانش پشتيباني کنند. اما آمادگی در زمينة زيرساخت 

فناوری اطالعات در حد متوسط است.
در مورد وضعيت زيرساخت »فرهنگ و عوامل انسانی«، براساس پاسخ هاي داده شده 
به سؤال های پرسشنامه در اين بخش، نامساعدترين وضعيت مربوط به سؤال های 25، 3، 
و 4 است که در آنها به ترتيب در مورد 1( ثبت دانش پژوهشگرانی که دانشگاه را ترک 
می کنند؛ 2( نحوۀ برخورد دانشگاه با شکست های پژوهشی پژوهشگران، و 3( ميزان اعتماد 

پژوهشگران دانشگاه به يکديگر برای تبادل دانش نظرخواهی شده بود. 
آخرين مورد در فهرست باال مانعی اساسی در راه اجرای طرح مديريت دانش در 
يک سازمان است. تغيير اين وضعيت نيز دشوار است، زيرا اعتماد افراد به يکديگر برآمد 
سازگاری عوامل بسياری است: از تجربة کار با حلقة کوچک همکاران در يک گروه يا 
بخش در سازمان شروع می شود و تا دايرۀ وسيع تجربه های فردی، گروهی، و اجتماعی 

خارج از سازمان ادامه می يابد.
تغيير دادن فرهنگ سازمانی قابل تأمل تر و ممکن تر به نظر می رسد، زيرا مديريت 
برای اعمال تغيير در رفتارها و ايستارها اهرم های اقتصادی و سياسی خاصي در اختيار 
دارد که می تواند آنها را، هرچند نه لزوماً موفقيت آميز، به کاراندازد. اما برای خنثی ساختن 
آثار تجربه های برون سازمانی پردامنه و پرسابقه کار بس دشوار تر می شود. برای اصالح اين 
وضعيت شايد استفاده از سيستم های مديريت دانش کارساز باشد. چراکه در اين سيستم ها 
انتقال دانش به صورت مشخص و ثبت شده انجام می شود. در اين صورت، افراد برای 
انتقال دانش بيم سوء  استفاده از دانششان را توسط ديگران نخواهند داشت؛ زيرا مشخص 
استفاده  است که دانش معينی در مرحلة نخست در اختيار چه کسی بوده است. بنابراين،

آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...
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از سيستم های مديريت دانش می تواند تا حدودی به صاحبان دانش، برای آشکار ساختن 
دانششان، اطمينان خاطر دهد که حق معنوی و مادی آنها محفوظ است. 

دانشگاه می تواند برای تشويق صاحبان دانش به ارائة آن به ديگران و زمينه سازی برای 
اين منظور اقدامات ديگری نيز انجام دهد. يک اقدام آن است که نخست مديران دانشگاه 
با مديريت دانش و منافع آن آشنا شوند و از اجرای آن به صورت عملی، با به کار انداختن 
اهرم های اقتصادی و سياسی، حمايت کنند؛ به نحوی که در دانشگاه به افرادی بيشتر بها 
داده شود که دانششان را در اختيار ديگران قرار می دهند و در فعاليت های اشتراک دانش 
شرکت می کنند. در اين زمينه، توجه به عملکرد و فعاليت های دانشی گروه آموزشی افراد 
در دانشگاه، هنگام ارزيابی عملکرد ايشان، می تواند مشوق افراد در جهت تالش برای 

پرورش دانش همکاران و اعضای گروه آموزشيشان باشد. 
همچنين، با استناد به ميانگين پاسخ کمتر از حد متوسط )ميانگين طيف ليکرت =3( 
در اکثر سؤال های بخش »فرهنگ و عوامل انسانی« پرسشنامه، برای بهبود شرايط اين 
زيرساخت در دانشگاه اصفهان می توان پيشنهادات ديگری نيز مطرح ساخت. برای مثال، 
به نظر می رسد که برگزاری دوره های آشنايی با مديريت دانش، بيش از پياده سازی و آشنا 
ساختن دانشگاهيان با منافع به کارگيری مديريت دانش، هم برای خود ايشان و هم برای 
دانشگاه، در افزايش تمايل افراد برای شرکت در فعاليت های اشتراک دانش تأثيرگذار باشد 
و به کاهش مقاومت ايشان در برابر تغيير بينجامد. برای مثال، برای دانشگاهيان توضيح 
داده شود که کاربرد مديريت دانش در دانشگاه باعث کاهش زمان و تسهيل دستيابی 
به اطالعات مورد نيازشان می شود؛ با استفاده از پورتال های داخلی و مشخص شدن 
دانشکاران دانشگاه، دسترسی افراد به يکديگر و به دانشکاران سازمان تسهيل می شود؛ و 
همچنين افرادی که در فعاليت های اشتراک دانش شرکت کنند تشويق می شوند )به صورت 

نقدی، ترفيع، و مانند آن(.
 از طرف ديگر، الزم است در دانشگاه بستر مناسب برای افزايش کار گروهی و حل 
گروهی مشکالت )هم مشکالت پژوهشی و علمی و هم مشکالت غيرپژوهشی( فراهم 
شود. برای مثال، در اين خصوص مديران دانشگاهی می توانند با نظرخواهی از سايرين 
در تصميم گيری، زمينة آشکارسازی و اشتراک دانش را فراهم کنند و افراد را به انجام 
پژوهش های گروهی و حتی بين رشته ای به صورت مشترک تشويق کنند و زمينه ساز ارتباط 

بيشتر افراد شوند. اين امر می تواند به انتقال دانش و يادگيری گروهی بينجامد.
 همچنين، مديران دانشگاه بايد، برای پرورش دانش سازمانی و غنای مخازن دانش، 
تحمل خود و سايرين را در برابر مخاطرات و انجام تجارب توأم با خطر توسط پژوهشگران 
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افزايش دهند. بدين ترتيب، با افزايش احتمال دستيابی به دانش دست اول در دانشگاه، به 
بهبود روند فعاليت های دانشی )علمي( کمک می شود. 

تشويق پژوهشگران به ثبت دانسته ها و تجارب خود در جريان انجام تحقيقات و 
همچنين ثبت دانش افرادی که دانشگاه را ترک می کنند نيز می تواند به غنای دانش سازمانی 

و کاهش زمان چرخة توليد دانش در دانشگاه کمک کند. 
در عرصة »ساختار و فرايندها« پاسخ سؤال های مربوط به اين زيرساخت در پرسشنامه 
حاکی از عدم آمادگی دانشگاه در اين بعد برای پياده سازی مديريت دانش بود. در بين 
سؤال های اين بخش سؤال های مربوط به سياست های اشتراک دانش ميانگين پاسخ کمتری 
ـ نسبت به سؤال های مربوط به سياست های خلق و پرورش دانش ـ داشتند. کمترين 
ميانگين پاسخ ها نيز مربوط به سؤال هايی درخصوص وجود آموزش گروهي و مستمر 
برای توسعة دانش پژوهشگران، و وجود افرادی در دانشگاه اصفهان برای هدايت و تسهيل 

توليد و به جريان انداختن دانش بود.
ساده سازی ساختار سازمان فرايند ارتباط افراد با يکديگر را تسهيل مي کند تا افراد 
بتوانند با کمترين واسطه با يکديگر ارتباط برقرار کنند و در صورت لزوم در حداقل زمان 
از دانش يکديگر بهره مند شوند. همچنين، قوانين و رويه های مشکل ساز و دست وپاگير 
برای فرايند ارتباط افراد با يکديگر در دانشگاه و، در نتيجه، اشتراک دانش بين ايشان بايد 

مورد بازنگری و اصالح قرار گيرند.
در زمينة سياست های مربوط به پرورش دانش در دانشگاه نيز هرچند وضعيت قدری 
بهتر از سياست های اشتراک دانش است، ولی به معنای مناسب بودن اين دسته از سياست ها 
برای پياده سازی مديريت دانش نيست. از اين رو، اصالح سياست های اين حوزه نيز الزم 
است. نخستين و احتماالً مؤثرترين اقدام می تواند تدوين برنامة راهبردي دانشگاه برای 
دستيابی به اهداف دانشی باشد تا در نتيجة آن رويه ها و مقررات دانشگاه با اهداف اين 
برنامه همسو شود و بخش های ديگر دانشگاه با معيار قرار دادن برنامة راهبردي دانشگاه، 

فعاليت های خويش را با اهداف و الزامات اين برنامه تطبيق دهند.
برخی از سياست های دانشگاه، که هم اکنون با استناد به پاسخ سؤال های پرسشنامه در 
وضعيت مناسبی برای پياده سازی مديريت دانش قرار ندارند نيز با لحاظ قراردادن برنامة 
راهبردي دانشگاه می توانند بازنگری و اصالح شوند. از جملة اين سياست ها می توان به 
شاخص های ارزيابی و سنجش فعاليت های پژوهشی و مطالعاتی اشاره کرد. هماهنگ 
ساختن اين شاخص ها با اهداف دانشی می تواند در ايجاد انگيزه، گسترش، و غنا بخشيدن 
به اين نوع فعاليت ها مؤثر باشد. به کارگيری مديران دانشی در دانشگاه )که هم اکنون 

آيا دانشگاه اصفهان براي
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دانشگاه فاقد اين پست سازماني مي باشد( نيز می تواند به تسهيل و تسريع فرايند اشتراک 
دانش کمک کند. همچنين، اصالح نظام پاداش و ارتقا در دانشگاه بر مبنای اولويت داشتن 
کسب و خلق دانش و تالش برای در ميان گذاشتن دانش انگيزۀ فعاليت های دانشی 
)علمي( را افزايش می دهد. اين مسئله می تواند زمينه ساز ايجاد فرهنگ اشتراک دانش نيز 
باشد. همچنين، تدوين برنامه هايی برای آموزش تيمی مستمر می تواند به افزايش ارتباط 
افراد و، درنتيجه، آشکارسازی دانش نهان و اشتراک دانش بينجامد. چرخش شغلی افراد، 
به خصوص کارکنان دانشی )علمي( در دانشگاه و حضور اين افراد در گروه های پژوهشی 

مختلف نيز امکان انتقال دانش و تجارب ايشان به افراد بيشتری را فراهم می کند. 
پس از زيرساخت »ساختار و فرايندها«، در سؤال فرعی سوم پژوهش، وضعيت 
برای  زيرساخت  اين  آمادگی  بررسی شد.  دانشگاه  در  اطالعات«  »فناوری  زيرساخت 
پياده سازی مديريت دانش در حد متوسط قرار داشت. و لذا برای کاهش احتمال شکست 
طرح، مديران دانشگاه بايد نسبت به بهبود وضعيت موجود در اين زمينه برنامه ريزی و 
تالش کنند. با توجه به پاسخ سؤال های پرسشنامه، اين تالش بايد بيشتر در جهت کاربردی 
کردن تجهيزات فناوری اطالعات برای دستيابی به اهداف مديريت دانش معطوف شود. 
چراکه عدم آمادگی در اين زيرساخت بيشتر مربوط به ميزان فراهم آوری ابزار فناوری 
اطالعات برای تسهيل فعاليت های دانشی )علمي( بوده  است و وضعيت سواد اطالعاتی و 
رغبت پژوهشگران دانشگاه برای استفاده از ابزار فناوری اطالعات در شرايط بهتری قرار 
داشته است. در مورد سؤال های مربوط به ميزان فناوری اطالعات فراهم شده در دانشگاه 
نيز مشکل بيشتر مربوط به هماهنگ ساختن ابزار فناوری اطالعات با اهداف و الزامات 
مديريت دانش بوده است. در اين زمينه سؤال هايی که برای اطالع از وضعيت استفاده از 
سيستم های اطالعات مديريت در دانشگاه و به کارگيری تجهيزات فناوری اطالعات برای 
ثبت و انتشار دانش افراد مطرح شده بودند، کمترين ميانگين پاسخ را داشته اند. در حالی که، 
اکثر پاسخگويان تأييد کرده اند که در دانشگاه برای استفاده و تبادل دانش محدوديت های 
فنی ندارند و اينترنت، اينترانت، و آرشيوهای کامپيوتری را مجرايی برای تبادل دانش 

شخصی خويش دانسته اند. 
برای اصالح وضعيت موجود، می توان به پيشنهاداتی مانند به کارگيری سيستم های 
اطالعاتی به منظور سرعت بخشيدن و تسهيل دسترسی مديران به اطالعات مورد نياز 
برای تصميم گيری، و استفاده از سيستم های اطالعاتی برای ثبت، سازماندهی، و انتشار 
دانش موجود در دانشگاه اشاره کرد. پيشنهاد ديگر تهيه و تدوين نقشة دانش دانشگاه، 
به منظور مشخص کردن دانشکاران، تعيين نقاط قوت و ضعف دانشی )علمي(، و تالش 
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برای غنی ساختن ضعف های دانشی )علمي( در دانشگاه است. اگرچه اين نقشه ها مخازن 
دانش نيستند، ولی با مشخص ساختن محلی از دانشگاه که افراد می توانند دانش مورد نياز 
خود را در آنجا بيابند و افرادی که با احتمال بيشتری دانش مورد نظر را در اختيار دارند، 
پورتال های داخلی دانشگاه را کارآمدتر می سازند. مشخص ساختن دانشکاران در اين 
نقشه ها نيز می تواند مشوق دانشگاهيان برای قرار گرفتن در اين گروه باشد. اين مسئله خود 

می تواند به افزايش فعاليت های دانشی)علمي( و ارتقاي سطح علمی دانشگاه کمک کند.
ابزار فناوری اطالعات موجود در دانشگاه خيلی مطلوب نيست،  از آنجاکه وضعيت 
ارتقای آن نيز برای دسترسی به اطالعات و انجام فعاليت های دانشی )علمي( پيشنهاد می شود. 
همچنين، ميانگين پاسخ سؤال های مربوط به ميزان سواد اطالعاتی و رغبت پژوهشگران 
برای استفاده از ابزار فناوری اطالعات )3/12( بيشتر از ميانگين طيف ليکرت )3( بود، ولی اين 
تفاوت چندان زياد نيست. بنابراين، پيشنهاد می شود که مديران دانشگاهی برنامه ريزی های 
الزم را برای توسعة آموزش درخصوص استفادۀ مؤثر از ابزار فناوری اطالعات به عمل 
آورند. همچنين، درصورت پياد ه سازی مديريت دانش، الزم است دانشگاهيان با امکاناتی که 
بدين واسطه در بخش فناوری اطالعات ايجاد می شود و طرز استفاده از آنها آشنا شوند. اين 

آشنايی به کاهش مقاومت افراد در برابر تغيير کمک خواهد کرد. 

منابع
احساني، محمد )1385(. »ارائه چارچوبي براي بکارگيري مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه«. 
پايان نامة کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشکدۀ مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران. 
http://kmcenter.mihanblog.com/post/1                                 :بازيابي 6 شهريور 1387، از

برگرن، برايان )1386(. مبانی مدیریت دانش. ترجمة محمد قهرمانی، محمدباقری. چاپ اول. کرج: مؤسسه 
تحقيقات و آموزش مديريت.

جاللي، محمدجواد؛  نظافتي، نويد )1386(. »طراحي و بکارگيري نرم افزار سيستم جامع مديريت دانش 
)مطالعه موردي در وزارت راه و ترابری جمهوري اسالمي ايران(«. ارائه شده در پنجمين کنفرانس 

المللي مهندسي صنايع. بازيابي 14 خرداد 1387، از: بين 
 http://kmcenter.mihanblog.com/Post-3.ASPX                                                                   

حاضري، افسانه؛ صراف زاده، مريم )1385(. »مديريت دانش در کتابخانه ها و نقش کتابخانه هاي دانشگاهي«. 
نما، 4 )5(. بازيابي 5 خرداد 1387، از:

http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/hazeri_abs.ht                                                  
حسن زاده، محمد )1383(. »نقش کتابداران و اطالع رسانان در مديريت دانش سازمان ها )با نگاهي به 

آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...



20
فصلنامه كتاب | شامره 83 

سرفصل مقاطع سه گانه علوم کتابداري و اطالع رساني ايران«. فصلنامۀ كتاب، 15 )3(: 101- 108. 
حسيني، ميرکاظم )1386(. »بررسي وضعيت زيرساخت هاي مديريت دانش در دانشکده علوم تربيتي 
و روانشناسي دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و ارائه راهکارهايي براي بهبود آن«.  

بازيابي 24 ارديبهشت 1387، از:
 http://www.civilica.com/Paper-IKMC01-IKMC01_005.htm                                             

نعمتي، محمدعلی )1385(. »مديريت دانش، فرهنگ و آموزش عالي«، رشد و فناوري، 7: 35-28.

Abdullah, R…. [et al] (2008). "An empirical study of knowledge management system imple-

mentation in public higher learning institution".  IJCSNS, 8 (1): 281 – 290.

Mohayidin, Mohd Ghazali.... [et al]. (2007). "The application of knowledge management in 

enhancing the performance of Malaysian Universities". Electronic Journal of Knowledge 

Management, 5 (3): 301 – 312. from: www.ejkm.com 

Rampersad, Hurbert (2002). "Increasing organizational learning ability based on a knowledge 

management quick scan". Journal of Knowledge Management Practice, Retrieved May 1, 

2008, from: http://www.tlainc.com/articl97.htm 

Rowley, Jennifer (2000). "Is higher education ready for knowledge management". The Interna-

tional Journal of Educational Management, 14 (7): 325 – 333.

Seidler‚ Ragna; Hartmann‚ Evi. (2008). "The use of tacit knowledge within innovative compa-

nies: Knowledge management in innovative enterprises". Journal of Knowledge Manage-

ment, 12 (1): 133 – 147.

Townley, Charlse T. (2001). "Knowledge management and academic libraries". Retrieved May 

6, 2008, from: http://education.nmsu.edu/emd/faculty/Townley/TownleyVita.pdf 

بنفشه فتح اللهی
 ابراهیم افشارزنجانی، دامون نوذری 


