آیا دانشگاه اصفهان برای پیادهسازی مدیریت دانش آماده است؟
بنفشه فتح اللهی | ابراهیم افشارزنجانی |دامون نوذری

چڪیده

امروزه ،مدیریت دانش را ابزاری قدرمتند برای دستیابی به
مزیتهای رقابتی و مدیریت داراییهای دانشی آشکار و پنهان
سازمانها میدانند .دانشگاهها نیز در مقام سازمانهای تولید،
رشد ،و اشاعۀ دانش م ی توانند از آن بهره گیرند .برای اعامل
مدیریت دانش بهصورت اثربخش ،امکانسنجی پیادهسازی آن
اهمیت بسزايي دارد .در پژوهشی که گزارش آن را میخوانید،
آمادگی دانشگاه اصفهان از لحاظ فرهنگ و عوامل انسانی،
ساختار و فرایندها ،و زیرساخت فنی برای پیادهسازی مدیریت
دانش بررسی شده است .جامعۀ آماری این پژوهش را  135نفر
از اعضای هيئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادهاند که طی
سالهای  86 -84در این دانشگاه مجری طرح پژوهشی بودهاند.
دادههای این پژوهش با استفاده از پرسشنامهای گردآوری شده
که الگوی آن پرسشنامه هربرت رمپرساد است .یافتهها حاکی
از آن است که دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناوری
اطالعات آمادگیاش برای پیادهسازی مدیریت دانش بیشرت از
ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و عوامل انسانی است.

ڪلیدواژهها

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 اشتراکگذاري دانش در
سازمان تعريف کردهاند؛ مجموعة تدابیری که مدعی است دستيابي به مأموريت و اهداف
سازمان را به حداکثر ميرساند (تاونلي .)2001 ، 4در سال هاي اخير ،مديريت دانش
در سطح ادبیات مورد استقبال فراوان قرار گرفته است ،بهگونهاي که برخي آن را براي
سازمانهاي قرن بيست و يکم يک ضرورت ميدانند (حسنزاده.)1383 ،
مديريت دانش بر مبنای این فرض شکلگرفته است که دانش منبع بالقوۀ برتري
رقابتي است .منظور از دانش در اینجا افکار ،پندارها ،و درسهايآموخته شده در طول
زمان است که به شیوههاي مختلف مثل تجربة عملی ،استدالل ،تأمل ،يادگيري ،خواندن،
و شنيدن در ذهن افراد نقش ميبندد .این دانش میتواند صريح و آشکار 5یا ضمني 6باشد.
مزیت رقابتی برای سازمان هنگامی حاصل میشود که سازمان ،عالوه بر دانش صریح ،به
دانش ضمنی خود نیز بها دهد (سيدلر و هارتمن .)2008 ،7هنگامي که افراد دانش خود
را با ديگران در میان میگذارند ،آن را توسعه میدهند و چون دانش فرد با دانش ديگران
ترکيب ميشود ،دانش جديد بهوجود مي آيد (احساني.)1385 ،
بهگفتۀ متخصصان مديريت دانش ،مزايايي که پيادهسازي صحيح مديريت دانش در
پي دارد تنها مختص بنگاههاي اقتصادي نيست و دانشگاهها نيز بهعنوان سازمانهای خلق

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
گرایش مدیریت اطالعات دانشگاه اصفهان
Fathollahi.banafsheh@gmail.com
 .2استادیار گروه کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهاصفهان
e_afshar@hotmail.com
.3رسپرست منابع انسانی اطلس خودرو
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و اشاعۀ دانش ميتوانند از آن بهره برند .در محيطهاي دانشگاهي ،دانش ،يکي از عوامل
بنيادي رشد و توسعه است و به دانشگاهها ياري ميرساند تا خدمات بديع ارائه دهند« .تنها
در محيط مبتني بر دانش است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميتوانند مزيتهاي
رقابتي و برتريهاي علمي خود را همچنان حفظ کنند و با ایستار مثبت به ابداع ،اشاعۀ
دانش ،و افزايش ارزش افزودۀ اطالعات گام بردارند» (نعمتي .)1385 ،پرداختن شايسته به
دو کارکرد اصلي دانشگاهها ،يعني آموزش و پژوهش ،مستلزم بهرهبرداري صحيح و اصولي
از اطالعات و دانش موجود است .نوآوری از راه خلق دانش جديد از ديرباز کارکرد مهم
دانشگاه به شمار ميرفته است .و در این راه دانشگاه از منبع نيروهاي فکري و منابع انساني
خود بهره برده است .مدیریت دانش ،با بهکارگيري شيوههاي کارآمد ،بهرهبرداری از این
منبع را به حداکثر میرساند (حاضري و صرافزاده.)1385 ،
اما براي پيادهسازي مؤثر مديريت دانش الزم است پيششرطهاي اساسی براي
موفقيت آن فراهم باشند .صرف تالش براي پيادهسازي مديريت دانش نميتواند تضميني
براي رسيدن به منافع متصور آن باشد .از آن گذشته ،براي تغيير در سازمان ،زمینة مناسب
ساختاری ،فناورانه ،و انسانی ضروري است .در مورد پيادهسازي مديريت دانش نيز تغييرات
بايد بهطور هماهنگ در اين سه حوزه صورت پذيرد (جاللي و نظافتي .)1386 ،بهگفتة
برگرن« ،)1386( 8انتقال مدیریت دانش از تئوری به عمل نیازمند رهبری قدرتمند ،اهداف
دقیق و عملیاتی ،فرهنگ سازمانی منعطف و بهکارگیری فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی
است» .براي اعمال تغييرات الزم در این عوامل الزم است دانشگاه از وضع موجود آنها
آگاه باشد .امکانسنجي برای مدیریت دانش بهدنبال آن است که با ارزيابي وضع موجود
فرهنگ و عامل انسانی ،فناوري اطالعاتی ،و ساختار و فرایندها ،از ميزان آمادگي سازمان
براي بهکارگيري موفق مديريت دانش شناخت يابد .اگرچه ابزار فناوري اطالعات در
دانشگاه بهطورقابل مالحظهاي فراهم است ،اين به معني بهرهبرداری مؤثر و دستيابي به
مزاياي مديريت دانش نيست .براي دستيابي به فواید متصور مديريت دانش ،توجه به دو
عامل ديگر نيز اهميت فراوان دارد .انتظار میرود اين پژوهش کمک کند تا از ميزان آمادگي
زيرساختها و عناصر اساسي پيادهسازي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان ،پيش از هر
اقدام و صرف هزينه آگاه شده و در صورت نیاز برای بهبود آنها اقدام شود.
دانشگاه دولتی اصفهان در سال  ١٣٢٥تأسيس شده و اکنون ازدانشگاههای موسوم
به «دانشگاه مادر» در ایران است .در سال  ،1387شمار دانشجویان آن  16.553نفر در
مقاطع مختلف بوده است ( 3708نفر در مقطع کارشناسي ارشد و  745دانشجو در مقطع
دکتری) .دانشگاه اصفهان دارای  10دانشکده و  40گروه آموزشي است 442 .عضو هيئت
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علمي ( 18نفر استاد 60 ،نفر دانشيار ،و  266نفر استاديار) در استخدام تماموقت دارد.
با دانشگاههايی از کشورهاي آلمان ،ايتاليا ،فرانسه ،روسيه ،روماني ،اسپانيا ،سوريه ،اردن،
عربستان ،و قزاقستان قرارداد همکاری دارد .دانشگاه اصفهان در گروههاي آزمايشي علوم
تجربي ،علوم انساني ،علوم رياضي ،فني و مهندسي ،و زبانهاي خارجي از طريق آزمون
9
سراسري دانشجو ميپذيرد.
شواهد حاکی از آن است که برخی دانشگاهها در کشورهای توسعهیافته ،نظير دانشگاه
اُکلند در نیوزیلند و دانشگاه ادینبورو در انگلستان ،مديريت دانش را بهکار گرفتهاند .در
ايران ،مباحث نظري و مقاالت متعددي در زمينة مديريت دانش ،از جمله در دانشگاهها
منتشر شده است ،ولي پژوهش و اقدامي جدی در اين زمينه صورت نگرفته است.
نزدیکترین پژوهش ،به پژوهش حاضر ،زيرساخت مديريت دانش در دانشکدة علوم
تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان را از ديدگاه اعضاي هيئت علمي با هدف ارائة
راهکارهايي براي بهبود آن بررسی کرده است .این تحقیق زیرساخت فنی را نسبت ًا مناسب،
اما مديريت و فرهنگ سازماني را نامناسب یافته است (حسيني .)1386 ،پژوهش ديگری،
تأثير بهکارگیری مديريت دانش را در افزايش کارآيي هشت دانشگاه دولتي و خصوصي
مالزي برای تبدیل این کشور به برترين مرکز آکادميک بينالمللي در آسيا بررسی کرده
است .نتایج اين پژوهش نشان داده است که حمايت زيرساختي ،فرهنگ اطالعاتي،
فراهمآوري ،توليد ،ذخيره ،و اشاعۀ دانش ،مؤلفههاي اساسي در شکلدهي ابتکارات اوليۀ
مديريت دانش هستند .فرهنگ اطالعاتي ،بهعنوان مهمترين 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
(محيالدين.)2007 ، 10
پژوهش ديگري ،باز در مالزی ،به بررسي واکنشها در جريان پيادهسازي سيستم
مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي دولتي در یک منطقة این کشور و پذيرش آن
پرداخته است و نشان داده است که سيستم مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي
دولتی پذيرفته شده است ،اما آگاهي كم کاربران از پيادهسازي و عدم استفاده از سامانة
مديريت دانش و بياطالعي از فناوريهای بهکاررفته و کاربرد آنها را باعث ضعف کار
دانسته است .محقق برای اصالح چارچوب سيستم مديريت دانش و موفقیت آن ،بيشتر
بر افزايش آگاهي از سيستم ،شناساندن مزایای مديريت دانش ،و همچنین اصالح سیستم
تشويق و پاداش تأکید داشته است (عبداهلل.)2008 ،
راولي  ،)2000( 11در پژوهشي با عنوان «آيا آموزش عالي براي اجراي مديريت

 .9بــرگرفتـه از وب ســــایت دانشـگاه
اصفهــان ازwww.ui.ac.ir :
10. Mohayidin
11. Rowley
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دانش آماده است؟» ،به بررسي قابليت کاربرد مفاهيم مديريت دانش در دانشگاههاي کانادا
پرداخته است .راولي در پژوهش خويش به تعدادي از سامانهها و پروژههاي تسهيلکنندۀ
انتقال و اشتراک دانش در دانشگاهها مانند کتابخانهها ،اينترنت و سيستمهاي اطالعات
مديريت اشاره ميکند و بیان میکند که باوجود مهيا بودن اين امکانات ،ايجاد محيط
مبتني بر دانش در دانشگاهها با مشکالتي همراه است .وي يکي از اين مشکالت را باور
دانشگاهيان به اين موضوع ميداند که «دانش قدرت است» .اين طرز فکر در دانشگاهيان،
در بیشتر مواقع مشکل عمده برای اشتراک دانش است .راولي ،يکي ديگر از مشکالت
دانشگاهها ،براي اجراي مديريت دانش ،را عدم سازماندهي مناسب مخازن دانش ميداند
و معتقد است ارتباط بين مخازن مختلف دانش براي اعضا و کارکنان به روشني مشخص
نشده است .راولي در پايان نتيجه میگیرد که اجراي مديريت دانش مؤثر در دانشگاهها
ممکن است نيازمند تغيير در فرهنگ و ارزشها ،ساختار سازماني و سيستم پاداشدهي
باشد .تمامی این پژوهشها فرهنگ سازمانی را مهمترین عامل موفقیت و در عین حال
مقاومترین در برابر تغییر یافتهاند.
ما در این تحقیق پرسیدهایم آيا اعضای هیئت علمی مجری طرحهای پژوهشی در
دانشگاه اصفهان این دانشگاه را دارای آمادگي براي پيادهسازي سيستم مديريت دانش
میدانند یا خیر؟ این سؤال را در قالب سه سؤال فرعـی مطـرح ساختهایم که وضــعيت
)1فرهنگ و عوامل انساني )2 ،ساختار و فرايندهای اداری ،و  )3فناوري اطالعات را براي
پيادهسازي سيستم مديريت دانش در دانشگاه اصفهان مورد پرسش قرار دادهاند .بهعالوه،
خواستهایم بدانیم آیا بین دیدگاه اعضای هیئت علمی رشتههای علوم انسانی ،علوم پایه
و فنی و مهندسی در این موارد تفاوت معنیدار وجود دارد؟ و آیا رتبة علمی ایشان در
پاسخهایشان مؤثر است و در آن تفاوت ايجاد میکند؟

روش تحقیق

12 . Hurbert Rampersad
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در این پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه ،عقايد تمامی  135نفر عضو هيئت علمي دستاندرکار
اجراي طرحهاي پژوهشي طي سالهاي  86 -84در دانشگاه اصفهان را پرسیدهایم .دادهها،
بااستفاده از پرسشنامهای که هربرت رمپرساد )2002( 12برای انواع سازمانها تدوین کرده
و ما در آن بازنگری کردیم ،گردآوری شد .روايي صوري و محتوايي پرسشنامه در هر زیر
بخش را  10نفر از اعضای هيئت علمی رشتههای علوم تربیتی ،روانشناسی و کتابداری
دانشگاه اصفهان و  5نفر از متخصصان و مجريان طرحهاي مديريت دانش ـ که در تعیین
میزان اهمیت زیرساختهای مدیریت دانش شرکت داشتند ـ بررسی و تأیید کردند .برای
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ارزیابی پایایی پرسشنـامه نیز پس از اجرای آن در یک نمونة  30تایی ،با استفاده از
نرمافزار اس.پي.اس.اس .ضریب آلفای کلی پرسشنامه را محاسبه کردیم .این ضریب برابر
 0/93بهدست آمد که حاكي از پایایی خوب پرسشنامه بود .همچنین ،چون برای پاسخ
به سؤالهای پژوهش ،پرسشنامه در سه بخش طراحی شدهبود و الزم بود که دادههای
حاصل از هریک از این بخشها بهصورت مجزا نیز تحلیل شوند ،ضریب آلفا برای هر
كدام از بخشهای پرسشنامه نیز محاسبه شد .این ضریب برای بخش«فرهنگ و عوامل
انساني»  ،0/89برای بخش «ساختار و فرايندها»  ،0/86و برای بخش «زيرساخت فناوري
اطالعات»  0/70بود .برای پاسخ به سؤالهای پژوهش نیز به توصیف و تحلیل دادههای
حاصل با استفاده از جداول توزیع فراوانی ،آزمون  tتک متغیره ،تحلیل واریانس ،و آزمون
تعقیبی توکی پرداخته شد.
از  135نفری که پرسشنامه برایشان ارسال کرده بودیم 98 ،نفر به آن پاسخ دادند .پس
از حذف  3پرسشنامة ناقص 95 ،پرسشنامه تحلیل شد .از میان پاسخگویان به پرسشنامهها
که پاسخهای آنها را در تحلیل آوردهایم 40 ،نفر ( 48درصد) از گروههای علوم انسانی38 ،
نفر ( 40درصد) از گروههای علوم پایه ،و  11نفر ( 12درصد) از گروههای فنی و مهندسی
بودند .هفت نفر ( 4درصد) آنان استاد 33 ،نفر ( 35درصد) دانشیار 50 ،نفر ( 53درصد)
استادیار ،و  5نفر ( 5درصد) نیز مربی بودند.

یافتههای پژوهش

برای پاسخگویی به سه سؤال نخست فرعی پژوهش از آزمون  tتک متغیره استفاده كرديم.
در سؤال فرعی اول پرسیده بوديم که «آیا عامل فرهنگ و عوامل انسانی برای پیادهسازی
مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دید اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در
وضعیت مطلوب قرار دارد؟».
عامل

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

t

سطح معناداریp

فرهنگ و عوامل
انسانی

2/81

0/679

0/069

-2/65

0/009

جدول1

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

جدول  ،1میزان  tرا از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  5درصد كمتر نشان
ميدهد .بنابراین ،میزان آمادگی دانشگاه اصفهان برای پیادهسازی مدیریت دانش در بُعد
«فرهنگ و عوامل انسانی» کمتر از حد متوسط است و مطلوب نيست.
در «ساختار و فرایندها» هم همين وضع حاكم بود .سؤال فرعی دوم پژوهش آن بود
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كه «آیا عامل ساختار و فرایندها برای پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دید
اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در وضعیت مطلوب قرار دارد»؟
عامل

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیار

t

سطح معناداریp

جدول2

مقایسۀ میانگین منره آمادگی عامل
«ساختار و فرایندها»

ساختاروفرایندها

2/71

0/785

0/08

-3/51

0/001

یافتههای جدول  2هم حاکی از آن است که میزان  tاز مقدار بحرانی جدول در سطح
خطای  5درصد کوچکتر است .بنابراین ،از دیدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح
پژوهشی ،آمادگی دانشگاه اصفهان در بُعد «ساختار و فرایندها» کمتر از حد متوسط بوده و
در شرایط مطلوب قرار ندارد.
اما وضع در مورد زیرساخت «فناوری اطالعات» قدری بهتر است ،يعني از دید
اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی وضعیت زیرساخت فناوری اطالعات برای
پیادهسازی مدیریت دانش در سطح متوسط قرار دارد .برای پاسخ به این سؤال نیز از آزمون
تی تکمتغیره مطابق جدول  3استفاده شد .جدول  3نشان داد که  tمشاهده شده از مقدار
بحرانی جدول در سطح خطای  5درصد کوچکتر است .ولی این حد از تفاوت معنیدار
نيست .بنابراین ،آمادگی دانشگاه اصفهان در بُعد زیرساخت فناوری اطالعات از دیدگاه
جامعة آماری پژوهش در حد متوسط قرار دارد.
عامل

جدول3

مقایسۀ میانگین منره آمادگی
زیرساخت «فناوری اطالعات»

زیرساختفناوری
اطالعات

میانگین

2/92

انحرافمعیار

0/639

خطایمعیار

0/065

t

1/1

سطح معناداریp

0/271

ازآنجاکه ممکن بود تخصصها و مرتبة علمی پژوهشگران در دیدگاه ایشان
درخصوص وضعیت زیرساختهای مدیریت دانش تأثيرگذار باشد ،دو سؤال فرعی
پژوهش را به بررسی آن اختصاص داديم و طی سؤال فرعی چهارم پژوهش پرسيديم
كه «آیا بین دیدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان در
رشتههای علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی در زمينة میزان آمادگی دانشگاه اصفهان
برای پیادهسازی مدیریت دانش ،تفاوت معنیدار وجود دارد؟» .با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس و آزمون تعقیبی توکی (جدولهای  4و  )5به این سؤال پاسخ داده شد.
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شاخصهایآماری

علومانسانی

فنی و مهندسی

علومپایه

تحلیل
واریانس
F

سطح
معناداری
P
0/051

μ

S

μ

S

μ

S

فرهنگ و عوامل انسانی

2/68

0/737

3/02

0/44

2/63

0/94

3/07

ساختاروفرایندها

2/61

0/884

2/87

0/583

2/6

0/925

1/26

0/287

زیرساختفناوریاطالعات

2/76

0/636

3/14

0/481

2/85

0/92

*4/09

0/02

عوامل

جدول 4

مقایسۀمیانگیننمرۀمیزانآمادگیعوامل
پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در
دانشگاه اصفهان از دید اعضای هيئت
علمی در گروههای مختلف آموزشی

df =2/92

دادههای جدول  4حاکی از آن است که در زمینة عوامل «فرهنگ و عوامل انسانی» و
«ساختار و فرایندها» ،میزان  Fمشاهده شده در سطح  ≤0P/05معنیدار نیست .بنابراین ،در
موارد مذکور بین دیدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در گروههای مختلف
آموزشی تفاوت معنیداری وجود ندارد .ولی در مورد عامل «زیرساخت فناوری اطالعات»
این تفاوت معنیدار است.
عامل

گروه های آموزشی

اختالفمیانگین

P

زیرساختفناوریاطالعات

علوم انسانی -علوم پایه

-0/384

0/016

جدول 5

مقایسۀ زوجی اختالف میانگین عوامل
پیادهسازی مدیریت دانش از دید اعضای
هيئت علمی مجری طرح پژوهشی در
گروههای مختلف آموزشی

دادههای جدول  5نشان ميدهد که براساس نتایج آزمون توکی ،اختالف میانگین
عامل «زیرساخت فناوری اطالعات» بین گروههاي علوم انسانی و علوم پایه معنیدار
است .طبق جدول  ،4این میانگین برای گروه علوم انسانی  ،2/76و برای گروه علوم پایه
 3/14بوده است.
سؤال فرعی پنجم پژوهش نیز برای تشخیص اینکه «آیا بین دیدگاه اعضای هيئت
علمی مجری طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان در مرتبههای مختلف علمی ،درزمينة
میزان آمادگی دانشگاه اصفهان برای پیادهسازی مدیریت دانش ،تفاوت معنیدار وجود
دارد؟» مطرح شد .برای پاسخ به این سؤال نیز از آزمون تحلیل واریانس ،مطابق جدول ،6
و آزمون تعقیبی توکی استفاده كرديم.
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شاخصهای
آماری

استاد



عوامل

استادیار

دانشیار

آموزشیار

مربی

F
μ

S

μ

S

μ

S

μ

S

μ

S

P

فرهنگ و
عوامل انسانی

3/2

0/483

2/61

0/74

2/93

0/662

2/64

0/312

0

0

1/84

0/145

ساختار و
فرایندها

3/14

0/45

2/5

0/87

2/85

0/717

2/12

0/634

0

0

*3/22

0/026

زیرساخت
فناوری
اطالعات

2/98

0/539

2/82

0/574

3/02

0/706

2/62

0/303

0

0

1/06

0/37

جدول 6

مقایسۀ میانگین منرۀ میزان آمادگی
عوامل پیادهسازی سیستم مدیریت
دانش در دانشگاه اصفهان از دید
اعضای هيئت علمی در مرتبههای
مختلفعلمی

انسانی» و
جدول  6نشان داد که میزان  Fمحاسبه شده در عوامل «فرهنگ و عوامل
=df
3/91

«زیرساخت فناوری اطالعات» در سطح  ≤0P/05معنادار نیست .یعنی در اين موارد بین
دیدگاه اعضای هيئت علمی ،براساس مرتبة دانشگاهي ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
آزمون توکی هم حاکی از آن بود که بین دیدگاه اعضای هيئت علمی در مرتبههای مختلف
علمی در مورد عامل «ساختار و فرایندها» نیز تفاوت معنیدار وجود ندارد.
در تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها بهمنظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش(آیا
دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هيئت علمی مجری طرح های پژوهشی ،آمادگی الزم
برای پیادهسازی مدیریت دانش را دارد؟) از آزمون تحلیل واریانس مطابق جدول 7
استفاده كرديم و به اين دريافت رسيديم كه بهطور کلی میزان آمادگی دانشگاه اصفهان
در ابعاد «فرهنگ و عوامل انسانی»« ،ساختار و فرایندها» و «زیرساخت فناوری اطالعات»
برای پیادهسازی مدیریت دانش کمتر از حد متوسط است و دانشگاه آمادگی الزم برای
پیادهسازی مدیریت دانش را ندارد؛ زيرا دادههای جدول  7نشان میدهند که میزان t
محاسبه شده در سطح خطای  5درصد ،کوچکتر از مقدار بحرانی جدول است.

جدول 7

مقایســــۀ میــانگین منرۀآمادگی
دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی
مدیریت دانش
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شاخص آمارى

عامل

زیرساختهای مدیریت دانش در
دانشگاهاصفهان

میانگین

2/81
پیشنهادها
نتیجهگیری و
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انحرافمعیار

0/615

خطایمعیار

0/63

t

-2/86

سطح معناداریp

0/005

آيا دانشگاه اصفهان براي
پياده سازى مديريت دانش ...

همانطور که در بخش پیشینه و تاریخچة تحقیق در پژوهشهای انجام شده توسط راولی،
محیالدین ،و دیگران مشاهده شد ،فرهنگ و حمایتهای مدیریتی از جمله مهمترین
فاکتورها برای پیادهسازی موفق پروژه هستند .بنابراین ،معقول بهنظر ميرسد كه پيشنهاد
كنيم هرگاه دانشگاه اصفهان بخواهد مدیریت دانش را با موفقیت پياده كند ،بيشترين تأكيد
را باید صرف بهبود وضعیت فرهنگ و عوامل انساني ،و سپس ساختار و فرايندهاي
سازمانی خود كند و به مناسبسازي آنها دست بزند.
يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه از نظر گروهي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه
اصفهان كه به قوت در امر پژوهش در اين دانشگاه درگير بودهاند ،فرهنگ و عوامل انسانی
الزم برای پیادهسازی مدیریت دانش ،در حال حاضر در دانشگاه اصفهان موجود نيست.
بهعالوه ،ساختار سازماني و فرایندهاي اداري نيز آنگونه كه بايد نميتوانند از پيادهسازي
موفق و اثر بخش يك سيستم مديريت دانش پشتيباني كنند .اما آمادگی در زمینة زیرساخت
فناوری اطالعات در حد متوسط است.
در مورد وضعیت زیرساخت «فرهنگ و عوامل انسانی» ،براساس پاسخهاي داده شده
به سؤالهای پرسشنامه در این بخش ،نامساعدترین وضعیت مربوط به سؤالهای ،3 ،25
و  4است که در آنها به ترتیب در مورد  )1ثبت دانش پژوهشگرانی که دانشگاه را ترک
میکنند؛  )2نحوة برخورد دانشگاه با شکستهای پژوهشی پژوهشگران ،و  )3میزان اعتماد
پژوهشگران دانشگاه به یکدیگر برای تبادل دانش نظرخواهی شده بود.
آخرین مورد در فهرست باال مانعی اساسی در راه اجرای طرح مدیریت دانش در
یک سازمان است .تغییر این وضعیت نیز دشوار است ،زیرا اعتماد افراد به یکدیگر برآمد
سازگاری عوامل بسیاری است :از تجربة کار با حلقة کوچک همکاران در یک گروه یا
بخش در سازمان شروع میشود و تا دایرة وسیع تجربههای فردی ،گروهی ،و اجتماعی
خارج از سازمان ادامه مییابد.
تغییر دادن فرهنگ سازمانی قابل تأملتر و ممکنتر بهنظر میرسد ،زیرا مدیریت
برای اعمال تغییر در رفتارها و ایستارها اهرمهای اقتصادی و سیاسی خاصي در اختیار
دارد که میتواند آنها را ،هرچند نه لزوم ًا موفقیتآمیز ،بهکاراندازد .اما برای خنثی ساختن
آثار تجربههای برونسازمانی پردامنه و پرسابقه کار بس دشوارتر میشود .برای اصالح این
وضعیت شاید استفاده از سیستمهای مدیریت دانش کارساز باشد .چراکه در این سیستمها
انتقال دانش بهصورت مشخص و ثبت شده انجام میشود .در این صورت ،افراد برای
انتقال دانش بیم سو ء استفاده از دانششان را توسط دیگران نخواهند داشت؛ زیرا مشخص
است که دانش معینی در مرحلة نخست در اختیار چه کسی بوده است .بنابراین ،استفاده
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از سیستمهای مدیریت دانش میتواند تا حدودی به صاحبان دانش ،برای آشکار ساختن
دانششان ،اطمینان خاطر دهد که حق معنوی و مادی آنها محفوظ است.
دانشگاه میتواند برای تشویق صاحبان دانش به ارائة آن به دیگران و زمینهسازی برای
این منظور اقدامات دیگری نیز انجام دهد .یک اقدام آن است که نخست مدیران دانشگاه
با مدیریت دانش و منافع آن آشنا شوند و از اجرای آن بهصورت عملی ،با بهکار انداختن
اهرمهای اقتصادی و سیاسی ،حمایت کنند؛ به نحویکه در دانشگاه به افرادی بیشتر بها
داده شود که دانششان را در اختیار دیگران قرار میدهند و در فعالیتهای اشتراک دانش
شرکت میکنند .در این زمینه ،توجه به عملکرد و فعالیتهای دانشی گروه آموزشی افراد
در دانشگاه ،هنگام ارزیابی عملکرد ایشان ،میتواند مشوق افراد در جهت تالش برای
پرورش دانش همکاران و اعضای گروه آموزشیشان باشد.
همچنین ،با استناد به میانگین پاسخ کمتر از حد متوسط (میانگین طیف لیکرت =)3
در اکثر سؤالهای بخش «فرهنگ و عوامل انسانی» پرسشنامه ،برای بهبود شرایط این
زیرساخت در دانشگاه اصفهان میتوان پیشنهادات دیگری نیز مطرح ساخت .برای مثال،
بهنظر میرسد که برگزاری دورههای آشنایی با مدیریت دانش ،بیش از پیادهسازی و آشنا
ساختن دانشگاهیان با منافع بهکارگیری مدیریت دانش ،هم برای خود ایشان و هم برای
دانشگاه ،در افزایش تمایل افراد برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش تأثيرگذار باشد
و به کاهش مقاومت ایشان در برابر تغییر بینجامد .برای مثال ،برای دانشگاهیان توضیح
داده شود که کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه باعث کاهش زمان و تسهیل دستیابی
به اطالعات مورد نیازشان میشود؛ با استفاده از پورتالهای داخلی و مشخص شدن
دانشکاران دانشگاه ،دسترسی افراد به یکدیگر و به دانشکاران سازمان تسهیل میشود؛ و
همچنین افرادی که در فعالیت های اشتراک دانش شرکت کنند تشویق میشوند (بهصورت
نقدی ،ترفیع ،و مانند آن).
از طرف دیگر ،الزم است در دانشگاه بستر مناسب برای افزایش کار گروهی و حل
گروهی مشکالت (هم مشکالت پژوهشی و علمی و هم مشکالت غیرپژوهشی) فراهم
شود .برای مثال ،در این خصوص مدیران دانشگاهی میتوانند با نظرخواهی از سایرین
در تصمیمگیری ،زمینة آشکارسازی و اشتراک دانش را فراهم كنند و افراد را به انجام
پژوهشهای گروهی و حتی بینرشتهای بهصورت مشترک تشویق کنند و زمینهساز ارتباط
بیشتر افراد شوند .این امر میتواند به انتقال دانش و یادگیری گروهی بینجامد.
همچنین ،مدیران دانشگاه باید ،برای پرورش دانش سازمانی و غنای مخازن دانش،
تحمل خود و سایرین را در برابر مخاطرات و انجام تجارب توأم با خطر توسط پژوهشگران
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افزایش دهند .بدین ترتیب ،با افزایش احتمال دستیابی به دانش دست اول در دانشگاه ،به
بهبود روند فعالیتهای دانشی (علمي) کمک میشود.
تشویق پژوهشگران به ثبت دانستهها و تجارب خود در جریان انجام تحقیقات و
همچنین ثبت دانش افرادی که دانشگاه را ترک میکنند نیز میتواند به غنای دانش سازمانی
و کاهش زمان چرخة تولید دانش در دانشگاه کمک کند.
در عرصة «ساختار و فرایندها» پاسخ سؤالهای مربوط به این زیرساخت در پرسشنامه
حاکی از عدم آمادگی دانشگاه در این بعد برای پیادهسازی مدیریت دانش بود .در بین
سؤالهای این بخش سؤالهای مربوط به سیاستهای اشتراک دانش میانگین پاسخ کمتری
ـ نسبت به سؤالهای مربوط به سیاستهای خلق و پرورش دانش ـ داشتند .کمترین
میانگین پاسخها نیز مربوط به سؤالهایی 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.
سادهسازی ساختار سازمان فرایند ارتباط افراد با یکدیگر را تسهیل ميکند تا افراد
بتوانند با کمترین واسطه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در صورت لزوم در حداقل زمان
از دانش یکدیگر بهرهمند شوند .همچنین ،قوانین و رویههای مشکلساز و دستوپاگیر
برای فرایند ارتباط افراد با یکدیگر در دانشگاه و ،در نتیجه ،اشتراک دانش بین ایشان باید
مورد بازنگری و اصالح قرار گیرند.
در زمینة سیاستهای مربوط به پرورش دانش در دانشگاه نیز هرچند وضعیت قدری
بهتر از سیاستهای اشتراک دانش است ،ولی بهمعنای مناسب بودن این دسته از سیاستها
برای پیادهسازی مدیریت دانش نیست .از اینرو ،اصالح سیاستهای این حوزه نیز الزم
است .نخستین و احتماالً مؤثرترین اقدام میتواند تدوین برنامة راهبردي دانشگاه برای
دستیابی به اهداف دانشی باشد تا در نتیجة آن رویهها و مقررات دانشگاه با اهداف این
برنامه همسو شود و بخشهای دیگر دانشگاه با معیار قرار دادن برنامة راهبردي دانشگاه،
فعالیتهای خویش را با اهداف و الزامات این برنامه تطبیق دهند.
برخی از سیاستهای دانشگاه ،که هماکنون با استناد به پاسخ سؤالهای پرسشنامه در
وضعیت مناسبی برای پیادهسازی مدیریت دانش قرار ندارند نیز با لحاظ قراردادن برنامة
راهبردي دانشگاه میتوانند بازنگری و اصالح شوند .از جملة این سیاستها میتوان به
شاخصهای ارزیابی و سنجش فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی اشاره کرد .هماهنگ
ساختن این شاخصها با اهداف دانشی میتواند در ایجاد انگیزه ،گسترش ،و غنا بخشیدن
به این نوع فعالیت ها مؤثر باشد .بهکارگیری مدیران دانشی در دانشگاه (که هماکنون
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دانشگاه فاقد اين پست سازماني ميباشد) نیز میتواند به تسهیل و تسریع فرایند اشتراک
دانش کمک کند .همچنین ،اصالح نظام پاداش و ارتقا در دانشگاه بر مبنای اولویت داشتن
کسب و خلق دانش و تالش برای در میان گذاشتن دانش انگیزة فعالیتهای دانشی
(علمي) را افزایش میدهد .این مسئله میتواند زمینهساز ایجاد فرهنگ اشتراک دانش نیز
باشد .همچنین ،تدوین برنامههایی برای آموزش تیمی مستمر میتواند به افزایش ارتباط
افراد و ،درنتیجه ،آشکارسازی دانش نهان و اشتراک دانش بینجامد .چرخش شغلی افراد،
بهخصوص کارکنان دانشی (علمي) در دانشگاه و حضور این افراد در گروههای پژوهشی
مختلف نیز امکان انتقال دانش و تجارب ایشان به افراد بیشتری را فراهم میکند.
پس از زیرساخت «ساختار و فرایندها» ،در سؤال فرعی سوم پژوهش ،وضعیت
زیرساخت «فناوری اطالعات» در دانشگاه بررسی شد .آمادگی این زیرساخت برای
پیادهسازی مدیریت دانش در حد متوسط قرار داشت .و لذا برای کاهش احتمال شکست
طرح ،مدیران دانشگاه بايد نسبت به بهبود وضعیت موجود در این زمینه برنامهریزی و
تالش کنند .با توجه به پاسخ سؤالهای پرسشنامه ،این تالش باید بیشتر در جهت کاربردی
کردن تجهیزات فناوری اطالعات برای دستیابی به اهداف مدیریت دانش معطوف شود.
چراکه عدم آمادگی در این زیرساخت بیشتر مربوط به میزان فراهمآوری ابزار فناوری
اطالعات برای تسهیل فعالیتهای دانشی (علمي) بوده است و وضعیت سواد اطالعاتی و
رغبت پژوهشگران دانشگاه برای استفاده از ابزار فناوری اطالعات در شرایط بهتری قرار
داشته است .در مورد سؤالهای مربوط به میزان فناوری اطالعات فراهم شده در دانشگاه
نیز مشکل بیشتر مربوط به هماهنگ ساختن ابزار فناوری اطالعات با اهداف و الزامات
مدیریت دانش بوده است .در این زمینه سؤالهایی که برای اطالع از وضعیت استفاده از
سیستمهای اطالعات مدیریت در دانشگاه و بهکارگیری تجهیزات فناوری اطالعات برای
ثبت و انتشار دانش افراد مطرح شده بودند ،کمترین میانگین پاسخ را داشتهاند .در حالیکه،
اکثر پاسخگویان تأیید کردهاند که در دانشگاه برای استفاده و تبادل دانش محدودیتهای
فنی ندارند و اینترنت ،اینترانت ،و آرشیوهای کامپیوتری را مجرایی برای تبادل دانش
شخصی خویش دانستهاند.
برای اصالح وضعیت موجود ،میتوان به پیشنهاداتی مانند بهکارگیری سیستمهای
اطالعاتی بهمنظور سرعت بخشیدن و تسهیل دسترسی مدیران به اطالعات مورد نیاز
برای تصمیمگیری ،و استفاده از سیستمهای اطالعاتی برای ثبت ،سازماندهی ،و انتشار
دانش موجود در دانشگاه اشاره کرد .پیشنهاد دیگر تهیه و تدوین نقشة دانش دانشگاه،
بهمنظور مشخص کردن دانشکاران ،تعیین نقاط قوت و ضعف دانشی (علمي) ،و تالش
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برای غنی ساختن ضعفهای دانشی (علمي) در دانشگاه است .اگرچه این نقشهها مخازن
دانش نیستند ،ولی با مشخص ساختن محلی از دانشگاه که افراد میتوانند دانش مورد نیاز
خود را در آنجا بیابند و افرادی که با احتمال بیشتری دانش مورد نظر را در اختیار دارند،
پورتالهای داخلی دانشگاه را کارآمدتر میسازند .مشخص ساختن دانشکاران در این
نقشهها نیز میتواند مشوق دانشگاهیان برای قرار گرفتن در این گروه باشد .این مسئله خود
میتواند به افزایش فعالیتهای دانشی(علمي) و ارتقاي سطح علمی دانشگاه کمک کند.
از آنجاکه وضعیت ابزار فناوری اطالعات موجود در دانشگاه خیلی مطلوب نیست،
ارتقای آن نیز برای دسترسی به اطالعات و انجام فعالیتهای دانشی (علمي) پیشنهاد میشود.
همچنین ،میانگین پاسخ سؤالهای مربوط به میزان سواد اطالعاتی و رغبت پژوهشگران
برای استفاده از ابزار فناوری اطالعات ( )3/12بیشتر از میانگین طیف لیکرت ( )3بود ،ولی این
تفاوت چندان زیاد نیست .بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران دانشگاهی برنامهریزیهای
الزم را برای توسعة آموزش درخصوص استفادة مؤثر از ابزار فناوری اطالعات بهعمل
آورند .همچنین ،درصورت پیا دهسازی مدیریت دانش ،الزم است دانشگاهیان با امکاناتی که
بدین واسطه در بخش فناوری اطالعات ایجاد میشود و طرز استفاده از آنها آشنا شوند .این
آشنایی به کاهش مقاومت افراد در برابر تغییر کمک خواهد كرد.
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