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 .1کارشناسارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1331/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1331/13/31:

چکيده
از آنجا که دانشگاهها در صدر سازمانهای تولیدکنندة دانش میباشند ،انتظار مییرود بیاای کسی میتیر ربیابتی در میدتاتر دانیش و
استقاار سیستمهای مابوط به آن پیشبدم باشند .هدف اتن پژوهش بارسی و مطالعة موانع پیادهسازی مدتاتر دانیش در دانشیگاههیای
منتخ استان بم اسر .اتن پژوهش از نظا هدف ،کاربادی و روش آن توصیییی -پیماتشیی بیوده و بیا ابییار پاسشینامه بیه بارسیی و
شناساتی موانع پیادهسازی مدتاتر دانش در جامعة هدف پاداخته اسر .حجم نمونة تحقیق  162نیا بود که از میان اعضای هیئر علمی
و کارکنان دانشگاهها به روش نمونهگیای طبقهای متناس انتخاب شدند .نتاتج تجیتهوتحلیل دادهها با بهکارگیای آزمون تی تی نمونیه
نشان داد ساختار سازمانی و زتاساخر فناوری اطالعات موانع پیادهسازی مدتاتر دانش محسوب نمیشوند ،اما منیابع انسیانی و عوامیل
مدتاتتی مانع پیادهسازی موفق مدتاتر دانش در دانشگاهها هستند .در پاتان ،با توجه به نتاتج پیشنهادهاتی باای بهبود وضیعیر موجیود
و رفع موانع پیادهسازی مدتاتر دانش مطاح شد.

کليدواژگان
دانش ،زتاساخر فناوری اطالعات ،ساختار سازمانی ،عوامل مدتاتتی ،مدتاتر دانش ،منابع انسانی.

* نویسندة مسئول ،رایانامهsm.jafari@ut.ac.ir :
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مقدمه
جهان امروز ،در حال ورود به اقتصاد دانشمحور است .در این اقتصاد ،مدیریت دانش و
سرمایههای فکری از مهمترین داراییهای سازمانی محسوب میشوند و موفقیت سازمانها بهطور
عمده در قابلیتهای فکری کارکنان ریشه دارد ( .)Finn & Torgeir, 2008, p.1065آموزش عالی
بهعنوان مجموعة دانشی ،نقش حمایتی از اقتصاد مبتنی بر دانش دارد.
از طرفی ،امروزه دانشگاهها در «موج سوم» یا «مأموریت سوم» خود قرار گرفتهاند؛ این اصطالح
به نقش دانشگاهها در توسعه و پیشرفت اقتصاد ،در کنار دو نقش سنتی آنها یعنی آموزش و
پژوهش ،اشاره میکند

(2010, p.155

 .)Rossi,در این میان ،مدیریت دانش بهعنوان ابزاری

قدرتمند ،با مدیریت داراییهای دانشی آشکار و پنهان سازمان ،فعالیتهای دانشگاهها را از مسائل
آموزشی و پژوهشی فراتر میبرد و باعث تحقق رسالت جدید دانشگاهها در عصر دانش میشود.
شایان ذکر است دانشگاهها بهعنوان مخازن عظیم دانش نقش مهمی در خلق و انتقال دانش بهعنوان
یکی از منابع حیاتی توسعه و پیشرفت اجتماعی ایفا میکنند

(Tian et al., 2009, p.74

.)Jing

ارتباطنداشتن پژوهشها در دانشگاههای مختلف کشور به یکدیگر ،عدم تقویت و بهکارگیری
پژوهشهایی که در دانشگاههای مختلف انجام میگیرد ،فقدان نظام انتقال پژوهش از دانشگاه به
مراکز اجرایی و جز آن ،ضرورت پیادهسازی مدیریت دانش در سطح دانشگاهی و میاندانشگاهی و
مراکز اجرایی را برای ارتقای علم و فناوری اجتنابناپذیر کرده است (الوانی ، 31 ،ص .) 3
محیط رقابتی سازمانهای امروزی بیش از هر زمان دیگری متنوع ،متغیر و ناپایدار است .از این رو،
بسیاری از سازمانها برای پیشیگرفتن از سایر رقبا ،عالوه بر تملک داراییهای فیزیکی و انسانی
در اندیشة دراختیارگرفتن سرمایههای فکری و مهارتی کارکنان خود نیز بوده و بدین ترتیب با
مدیریت دانش سروکار دارند .دانشگاهها از جمله مراکز اصلی تولید و اشاعة دانش محسوب
1. Knowledge based economy
2. Knowledge management
3. Intellectual capital
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می شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند (فضلالهی و کریمیان ، 3 ،ص.)38
بنابراین ،باید محیطی را برای تسهیم ،انتقال و تبادل دانش بهوجود آورند و افراد را برای
بامفهومکردن تعامالتشان آموزش دهند ،مهم این است که سازمانها [ازجمله دانشگاهها] بدانند آیا
برای پیادهسازی مدیریت دانش زیرساختهای الزم را فراهم کردهاند یا خیر؟ یا چه عواملی مانع
پیادهسازی مدیریت دانش میشود .به نظر میرسد سیاستگذاری با درنظرگرفتن تمهیدات فرایند
مدیریت دانش ،از قابلیت باالتری برخوردار خواهد بود (ربیعی و معالی ، 3 ،ص ) ،در این
میان ،دانش مهمترین عامل رقابتی است .با توجه به مطالب بیانشده ،به نظر میرسد در عصر
حاضر ،دانشگاهها میتوانند با پیادهسازی صحیح مدیریت دانش و بهرهبردن از مزایای آن ،جایگاه
علمی خود را ارتقا دهند و در میدان رقابت بمانند (جهانگیر فیضآبادی ، 31 ،ص ).
از میان عوامل متعددی که در موفقیت یا شکست پیادهسازی مدیریت دانش مؤثرند ،توجه به
چهار عامل ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،زیرساخت فناوری اطالعات و عوامل مدیریتی ضروری
به نظر میرسد .از این رو ،در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که موانع پیاده-
سازی موفق مدیریت دانش با توجه به این عوامل چهارگانه در جامعة هدف کدامند؟
مباني نظری
مديريت دانش

مدیریت دانش از موضوعات درحالظهور گفتمان علمی و حرفهای در بسیاری از زمینههای دانش
از جمله علوم شناختی ،جامعهشناسی ،علوم مدیریت ،علوم اطالعات ،مهندسی دانش ،هوش
مصنوعی و اقتصاد است (

& Kebede, 2010; Dalkir, 2005; Martin, 2008; Rowley, 2007; Wild

.)Griggs, 2008; Makani, 2008, Farzin et al., 2014, p.596
مدیریت دانش عملی برای انتخاب و کاربرد دانش حاصل از تجربة گذشته برای تصمیمگیری
در زمان حاضر و آینده با هدف شتاببخشیدن به توسعة اثربخش سازمانی است .کارل ویگ معتقد
است مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای الزم برای شناسایی و جذب داده ،اطالعات و

 444

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،15شمارة  ،2تابستان 1316

دانشهای مورد نیاز سازمان از محیطهای درونی و بیرونی ،و انتقال آنها به تصمیمها و اقدامات
سازمان و افراد ( .)Wiig, 2002, p.6در تعریفی جامع ،مدیریت دانش شامل توانایی بهرهبرداری از
دانش ،افراد ،فرهنگ ،فرایندها و فناوری است که اجرای آن برای جامعه ،افراد و دانشگاهها
بهخصوص دانشپژوهان منافعی دارد .بنابراین ،مدیریت دانش به توسعة شایستگیهای فردی،
موفقیت اجرای استراتژی تحقیق و توسعه و افزایش بازده عملکرد سازمانی کمک میکند
(.)Trivella & Dimitriosb, 2015, p.489
برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش محققان مختلف عوامل متعددی را در نظر گرفتهاند .هر
یک از محققان از یک یا چند جنبه به این ابعاد توجه کردهاند .در جدول

خالصهای از ابعاد و

عوامل مختلف مد نظر محققان مختلف بیان شده است.
جدول  .1عوامل پیادهسازی موفق مدیریت دانش از دیدگاه محققان مختلف

محققان

عوامل اصلی موفقيت مديريت دانش

Basu & Sengupt
)(2007
Paliszkiewicz
)(2007

زیرساختهای فنی یکپارچه ،فرهنگ سازمانی ،انگیزش و تعهد کاربران ،حمایت مدیریت ارشد.
همکاری ،اعتماد ،یادگیری ،حمایت فناوری اطالعات.
حمایت مدیریت و رهبری ،فرهنگ ،فناوری اطالعات ،هدف و استراتژی ،اندازهگیری،

)Wong (2005

زیرساختهای سازمانی ،فرایندها و فعالیتها ،حمایتهای انگیزشی ،منابع ،آموزش و مدیریت
منابع انسانی.

Chourides et al.
)(2003
)Hasanali (2002
& Joshi Holsapple
)(2000
)Libowitz (1999

بابازاده () 31

استراتژی؛ مدیریت منابع انسانی ،فناوری اطالعات ،کیفیت و بازار.
رهبری ،فرهنگ ،ساختار ،نقشها و مسئولیتها ،زیرساختهای .IT
عوامل مدیریتی (هماهنگی ،کنترل ،اندازهگیری و رهبری( ،منابع (دانشی ،انسانی ،مادی و مالی).
حمایت مدیریت ارشد ،فرهنگ حمایتی ،مخازن و هستیشناسی دانش ،ابزارها و سیستمهای
مدیریت دانش ،استراتژی ،زیرساختهای مدیریت دانش ،مشوقهای ترغیبکنندة اشتراك دانش.
ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی و فرهنگ سازمانی.
فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،شبکة دانش ،نظام جذب نیروی انسانی ،نظام ارزشیابی و

درّی و طالبنژاد

پاداشدهی ،نظام آموزش و توانمندسازی ،تجهیزات ،ارتباط با دولت و جامعه ،ارتباطات علمی

() 31

در سطح ملی و بینالمللی ،دورههای تحصیالت تکمیلی ،مراکز پژوهشی و تحقیقاتی،
همایشها ،نشستها و نمایشگاههای علمی.

منبع :قلیزاده و هاشمی ، 3 ،ص81
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از میان عوامل مطرحشده در تحقیقات مختلف ،با نظر خبرگان و با توجه به اهمیت برخی
عوامل ،چهار دسته عاملی در این تحقیق بررسی شد که در ادامه تشریح میشوند.
عوامل مديريتي

قاید ( ) 31و فضلالهی (  ) 3در تحقیقات خود سه شاخص استراتژی دانشمحوری ،پشتیبانی
مدیریت ارشد ،و سیاستهای پاداش از عوامل مدیریتی و نقش آن در پیادهسازی مدیریت دانش
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.
برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاهها مدیران و رهبران آنان باید با هوشمندی ،آگاهانه و
اعمال مدیریت مشارکتی ،حمایت الزم را برای توسعه و انتقال دانش از طریق تخصیص منابع و
راهاندازی مراکز اطالعرسانی ،اعمال استراتژیهای دانشمحوری ،رفع خأل دانش از طریق توجه به
سرمایههای فکری ،ایجاد انگیزه و تبادل دانش با دانشگاههای داخل و خارج به منصه ظهور
برسانند (فضلالهی و کریمیان ، 3 ،ص .)3
زيرساخت فناوری اطالعات

فناوریهای اطالعات دو قابلیت عمده را برای مدیریت دانش فراهم میکنند ،نخست ،به وسیلة
آشکارکردن دانش میتوانند نوعی سیستم خبره یا پشتیبانی تصمیم ایجاد کنند؛ دوم،

IT

کمک

میکند افراد با تخصصهای خاص از فعالیت یکدیگر مطلع شوند و امکان ارتباط سریع آنها
فراهم شود

(& Bloodgood, 2001, p.62

 .)Salisburyمدیران سازمانهای پیشرو و دانشمحور،

فناوری اطالعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل کارساز و مؤثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت
دانش بهکار میگیرند ،بهعبارتی یکی از عوامل موفقیت مدیریت دانش ،فناوری است

( Davenport

 .)et al., 1998, pp.5-20برای رسیدن به این هدف ،عالوه بر ضروریات یا نیازهای سختافزاری و
نرمافزاری ،استفادة مناسب از این امکانات ،آن را مهم و اجتنابناپذیر کرده است
.)2012, p.11510

( Bahrami et al.,
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ساختار سازماني

ساختار سازمانی به روابط بین افراد و واحدهای سازمانی اشاره میکند و در دانشگاهها باید طوری
طراحی شود که همکاری و تسهیم دانش بین افراد و واحدهای سازمانی تسهیل شود و دانشگاهها
به سازمانهای یادگیرنده تبدیل شوند .ساختار سازمانی باید امکان ایجاد گروههای دانش را در
دانشگاهها فراهم کند (درّی و طالبنژاد ، 31 ،ص .)8درجة تمرکز ،رسمیت ،جریان اطالعات
میان بخشهای سازمان ،عوامل ساختاری اصلی هستند که خلق ،انتقال ،ذخیرهسازی و کاربرد
مدیریت دانش را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند

(& Maleki, 2013, p.252

.)Jafari

ساختار سازمانی باید به اندازة کافی برای پیادهسازی مدیریت دانش انعطافپذیر ،مسطح و دارای
ویژگیهای یادگیریمحور و پروژهمحور باشد .فضاهای باز به کارکنان اجازه میدهد مذاکرات
دوجانبه برای طوفان مغزی را هدایت کنند (.)Chung & Jing, 2007, p.1318
منابع انساني

اهمیت و نقش عامل انسانی در انجامدادن اثربخش اقدامات مدیریت دانش ،بهویژه خلق و تسهیم
دانش ،ایجاد آمادگیهای مورد نیاز برای مشارکت فعاالنه در اقدامات مدیریت دانش را ضروری
کرده است .موفقیت هر سازمانی بیشتر از منابع فیزیکی ،به سرمایههای فکری و قدرت انتقال دانش
وابسته است .مایرز ( ) 111معتقد است در سالهای اخیر ،چالشهای اصلی مدیریت توسط برنامة
مدیریت مبتنی بر دانش و همچنین استفاده از سرمایههای فکری و قابلیتهای منابع انسانی تحت
تأثیر قرار گرفته است (.)Taleghani & Talebian, 2013, p.532
یکی از عوامل مهمی که باعث توسعه و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیت کارکنان دانشی میشود،
برآوردهکردن انتظارات و فراهمکردن زمینههای مناسب برای پرورش قابلیتهای آنان است .از میان
زیرساختهای گوناگون مورد نیاز برای انجامدادن اثربخش اقدامات مدیریت دانش ،عوامل انسانی
 -اجتماعی نقش حیاتی و تعیینکنندهای دارند (عسگری و همکاران ، 3 ،ص.) 13
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پيشينة تحقيق
محمدی فاتح و همکاران (  ) 3در تحقیقی به شناسایی موانع موجود در پیادهسازی مدیریت
دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) پرداختند .روش پژوهش از نوع آمیختة اکتشافی متوالی بود
و براساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی ،ده عامل نگرش راهبردی ،منابع انسانی ،فناوری اطالعات،
بسترسازی برای مدیریت دانش ،قانون بهکارگیری فناوری ،دانشگران ،بوروکراسی ،شبکة اینترنت
فرهنگ سازمانی و رسمیگرایی بهعنوان موانع اصلی پیادهسازی مدیریت دانش شناسایی شدند.
طاهری الری و همکاران ( ) 31در تحقیقی الگوی زیرساختی برای پیادهسازی مدیریت
دانش در سازمان را طراحی کرده و موانع پیادهسازی مدیریت دانش را بررسی کردند .نتایج تحقیق
آنان نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت فرهنگ یادگیری ،اعتماد و همکاری ،ساختار سازمانی-
عدم تمرکز و رسمیت – همچنین ،حمایت فناوری اطالعات و انگیزش کارکنان؛ مهمترین
زیرساختهای مورد نیاز پیادهسازی مدیریت دانش در سطح سازمانهای دولتی مورد مطالعه
هستند.

روسلی و همکاران ( ) 113در پژوهشی به مطالعة تجربی پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در
مؤسسات آموزش عالی دولتی در کشور مالزی پرداختند .یافتهها حاکی از کمبود آگاهی کاربران
دربارة پیادهسازی و به کارگیری سیستم مدیریت دانش بوده که دلیل آن نیز عدم درك و شناخت
برخی کاربردها و تکنولوژیها است .وضعیت ساختار سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی
منطقة کالنگ والی مالزی برای پیادهسازی مدیریت دانش مناسب نبوده است .ولی نتایج بررسی
وضعیت آمادگی فناوری اطالعات برای پیادهسازی مدیریت دانش ،حاکی از وضعیت مناسب این
زیرساخت بوده است .همچنین ،نتایج نشان داده است تشویق و پاداش نقش اساسی در موفقیت
بهکارگیری سیستم مدیریت دارد .بدون تأکید مدیریت بر اهمیت برنامههای مدیریت دانش کارکنان
فرض می کنند که مدیریت دانش فقط یک مد زودگذر است و نباید جدی گرفته شود

( DeTienne

.)et al., 2004, p.34
ربیعی و معالی (  ) 3در مقالهای با عنوان «بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و
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ارائة الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی» موانع پیادهسازی مدیریت دانش را بررسی کردند .بر این
اساس ،هفت عاملِ «ساختار ،فرایندهای داخلی ،فناوری ،فرهنگ ،منابع انسانی ،اندازهگیری و
رهبری» برای استقرار مدیریت دانش در چهار دانشگاه مدیریت دولتی ،آزاد و غیرانتفاعی بررسی
شد .یافتههای پژوهش مزبور نشان داد همة مراکز آموزش عالی مورد مطالعه فاقد زیرساخت
مناسب استقرار مدیریت دانش بودهاند .مهمترین موانع مدیریت دانش در جامعة مورد نظر ،به
ترتیب ،عوامل اندازهگیری ،رهبری داخلی ،فرهنگ ،فناوری و ساختاری میباشند .برای پیادهسازی
مدیریت دانش در این مراکز نیاز به تقویت این زیرساختها به ترتیب اولویت خواهد بود.
بابازاده ( ) 31در پژوهش خود ویژگیهای چهار عنصر ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات،
منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی را با هدف بررسی میزان تناسب این
عناصر سازمانی برای امکان کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه ،بررسی کرد .نتایج تحقیق او نشان
داد در عنصر ساختار سازمانی ،قابلیت الزم برای هیچیک از فرایندهای مدیریت دانش وجود
ندارد؛ در عنصر فرهنگ سازمانی ،به استثنای نشر دانش ،شرایط برای فرایندهای دیگر مدیریت
دانش مطلوب نیست؛ در عنصر فناوری اطالعات ،بهاستثنای سازماندهی ،قابلیت الزم برای
فرایندهای دیگر مدیریت دانش وجود دارد؛ در عنصر منابع انسانی برای همة فرایندهای مدیریت
دانش شرایط مطلوب است.
فرضيههای تحقيق
با توجه به مطالب بیانشده ،فرضیههای تحقیق در ابعاد چهارگانة موفقیت مدیریت دانش به شرح
زیر بیان میشود:
 فرضیة اول :مؤلفههای مدیریتی مانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها هستند. فرضیة دوم :منابع انسانی مانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها هستند. فرضیة سوم :ساختار سازمانی مانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها هستند. فرضیة چهارم :زیرساخت فناوری اطالعات مانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاههاهستند.
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روششناسي تحقيق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش جمعآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی از
نوع مقطعی است .جامعة آماری تحقیق ،اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای منتخب استان
قم بودند که به روش طبقهای متناسب و براساس جدول مورگان  1نفر از بین آنها انتخاب شد.
حجم نمونه به تفکیک دانشگاه در جدول درج شده است.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه با  3گویه است .روایی محتوای ابزار پژوهش از طریق
نظرسنجی از خبرگان بررسی شد و آلفای کرونباخ معادل  39درصد بهدست آمد که پایایی مناسب
عوامل و شاخصهای بهکارگرفتهشده در این پژوهش

ابزار تحقیق را نشان میدهد .در جدول
بیان شده است.

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

دانشگاه
دانشگاه
قم
پردیس قم
د.ح.
معصومه
(س)

حجم جامعه

حجم نمونه

حجم نمونه برحسب پست سازمانی در هر دانشگاه
(درصد نمونة همان دانشگاه)

(درصد کل جامعه) (درصد کل نمونه)
 9نفر ( %13کل

 11نفر ( %13حجم عضو هیئت علمی

جامعه)
 33نفر ( % 9کل

کل نمونه)
 19نفر ( % 9حجم

کارمند
عضو هیئت علمی

جامعه)

کل نمونه)

 91نفر ( % 1کل
جامعه)

 3نفر ( % 1حجم
کل نمونه)

 3نفر ( %81نمونة دانشگاه قم)
 31نفر ( % 98کل نمونة دانشگاه قم)
 8نفر ( % 1حجم نمونة پردیس)

 8نفر ( %18حجم نمونة پردیس)
کارمند
عضو هیئت علمی  9نفر ( % 1حجم نمونة د.ح.معصومه(س))
کارمند

 9نفر ( %18حجم د.ح.معصومه (س))

ادامة جدول  .3عوامل و شاخصهای پژوهش

عامل
ساختار
سازمانی

زیرساخت
IT

شاخص

منابع

عدم تمرکز

(جاللالدین و همکاران 113 ،؛ غفور 113 ،؛ لی و چوی.) 11 ،

عدم رسمیت

(جاللالدین و همکاران  11؛ غفور 113 ،؛ لی و چوی.) 11 ،

ساختار تیمی

(غفور 113 ،؛ محمدی و همکاران 113 ،؛ سیمنویچ و سینکلر.) 118 ،

فناوریهای تبادل اطالعات

(توربان و همکاران 11 ،؛ غفور) 113 ،

فناوریهای توسعة مشارکت

(توربان و همکاران 11 ،؛ غفور) 113 ،

فناوریهای ذخیره و بازیابی

(توربان و همکاران 11 ،؛ غفور) 113 ،

انعطافپذیری

(توربان و همکاران 111 ،؛ غفور ، 113 ،سیمنویچ و سینکلر) 118 ،
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ادامة جدول  .3عوامل و شاخصهای پژوهش

عامل
عوامل
مدیریتی

منابع

شاخص
استراتژی دانشمحوری

(وی و همکاران 113 ،؛ غفور 113 ،؛ یه 111 ،؛ تیلور و وایت118 ،

(

سیاستهای پاداش

(وی و همکاران 113 ،؛ غفور 113 ،؛ یه 111 ،؛ تیلور و وایت118 ،

(

پشتیبانی مدیریت ارشد

(غفور 113 ،؛ یه و همکاران 111 ،؛ هالت و همکاران ، 111 ،برند113 ،

منابع

کارکنان فناوری اطالعات

(توربان و همکاران 111 ،؛ لی و چوی 11 ،؛ یه و همکاران) 111 ،

انسانی

سایر افراد سازمان

لی و چوی ( ) 11

(

تجزيهوتحليل دادهها
نتایج آمار توصیفی برای اطالعات جمعیتشناسی پاسخگویان در جدول  8درج شده است.
جدول  .4توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی پاسخگویان

متغير جمعيتشناختی
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقة کار

پست سازمانی

فراوانی

درصد فراوانی
31

مرد

1

زن

8

فوقدیپلم

89

1/

لیسانس

1

3

فوقلیسانس

99

/

دکتری

33

/1

 1- 1سال

81

9/

 81-سال

9

91/3

 91-8سال

98

1/1
1/

 9سال و باالتر

1

 9-سال

13

3/3

 1-1سال

13

1/

 9-سال

99

/

 1سال و باالتر

83

3/3

عضو هیئت علمی

1

3/9

کارمند

93

11/9

برای آزمون فرضیههای تحقیق آزمون تی تکنمونه اجرا شد .به این منظور فرضهای آماری
زیر ایجاد شد:
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فرض صفر :بین میانگین مفروض و میانگین حاصله تفاوت معنادار وجود ندارد.
فرض یک :بین میانگین مفروض و میانگین حاصله تفاوت معنادار وجود دارد.
طبق نظر خبرگان و با توجه به تحقیقات مشابه ،مقدار کمتر از

برای میانگین هر عامل و

شاخص ،بیانکنندة سطحی از شاخص است که برای پیادهسازی مدیریت دانش به عنوان مانع
عمل میکند.
جدول  .5نتایج آزمون تی برای بررسی موانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها

ارزش آزمون= 3
مانع

آمارة تی

ميانگين

درجة

ضريب

تفاوت

سطح اطمينان  59درصد

آزادی

معناداری

ميانگين

حد پايين

حد باال

موانع مدیریتی

-8/11

/19

11

1/ 11

-1/ 9

-1/ 9

-1/ 8

منابع انسانی

- /38

/3

11

1/1 11

-1/ 33

-1/ 3

-1/1

-1/ 39

/33

11

1/ 31

-1/1

-1/ 1

1/188

-1/ 39

/8

11

1/111

1/8

1/ 8

1/91

-1/ 39

/1

11

1/ 1 1

-1/1 1

-1/11

1/131

ساختار
سازمانی
زیرساخت

IT

عوامل
چهارگانه

با توجه به نتایج آزمون تی ،ضریب معناداری تفاوت میانگین موانع مدیریت را با عدد

تأیید

میکند و میانگین این شاخص کمتر از حد قابل قبول (مقدار مفروض ) است ،حد باال و حد
پایین در محدودة منفی قرار دارد .بنابراین ،عوامل مدیریتی مانع پیادهسازی مدیریت دانش در
دانشگاهها میباشند .دربارة موانع مربوط به منابع انسانی ،اگرچه ضریب معناداری نشان میدهد
تفاوت معنادار بین میانگین نمونه و میانگین مفروض وجود ندارد .اما این دلیل کافی نیست .بلکه
به دلیل اینکه میانگین این شاخص کمتر از مقدار مفروض است و حدود باال و پایین در محدودة
منفی است ،منابع انسانی بهعنوان برای پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها عمل میکنند.
همچنین ،از آنجا که ضریب معناداری برای ساختار سازمانی  1/ 31و بیش از  1/19است ،در
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سطح اطمینان  39درصد فرض صفر تأیید میشود .اگرچه ضریب معناداری تفاوت میانگین را رد
میکند ،اما این کافی نیست .به دلیل اینکه احتمال مقدار آمارة تی بیشتر از  1/188و کمتر از،1/ 1
بیش از  1/19است در نتیجه ،ساختار سازمانی به عنوان یک مانع برای پیادهسازی مدیریت دانش
در دانشگاهها عمل نمی کند و تفاوت اندکی میانگین احتماالً مربوط به خطای آزمون است .در
نهایت ،ضریب معناداری در زیرساخت فناوری اطالعات برابر با صفر و کمتر از  1/19است،
بنابراین ،در سطح اطمینان  39درصد فرض صفر رد میشود و از آنجا که حدود باال و پایین مثبت
است ،میانگین حاصله از میانگین مفروض بیشتر است .در نتیجه ،دانشگاهها از نظر زیرساخت
فناوری اطالعات برای پیادهسازی مدیریت دانش آمادگی دارند و زیرساخت فناوری بهعنوان مانع
عمل نمیکند.
بهطور کل ،در عوامل چهارگانه از آنجا که ضریب معناداری برابر با  1/1 1و بیشتر از 1/19
است؛ و به دلیل اینکه احتمال وقوع میزان تی در فاصلة بیشتر از  1/131و کمتر از  -1/11بیش از
 1/19است ،در سطح اطمینان  39درصد فرض صفر پذیرفته میشود و فرضیة اصلی تحقیق رد
میشود .در نتیجه ،دانشگاهها از نظر عوامل چهارگانة پیادهسازی مدیریت دانش در وضعیت
مطلوب قرار دارند.

سازمانی
ساختار 6

وضعيت
موجود

2.99

4
2

زيرساخت 3.42 IT

0

 2.91منابع انسانی

2.75

عوامل مديريتی
شکل  .1وضعیت عوامل پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاههای مورد بررسی
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همچنین ،نتایج بررسیها نشان داد از بین شاخصهای یادشده ،شاخصهای زیرساخت فناوری
و شاخصهای عدم تمرکز و عدم رسمیت از عامل ساختار سازمانی و کارکنان فناوری اطالعات از
عامل منابع انسانی بهعنوان مانع برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهها عمل نمیکنند
و شاخص ساختار تیمی از عامل ساختار سازمانی ،عوامل مدیریتی (استراتژی دانشمحور،
سیاستهای پاداش و حمایت مدیریت ارشد) و سایر کارکنان از عامل منابع انسانی موانعی برای
پیادهسازی موفق مدیریت دانش در دانشگاهها عمل هستند.
بحث و نتيجه
امروزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش و بهکارگیری مدیریت دانش برای تحقق
اهداف ،نقش تعیینکنندهای دارند .بنابراین ،بررسی وضعیت موجود دانشگاهها از لحاظ میزان
برخورداری از زیرساختهای الزم برای اجرای مدیریت دانش یا بررسی و مطالعة موانع پیادهسازی
مدیریت دانش و آمادهسازی آنها برای تسهیم دانش مهم و حیاتی است.
با توجه به نتایج تحقیق ،مؤلفة مدیریتی و همة شاخصهای آن بهعنوان موانع پیادهسازی
مدیریت دانش در دانشگاهها عمل میکنند .این نتیجه با نتایج تحقیقات پیشین از جمله قاید
( ،) 31و ربیعی و معالی (  ) 3که نشان دادند عوامل مدیریتی مانع پیادهسازی مدیریت دانش
در دانشگاهها هستند ،مشابهت دارد .همچنین ،نتایج نشان داد وضعیت نیروی انسانی برای
پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها نامناسب است اما دانشگاهها از لحاظ منابع انسانی در
شاخص کارکنان فناوری اطالعات از وضعیت بهنسبت مناسبی برخوردارند و از نظر سایر کارکنان
برای پیادهسازی مدیریت دانش در وضعیت نامناسب قرار دارند .این یافتهها مشابه نتیجة پژوهش
ربیعی و معالی (  ) 3است که نشان دادند وضعیت منابع انسانی در دانشگاهها برای پیادهسازی
مدیریت دانش نامناسب است و دانشگاهها از نظر منابع انسانی توانمند برای پیادهسازی مدیریت
دانش با مشکل مواجهند .در حالی که این نتیجه با نتیجة تحقیق بابازاده ( ) 31که نشان داد
دانشگاهها از نظر منابع انسانی برای پیادهسازی مدیریت دانش آمادگی دارند و در وضعیت مناسبی
قرار دارند ،همخوانی ندارد .نتایج بررسی وضعیت ساختار سازمانی برای پیادهسازی موفق مدیریت
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دانش در دانشگاهها نشان داد ،وضعیت ساختار تیمی نامناسب و وضعیت عدم رسمیت و عدم
تمرکز قابل قبول است ،اما از نظر ساختار سازمانی برای پیادهسازی مدیریت دانش در وضعیت
مناسب قرار دارند .از آنجا که ساختار سازمان باید مناسب فعالیتهای دانشی سازمان باشد .سازمان
باید ساختاری تخت ،نامتمرکز و با تقسیم کار مناسب داشته باشد .با توجه به اینکه در این تحقیق
ساختار سازمانی برای پیادهسازی مدیریت دانش مناسب و قابل قبول شناخته شد ،این نتیجه با
نتیجة تحقیقهای بابازاده ( ،) 31و ربیعی و معالی (  ) 3متفاوت است.
با توجه به نتایج ،عامل زیرساخت فناوری نسبت به سایر عوامل مورد بررسی در این تحقیق
(عوامل مدیریتی ،ساختارسازمانی و منابع انسانی) در وضعیت مطلوبتری قرار دارد و با توجه به
اهمیت زیرساخت فناوری در پیادهسازی موفق مدیریت دانش ،این نتیجه فرصتی مناسب را برای
دانشگاهها ایجاد میکند که مسئوالن امر باید این فرصت را مد نظر داشته باشند و از آن به بهترین
نحو بهره ببرند .همچنین ،نتایج نشان داد همة شاخصهای زیرساخت فناوری اطالعات (فناوری
توسعة مشارکت ،فناوری ذخیره و بازیابی و انعطافپذیری) در وضعیت قابل قبول برای پیادهسازی
مدیریت دانش در دانشگاهها قرار دارند .در مقایسه با سایر تحقیقات ،نتیجة این تحقیق با یافته
زمانی و همکاران ( ) 33در دانشگاه اصفهان همخوانی دارد ،اما با نتایج تحقیقات ربیعی و معالی
(  ،) 3و بابازاده ( ) 31همخوانی ندارد.
در کل ،نتایج بررسیها و آزمونهای آماری در این تحقیق نشان داد با توجه به شاخصهای
مورد بررسی ،وضعیت دانشگاهها ،بهطور کل ،برای پیادهسازی مدیریت دانش قابل قبول است و
مؤلفههای چهارگانة یادشده در مجموع ،بهعنوان مانع عمل نمیکنند .در مقایسه با سایر تحقیقات،
بابازاده ( ) 31عکس این نتیجه را بهدست آورد و نشان داد وضعیت کلی دانشگاهها برای
پیادهسازی مدیریت دانش مناسب نیست .همچنین ،نتایج تحقیقات فضلاللهی و کریمیان ( ،) 3
و ربیعی و معالی (  ) 3نیز با نتیجة این تحقیق همخوانی ندارند.
پيشنهادهايي بر مبنای نتايج تحقيق
با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
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پيشنهادهايي برای بهبود عوامل مديريتي

 در تدوین سیاستهای دانشمحور ،در همة مراحل نیروی دانشی و میزان تخصص آنها مدنظر قرار گیرد.
 بهکارگیری انواع مشوقها (مالی و غیرمالی) برای کارکنانی که در زمینة کسب ،تولید و انتقالدانش سهم بیشتری دارند.
پيشنهادهايي برای بهبود منابع انساني

 برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای بهکارگیری درست دانش و سیستمهایاطالعاتی.
 ارتقای سطح دانش کارکنان با رویکرد یادگیری مستمر ،با برگزاری دورهها و سمینارهایآموزشی نظری و عملی.
 پیادهسازی سیستمهای پشتیبانی مدیریت دانش در بخش منابع انسانی سازمان. بهکارگیری کارکنان دارای تجربة کاری باالتر بهدلیل برخورداری از ذخایر غنی دانشتخصصی و برخورداری از درك مناسب از نحوة بهکارگیری دانش در عرصههای مختلف.
پيشنهادهايي برای بهبود زيرساخت فناوری اطالعات

 پایگاههای الکترونیکی دانش برای برگزاری سمینارها و جلسات گفتوگو و تبادل نظر ایجادشود.
 طراحی و آموزش نرمافزارهای مناسب برای ذخیره و فراخوانی دانشی مورد نیاز.پيشنهادهای ساختار سازماني

با توجه به یافتههای تحقیق حاضر برای بهبود و ارتقای هر یک از این مؤلفههای ساختاری
پیشنهادهای زیر بیان میشود:
در زمينة عدم رسميت :فرایندها ،رویهها و دستورالعملهای سازمان بهطور مستمر مورد
بازنگری قرار گیرد و متناسب با فرایندهای دانشی تنظیم شوند.
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در زمينة عدم تمرکز :تفویض بیشتر اختیار تصمیمگیری به کارکنان متخصص و دانشی.
در زمينة ساختار تيمی . :تشکیل انجمنها و کارگروههای علمی و حرفهای بهمنظور
بهاشتراكگذاری دانش؛  .نظاممندکردن فعالیتهای تیمی بهمنظور شناسایی ،حفظ و نگهداری
افراد متخصص ،دانشی و بهکارگیری دانش آنها.
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