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Knowledge Management in Payam Noor University
Analyzing the Status of Items Affecting Key Indicators of
Knowledge Management
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Abstract: Knowledge is becoming the
key element of power in the third
millennium, the organizations are
driven to use individual and collective
knowledge in order to succed and gain
competitive advantages. Universities as
centers of producing knowledge and
training in every country have an
important
role
in
accelerating
development of countries. This study
aimed to examine and prioritize the
current status of indicators such as;
Strategy, culture, structure, motivation
and reward systems, processes,
technology, resource and leadership as
the most effective important indicators
in knowledge management process in
organizations and thus offer solutions
for enhancement. In this paper we used
a developmental research & descriptive
surveys. Statiscal population included
180 staff and faculty members of
Payam Noor University of Tehran, A
sampling size of 125 pepole was
selected randomly using Morgan’s
table. The priority of measured
Indicators and items was determined
using Freidman test, results showed
that the leadership indicator received
the highest priority.
In addition to that, using focus group
method, we introduce ways to improve
each of indicators & items explored in
this work.
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 تبديل شدن دانش به عنصر اصلي قدرت:چکیده
 سازمانها را به سوی استفاده از،در هزارة سوم
دانش فردی و جمعي در راستای کسب موفقیت و
دستيابي به مزيت رقابتي سوق داده است؛ در اين
 دانشگاهها در نقش قطب علمي هر کشور و،میان
از مراکز اصلي تولید دانش و تربیت افراد
دانشآموخته نقش بسیار مهمي را در پیشرفت
 هدف از اين.روزافزون کشورها بر عهده دارند
 بررسي و اولويتبندی شاخصهای،پژوهش
 سیستم انگیزش و، ساختار، فرهنگ،استراتژی
 به، منابع سازمان و رهبری، فناوری، فرايند،پاداش
عنوان مهمترين شاخصهای اثرگذار بر فرايند
مديريت دانش و ارائة راهکار با هدف بهبود
 نوع تحقیق توسعهای و از نظر ماهیت.آنهاست
توصیفي پیمايشي است و جامعة آماری نیز کارکنان
180 و اساتید دانشگاه پیام نور شهر تهران به تعداد
نفر هستند و نمونة آماری طبق جدول مورگان و به
. نفر انتخاب شده است125 روش تصادفي ساده
اولويت شاخصها و گويههای سنجیده شده به
کمک آزمون فريدمن مشخص گرديد و در اين
 باالترين اولويت را به خود، شاخص رهبری،میان
 همچنین به کمک روش گروه.اختصاص داد
کانوني شیوة ارتقای هر يک از شاخصها و گويهها
.ارائه گرديد
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مقدمه و مبانی نظری پژوهش
در گذشتههای دور ،مديران سازمانها تنها راه موفقیت و دستيابي به اهداف
تعیینشدة سازمان خود را استفاده از سرمايههای مادی دانسته و استراتژی سازماني
خود را بر مبنای استفادة بهینه از اين منابع برميگزيدند .با گذشت زمان و تبديل
ساختار صرفاً صنعتي و ماشیني جهان به ساختاری دانشمحور ،سرماية فکری و دانش،
به عنوان يکي از مهم ترين عوامل کسب و حفظ مزيت رقابتي مطرح گرديد .در دنیای
امروز ،دانش ميتواند فرصت مناسبي برای سازمانهايي باشد که به خوبي آن را
ميشناسند.
منظور از مديريت دانش ،فرايندی است که به سازمانها در شناسايي ،انتخاب،
سازماندهي ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارتهايي که بخشي از سابقة سازمان
هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند ،ياری ميرساند .اين
ساختاردهي دانش ،حل اثربخش و کارآمد مشکالت ،يادگیری پويا ،برنامهريزی
استراتژيک و تصمیمگیری بهتر را امکانپذير ميسازد .پروژههای مديريت دانش ،روی
شناسايي ،تفسیر و ارزشهای استفادة مجدد از دانش ،تمرکز مينمايند (توربان و
همکاران.)650 :1386 ،
دانشگاهها نیز به عنوان قطب علمي هر کشور و يکي از مراکز اصلي تولید دانش و
تربیت افراد دانش آموخته ،نقش بسیار مهمي را در پیشرفت روزافزون کشورها بر
عهده داشته و يکي از عوامل برتری کشورها محسوب ميشوند .امروزه ،نظر به
اهمیت دانش ،بسیاری از افراد به دنبال کسب مدارک علمي به منظور ارتقای هرچه
بیشتر زندگي خود از جنبة مادی و معنوی هستند ،و اين نیاز روزافزون ،به شکلگیری
دانشگاههای متعدد منجر شده است .در ايران ،با توجه به هرم جمعیتي که اکثر آن را
جوانان تشکیل مي دهند ،نیاز به ايجاد مراکز علمي بیشتر در پاسخ به استقبال جوانان از
علم و تحصیل بیشتر ،شکل گرفت و اين مراکز ،برای جلب هرچه بیشتر دانشجويان و
اساتید ،ناگزير از دستيابي به تکنولوژیهای جديد هستند .در اين بین ،با توجه به
اينکه مديريت دانش از ضروريات سازمانهای امروزی است ،نیاز به مديريت دانش و
سیستمي که مديريت دانش را به شکلي صحیح در دانشگاهها پیادهسازی کند ،از
الزمههای موفقیت دانشگاهها و روشي برای مديريت بهتر و در نتیجه ،جذب و جلب
دانشجويان بیشتر است؛ به همین خاطر ،اشتراکگذاری دانش در بین اعضای هیأت
علمي به منظور دستيابي به بهترين و جديدترين منابع دانشي از عوامل موفقیت
محسوب ميشود؛ عالوه بر اين ،به اشتراکگذاری دانش در میان کارکنان ،از دوباره
کاری بیهوده جلوگیری به عمل آورده و فرايندهای کاری را سرعت ميبخشد .در

مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور؛ تحلیل وضعیت گویههای اثرگذار بر...

111

سیستمي که بهطور مناسب طراحي و سازماندهي شده باشد ،دانشجويان نیز با به
اشتراک گذاری جديدترين اطالعات و دانش خود ،نقش مهمي را در بهبود کمّي و
کیفي دانشگاه محل تحصیل خود برعهدهگرفته ،و همچنین با استفاده از سیستم و
تبادل آخرين اخبار ،حجم کاری کارکنان کاسته شده و وقت آنها در امور ضروریتری
صرف ميشود.
نظر به ضرورت برنامهريزی و اجرای مديريت دانش در سازمانها و با توجه به
اين که مراکز آموزش عالي در هر کشور به عنوان قطب اصلي تولید دانش هر کشور
محسوب ميشوند ،در راستای ياری رساندن به تحقق اهداف چشمانداز ايران 1۴0۴
تحقیقاتي در ارتباط با مديريت دانش ،بررسي زيرساختها و امکانسنجي پیادهسازی
مديريت دانش در مراکز مختلف آموزش عالي کشور صورت پذيرفته است که در ذيل
به برخي از آنها و همچنین برخي از تحقیقات مرتبط ،که در کشورهای ديگر انجام
گرفته ،اشاره شده است:
جدول ( )۱سابقة پژوهش در زمینة مدیریت دانش در محیطهای آموزش عالی
محقق

عنوان تحقیق

چانگ و
همکاران،1
2013

استفاده از پرتفلیوی الکترونیکي
به منظور سهولت در عملکرد
مديريت دانش دانشجويان
دانشگاه؛ پرتفلیوی الکترونیکي در
برابر عدم وجود پرتفلیو

لینگ و
همکاران،2
2012

از تسهیم دانش تا خلق دانش؛
مدل مديريت دانش ترکیبي برای
بهبود قدرت خالقیت دانشجويان

مونیکا
باتناريو و
لون
میلسون،3
2012

ارزيابي مقدماتي مديريت دانش
در دانشگاهها

نتیجة تحقیق
برای ارزيابي تفاوت بین دو گروه آزمايش (با پرتفلیو
الکترونیکي) و گروه کنترل (بدون پرتفلیوی الکترونیکي) از
آنالیز واريانس کوواريانس استفاده شد و نتايج نشان داد که
گروه آزمايش در عملکرد کلي مديريت دانش و  5مفهوم
مديريت دانش عملکرد بهتری داشتهاند .اين نتايج نشان داد
که پرتفلیوی الکترونیکي ،مديريت دانش را تسهیل ميکند.
نتايج بررسي کمّي و کیفي نشان داد که مدل ترکیبي
مديريت دانش ،مقررات و تواناييهای خالقانه را بهبود
ميبخشد .تسهیم دانش ،ارزيابي محصوالت خالقانه،
گروههای بحث و گفتوگو و يادگیری استراتژی خلّاقانه،
اثری کلیدی بر تمام جنبههای خالقیت دارند .خالقیت
استاد در ارائة مطالب برای بهبود فرايند ضروری است.
مديريت دانش در دانشگاهها بايد خلق دانش را مطابق
محیط تشويق نموده و فضای بهتری را به منظور خلق
شرايط الزم برای شکوفايي استعدادها و تواناييها فراهم
ميسازد.
1. Chang et al
2. Ling et al
3. Butnariu, Monica, Milosan, Ioan
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محقق
ربیعي و
معالي،
1391

آدينه
قهرماني و
همکاران،
1390
ربیعي و
پرهام،
1389
ربیعي و
باقر زاده،
1389

عنوان تحقیق
بررسي زيرساختهای اعمال
مديريت دانش و ارائة الگوی
بهبود در مراکز آموزش عالي؛
دانشگاه پیام نور تهران ،دانشگاه
پیام نور تهران ،دانشگاه عالي کار،
دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعه وضعیت زيرساختهای
مديريت دانش در دانشگاه تبريز
از ديدگاه اعضای هیأت علمي
تبیین چالشهای پیادهسازی
مديريت دانش و معرفي مدل
مناسب برای پیادهسازی در
دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسي يک مدل مفهومي
مديريت دانش و چگونگي
پیادهسازی آن در سازمان مرکزی
پیام نور تهران

حاتمي،
1388

وضعیت مديريت دانش در
واحدهای دانشگاه پیام نور منطقة
12

شهرکي،
1388

بررسي عوامل زمینهساز مديريت
دانش در سازمان آموزش و
پرورش استان بوشهر

پورنامداری
و لساني،
1388

مؤلفههای
تطبیقي
بررسي
مديريت دانش در دانشگاههای
شهر کرمان

نتیجة تحقیق

اين مراکز از نظر عوامل زيرساختي در وضعیت مناسبي
برای پیادهسازی مديريت دانش قرار ندارند.

میزان آشنايي جامعة پژوهش با مفهوم مديريت دانش در
سطح پايیني قرار دارد .از میان عوامل زيرساختي بررسي
شده که چهار عامل :فرهنگ سازماني ،ساختار سازماني،
فرايندها و منابع مالي در وضعیت نامناسب ،و دو عامل
نیروی انساني و فناوری در وضعیت مناسبي قرار دارند.
هیچ کدام از فاکتورهای فرايند داخلي ،تکنولوژی ،فرهنگ،
اندازه گیری ،منابع انساني و رهبری در حد قابل قبولي در
دانشگاه چمران اهواز وجود ندارد.
سطح عوامل فرهنگ ،تکنولوژی ،اندازهگیری ،رهبری،
فرايند داخلي ،ساختار و منابع انساني در سازمان مرکزی
پیام نور مطلوب نیست.
مؤلفههايي همچون عوامل فرهنگي ،عوامل تکنولوژيکي،
عوامل سیاسي ،درگاههای دانش ،شهروندان دانشي ،رهبری
دانش ،منابع دانش ،ساختار دانش محور و ...در واحدهای
منطقه  12دانشگاه پیام نور بهطور مطلوب وجود ندارند.
بین عوامل حمايت مديريت ،حس تعلق سازماني ،مشارکت
در تصمیمگیری ،پردازش دانش ،انتقال دانش ،تسهیم دانش،
سیستمهای اطالعاتي ،مديريت فناوری ،فرايندهای کسب
اطالعات با استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و
پرورش استان بوشهر رابطه وجود دارد .بین فرهنگ،
فرايندهای دانش و فناوری اطالعات با استقرار مديريت
دانش در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان
بوشهر ،رابطة ساده و چندگانهای وجود دارد.
بین مؤلفههای مديريت دانش ،شامل :تشخیص دانش،
تحصیل دانش ،بهکارگیری دانش ،اشتراک دانش ،توسعة
دانش و نگهداری دانش ،رابطة معنيداری وجود دارد و اين
امر نشان ميدهد که تمام مؤلفهها از ارزش بااليي برخوردار
هستند؛ زيرا تغییر در يک مؤلفه ،روی مؤلفههای ديگر
تأثیرگذار است؛ در نتیجه ،توزيع متغیر مديريت دانش در
دانشگاههای شهر کرمان يکسان نیست.
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محقق
سلیمي و
صباغیان،
1388

عنوان تحقیق
بررسي راهبردهای مديريت دانش
در محیطهای آموزش عالي
(مطالعة موردی :دانشگاه خلیج
فارس)

آراسته و
بهرنگي،
1388

عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت
دانش در دانشگاههای ايران

شیرواني،
صفدريان
و علوی،
1387

میزان حاکمیت فرايندهای
مديريت دانش در دانشگاه علوم
پزشکي اصفهان

حسیني و
زماني،
1386

بررسي وضعیت زيرساختهای
مديريت دانش در دانشکدة علوم
تربیتي و روانشناسي دانشگاه
اصفهان

نیازآذری و
عمويي،
1386

عوامل مؤثر بر استقرار مديريت
دانش در دانشگاههای پیام نور
استان مازندران

حاضری و
صرافزاده،
1385

مديريت دانش در دانشگاهها و
نقش کتابخانههای دانشگاهي
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نتیجة تحقیق
در اين دانشکده ،وضعیت راهبردهای رهبری دانش ،فناوری
اطالعات و ارتباطات و فرهنگ از ديدگاه اعضای هیأت
علمي مناسب نیست.
اين عوامل شامل :فرهنگ ،رهبری ،فناوری ،فرايند ،آموزش،
يادگیری و ساختار بودند که در حد زير متوسط ارزيابي
شدهاند.
در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،در هر  6فرايند مديريت
دانش شامل :شناسايي دانش ،اکتساب و جمعآوری دانش،
توسعة دانش ،اشتراک و توزيع دانش ،بهرهگیری از دانش،
ذخیره و نگهداری دانش ،کلیة زمینهها برای استقرار آن
کمتر از سطح متوسط وجود دارد.
از نظر زيرساخت فني در دانشگاه هیچ مشکلي وجود ندارد،
ولي از نظر مديريت و فرهنگ سازماني ،جوّ نامناسب است.
به بررسي عوامل اثرگذار بر مديريت دانش پرداخته و به
اين نتیجه دست يافته که فناوری اطالعات ،عامل مؤثرتری
بر استقرار مديريت دانش است و با توجه به اهمیت فرهنگ
سازماني ،يادگیری سازماني و نیروی انساني ،اين عوامل در
اين پژوهش بر استقرار مديريت دانش تأثیرداشتهاند
به مرور برخي از کاربردهای مديريت دانش در دانشگاهها
پرداخته و نقش و جايگاه کتابخانههای دانشگاهي را در اين
میان ،مسجل ميسازد...

در بررسيهای به عمل آمده ،مشخص شد که از ديدگاه صاحبنظران گوناگون،
شاخصهای مختلفي ميتوانند بر فرايند مديريت دانش در سازمانها تأثیرگذار باشند.
در اين پژوهش ،با توجه به مطالعات صورت گرفته و با بهرهگیری از روش گروه
کانوني و با تکیه بر تحلیل محتوای کمّي ،شاخصهايي که بیشترين آرای اساتید حوزه
مديريت دانش حاضر در جلسة گروه کانوني را کسب نمودند ،به عنوان شاخصهای
مورد سنجش انتخاب شدند .اين شاخصها عبارتند از :استراتژی{صاحبنظران؛
اسکیرم و امیدن( 1رهنورد ،محمدی ،)39 :1387 ،هری هارن( 2ربیعي ،معالي:28 ،
 ،)1391صیف (صیف و همکاران ،})1385 :3 ،فرهنگ{صاحبنظران؛ داونپورت و
1. Skream & Embden
2. Harry Harun
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پروساک( 1ربیعي ،ابراهیمیان ،)1389 :50 ،آالزمي و زيری( 2آالزمي ،زيری،)2003 :3 ،
5
تروسلر( 3تروسلر ،)1998 :2 ،فینران( ۴آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،لیبويتز
(عمويي ،نیازآذری ،)1386 :102 ،اسکیرم و امیدن (رهنورد ،محمدی،)1388 :39 ،
8
هیسینگ( 6آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،گلد( 7گلد ،)2001 :1۴ ،خلیفه و لیو
(ربیعي ،باقرزاده ،)1389 :36 ،وانگ و چانگ( 9آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،مرادزاده
(مرادزاده و همکاران ،)1385 :3 ،عدلي (عدلي ،} )1388 :۴ ،ساختار {صاحبنظران؛
آالزمي و زيری (آالزمي ،زيری ،)2003 :3 ،تروسلر (آراسته و همکاران،)1388 :3 ،
ماناسکو( 10ماناسکو ،)2010 :۴ ،اسکیرم و امیدن (رهنورد ،محمدی،)1387 :39 ،
استیل( 11آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،خلیفه و لیو (ربیعي ،باقرزاده،)1389 :36 ،
وانگ و چانگ (آراسته و همکاران ،})1388 :3 ،سیستم انگیزش و پاداش
{صاحبنظران؛ داونپورت و پروساک (داونپورت و پروساک،})1379 :90 ،
فناوری{صاحبنظران؛ آالزمي و زيری (آالزمي ،زيری ،)2003 :3 ،تروسلر (آراسته و
همکاران ،)1388 :3 ،داونپورت و پروساک ،ماناسکو (ماناسکو ،)2010 :۴ ،لیبوينتز
(کارنیرو ،گنجي ،)1383 :5 ،اسکیزم و امیدن (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،هیسینگ
(آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،گلد (گلد ،)2001 :1۴ ،خلیفه و لیو (ربیعي ،باقرزاده،
 ،)1389 :36وانگ و چانگ (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،هری هارن (ربیعي ،معالي،
 ،)1391 :28مرادزاده (مرادزاده و همکاران ،)1385 :3 ،نوروزيان (نوروزيان:6 ،
 ،)1386صیف (صیف و همکاران ،)1385 :3 ،عدلي (آراسته و همکاران،})1388 :3 ،
فرايند{صاحب نظران؛ داونپورت و پروساک ،ويگ ،12آالزمي و زيری (آالزمي ،زيری،
 ،)2003 :3موری( 13آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،تروسلر (آراسته و همکاران:3 ،
1۴
 ،)1388فینران (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،ماناسکو (ماناسکو ،)2010 :۴ ،باسي
(آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،چوی ،15اسکیرم و امیدن (آراسته و همکاران:3 ،
1. Davemport & Prusak
2. Alazmi,mutirion and zairi
3. Trussler
4. Finneran
5. Libovitz
6. Hising
7. Gold
8. Khlifa & Liu
9. Wang & Chang
10. Manasco
11. Steel
12. Wiig
13. Murray
14. Bassi
15. Choi
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 ،)1388هیسینگ (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،استیل (آراسته و همکاران:3 ،
 ،)1388گلد (گلد ،)2001 :1۴ ،خلیفه و لیو( ،ربیعي ،باقرزاده )1389 :36 ،هری هارن،
مرادزاده ،نوروزيان ،صیف (صیف و همکاران ،)1385 :3 ،عدلي (آراسته و همکاران،
 ،} )1388 :3منابع سازمان {اسکیرم و امیدن (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،آالزمي و
زيری (آالزمي ،زيری ،)2003 :3 ،ماناسکو (ماناسکو })2010 :۴ ،و
رهبری{صاحبنظران؛ داونپورت و پروساک ،آالزمي و زيری (آالزمي ،زيری:3 ،
 ،)2003تروسلر( ،آراسته و همکاران )1388 :3 ،لیبويتز ،چوی ،اسکیرم و امیدن
(آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،هیسینگ (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،استیل
(آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،خلیفه و لیو (ربیعي ،باقرزاده ،)1389 :36 ،وانگ و
چانگ (آراسته و همکاران ،)1388 :3 ،مرادزاده (مرادزاده و همکاران،)1385 :3 ،
عدلي (عدلي })1388 :۴ ،به عنوان مهمترين شاخصهای اثرگذار بر فرايند مديريت
دانش برای سنجش وضعیت سازمان به منظور اجرای فرايند مديريت دانش انتخاب
گرديد.

سؤاالت اصلی پژوهش
سؤال اول :در میان شاخص های اثرگذار بر فرايند مديريت دانش در واحدهای
دانشگاه پیام نور شهر تهران ،کدام شاخص در وضعیت مناسبتری قرار دارد؟
سؤال دوم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص استراتژی ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟
سؤال سوم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص فرهنگ ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟
سؤال چهارم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص ساختار ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟
سؤال پنجم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص سیستم انگیزش و پاداش ،کدام
گويه وضعیت مناسبتری دارد؟
سؤال ششم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص فرايند ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟
سؤال هفتم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص فناوری ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟

116

نامة آموزش عالی

سؤال هشتم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص منابع سازمان ،کدام گويه
وضعیت مناسبتری دارد؟
سؤال نهم :در میان گويههای اثرگذار بر شاخص رهبری ،کدام گويه وضعیت
مناسبتری دارد؟
مدیریت دانش :مديريت دانش ،فرايند استفاده از دانش به عنوان يک منبع ،با
هدف مديريت يک سازمان است و به معني تسهیم تخصصي ،توسعة يک سازمان
يادگیرنده ،آموزش کارکنان ،يادگیری از تجربیات و همکاری تیمي است.
مديريت دانش ،رهیافتي يکپارچه به مديريت کل سرمايه فکری سازمان است ،و نه
تنها دانش عیان مورد استفاده يک سازمان است ،بلکه دانشي است که در اذهان افراد
محبوس است (فرگوسن و وکرت.)2 :2005 ،1
فرهنگ :فرهنگ يک سازمان ،باورها ،ارزشها ،نگرشها ،فرضیات و انتظارات
مشترکي را در برمي گیرد که در نبود يک قانون يا دستورالعمل صريح ،رفتارها را
هدايت ميکند .فرهنگ ميتواند منبع نیرومندی از هويت ،هدف مشترک و رهنمود
انعطافپذير باشد (آرمسترانگ.)7۴ :138۴ ،2
از ديدگاه ادگار شاين« ،)1985( 3فرهنگ ،الگوی پیشفرضهای بنیادی است که
يک گروه معین در فرايند آموختن و سازگار کردن خود با مسائل خارج از سازماني،
آن را ابداع ،کشف يا شکل دادهاند و چنان روی آن کار شده است که معتبر به نظر
ميرسد و بنابراين ،به عنوان شیوة صحیح درک ،تفکر و احساس در ارتباط با اين
مسائل به اعضای جديد آن آموخته ميشود» (هچ.)100 :1387 ،۴
فرایند :منظور از فرايندها در مديريت دانش ،جمعآوری و سازماندهي دانش
سازمان و بهرهبرداری و حفاظت از اين سرمايههای دانشي کسب شده است.
فرايندهای مديريت دانش در سازمان بايد دارای اين توانايي باشند که بهطور اثربخش
و کارآمد دانش مورد نیاز را در جهت تحقق فرايندهای کسب و کار سازماني پردازش
کنند .اين امر نیازمند هماهنگي بین جريان کار در سازمان با فرايندهای سازمان است و
اين فرايندها بايد يکپارچگي الزم را با جريان فعالیتها داشته باشند؛ به اين معني که
نیاز فرايندها به دانش ارضا شود و دانش و اطالعات زائد نیز در سیستم انباشته نشود.
در اين فرايندها ،عالوه بر دانش داخل سازمان ،منابع دانشي خارج از سازمان نیز بايد
در نظر گرفته شود (بهآذين و همکاران.)3 :1387 ،
1. Ferguson & Weckert
2. Armstrong
3. Edgar Shein
4. Hatch
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ساختار :ساختار سازماني ،اصطالح رايجي است که از آن؛ برای نشان دادن
چگونگي ارتباطات سازماني و خطوط عمودی يا افقي فرماندهي يا ارتباط سازماني
استفاده ميشود .بهطور کلي ،ساختارهای مناسب برای پیادهسازی مديريت دانش در
سازمان ،ساختارهايي منعطف هستند که افراد در آن از آزادی عمل کافي برای به
اشتراکگذاری دانش برخوردار باشند .از وجه مشخصة ساختار سازماني سازمانهايي
که بر اساس دانش هستند ميتوان به مکانهای مالقات ،عرصههای مبادله دانش و
خالقیت و نیز ايجاد شبکه در آن سوی مرزها اشاره کرد (کالست.)5 :1382 ،1
رهبری :رهبری عبارت است از توانايي در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آن به
هدف های مورد نظر و منبع اين قدرت يا اعمال نفوذ جنبة رسمي دارد (رابینز:1388 ،2
.)217
برای موفقیت يک پروژه مديريت دانش ،اولین گام ،کسب حمايت و همراهي
مديران رده باالست؛ عالوه بر اين ،سبک مديريت ميتواند در خروجي تأثیرگذار باشد
(چانگ و همکاران.)5 :2008 ،3
سیستمهای انگیزش و پاداش
انگیزش :تمايل به انجام کار است و در گرو توانايي فرد ،تا بدان وسیله نوعي نیاز
تأمین گردد (رابینز.)72 :1388 ،
سیستمهای پاداش :دانش يا آگاهي در مورد انگیزش نشان ميدهد که افراد کارهايي
را انجام ميدهند تا نیازهای خود را تأمین نمايند .فرد پیش از انجام کار به پاداش يا بازده
آن توجه ميکند .از آنجايي که اين پاداشها (افزايش حقوق ،ارتقای مقام و گرفتن شغل
يا پست بهتر سازماني) از سوی سازمان کنترل ميشود ،بايد پاداش را به عنوان عامل مهمي
به حساب آورد که بر رفتار کارکنان اثر ميگذارد (رابینز.)363 :1388 ،
سیستمهای پاداشدهي هر سازمان ،بخشي از فرهنگ و ساختار سازمان است .در
هر سازمان ،بسته به اهداف آن سازمان و فعالیتهای آن برای کارکنان در برابر انجام
وظايف خاص ،پاداشي ويژه در نظر گرفته ميشود.
استراتژی :ذاک ( ،)1999استراتژی را اينگونه تعريف کرده است؛ يک استراتژی
دانش ،روش های کلي را که يک سازمان قصد دارد برای تنظیم کردن تواناييها و منابع
دانش خود با نیازهای فکری استراتژیاش بهکار گیرد ،توصیف ميکند (گوتچاک،۴
)50 :2005
1. Calset
2. Robbins
3. Chand et al
1. Gottschalk
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از ديدگاه نوناکا .)2000( 1مديريت دانش کارآمد بايد با يک راهبرد آغاز شود ،و
ايجاد راهبرد يک سازمان ،نیاز به ساخت سیستمهايي به منظور به دست آوردن و
انتقال دانش داخلي دارد .در درون يک راهبرد مديريت دانش ،دانش به عنوان با
ارزشترين منبع شناخته ميشود و سرماية معنوی در مرکز آنچه سازمان انجام ميدهد
قرار ميگیرد.
فناوری اطالعات :فناوری اطالعات ،شامل هرگونه تجهیزات ،سیستم يا
زيرسیستمهايي از تجهیزات است که بهطور خودکار به منظور دستيابي ،ذخیرهسازی،
دستکاری ،مديريت ،کنترل ،نمايش ،تغییر ،مبادله يا دريافت دادهها يا اطالعات ،از سوی
مؤسسات اجرايي به کار گرفته ميشود (روس و همکاران.)2 :2005 ،2

روش تحقیق
در اين پژوهش از روش توصیفي -پیمايشي استفاده شده است و جامعة آماری اين
تحقیق ،کلیة کارکنان و اساتید واحدهای مرکز ،غرب و شرق دانشگاه پیام نور شهر
تهران به تعداد  189نفر بودهاند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  125به
دست آمد .نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب و پس از توزيع پرسشنامهها در
نهايت  95پرسشنامه جمعآوری گرديد .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات ،پرسشنامة
محقق ساخته بود .برای تعیین روايي صوری و پايايي ،چندين نسخه از پرسشنامه در
اختیار صاحبنظران قرار داده شد و بر حسب پیشنهادهای آنها اصالحات الزم
صورت گرفت .ضمناً برای سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد که آلفای کرونباخ برای تمام شاخصها مقدار 0/937به دست آمد.
برای گردآوری اطالعات ضمن بررسي ادبیات موضوع ،با مراجعه با منابع مرتبط و
تحلیل محتوای آن ها ،و استفاده از نظر اساتید اين حوزه به روش گروه کانوني و با
تکیه بر روش تحلیل محتوای کمّي 8 ،شاخص که بیشترين آرای صاحبنظران را به
خود اختصاص دادند ،به عنوان مهمترين شاخصهای اثرگذار بر سیستم مديريت
دانش انتخاب گرديدند و سپس دادههای مورد نیاز برای بررسي وضعیت موجود
گويههای شاخص های مؤثر بر سیستم مديريت دانش واحدهای دانشگاه پیام نور شهر
تهران از ديدگاه کارکنان و اساتید اين واحدهای دانشگاهي از طريق پرسشنامة
محققساخته جمعآوری گرديد .در اين پژوهش ،به منظور تجزيه و تحلیل دادهها از
1. Nonaka
2. Ross et al
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آزمون فريدمن استفاده شده است .در نهايت با استفاده از نظر  5نفر از اساتید حوزة
مديريت دانش ،با بهره گیری از روش گروه کانوني و در دو مرحله ،راهکارهای
مناسب برای بهبود وضعیت گويهها به دست آمد :در مرحله نخست ،با برگزاری بحث
آزاد ،تمام راهکارهای ممکن مورد بحث و بررسي قرار گرفت ،و سپس راهکارهای
ارائه شده از سوی يکي از صاحبنظران در نقش مدير جلسه بررسي و پااليش شد.
در مرحلة دوم ،راهکارهای پااليش شده در جلسه ارائه شد و راهکارهايي که بیشترين
رأی را کسب نمودند ،به عنوان راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت گويهها
پیشنهاد گرديدند.

یافتههای تحقیق
يافتة مربوط به سؤال اول :آنچه که از اين جدول به کمک آزمون فريدمن حاصل
ميشود ،حاکي از آن است که شاخص رهبری با کسب میانگین رتبهای  5/7و
شاخص فناوری اطالعات با میانگین  ،5/69مناسبترين وضعیت را در میان
شاخصهای سنجیده شده دارا بوده و شاخص سیستم انگیزش و پاداش با میانگین
 2/52در مقايسه با ساير شاخصهای سنجیده شده در وضعیت مناسبي قرار ندارد.
همچنین با در نظر گرفتن درجة آزادی  7با  95درصد اطمینان و  5درصد خطا ،سطح
معناداری آزمون ،مساوی  0و آزمون آماری فريدمن معادل  123/779حاصل ميشود و
اين مسأله ،بیانگر وجود تفاوت معناداری میان مؤلفههای اثرگذار بر شاخص استراتژی
است.
جدول ( )2اولویت شاخصهای اثرگذار بر فرایند مدیریت دانش
شاخص
رهبری
فناوری و تکنولوژی
منابع سازمان
فرايند
فرهنگ
استراتژی
ساختار
سیستم انگیزش و پاداش

میانگین رتبهای
5/7
5/69
۴/96
۴/87
۴/37
۴/16
3/37
2/52
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يافتة مربوط به سؤال دوم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص رهبری با کسب میانگین  ،7/5اولويت نخست را در میان شاخصها به دست
آورده است .همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که شاخص
رهبری را اندازه گرفتهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن=،0/۴9 ،2
درجة آزادی= ،2سطح معناداری )0/5 ،0؛ در اين میان ،گوية نقش مدير سازمان به
عنوان رهبر دانش ،مناسبترين وضعیت را در بین ساير گويهها داراست.
جدول ( )3اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص رهبری
گويه
نقش مدير سازمان به عنوان رهبر دانش
دانش به عنوان بخشي جداناپذير از سازمان
ايجاد اعتماد

میانگین رتبهای
2/08
1/98
1/9۴

يافتة مربوط به سؤال سوم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص فناوری با کسب میانگین  5/69و با تفاوتي بسیار اندک نسبت به شاخص
رهبری ،اولويت دوم را در میان شاخصها به دست آورده است .همچنین نتايج بیانگر
اين موضوع بود که بین گويههايي که شاخص فناوری را اندازه گرفتهاند تفاوت
معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن=  ،256/653درجة آزادی= ،7سطح معناداری ،0
 .)0/5در میان گويههای بررسي شده ،گوية مکانیزه بودن فعالیتها ،از مناسبترين
وضعیت برخوردار است.
جدول ( )4اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص فناوری
گويه
مکانیزه بودن فعالیتها
مکانیزه بودن فعالیتها
تسهیل ارتباطات
آشنايي با مقدمات کار با سیستم
سهولت دسترسي به پورتال
پشتیباني فعالیتها
آشنايي و ثبت نیازهای دانشي
تسهیل مستندسازی دانش

میانگین رتبهای
6/۴7
6/1
۴/96
۴/87
۴/28
3/7۴
2/91
2/67
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يافتة مربوط به سؤال چهارم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص منابع سازمان با کسب میانگین  ،۴/96اولويت سوم را در میان شاخصها به
دست آورده است .همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که
شاخص منابع سازمان را اندازه گرفتهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو
فريدمن=  ،27/136درجة آزادی= ،2سطح معناداری‹ .)0/5 ،0در اين میان ،گوية
تجهیزات سازمان ،در میان ساير گويهها از وضعیت مناسبتری برخوردار است.
جدول ( )5اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص منابع سازمان
گويه
تجهیزات سازماني
تجهیزات سازماني
بودجه

میانگین رتبهای
2/28
2/0۴
1/68

يافتة مربوط به سؤال پنجم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص فرايند با کسب میانگین  ،۴/87اولويت چهارم را در میان شاخصها به دست
آورده است .همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که شاخص
فرايند را اندازه گرفتهاند تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن= ،2۴/738
درجة آزادی= ،۴سطح معناداری ( .)0/5 ،0در اين میان ،گوية تسهیم دانش دارای
مناسبترين وضعیت در میان ساير گويههاست.
جدول ( )6اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص فرایند
گويه
تسهیم دانش
تسهیم دانش
کسب دانش
مستندسازی تجربیات
پااليش دانش

میانگین رتبهای
3/55
3/05
2/89
2/79
2/72

يافتة مربوط به سؤال ششم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص فرهنگ با کسب میانگین  ،۴/37اولويت پنجم را در میان شاخصها به دست
آورده است .همچنین نتايج بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که شاخص
فرهنگ را اندازه گرفتهاند تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن= ،100/267
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درجة آزادی= ،8سطح معناداری‹ .)0/5 ،0نتايج نشان ميدهد که گوية ارتباطات
شفاهي ،دارای مناسبترين وضعیت در میان ساير گويههاست.
جدول ( )7اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص فرهنگ
گويه
ارتباطات شفاهي
تسهیم تجارب
استقبال از ايدههای نو
اشاعة فرهنگ تسهیم
ارتباطات باز بین تیمي
پذيرش اشتباه به عنوان جزئي انکارناپذير از کار
توسعة ارتباطات و همکاری
همکاری
مستندسازی و تسهیم تجربیات

میانگین رتبهای
5/88
5/85
5/72
5/25
5/18
5/17
۴/72
۴02
3/2

يافتة مربوط به سؤال هفتم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص استراتژی با کسب میانگین  ،۴/16اولويت ششم را در میان شاخصها به
دست آورده است .همچنین نتايج ،بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که
شاخص استراتژی را اندازه گرفتهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن=
 ،10۴/135درجة آزادی= ،12سطح معناداری‹ .)0/5 ،0در میان  13گوية مورد سنجش
قرار گرفته ،گوية آشنايي عمومي با مفهوم دانش ،مناسبترين وضعیت را داراست.
جدول ( )8اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص استراتژی
گويه
آشنايي عمومي با مفهوم دانش و مديريت دانش.
الگوبرداری
مستندسازی تجربیات
اولويتبندی دانش
آموزش
آشنايي با نیازهای دانشي
آموزش
الگوبرداری از سازمانهای موفق
ايجاد چشمانداز و افق دانش
وجود نقشة دانشي
محیط کاوی
ايجاد تیم مديريت دانش به منظور سازماندهي و پشتیباني فعالیتها
آموزش

میانگین رتبهای
8/5
8/15
7/69
7/67
7/55
7/32
7/1۴
7/06
6/99
۴/25
6/23
5/71
۴/7۴
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يافتة مربوط به سؤال هشتم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص ساختار با کسب میانگین  ،3/37اولويت هفتم را در میان شاخصها به دست
آورده است .همچنین نتايج ،بیانگر اين موضوع بود که بین گويههايي که شاخص
ساختار را اندازه گرفتهاند ،تفاوت معناداری وجود دارد (کي دو فريدمن= ،18/181
درجه آزادی= ،3سطح معناداری‹)0/5 ،0؛ در اين میان ،گوية دستورالعمل و قوانین،
باالترين در میان ساير گويههای بررسي شده از وضعیت مناسبتری برخوردار است.
جدول ( )9اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص ساختار
گويه
دستورالعمل و قوانین
وجود تیمهای دانش
ارتباطات
انعطافپذيری

میانگین رتبهای
2/88
2/۴9
2/38
2/2۴

يافتة مربوط به سؤال نهم :براساس يافتههای پژوهش ،اين نتیجه حاصل شد که
شاخص سیستم انگیزش و پاداش با کسب میانگین  ،2/52اولويت آخر را در میان
شاخصها به دست آورده است .همچنین نتايج ،بیانگر اين موضوع بود که بین
گويههايي که شاخص سیستم انگیزش و پاداش را اندازه گرفتهاند ،تفاوت معناداری
وجود دارد (کي دو فريدمن=  ،22/916درجه آزادی= ،۴2سطح معناداری‹.)0/5 ،0
گوية جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر ،در میان ساير گويهها دارای مناسبترين
وضعیت است.
جدول ( )۱0اولویتبندی گویههای اثرگذار بر شاخص سیستم انگیزش و پاداش
گويه
جلوگیری از مقاومت در برابر تغییر
عدم ترس از بروز اشتباه
تشويق به دانشمداری
تقويت روحیه کار گروهي
پیشرفت شغلي

میانگین رتبهای
3/۴6
3/1۴
2/88
2/83
2/69
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نتیجهگیری
در اين پژوهش ،وضعیت شاخص های اثرگذار بر فرايند مديريت دانش در واحدهای
دانشگاه پیام نور شهر تهران بررسي شده است؛ بنابراين ،پس از مطالعة مباني نظری و
پژوهشي ،شاخص های اثرگذار شناسايي شده و با استفاده از نظرات تعدادی از
صاحب نظران اين حوزه به کمک روش گروه کانوني و با تکیه بر روش تحلیل
محتوای کمّي ،در نهايت  8شاخص که بیشترين آرای صاحبنظران را کسب کردهاند،
به عنوان شاخصهای کلیدی انتخاب شدند .نتايج اين پژوهش ،بیانگر آن است که بین
شاخصهای اثرگذار بر فرايند مديريت دانش که در اين پژوهش بررسي شدهاند،
تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین يافتهها نشان ميدهد ،اين تفاوت معنادار بین
گويههای اثرگذار بر اين شاخصها نیز وجود دارد؛ در اين میان ،شاخص رهبری
مناسبترين ،و شاخص سیستم انگیزش و پاداش ،نامناسبترين وضعیت را دارا
هستند .رهبری ،به عنوان بخشي از زيرساختهای اصلي سازمان ،از جمله مهمترين
عوامل داخلي سازمان محسوب ميشود .با علم به اين موضوع ،سازمانهای بسیاری
در جهت تقويت اين عامل و تبديل نمودن آن به نقطه قوّت اصلي سازمان خود گام
برداشتهاند .نتايج پژوهش حاضر نیز نشان داد که در میان شاخصهای اثرگذار بر
فرايند مديريت دانش در دانشگاه پیام نور ،شاخص رهبری ،مناسبترين وضعیت را
داراست؛ در اين میان ،انتخاب مدير سازمان به عنوان رهبر دانش ،مناسبترين
وضعیت را در سازمان داراست ،و اين امر ،نشاندهندة آن است که سازمان قصد دارد
با انتخاب فردی واحد در نقش رهبر دانش و مدير سازمان ،سمت و سويي واحد و
يکپارچه به فعالیتهای سازمان خود بخشیده و فرايندهای مديريت دانش را با ساير
فرايندهای انجام شده در سازمان همگام سازد .همچنین لزوم فرهنگسازی در سازمان
به منظور تبديل نمودن دانش و مديريت آن به بخشي الينفک از عملکردهای سازمان
و ايجاد جوّی مبتني بر اعتماد میان کارکنان ،به منظور اطمینان از حفظ موقعیت شغلي
آنان ،حتي در صورت تشريک دانش ،از جمله نقشهای رهبر سازمان است که نیاز به
توجه بیشتری دارد .بعد فناوری ،به عنوان بخشي جداييناپذير از دنیای امروزه،
محسوب ميشود .بررسيها نشان داد که بعد فناوری در فرايند مديريت دانش دانشگاه
پیام نور ،رتبة دوم را در میان  8شاخص بررسي شده به خود اختصاص داده و اين امر
نشاندهنده آ ن است که مديران سازمان از اهمیت اين عامل در تسريع بخشیدن و
بهبود فرايند مديريت دانش به خوبي آگاهي دارند و زيرساختهای الزم را به منظور
بهکارگیری فناوری در روند اشتراک ،تسهیم ،بهکارگیری و ذخیرهسازی دانش در
سازمان فراهم نمودهاند؛ در اين میان؛ گام نهادن در راستای مکانیزه نمودن فعالیتها،
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نخستین اقدام مديران محسوب ميشود .بهرهگیری از امکانات فراهم شده توسط
فناوری ،با هدف تسهیل ارتباطات و اقدام به برگزاری دورههای آموزشي و ساير
اقدامات مرتبط با آشناسازی کارکنان با مقدمات کار با سیستم مديريت دانش ،از جملة
ساير اقدامات محسوب ميشود .ابزارهای فناوری که دسترسي به پورتال سازمان را
سهولت بیشتری ميبخشند ،شناسايي شده و در سازمان استفاده شوند .نتايج بررسيها
نشان داد که بهرهگیری از فناوری به منظور شناسايي نیازهای دانشي افراد و ثبت آنها
و نیز تسهیل نمودن مستندسازی دانش اشخاص ،نیاز به توجه بیشتری دارد .منابع
سازمان به عنوان يکي از شاخصهای اثرگذار بر فرايند مديريت دانش در سازمان،
اولويت سوم را به خود اختصاص داده است؛ در اين میان ،بررسيها نشان داد که با
وجود آن که تجهیزات سازمان در وضعیت نسبتاً مناسبي برای تسهیل فرايند مديريت
دانش سازمان قرار دارد ،نیاز به بازنگری در آن مشهود است و لزوم حرکت به سوی
منابع مجهز به سیستمهای نوين ارتباطي احساس ميشود؛ ضمن اين که ميبايست
بودجة در نظر گرفته شده برای بخش مديريت دانش در سازمان بازنگری شده و با در
نظر گرفتن اهمیت مديريت دانش در سازمان ،مبلغ قابل توجهي از بودجه سازمان به
اين بخش اختصاص يابد .بديهي است که نخستین گام در جهت نیل به موفقیت در
اين فرايند ،نیازمند بهرهمندی از بودجه الزم و کافي است .نتايج بررسي نشان داد که
فرايند تسهیم دانش در سازمان ،به خوبي صورت ميپذيرد ،اما سازمان در فرايندهای
کسب و پااليش دانش و نیز مستندسازی تجربیات شخصي افراد با کمي مشکل روبرو
است؛ لذا لزوم ت وجه و اختصاص امکانات و بودجه کافي و نیز برگزاری دورههای
آموزشي با هدف آشناسازی افراد با چگونگي کند و کاو محیطي و کسب دانشهای
الزم و مستندسازی ،تعريف بخشي در سازمان برای پااليش دانش افراد به منظور
بهبود اين فرايندها احساس ميشود .فرهنگ به عنوان باورها ،ارزشها و آرمانهای
مشترک ،نقش مهمي در هدفگذاری و همسويي کلیه افراد و بخشهای سازمان به
منظور دستيابي به اهداف از پیش تعیین شده دارد .در مديريت دانش نیز فرهنگ
نقشي مهم ايفا ميکند .بررسي ما نشان داد که در میان شاخصهای اثرگذار بررسي
شده در اين تحقیق ،فرهنگ ،رتبة پنجم را به خود اختصاص داده است که لزوم توجه
بیشتر به آن به شدت حس ميشود .نتايج بررسيها نشان داد که ارتباطات شفاهي در
حد قابل قبولي در سازمان وجود دارد و افراد تجارب خود را در حد نسبتاً قابل قبولي
با ديگران تسهیم نموده و مديران سازمان از ايدههای نو استقبال ميکنند؛ در اين بین،
همچنان لزوم اشاعة فرهنگ تسهیم دانش و فراهمسازی امکانات ارتباط بین افراد
تیمهای مختلف وجود دارد؛ ضمن اين که سازمان ،نیازمند تالش بیشتر به منظور
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بهبود فرهنگ مستندسازی تجارب و افزايش ارتباطات میان افراد و نیز نهادينهسازی
پذيرش اشتباه به عنوان بخشي از فرايندهای کاری افراد است.
استراتژی نیز به عنوان نشاندهندة مسیر حرکت سازمان ،از جمله عوامل تأثیرگذار
بر فرايند مديريت دانش سازمان در نظر گرفته شده است .اين عامل در میان  8عامل
در نظر گرفته شده ،رتبة ششم را به خود اختصاص داده است .نتايج بررسيها نشان
داد که آشناسازی کارکنان با مفاهیم مديريت دانشي ،از اولويتهای استراتژيک مديران
سازمان محسوب ميشود .الگوبرداری از سازمانهای موفق به منظور دستيابي به
بهترين نتیجه ،آموزش افراد به منظور آشناسازی آنها با مراحل مديريت دانش و ابزارها
و ا مکانات کاربردی و آشنايي با نیازهای دانشي هر فرد و هر بخش سازمان و
اختصاص اولويت به اين نیازهای دانشي به منظور مرتغعسازی آنها از جمله مهمترين
اولويتهای استراتژيک مديران محسوب ميشود .نتايج بررسي نشان ميدهد که
هرچند وجود چشمانداز و افق دانشي به منظور جهت بخشیدن به فعالیتها ،کند و
کاو محیطي به منظور کسب دانشهای کلیدی ،وجود نقشة دانشي به منظور درک
نیازهای دانشي هر بخش و افراد کلیدی صاحب دانش ،وجود تیم مديريت دانش به
منظور جهت بخشیدن به فعالیتهای سازمان ،از اهمیت بااليي برخوردار هستند ،اما
اين عوامل در کانون توجه مديران استراتژيست قرار نگرفتهاند و نیازمند توجه و
بازنگری بیشتری هستند .بررسيها نشان داد با وجود اين که ساختار سازمان از اهمیت
بااليي برخوردار است ،اما دارای وضعیت چندان مناسبي در ارتباط با فرايند مديريت
دانش نیست .وجود دستورالعملها و قوانین زياد و انعطافپذيری پايین ،فرايند
مديريت دانش را در سازمان با مشکل روبرو ميکند؛ ضمن اين که به نظر ميرسد که
سازمان ،نیازمند وجود تیمهای دانشي و ارتباطات باز تیمي و بین تیمي به منظور
هدايت بهتر فرايند مديريت دانش است .سیستم انگیزش و پاداش ،طبق بررسي
صورت گرفته ،آخرين اولويت را در میان شاخصها به خود اختصاص داده است .با
توجه به اهمیت نقش وجود انگیزش در کارکنان و اعطای پاداش بر اساس عملکرد،
در تالش کارکنان به منظور دستيابي به پیشرفت که حاصل آن چیزی جز موفقیت
سازمان نیست ،لزوم توجه به اين عامل در سازمان حس ميشود .بررسيها نشان داد
که تالش در جهت به وجود آوردن شرايطي به منظور جلوگیری از مقاومت کارکنان
در برابر تغییرات و عدم ترس کارکنان از بروز خطا تا حدودی در سازمان اجرايي
شده است؛ اما تقويت روحیة کار گروهي و تشويق کارکنان به حرکت به سوی
دانشمداری و با هدف ايجاد انگیزش در دستيابي به پیشرفت شغلي ،از جمله
گامهايي است که نیازمند توجه بیشتری است.

مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور؛ تحلیل وضعیت گویههای اثرگذار بر...

127

منابع
آدينه قهرماني ،علي؛ عطاپور ،هاشم و هاشمپور ،لیال ( .)1390مطالعة وضعیت
زيرساخت های مديريت دانش دردانشگاه تبريز ازديدگاه اعضای هیئت علمي.
تحقیقات کتابداری و اطالع رساني دانشگاهي.87 – 63 :)57( ۴5 ،
آراسته ،حمیدرضا؛ بهرنگي ،محمدرضا و موسوی خطیر ،سیدجالل ( .)1388عوامل

مؤثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاههای ايران؛ تحلیل وضعیت موجود
گويهها .دومین کنفرانس بینالمللي مديريت دانش.
آرمسترانگ ،مايکل ( .)138۴راهبردهای مديريت منابع انساني؛ ترجمه خدايار ابیلي،
تهران :انتشارات فرا.
بهآذين ،فريد؛ کريمي ،بنیامین و مرادزاده ،محمد ( .)1385ده عامل موفقیت مديريت
دانش در سازمانها .تدبیر.36-33 :)169( 17 ،
پرهام ،شهره ( .)1389تبیین چالشهای پیاده سازی مديريت دانش و معرفي يک مدل
مناسب جهت پیادهسازی در دانشگاه شهید چمران اهواز .پاياننامه کارشناسي
ارشد دانشکدة علوم اجتماعي و اقتصادی.
پورنامداری ،مهین و لساني ،مهدی ( .)1388بررسي تطبیقي مؤلفههای مديريت دانش
در دانشگاههای شهر کرمان .دومین کنفرانس ملي مديريت دانش.
توربان ،افرايم؛ لیدنر ،دوروتي؛ مک لین ،افرايم و وترب ،جیمز ( .)1386فناوری
اطالعات در مديريت؛ دگرگوني سازمانها در اقتصاد ديجیتالي (جلد دوم)؛ ترجمه
مهديه توفیقي؛ حمیدرضا رياحي؛ حسین صامعي و پوريا قطره نبي ،تهران:
انتشارات دانشگاه پیام نور.
حاتمي ،علي ( .)1388وضعیت مديريت دانش در واحدهای دانشگاه پیام نور منطقه
 .12فصلنامة رهبری و مديريت آموزشي.115 - 93 :)۴( 3 ،
حاضری ،افسانه و صرافزاده ،مريم ( .)1385مديريت دانش و نقش کتابخانههای
دانشگاهي .مجله الکترونیکي نما.)5( 1۴ ،
حسیني ،زماني ( .)1386بررسي وضعیت زير ساخت های مديريت دانش در دانشکدة

علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضای هیأت علمي و ارائة
راهکارهايي برای بهبود آن .اولین کنفرانس ملي مديريت دانش تهران.
حقیقت منفرد ،جالل و هوشیار ،آيلر ( .)1389بررسي رابطة بین فرهنگ سازماني و
مديريت دانش (مطالعه موردی :شرکت ملي نفت ايران) .فصلنامة علمي پژوهشي
مديريت و منابع انساني در صنعت نفت.87 – 65 :.)12( ۴ ،

128

نامة آموزش عالی

داونپورت ،تامس اچ.؛ پروساک ،الرنس و رحمانسرشت ،حسین ( .)1379مديريت
دانش .تهران :نشر ساپکو.
رابینز ،استیفن ( .)1388مباني رفتار سازماني؛ ترجمه علي پارسیان و محمد اعرابي،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي.
ربیعي ،علي و ابراهیمیان ،پريا ( .)1389ارائة مدلي برای استقرار مديريت دانش در
سازمانهای دولتي (مطالعه موردی :شرکت مگفا) .پاياننامة کارشناسي ارشد.
ربیعي ،علي و باقرزاده ،مريم ( .)1389بررسي مدل مفهومي مديريت دانش و ارائة
روش اجرايي در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران ،پاياننامة کارشناسي
ارشد ،دانشکدة علوم اجتماعي و اقتصادی دانشگاه پیام نور.
ربیعي ،علي و معالي ،مهناز ( .)1391مديريت دانش؛ فرايندها ،رويکردها .تهران:
انتشارات تیسا.
ربیعي ،علي و معالي ،مهناز ( .)1391بررسي زيرساختهای اعمال مديريت دانش و
ارائة الگوی بهبود در مراکز آموزش عالي؛ سیاست علم و فناوری.16- 1 :17 ،
رهنورد ،فرجاله و محمدی ،اصغر ( .)1388شناسايي عوامل کلیدی موفقیت سیستم
مديريت دانش در دانشکدهها و مراکز آموزش عالي تهران .مديريت فناوری
اطالعات.52 – 37 :)3( 1 ،
سلیمي ،قاسم و صباغیان ،زهرا ( .)1388ارزيابي راهبردهای مديريت دانش در
محیطهای آموزش عالي (مطالعه موردی :دانشگاه خلیج فارس) .دومین کنفرانس
ملي مديريت دانش.
شهرکي ،زهره ( .)1388بررسي عوامل زمینه ساز مديريت دانش در سازمان آموزش و
پرورش استان بوشهر .پاياننامة کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور واحد بوشهر.
شیرواني ،علیرضا؛ صفدريان ،علي و علوی ،پیام نور ( .)1388میزان حاکمیت
فرايندهای مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .مديريت اطالعات
سالمت.82 - 75 :)1( 6 ،
صیف ،محمدحسن؛ عالينژاد ،حمید و صالحي ،مسلم ( .)1385سیستمها و آينده
مديريت دانش .تدبیر.)171( 17 ،
عدلي ،فريبا ( .)1388سهیمسازی تجربه؛ پرهیز از آزمون و خطا .تدبیر61 :)202( 20 ،
– .65

129

...مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور؛ تحلیل وضعیت گویههای اثرگذار بر

 عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در.)1386(  کیومرث، فتانه و نیازآذری،عمويي
– 93 :1۴ ، دانش و پژوهش در علوم تربیتي.دانشگاههای پیام نور استان مازندران
.106
. نقش منابع هوشمند در مديريت دانش.)1383(  علیرضا، آلبرتو و گنجي،کارنیرو
.)3-۴( 19 ،پژوهشنامة پردازش و مديريت اطالعات
 مديريت دانش از ديدگاه يک استراتژی تجاری؛ ترجمه صديقه.)1382(  کارل،کالست
.)۴  و3( 18 ، فصلنامة پژوهشنامة پردازش و مديريت اطالعات،احمدی فصیح
.)176( 17 ، تدبیر. دانشِ مديريت دانش.)1386(  میثم،نوروزيان
 تفسیری و پست مدرن)؛-  نمادين، تئوری سازمان (مدرن.)1387(  ماری جو،هچ
. انتشارات افکار: تهران،ترجمه حسن داناييفرد
Alazmi, mutirion & zairi, Mohamad (2003).Knowledge management
critical success factors, Journal of knowledge Management 15 (3):
199-204.
Amidon, M. Debra (1999). Knowledge Millennium Generation.
[Online], www.entovation.com /whatsnew/millennium.htm
Butnariu, Monica & Milosan, Ioan (2012). Preliminary assessment of
knowledge management in universities original research,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62: 791-795.
Chang, Mong-Yuan; Hung, Yu-Chung; Yen, David C. & Tseng, Paul
T. Y. (2009). The research on the critical success factors of
knowledge management and classification framework project in
the Executive Yuan of Taiwan Government, Expert Systems with
Applications, 36 (3): 5374-5386.
Chang, Chi-Cheng; Tseng, Kuo-Hung; Liang, Chaoyun & Chen, ToYu (2013). Using e-portfolios to facilitate university students'
knowledge management performance: E-portfolio vs. nonportfolio Original Research, Computers & Education, 69: 216224.
Chuang, S. H. (2003). A resource-based perspective on knowledge
management capability and competitive advantage: An empirical
investigation. Expert Systems with Applica ons, 27: 459-465.
Ferguson, S. & Weckert, J. (2005), Knowledge management systems
and the search for totality. Information Online 2005: 12th
Conference & Exhibition, Sydney, February, pp: 1-3. Available
at: http: //conferences.alia.org. au/online2005/papers/a1۴.pdf

نامة آموزش عالی

130

Gold, A. H.; Malhotra, A. & Segars, A. H. (2001). Knowledge
management: An organizational capabilities perspective. Journal
of Management Informa on Systems, 18: 185-214.
Gottschalk Petter (2005). Strategic knowledge management
technology, Idea group Publishing.
Choi, Jinho; Yi, Sangyoon & Lee, Kun Chang (2011). Analysis of
keyword networks in MIS research and implications for predicting
knowledge evolution Original Research Article, Information &
Management, In Press, and Corrected Proof, available at www.
plosone.org
Ross, Ron et al (2005). Recommended Security Controls for Federal
Information Systems, NIST Special Publication, 53.
Manasco, B. (2000). The trials and triumphs of the knowledge era.
Retrieved
May
15,
2010,
from
http://webcom.com/quantera/empires. html
Trussler, S. (1998). The rules of the game. Journal of Business
Strategy, 19 (1): 16-19.
Yeh, Yu-chu; Yeh, Yi-ling &Chen, Yu-Hua (2012). From knowledge
sharing to knowledge creation: A blended knowledgemanagement model for improving university students’ creativity
Original Research, Thinking Skills and Creativity, 7 (3): 245-257.

