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اسـتقرارهدف پژوهش، بررسي وضعيت: چكيده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم مديريت دانش در 

روش . باشـد  از ديدگاه اعضاء هيئـت علمـي مـي   
تحقيق از نظر اهداف كاربردي و به لحـاظ شـيوه   

آوري اطالعات، توصيفي از نـوع پيمايشـي    جمع
باشد كـه   مي نفر 149است و جامعه آماري شامل 

اي بـه   نفر از آنان به شيوه تصادفي طبقه 80تعداد 
ــاري   ــه آم ــوان نمون ــدند عن ــاب ش ــزار . انتخ اب

 28ها پرسشنامه مديريت دانش با  آوري داده جمع
گويه در سه محور؛ فني، فرهنگي و مـديريتي بـا   

ــايي   ــريب پاي ــود 91/0ض ــل  . ب ــه و تحلي تجزي
هاي  دهد كه از نظر زيرساخت اطالعات نشان مي

اي، فرهنــگ ســازماني و مــديريتي  فنــي و حرفــه
انـش در  وضعيت مناسبي براي استقرار مديريت د

دانشگاه آزاد اسالمي وجود ندارد و نيازمند توجه 
در پايان با توجه بـه  . جدي مديران دانشگاه است

نتايج حاصله، پيشنهاداتي براي بهبود بخشيدن بـه  
  . وضعيت ارائه شده است

Abstract: The main purpose of this 
research is to study the current 
situation of knowledge management 
infrastructures from the viewpoint of 
faculty members of Islamic Azad 
University, Qom branch. 
Methodology is practical in terms of 
target and it is a descriptive-survey 
study as far as collection of data is 
concerned. Statistical population 
was consisted of 149 faculty 
members from whom 80 people 
were selected randomly as sample 
group. Data collection tool was 
knowledge management 
questionnaire consisted of 28 
statements in three main domains of 
technical, cultural and managerial 
with durability coefficient of 0.91. 
The results of research indicate that 
there are problems related to the 
technical, managerial and 
organizational culture of the afore-
mentioned university which 
demands undivided attention of 
authorities. According to the results, 
recommendations have been made 
for improving the situation of 
knowledge management in the 
university. 
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 مقدمه
است كه اي  هه يك جامعه مبتني بر دانش مقولجهت دسترسي ب حركت شتابان در

اطالعات  فنّاوريظهور و بروز . مورد توجه واقع شده است ها سازمانتمام  امروزه در
هاي جديد را پيش پاي  پارادايم، ارتباطات و نفوذ آن به تمام ابعاد زندگي بشر و

ين امر مستثني نيز از ا ها دانشگاه. همگان قرار داده و زندگي را متحول ساخته است
را جهت  بتوانند مزيت رقابتي خود تااند  هنبوده و دچار تغييرات و تحوالت زيادي شد

، با استفاده از ابزارهاي مديريتي نوين، ر محيطمقابله با شرايط متغي ادامه حيات و
آخرين مباحث  مديريت دانش به عنوان يكي از. كنندحفظ  ها و اصول نو تكنيك

رغم گذشت بيش  امروزه علي. ي مذكور استها سازمانكمك به  راستاي سازماني در
ترين  كليدي جديدترين و يكي از هنوز، مديريت دانشموضوع طرح  دهه از دو از

 در، 1سابقه مديريت دانش. آموزش عالي است مراكز و ها دانشگاه مباحث مديريتي در
ي خود را صاحبان حرف تجارب تخصص گران و واقع به صدها سال پيش كه صنعت
، همكاران زماني و( استنمودند وجود داشته  مي به فرزندان و شاگردان خويش منتقل

 جدي وارد بطور 1990اوايل دهه زاين واژه ا اما. اين منبع ذكر نشده)49: 1388
است بنيان سازمان  معتقد 2اين زمينه دراكر در. سازماني شده است مباحث مديريتي و

). 11: 2000( نيست بلكه دانش است فنّاوريحتي  مايه وسر، يك به پول قرن بيست و
جامعه  مهم در ارزش و منبع اقتصادي با به منزله تنها كار و از سرمايه يا دانش فراتر و

، موفق آن عوامل بنيادي است كه كاربرد دانش يكي از. محور مطرح است دانش
 علمي وهاي  نند برتريبتوا، خدمات بديع ارائه داده كند تا مي ياري را ها دانشگاه
با تبديل ، آن برداري مطلوب از و براي بهره حفظ نمايند را هاي رقابتي خود مزيت

 سازي و انتقال به كليه اعضاء و ذخيره، قابل ثبت و 4به دانش صريح 3دانش ضمني
 اهداف سازمان خود به پيشبرد ها دارايي ارتقاء كشف و و بامؤثر  كاربرد انتشار و
 ايجاد توسعه پايدار و و جهت رشد در و). 49-51: 1388، همكاران ماني وز( بپردازند

تخصص   و ها هدايت مهارت كارگيري وبا ب، محيطي پويا در سازمان حركت كرده
  . خالقيت سوق دهند سازمان را به سمت يادگيري مداوم و، كاركنان خود
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است كه اي  هحفظ دانش به گون انتقال و، تسهيم خلق و فرايند؛ مديريت دانش
 و 2هولسچر، 1هافمن( برد سازمان بكار اثربخش دراي  هعنوان شيوه ب بتوان آن را

توسعه  برداري و بهره عبارت دوم مديريت دانش عبارت ازه ب). 178: 2005، 3شيريف
است  ويج معتقد. جهت تحقق اهداف آن است دانشي يك سازمان درهاي  دارايي

، هاي انساني قابليت و ها نگرش، ي انسانيمديريت دانش دربرگيرنده رفتارها
، 4ويج( هاي پيچيده است فنّاوري وها  رويه، عمليات، الگوها، كار كسب وهاي  فلسفه
 فرايندي كه طي آن سازمان به توليد تعريف ديگري مديريت دانش را در). 2: 2002

، 6ي چيتاك و 5نوناكا( دانند پردازد مي مي سرمايه فكري خود يا دانش و ثروت از
 دست محور دانش هاي فكري و دارايي ارزش از كه طي آن سازمان به ايجاد). 1995
هاي  مستلزم به اشتراك گذاردن دانش بين كاركنان بخش ،ارزش اغلب ايجاد يابد و مي

 شود مي دانشي كه مديريت ،اين اساس بر. ستا ها سازمان حتي ساير يا سازمان و
  . يح استصر نوع دانش ضمني و دو شامل هر

گيرد اين دانش در  مي دانش ضمني معموالً در حيطه دانش شخصي و تجربي قرار
 هاي برقراري ارتباط، تدريس، مشاركت در دانش، چوب ارتباطات باالي انسانيچار
علمي هاي  ها و انجمن شاگردي در فضاي دوستانه و كاري و از طريق كنفرانس -استاد

ترفندهاي به كار گرفته ، درك هر شخص شعور و، بصيرت بينش و. قابل انتقال است
در حوزه دانش ضمني قرار دارد بنابراين به سادگي قابل ، كس شده توسط هر

از طريق مشاهده و تقليد به  ها نيست و تبديل به قوانين و دستورالعمل كدگذاري و
شود كه جنبه  مي و دانش صريح به دانشي اطالق). 41: 1385، كريمي( آيد مي دست

سازي  بندي و ذخيره طبقه، تري دارد و به خوبي قابل دسترسي و فنيتر  عقالني، تر ينيع
ه پذير است اين دانش ب گذاري آن به راحتي امكان است و به همين دليل به اشتراك
و  مكتوبهاي  نامه، هاي انجام كار يا روشها  صورت نظامند در دستورالعمل

  ). 1383، ورچيان و همكارانق( شود مي ديده، هاي اطالعاتي پايگاه
شناسايي و پيگيري دانش جمعي سازمان ، ها سازمانهدف از مديريت دانش در 

در عرصه  ماندگار براي رقابت ها سازمانبراي رسيدن به اهداف استراتژيك و كمك به 
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مديريت دانش به ). 51: 1388، زماني و همكاران( جهاني و باقي ماندن در آن است
، تسهيم، توسعه، سازي و سازماندهي محيطي است كه بكارگيري ماهنگه، دنبال تنظيم

مديريت ؛ پذير باشد بنابراين از اهداف مديريت دانش تركيب و ادغام دانش امكان
از طريق بكارگيري  بخشي به دانش كه داراي باالترين درجه اهميت در سازمان بوده و

د در سازمان براي دسترسي به سازي كليه نيروهاي موجوآوري شده و توانا دانش جمع
از ديگر ). 428: 1388، زاده ماه آتشك و( جهت اهداف سازماني است استفاده در آن و

، تركيب اطالعات با تجارب موجود براي ايجاد پايگاه دانش قابل مديريت ،اهداف
دسترس  در اشاعه و، اشتراك، ذخيره، بندي و سازماندهي دسته، يآور جمعشناسايي و 

منابع اطالعاتي موجود و  استفاده بهينه از سطح سازمان و ادن دانش درقرار د
 مكاني استفاده از منابع هاي زماني و راستاي كاهش محدوديت سازي منابع در ديجيتال

گرو شناسايي درست  آميز مديريت دانش در بنابراين انجام موفقيت .)همان( باشد مي
 هاي آن و هدف ها و مأموريت، زهاتشخيص نيا درك و، هاي عملكردي دانش الويت

  . باشد مي هاي مديريتي وابسته به سازمان فراهم ساختن حمايت
مختلفي هاي  دسترسي به اهداف ذكر شده مؤلفه براي استقرار مديريت دانش و

، دهنده مديريت دانش را شامل عوامل فرهنگي تشكيلهاي  دخالت دارند بعضي مؤلفه
اي  هو عد). 54: 1388، همكاران زماني و( دانند مي ورياسياست و فنّ، عمل فرايند

عوامل مؤثر را شامل ) همان( به نقل از )2000( 2و جاش 1ديگر جون هولسابل
 عوامل بيروني انگيزه كارمندان و، سازگاري سازماني، وريفنّا، مديريت، فرهنگ

، انيفرهنگ سازم: اكثر الگوهاي مديريت دانش به نقش سه عامل دانند اما در مي
در اين ، و مديريتي اشاره شده است كه به دليل اهميت آنهااي  هحرف عوامل فني و

پرداخته شده  ها دانشگاهمديريت دانش به ويژه در  پژوهش به نقش اين عوامل در
  . است
 محور موفق محسوب فرهنگ به عنوان قلب دانشگاه دانش: فرهنگ سازماني - 1
ها اين است كه فرهنگ و نگرش مجموعه  ترين قدم يكي از مهم ،در اين راستا. شود مي

 اين فرهنگ و تك اعضاي دانشگاه نسبت به اشتراك و تسهيم دانش تغيير يابد و تك
درك نادرست كاركنان از  اصالحاينكار مستلزم . درك شود نهادينه و) تسهيم دانش(

مديريت  رد. سازمان است مزاياي تسهيم دانش در سازي آنان با آشنا مديريت دانش و
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منجر به كاهش تمايل كاركنان به تسهيم ، عملكرد فردي تأكيد بيش از حد بر، دانش
 هاي مبتني بر تسهيم دانش متوقف فعاليت، شود در اين حالت مي دانش با ديگران

گردد زيرا افراد به دليل ترس از دست دادن قدرت و جايگاهي كه بواسطه دانش  مي
احتماالً  دهند و مي ميلي نشان دانش خود با ديگران بيتسهيم  دراند  هخود بدست آورد

، ولي پاداش به آنها تعلق نگرفتهاند  هديگران قرار داد را در اختيار از اينكه دانش خود
كار تيمي به جاي عملكرد فردي  بنابراين تأكيد بسيار بر. كنند مي احساس ناخشنودي

عبارتي ديگر نيروي انساني به . ضروري است براي استقرار مديريت دانش الزم و
زيرا الزمه تبديل . عدم موفقيت مديريت دانش است ترين عامل موفقيت يا مهم

هاي هوش  تمام پيشرفت اطالعات به دانش تفسير است و اين كاري است كه با
تنها  هنوز خارج از حيطه قدرت و توانايي ماشين بوده و، هاي خبره مصنوعي و نظام

: 1388، صابري و باجي( متبحر است وي انساني متخصص وحوزه اختيارات نير در
كاركنان سازماني به جاي رقابت ، در نتيجه گسترش فرايندهاي مديريت دانش). 458

خود با هدف بالندگي سازماني رو هاي  مخرب به همكاري سالم و اشتراك انديشه
، اتاستفاده از خرد جمعي در تصميم انديشي و خواهند آورد گسترش جلسات هم

، تفكر خالق و انتقادي، انجام كارهاي تيمي و گروهي، ها و انديشه ها تبادل تجربه
احترام به نظرات افراد صاحب ، شكيبايي در برابر اشتباهات يكديگر، اعتماد متقابل

  . از تغييرات مربوط به فرهنگ سازماني كاركنان استاي  هتنها گوش... دانش و
هنجارهاي  هاي مشترك است كه در ارزش و فرهنگ سازماني نظامي از باورها

، 2چاسمير و 1كوبرگ( كند مي رفتاري نمود پيدا كرده و روش زندگي سازمان را تعين
اهميت فرهنگ سازماني در مديريت دانش به قدري زياد است كه وقتي ). 397: 1987

، گفرهن: نام ببرد گفت از رابرت باكمن خواسته شد سه عامل حياتي مديريت دانش را
دانش  فرهنگ رابطه بين افراد و). 71: 1987، 4گريسون و 3اودل( فرهنگ، فرهنگ

موجبات برداشته ، كند و زمينه تعامل اجتماعي را ايجاد كرده مي سازماني را تعديل
سطح  سن و، برطرف شدن موانعي از قبيل قوميت شدن موانع تسهيم دانش و

خبرگان و كارشناسان مانند دهد سبب شود ذهن  اجازه نمي شود و مي تحصيلي
   .دست نخورده باقي بماند سياه ناشناخته وهاي  جعبه
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مديريت  ي اطالعات در مالكيت وفنّاور: )ي اطالعاتفنّاور(اي  هحرف فني و -2
توانند با  مي ازدياد و اداره دانش نقش بسزايي داشته، دانش از طريق خلق

ترين زمان و بصورت  كوتاه ا را دره بيشترين فعاليت، سازي دانش پراكنده يكپارچه
ي اطالعات مانند فنّاورتسهيل شده به انجام برسانند و از طريق بسترهاي مبتني بر 

سازي دانش موجود  افزاري عالوه بر ذخيره هاي نرم پورتال و گروه، اكسترانت، اينترنت
ش در تسهيم دان، مواقع ضرورت براي استفاده كاركنان در، تك پرسنل در ذهن تك
، سازي مديريت دانش بنابراين از ابزارهاي مهم پياده. برداري قرار دهند مورد بهره
تجارب ، طريق اين عامل از كوشند مي ها سازمان. ي اطالعات استفنّاوراستفاده از 

، عنوان ذخاير ارزشمنده ذهن آنان را ب گرانبهاي كاركنان و دانش ضمني توليد شده در
افزارهاي  كه به صورت نرم برداري كنند نياز بازيابي و بهرهمواقع  در نگهداري و، ضبط

هاي  هاي تبادل اطالعات و گروه شوند و از طريق سيستم مي تحت شبكه سازماندهي
كوشند با طراحي بانك اطالعاتي دانش پرسنل و سنجش سطح دانش آنها در  مي مجاز
زمان را در سا، مختلف موضوعي و ميزان اوقات قابل تخصيص آنانهاي  زمينه
، صابري و باجي( ترين تيم ممكن براي يك پروژه يا مسأله ياري كنند دهي كامل شكل
مديريت دانش شامل ايجاد  هاي فني استقرار بنابراين زيرساخت). 460: 1388
، و تبادل دانش مانند اينترنت انتقال، سازي اطالعاتي مناسب براي ذخيرههاي  سامانه

، افزارها افزارها و نرم تسهيل دسترسي به سخت، افزاري هاي نرم گروه اكسترانت و
 و ي اطالعاتفنّاورزمينه  ارتقاء مهارت كاركنان در، استفاده از توان فني متخصصان

 بندي شده براي مديريت دانش در ابزارهاي طبقه. ارائه خدمات مستقيم به آنان است
، ابزارهاي مديريت محتوا ،هاي وبي پورتال، ها ي اطالعات شامل اينترنتفنّاورمورد 
 گرا و هاي اطالعاتي شي بانك، ابزارهاي بازيابي اطالعات، هاي مديريت اسناد سيستم
، گروه ابزارها هاي كار گروهي و سيستم، هاي انتشار الكترونيكي سيستم، اي رابطه
هاي  سيستم، ابزارهاي كمكي روميزي، ابزارهاي كاربردي، فشارهاي  يفنّاور

، تجاريهاي  مهندسي مجدد فرايند، ها پردازي  داده، ها انبارهاي داده، مدار مشتري
ي فنّاورو به ويژه  يفنّاورو ) 183 -190: 2002، 1تيندل( افزارهاي خلق دانش است

ساز  هاي مختلف سازمان و زمينه ترين عوامل ارتباط بين بخش اطالعات يكي از مهم
  ). 65: 1386، زاده حسن( انتقال دانش است

                                                                                                                                      
1. Tyndal  
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عبارت ديگر الزمه ه ب. مديريت دانش نيازمند رهبري اثربخش است: مديريتي -3
پيشرو بودن رهبران آن است تا ، ها سازمان و ها دانشگاه تحقق مديريت دانش در

تأثير ها  فرهنگ و ارزش و، كاركردها، همه فرايندها پيكره دانشگاه بر بتوانند با نفوذ در
با تخصيص  ها با خود همراه سازند و خشگذاشته و اعضاء را در همه سطوح و ب

 در، مديريت دانش درآمدهاي بالقوه توليد شده از استفاده از منابع مالي مناسب و
، ين اهداف مديريت دانش براي كاركنانيو با تب جهت رشد دانش سازماني تالش كنند

، انشمبناي د هاي كالن دانشگاه بر تدوين استراتژي، نزديك كردن آنان به يكديگر و
 تمام ابعاد فراهم ساختن دسترسي به هوش سازماني در، هاي انتقال تسهيل كردن راه

عملكرد مطلوبي در تحقق مديريت دانش داشته ، اطمينان اعتماد و جو ايجاد دانشگاه و
ا رهبران آنان بايد ب مديران و ها دانشگاه براي استقرار مديريت دانش در. باشند

جهت توسعه و  در حمايت الزم را، مديريت مشاركتي اعمال آگاهانه و هوشمندي،
، پايگاه دانش، رساني اندازي مراكز اطالع طريق تخصيص منابع و راه انتقال دانش از

اعمال ، تكنولوژي، سازي فرهنگ علمي و بهينههاي  انجمن، هاي علمي كنفرانس
، فكريي ها طريق توجه به سرمايه رفع خالء دانش از، محوري هاي دانش استراتژي

. به منصه ظهور برسانند... ي داخل و خارج وها دانشگاهايجاد انگيزه و تبادل دانش با 
هاي  ساختزير، حمايت كرده يادگيري آن را تبليغ و به عبارت ديگر آنان دانش و
مراكز ، انسان -شبكه تعاملي رايانه ، هاي دانش پايگاه، ها دانشي مناسب مانند كتابخانه

روابط  اجرا و نظارت كنند و، محور را طراحي تارهاي سازماني دانشساخ تحقيقاتي و
 خوبي تنظيم كرده و باه ب) علمي هيئتمانند اعضاء ( كنندگان دانش را با عرضه خود

استفاده دانش را از طريق  آنان همكاري مناسب داشته باشند و فرايندهاي ايجاد و
حيه كار گروهي را به وجود و رو دانش را هدايت سازي راهبردي تقويت و تجاري
، زاده ماه آتشك و( تدوين نماينداي  هضوابطي را براي ادامه كار و پيشرفت حرف، آورده
. بنابراين واژه مديريت دانش در برگيرنده موضوعات مختلفي است). 430: 1388

. محور است هاي اقتصادي دانش علت ايجاد اين نگرش به دليل انتقال و حركت سيستم
علمي  مراكز و ها سازمانش به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي مزيت رقابتي كسب دان

به دقت به مقوله استفاده از دانش توجه كنند  ها دانشگاه شود اگر مي و خدماتي شناخته
به اين نكته خواهند رسيد كه ميزان دانش موجود بيشتر از آن چيزي است كه 

د تحليل درستي از وضعيت استقرار كوش مي محقق، در اين تحقيق. دهند مي تشخيص
، اطالعات فنّاوريمديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در ابعاد مختلف 

  . علمي بدست دهد هيئتفرهنگي و مديريتي با مراجعه به ديدگاه اعضاي 
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  لهئبيان مس
شوند و نقش حياتي  مي اشاعه دانش محسوب جمله مراكز اصلي توليد و از ها دانشگاه

 كارگيري صحيح مديريت دانش وها با ب دانشگاهدر پيشبرد سطح علمي جامعه دارند 
امكانات آن در امر تسريع و تسهيل دستيابي به اطالعات قادر خواهند بود  استفاده از

مقايسه با ساير  پروري خود را افزايش داده و به مزيت رقابتي در هاي دانش قابليت
تواند منافع  مي استفاده مؤثر از مديريت دانش ،ابندمراكز رقيب دست ي و ها دانشگاه

 ها دانشگاهاز جمله منابع درآمدزايي . به دنبال داشته باشد ها دانشگاهاقتصادي نيز براي 
 توان به فروش محصوالت علمي مانند مقاالت و تأليفات و جذب دانشجو از ساير مي

لقوة مديريت دانش در اب يها با توجه به قابليت .كشورها براي تحصيل اشاره كرد
و فراهم نمودن اي  هرشت  بين، هاي گروهي توان در انجام پژوهش مي از آن، ها دانشگاه

 اشتراك دانش و، ي ديگرها دانشگاهامكان ارتباط پژوهشگران با مراكز تحقيقاتي و 
و مؤثرتر مديران به تر  و پيشبرد بيشتر علم و دسترسي سريعتر  انجام تحقيقات گسترده

  . گيري استفاده كرد اطالعات مورد نياز براي تصميم
و  ها دانشگاهمستلزم حمايت همه جانبه مديران ، سازي مؤثر مديريت دانش پياده

 دهي سيستم پاداش، ساختار سازماني، هاي سازمان ارزش اعمال تغييراتي در فرهنگ و
افشار زنجاني ، اللهي فتح( باشد مي به سمت اهداف آن) نه ناگهاني( و حركت تدريجي

 دانشگاه و ساخت مديريت دانش در سازي زير به منظور بهينه). 546: 1388، و نوروزي
الزم است دانشگاه از وضعيت موجود اين عوامل آگاهي ، نياز اعمال تغييرات مورد

سنجي راهي براي آگاهي از وضعيت زيرساخت موجود و  مطالعه امكان. داشته باشد
تواند  مي اين كار تحقيقاتي. براي بكارگيري مديريت دانش استميزان آمادگي دانشگاه 

با . باشدها  شكست و جلوگيري از تحمل هزينه ،گامي اساسي در كاهش ميزان ريسك
سازي  رسد از ميان عوامل متعدد كه در موفقيت پياده مي توجه به موارد فوق به نظر

ساختار ، عوامل انساني ند توجه به سه عامل فرهنگ سازماني ومديريت دانش مؤثر
واالت ئبه عبارت ديگر س. تر است مهم ها دانشگاهفني و نظام اطالعاتي و مديريتي 

وضعيت  علمي در ارتباط با هيئتديدگاه اعضاي  -1: اصلي اين تحقيق عبارتند از
 -2اورانه جهت استقرار مديريت دانش چگونه بوده است؟ فنّ هاي ساختموجود زير

فرهنگ سازماني دانشگاه براي استقرار مديريت هاي  اخصآيا وضعيت موجود ش
آيا عملكرد مديريت دانش در رابطه با فراهم آوردن امكانات  -3 دانش مناسب است؟

الزم براي اجراي مديريت دانش در دانشگاه مطلوب بوده است؟ در اين پژوهش 
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واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي  است وضعيت موجود عوامل ياد شده در محقق درصدد
علمي مورد بررسي قرار دهد تا در صورت نياز و  هيئتاز ديدگاه اعضاء  را

در آينده مانع ، ها ريزي و اتخاذ راهكارهايي براي ايجاد يا اصالح اين زيرساخت برنامه
  . هاي اجتماعي شوند از خسارت

  
  پيشينه تحقيق

اي مديريت ميزان آمادگي مؤسسات آموزش عالي براي اجر) 325: 2000( 1راولي
چنين نتيجه  را در آموزش عالي انگلستان بررسي و قابليت اجرايي مفاهيم آن دانش و

 فرهنگ و جدي در آمد نيازمند تغييرات مهم وكار گرفت كه مديريت دانش مؤثر و
 2مك كارتي. دهي است گذاري و پاداش ارزشهاي  سيستم ساختار سازماني و، ها ارزش

 يك و فرايندهاي استفاده از آن در آموزش عالي نشان داددر ارزيابي استراتژ) 2006(
 امر تدريس و يادگيري بهبود يافته و، ها دانشگاه كه با كاربست مديريت دانش در

 كمك زيادي به كاركنان و شود و مي دانش به راحتي ميان اعضاء دانشگاه تسهيم
طي ) 2000( 4رشينگوپاالك و 3سانترو. نمايد مي تحقيق امر متوليان دانش بويژه در

داراي ساختار  ها دانشگاهشود كه  مي كه تبادل دانش هنگامي تسهيل نددريافتاي  همطالع
برخوردار  از اهداف واضحي. ثابت و محكمي باشندهاي  سازماني ماشيني و فرهنگ

 و مارتين 5مارتين. اطمينان استوار شده باشد بوده و ارتباطات براساس اعتماد و
مديريت  تأثير رهبري را در، نقش كليدي رهبري در آموزش عالي در بررسي) 2005(

مديريت ، مديريت بحران، مديريت سياست، مديريت زمان، مديريت شبكه، محيط
نشان دادند عامل رهبري كنترل  ،سازي رهبران آينده مطالعه كرده آماده شكاف دانش و

نشان ) 137: 2006، 6دالكر( .مديريت آن دارد روي محيط پردازشي دانش و وسيعي بر
هايي را جهت تسهيم دانش كه در  راه داد كه يك سازمان جهت تضمين بقاي خود بايد

درون سازمان نياز دارد يا نياز خواهد داشت پيدا كند برخي از منابع استراتژيك مهم 
، اي هر نقطه پيوند متخصصان در سراسر سيستم سازماني در: از تسهيم دانش عبارتند

، ها ترويج بهترين روش، اجتناب از اشتباهات، هاي متخصصان ازي فعاليتاستانداردس
                                                                                                                                      
1. Rowley 
2. Mecorthy 
3. Santoro 
4. Gopalakrishnan  
5. Martin 
6. Dalkir 
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هاي  تعامل بودن براي كسب قابليت در ايجاد شهرت و، كاهش زمان براي نخبگان
نشان دادند كه ايجاد اي  همطالع در) 345-348: 2000( 2و نوبوكا 1دير. استراتژيك

هنجارها و پيوندهاي  ت ويت مقررافشفا گرو وضوح و تسهيم دانش درهاي  شبكه
) 94 -113: 2002( و همكارانش 3بر اساس تحقيق ارديچويلي. قوي ميان اعضاء است

 راهنمايي اشتباه اعضاي گروه از و انتقاد ايجاد اعتماد از عوامل انگيزنده و ترس از
فرهنگ سازماني كه مشوق اكتشاف و نوآوري باشد به  .موانع تسهيم دانش هستند

حالي كه فرهنگ سازماني كه فقط نبوغ فردي را  در ،كند مي مكتسهيم دانش ك
تبادالت ، دهد مانع تسهيم دانش شده و بدون فرهنگ پذيراي تسهيم دانش مي پرورش

 در ها بررسي). 51: 2003، 5و پرويز 4ترينكا( افتد بخش اتفاق نميدانش به صورت اثر
رسالتي  و) نوآورانه( پذير افانعط، سازماني مشاركتيهاي  ايران نيز نشان داد فرهنگ در

علمي دارند و فرهنگ مبتني بر ثبات  هيئترابطه مثبتي با تسهيم دانش در بين اعضاء 
اين رابطه بين فرهنگ سازماني و تسهيم  با فرايندهاي تسهيم دانش ندارند واي  هرابط

، و همكاران خاكپور( گردد مي شود تعديل مي دانش با توجه به روشي كه دانش تسهيم
هاي استقرار مديريت  ساختدر مطالعه ديگري براي بررسي زير). 91 -105: 1388

علمي به اين نتيجه رسيدند كه از  هيئتدانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاء  دانش در
هاي فني براي مديريت دانش مشكلي وجود ندارد ولي از نظر مديريتي  نظر زيرساخت

، همكاران زماني و( ت دانش وجود نداردمناسبي براي مديري فرهنگ سازماني جو و
 در تحقيق ديگري داليل عدم استقرار موفق مديريت دانش در). 46 -66: 1386

، مداري وجود فرهنگ دانش، مندي از استراتژي دانش هبهر، هاي مديريتي حمايت
استفاده ، ساختار سازماني مناسب، هاي تكنولوژيكي الزم مندي از زيرساخت هبهر

تمام ابعاد مديريت  تمامي انواع دانش و تمركز بر، ابزارهاي مديريت دانشاثربخش از 
در مطالعه ديگري ). 451 -466: 1388، همكاران آتشك و( دانش توصيف شده است

، تدوين برنامه استراتژيك بر مبناي مديريت دانش .)464: 1388( همكاران صابري و
طراحي ، دستمزد بر اساس دانش بيني نظام پاداش و پيش، دانشهاي  تشكيل تيم

، ذخيره دانش توليد شده در گذشتههاي  طراحي سيستم، سيستم ارزيابي دانش سازمان

                                                                                                                                      
1. Dyer 
2. Nobeoka 
3. Ardichvili 
4. Catherine 
5. Pervize 
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طراحي نقشه دانش ، هاي مجازي تبادل اطالعات و تشكيل گروههاي  طراحي سيستم
تسريع فرايند  كارهاي مناسب براي تسهيل و كتابخانه و تغيير فرهنگ سازماني را از راه

 نمايد مي رساني توصيف مراكز اطالع وها  كتابخانه سازي مديريت دانش در پياده
مجموعه  در بررسي عوامل مؤثر بر اجراي مديريت دانش در) 467: 1388، كريمي(

 نبود ارتباطات مناسب ميان كاركنان جهت تبادل دانش و؛ دانشگاه گيالنهاي  كتابخانه
 ترين مانع و عامل بازدارنده اجراي همعدم استقبال آنها از يادگيري مشاركتي را م

تحليل عوامل مؤثر بر  در بررسي و .)25: 1388، عطارپور( مديريت دانش دانسته است
هاي  كه مهارت دهد مي دانشگاهي نشانهاي  كتابخانه چرخه مديريت دانش در

 منابع انساني به ترتيب بر چرخه مديريت دانش تأثير، فرهنگ سازماني، اجتماعي
  . ردگذا مي
  

  روش تحقيق
توصيفي  ي اطالعاتآور جمعشيوه  از نظر تحقيق از جهت اهداف كاربردي و روش

آزاد  علمي دانشگاه هيئتء اعضا، اين پژوهشجامعه آماري ، بودهاز نوع پيمايشي 
فعال بوده كه مطابق جدول برآورد حجم نمونه از  نفر 149 اسالمي واحد قم به تعداد
 106تعداد ) 133: 1382، زاده به نقل از حسن( 2كرجسي و 1روي حجم جامعه مورگان

 به عنوان نمونه انتخاب گرديدند كه پس ازاي  هتصادفي طبقآنان به شيوه  نفر از
رد باقيمانده مو 80تعداد  هاي ناقص ي اطالعات و بررسي و حذف پاسخآور جمع

 پرسشنامه ازي اطالعات آور جمع براي. تجزيه و تحليل قرار گرفت مورد بررسي،
و به وسيله سئواالت  91/0با پايايي ) 59-63: 1386( همكاران مديريت دانش زماني و

و ، اي سئوال در باره عوامل فني و حرفه 8بسته پاسخ استفاده شده كه پرسشنامه شامل 
باره عوامل مديريتي بود كه روايي سئوال در 12فرهنگي و  سئوال درباره عوامل 8

نظران مورد بررسي قرار  صاحب ن ومراجعه به متخصصا و محتوايي آن باصوري 
  . گرفته بود

  
  
  

                                                                                                                                      
1. Morgan 
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  ها يافته
اول  سئوالاين بخش ارائه شده است  االت تحقيق درئوقالب س پژوهش درهاي  يافته

وضعيت موجود  علمي در ارتباط با هيئتديدگاه اعضاي : از تحقيق عبارت بود
نش چگونه بوده است؟ درصد پاسخ اورانه جهت استقرار مديريت داهاي فنّ زيرساخت
 . ارائه شده است )1(مرتبط با اين عامل در جدول ) تسئواال(ها  به گويه

  
وضعيت عوامل فني استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي از  )1(جدول 

   علمي هيئتديدگاه اعضاي 
كامالً  ها گويه

 تا حدي موافق موافق
 كامالً مخالف  موافق

 مخالف
بدون 
 ميانگين پاسخ

1  
اطالعاتي مناسـبهايدر دانشگاه سامانه

تبـادل دانـش    انتقال و، سازي براي ذخيره
گروه ، اكسترانت، اينترنت، مانند اينترانت

 .فراهم است افزار رمن
11  11  33  25  20  -  7/2  

2  
امكانات الزم جهت دسترسيدر دانشگاه

افزارهـاي مناسـب بـراي     آسان به سخت
 .فراهم استتسهيم اطالعات

8  14  31  36  11  -  72/2  

3  
ــگاه ــات الزم ودر دانش ــيامكان دسترس
افزارهاي مناسب براي تسهيم  آسان به نرم

 .اطالعات فراهم است
8  14  35  32  11  -    

76/2  

4  
تــوان علمــي متخصصــان بــراي حــل از

ــازمان ــتفاده) دانشــگاه( مشــكالت س  اس
  . شود مي

8  17  17  42  14  2    
56/2  

5  
جهـتاطالعـاتي دانشـگاه درايهـ  سامانه
، محور ايجادشده استراتژيك دانشهاي  برنامه

مبهم ناشـي از   نه براساس يك احساس نياز
 .هجه اختصاص يافتدصرف بو

3  17  36  28  11  5    
56/2  

6  
استفاده ازالزم درهايهمكاران ازمهارت

، نترنتيا، سامانه اطالعاتي مانند اينترانت
 .فزار برخوردارندارمنگروهو اكسترانت

11  31  33  17  8  -    
19/3  

7  
هــايآدرسبانــك اطالعــاتي دانشــگاه و

بـراي همـه كـاربران در اختيـار      موردنياز
  .است

5  11  39  22  14  8    
47/2  

دانشـگاه مشـتاقانه بـهرسانياطالع مركز  8
    3  14  22  39  11  11 .كندميدهيكاربران سرويس

75/2  
 



  
  
 
89  ...  عيت استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالميوض 
 

ترين  نيز بيش و) 31(ها  بيشترين درصد موافق )1(بر اساس اطالعات جدول  
الزم هاي  مهارت همكاران ازبودن  برخوردار( يعني 6 مربوط به گويه) 19/3( ميانگين

) افزار رمنگروه  و اكسترانت، نترنتيا، سامانه اطالعاتي مانند اينترانت استفاده از در
دسترسي آسان به  م وامكانات الزفراهم بودن ( يعني 3است در دومين مرتبه گويه 

و بيشترين درصد ) 76/2( با ميانگين) افزارهاي مناسب براي تسهيم اطالعات نرم
مربوط به ) 47/2( با ميانگينها  ترين ميزان درصد توافق پايين. قرار دارد) 14(ها  موافق
براي  نياز هاي مورد آدرس بانك اطالعاتي دانشگاه ودر اختيار بودن ( يعني 7گويه 
ها  دهد اغلب گويه مي گونه كه اطالعات جدول مذكور نشان همان. است) ربرانهمه كا

ميانگين  از 6به استثناء گويه ها  و همه گويه) 71/2( از ميانگين حد متوسط اين جدول
دهد عملكرد دانشگاه نسبت به اين  مي كه نشان هستندتر  پايين) 3( كل مورد انتظار

مرتفع كردن آنها برداشته  جهت يد اقدامات الزم دربنابراين با، مطلوب نبودهها  گويه
  . شود

فرهنگ هاي  دوم تحقيق عبارت بود از اينكه آيا وضعيت موجود شاخص سئوال
ها  استقرار مديريت دانش مناسب است؟ درصد پاسخ به گويه براي سازماني دانشگاه

  . ارائه شده است) 2( جدول مرتبط با اين عامل در) تسئواال(
  

وضعيت عوامل فرهنگي استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي از  )2(جدول 
   علمي هيئتديدگاه اعضاي 

 كامالً  گويه ها
موافق  موافق

تا
 حدي
  موافق

 كامالً مخالف
 مخالف

بدون 
 ميانگين پاسخ

دانشگاهدر)تبادل دانش قدرت است( شعار 1
  67/2  -  14  31  33  19  3 .استايهاي جايگاه ويژردا

2 

اعتمــاد(فرهنــگ ســازماني مناســب و جــو
ــل ــكيبايي در، متقاب ــر ش ــتباه براب ــاي  اش ه
 احترام قائل شدن به نظرات افـراد ، يكديگر

 تبـادل و ، بـراي انتقـال  ...) صاحب دانش و
 .دانشگاه وجود دارددربارور شدن دانش

5  25  39  14  11  5  83/2  

فرهنگ حاكم بـردر،انتقاديخالق و تفكر 3
  83/2  3  11  14  47  22  3 شودميتلقييك ارزش واال دانشگاه

4 
دانشـگاهتبـادل دانشـي كـه درتسهيم و با

دانــش ســازماني دانشــگاه   ، جريــان دارد
 .شودميبارور روز روزبه

3  22  42  19  11  3  78/2  
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 كامالً  گويه ها
موافق  موافق

تا
 حدي
 موافق

 كامالً مخالف
 مخالف

بدون 
 ميانگين پاسخ

5 
دانشگاه به افرادي كـه دانـش را تسـهيم در
مـادي و  ( و جايگـاه  نهنـد  مـي  ارج كنند مي

 .براي آنان قائل هستندايهويژ) معنوي
5  11  31  19  31  3  33/2  

6 
فرهنگ سـازماني دانشـگاه چنـان مطلـوب

شوند  مي است كه همكاران به راحتي حاضر
 اختيـار  در را دانـش خـود   تجارب علمي و

 .قرار دهند يكديگر
3  14  25  44  11  3  44/2  

7 
دانشگاه چنـان اسـتسازماني حاكم بر جو

 بـه علـت از   نـد ده مـي  كه همكاران ترجيح
بـه جـاي    پيش روهاي  دست ندادن فرصت

 .دانش بزننددست به احتكار،تسهيم دانش
8  22  22  36  6  6  75/2  

دانش وسبب احتكار،گراييجو نخبه ايجاد 8
  58/2  6  17  22  33  14  8 .شودميبين دانشگاهيانم همكاري دردع

  
را گويه ها  ن درصد موافقدهد بيشتري مي نشان )2(گونه كه اطالعات جدول  همان

هاي  اشتباه برابر شكيبايي در، متقابل اعتماد؛ فرهنگ سازماني مناسب و جو( يعني 2
 تبادل و، براي انتقال...  صاحب دانش و احترام قائل شدن به نظرات افراد، يگريكد

 يعني 3گويه  كنار در) 83/2( با ميانگين) دانشگاه وجود دارد در بارور شدن دانش
با ) شود مي تلقي دانشگاه يك ارزش واال فرهنگ حاكم بر در، انتقادي خالق و رتفك(

مربوط به ها  ترين درصد موافق پايين. به خود اختصاص داده است) 83/2( ميانگين
  . باشد مي )33/2( با ميانگين 5گويه 

 حد از تر گويه داراي ميانگين پايين 3شود تعداد  مي مشاهده )2(چنانچه در جدول 
هستند طبق تر  پايين) 3( از ميانگين كل مورد انتظارها  و تمام گويه) 65/2( توسطم

از وضع ها  توان چنين گفت كه فرهنگ سازماني دانشگاه در تمامي گويه مي نتايج باال
  . مطلوبي برخوردار نيست

آيا عملكرد مديريت دانش در رابطه با فراهم آوردن : تحقيق عبارت بود از 3 سئوال
ات الزم براي اجراي مديريت دانش در دانشگاه مطلوب بوده است؟ درصد امكان
  . ارائه شده است )3(در جدول  سئوالمربوط به اين هاي  پاسخ
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وضعيت عوامل مديريتي استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي از  )3(جدول 
  علمي هيئتديدگاه اعضاي 

 كامالً  ها گويه
  موافق  موافق

تا 
 حدي
 قمواف

 كامالًمخالف
 مخالف

بدون 
ميانگين پاسخ

1 
،انتقـال دانـشجهت توسعه ومديريت در

نسبت منابع كافي را و دارد حمايت الزم را
 .دهدمياختصاصبه اين امر

8  14  28  33  11  6  58/2  

2 
ــه ــري آگاهان ــديريتهوشــمندانه و،رهب م

ــاركتي ــهيم( مش ــر و تس ــاركت در تفك مش
 .استدانشگاه حاكمبر) دانش

11  11  48  8  11  11  69/2 

3 
دانشگاه براي تسهيم دانش بـه ايجـاد و در

مراكـــز، نظيـــرهـــا  توســـعه زيرســـاخت
هـاي كنفـرانس ، پايگاه دانـش ، رساني اطالع
.شودميتوجه...هاي علمي وانجمن، علمي

14  14  47  19  3  3  08/3 

4 
دانشگاه براي اجراي مديريت دانش بـه در

دانش توجـه كـافي توسعه فرهنگ و ايجاد
 .شده است

6  14  50  14  11  5  72/2 

5 
دانشگاه براي اجراي مديريت دانش بـه در

تكنولوژيكيهاي  ايجاد و توسعه زيرساخت
 .استشدهتوجه كافي

5  17  31  33  8  5  61/2 

6 
دانشـگاه توجـه بـههـايدر تدوين برنامـه

اعمال استراتژي فكري دانش وهاي  سرمايه
 .داردايهه ويژمحور جايگا دانش

11  19  31  28  8  3  9/2  

7 
گـذاريدانشگاه به علت داشتن نظام ارزش

سبب ايجـاد انگيـزه بـراي تسـهيم، مناسب
 .شودميدانش با ديگران

8  17  33  28  14  -  78/2 

خـالءنيروي انسـاني كارآمـدكمبود اثر بر 8
 25/3  -  3  28  28  25  17 .شودميدانشگاه احساس دانش در

9 
رســاني دانشــگاه از امكانــاتز اطــالعمركــ

رساني برخوردار پرسنلي خوبي براي اطالع
  .است

6  19  36  22  11  6  69/2 

10
امكانات تبادل اطالعـات بـا اسـاتيد سـاير

دانشـگاه ايـران بـه آسـاني در   ي ها دانشگاه
 .فراهم است

11  11  22  39  17  -  61/2 

امكانـــات تبـــادل اطالعـــات بـــا اســـاتيد11
 08/2  5  33  31  14  11  6 .خارج فراهم استيها دانشگاه

12
،فرصـت مناسـبي بــراي جسـتجوي دانــش

مبادله آن در دانشگاه وجود دانش آفريني و
  . دارد

8  17  22  31  19  3  56/2 
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 كمبود اثر بر( يعني 8مربوط به گويه ) 25/3( دهد بيشترين ميانگين مي نشانها  داده
دومين و  و) وجود دارددانشگاه  در الء دانشكارآمد خ نيروي انسانيتگي سنشيا باز

توسعه  براي تسهيم دانش به ايجاد و( يعني 3 مربوط به گويه) 08/3( بيشترين ميانگين
هاي  انجمن، علميهاي  كنفرانس، پايگاه دانش، رساني مراكز اطالع، نظيرها  زيرساخت
در تدوين ( يعني 6مربوط به گويه ) 9/2( و سومين ميانگين، )شود مي توجه... علمي و
 محور اعمال استراتژي دانش فكري دانش وهاي  دانشگاه توجه به سرمايههاي  برنامه

 دهد عملكرد مديريت دانشگاه در مي اين اطالعات نشان. است) دارداي  هجايگاه ويژ
 5ارزيابي شده و در تر  پايين گويه 7در ) 71/2( حد متوسط ازها  ارتباط با اين گويه

 3و  8هاي  گويه به استثناء گويه 10حالي است كه در  ر بوده است اين درگويه باالت
و . ارزيابي شده است) 3(ها  كمتر از ميانگين مورد انتظار كل گويهها  درصد توافق

  . مطلوب نيستها  نشان دهنده اين است كه عملكرد مديريت در رابطه با اين گويه
  

  گيري نتيجه بحث و
ات آموزش عالي در بازار دانش و استفاده از مديريت دانش سسمؤو  ها دانشگاهامروزه 

دارند توسعه اي  هين كنندينقش تع، در جهت تحقق اهداف به عنوان يك امر ضروري
تواند مفيد باشد اما اگر دانش در راستاي  مي چند در يك ساختار مناسب هرها  آموزش

منظور بايد اين تفكر بين حل كند بدين  تواند مشكالت را نيازهاي جامعه نباشد نمي
شود  مي كه آنچه باعث ماندگاري و پيشرفت علمي دانشگاهيان ترويج شود محققان و
بر اين . آن به اشتراك گذاردن دانش توليد شده با ديگران است نه عدم انتشار تسهيم و

هاي سريع علمي كشور و تبديل شدن به قدرت برتر  اساس براي دستيابي به پيشرفت
كم  هاي دانشگاهي و افزايي در تحقيقات و فعاليت هم) ه ويژه از لحاظ علميب( منطقه

نتيجه توجه به مديريت دانش ميسر  تنها در، پيشرفتههاي  كردن شكاف علمي با كشور
و  مستمر توان از كليه منابع به طور مي در صورت ايجاد چنين رويكردي. خواهد شد

موازي هاي  استفاده نمود و از دوباره كارينظر جهت دستيابي به اهداف مورد بهينه در
 نزد پژوهشگران به دانش عيني تبديل دانش ذهني ايجاد شده در جلوگيري كرد و

 پذير نشر آن امكان، اطالعات بين رفتن تجربيات و گردد و ضمن جلوگيري از مي
در عرصه رقابتي فراهم  ها دانشگاهموفقيت  شرايط الزم براي ماندگاري و شود و مي

 از پيش به چنين اقدامي، ها دانشگاهبايد به اين باور دست يافت كه تمامي . خواهد بود
مبرم براي تمام مديران نظام  يك نياز و اين امر اند متوصل شده) مديريت دانش(
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از  ها دانشگاهشود بنابراين بررسي وضعيت موجود  مي محسوب آموزش عالي كشور
اي الزم براي اجراي مديريت دانش و ه لحاظ ميزان برخورداري از زيرساخت

مهم  دانش و عملكردهاي برتر يك فعاليت مقدماتي و، سازي آنها براي تسهيم آماده
  . است

توان چنين نتيجه گرفت كه از  مي براساس نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر
مديريتي  فرهنگي و، فني؛ از بين سه عامل زيرساختي، علمي هيئتديدگاه اعضاي 

هيچكدام از ؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم مديريت دانش در براي استقرارالزم 
ويژه ه باشند ب مي و نيازمند توجه و توسعه بيشتري نيستند وضعيت مناسبي برخوردار

اهميت زيادي در تسهيم دانش و استقرار  رغم برخورداري از عامل فرهنگي كه علي
هاي  با يافته دارد و ر نامناسبي قراردر وضعيت بسيا، ها دانشگاهمديريت دانش در 
 عطارپور و) 1388( كريمي، )1386( همكاران آتشك و، )1386( زماني و همكاران

وجود  مبني بر اهميت و جايگاه فرهنگ سازماني در استقرار مديريت دانش و) 1388(
) 1388( همكاران خاكپور وهاي  و يافته مراكز علمي موانع جدي فرهنگي براي آن در

دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاء  هاي استقرار مديريت دانش در ر بررسي زيرساختد
ي مربوط به فرهنگ سازماني براي استقرار زيرساختمبني بر وجود موانع ؛ علمي هيئت

همچنين اعضاي . در دانشگاه گيالن توافق كامل دارد) 1388( كريمي مديريت دانش و
وضعيت مناسبي براي استقرار مديريت  تي نيزمديري نظر علمي نشان دادند از هيئت

 راولي، )2000( گوبان كرشين و دانش وجود ندارد كه با نتايج مطالعات سانتر
حدودي تناسب  تا) 1388( و صابري و همكاران) 1388( همكاران و خاكپور، )2000(

ر بهت نسبت به عوامل ديگر نسبتاً) اطالعات فنّاوري( در عين حال وضعيت فني. دارد
حدودي سازگار  در دانشگاه اصفهان تا) 1388( زماني و همكارانهاي  است كه با يافته

، ترين دغدغه مديران دانشگاه باشد بنابراين مهم است ولي هنوز در حد آرماني نمي
در يك فرايند  تسهيم دانش و هاي فرهنگي مناسب براي همكاري و زيرساختايجاد 

اي  هحرف توسعه امكانات فني و فرهنگ سازماني و توجه به مديريت و، نسبتاً باالتر
هاي اجرايي به اين  دستگاه براي مديريت دانش بايد باشد بسياري از مراكز علمي و

 كه مفاهيم مديريت دانش واند  هدليل در اجراي مديريت اثربخش دانش ناكام بود
ديگر اجراي به عبارت اند  همزاياي آن را به شكل مطلوبي به كاركنان معرفي ننمود

مديريت مرتبط  آميز مديريت دانش به دو عامل اساسي فرهنگ سازماني و موفقيت
 اهداف بلندمدت و، آرمان، فرهنگ قادر است رسالت، در مديريت دانش. است
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دهد كه حل مسائل فرهنگي  مي مطالعات متعدد نشان. مدت را نمايان سازد كوتاه
دهد بنابراين بزرگترين چالش فراروي  مي مشكل است اما بيشترين مزايا را به دست

بلكه چالش اصلي مسأله فرهنگ است ايجاد فرهنگ ، مديريت دانش مسائل فني نبوده
، شود تا سرعت مي ي اطالعات موجبفنّاور گيري از مديريت دانش و مطلوب و بهره

ه با توجه به شرايط موجود دانشگا. ارتقاء يابد ها دانشگاهكيفيت و مطلوبيت خدمات 
هاي پيش رو براي تأمين منابع و دروندادهاي مؤثر و به منظور  دشواري آزاد اسالمي و

هاي  يفنّاورمفاهيم مديريت دانش بايد با ، برداري از دانش گذاري و بهره سرمايه
، سازي تحقيقات علمي و كاركردهاي انساني تركيب شده فرايندهاي تجاري، پيشرفته

ارزش افزوده قابل توجهي ايجاد ، اي تسهيم دانشاز طريق ايجاد محيطي مطلوب بر
محور و  كرده و با تشويق و حمايت همه جانبه تمامي بسترها را براي مديريت دانايي

، ها مهيا ساخت كه در اين فرايند نقش مديريت دانشگاه خروج از موانع و دشواري
  . ارزشمند خواهد بود بسيارها  رؤساي دانشكده معاونين و

  
  پيشنهادات

 مشخص براي ايجاد فرهنگ تسهيم دانش درهاي  تدوين استراتژي سياستگذاري و -1
آموزش مديران و كاركنان براي آشنايي با فرايند تغيير  در كنار، دانشگاه آزاد اسالمي

هاي  سازي روش ريزي منسجم براي پياده برنامه و، تغيير فرهنگ سازماني، مديريت
يك باور عمومي نسبت به جايگاه و ارزش  گيري و تحكيم گوناگون در جهت شكل

  . مديريت دانش ضروري است
احترام به اعتقادات ، كار تيمي، انتقادپذيري، مشاركت، گيري روحيه همكاري شكل -2
لذت از كار در  افتخار و، براي دسترسي به فرهنگ مناسب كار و جلب اعتماد... و

تواند در  مي بر ايجاد وفاداري عالوه، هاي دانشگاهي براي كاركنان و اساتيد محيط
  . بسيار مفيد باشد ها دانشگاهتوسعه فرهنگي 

اجتماعي و تبادل اطالعات با  -سياسي، اداري، هاي الزم فني زيرساختايجاد  -3
شدن دانش سازماني بسيار  در جهت بارور خارج كشور ي مختلف داخل وها دانشگاه

  . مهم است
علمي دانشگاه  هيئتزادگي علمي در بين اعضاء آ استقالل و، احساس ثبات شغلي -4

تسهيم و ، مشاركت تواند در مي آزاد اسالمي با توجه به ماهيت و ساختار موجود آن
  . باشد مؤثرشكل گرفتن مديريت دانش 
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