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 رشد و سريع تغییرات .رود به شمار مي سازماني هر
 تمام، بقاء برای تا داردمي آن بر را سازماني هر افزون،
 هادانشگاه .گیرد کاربه دانش مديريت در را خود تالش

 اصلي مراکز عنوان به خود عملکردی ماهیت دلیل به نیز
 از را بهره بیشترين توانندمي دانشة اشاع و خلق

 مديريت مؤثر اجرای راستای در .ببرند دانش مديريت
 بسزايي اهمیت از آن سازیپیاده اولیه بررسي دانش،

 میزان بررسي به، پژوهش اين در لذا؛ است برخوردار
ة سامان سازیپیاده اساسي هایزيرساخت آمادگي
 و ساختار انساني، عوامل و فرهنگ) دانش مديريت
 نظر از عوامل اين بندی رتبه و (فني زيرساخت ها،فرايند
 پرداخته مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه در اهمیتة درج
 پیمايشي -توصیفي حاضر پژوهش روش .است شده

 پیام دانشگاه علمي هیأت اعضای ،آماریة جامع .ستا
 ةجامع یاعضا ةهم نظرهستند و  مشهد -مرکز نور
 اين نیاز مورد اطالعات .است شده پیمايش یآمار

 و است گرديده آوریجمع پرسشنامه طريق از، پژوهش
 هایپرسشنامه از الگوبرداری با پرسشنامه اين سؤاالت
 دانش مديريت متون بررسي و خارجي و داخلي مشابه

 روايي نوع از ،پرسشنامه روايي .است شده طراحي
 از استفاده با آن پايايي و است محتوايي و صوری
 نتايج تحلیل .است شده محاسبه کرونباخ آلفای ضريب
 فرهنگ“ ابعاد در دانشگاه که است آن از حاکي حاصل،

 و ”اطالعاتفنّاوری  زيرساخت“ ،”انساني عوامل و
 در دانش مديريت سازیپیاده برای ،”هافرايند و ساختار“

 از حاصل نتايج همچنین .دارد قرار نامطلوبي سطح
 فرهنگ“نشان داد که ( آزمون فريدمن)بندی  رتبه آزمون

 و، ساختار“ و عامل تريناهمیت با ”انساني عوامل و
  .هستند عامل تريناهمیت کم ”فرايندها

 

Abstract: Nowadays, Knowledge is the most 
important and valuable capital for each 
organization. Rapid changes and increasing 
growth urge each organization to do its best 
for survival. Universities can also benefit 
substantially from knowledge management 
due to their performance nature as major 
centers of knowledge creation and diffusion. 
The initial investigation of knowledge 
management implementation is very 
important in conducting effective knowledge 
management. Thus, this paper investigates the 
readiness degree of fundamental 
infrastructure for implementing the 
knowledge management system (culture and 
human factors, structure and processes, 
technical infrastructure) And ranking these 
factors in terms of their salience in Payam 
Noor University- Mashhad Center. The 
Research method used in this study is 
descriptive. The statistical population consists 
of faculty members in Payam Noor 
University – Mashhad Center in which all 
members were surveyed. The research tool is 
a questionnaire involving questions adopted 
from domestic and foreign similar 
questionnaires based on the literature review. 
The validity and reliability of research tool 
were supported through face and content 
validity and Cronbach alpha coefficient. 
Findings indicate that University stands on an 
unfavorable level for implementation of 
knowledge management in respect of “culture 
and human factors”, “information technology 
infrastructure” and “structure and processes” 
dimensions. Also, the Friedman Test showed 
that “culture and human factors” is the most 
important factor and “structure and 
Processes” is the least important one. 
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 مقدمه
 محیط در ارزش با يايدار ترينمهم عنوان به دانش ،يافته توسعه یکشورها در امروزه

 در را نوآوری و تغییر که عاملي تنها زيرا ؛شودمي تصديق و درک جديد، رقابتي فرا
 از يکي ،توسعه برای دانش کارگیری به امروزه .است دانش آوردمي وجود به سازمان
 .است توسعه حال در کشورهای اساسي هایچالش
 نظر اين از تنها نه ؛است مهمي بسیار نهاد سوم جهان کشورهای در عالي موزشآ 
 یفنّاور از برخوردار ایجامعه برای را مبنايي و دارد عهده بر را نخبگان تربیت که

 ایگسترده بسیار تأثیر که است فکری نهاد ترينمهم که نظر اين از بلکه کند،مي ايجاد
 .دارد ادیاعتق و سیاسي امور فرهنگ، بر

 که شودمي مشخص اولیه بندیجمع يک در ای،مقايسه ارقام و آمار به توجه با
 وریبهره و عملکرد ساختار، مالي، و انساني منابع ابعاد از ايران در علم تولید فرايند

 پژوهش و علم به گذاردن ارزش بر مبتني که ،آن ارزشي اصول و تاريخي جايگاه با
 هم ها،ورودی بعد از هم فاصله اين ،سیستمي ديدگاه از .ددار زيادی ةفاصل است،
 بررسي و بحث قابل ايران در علم تولید فرايند هایخروجي هم و علم تولید فرايند
 انتقال تولید، ةمسأل گیرد، قرار توجه مورد بايد زمینه اين در که مسائلي از يکي .است

 .(2 :1388 موسوی، و اعرابي) است دانش مديريت عبارتي، به و دانش کارگیری به و
 صورت عالي شزآمو جدی مشارکت بدون جامعه در تحولي گونه هیچ آنجاکه از
 را شانس اين ،دارند کار و سر يادگیری با بیشتر جامعه در که مؤسساتي لذا ،گیردنمي
 ،دانش مديريت کارگیری به با و شوند معرفي يادگیرنده هایسازمان عنوان به که دارند

 دست ...و اداری و علمي خدمات کیفیت بهبود و بهتر گیریتصمیم مؤثرتر، ملکردع به
  (.2004،  استین) کنند پیدا

 ةتوسع در را يمهم نقش ،دانش ةتوسع و خلق کزمر بهترين عنوان به يعال آموزش
 هاینقش از هادانشگاه نقش همچنین، .(494 :2011،  سوکیرنو) دنکيم فايا هاکشور
 يا ” سوم موج“ در ها دانشگاه امروزه که طوری به است؛ رفته فراتر شتهگذ در سنتي

 پیشرفت و توسعه در هادانشگاه نقش به اصطالح اين ،هستند خود ” سوم مأموريت“
 کند مي اشاره است تحقیق و آموزش که هادانشگاه سنتي نقش دو کنار در اقتصاد،

 .(155، 2010،  يروس)
                                                                                                                                      
1. Steyn 
2. Sukirno 
3. Third Stream 
4. Third Mission  
5. Rossi 
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 به که طوری به ؛ندهمواج فراواني هایچالش با عالي آموزش مؤسسات امروزه
پیشرفت با عالي آموزش سساتؤم اغلب شدن همسو امروزه" ،(3 :2002)  میالم گفته
 پذيرش از نشان مجازی، هایدانشگاه ايجاد طور همین و  الين آن منابع گسترده های
 مديريت از یریگبهره با هادانشگاه .دارد هادانشگاه در دانش مديريت اجرای لزوم
 يدانش و فني کار نیروی کارگیری هب دانشجو، پذيرش میزان افزايش به قادر ،دانش
 از استفاده و الکترونیک، آموزش جديد هایفرصت از استفاده آنها، حفظ و کارآمد
 کردن جايگزين ،وب تحت امکانات جمله از ."بود خواهند  وب تحت امکانات ساير

-فراهم بر عالوه که است جديد اطالعاتي هایسیستم با موجود اجرايي هایسیستم

 مانند دانشگاهیان ساير اطالعاتي نیازهای مینأت با مديران، نیاز مورد هایداده آوری
 در سعي مختلف سساتؤم که را محیطي در رقابت امکان ،دانشجويان و اساتید

 .کندمي راهمف ،دارند مکان هر و زمان هر در افراد اطالعاتي نیازهای برآوردن
 نظام در اندک مطالعات که است توسعه حال در هایکشور جمله از ما کشور
 و تعلیم و اداری مديريتي، های زمینه در را زيادی هاینارسايي و نواقص ،آن آموزش
 حال در همچنین، .(168 :1388 ساماني، بهرامي و عطافر) دهد مي نشان آن تربیتي
 ايجاد از است عبارت کشور در یفنّاور و علم ةتوسع فراروی اصلي چالش حاضر

 بتواند که نحوی به اتکا، خود و نوآورانه و خالق پژوهشي و آموزشي ساختاری
 ةزمین مستمر، و پويا شکلي به خود ةجامع هایاولويت و مبرم نیازهای براساس
 رد پژوهش با و آورد پديد اجتماع مختلف هایهگرو میان در را دانش و علم گسترش

 جمالزاده) کند ايفا را جامعه اقتصادی ةتوسع و نوآوری موتور نقش ،نو هایايده ةزمین
 .(72 ،1390 ديگران، و

 انداز چشم سند کشور، ةجانب همه ةتوسع امر در تسريع برای و اساس همین بر
 اين در .است دانسته توسعه محور را دانش ايران اسالمي جمهوری ساله بیست ةتوسع
 توجه افزوده ارزش ايجاد اصلي عناصر عنوان به مهارت و یفنّاور ،انشد به ،سند

 و اجتماعي اقتصادی، ةتوسع چهارم ةبرنام قانون اول بخش .است شده خاصي
 مبتني ةتوسع“ به چهارم بخش و ”محور دانايي ملي اقتصاد رشد“ به (1383) فرهنگي

  .(3 :1386 زاده، حسن) است يافته اختصاص ”دانايي بر

                                                                                                                                      
1. Milam 
2. Online 
3. Web 
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 و تغییر و دنیا سطح در مديريت دانش تحوالت و تغییر به توجه با ،نابراينب
 کالن هایبرنامه به توجه با همچنین و جهان در عالي آموزش ساختار در تحوالت
 سیستم که است الزم ،ايران اسالمي ةجامع در پايدار رشد به دستیابي ةزمین در دولت

 حرکت اين در ،خصوصي بخش در چه و دولتي بخش در چه ،کشور عالي آموزش
 جهت در مناسبي مشارکت کشور، اقتصادی ةتوسع در خود نقش تعريف با نیز ملي

 به که است ضروری ،شد ذکر آنچه راستای در .کند ايفا ساله بیست اهداف تحقق
 کارگیری به بینش اين ةالزم که شود نگريسته يادگیرنده سازمان رويکرد با دانشگاه
  .است کشور دانشگاهي سیستم در انشد مديريت ةسامان
 مناسبي چارچوب وجود است، عملکرد بهبود نیاز پیش ،گیریاندازه که آنجا از 
 به الزم دانش مديريت ةحوز در آمادگي منظر از سازمان وضعیت گیریاندازه برای
 هایزيرساخت آمادگي میزان بررسي به حاضر ةمقال اساس، اين بر .رسد مي نظر

 به (فني زيرساخت فرايندها، و ساختار سازماني، فرهنگ) دانش ريتمدي اساسي
 دانشگاه) ايران شرق شمال در دولتي عالي آموزش سیستم در آن سازیپیاده منظور
  .است پرداخته (مشهد -مرکز نور پیام
 ةپیشین بررسي به سوم بخش در پژوهش نظری مباني معرفي از پس ،مقاله اين در 

 پنجم بخش در ،چهارم بخش در شناسي روش ةارائ از پس .شودمي پرداخته پژوهش
 گیرینتیجه ششم، بخش در نهايت، در و ،شودمي پرداخته تحقیق هایيافته بررسي به
  .شودمي ارائه زمینه اين در الزم پیشنهادهای و
 
 پژوهش نظری مبانی بر اجمالی مروری :2
 دانش مدیریت با مرتبط مفاهیم معرفی :1 -2

 قرار چیز چه دانش مديريت در بدانیم اينکه و دانش مديريت بحث به ورود برای
 اين که ،هافرايند و اصطالحات از ایپاره ابتدا که است الزم شود، مديريت است

  .شود داده شرح هستند، آن جداناشدني اجزای و ابديمي شکل آنها مبنای بر سیستم
 مشاهدات و هاواقعیت از ای مجموعه  داده ،(1997-1993)  استونیر گفته به بنا 

 ردن،کجور گزينش، متقابل، ارجاع تحلیل، با است ممکن هاداده اين .است غیرمرتبط
 به هم اطالعات الگوهای .شوند  اطالعات به تبديل ،دادن سازمان ياسازی  خالصه

                                                                                                                                      
1. Stonier 
2. Data 
3. Information 
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 بدنة يک از دانش .شوند تبديل  دانش از منسجم ةبدن يک به توانندمي خود نوبه
 اساس ،اطالعات الگوهای گونه اين .است شده تشکیل اطالعات از يافته ازمانس

،  زينس) نامیممي  فرزانگيآن را  که دهدمي تشکیل را داوری و بصیرت از انواعي
2007: 482). 
 (آشکار)  صريح دانش و (پنهان)  ضمني دانش به دانش مديريت متون در دانش 

 اين آثار .است موجود فرد ذهن در پنهان دانش، کانو و نوناکا اعتقاد به .شودمي تقسیم
 نوع دو شامل و شودمي ظاهر شخص هر عادات و عملیات ها،ديدگاه در دانش نوع

 و هامهارت ديگری و ،(ذهني هایمدل و هاديدگاه) شناختي دانش يکي :است دانش
 وجود سازمان در شدان از ديگری نوع اما .(44 :1998،  و کانو  نوناکا) فرد فني دانش
 در ذخیره و الکترونیکي انتقال ای،رايانه پردازش قابل سادگي به که دارد وجود
 شکل به و بیان اعداد و واژگان قالب در تواندمي آشکار دانش .است داده های پايگاه
 دانش نوع اين .شود تسهیم آن نظاير و هادستورالعمل مشخصات، فرمول، ها،داده
 مند نظام و رسمي طور به افراد بین سادگي به و شود دگذاریک آساني به تواند مي

 (.35 :1388 ديگران، و رضائیان) شود منتقل
 دانش به آشکار دانش ليتبد ،يسازمان دانش نديفرا در مشکل و مهم ةمرحل کي 
 اتفاق سازمان يک در دانش مديريت زماني .(878 :2010،  و والد  لیندنر) است پنهان
 است طريق اين از و باشند يکديگر به تبديل قابل دانش نوع دو اين که افتدمي اتفاق
 خود طبیعت در آشکار دانش زيرا؛ آيدمي وجود به هاسازمان برای رقابتي مزيت که

 به شمار دانش مديريت چالش بزرگترين که است پنهان دانش اينو  دارد عمومیت
 و ابتکارات گروهي، و یفرد هایيادگیری ساز زمینه تواندمي آن مديريترود و  مي
  .باشد هاسازمان در رقابتي هایمزيت به ابيیدست
 مديريت روی غالبي توافق، دانش خود تعريف در موجود هایچالش دلیل به 
 که کنندمي بیان لیدنر و علوی .(9 :2005 و ديگران،   متاکسیوتیس) ندارد وجود دانش

                                                                                                                                      
1. Knowledge 
2. Wisdom 
3. Zins 
4. Tacit Knowledge 
5. Explicit Knowledge 
6. Nonaka 
7. Konno 
8. Lindner  
9. Wald 
10. Metaxiotis  
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 دانش مديريت از مختلفي هایباطاستن به دانش، به نسبت مختلف هایديدگاهوجود 
 اطالعات به دسترسي با يا شود، ديده هدف يک عنوان به دانش اگر .شودمي منجر

 ةذخیر و حفظ بر مديريت و چارچوب بر بايد دانش مديريت شود، گرفته يکسان
 بر دانش مديريت شود گرفته نظر در فرايند يک عنوان به دانش اگر .کند تمرکز دانش
 به دانش اگر و ،کندمي تمرکز دانش انتقال و تسهیم خلق، فرايندهای و دانش روند
 مزايای درک ها،شايستگي ايجاد بر دانش مديريت شود، ديده برتری يک عنوان

  (.110 :2001،  و لیدنر  علوی) کندمي تمرکز فکری هایسرمايه خلق و استراتژيک
 کردن، ذخیره خلق، سب،ک شناسايي، هایفعالیت بیشتر ،دانش مديريت چارچوب

،  سان) گیردمي بر در را سازمان در هاگروه و افراد توسط دانش کاربرد و تسهیم
 خلق، برای هارويه از ایمجموعه را دانش مديريت ون ،ارتباط اين در (.507 :2010

،  ون) کندمي تعريف سازماني عملکرد یارتقا برای دانش کاربرد و تسهیم اکتساب،
2009: 363). 
 از ایمجموعه» را آن عالي، آموزش در دانش مديريت از جامع تعريف يک در 
 و کرده حمايت مؤسسات اين در دانش انتقال و ايجاد از که سازماني هایفرايند

،  تاونلي) اندکرده تعريف «سازدمي میسر را دانشگاهي و سازماني اهداف به دستیابي
2003: 9). 
 
 دانش مدیریت اساسی هایزیرساخت :2 -2
 به ،دانش مديريت پژوهشگران و نظران صاحب اظهارات و تحقیقات به توجه با
 نقش دانش مديريت سازیپیاده فقیتؤم در که متعددی عوامل میان از رسدمي نظر

 ” سازماني ساختار“ و ”  سازمان فرهنگ“ ،”  تکنولوژی “عامل سه به توجه دارند،
 .باشد داشته بیشتری ضرورت

                                                                                                                                      
1. Alavi  
2. Leidner 
3. Sun 
4. Wen 
5. Townley 
6. Technology  
7. Organization Culture  
8. Organizational Structure  
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  دانش مديريت هایسازتوانمند عنوان به عامل سه اين ،دانش مديريت دبیاتا در 
 نقش ها زيرساخت اين اسمیت و میلز گفته به .(27 :2001،  گلد) اندشده شناخته
 تسهیل باعث و .کنندمي ايفا سازماني هاینوآوری و سازماني عملکرد در مهمي
 افراد بین در دانش ييدارا متسهی و کدگذاری شامل دانش مديريت هایفعالیت
 و دانش که کنند مي تشويق را افراد هازيرساخت اين همچنین، .شودمي سازمان
  .(1215-1216 :2011و ديگران،   عالمه) نمايند تسهیم ديگران با را خود تجارب

 
 سازمانی فرهنگ
 .ستا دانش مديريت سازیپیاده در ديگر مؤثر بنايي زير عامل يک ،سازماني فرهنگ
 کهاست  هاييرويه و درک ها،هنجار ها،باور ها،ارزش از ایمجموعه ،سازماني فرهنگ
 در مهمي نقش ،مؤثر سازماني فرهنگ يک .دارند مشترک وجوه آن در سازمان افراد
 دارد سازمان در دانشي هایفعالیت از حمايت و مبادله برای مناسب محیط ايجاد

 تسهیم و سازماني ةحافظ ةتوسع ها،سازمان يادگیری توانايي همچنین، .(1217همان، )
 .(159 :2011،  و اسمیت  میلز) دارد بستگي فرهنگ به آنها در دانش
 افزارهای نرم و یفنّاور خريد با توانند مي که کنندمي تصور هاسازمان از بسیاری 

 در ساتمؤس از بسیاری تجريه اما ؛ابندي دست دانش مديريت به ارتباطي و اطالعاتي
 دانش تسهیم و اشتراک به سازمان يک افراد که زماني تا .است بوده ثمر بي باره اين

 تغییر .بود خواهد نتیجه بي نیز گروهي افزارهای نرم ترينقوی از استفاده نشوند ترغیب
 به اينکه .است دانش مديريت اصلي ارکان از يکي سازماني رفتار و فرهنگ اساسي
 های فعالیت محور نوآوری و اقیتخلّ شود، نگريسته رمايهس و ارزش همچون دانش

 حمايت به نیاز شود، فراهم سازمان افراد بین متقابل اعتماد حس و گیرد قرار کارکنان
 رفتار و اخالق و گروهي و اجتماعي روابط به توجه همچنین .دارد پشتیباني و

 و تسهیم و اعتماد بر يمبتن نوآور و خالق فرهنگي ايجاد و دانش مديريت در سازماني
 و ريزی برنامه به نیاز و آيندنمي دست به یفنّاور با که هستند مسائلي ،دانش تشريک
 .(91 :1389 نوروزی، و ربیعي) دارند سازماني فرايندهای دوباره طراحي

                                                                                                                                      
1. knowledge management capabilities 
2. Gold 
3. Allameh 
4. Mills  
5. Smith 
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 سازمانی ساختار
 پاداش، سیستم سازمان، ةانداز پیچیدگي، تمرکز، گرايي، رسمیت میزان هایمشخصه

 يک ساختار .است سازماني ساختار معرف افراد، گروهي کار و ارتباطي هاینالکا
 اجرای بر و بوده سازماني هایگیریتصمیم ةنحو و ارتباط نوع معرف همواره ،سازمان
 ياريگر تواندمي گوناگون ابعاد در سازماني ساختار .است گذارتأثیر دانش مديريت
 جو دارای که سازماني در ،مثال طور به ؛اشدب اهدافش به دستیابي در دانش مديريت

 وجود کارکنان میان قوی ارتباطي هایکانال و باشد تمرکز عدم و ینيپا رسمیت باز،
 جواب توانندمي و بود خواهند ارتباط در يکديگر با راحتيب افراد باشد، داشته

 سازییادهپ امکان و دانش نشر فرهنگ و اعتماد و بگیرند ديگران از را خود مشکالت
 .(89 :1389 نوروزی، و ربیعي) يافت خواهد افزايش دانش مديريت

 را سازماني رهبری و دانش مديريت هایفرايند ،سازماني ساختار ديگر، طرفي از 
 در سازماني ساختار .(186 :2010و ديگران،   آجیرا پانگپان) دهدمي قرار تأثیر تحت

 راستای در مناسب هایاستراتژی اتخاذ ،راينبناب ؛دارد نقش دانش مديريت تیم تشکیل
 فقیتؤم به دستیابي در متناسب، سازماني ساختار ريزی طرح و دانش مديريت اهداف
 .است مؤثر ،دانش مديريت طرح

 
 اطالعات یفنّاور

 نظر اتفاق آن بر محققان از زيادی تعداد که اطالعات یفنّاور تعريف جديدترين
های  رسانه و اختراعات از وسیعي ةمحدود شامل طالعاتای فنّاور :است چنین دارند،

 .کنند مي مرتبط يکديگر به را افراد و اطالعاتيهای  سیستم که است ارتباطي
 برای معموالً و هستند پیچیده هم در غالباً اطالعات یفنّاور و اطالعاتهای  سیستم
 نوروزی، و ربیعي) برند مي کار به را اطالعاتيهای  یفنّاور اصطالح آنها، همه به اشاره
1389: 91). 
 گذاری سرمايه دانش مديريت روی که هاييسازمان دهد،مي نشان اخیر مطالعات 
 یفنّاور مناسب هایزيرساخت ايجاد بر خود اهداف به رسیدن برای عموماً کنند،مي

 کاربرد و ذخیره تسهیم، خلق، در تسهیل باعث اطالعات یفنّاور .دارند تأکید اطالعات
 ،طريق دو از تکنولوژی همچنین، .(25 :2007و لي ،   لي) شود مي سازمان در دانش

                                                                                                                                      
1. Aujirapongpan  
2. Lee 



 
 
 

 05  سازی مديريت دانش در دانشگاه پیام نور بررسي میزان آمادگي پیاده
 

 تکنولوژی بايد مؤثر دانش مديريت برای (1 .دهدمي قرار تأثیر تحت را دانش مديريت
 سازماني هایساختار شدن تخت باعث تکنولوژی (2 .شود گرفته کار به متناسب

 شودمي دانش مديريت اثربخشي افزايش ثباع خود نوبه به مسأله اين که شود مي
 (.186 :2010و ديگران،   آجیرا پانگپان)
 
  پژوهش پیشینه :3
 يک عنوان به کهنکته  اين و امروزی هایسازمان در دانش مديريت اهمیت به توجه با

 زمینه در اندکي پژوهشي مطالعات ،شودمي شناخته هاسازمان اين برای ضرورت
 .است گرفته صورت هادانشگاه در هاسازمان در دانش مديريت هایزيرساخت بررسي

 سازیپیاده مورد در تجربي ةمطالع“ عنوان با پژوهشي (2008) ديگران و عبداهلل
 انجام مالزی کشور در ”دولتي عالي آموزش سساتؤم در دانش مديريت سیستم
 دولتي شگاهدان شش در پرسشنامه توزيع با و پیمايشي صورت به پژوهش .اند داده

 که است داده نشان حاصل نتايج تحلیل .است گرفتهصورت مالزی  والي کالنگ منطقه
 پذيرفته مالزی، دولتي عالي آموزش مؤسسات در دانش مديريت سیستم سازیپیاده
 يمطلوب سطح در اتسسؤم اين در دانش اشتراک فرهنگ هنوز چند هر ؛است شده
 منطقه دولتي عالي آموزش مؤسسات در نیز سازماني ساختار وضعیت .ندارد قرار

 خصوص در نتايج ولي ؛نبوده مناسب سامانه اين سازیپیاده برای مالزی والي کالنگ
 مؤسسات در دانش مديريت سازیپیاده برای اطالعات یفنّاور آمادگي وضعیت

 .است بوده زيرساخت اين مناسب آمادگي از حاکي شده ياد عالي موزشآ
 دانش مديريت نقش" عنوان با ديگر پژوهشي در (2007) گراندي و الدين محي 
 مديريت گیریکار به ثیرأت میزان بررسي به "مالزی های دانشگاه کارايي افزايش در

 پیشبرد در مؤثر عوامل بررسي همچنین و مالزی هایدانشگاه کارايي افزايش در دانش
 در پیمايشي پژوهشي ،نامحقق ،منظور همین به .ندا هپرداخت دانش مديريت اهداف
 که است داده نشان حاصل نتايج .ندداد انجام مالزی خصوصي و دولتي دانشگاه هشت

 دانش، اشاعة و ذخیره تولید، آوری، فراهم اطالعاتي، فرهنگ زيرساختي، حمايت
 فرهنگ .هستند دانش مديريت اولیة ابتکارات دهي شکل در اساسي هایلفهؤم

 که بوده آن از حاکي نتايج طور همین .است شده شناخته متغیر ترين مهم اطالعاتي
 ثیراتأت تغییرات اين ولي ،است مشکل بسیار انساني عوامل و فرهنگ در تغییر

 .است داشته دانش مديريت هایپروژه موفقیت در چشمگیری
                                                                                                                                      
1. Aujirapongpan 
2. Klang Valley 
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 مديريت اجرای برای عالي آموزش آيا “عنوان تحت پژوهشي در (2000) راولي 
 هایدانشگاه در دانش مديريت مفاهیم کاربرد قابلیت بررسي به ،”است؟ آماده دانش
 محیط ايجاد برای که است کرده بیان خويش پژوهش در وی .است پرداخته کانادا
 نشان وی پژوهش نتايج همچنین .دارد وجود مشکالتي هادانشگاه در دانش بر مبتني
 ساختار اصالح مستلزم داکانا هایدانشگاه در مؤثر دانش مديريت اجرای که است داده

 میزان ،پیشین زيرساخت دو برخالف راولي .است دهيپاداش سیستم و سازماني
 تسهیل برای کانادا کشور هایدانشگاه در را اطالعات یفنّاور زيرساخت وجود
 .داندمي مناسب دانش اشتراک هایفعالیت
 استقرار نجيس امکان" عنوان با که پژوهشي در (1389) ديگران و هيلال فتح 

 به ،"دانشگاه پژوهشي های طرح مجريان ديدگاه از اصفهان دانشگاه در دانش مديريت
 در اصفهان دانشگاه که ندا هرسید نتیجه اين به ندا هداد انجام پیمايشي توصیفي صورت

 است، برخوردار مطلوبي نسبتاً آمادگي از دانش مديريت سازیپیاده برای فرهنگ بعد
 ديده آمادگي اين اطالعات یفنّاور زيرساخت و هافرايند و ساختار عامل دو در ولي
  .شودنمي
 عنوان تحت دانشگاهي محیط در (1386) حسیني توسط که ديگری پژوهش در 

 شناسي روان و تربیتي علوم ةدانشکد سطح در دانش مديريت زيرساخت بررسي"
 هایزيرساخت از لعام سه ارزيابي از پس محقق گرفته، صورت "اصفهان دانشگاه
 از استفاده با ،(فني عوامل و سازماني فرهنگ مديريتي، عامل) دانش مديريت اساسي
 اساسي هایزيرساخت میان در که است رسیده نتیجه اين به پیمايشي، توصیفي روش

 دو ولي ؛دارد مناسبي اًنسبت وضعیت فني زيرساخت دانشکده، سطح در دانش مديريت
 .ندارند قرار مناسبي شرايط در سازماني فرهنگ و مديريت عامل
 ،شده ياد عامل سه موجود وضعیت سنجش با که داريم تالش ،پژوهش اين در 
 یفنّاور زيرساخت“ و ”فرايندها و ساختار“ ،”انساني عوامل و فرهنگ“ يعني

 به مشترک صورت به دانش مديريت سازیپیاده هایمدل اغلب در که ”اطالعات
 برای يک هر آمادگي میزان از ،هستند مطرح طرح فقیتوم ياساس عوامل عنوان
 از حاصل نتايج .يابیم آگاهي طرح، کردن اجرايي از پیش دانش مديريت سازی پیاده
 با نیاز صورت در تا دهدمي قرار دانشگاه اختیار در را فرصت اين ،پژوهش اين انجام
 مانع آينده در ها،زيرساخت ينا اصالح يا ايجاد برای راهکارهايي اتخاذ و ريزیبرنامه

 اين از يک هر در ضعف دلیل به طرح، شکست از ناشي احتمالي هایخسارتبروز  از
  .شود عوامل
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 پژوهش سؤاالت -4
 مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آيا که ايمپرداخته سؤال اين به ما ،پژوهش اين در

 سه قالب در سؤال اين .ددار را دانش مديريت نظام سازیپیاده برای الزم آمادگي
 :است شده مطرح زير صورت به فرعي سؤال
 در دانش مديريت نظام سازیپیاده برای انساني عوامل و فرهنگ عامل آيا -1

 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه
 دانشگاه در دانش مديريت نظام سازیپیاده برای فرايندها و ساختار عامل آيا -2
 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور پیام

 پیام دانشگاه در دانش مديريت نظام سازیپیاده برای اطالعات یفنّاور عامل آيا -3
 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور
 در دانشگاه علمي هیأت اعضای علمي مرتبه و تخصص است ممکن که آنجا از 

 دو ،باشد گذارتأثیر دانش مديريت هایزيرساخت یتوضع خصوص در آنها ديدگاه
 :شد مطرح زير صورت به 5 و 4های  سؤال قالب در ديگر فرعي سؤال
 هایرشته در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه علمي تأهی اعضای ديدگاه بین آيا -4
 ایبر دانشگاه اين آمادگي میزان با رابطه در پايه علوم و مهندسي و فني انساني، علوم
 دارد؟ وجود یدارمعني تفاوت ،دانش مديريت نظام سازیپیاده
 هایمرتبه در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه علمي تأهی اعضای ديدگاه بین آيا -5

 اين آمادگي میزان با ارتباط در (مربي و استاديار دانشیار، استاد،) علمي مختلف
 دارد؟ وجود یدارمعني تفاوت ،دانش مديريت نظام سازیپیاده برای دانشگاه

 
 پژوهش روش -5

 توصیفي -پیمايشي نوع از آن اهداف و موضوع ماهیت به توجه با تحقیق اين ةشیو
 تحصیلي سال در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه علمي هیأت اعضای ةکلی و است
 تعداد محدوديت به توجه با و داده تشکیل را پژوهش مورد ةجامع 1389-1390

 .ندا هشد گرفته نظر در نمونه عنوان به آنها تمام ،(N=52) پژوهشي ةجامع اعضای
 از استفاده با نظر مورد ةپرسشنام و است بوده پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار 

 صاحب متخصصان، نظرات با که شد تهیه خارجي و داخلي مشابه هایپرسشنامه
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 ایپرسشنامه نهايت در و تگرف قرار بازنگری و اصالح مورد مربوط استادان و نظران
 دو دارای پژوهش ةپرسشنام .گرفت قرار نظرانصاحب تأيید مورد که شد تدوين
 شامل که شدند مطرح شناختيجمعیت هایپرسش ،اول قسمت در :بود قسمت
 گروه و علمي مرتبه تحصیلي، مدرک جنسیت، تأهل، وضعیت سن، درباره پرسش
 ةزمین سه در که بود (گويه شکل به) سؤال پنجاه شامل دوم قسمت .شدمي آموزشي

 و (سؤال 15 شامل) ”فرايندها و ساختار“ ،(سؤال 25 شامل) ”انساني عوامل و فرهنگ“
 اينکه منظور به ،پژوهش اين در .شدند مطرح (سؤال 10 شامل) ”اطالعات یفنّاور“

 شده فادهاست نیز مقدماتي ةنمون يک از باشد، برخوردار مناسبي پايايي از پرسشنامه
 صورته ب پرسشنامه 20 تعداد اولیه، پرسشنامة طراحي از پس که ترتیب بدين ؛است

 فرمول از استفاده با و SPSS افزار نرم طريق از آن اعتبار میزان که شد توزيع آزمايشي
 .بود پرسشنامه اين باالی اعتبار از نشان که شد حاصل 94/0 عدد ، کرونباخ آلفای

 شده طراحي بخش سه در پرسشنامه پژوهش، سؤاالت به اسخپ برای چون همچنین،
 نیز مجزا صورت به هابخش اين از يک هر از حاصل هایداده که بود الزم و بود

 اين .شد محاسبه نیز پرسشنامه هایبخش از کدام هر برای آلفا ضريب شوند، تحلیل
 و ساختار" بخش برای ،94/0 با برابر "انساني عوامل و فرهنگ" بخش برای ضريب
 84/0 با برابر "اطالعات یفنّاور زيرساخت" بخش برای و ،92/0 با برابر "هافرايند
 انحراف میانگین،) مانند توصیفي آمار هایروش از هاداده تحلیل و تجزيه برای .بود

 با و شد استفاده (t آزمون) استنباطي آمار و (درصدها محاسبه و واريانس معیار،
 پاسخ شناختي جمعیت هایويژگي .شد انجام محاسبات SPSS فزارا نرم از استفاده

 .است شده داده نمايش (1 جدول) زير جدول در پژوهش اين در دهندگان
 

 دهندگان پاسخ هایویژگی (1) جدول
 هایویزگی
 دهندگان پاسخ

 آموزشی گروه تحصیالت جنسیت تأهل علمی درجه
 کارشناسي مرد زن متأهل مجرد مربي استاديار دانشیار استاد

 ارشد
 علوم دکترا

 انساني
 علوم
 پايه

 و فني
 مهندسي

 22 12 18 36 16 33 19 43 9 12 29 7 4 فراوانی
 3/42 1/23 6/34 2/69 8/30 5/63 5/36 7/82 3/17 23 8/55 5/13 7/7 درصد

                                                                                                                                      
1. Coronbach Alpha 
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 پژوهش هاییافته -6
 مديريت نظام زیساپیاده برای "يانسان عوامل و فرهنگ" عامل ايآ :اول یفرع سؤال
 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه در دانش
 شده استفاده (2) جدول مطابق رهیمتغ تک t آزمون از سؤال نيا به پاسخ یبرا
 .است
 

 پژوهش اول فرعی سؤال به مربوط t آزمون مفروضات (2) جدول

 عامل
 تعداد
 نمونه

 میانگین
 طبقات

 میانگین
 نظرات

 فانحرا
 معیار

 خطای
 معیار

T 
 محاسبه
 شده

 احتمال مقدار
)P- value( 

 عوامل و فرهنگ
 سازمانی

52 3 47/2 73/0 102/0 57/5- 000/0 

 
 شده محاسبه t مطلق قدر که دهدمي نشان 2 جدول در آمده دستبه هایيافته

 با و است، شده بزرگتر (015/2) جدول t از درصد 95 اطمینان سطح در (-57/5)
 نتیجه است، متوسط حد از ترکم (47/2) پاسخگويان نظرات میانگین اينکه به هتوج
 مديريت سازیپیاده برای مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آمادگي میزان که گیريم مي

  .است بوده متوسط حد از کمتر (انساني عوامل و فرهنگ) بعد در دانش
 مديريت نظام سازیپیاده ایبر "ندهايفرا و ساختار" عامل ايآ :دوم یفرع الؤس
 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه در دانش
 شده استفاده( 3) جدول مطابق رهیمتغ تک t آزمون از زین سؤال نيا به پاسخ یبرا
 .است

 
 پژوهش دوم فرعی سؤال به مربوط t آزمون مفروضات (3) جدول

 عامل
 تعداد
 نمونه

 میانگین
 طبقات

 گینمیان
 نظرات

 انحراف
 معیار

 خطای
 معیار

T 
 محاسبه
 شده

 احتمال مقدار
(P- value) 

 و ساختارها
 فرایندها

52 3 17/2 93/0 129/0 363/6- 000/0 
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 شده محاسبه t مطلق قدر که دهدمي نشان (3) جدول در آمده دستبه هایيافته
 با و است، هشد بزرگتر (015/2) جدول t از درصد 95 اطمینان سطح در (-363/6)

 نتیجه است، متوسط حد از کمتر (17/2) پاسخگويان نظرات میانگین اينکه به توجه
 مديريت سازیپیاده برای مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آمادگي میزان که گیريممي

 .است بوده متوسط حد از ترکم (هافرايند و ساختار) بعد در دانش
 مديريت نظام سازیپیاده برای "العاتاط یفنّاور" عامل آيا سوم یفرع الؤس
 دارد؟ قرار يمطلوب وضعیت در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه در دانش
 

 پژوهش سوم فرعی سؤال به مربوط t آزمون مفروضات (4) جدول

 عامل
 تعداد
 نمونه

 میانگین
 طبقات

 میانگین
 نظرات

 انحراف
 معیار

 خطای
 معیار

T 
 محاسبه
 شده

 احتمال مقدار
(P- value) 

 زیرساخت
 اطالعات یفنّاور

52 
 3 51/2 78/0 108/0 470/4- 000/0 

 
 شده محاسبه t مطلق قدر که دهدمي نشان 4 جدول در آمده دستبه هایيافته

 با و است، شده بزرگتر (015/2) جدول t از درصد 95 اطمینان سطح در (-470/4)
 نتیجه است، متوسط حد زا کمتر (51/2) پاسخگويان نظرات میانگین اينکه به توجه
 مديريت سازیپیاده برای مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آمادگي میزان که گیريممي

 .است بوده متوسط حد از کمتر (اطالعات یفنّاور زيرساخت) بعد در دانش
 -مرکز نور پیام دانشگاه علمي تأهی اعضای ديدگاه بین آيا :چهارم فرعی سؤال

 میزان با ارتباط در پايه علوم و مهندسي و فني انساني، علوم هایرشته در مشهد
 وجود یدار معني تفاوت ،دانش مديريت نظام سازیپیاده برای دانشگاه اين آمادگي
 دارد؟

 5 جدول با مطابق (F آزمون) واريانس تحلیل آزمون از سؤال اين به پاسخ برای
 .است شده استفاده
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 در دانش مدیریت نظام سازیپیاده عوامل آمادگی میزان ةنمر میانگین مقایسه (5) جدول
 آموزشی مختلف هایگروه در علمی هیأت اعضای دید از مشهد -مرکز نور امیپ دانشگاه

 های شاخص
 آماری

 عوامل

 پایه علوم مهندسی و فنی انسانی علوم
 تحلیل

 f واریانس

 سطح
 p معناداری

 میانگین
(M) 

 واريانس
(S) 

 میانگین
(M) 

 واريانس
(S) 

 میانگین
(M) 

 واريانس
(S) 

559/0 
 

575/0 
 

 و فرهنگ
 عوامل
 انسانی

34/2 65/0 61/2 79/0 52/2 78/0 

 و ساختار
 هافرایند

92/1 69/0 21/3 07/1 18/2 00/1 602/1 212/0 

 ساختزیر
 یفنّاور

 اطالعات
37/2 82/0 79/2 71/0 49/2 78/0 094/1 343/0 

 
 ،”سازماني عوامل و فرهنگ“ ةزمین در هک دهدمي نشان 5 جدول هایداده 

 در شده مشاهده F میزان ”اطالعات یفنّاور زيرساخت“ و ”فرآيندها و هاساختار“
 هیأت اعضای ديدگاه بین فوق ابعاد در ،بنابراين نیست؛ دارمعني 05/0 از کمتر سطح
 .ندارد وجود داریمعني تفاوت آموزشي مختلف هایگروه به توجه با علمي

 -مرکز نور پیام دانشگاه علمي تأهی اعضای ديدگاه بین آيا :پنجم فرعی سؤال
 میزان با ارتباط در (مربي و استاديار دانشیار، استاد،) علمي مختلف هایمرتبه در مشهد
 وجود دارمعني تفاوت ،دانش مديريت نظام سازیپیاده برای دانشگاه اين آمادگي
 دارد؟

 جدول با مطابق (F آزمون) واريانس تحلیل آزمون از نیز سؤال اين به پاسخ برای
 .است شده استفاده 6
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 در دانش مدیریت نظام سازیپیاده عوامل آمادگی میزان نمره میانگین مقایسه (6) جدول
 علمی مختلف هایمرتبه در علمی هیأت اعضای دید از مشهد -مرکز نور امیپ دانشگاه

 های شاخص
 آماری

 
 عوامل

 
 استاد

 
 ردانشیا

 
 استادیار

 
 مربی

 
 تحلیل

 واریانس
F 

 
 سطح
 معنی
 داری

P 

 
 میانگین

(M) 

 
 واريانس

(S) 

 
 میانگین

(M) 

 
 واريانس

(S) 

 
 میانگین

(M) 

 
 واريانس

(S) 

 
 میانگین

(M) 

 
 واريانس

(S) 

 و فرهنگ
 عوامل
 انسانی

16/3 31/0 18/3 71/0 39/3 78/0 62/3 52/0 061/2 118/0 

 و ساختارها
 فرایندها

60/3 22/1 14/3 66/0 32/3 90/0 65/3 64/0 157/1 336/0 

 زیرساخت
 یفنّاور

 اطالعات
67/3 15/1 86/2 85/0 21/3 83/0 44/3 70/0 61/0 611/0 

 
 ،”سازماني عوامل و فرهنگ“ ةزمین در که دهدمي نشان فوق جدول هایداده

 در شده شاهدهم F میزان ”اطالعات یفنّاور زيرساخت“ و ”فرآيندها و ها ساختار“
 هیأت اعضای ديدگاه بین فوق ابعاد در ،بنابراين نیست؛ یدارمعني 05/0 از کمتر سطح
 .ندارد وجود داریمعني تفاوت علمي مختلف هایمرتبه به توجه با علمي

 نظام سازیپیاده برای الزم آمادگي مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آيا :اصلی سؤال
 دارد؟ را دانش مديريت

 
 پژوهش اصلی سؤال به مربوط t آزمون مفروضات (7) دولج

 میانگین نمونه تعداد عامل
 طبقات

 میانگین

 نظرات
 معیار انحراف

 
 T معیار خطای

 شده محاسبه
 

 احتمال سطح
)P- value( 

 000/0 -034/6 100/0 72/0 39/2 3 52 دانش مدیریت

 
 شده محاسبه t مطلق قدر که دهدمي نشان 7 جدول در آمده دستبه هایيافته 

 با و است، شده تربزرگ (015/2) جدول t از درصد 95 اطمینان سطح در (-034/6)
 نتیجه است، متوسط حد از کمتر (39/2) پاسخگويان نظرات میانگین اينکه به توجه
 عوامل و فرهنگ") ابعاد در مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه آمادگي میزانکه  گیريممي
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 سازیپیاده برای ("اطالعات یفنّاور زيرساخت" و "فرايندها و ساختار" ،"انساني
 نظام سازیپیاده برای الزم آمادگي دانشگاه و بوده متوسط حد از کمتر دانش مديريت
 .ندارد را دانش مديريت

 نور پیام دانشگاه در دانش مديريت ةسامان اساسي هایزيرساخت بندیرتبه برای 
 شده منعکس 8 جدول در آن نتايج که شد استفاده فريدمن آزمون از مشهد -مرکز
 داریمعني تفاوت هاشاخص بین ،شودمي مشاهده 8 جدول در که طورهمان .است
 ينابنابر است؛ 05/0 از رتکم sig همان يا آزمون احتمال مقدار زيرا ؛دارد وجود

 تريناهمیت با و مؤثرترين .نیست تصادف از ناشي هاشاخص بین هایاختالف
 شاخص تريناهمیت کم و تريناثر کم و "انساني عوامل و فرهنگ" به متعلق شاخص
 .است "سازمان هایفرايند و ساختار" به متعلق
 

 فریدمن آزمون مبنای بر عوامل بندیرتبه (8) جدول
 هارتبه میانگین عامل فریدمن آزمون

 21/2 انساني عوامل و فرهنگ 52 تعداد

 60/1 فرايندها و تارهاساخ 174/13 دو خی آزمون

 19/2 اطالعات یفنّاور زيرساخت 2 آزادی درجه

 یا آزمون احتمال مقدار
sig 

01/0  

 
 گیرینتیجه -7
 استقرار امروزی، هایسازمان رقابتي مزيت ترينمهم مثابه به ،دانش اهمیت به توجه با

 عنوان به ،هاسازمان مديران برای را ترديدی و شک گونه هیچ جای دانش مديريت
 يک تعريف ،هاسازمان آرزوی بزرگترين امروزه .است نگذاشته ،آور الزام راهبردی
 ها دانشگاه شک، بي .است موفق روش يک به آن اداره و مناسب دانش مديريت سیستم

 و طراحي در بايد دانشگر هایسازمان عنوان به پژوهشي و آموزشي سساتؤم و
 اين و شوند، ظاهر پیشرو هایسازمان نقش در ش،دان مديريت مناسب سیستم استقرار

 عوامل اين برمبنای عملي اقدام و دانش مديريت اساسي عوامل بررسي مستلزم ،امر
 پژوهش .است دانش مديريت سیستم استقرار و طراحي مختلف مراحل در ثیرگذارأت

 به عوامل اين آمادگي تعیین و دانش مديريت اساسي عوامل بررسي به نیز حاضر
  .است پرداخته مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه در دانش مديريت سازیپیاده منظور
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 نامة آموزش عالي
 

 دانش مديريت سازیپیاده در مؤثر عوامل با نتايج اين مقايسه و حاصل نتايج به توجه با
 مشهودند، نیز 9 جدول در و اندآمده تحقیق پیشینه قسمت در شده ذکر هایپژوهش در که
 .پرداخت حاضر پژوهش از حاصل اطالعات خصوص در گیرینتیجه به توانمي

 
 دنیا سراسر هایدانشگاه در دانش مدیریت سازیپیاده در مؤثر عوامل مقایسه (9) جدول

 دانش مدیریت سازیپیاده در مؤثر عوامل دانشگاه نام 
 عوامل و فرهنگ مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه

 انساني
 فني زيرساخت فرايندها و ساختار

 عوامل و فرهنگ اصفهان انشگاهد
 انساني

 اطالعات یفنّاور هافرايند و ساختار

 اطالعاتي هایسیستم فني عوامل اطالعات یفنّاور اصفهان دانشگاه تربیتی علوم هدانشکد
 انتقال هایسامانه سازماني فرهنگ (کانادا هایدانشگاه) موردی ةمطالع

 دانش
 اطالعاتي هایسیستم

 تکنولوژی سازی آگاه انساني منابع (مالزی دولتی هایدانشگاه) موردی ةمطالع
 فني های زيرساخت انساني عوامل اطالعاتي فرهنگ (مالزی هایدانشگاه) موردی ةمطالع

 
 مديريت استقرار برای شده ذکر هاینیاز پیش ،شودمي مشاهده که طور همان 
 .هستند مشابه ادیزي حدود تا باال جدول در شده ذکر هایپژوهش در دانش
 شويممي متوجه دانش مديريت ةزمین در گرفته صورت هایپژوهش به توجه با 
 شده شناخته دانش مديريت فراروی چالش بزرگترين "انساني عوامل و فرهنگ"که 
 مديريت سازی نهادينه فراروی چالش تريناساسي "فرهنگ" نیز هادانشگاه در .است
 "انساني عوامل و فرهنگ" عامل دهدمي نشان هشپژو اين هایيافته .است دانش
 هاتحلیل و تجزيه همچنین، .است شده شناخته دانش مديريت ساختزير ترينمهم

 در دانش مديريت سازیپیاده برای مطلوبي آمادگي در بعد اين که است آن از حاکي
 یزانم خصوص در پژوهش هایيافته .بردنمي سر به مشهد -مرکز نور پیام دانشگاه
 دانشگاه در دانش مديريت سازیپیاده برای ”انساني عوامل و فرهنگ“ عامل آمادگي

 پژوهش پیشینه قسمت در شده مطرح هایپژوهش اکثر نتايج با ،مشهد -مرکز نور پیام
 به توانمي هاپژوهش اين ةجمل از .دارد همخواني (ديگران و هيلال فتح جزه ب)

 و  عبداهلل و 2007، ديگران و  الدين محي ؛2000 ، راولي؛ 1386 ،حسیني) پژوهش
 .کرد اشاره (2008، ديگران

                                                                                                                                      
1. Rowley 
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 يعني دانش مديريت استقرار در ديگر مؤثر عامل بررسي به پژوهش دوم سؤال در 
 نشان پژوهش هایيافته ،شد بیان که طور همان .شد پرداخته ”هافرايند و ساختار“

 نور پیام دانشگاه در دانش مديريت زيرساخت تريناهمیت کم عامل اين که دهد مي
 دانش مديريت سازیپیاده برای بعد اين آمادگي میزان همچنین، .است مشهد -مرکز

 راولي، هایپژوهش هایيافته .نیست يمطلوب سطح در و است متوسط سطح از مترک
 اين هایيافته با ،(1386) حسیني و (1389) ديگران و هيلال فتح ،ديگران و عبداهلل

  .همسوست هشپژو
 در اساسي و مهم عوامل از ديگر يکي بررسي به پژوهش اين آخر سؤال در 

 .است شده پرداخته ”اطالعات یفنّاور زيرساخت“ يعني دانش مديريت استقرار
، در مقايسه اطالعات یفنّاور ساختزير که دهدمي نشان آماری تحلیل تجزيه بررسي

 در ”هافرايند و ساختار“ و ”انساني املعو و فرهنگ“ يعني ،ديگر زيرساخت دو با
 -مرکز نور پیام دانشگاه در دانش مديريت سازیپیاده برای آمادگي نظر از بهتری وضع
 به دانشگاه در مطلوبي وضعیت در زيرساخت اين هم هنوز اما ؛بردمي سر به مشهد
 .شود تالش بايد زيرساخت اين در مطلوب سطح به رسیدن برای و بردنمي سر

 حائز اطالعات یفنّاور زيرساخت کنار در هازيرساخت ساير رشد به توجه همچنین
 برای عاملي تواندنمي تنهايي به اطالعات یفنّاور بودن فراهم که چرا ؛است اهمیت
 تااطالع یفنّاور زيرساخت وجود با بسا چه .باشد دانش مديريت طرح موفقیت
 دانش، گذاشتن اشتراک به برای بنامناس فرهنگ دلیل به سازمان، يک در مناسب
 عدم حتي يا دانش، اشاعه و رشد برای پاگیر و دست ساختارهای و قوانین وجود
 با دانش مديريت اطالعات، یفنّاور امکانات و تجهیزات از استفاده برای افراد توانايي
 هيلال فتح پژوهش، هایيافته با پژوهش از قسمت اين هایيافته .شود مواجه شکست

 برای مناسب اطالعات یفنّاور زيرساخت وجود عدم از حاکي که (1389) ديگران و
 که حالي در ،دارد همخواني ،است اصفهان دانشگاه در دانش مديريت سازیپیاده

 یفنّاور زيرساخت وضعیت ديگران و عبداهلل همچنین و يراول ،(1386) حسیني
  .اندکرده ارزيابي مطلوب ،اندختهپردا پژوهش به آنها که ييهادانشگاه در را اطالعات

                                                                                                                                      

 

 

 

 
2. Mohayidin 
3. Abdullah 



46 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 سیاستی هایپیشنهاد -8
 به باتوجه و پژوهشاين  در بررسي مورد اساسي هایزيرساخت گرفتن نظر در با

 پیشنهادهای شود، برقرار مناسب نگاشت پژوهش هایيافته و پیشنهادها بین بايد اينکه
 دانش مديريت ةسامان یسازپیاده برای ترمطلوب آمادگي سطح به رسیدن برای زير
 که است تحقیقاتي پروژه يک ةنتیج هاپیشنهاد اين که است ذکر شايان .است ارائه قابل
 سطح در ريزانبرنامه و مديران و استادان محققان، مندان، هعالق استفاده مورد است امید

 رارق ،کشور دولتي دانشگاه بزرگترين عنوان به نور پیام دانشگاه بخصوص ،هادانشگاه
 .گیرد
 سازی فرهنگ -1

 عامل ترينمهم عنوان به دانش مديريت متون از بسیاری در سازماني فرهنگ
 سازماني فرهنگ .است گرفته قرار توجه مورد دانش مديريت اجرای در اساسي
 مديران بر .باشد داشته همراه به فراواني سازماني و فردی نتايج تواندمي مناسب
 گروهي، کار و دانش تسهیم برای مشارکتي فرهنگ يک ايجاد با تا است الزم دانشگاه

 .سازند فراهم دانش مديريت اجرای برای را مناسبي بستر
 :ها مشوق و هادستمزد نظام سازی بهینه و عملکرد ارزیابی هایمعیار اصالح -2

 مورد افراد عملکرد ارزيابي در را آنبايست  مي ،دانش اهمیت به توجه با مديران
 رشد و پیشرفت اعظم قسمت که بدانند بايد دانشگاه درون در افراد .دهند رارق توجه
 کاربرد و انتقال خلق، فرايند در اندازه چه تا که است امر اين به وابسته سازمان در آنها

 شده ذکر عمکرد ارزيابي اين به توجه با دانشگاه همچنین .اندداشته مشارکت دانش
 روش مستلزم ،امر اين بپردازد، و مدار دانش افراد دستمزد و حقوق ترمیم به بايد

 سهیم دانش مديريت فرايند در که است افرادی به دهيپاداش و سنجش برای جديدی
 .هستند
 :اطالعات یفنّاور به توجه -3

 حساب به دانش مديريت فقیتوم برای مهم زيربنايي عوامل از اطالعات یفنّاور
 توسعه برای را الزم هایريزیبرنامه که تاس الزم دانشگاهي مديران .آيدمي

 تقويت و اطالعات یفنّاور ابزار از ثرؤم استفاده خصوص در نیاز مورد های آموزش
 برای دانش اشتراک هایفعالیت برای بخصوص ابزار اين از استفاده برای رغبت

 .دهند انجام ،پژوهشگران



 
 
 

 40  سازی مديريت دانش در دانشگاه پیام نور بررسي میزان آمادگي پیاده
 

 :دانشگاه ارشد مدیران حمایت -4
 به که است مواردی از ،و حمايت از آن دانش مديريت به ارشد مديران تعهد
 تأکید متعددی نظران صاحب توسط دانش، مديريت فقیتوم عوامل از يکي عنوان
 شروع فعالیتي باشد، نداشته وجود ارشد مديريت پايبندی و تعهد اگر .است شده
 نمديرا حمايت .داشت نخواهد چنداني مؤفقیت بشود، شروع هم اگر يا و شودنمي
 محور دانايي گیریجهت جمله از مختلفي هایشکل در دانش، مديريت از ارشد

 استخدام دانشگاه، راهبردهای و اهداف اندازها، چشم تدوين و تعريف در ارشد مديران
 دستمزد و حقوق ترمیم دانش، مديريت آموزشي هایدوره برگزاری مناسب، نیروی

 .يابدمي تجلي ...و دانشگران
 :دانش مدیران کارگیری به ضرورت -5
 پست چنین فاقد دانشگاه اکنون هم) دانشگاه در دانش مديران کارگیری هب

 دانش مدير .کندمي کمک دانش اشتراک فرايند تسريع و تسهیل به نیز (است يسازمان
 متمرکز يافته سازمان شکل در آن ةارائ و افراد از دانش گردآوری بر معمول، طور به
 در ی اطالعاتفنّاورمرتبط با  هایسیستم راه از تواندمي دانش اين معموالً شود و مي

 .گیرد قرار استفاده مورد و شده ذخیره هاکتابخانه
 :سازمانی نمودار و سازمانی ساختار اصالح -6

 سازماني ساختار کردن تخت با بايد دانش گذاشتن اشتراک به تسهیل برای دانشگاه
 بدين ؛کند تسهیل را يکديگر با افراد ارتباط رايندف سازمان، نمودار نمودن ساده و

 صورت در و کنند برقرار ارتباط يکديگر با واسطه کمترين با بتوانند افراد که ترتیب
 اصالح و بازنگری ،راستا اين در .شوند مندهبهر يکديگر دانش از زمان حداقل در لزوم

 در يکديگر با افراد ارتباط دفراين برای پاگیر و دست و سازمشکل هایرويه و قوانین
 ،هستند ارزشمند دانش دارای که افرادی کشف و دانش اشتراک نتیجه در و دانشگاه

 .باشد ثرؤم تواندمي
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 منابع
 برای دانش مديريت استراتژيک الگوی (.1388) سعید موسوی، و محمد سید اعرابي،

 ،عالي آموزش رد ريزی برنامه و پژوهش ةفصلنام .ها پژوهشگاه عملکرد ارتقای
 .1 -26 ،51 شماره
 اسالمي آزاد دانشگاه بررسي (.1390) فاطمه علوی، و حسن رهگذر، محمد، جمالزاده،
 ةفصلنام علمي، هیأت اعضای ديدگاه از يادگیرنده سازمان لحاظ از شیراز واحد

 .71 -94 ،(5)2 ،آموزشي مديريت در نو رهیافتي
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 ارائه و علمي هیأت اعضای ديدگاه از اصفهان دانشگاه شناسي روان و تربیتي علوم
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