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  ارزیابی ابعاد مدیریت دانش
  هاي دولتی و آزاد اسالمی  دانشگاه: مورد مطالعه(

 )هاي یزد و اصفهان استان
  * اله دعایی حبیبدکتر 

  ** ججالل دهقانی سانی
 چکیده

هاي چشمگیر تکنولوژیکی موجب شده است تا دانش، روند توسعه ارتباطات و پیشرفت
مدیریت دانش براي بسیاري از  ،بر این اساس. بازیگر چند چهره عصر حاضر به شمار آید

از . شودت و بالندگی محسوب میبه قدر دستیابیهاي پیشرو، نماد رقابت و عامل سازمان
ي مهمی در زمینه ها دار وظایف و مسئولیت آموزش عالی هر کشور عهدهجایی که نظام آن

رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است، لذا هر یک از 
. دنبراي حفظ بقا در بازار به منظور کسب دانش، تالش مضاعف نمای بایدات آموزشی مؤسس

اي نامشهود ه دارایی که است رویکردي مندنیاز محور،دانش و کار کسب از طرف دیگر،
رهنگ مشتري، ف با روابط نوآوري، انسانی، منابع هايشایستگی و دانش ظیرسازمانی، ن
پژوهش حاضر بر آن است  ،در این راستا. را در بر گیرد سازمانی ساختار و هارویهسازمانی، 

وزش عالی پرداخته و ات آممؤسستا به بررسی هریک از ابعاد دهگانه مدیریت دانش در 
توجه  با. هاي دولتی و آزاد به مورد آزمون گذاردامکان تفاوت سطوح آن را در میان دانشگاه

نفر برآورد گردید و پس از  365به فرمول برآورد حجم نمونه، تعداد نمونه انتخابی برابر با 
یزد و اصفهان  هاي دولتی و آزادعدد پرسشنامه، در دانشگاه 400تعیین حجم نمونه تعداد 
براي پاسخ به فرضیات تحقیق و . پرسشنامه بازگشت داده شد 342توزیع گردید، که تعداد 

- تیهاي مورد مطالعه آزمون فرض آماري مقایسه میانگین ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه
 .مورد استفاده قرار گرفت 3استیودنت
مـدیریت   هـاي دولتـی،  نشـگاه حاکی از آن است کـه در کـل در دا   ،هاي این پژوهشیافته

هـاي آزاد مـورد   در دانشـگاه . ریزان قرار گرفته اسـت برنامه دانش بیشتر مورد توجه مدیران و
کـه ایـن مراکـز     طـوري ه مطالعه، ابعاد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند، ب

ورنـد و ایـن امـر    اند انتظارات کارکنان و اساتید خود را از مـدیریت دانـش فـراهم آ   نتوانسته
هاي آزاد، شکاف قابل موجب شده است تا بین انتظارات و ادراکات کارکنان و اساتید دانشگاه

  .وجود آیده اي بتوجه
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  مقدمه
 طوري کهاست، به انباشتگی بیش از حد دانش  ،هاي جدیدهاي سازمانیکی از ویژگی

هاي سازمانی طی ها و لزوم استفاده از آن در تصمیمافزایش حجم اطالعات در سازمان
 :1987، 1ایتامی(اي به نام مدیریت دانش شده است دو دهه اخیر باعث ظهور پدیده

 ریزي، سازماندهی، رهبري و پایش دانش سازمانی واین امر ضرورت برنامه). 121
بخشی اي که کارایی و اثربه گونهدرست  ،یند دسترسی به دانشمدیریت فرآ همچنین

 ها سازمان ،عصر کنونی در). 283 :2002، 3و نلی 2مار(دهد  می داشته باشد را نشان
مگر اینکه یک راهبرد براي مدیریت و  ،اند که عمر آنها تداوم نخواهد داشتدریافته
لذا راهبردها ). 284 :2002نلی، مار و (گذاري دانش سازمانی خود داشته باشند ارزش

با تحوالت رخ داده در . هایی براي اجراي مدیریت دانش ارائه شده استو چرخه
پردازان مدیریت، بیش از پیش به  عرصه جهانی، اکنون توجه مدیران و نظریه

). 10 :1385واعظی و متولی، (ها معطوف شده است ي فکري سازمانها  دارایی
یندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، اهوشمندانه فرمدیریت دانش، طراحی 

نوسازي، اشتراك یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه 
 :1999و دیگران،  4سیمان(شود  می فکري یعنی ساختاري، انسانی و اجتماعی نمایان

هاي مهم را که به ت و مهارتکند تا اطالعاها کمک میسازمان مدیریت دانش به). 81
شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی عنوان حافظه سازمانی محسوب می

این امر سازمان را  .نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند
ریزي راهبردي و  ل یادگیري، برنامهیبراي حل مسا مؤثربه صورت کارا و 

 تأکیدمدیریت دانش بر شناسایی دانش و ارائه آن . سازدقادر می هاي پویاگیري تصمیم
ورزد، به روشی که بتواند به صورت رسمی به اشتراك گذاشته شود و در نتیجه  می

  ).21 :2000و دیگران،  5گاپتا(دوباره مورد استفاده قرار گیرد 
د، اما هاي آن توافق کلی وجود نداراگرچه در مورد تعریف مدیریت دانش و حیطه

هاي متفاوت، ها و سازمانمتون مختلف در این نکته اتفاق نظر دارند که براي موقعیت
  ).102 :1383امیرخانی، (راهبردهاي متفاوتی براي اجراي مدیریت دانش وجود دارد 
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یکی از مطالعات مشهور در زمینه مدیریت دانش به این نتیجه دست یافته است که 
و تصور سودمند بودن براي سازمان، نتایج بهتري نگرش مثبت نسبت به مشارکت 

بررسی پنج شرکت ). 599 :2003، 1گارسیا(هاي پاداش بیرونی دارد نسبت به سیستم
نشان داد که یک عامل کلیدي براي  ،موفق در استفاده از راهبردهاي مدیریت دانش

سازگار اي است که با فرهنگ کنونی سازمان موفقیت، طراحی مدیریت دانش به گونه
تا با اقدامات مدیریت دانش هماهنگ  باشد، نه اینکه سعی کند سازمان را تغییر دهد

هایی که به تدریج مدیریت دانش را به همین دلیل سازمان). 54 :2001، 2بونتیس(شود 
اند که هایی بودهتر از سازمانکنند و با فرهنگ سازمانی همگام هستند، موفقاجرا می

جوامع به سمت اقتصاد  امروزه،. غییرات شدید و گسترده ایجاد کننداند تتالش داشته
ارزش در  یجادا يعنصر برا ینترکه در آن، دانش، مهم کنندیمحور حرکت مدانش

، 4و واردن 3لیتنر(است  يارزش اقتصاد يدارا ،ینو بنابرا رودیها به شمار مشرکت
 یستم،دوم قرن ب یمهاز ن ياداقتص هاييتئور ینترمهم یلدل ینبه هم. )48 :2004

 ياز رشد اقتصاد أیید و به عنوان بخشیدر سازمان را ت وسوجود عناصر نامحس
 ها بر پایههمه بخش که محوردر اقتصاد دانش .)75 :1974، 5کندریک(اند کردهمطرح 

ي فعال دارند حضور چنین اقتصادي ها در تمام فرآیندهاي، دانشگاهانددانش بنا شده
به . )164 :1998، 6گیبونز( )کنندیم یفاا یقاتکه در بخش تحق یديت نقش کلبه عل(

 ها، یکدانشگاه یفیتدر ک گذاريیهکه سرما کندیم یاناروپا ب یسیونکمدلیل  ینهم
 یندر ا. )411 :2000، 7اروپا یسیونکم( استکشورها  یندهدر آ مستقیم يگذاریهسرما

نقش  توانندها میدانشگاه کندیم یانگرفته که بانجام  اتزکوویتز توسط یراستا، پژوهش
، 9لیدسدورف8اتزکوویتز، ( محور داشته باشنددر جوامع دانش يدر نوآور یاساس

2001: 120 .(  
ها ها و سازمانیافته در شرکتنون، مدیریت دانش جایگاهی ساختاردر واقع، اک

تحقیقاتی که در . گرددمیپیدا نموده و به طور روزافزونی بر نقش و اهمیت آن افزوده 
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هاي بزرگ درصد سازمان 80دارد در کشور بریتانیا می بیان ،این زمینه انجام شده است
سال آینده  5درصد باقیمانده، ظرف  20درصد از  96از مدیریت دانش بهره برده و 

و در  امریکا مشابه این تحقیقات در کشور . مدیریت دانش را اجرا خواهند نمود
ها از درصد از این شرکت 82نماید که شرکت بزرگ، بازگو می 200خصوص 

درصد بودجه و پرسنل به مدیریت دانش اختصاص داده  50مدیریت دانش بهره برده، 
  ).9 :2001، 1شاو(درصد داراي پست مدیریت دانش هستند  27و 

ترین مباحثی است که انگیزانش در کشور ما یکی از بحثبا این وجود، مدیریت د
واقعیت این است که تعابیر و تعاریف . شودجامعه علمی و اداري بدان پرداخته می در

گوناگون و پیچیده از مدیریت دانش موجب شده است تا کمتر درك مشترکی از 
 مطالعات اجمالی نشان). 22 :1386زاده، حسن(وجود آید ه اي آن بهتمامی جنبه

دانش بیشتر بر جنبه استخراج دانش دهد در بخش دولتی کشور ما، پدیده مدیریت  می
 در حالیکه اجراي مدیریت دانش. یابدسازي تجارب مدیران تمرکز میو مستندپنهان 

در بخش خصوصی بر کاربرد دانش به منظور تولید محصوالت یا ارائه خدمات جدید 
اي داشته و از مسیر جداگانه ،به هریک از اهداف فوق دستیابیاگر چه . دارد تأکید
مستلزم تبعیت از اصولی است  ،یط خاص خود برخوردار است، اما در عین حالشرا

که اجراي مدیریت دانش را در نهایت به کسب مزیت رقابتی و توسعه سازمانی منجر 
ي ها توجه فزاینده به سرمایه ،یافته هاي توسعهدر دهه گذشته، در کشور. نماید

هاي خصوصی به سمت ز سازماننامحسوس یا سرمایه فکري به طور قابل توجهی ا
از آنجایی  .ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته استهاي دولتی مانند دانشگاه سازمان

آیند،  می ها به عنوان بازیگران اصلی سیستم نوآوري ملی به حسابکه دانشگاه
اند که آورده هاي تحقیقاتی و مراکز آموزش عالی در ایران به فرآیندهایی روي سازمان

در این راستا و با توجه به این واقعیت . پذیر سازد پذیر، شفاف و رقابت ها را انعطافآن
اي جز اهمیت بیش از پیش شود، چارهایران کشوري در حال توسعه محسوب می که

مقاله حاضر درصدد است  ،در این راستا. به نقش دانش در توسعه پایدار وجود ندارد
هاي دولتی و آزاد ارات کارکنان و اساتید دانشگاهتا وجود شکاف بین ادراکات و انتظ

  .شهر یزد و اصفهان را به آزمون گذارد
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  چارچوب نظري - 2
 مربـوط  مطالب حجم گذرد، می یادگیرنده سازمان نظریه طرح از که يا هده دو طول در
ـ  آن توسـعه  و مدیریت چگونگی و دانش سازمانی به  تصـاعدي  و روزافـزون  طـور ه ب

 به ابتدا مگر ،کرد یاد سازمان توسعه از توان امروزه نمی که نحوي به .ستا یافته افزایش
 سـازمان  سطوح تمام در سازي آن نهادینه و جمعی آموزش و یادگیري فرهنگ استقرار
 و براي موفقیت روشی هیچ که دارند اذعان همگان مروزا ،دیگر عبارت به. نمود اشاره
 سـوي  از .ندارد وجود سازمانی دانش دیریتم و یادگیري بدون سازمانی پایدار توسعه
 اثـربخش  اعمـال  و یادگیرنـده  سـازمان  خلق که است داده نشان متعدد مطالعات ،دیگر

 باورهـاي  و نگـرش  تغییـر  بـه  چیز هر از بیش و همه از پیش سازمانی مدیریت دانش
 و ها نگرش این انعکاس و سازمانی دانش و به یادگیري نسبت کارکنان تک تک اساسی
  ). 1 :1387ی، قهرمان( .است سازمانی عملکرد و رفتار در ها بینش

 سازمانی قدرت عوامل و منابع به نوین رویکردي واقع در ،سازمانی دانش مدیریت
 ایـن  از. اسـت  آنهـا  نـوآوري  و خالقیـت  قابلیت و ها انسان و ارزش اهمیت به باور و

 تسـهیم  و توزیـع  آن، ينگهدار و سازمانی، حفظ دانش کسب و خلق که است دیدگاه
 مـدیران  و وظیفـه  دغدغـه  تـرین  مهـم  بـه  آن تکامـل  و توسـعه  نهایتاً و آن کاربرد آن،

 .است شده تبدیل ها سازمان
خود  نفعانيدر مقابل ذ ینیسنگ ها وظیفهکه دانشگاه کندیم یاناروپا ب کمیسیون

 يتقاضا یشزابا وجود اف. را حداکثر کنند گذاريیهسرما یدارند تا بازده اجتماع
 یشترب یدولت يها یهاستفاده از سرما سازيشفاف و یشتراطالعات ب يبرا یرونیب

 یاطالعات يهاگزارش یجادهنوز هم به ا توسعه،در حال  يدر کشورها ها هدانشگا
اگرچه مبحث  ،از سوي دیگر. )391 :2005، اروپا کمیسیون( ندارند یتوجه یخارج

اي مورد توجه دانشگاهیان و مدیران ه طرز گستردههاي اخیر بمدیریت دانش در سال
ش در بخش دولتی و دانشگاهی اجرایی قرار گرفته است، اما در مورد مدیریت دان

 ،در ادامه). 43 :1386خرقانی و سلسله، (آمده است  اطالعات ناچیزي بدست تقریباً
لف انجام گرفته هاي مختهایی از مطالعاتی که در زمینه مدیریت دانش در سازماننمونه
  : شودعنوان می ،است
در یک مطالعه تجربی در وزارت توسعه کارآفرینی در مالزي به بررسی ارتباط  -

. شد ها و ابعاد تکنولوژیکی با مدیریت دانش پرداختهمنابع انسانی، مسائل، مسئولیت
دانش  این نتیجه رسیده است که وزارتخانه مذکور از استراتژي مدیریت این مطالعه به

که در این وزارتخانه دانش است البته این مطالعه نشان داده . خاصی برخوردار نیست
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یندهاي کاري و هاي وزارتخانه، فرامشی ها و خطوجود دارد و این دانش در رویه
 ،دست آمدهه نتیجه دیگري که از این مطالعه ب. کندي اطالعاتی ظهور پیدا میها هپایگا

یس وزارتخانه و یر صرفاً کنندان این وزارتخانه احساس میاین است که هنوز کارکن
درصد از  3/48فقط . باشندها مسئول مدیریت دانش در سازمان می یا رئیس بخش

. کنند که مسئولیت مدیریت دانش باید بر عهده همه کارکنان باشدکارکنان احساس می
مدیریت انواع دانشی  همه کارکنان باید مسئول ،براي موفقیت در اداره خدمات عمومی

  ).26 :2002، 2و هیئرن 1رونی(باشند که در سازمان وجود دارد 
له اي دولتی به این مسأهمطالعه دیگري در زمینه مدیریت دانش در سازمان -

توان مدیریت دانش را ایجاد کرد و نیز ماهیت فرهنگ که چگونه میپرداخته است 
یج این مطالعه حاکی از آن است که نتا. تسهیم دانش در یک سازمان چگونه است

هاي دولتی یک چالش منحصر بسیار مهم است و عامالن تسهیم دانش در سازمان
هایی سلسله مراتبی و بوروکراتیک هستند که تسهیم دانش را سازمان دولتی نوعاً
رسد اغلب افراد تمایل ندارند دانشی به نظر می ،دارندآنها اظهار می. سازنددشوار می

دارند تا آنها دانش را در دل خود نگه می. که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند را
، 4و چوي 3لی(آورند بتوانند ارتقاء درجه پیدا کنند دست میه با قدرتی که از آن ب

2003: 260.(  
دانشگاه کارلتون کانادا در زمینه مدیریت دانش در  در پژوهشی دیگر در -

هاي دولتی در زمینه تایج نشان داد، اقداماتی که در سازمانهاي دولتی، ن سازمان
ثیر عمیقی بر عامالن بخش أسیاسی بوده و ت اً، شدیدگیرداطالعات و دانش انجام می

  .)51 :1998، 5اسچین(ي مختلف ارباب رجوع در بخش دولتی دارد ها هعمومی و گرو
وي . نجام داده استووگ نیز مطالعه جامعی در زمینه مدیریت دانش ا همچنین -

تواند نقش مهمی در به بررسی این مسئله پرداخته است که مدیریت دانش چگونه می
  :ادارات دولتی به ویژه چهار حوزه اصلی زیر ایفا نماید

 ؛هاي بخش عمومیگیري در سازمانتصمیم يارتقا -
 ؛ها گیري در تصمیم مؤثرهاي بخش عمومی در زمینه مشارکت کمک به سازمان -
 ؛هاي رقابتی اجتماعی و ذهنیاد قابلیتایج -
 .بالندگی نیروي کار دانشی -

                                                                                                                                      
1. Rooney 
2. Hearn 
3. Lee 
4. Choi 
5. Schein 
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هاي دولتی مسئله وجود مدیریت دانش منسجم در سازمان ،کندوي عنوان می
تر کردن افراد کوش دهد که با سختچنین رویکردي به جامعه اجازه می. مهمی است

روندان خود را ارتقا یت زندگی شهافزایش داده و کیف و نهادهایش، پایداري خود را
  ).32 :1999، 1ویگ(دهد 
هاي دولتی وزارت توسعه اي دیگر در زمینه مدیریت دانش در سازماندر مطالعه -

فرهنگ سازمانی، ساختار (کارآفرینی مالزي به بررسی رابطه بین اجزاء سازمانی 
نش و و توانایی خلق دا) هاي سیاسی گیريسازمانی، تکنولوژي منابع انسانی و جهت

دهد که نتایج نشان می. انتقال دانش در وزارت توسعه کارآفرینی مالزي پرداخته شد
ارتباط مهمی بین برخی از این متغیرها و توانایی تولید دانش و انتقال دانش وجود 

ضروري است براي اجراي مدیریت دانش به برخی از این عوامل که  ،بنابراین. دارد
  ).18 :1998، 2اسکریم(دارند توجه شود رابطه مهمی با مدیریت دانش 

پاسخگو که جزء  40در تحقیقی که در دانشگاهی در مادرید انجام گرفت،  -
شوندگان باید مصاحبه. گیرندگان اصلی دانشگاه بودند مورد بررسی قرار گرفتندتصمیم

و موانع ممکن براي افشاء  دادند می به هر شاخص نمره 3تا  1در یک طیف لیکرت از 
ی در این بخش از . کردند می ر شاخص را ارزیابیه نتایج نشان داد که اطالعات کم

سرمایه فکري، ابزاري مناسب براي انتخاب  همچنیناهمیت بیشتري برخوردار است و 
بیان شد که بهترین راه براي بهبود سرمایه  همچنین. باشدي دانشگاهی میها استراتژي

به عنوان عضوي فعال  ها هرش دولت به دانشگافکري در بخش دولتی، ارتقاء سطح نگ
  ).543 :2006، 4و النا 3سنچز(در گسترش دانش در جامعه است 

انجام گرفت و یادگیري در عمل  امریکاي ها هدر پژوهشی که در یکی از دانشگا -
که  این نتیجه حاصل شدی از سرمایه فکري مورد بررسی قرار داد، یرا به عنوان جز

 ها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتیتواند در دانشگاه می مسرمایه مشتري ه
هاي خارج از دانشگاه برقرار کرد که  توان مشارکت موفقی بین دانشگاه و سازمان می

  ).78 :2001، 5گارنت(سرمایه فکري هر دو طرف افزایش یابد 

                                                                                                                                      
1. Wiig 
2. Skyreme 
3. Sa´nchez 
4. Elena 
5. Garnett 
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به  ي اسپانیا با هدف کمکها هدر تحقیقی که بر روي تعدادي از دانشگا همچنین -
هاي نامحسوس انجام گرفت به این گیري و مدیریت سرمایه آنها در شناسایی، اندازه

نتیجه دست یافت که اولین مرحله در این امر، تعریف دقیق اهداف سازمان و سپس 
ی بین آنها برقرار گردد و شناسایی ابعاد نامحسوس سازمان است که باید یک رابطه علّ

در . هایی تعریف و توسعه داده شودامحسوس، شاخصبراي هر کدام از این ابعاد ن
نجام گیرد هاي جدید، باید ااي براي انطباق با چالشنهایت، یک بازنگري دوره

  ).81 :2006سانچز و دیگران، (
هاي سازمانی و هاي انسانی و دارایی، دارایی)2003( 1بر اساس مطالعه ویدما -
بنابراین، سرپرستان و مدیران . زش تأثیرگذارندي آنها یکدیگر بر فرایند ایجاد اررابطه

   ).215 :2003ویدما، (ند شومی معلولی دچار مشکل -در تعیین چنین روابط علت
اي خاص از مدیریت الزم به ذکر است که هریک از این مطالعات به بررسی جنبه

به اند و همین نکته باعث گردید تا در این مطالعه، شناخت همه جاندانش پرداخته
ات آموزش عالی دولتی و آزاد کشورمان مدنظر قرار گیرد که مؤسسمدیریت دانش در 

 بعد 10به شرح زیر شناسایی گردید که در  شاخص 40تعداد  ،در این راستا
  :بندي شده است تقسیم
 

  ات آموزش عالیمؤسسهاي مدیریت دانش در ابعاد و شاخصه )1(جدول 
 یت در سازمانمأمورو  هاایده رهبري و مدیریت در سازمان

این دانشگاه حمایـت مـدیریت عـالی را بـراي     
 .مدیریت دانش جلب نموده است

در این دانشگاه یک ایده قوي براي ایجاد یک سازمان دانـش  
 .محور وجود دارد

هـا را در ایجـاد   این دانشگاه ابهامـات و چـالش  
 .شودفعان در میان گذاشته میهاي دانش محور با ذي نایده .نمایدتجربیاتی گرانبها رفع می

اصلی خلق دانش یا رهبـري   مأموراین دانشگاه 
 .دانش است

یت دارد خالق دانش و یک سازمان یادگیرنـده  مأموردانشگاه 
 .باشد

یک استراتژي براي بهبود عملکرد مدیران میانی 
 هااستراتژي در سازمان .دانشگاه وجود دارد

ـیم و   هاي رهبري مناسب مدیرانی با سبک بـراي تعم
 .دانش در این دانشگاه وجود دارد تسهیم

هایی براي آینده سـازمان  در این دانشگاه سناریوها و سیاست
 .طراحی شده است

ـتگی   ــدیرانی داراي شایسـ ــگاه از م ــن دانش ــاي ای ه
 .گیردمی ضروري در توسعه و خلق دانش بهره

هــاي مــدیریت دانــش، توســعه در ایــن دانشــگاه اســتراتژي
 .اند یافته

هاي تسهیم دانش سـازمانی وجـود   در این دانشگاه استراتژي کار تیمی و جوامع یادگیرنده در سازمان
 .دارد

  

                                                                                                                                      
1. Viedma 
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  ات آموزش عالیمؤسسهاي مدیریت دانش در ابعاد و شاخصه )1(جدول ادامه 
ی اساسی براي تشـویق  مشاین دانشگاه یک خط

 .هاي یادگیرنده داردیمت
 .هایی براي کشف دانش وجود دارديدر این دانشگاه استراتژ

نیاز به استقالل فکري دانشگاه از طریق کارکنان 
 .شوددانش احساس می

 فرهنگ سازمانی در سازمان

شـود و  هاي دانش ایجاد میدر این دانشگاه تیم
ــراد در تمــام تخصــص  ــا اســتفاده از همــه اف ه

 .نماید می

تسـهیم  در این دانشگاه، فرهنگـی کـه نـوآوري، یـادگیري و     
 .کند، ایجاد شده استدانش را حمایت می

کند که اعتمـاد، مرکـز   این دانشگاه مشخص می
 .توسعه تسهیم دانش است

 .یت دانشگاه قرار داردمأموردانش و یادگیري در مرکز 

 .دانشگاه در ایجاد فرهنگ تسهیم دانش، موفق است تسهیم دانش در سازمان
ــهی    ــراي تس ــدي ب ــگاه فرآین ــن دانش م و در ای

هـا و  آوري اطالعـات مربـوط بـه مهـارت     جمع
 .دانش کارکنان سازمان وجود دارد

دانشگاه نقش مهم مـدیریت دانـش در موفقیـت سـازمانی را     
 .کنددرك می

هـاي اساسـی   یک فرایند بـراي ثبـت نیازمنـدي   
 .زندگی کاري وجود دارد

مدیریت دانش، صالحیت کلیدي و مزیـت رقـابتی دانشـگاه    
 .است

گاه فرایندي براي درك اینکـه چگونـه   این دانش
 .کنند، داردرقبا، دانش را مدیریت می

 سرمایه عقالنی در سازمان

 .شودشناسایی می هاي فکريدر این دانشگاه ارزش دارایی خلق دانش در سازمان
این دانشـگاه منـابع جدیـد دانـش را شناسـایی      

 .کند می
 .تارزش مادي دانش در این دانشگاه شناخته شده اس

این دانشگاه افراد ماهر را شناسـایی کـرده و دانـش    
 .دهدسازمانی را در اختیار همه قرار می

 .دانشگاه در جستجوي تدوین دانش تلویحی است

ــه  ایــن دانشــگاه مــی توانــد دانــش جدیــد را ب
را محصوالت و خدمات تبـدیل کـرده و ارزش   

 .نماید به مشتریان و سایر ذینفعان منتقل
 نده در سازمانسازمان یادگیر

 .در این دانشگاه، فرهنگ یادگیري مستمر وجود دارد زیرساخت دیجیتالی در سازمان
یــک ایــده روشــن و تکنولــوژي محــور بــراي  

 .فرایندهاي سازمانی وجود دارد
هاي ضروري براي خلق دانش جدیـد،  ها و صالحیتمهارت

 .تعریف شده است
ازه هـایی در سـازمان وجـود دارد کـه اجـ     تکنولوژي

  .دهد انتقال دانش، با سهولت انجام گیرد می
هوش عاطفی شناسایی شـده و نقـش اساسـی آن در خلـق دانـش      

 .مورد توجه قرار گرفته است
هـاي  دهد کارکنان، گـروه این دانشگاه اجازه می

 .یادگیرنده مجازي بسازند
 .در این دانشگاه اعتماد به خالقیت کارکنان وجود دارد

 
رتقاء دانـش مـدیران دانشـگاه تـدوین شـده      اي جهت ابرنامه
 .است

 
ایــن دانشــگاه یــادگیري تجربــی را بــه عنــوان ابــزار توســعه 

 .بردشخصی و تیمی به کار می
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  روش پژوهش - 3
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، یک مطالعه  ،روش پژوهش حاضر

آزاد یزد و اصفهان  هاي دولتی ودر دانشگاه 1387مقطعی است که در سال  -توصیفی
  .انجام شده است

  
  آن 2و پایایی 1و روایی ها ابزار گردآوري داده -1-3

هاي مورد نیاز براي سنجش میزان انتظارات و ادراکات کارکنان و اساتید داده
بعدي مدیریت دانش  10بر اساس پرسشنامه  ،هاي دولتی و آزاد یزد و اصفهان دانشگاه

 ).29 :2002، 3سالیس(ه توسط سالیس صورت گرفت در مراکز آموزشی، معرفی شد
ي مذکور بر اساس ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین تهیه که پرسشنامهیاز آنجای

  .گرددید مییتا بنابراین روایی پرسشنامه، گردیده است
برآورد  943/0، 4مدیریت دانش ضریب آلفاي کرونباخ ی پرسشنامهیدر سنجش پایا

  . باشد می نامهپایایی باالي پرسش شده است که نشان دهنده
  

  جامعه و نمونه آماري پژوهش -2-3
هاي دولتی و آزاد یزد و جمعیت مورد مطالعه را کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه

باتوجه به فرمول برآورد حجم نمونه، تعداد نمونه انتخابی . دهندمی اصفهان تشکیل
عدد  400، تعداد پس از تعیین حجم نمونه ،بدین سان. نفر برآورد گردید 365ر با براب

 342هاي دولتی و آزاد یزد و اصفهان توزیع گردید، که تعداد در دانشگاه پرسشنامه
 158پرسشنامه مربوط به دانشگاه دولتی و  184( پرسشنامه بازگشت داده شد

  ).پرسشنامه مربوط به دانشگاه آزاد
 

  زیه و تحلیل اطالعاتتج - 4
  آمار توصیفی -4-1

هاي دولتی آمار توصیفی مربوط به وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه ،در این قسمت
  .صورت نمودار و با استفاده از میانگین بررسی شده استه و آزاد، ب

                                                                                                                                      
1. Validity 
2. Reliability 
3. Sallis 
4. Cronbach’s Alpha  
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  اد مدیریت دانش در دانشگاه دولتیبررسی وضعیت ابع -4-1-1
) 1(دیریت دانش در دانشگاه دولتی یزد در نمودارمیانگین مربوط به وضعیت ابعاد م

  .نشان داده شده است

  میانگین امتیاز ابعاد مدیریت دانش دانشگاه دولتی )1( نمودار
  

نتایج بررسی آمار توصیفی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه دولتی حاکی از این 
این . باشدمی بیش از حد متوسط 4/94یعنی  ،است که میانگین امتیاز مدیریت دانش

دهد که میانگین کلیه ابعاد مدیریت دانش در نظر گرفته شده می نشان همچنیننتایج 
یت با مأمورو در این بین بعد ایده و  استهاي دولتی بیش از حد متوسط در دانشگاه

داراي کمترین  48/4ز و بعد تسهیم دانش با میانگین داراي بیشترین امتیا 5.31میانگین 
  ).1نمودار( استامتیاز 
  

  :بررسی وضعیت ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه آزاد -4-1-2
) 2(میانگین مربوط به وضعیت ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اصفهان در نمودار

  .نشان داده شده است
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  میانگین امتیاز ابعاد مدیریت دانش دانشگاه آزاد )2( نمودار
  

داللت بر وضعیت نامطلوب  ،دانشگاه آزاد نتایج بررسی وضعیت مدیریت دانش در
و کمتر از حد متوسط  77/3انگین وضعیت مدیریت دانش در کل چرا که می. آن دارد

این نتایج بیانگر این است که از بین ده بعد مدیریت  همچنین. برآورد شده است
ن در میان ای همچنین. اندتنها سه بعد امتیازي بیش از حد متوسط کسب نموده ،دانش

بهترین امتیاز و بعد دیجتالی کمترین  40/4یت با میانگین مأمورابعاد، بعد ایده و 
  .اندرا کسب نموده) 80/2(امتیاز
  

  هاآزمون فرضیه -4-2
هاي اي وضعیت مدیریت دانش در دانشگاهبررسی مقایسه ،هدف پژوهش حاضر

دیریت دانش در جهت مقایسه میانگین ابعاد م ،بدین منظور. باشددولتی و آزاد می
مورد استفاده قرار  1استیودنت -تیآزمون فرض آماري  ،هاي مورد مطالعه دانشگاه
براي هریک از ابعاد مدیریت دانش فرض آماري به شکل زیر  ،بدین منظور. گرفت

  : طراحی گردید
یت در دانشگاه دولتی یـزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان    مأمورمیانگین امتیاز بعد ایده و  .1
   .ستبرابر نی
میانگین امتیاز بعد استراتژي در دانشگاه دولتی یـزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان برابـر      .2
   .نیست

                                                                                                                                      
1. One sample T. test 
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میانگین امتیاز بعد فرهنگ در دانشـگاه دولتـی یـزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان برابـر        .3
   .نیست
میانگین امتیاز بعد سرمایه فکري در دانشـگاه دولتـی یـزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان       .4

   .برابر نیست
میانگین امتیاز بعد سازمان یادگیرنده در دانشگاه دولتی یزد و دانشگاه آزاد اصـفهان   .5

   .برابر نیست
میانگین امتیاز بعد رهبري و مدیریت در دانشگاه دولتی یزد و دانشگاه آزاد اصـفهان   .6

   .برابر نیست
ابـر  تیمی در دانشگاه دولتی یـزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان بر    میانگین امتیاز بعد کار .7
   .نیست
میانگین امتیاز بعد تسهیم دانش در دانشگاه دولتی یزد و دانشگاه آزاد اصفهان برابـر   .8
   .نیست
میانگین امتیاز بعد خلق دانش در دانشگاه دولتی یزد و دانشگاه آزاد اصـفهان برابـر    .9
 . نیست
ـ    .10 ر میانگین امتیاز بعد دیجیتالی در دانشگاه دولتی یزد و دانشـگاه آزاد اصـفهان براب
   .نیست

جدول زیر خالصه نتایج تجزیه و تحلیـل مقایسـه میـانگین مـدیریت دانـش را در      
  .دهددانشگاه دولتی و آزاد نشان می

  
  هاي برآمده از مقایسه مدیریت دانش در دانشگاه دولتی و آزادیافته )2(جدول 

ابعاد 
مدیریت 
  دانش

میانگین 
امتیاز 

دانشگاه 
  دولتی

میانگین 
امتیاز 

دانشگاه 
  ادآز

  زمون مقایسه میانگین دو جامعهآ
اختالف   گیري تصمیم

  میانگین
آماره 
  آزمون

درجه 
  آزادي

  سطح
  داري معنی

ایده و 
اختالف   0.002  340  -3.613 0.91 4.40 5.31 یتمأمور

  معنادار
اختالف   0.001  340  -4.150 1.19 3.83 5.02 استراتژي

  معنادار
اختالف   0.000  340  -4.544 1.05 3.98 5.03 فرهنگ

  معنادار
سرمایه 
اختالف   0.002  340  -3.618 1.23 3.87 5.10 فکري

  معنادار
سازمان 
اختالف   0.006  340  -3.191 0.95 3.87 4.82 یادگیرنده

  معنادار
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ابعاد 
مدیریت 
  دانش

میانگین 
امتیاز 

دانشگاه 
  دولتی

میانگین 
امتیاز 

دانشگاه 
  ادآز

  زمون مقایسه میانگین دو جامعهآ
اختالف   گیري تصمیم

  میانگین
آماره 
  آزمون

درجه 
  آزادي

  سطح
  داري معنی

رهبري و 
اختالف   0.004  340  -3.363 0.85 4.02 4.87 مدیریت

  معنادار
اختالف   0.043  340  -1.193 0.51 4.05 4.56 کار تیمی

  معنادار
تسهیم 
اختالف   0.003  340  -3.450 1.01 3.47 4.48 دانش

  معنادار
اختالف   0.000  340  -6.781 1.55 3.47 5.02 خلق دانش

  معنادار
اختالف   0.000  340  -10.312 2.35 2.80 5.15 دیجیتالی

  معنادار
اختالف   0.000  340  -9.025 1.17 3.77 4.94  کل

  معنادار
  
آزمون فرض آماري حاکی از این است که در سطح اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل  
بین امتیاز کلیه ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه دولتی و آزاد اختالف  ،درصد 95

در کلیه این ابعاد امتیاز مدیریت دانش  طوري کهه ب). 1(معناداري وجود دارد جدول 
این اختالف را به خوبی ) 3( نمودار .تی بیش از دانشگاه آزاد بوده استدر دانشگاه دول

  .دهدنشان می
  

    

  زادآشکاف ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه دولتی و  )3(نمودار 

0
1
2
3
4
5
6

ایده و ماموریت 

استراتژي

فرهنگ

سرمایه فکري 

سازمان یادگیرنده 

رهبري و مدیریت

کار تیمی 

تقسیم دانش

خلق دانش

دیجیتالی 

دانشگاه دولتی
دانشگاه آزاد

 تسهیم دانش
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که بیشرین شکاف در بعد دیجیتالی و کمترین  بیانگر آن استاین نتایج  همچنین
  . شکاف در کار تیمی وجود دارد

  
رات و ادراکات کارکنان دانشگاه دولتی از بررسی شکاف بین انتظا -4-2-1

  :مدیریت دانش
به این هدف آزمون فرض آماري مقایسه میانگین دو جامعه مورد  دستیابیجهت 

  . نمایش داده شده است) 3( خالصه نتایج این آزمون در جدول. استفاده قرار گرفت
  

ن دانشگاه دولتی از هاي برآمده از مقایسه انتظارات و ادراکات کارکنایافته )3( جدول
  مدیریت دانش

ابعاد 
مدیریت 
  دانش

میانگین 
  ادراکات

میانگین 
  انتظارات

  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه
اختالف   گیري تصمیم

  میانگین
آماره 
  آزمون

درجه 
  آزادي

  سطح
  داري معنی

ایده و 
اختالف   0.393  183  0.884 0.21 5.52 5.31 یتمأمور

  معنادار نیست
اختالف   0.951 183  0.063 0.04 5.06 5.02 استراتژي

 معنادار نیست

اختالف   0.556 183  0.604 0.15 5.18 5.03 فرهنگ
 معنادار نیست

سرمایه 
اختالف   0.425 183  0.821 0.25 5.35 5.10 فکري

 معنادار نیست
سازمان 
اختالف   0.223 183  1.274 0.36 5.18 4.82 یادگیرنده

 معنادار نیست
رهبري و 

اختالف   0.408 183  0.853 0.22 5.09 4.87 یتمدیر
 معنادار نیست

اختالف   0.210 183  1.318 0.45 5.01 4.56 کار تیمی
 معنادار نیست

اختالف   0.120 183  1.657 0.56 5.04 4.48 تسهیم دانش
 معنادار نیست

اختالف   0.139 183  1.571 0.44 5.46 5.02 خلق دانش
 معنادار نیست

اختالف   0.926 183  0.095 0.02 5.17 5.15 دیجیتالی
 معنادار نیست

اختالف   0.078 183  0.021 0.26 5.20 4.94  کل
 معنادار نیست

   



نامۀ آموزش عالی  38
 

 ،نتایج بررسی ادراکات و انتظارات کارکنان دانشگاه دولتی از ابعاد مدیریت دانش
حاکی از این است که این دانشگاه توانسته است انتظارات کارکنان خود را برآورده 

در هیچ یک از ابعاد اختالف معناداري بین انتظارات و ادراکات  طوري کهه ب. سازد
بیشترین تفاوت بین انتظارات و ادراکات  ،با این وجود. شودکارکنان مشاهده نمی

این اختالف را نمایش ) 4( نمودار. باشدکارکنان مربوط به بعد تسهیم دانش می
  .دهد می

  

  
  شکاف بین انتظارات و ادراکات کارکنان دانشگاه دولتی از مدیریت دانش )4( نمودار

  
بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات کارکنان دانشگاه آزاد از  -4-2-2

  :مدیریت دانش
به این هدف آزمون فرض آماري مقایسه میانگین دو جامعه مورد  دستیابیجهت 

  . نمایش داده شده است) 4( ن آزمون در جدولخالصه نتایج ای. استفاده قرار گرفت
  
  

0
1
2
3
4
5
6

ایده و ماموریت 

استراتژي

فرهنگ

سرمایه فکري

سازمان یادگیرنده

رهبري و مدیریت

کار تیمی

تقسیم دانش

خلق دانش

دیجیتالی

ادراکات
انتظارات 

 
 تسهیم دانش
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هاي برآمده از مقایسه انتظارات و ادراکات کارکنان دانشگاه آزاد از یافته )4( جدول
  مدیریت دانش

ابعاد 
مدیریت 
  دانش

میانگین 
  ادراکات

میانگین 
  انتظارات

  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه
اختالف   گیري تصمیم

  میانگین
آماره 
  آزمون

درجه 
  آزادي

  سطح
  داري معنی

ایده و 
اختالف   0.036  157  2.270 0.6 5.00 4.40 یتمأمور

  معنادار
اختالف   0.000 157  4.848 1.24 5.07 3.83 استراتژي

  معنادار
اختالف   0.000 157  10.557 1.31 5.29 3.98 فرهنگ

  معنادار
سرمایه 
اختالف   0.000 157  5.971 1.51 5.38 3.87 فکري

  معنادار
سازمان 
اختالف   0.000 157  5.691 1.21 5.08 3.87 یادگیرنده

  معنادار
رهبري و 
اختالف   0.000 157  5.515 1.16 5.18 4.02 مدیریت

  معنادار
اختالف   0.000 157  4.838 1.12 5.17 4.05 کار تیمی

  معنادار
اختالف   0.000 157  6.981 1.56 5.03 3.47 تسهیم دانش

  معنادار
اختالف   0.000 157  12.065 1.95 5.42 3.47 خلق دانش

  معنادار
اختالف   0.000 157  13.990 2.31 5.11 2.80 دیجیتالی

  معنادار
اختالف   0.000 157  18.524 1.41 5.18 3.77  کل

  معنادار
   

نتایج تجزیه و تحلیل ادراکات و انتظارات کارکنان دانشگاه یزد دال بر وجود 
ن دانشگاه بدین معنی که مسئوال. دباشت دانش میشکاف معنادار در کلیه ابعاد مدیری

. اند انتظارات کارکنان خود را از ابعاد مدیریت دانش فراهم سازندآزاد نتوانسته
این نتایج بیانگر این است که بیشترین شکاف در بعد دیجیتالی و کمترین  همچنین

ین شدت بیانگر ا) 5(نمودار . یت مشاهده شده استمأمورشکاف در بعد ایده و 
  .باشداختالفات می
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  شکاف بین انتظارات و ادراکات کارکنان دانشگاه آزاد از مدیریت دانش )5(نمودار   
  

  :مقایسه شکاف ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه دولتی و آزاد -4-2-2
نشگاه دولتی و با توجه به نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات کارکنان در دا

اختالف میانیگن بین انتظارات و ادراکات را در هر دانشگاه نشان ) 5( آزاد، جدول
دهد، در مجموع شکاف ابعاد  همان گونه که نتایج این جدول نشان می. دهد می

در بعد  ،براي مثال. باشد مدیریت دانش در دانشگاه دولتی بیش از دانشگاه آزاد می
باشد، در  بوده و معنادار نمی 0.02نش در دانشگاه دولتی دیجتالی شکاف مدیریت دا

  . باشد و معنادار می 2.31حالیکه این مقدار براي دانشگاه آزاد 
  

  مقایسه شکاف ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه دولتی و آزاد )5( جدول 
  شکاف ابعاد مدیریت دانش  ابعاد مدیریت دانش

  در دانشگاه دولتی
  نششکاف ابعاد مدیریت دا
  در دانشگاه آزاد

 0.6 0.21 یتمأمورایده و 
 1.24 0.04 استراتژي
 1.31 0.15 فرهنگ

 1.51 0.25 سرمایه فکري
 1.21 0.36 سازمان یادگیرنده
 1.16 0.22 رهبري و مدیریت

 1.12 0.45 کار تیمی
 1.56 0.56 تسهیم دانش
 1.95 0.44 خلق دانش
 2.31 0.02 دیجیتالی

 1.41 0.26  کل

0
1
2
3
4
5
6

ایده و ماموریت

استراتژي

فرهنگ

سرمایه فکري

سازمان یادگیرنده

رهبري و مدیریت

کار تیمی

تقسیم دانش

خلق دانش

دیجیتالی

ادراکات
انتظارات

 

 تسهیم دانش
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  گیريبحث و نتیجه - 5 
 ها هردر حالی که ظرفیت فکري انسان ،گرددسال دو برابر می 33دانش بشري هر 

بهره ها نیز از انباشتگی دانش بیسازمان. شودمیلیون سال دو برابر می 3سال تا  5/1
ها و لزوم استفاده از آن در اند، به طوري که افزایش حجم اطالعات در سازمان نبوده
اي به نام مدیریت دانش طی دو دهه اخیر باعث ظهور پدیده ،هاي سازمانیمیمتص

دهی، سازمان ریزي،این امر ضرورت برنامه). 97 :2002و دیگران،  1اوبرین(شده است 
درست  ،یند دسترسی به دانشدانش سازمانی و همپنین مدیریت فرارهبري و پایش 

در عصر کنونی دانش، . دهدشد را نشان میبخشی داشته بااي که کارایی و اثربه گونه
یک راهبرد براي اینکه مگر  ،اند که عمر آنها تداوم نخواهد یافتها دریافتهسازمان

هایی لذا راهبردها و چرخه. گذاري دانش سازمانی خود داشته باشندمدیریت و ارزش
  .ه شده استیبراي اجراي مدیریت دانش ارا

در  يفکر یهدانش و سرما یریتمد هايیلاکثر تحلگذشته،  هايدر دهه یقتحق در
 يبر رو یقبه تحق یدياما هم اکنون عالقه شد ؛صورت گرفته است یبخش خصوص

تمرکز  با .شده است یجادا یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه از جمله ،یدولت يهاسازمان
دانش  یریتو مد فکري یهسرما یریتمد یقاتی،و مراکز تحق یدولت يهابر دانشگاه

 یمل ينقش آنها را در نوآور یدبامسئوالن  ،یناست و بنابرا یافته یاريبس یتاهم
ها، نامحسوس هستند و دانشگاه هايیو خروج هايورود ینترمهم یراز یت نمایندتقو

 یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه ،به همین دلیل .انداز آنها شناخته شده یتنها بخش کوچک
، 2لیو( خود ارائه دهند نفعانيذ يرا برا یشتريب یاطالعات افیتاند که شفمجبور شده

ها از اهمیت خاصی توجه به مقوله مدیریت دانش در دانشگاه ،بنابراین ).81 :2000
ات آموزش عالی مؤسساین تحقیق به بررسی مدیریت دانش در  لذا. برخوردار است
با ساختاري متفاوت، به ایجاد هاي دولتی و آزاد که دانشگاه ییاز آنجا. پرداخته است

اي وضعیت مدیریت دانش در این دو مرکز پردازند، بررسی مقایسهو توسعه دانش می
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در . هدف اصلی این تحقیق قرار گرفت

ریزان قرار گرفته مدیریت دانش بیشتر مورد توجه مدیران و برنامه هاي دولتی، دانشگاه
هاي آزاد مورد مطالعه، ابعاد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی شگاهدر دان. است

اند انتظارات کارکنان و اساتید خود این مراکز نتوانسته طوري کهه برخوردار نبودند، ب

                                                                                                                                      
1. O’Brien 
2. Lev 
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را از مدیریت دانش فراهم آورند و این امر موجب شده است تا بین انتظارات و 
. وجود آیده اي بشکاف قابل توجههاي آزاد، ادراکات کارکنان و اساتید دانشگاه

بیشترین شکاف مشاهده شده در این مراکز مربوط به ابعاد دیجیتالی و خلق دانش 
توجه به ابن دو بعد از  ،لذا جهت بهبود وضعیت مدیریت دانش در این مراکز. باشد می

بررسی وضعیت مدیریت دانش در دو  همچنین. شوددار میراهمیت بیشتري برخو
وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه  ،اکی از این است که در کلیه ابعاددانشگاه ح

تالی داراي بشترین یدر این بررسی نیز بعد دیج. دولتی بهتر از دانشگاه آزاد بوده است
  .باشد اختالف در دو دانشگاه می
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 منابع
تعامل میان مدیریت دانش تالش در ایجاد : پایگاه دانش .)1383(امیرخانی، امیرحسین 

  . 24-36، )59پیاپی( 3سال پانزدهم، شماره  .فصلنامه کتاب ي،نوآور و
اولین کنفرانس ملی  .هاي عملی براي مدیریت دانش گام .)1386(زاده، محمد حسن

  . ایران :تهران ،مدیریت دانش
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