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  چكيده
مديريت دانش در دانشگاه تبريز از ديدگاه  هاي مطالعه وضعيت زيرساختهدف اين پژوهش  :هدف

  .باشد اعضاي هيات علمي دانشگاه مي
جامعه . هاي آن با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است روش پژوهش پيمايشي است و داده :روش

نفر با استفاده از  169ي دانشگاه تبريز است كه از بين آنها تعداد مورد مطالعه كليه اعضاي هيات علم
در اين پژوهش ابتدا ميزان آشنايي جامعه پژوهش با . اي نسبتي به عنوان نمونه انتخاب شد روش طبقه

سپس عوامل زيرساختي شامل فرهنگ سازماني، . مفهوم مديريت دانش مورد سنجش قرار گرفت
  . ساني، فرايندها، فناوري و منابع مالي مورد بررسي قرار گرفتندساختار سازماني، نيروي ان

دهد كه ميزان آشنايي جامعه پژوهش با مفهوم مديريت دانش در سطح  نتايج پژوهش نشان مي :ها يافته
از ميان عوامل زيرساختي بررسي شده چهار عامل فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، . قرار دارد يپايين

عيت مناسبي ابع مالي در وضعيت نامناسب، و دو عامل نيروي انساني، و فناوري در وضفرايندها و من
پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت زيرساخت هاي مديريت دانش در دانشگاه تبريز در پايان . قرار دارند

  .  ارائه شده است
 هاي مديريت دانش، دانشگاه تبريز مديريت دانش، زيرساخت :هاي كليدي واژه
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  دمه مق
گذاري هايي است براي خلق و به اشتراكاي از رويهمديريت دانش مجموعه

دانش در سازمان كه دستيابي به ماموريت و اهداف سازمان را به حداكثر 
كه صاحب نظران  استفرايندي دانش مديريت ). 2001، 1تاونلي(رساند  مي

؛ 2000، 2سكومانا(گيرند تفاوتي براي آن در نظر ميهر يك مراحل م ،مختلف
؛ 1387، 7؛ جاشپارا1385، 6، رومهاردت5، روب4؛ پروست1996، 3نصيري
به  ؛ كه از بين آنها شناسايي، سازماندهي،)1998، 9، بك من8ليبوويتز
دانش به . شوند گذاري و بسط دانش جزء مراحل مشترك محسوب مي اشتراك

انقالب عنوان ابزاري قدرتمند جهت مشاركت كشورهاي در حال توسعه در 
اي در كاهش فاصله بين كشورها رود كه نقش تعيين كنندهدانشي به شمار مي

شود، مدار ياد ميمدار و اقتصاد دانشدر عصري كه از آن به جامعه دانش. دارد
هاي اقتصادي  ها و بنگاه سازي صحيح مديريت دانش تنها مختص به سازمان پياده

توانند  ي از مراكز خلق و اشاعه دانش ميها نيز به عنوان يك نيست؛ بلكه دانشگاه
در فضاي رقابتي جوامع كنوني موسسات تحقيقاتي براي . از آن بهره فراوان ببرند

ها  جذب بهترين محققان و سرمايه گذاران در حال رقابت با يكديگرند؛ دانشگاه
نيز به دنبال بدست آوردن بهترين سرمايه گذاران يعني اساتيد و دانشجويان 

هاي  ها و ديگر موسسات آموزش عالي همچون ساير سازمان دانشگاه. هستند
هايي همچون فشارهاي مالي،  درگير در امر مديريت دانش از يك طرف با چالش

هاي رقابتي و در كل تغيير  رشد سريع فناوري، نفش در حال تغيير كاركنان، ارزش
به اهداف اساسي  در تالش براي دستيابي ،ند و از طرف ديگرا سريع جهان مواجه

برخورد صحيح با . خود يعني آموزش، پژوهش و خدمت رساني به جامعه هستند
ها و دستيابي به اهداف تنها در صورتي امكان پذير است كه دانشگاه بتواند  چالش

آگاهانه و به روشني فرايندهاي مرتبط با خلق دانش را مديريت كند و راه حل 
. دهاي مرتبط با مديريت دانش داشته باشدفراين و آساني براي پذيرش عقايد

مديريت دانش رويكرد مناسبي است براي ايجاد يكپارچگي بين نيازهاي جديد 
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در فضاي رقابتي حاكم بر . كه در جوامع مدرن كنوني بوجود آمده است

ها براي توليد علم و كسب رتبه بهتر از اين هايي كه دانشگاهها، و تالش دانشگاه
برداري بهينه از دانش و  مديريت دانش راهبردي مناسب براي بهرهكنند، حيث مي

سازي مديريت دانش امر با پياده. دهدها ارائه مينيروهاي فكري افراد در دانشگاه
سازي، انتقال و بازيابي دانش موجود و همچنين ايجاد امكان تعامل بين ذخيره

تواند موجب ارتقاي شود كه به نوبه خود ميگران تسهيل و تسريع مي پژوهش
شان  ها را در دستيابي به اهدافو دانشگاهح پژوهش و افزايش توليد علم شود سط

هاي مادر كشور، در تكاپوي دانشگاه تبريز به عنوان يكي از دانشگاه .ياري رساند
هاي كشور و منطقه حفظ موقعيت و كسب رتبه برتر علمي در ميان دانشگاه

تر نيز گفته شد؛ مديريت دانش در راه دستيابي به اين همانطور كه پيش. باشد مي
از آنجايي كه تاكنون پژوهشي در زمينه بررسي . هدف اساسي و سازنده است

سازي فرايند مديريت دانش در دانشگاه تبريز انجام نشده عوامل تاثيرگذار در پياده
ا مفهوم اين پژوهش بر آن است تا به بررسي ميزان آشنايي جامعه پژوهش ب ،است

مديريت دانش و وضعيت هر يك از عوامل تاثيرگذار شامل فرهنگ سازماني، 
سازي ساختار سازماني، منابع انساني، فرايندها، فناوري و منابع مالي در پياده

نتايج حاصل از انجام اين پژوهش كمك خواهد . فرايند مديريت دانش بپردازد
سازي مديريت  تاثيرگذار در پياده ها و عواملكرد تا از ميزان آمادگي زيرساخت

هاي مربوط به پيش از اجرايي كردن طرح و صرف هزينه ،دانش در دانشگاه تبريز
آگاهي يافته تا در صورت لزوم بتوان براي ايجاد يا بهبود وضعيت آنها اقدام  ،آن
 .كرد

 
  هاي آنمديريت دانش و زيرساخت

هايي است ري عوامل و زيرساختسازي هر برنامه و فعاليتي نيازمند يك سپياده
شود كه عوامل با مرور منابع مختلف مشاهده مي. كه موفقيت آن را تضمين كند

، 10از جمله دنو. نظران اين حوزه معرفي شده است مختلفي از سوي صاحب
كنند كه مديريت دانش كارآمد نيازمند تاكيد مي) 1999( 12و وتزمان 11هاريس
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ل فناوري، نيروي انساني، فرهنگ سازماني و تركيبي از عناصر سازماني شام
فرهنگ سازماني، ) 2001( 14و بالدانزا 13استانكوسكي. باشدساختار سازماني مي

ساختار سازماني، فناوري اطالعات و ارتباطات، رهبري و آموزش و يادگيري را 
. دانندسازي مديريت دانش ميهاي اساسي در پيادهبه عنوان عوامل و زيرساخت

رهبري مديريت سطح باال، فشارهاي كم سازماني و زيرساخت ) 2000( 15چوي
سيستمهاي اطالعاتي را مهمترين عناصر و عوامل در موفقيت مديريت دانش بيان 

سه عنصر افراد، فرايندها و ) 2001( 16شوراي رابطان كل اطالعات. كندمي
رايند مديريت سازي ففناوري را به عنوان عوامل زيرساختي و تاثيرگذار در پياده

چهار عامل فني، ساختاري، ) 2006( 18و لي 17لي. دانددانش در بخش دولتي مي
و  19زايم. كنند فرهنگي و افراد را به عنوان عوامل زيرساختي معرفي مي

 را فناوري، فرهنگ سازماني و ساختارسازماني آنكه عالوه بر) 2007(همكارانش 
دانند؛ سرمايه فكري يريت دانش ميبه عنوان مهمترين عناصر در پياده سازي مد

حسن زاده در رساله دكتري خود . گيرندرا به عنوان چهارمين عنصر در نظر مي
سه عامل افراد، فرايندها و فناوري را به عنوان عوامل زيرساختي  1385در سال 

نشان دهنده عوامل  1جدول . مديريت دانش مورد بررسي قرار داده است
طرف محققان و نويسندگان صاحب نظر در حوزه  زيرساختي پيشنهادي از

 .مديريت دانش است
با توجه به موارد مطرح شده، در اين پژوهش عوامل فرهنگ سازماني، ساختار 
سازماني، منابع انساني، فرايندها، فناوري و منابع مالي به عنوان عوامل تاثيرگذار 

 .گيرندررسي قرار ميبرد سازي فرايند مديريت دانش در دانشگاه تبريز مودر پياده
براي مطالعه عوامل زيرساختي ) 1386(زاده  با الهام گرفتن از مدلي كه حسن

مديريت دانش ارائه كرده است، مدل عوامل زيرساختي موثر بر مديريت دانش در 
  :اين پژوهش به شكل ذيل خواهد بود
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  هاي مديريت دانش زيرساخت. 1جدول 

   مديريت دانشعوامل زيرساختي )ان(پژوهشگر
داونپورت،

 )1998(پروساك
 فناوري                   ●
 رهبري، فرهنگ و آموزش●

زيرساخت دانش و منابع الكترونيكي  ●
  دانش

20تروسلر

)1998( 
تعهد رهبري و مديريت راهبردي   ●
 ايجاد فرهنگ اشتراك ●

  فناوري  ●
يادگيري و آموزش                         ●

دنو، هاريس،
 )1999(وتزمان

 فناوري ●
 نيروي انساني●

 فرهنگ سازماني  ●  

  ساختار سازماني                        ●

  )1999(ليبوويتز 
 پشتيباني مديريت ارشد●
 رابط كل دانش و منابع دانش  ●
 

 هاي مديريت دانش  ابزارها و سيستم ●  

ايجاد فرهنگ اشتراك دانش و فرهنگ  ●
  شتيبانپ

  )2000(چوي 
آموزش كاركنان و تفويض اختيار ●

 به كاركنان
 كار گروهي          ●

 تعهد و رهبري مديريت ارشد  ●  

  هاي اطالعاتيزيرساخت سيستم ●

شوراي رابطان
؛ )2001(كل اطالعات 
 )1386(حسن زاده

  افراد  ●
  فرايندها  ●

  فناوري ●

استانوسكي،
 )2001(بالدانز 

 ازمانيسفرهنگ●
 ساختار سازماني●

 رهبري، آموزش و يادگيري ●  

  فناوري                                     ●

و21گولد
 )2001(همكاران

 زيرساخت فناوري●
 زيرساخت ساختاري●

  زيرساخت فرهنگي ●

و22سوو
 )2002(همكاران

 سيستم فرعي پايگاه اطالعاتي●
 سيستم فرعي زباني سازمان●

 فرعي انتقالسيستم  ●  

  سيستم فرعي شبكه                    ●

 افراد●  )2006(لي و لي 
 فرهنگ سازماني●

 فناوري  ●  

  ساختار سازماني                         ●

زايم و همكاران
)2007( 

 فرهنگ سازماني●
 ساختار سازماني●

 سرمايه فكري ●

  فناوري                                   ●

 
در هسته مركزي ) از عيني به ضمني و بالعكس(اين مدل، تبديل دانش  در

ساز رشد هسته مركزي  منابع انساني، فرايندها و فناوريها به عنوان زمينه. قرار دارد
عوامل ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و منابع مالي در . در اليه دوم قرار دارند

ا يكديگر، بر ساير عوامل زيرساختي نيز اليه سوم قرار دارند كه در تعامل مداوم ب
  .احاطه دارند



  1390، پاييز 56رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ________________________   68
 

  مدل مطالعه عوامل زيرساختي مديريت دانش. 1شكل 
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  

  هداف و ضرورت پژوهشا
مديريت دانش در هاي مطالعه وضعيت زيرساخت :هدف كلي پژوهش

  دانشگاه تبريز 
  : اهداف فرعي

  اسب به منظور اشتراك دانش در دانشگاه آگاهي از وجود فرهنگ سازماني من
  آگاهي از ساختار سازماني مناسب به منظور برقراري ارتباط آسان بين افراد 

هاي هاي نيروي انساني در راستاي روزآمد سازي مهارتآگاهي از مهارت
  ارتباطي و اطالعاتي جهت اشتراك دانش

 دانشگاه آگاهي از وجود فرايندهاي تسهيل كننده مديريت دانش در
 آگاهي از وجود امكانات فناوري اطالعاتي در دانشگاه

  آگاهي از ميزان حمايت هاي مالي در پياده سازي برنامه مديريت دانش

 

 

 

  دانش ضمني

  عينيدانش

  منابع انساني

  فرايندها

  فناوريها

  ساختار سازماني
  منابع مالي

  فرهنگ سازماني
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هاي هاي دانش مدار هستند كه بايد روشها الگوي اصلي سازماندانشگاه

 توليد، اشتراك، سازماندهي و استفاده موثر از منابع در جهتمديريت دانش را 
سازي يك دانشگاه با پياده. هاي فكري بكار گيرنداطالعاتي، دانش و سرمايه

آميز مديريت دانش و استفاده از امكانات آن در امر تسريع و تسهيل  موفقيت
پروري خود را افزايش  هاي دانشدستيابي به اطالعات، قادر خواهد بود قابليت

ها و مراكز تحقيقاتي دست هدهد و به مزيت رقابتي در مقايسه با ساير دانشگا
ها كه كاربرد صحيح مديريت دانش در دانشگاه هاييقابليتيكي ديگر از . يابد

عالوه بر آن . اي باشدهاي گروهي و بين رشتهآورد امكان انجام پژوهشفراهم مي
تواند با فراهم نمودن امكان ارتباط پژوهشگران با دانشگاه و مديريت دانش مي

تر و پيشبرد ي ديگر، امكان اشتراك دانش و انجام تحقيقات گستردهمراكز تحقيقات
همچنين با استفاده از مديريت دانش، مديران دانشگاهي . بيشتر علم را مهيا سازد

قادر خواهند بود سريعتر و موثرتر به اطالعات مورد نياز خود جهت اتخاذ 
ديريت دانش در به منظور بهينه سازي عوامل تاثيرگذار م .تصميم دست يابند

ت موجود اين الزم است دانشگاه از وضعي ،دانشگاه و اعمال تغييرات مورد نياز
با بررسي عوامل تاثيرگذار و زيرساختي در  نتيجه رد. عوامل آگاهي يابد

سازي مديريت دانش روند پياده ،سازي مديريت دانش در دانشگاه تبريز پياده
ريزي و اتخاذ راهكارهاي ا برنامهو دانشگاه خواهد توانست ب تسهيل خواهد

  .مناسب موفقيت اين برنامه را تضمين كند
  

  هاي پژوهش پرسش
  :  اين پژوهش در نظر دارد به دو پرسش زير پاسخ دهد  
 است؟ تا چه حد ميزان آشنايي جامعه پژوهش با مفهوم مديريت دانش .1
عوامل زيرساختي در دانشگاه تبريز از ديدگاه اعضاي هيات علمي  .2

شامل فرايندها، منابع انساني، فناوري، منابع مالي، فرهنگ سازماني  ديريت دانشم
 در چه وضعيتي قرار دارند؟ و ساختار سازماني
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  روش شناسي پژوهش
در اين پژوهش سعي شده . روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است

ظرات است با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و به روش پيمايشي از ن
اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز در رابطه با سواالت پژوهش آگاهي كسب 

نظران و متخصصان استفاده  براي افزايش روايي پرسشنامه از نظرات صاحب. شود
ميزان آلفاي . براي سنجش پايايي پرسشنامه، از آلفاي كرونباخ استفاده شد. شد

. يايي مناسب پرسشنامه استبود كه نشان دهنده پا 0 /8بدست آمده برابر با 
جامعه پژوهش حاضر كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز است كه تعداد آنها 

از آنجايي كه امكان بررسي همه اعضاي . باشد نفر مي 587در زمان انجام پژوهش 
نفر به  169جامعه وجود نداشت، با استفاده از جدول كرجسي و مورگان تعداد 

 135پرسشنامه توزيعي در نهايت  169از مجموع . دعنوان نمونه انتخاب ش
  . تعداد كل نمونه است عودت داده شد% 80پرسشنامه كه معادل 

  
  پيشينه پژوهش

طور خالصه  در زمينه مديريت دانش تحقيقاتي زيادي انجام شده كه در اينجا به
  .شود ها اشاره مي به جديدترين آن

عامل (هاي مديريت دانش تبررسي زيرساخه در پژوهشي ب) 1386(زماني 
شناسي در دانشكده علوم تربيتي و روان) مديريتي، فرهنگ سازماني و عوامل فني

نتايج حاكي از آن  .پرداخته است دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاي هيات علمي
هاي اساسي مديريت دانش در سطح دانشكده، است كه در ميان زيرساخت

بي دارد؛ ولي دو عامل مديريت و فرهنگ زيرساخت فني وضعيت نسبتا مناس
  .سازماني در شرايط نامناسبي قرار دارند

بررسي زيرساخت مديريت دانش در دولت  به يپژوهشدر ) 1388(زاده  حسن
تر  در بيشكه  نشان داد يتحقيق و نتايج. است پرداختهجمهوري اسالمي ايران 

ريزي كشور به لحاظ  رنامههاي مختلف و سازمان مديريت و ب موارد بين وزارتخانه
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  و  فراهم آوردن عوامل زيرساختي مديريت دانش تفاوت معناداري وجود دارد

ها و سازمان  در كل وضعيت عوامل زيرساختي مديريت دانش در وزارتخانه
  .مديريت و برنامه ريزي كشور مناسب نيست

ده امكان سنجي پياتحقيقي در ) 1388(فتح اللهي، افشار زنجاني و نوذري 
در اين . اند قرار دادهبررسي  ديريت دانش در دانشگاه اصفهان را موردسازي م

ميزان آمادگي زيرساخت هاي اساسي پياده سازي سامانه مديريت دانش راستا 
مورد سنجش قرار  )، زيرساخت فنيفرهنگ و عوامل انساني، ساختار و فرايندها(

ه دانشگاه در بعد فرهنگ از تحليل نتايج حاصل، حاكي از آن است ك .گرفته است
زيرساخت فناوري «و  »ساختار و فرايندها«آمادگي بيشتري نسبت به دو مولفه 

  .براي پياده سازي مديريت دانش برخوردار است »اطالعات
هفت عامل ساختار، فرايندهاي داخلي، تكنولوژي، در پژوهشي ) 1389(پرهام 

از نظر سنجش ميزان آمادگي  گيري، منابع انساني و رهبري رافرهنگ، اندازه
سازي مدل مديريت دانش برگرفته از مدل دانشگاه شهيد چمران اهواز جهت پياده

 77نتايج بدست آمده از . اي ابوزيد مورد بررسي قرار داده استمرجع سه اليه
نفري از اعضاي هيات علمي دانشگاه حاكي از  465نفر نمونه انتخابي از جامعه 

ان مذكور هيچ يك از فاكتورهاي كليدي مديريت دانش آن است كه در سازم
سازي مديريت دانش در حد مطلوبي براي پياده) فاكتورهاي سنجيده شده(

  .باشند نمي
در  را هاي مديريت دانشدر تحقيقي ميزان بكارگيري مولفه) 1389(همتي 
ي ها سنجش مولفه .هاي پرديس فني تهران مورد ارزيابي قرار داده است دانشكده

هاي  يافته. استمديريت دانش بر اساس مدل عمومي دانش نيومن انجام گرفته 
پژوهش حاكي از آن است كه به جزء دانشكده مهندسي شيمي، مواد و علوم پايه 
كه از نظر بكارگيري مديريت دانش در وضعيت نامطلوبي قرار دارند؛ ساير 

ها  ن از بين همه دانشكدهعالوه بر اي. ها در وضعيت نسبتا مطلوبي هستند دانشكده
فقط دانشكده مهندسي صنايع است كه شكاف معناداري بين وضعيت موجود و 
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شود و ساير  مشاهده نمي ، در آنمطلوب بكارگيري مديريت دانشوضعيت 
  . دانشكده ها تا رسيدن به نقطه مطلوب بكارگيري مديريت دانش فاصله دارند

در تحقيقي به بررسي عوامل ) 2011( 25قفيث، و 24زاده سميع، 23اقانيمم
اي براي  موفقيت مديريت دانش در مراكز تحقيقاتي ايران، به منظور ايجاد پايه

ارزيابي آمادگي اين مراكز براي مديريت دانش پرداختند و به اين نتيجه رسيدند 
استراتژي دانش، حمايت مديريت، : كه عوامل موفقيت در اين مراكز عبارتند از

  .هاي فني مناسب براي اشتراك دانش و زيرساختمشوقهاي انگيزشي 
سازي سيستم مطالعه تجربي پياده هپژوهشي بدر  )2008(عبداهللا و ديگران 

ها حاكي يافته. اند پرداختهموزش عالي دولتي مالزي آمديريت دانش در موسسات 
سازي و استفاده از سيستم مديريت دانش از كمبود آگاهي كابران در جريان پياده

ها باشد كه دليل آن نيز عدم درك و شناخت از برخي كاربردها و تكنولوژيمي
اصالح چارچوب سيستم مديريت دانش، بيشتر بر افزايش آگاهي از سيستم . است

همچنين نتايج نشان داده است كه . و شناساندن مزاياي مديريت دانش تاكيد دارد
  .مديريت دانش دارد تشويق و پاداش نقش اساسي در موفقيت بكارگيري سيستم

عوامل مانع در اشتراك در پژوهشي به بررسي ) 2011(و ديگران  26زواوي
دهنده عامل  اين عوامل شامل كمبود خود كارآمدي كه نشان. اند پرداختهدانش 

فردي در اشتراك دانش است؛ كمبود امكانات فناوري اطالعاتي و ارتباطي كه 
ازماني جهت نشان دادن عامل سازماني بيانگر عامل فني است؛ و كمبود تشويق س

رابطه بين اين عوامل از طريق آزمون همبستگي . شود كه مانع از اشتراك دانش مي
همچنين از تحليل رگرسيون براي تعيين موثرترين . مورد سنجش قرار گرفته است

هاي پژوهش نشان  يافته. عامل از بين عوامل مورد بررسي استفاده شده است
بطه منفي بين اين سه عامل و رفتار اشتراك دانش با تشويق سازماني دهد كه را مي

  . كه موثرترين عامل است وجود دارد
در پژوهشي به بررسي چگونگي درك ) 2010( 29و چاندرا 28، كومار27واشيت

ها و مراكز تحقيقاتي هند از موانع و تسهيالت مديريت دانش  محققان دانشگاه
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وري دانش، خلق دانش و انتشار دانش از سه جنبه بدين منظور جمع آ. اند پرداخته

ها حاكي از  يافته. گرفته استسازماني و فني مورد بررسي قرار  –فردي، اجتماعي
سازماني مديريت  –هاي فردي و اجتماعي است كه پژوهشگران بيشتر با جنبه آن

و افراد و تعامالت آنها باعث خلق دانش شده . دانش درگير هستند تا جنبه فني
 .كند به جريان آن كمك مي

  
  ها تجزيه و تحليل يافته

به منظور بررسي عوامل زيرساختي مديريت دانش در دانشگاه تبريز ضمن 
بررسي ميزان آشنايي جامعه پژوهش با مفهوم مديريت دانش عوامل فرهنگ 

منابع انساني، فرايندها، فناوري و منابع مالي مورد سازماني، ساختار سازماني، 
هاي پاسخ دهندگان درباره  در اين بخش از پژوهش ديدگاه. قرار گرفتند بررسي

. هر يك از اين عوامل در قالب سواالت پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت
طراحي شده ) خيلي زياد تا خيلي كم(سواالت پرسشنامه در قالب طيف ليكرت 

بزرگتر  ميانههش در اين پژو. اند كدگذاري شده 5تا  1ها هر كدام از بازه  و پاسخ
به عنوان وضعيت  3مساوي ا و ي و ميانه كوچكتربه عنوان وضعيت مناسب  3 از

در سطح نمونه، ميانه و انحراف استاندارد . در نظر گرفته شده استنامناسب 
در نتيجه . بدست آمد 97/0و  3ميزان آشنايي با مفهوم مديريت دانش به ترتيب 

با مفهوم مديريت دانش در سطح پاييني قرار نه توان گفت كه ميزان آشنايي نمو مي
، نمره ميانه و انحراف استاندارد هر يك از عوامل زيرساختي مورد 2جدول  .دارد

از بين شود  همانطور كه مشاهده مي. دهد بررسي را در سطح نمونه نشان مي
و  4عوامل زيرساختي مورد بررسي دو عامل افراد و فناوري به ترتيب با ميانه 

در وضعيت  3در وضعيت مناسب؛ و چهار عامل ديگر هر يك با ميانه  5/4
 .نامناسبي قرار دارند

 
  
  



  1390، پاييز 56رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ________________________   74
 

  هاي حاصل از هر يك از عوامل زيرساختي مديريت دانش اندازه .2جدول 
 انحراف استاندارد هميان عوامل زيرساختي
  80/0 3 فرهنگ سازماني
  87/0 3 ساختار سازماني

  67/0 4 افراد
  91/0 3 فرايندها

  92/0 3 منابع مالي
  74/0 5/4 فناوري

  
  ها يافته

در . اي استفاده شد براي استنباط آماري متغيرهاي پژوهش، از آزمون دوجمله
هاي طيف ليكرت پرسشنامه در دو  اين آزمون پاسخ دهندگان با توجه به مقياس

اي، كم و  اندازه هاي تا گروه اول پاسخ دهندگاني كه گزينه: گيرند گروه قرار مي
هاي  اند و گروه دوم پاسخ دهندگاني كه گزينهخيلي كم پرسشنامه را انتخاب كرده

هاي گروه اول نشان پاسخ. اند خيلي زياد و زياد را به عنوان پاسخ انتخاب كرده
افراد چنانچه تعداد . دهنده وضعيت نامناسب و گروه دوم وضعيت مناسب است

 و باشد، وضعيت نامناسب/ 05كمتر از داري گروه اول بيشتر و سطح معني
-گيرند، زيادتر بوده و سطح معنياد افرادي كه در گروه دوم جاي ميچنانچه تعد

/ 05داري بيشتر از چنانچه سطح معنيب و باشد، وضعيت مناس/ 05داري كمتر از 
بين پاسخ باشد يا تعداد افراد دو گروه خيلي به هم نزديك باشند، اتفاق نظر 

  .وجود ندارددهندگان 
اي براي بررسي ميزان آشنايي جامعه  برونداد آماري آزمون دوجمله 3جدول 

 3ل با دقت در جدو. دهد هاي مفهوم مديريت دانش را نشان مي با مولفهپژوهش 
مولفه مورد بررسي در ميزان آشنايي جامعه پژوهش با  5شود كه از  شاهده ميم

دو مولفه  و در وضعيت مناسب؛ »دانش آشكار«مفهوم مديريت دانش، مولفه 
فرايندهاي تبديل دانش آشكار به «و  »فرايندهاي تبديل دانش نهان به آشكار«

تعريف «و  »دانش نهان«در دو مولفه و  قرار دارند در وضعيت نامناسب »نهان
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، 4رديف آخر جدول . بين پاسخ دهندگان اتفاق نظر وجود ندارد »مديريت دانش

 .دهد ژوهش با مفهوم مديريت دانش در كل را نشان ميميزان آشنايي جامعه پ
) N =>3(شود تعداد افرادي كه در وضعيت نامناسب  مشاهده ميكه همانطور 
بنابراين، ميزان . است 05/0داري كمتر از  گيرند بيشتر بوده و سطح معني قرار مي

ار آشنايي جامعه پژوهش با مفهوم مديريت دانش در كل، در وضعيت نامناسبي قر
  . دارد

  هاي مديريت دانش برونداد آماري وضعيت آشنايي با مولفه. 3دول ج

  
  
  
  
  
  
  

مولفه هاي ميزان آشنايي
 با مفهوم مديريت دانش

  داري سطح معني  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده فراواني طبقه هاگروه

  
  دانش نهان

    %52 69 3<= گروه يك
50%  

  
  %48 64 3> گروه دو  729/0

  %100 133  كل
  

  دانش آشكار
    %39 52 3<= گروه يك

50%  
  
  %61 82 3> گروه دو  012/0

  %100 134  كل
  

  تعريف مديريت دانش
  

    %52 63 3<= گروه يك
50%  

  
  %48 59 3> گروه دو  786/0

  %100 122  كل
فرايندهاي تبديل دانش

  نهان به آشكار
    %69 92 3<= گروه يك

50%  
  
  %31 42 3> گروه دو  000/0

  %100 134  كل
فرايندهاي تبديل دانش

  آشكار به نهان
    %72 97 3<= گروه يك

50%  
  
  %28 37 3> گروه دو  000/0

  %100 134  كل
ميزان آشنايي جامعه

پژوهش با مفهوم مديريت 
  دانش در كل

    %62 84 3<= گروه يك
50%  

  
  %38 51 3> گروه دو  006/0

  %100 135  كل
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  هاي عوامل زيرساختي مديريت دانش وضعيت مولفه .4جدول 

  
هاي  اي براي آگاهي از وضعيت مولفه ، نتايج حاصل از آزمون دوجمله4جدول 

همان طور كه  .دهد عوامل زيرساختي مديريت دانش درسطح جامعه را نشان مي
هاي عوامل زيرساختي فرهنگ سازماني، ساختار  مولفه شود همه مشاهده مي

  نبود اتفاق نظر  نامناسب  مناسب هامولفه عوامل زيرساختي
       مقاومت در برابر دسترسي به دانش جديد فرهنگ سازماني

       وجود آزادي عمل در انجام وظايف
       جو و فرهنگ مناسب براي تبادل دانش

       م هاي پژوهشيهمكاري بين تي
       خالقيت و طرح انديشه هاي نو

       استقبال از آشكارسازي دانش نهان
       فراگيري و ارتباطات دروني و بين سازماني ساختار سازماني

       توجه مديران به آموزش نيروي انساني
       برقراري ارتباط آسان با مسولين

       فقيتاستفاده از دانش به عنوان كليد مو
       آشنايي با دانش مبتني بر تجربه  افراد

       توانايي انجام كار گروهي
      استفاده از فناوري روزآمد

      ارائه راه حل جديد بر اساس پژوهش هاي پيشين
      تمايل به اشتراك دانش

      برخورداري از قابليت ترويج فرهنگ اشتراك دانش
      ت استفاده از فناوري اطالعاتيبرخورداري از مهار

      وجود قوانين جهت مستندسازي تجارب  فرايندها
      وجود قوانين جهت تشويق افراد به كارسازي دانش

      تيم سازي
      وجود واحد دانش

      امكانات مالي حضور در كنفرانس ها  منابع مالي
     و پژوهشي       تخصيص بودجه جهت انجام فعاليت هاي آموزشي

      برگزاري دوره هاي آموزشي مداوم
      وجود امكانات مستند سازي و داستانگويي

      تخصيص اعتبارات و امتيازات تشويقي 
      استفاده از اينترنت  فناوري

      استفاده از پست الكترونيكي
      استفاده از اينترانت
      هاي بحث تخصصيعضويت در گروه

      وجود زيرساخت روزآمد فناوري اطالعات و ارتباطات
      توسعه پهناي باند اينترنت
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همه مولفه هاي . سازماني، فرايندها و منابع مالي در وضعيت نامناسبي قرار دارند

ارائه راه حل «به جزء مولفه  .عامل زيرساختي افراد در وضعيت مناسبي قرار دارند
به آن اتفاق دهندگان نسبت كه در بين پاسخ »هاي پيشينجديد بر اساس پژوهش

هاي زيرساخت فناوري در وضعيت مناسبي قرار همه مولفه. نظري وجود ندارد
وجود «و  »هاي بحث تخصصيعضويت در گروه«به جزء دو مولفه  ؛دارند

كه در وضعيت نامناسبي قرار  »زيرساخت روزآمد فناوري اطالعات و ارتباطات
  .دارند

  اي بررسي وضعيت عوامل زيرساختي مديريت دانشاي بربرونداد آماري آزمون دو جمله.5جدول
  داري سطح معني  نسبت آزمون  نسبت مشاهده شده فراواني طبقه هاگروه  عوامل زيرساختي

  
  فرهنگ سازماني

    %73 99 3<= گروه يك
50%  

  
  %27 36 3> گروه دو  000/0

  %100 135  كل
  

  ساختار سازماني
    %73 98 3<= گروه يك

50%  
  
  %27 37 3> روه دوگ  000/0

  %100 135  كل
  

  افراد
    %16 21 3<= گروه يك

50%  
  
  %84 114 3> گروه دو  000/0

  %100 135  كل
  

  فرايندها
    %71 96 3<= گروه يك

50%  
  
  %29 39 3> گروه دو  000/0

  %100 135  كل
  

  منابع مالي
    %80 108 3<= گروه يك

50%  
  
  %20 27 3> گروه دو  000/0

  %100 135  كل
  

  فناوري
    %7 9 3<= گروه يك

50%  
  
  %93 126 3> گروه دو  000/0

  %100 135  كل
 

 

اي براي بررسي وضعيت عوامل  جملهآزمون دو رونداد آماري، ب5جدول 
با توجه با اين جدول از ميان . دهد زيرساختي مديريت دانش را در كل نشان مي

رسي شده چهار عامل فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، عوامل زيرساختي بر
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فرايندها و منابع مالي در وضعيت نامناسب و دو عامل افراد و فناوري در 

  .وضعيت مناسبي قرار دارد
  

  گيري بحث و نتيجه
زيرساختي موثر در پياده  بررسي وضعيت عواملهدف اساسي اين پژوهش، 

 1390ت علمي دانشگاه تبريز در سال سازي مديريت دانش از ديدگاه اعضاي هيا
پس از مطالعه مباني نظري و پژوهشي عوامل زيرساختي مهم . بوده است

توان  هاي انجام شده، مي با توجه به تجزيه و تحليل. شناسايي و بررسي شدند
نتيجه گرفت كه ميزان آشنايي اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز با مفهوم 

در راستاي افزايش سطح آگاهي اعضاي . قرار دارد مديريت دانش در سطح پاييني
هاي معرفي  هاي آموزشي، كارگاهتواند با برگزاري كالس هيات علمي، دانشگاه مي

معرفي مديريت دانش و  و آشنايي با مديريت دانش، نشر و پخش بروشورهاي
از بين عوامل . هاي كامپيوتري به پست الكترونيكي افراد اقدام كندارسال فايل

زيرساختي مورد بررسي چهار عامل فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، فرايندها 
و منابع مالي در وضعيت نامناسب؛ و دو عامل زيرساختي نيروي انساني و 

  . فناوري در وضعيت مناسب قرار دارد
ها و فرهنگ سازماني اساس موفقيت مديريت دانش است و در اغلب سازمان

براي موفقيت . شود از مديريت دانش محسوب مي موسسات عامل حمايت كننده
در برنامه مديريت دانش بايد فرهنگي بر سازمان حاكم شود كه از احتكار دانش 

افراد دانشگاه در برابر . اجتناب و فضاي توام با صميميت و اعتماد خلق شود
تايج ن. هاي جديد مقاومت نشان ندهند ها و دسترسي به دانشاستفاده از روش

بريز از نظر عامل فرهنگ سازماني در وضعيت ش نشان داد كه دانشگاه تپژوه
در اين راستا موارد زير جهت بهبود وضعيت اين عامل . نامناسبي قرار دارد
  :شود مي زيرساختي پيشنهاد

 شناسايي فرهنگ حاكم بر دانشگاه؛  
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 گذاري دانش؛افراد در عدم تمايل در به اشتراكشناسايي داليل   
هاي نو از طرف مسولين  ها و طرح انديشهقيتاهميت به خال  

 دانشگاه تا مشوقي براي افراد باشد؛
 هاي پژوهشي جهت تبادل افكار و تجارب؛ ايجاد تيم  
  .  مداري در دانشگاه سازي فرهنگ دانش در نهايت پياده  

ترين وجوه هر سازمان اجتماعي كه به طرق مختلف قابل يكي از اساسي    
توان آن را از فرايند آن جدا ، و نمي)165، ص 1385يس، موزل(مشاهده بوده 

ساختاري كه تا اندازه زيادي نتيجه تعامالت . دانست، ساختار سازماني است
هاي رسمي و غيررسمي آن دروني و بيروني سازمان و نيز اعمال نفوذ متقابل جنبه

ا نظمي ها تعريف كرد كه باي از نقشتوان شبكهساختار سازماني را مي. است
خاص با يكديگر ارتباط داشته و بر اساس سلسله مراتب سازمان، در راستاي 

ساختار سازماني از اين بابت اهميت دارد كه . كننداهداف سازمان عمل مي
ها و نيز چگونگي توزيع هاي گوناگون، سلسله مراتب اين نقشنشانگر نقش

ها در درون يك قدرت و اقتدار و در كل چند و چون ارتباطات ميان نقش
تحليل نتايج نشان داد كه عامل ). 1998داونپورت و پروساك، (سازمان است 

. وضعيت نامناسب قرار دارددانشگاه تبريز در زيرساختي ساختار سازماني در 
  :شود مي موارد زير جهت بهبود وضعيت اين عامل زيرساختي پيشنهاد

 حذف موانع برقراري ارتباط بين افراد؛  
 ،مراتب سازماني كه بزرگترين مانع براي انتقال حذف سلسله  

 تبادل و افزايش دانش ميان افراد به شمار مي آيد؛
ارزش گذاري افراد بر اساس دانش و تجربه و بويژه تالش آنها   

  . براي تسهيم دانش
شگاه ندر دا كه عامل زيرساختي فرايندها نتايج پژوهش نشان داد

 كه به جهت اتخاذ راهبردهايي. دتبريز در وضعيت نامناسبي قرار دار
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موارد زير پيشنهاد  كمك كندبهبود زيرساخت فرايند در مديريت دانش 
  :شود مي

بايد بر توزيع و تسهيم دانش سازماني تمركز كرد، البته تا زماني   
كه دانش كافي و مورد نياز در درون خود دانشگاه ايجاد شده است 

 . نيازي به ارائه دانش جديد نيست
هاي توان دانش موجود در بخش مي كاوشكارگيري راهبرد با ب  

هاي نوين دانش ،به كمك راهبرد كاوش .مختلف دانشگاه را افزايش داد
 ،چه در درون سازمان و چه در بيرون سازمان ،هاي جديددر حوزه
مديريت  ،شود كه با توجه به اين راهبرد شناسايي و دروني ميجستجو، 

 .كند ي و برون سازماني پيدا ميدانش نگاهي درون سازمان
به منظور بهبود وضعيت عامل مالي در راستاي بهبود وضعيت مديريت دانش 

  :شود موارد زير پيشنهاد مي
تخصيص امكانات مالي و حمايت از افراد جهت شركت در   

  هاي داخلي و خارجي؛ ها و همايش كنفرانس
هاي  ت برگزاري دورهتخصيص بودجه از سوي دانشگاه جه  

 هاي آموزشي و پژوهشي؛نجام فعاليتا ،موزشي مداومآ
ايجاد امكانات كافي جهت مستندسازي و داستانگويي در   

 ؛راستاي انتقال و اشتراك دانش
توان گفت كه گسترش سريع فناوري در ارتباط با زيرساخت فناوري مي

د شوكارگيري آنها موجب مياطالعاتي و ارتباطي، و ترس از عدم توانايي در به
هاي تخصصي خود را با امكانات جديد هماهنگ نكرده تا افراد ناخواسته مهارت

رساني كافي از عدم اطالع. و از امكان برقراري ارتباط با محيط محروم شوند
ها ها و مراحل انجام فعاليتشود افراد از وجود برنامهسوي سازمان، سبب مي

دست سازي آن برنامه يا فعاليت بهدر نتيجه نتايج مثبتي از پياده. غافل بمانند
  .نخواهد آمد
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ها، عامل نيروي انساني از مهمترين براي ايجاد هر گونه تغييري در سازمان    

در اين ميان موضوعات مهمي از جمله خواستن، توانستن . عوامل تاثيرگذار است
خواستن . وري افراد مطرح استو امكان داشتن به عنوان عوامل موثر در بهر

گيري براي انجام دهد و منجر به تصميموعي مولد انرژي است؛ به فرد انگيزه مين
شود كه در بقا و توسعه مديريت دانش در سازمان تاثير يا عدم انجام كاري مي

تواند انگيزه خواستن هاي مادي و معنوي و ارتقاي شغلي ميتشويق. بسزايي دارد
تواند انرژي ايجاد شده از  مل توانستن ميوسيله عافرد به. تر نمايدرا در فرد قوي

، علمي طور صحيح مورد استفاده قرار دهد كه به تواناييعامل خواستن را به
عامل . هاي جسمي و روحي فرد بستگي داردتجربه، دانش تخصصي و توانايي

امكان داشتن بسترهاي مناسب و الزم را براي استفاده از انرژي ايجاد شده فراهم 
اين عامل وابسته به سازمان و فاكتورهاي محيطي مانند؛ اختيارات و . آوردمي

  . ها و مسائلي از اين دست استها، فناوري، منابع، قوانين، روشمسئوليت
هاي تخصصي در استفاده از فناوري اين امكان را به روزآمدسازي مهارت   

تعيين شده فرايند مديريت دانش در راستاي اهداف از پيش  در دهد تافرد مي
بنابراين راهبرد آموزش و بازآموزي به معني روزآمدسازي افراد . خود گام بردارد

يابي و كم  ترويج عالقه اطالع. در ارتباط با مفاهيم و امكانات جديد مطرح است
كردن فاصله اطالعاتي درون دانشگاه، و تعيين افرادي به عنوان رابط كل دانش در 

، دنكارها به سازماندهي و اجراي تصميمات بپرداز دانشگاه تا با پيگيري مرتب
اين نكته نيز بايد مد نظر قرار بگيرد كه تاكيد صرف بر فناوري در . شود توصيه مي

پوشي از عوامل ديگر منجر به عدم موفقيت فرايند مديريت مديرت دانش و چشم
  . شوددانش مي
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به دليل اينكه ارائه بروندادهاي آماري، همانند آنچه كه در جداول قبلي ارائه شـده اسـت، موجـب طـوالني شـدن جـدول       . ٣٠
  .هاي تفصيلي آزمون خودداري شده است ده است و از آوردن دادهفقط نتايج نهايي آم 5شود، در جدول  مي
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