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  مقدمه
 كه ييها سازمان كهاست  ينامطرح است،  محور دانشدر جامعه  كه يمباحث

 يهسرماارزش  توانند يمهستند،  يجهاندر جامعه اطالعات  يتموفقخواهان 
، 1يراول( كنندو توسعه آن تالش  يجاداو در  كرده ييشناساانش خودشان را د

يش و انطباق با خوين راستا، انواع مؤسسات به منظور بقا و توسعه ادر ). 2000
يريت دانش هستند و مدي اثربخش اجرايازمند نيرامون، پي رقابتيط محييرات تغ

يص دهد تشخيگاه مناسب آن جاياز خود را در ني نتواند دانش مورد سازماناگر 
يريت دانش مديدگاه دين ابا . مواجه خواهد شد مشكلي با رقابتي ها عرصهدر 
ي ها برنامهي اهداف و راستايري مؤثرتر از دانش در گ بهره امكان كهي است ابزار

  .خواهد ساخت ممكنيري يك سازمان را پذ رقابتفراهم آورده و  ها سازمان
و استفاده (ي در بازار دانش عالو مؤسسات آموزش  ها هدانشگاامروزه حضور      
ي ضروربه عنوان يك امر ) يسازمانيريت دانش در جهت تحقق اهداف مداز 

يد مفتواند  يمدر يك ساختار مناسب هر چند  ها آموزشتوسعه . است شدهشناخته 
يازهاي ني راستايريت نشود و توسعه دانش در مدشده  كسبباشد، اما اگر دانش 

 تفكرين ايد باين منظور بد. كنديادي را حل ز مشكالتتواند  ينمامعه نباشد، ج
ي علميشرفت پي و ماندگارآنچه باعث  كهيان القا شود دانشگاهين محققان و ب
يگران است، نه عدم ديد شده با تولگذاشتن دانش  اشتراكيم و به تسهشود،  يم

ي براو  كشوري علميع سرهاي  يشرفتپيابي به دستي براين اساس، ابر . انتشار آن
 انداز چشمطبق ) يعلميژه از لحاظ وبه (يابي به قدرت برتر منطقه  دست

هاي  يتفعاليقات و تحقيي در افزا هميران، اي اسالمي جمهورساله نظام  يستب
يجه توجه به نتيشرفته تنها در پي كشورهاي با علم شكاف كردن كمي و دانشگاه

توان از  يميكردي، روين چنيجاد ادر صورت . وديسر خواهد بميريت دانش مد
يابي به اهداف مورد نظر استفاده دستينه در جهت بهيه منابع به طور مستمر و كل

، و دانش كرديري جلوگي موازي كارهاها و پرداختن به  يكار دوبارهنمود و از 
گردد و ضمن  يميل تبديني عيجاد شده در نزد پژوهشگران به دانش اي ذهن
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شود و  يمير پذ امكانيات و اطالعات، نشر آن تجربين رفتن بيري از از جلوگ
ي فراهم خواهد رقابتدر عرصه  ها دانشگاهيت موفقي و ماندگاري برايط الزم شرا
ين چنيش به پيب، از رقي ها دانشگاهتمام  كهين باور دست يافت ايد به با. بود
ي تمام براياز مبرم ن ين امر يكاو  اند شدهمتوصل ) يريت دانشمد( ياقدام
يت وضعي بررسين، بنابرا. شود يممحسوب  كشوري عاليران نظام آموزش مد

يت فعاليريت دانش يك مدي از برخورداريزان ماز لحاظ  ها دانشگاهموجود 
لذا در اين مقاله، به ارزيابي سطح مديريت دانش در . استي و مهم مقدمات

پردازيم و سپس  يممعادالت ساختاري دانشگاه مازندران، با استفاده از تحليل 
ي ها شاخصي بند رتبهمناسب يا نامناسب بودن سطح مديريت دانش و  ٔدرباره

  .يي صورت خواهد گرفتها آزمونمديريت دانش در دانشگاه مازندران 
  

   اتيادبمرور 
دانش  يريتمد يتموفق تأثيرگذار بر عوامل از يبرخ )2002( يو جاش 2هولساپل

ي، فناور يريتمد، فرهنگ ،استحوزه  ينا افق اكثر پژوهشگران دررا كه مورد تو
 يلو  3يچو. كردنديان بيروني عوامل بو  كارمندان يزه،انگ ي،سازمان يسازگار

سازي و  ياجتماعي در انسانيروي ناحتماالً راهبرد  كه كردنديق تحق )2003(
 عملكردي اراديا پوهاي  يوهشيج نتااثربخش است و  مشاركتيستمي در س راهبرد
ي ها روشيان مياست و همواره تفاوت پوير غي ها روشي نسبت به باالتر

ين ايريت دانش مدمفهوم ) 2003( 4ينگكال .وجود دارد گرا انسانگرا و  يستمس
بر اساس مطالعات . گذاري يهسرمايري و كارگ هبتوسعه، : كردبندي  يمتقسين چن

يك  )2003( كواكيم و ك، 5ييم .دشو ينم عملكرداو، دانش همواره باعث بهبود 
يارها و معيص تشخو  دركدر  كه 6ي بر دانشمبتنسازي  يمتصمي براروش را 

 .داشت، توسعه دادند عملكردي رويشترين تأثير را بگيري  يمتصمهاي  ينهگز
يدي تولدر سطح واحد  عملكرد محرك كهي مون سه منبع دانش را گو  7يلوكار

. يريتيمدهاي  يستمسو  كاريروي ني، دانش فناي ه يستمس: كردندي معرفبود، 
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ي بر رفتار ژرفيريتي اثر مدهاي  يستمسيات خصوصتفاوت  كهيافتند  ها آن
يريت مديت در فعال، همكارانشو  كن مك. سازمان دارد عملكرديريتي و مد

يماً مستقيريت دانش مدهاي  يتفعال كهيج نشان داد نتا. كردنددانش را مشخص 
يما تأثيرگذار بر مستقي سازماني عملكردهاي و سازماني عملكردها اثرگذار بر
ي براو هم  ها سازمان كاركناني برايج هم نتاين ا. ي سازمان استمال عملكرد
يك كو  9يول). 1998و همكارانش،  8مك كين(ي جالب بود دانشگاهين محقق

 يريت دانشمد عملكرديدي به نام شاخص جدي استاندارد ها شاخص) 1993(
يريت دانش يك سازمان مناسب مد عملكرد كردنيابي ارزي برا كه كردندي معرف
ي، بكارگيري و گذار اشتراكي دانش، آور جمعپنج مؤلفه، خلق دانش،  ها آن. بود
كننده  يينتع 10يان دانشجريند چرخه فرآتواند در  يم كهسازي دانش را  يدرون

يش يابد، افزاد چرخه دانش ينفرآي اثربخش كهي هنگام. كردندي معرفهستند را 
، ها سازماني توانمندسازيابد و  يميش افزايريت دانش مد عملكردي ها شاخص
يريت در مد شكافپنج ) 2005(و تسنگ  11ينل. گيرد يمبر دانش صورت  متمركز
يان مو ارتباطات  كردندي بند دستهيريت دانش را مدهاي  يتفعالي اجرا
يج نشان داد نتا. كردنديح تشري را سازمان عملكرديريت دانش و مدهاي  يتفعال
  .گيرد يميريت مد شكافين پنج اي از معنادارسازمان تأثير  عملكرد كه
، كننديريت مديشتري دانش را بي اثربخشكنند تا با  يمتالش  كهيي ها سازمان  

ي از مقاالت وجود كمي است، اما تعداد سازمان عملكردشان بهبود  يزهانگين تر مهم
، 12كالينگ( كنندي بررسي را سازمان عملكرديريت دانش و مديان مرابطه  هكدارد 
يند فرايريت دانش بر مديقات تحقيشتر ب). 2002و همكاران،  13؛ لي2003
داشته است و  تمركزي سازمان يافته روشسازي و انتشار دانش به  يرهذخيي، شناسا
همكاران، و  14ييم( استينه صورت گرفته زمين اي در كمي تجربي كارها
2004 .(رميستين سنكر، دراگ و 15ينگ )عملكرد كنترلاظهار داشتند  )1998 

مثل  عملكردي مربوط به ها بحثسازي  يرسماول، : تواند به دو صورت باشد يم
يت رضايفيت، كينه، هز كردنيسه مقا، سطح سود و دوم، كااليفيت كها،  ينههز
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آن در  كردني رهبراز صنعت يا  نكردي الگوبردارآن با  كردنياتي عملي و مشتر
يت قابلممتاز سازمان به  عملكرد كه كرداستدالل  )1998( 16ي سهت .صنعت
ين اي بر دانش و استفاده از مبتنهاي  يهسرماي آن سازمان در حفظ نوآور
يريت مدي فرهنگ قويل تما كه كردادعا ) 2004( 17يسترفا. ي داردبستگها  يهسرما
ي ها بحثيده گرفتن ناداست و  مدت كوتاهيِ مال ردعملكيارهاي معيي به اجرا

ين بنابراشود،  يميت تقوهاي پاداش  يستمسي به شدت توسط انسانيروي ن
 18يموجودي بهاي مثل ماليد فقط بر اساس اطالعات نبا عملكرديري گ اندازه

. ي نداردرقابتيا و پويط مح دركي با مناسبتين نوع قضاوت ايرا زيرد، گصورت 
ي برا كاركنانشده توسط  دركي چون سطح اعتماد مالير غيارهاي مع هكيداست پ

ي برخبا وجود ). 2005و همكاران،  19رابينسون(مهم شده است  ها سازمان
ي وجود سازمان عملكرديريت دانش بر مدي دال بر تأثير مثبت شواهد، ها شكست

؛ 2003؛ چوي و لي، 2004و گيمون،  21؛ كاريلو2002و لي،  20چوي(دارد 
ين بنابرا). 2005، 24؛ لين و تسنگ2005و همكاران،  23؛ لي2003، 22كالينگ

را  كارو  كسبيريت دانش موفق، مدعمل  ابتكار كهيم باشتوانيم انتظار داشته  يم
اي با ارزش است  گذاري يهسرماين، بنابرا. كند يمدگرگون  تر ثباتي با عملكردبه 

ي اثربخش به منظور به صورتا هاي مديريت دانش ر يران بتوانند سيستممداگر 
 .كننديريت دانش اجرا مديستم س عملكردارتقاء 

ي ها رساختيزي بررسي ارشد خود به كارشناسدر رساله ) 1389( پور هاشم
 يهدف اصل. پرداخته است رانياي مل كتابخانهدانش در سازمان اسناد و  تيريمد

 تيريمد ياساس يها تساخ ريز تيوضع ينامه كمك به ارتقا انيپا نياز انجام ا
ساخت افراد،  ريسه ز تيوضع يبررس يو هدف فرع يدانش در كتابخانه مل

در  :كهنشان داد  قيتحق جينتا .بوده است يدر كتابخانه مل يو فناور ندهايفرآ
نامناسب  تيها، در وضع مؤلفه تياكثر» ندهايفرآ«و » افراد«ساخت  ريز يبررس

 انيكدام از پاسخگو چيه نكهيا ليبه دل زين »يفناور«ساخت  ريقرار داشتند و در ز
 13ت يتوان گفت كه وضع ينبودن آن اتفاق نظر نداشتند م ايبر مناسب بودن 



  1391 تابستان،60رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   124

ساخت نامشخص است؛ و همبستگي معناداري بين هر سه زير  ريز نيمؤلفه ا
  .فناوري وجود دارد-فناوري، فرآيندها-فرآيندها، افراد-ساخت افراد

ي بر استقرار سازمانعوامل فرهنگ  ريتأثي بررسبه ) 1389( همكارانو  انيميرح
ي اتيمالي سازمان امور زير برنامهي و فناوردانش در معاونت  تيريمدي ندهايفرآ

. استي شيمايپي و به صورت موردمطالعه  كپژوهش مزبور ي. اند پرداخته كشور
ازماني هاي فرهنگ س دهد كه وضعيت مؤلفه نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

ميان فرهنگ سازماني . و مديريت دانش از نظر كارشناسان در سطح متوسط است
. وجود دارد ٪70دار  با استقرار فرآيندهاي مديريت دانش رابطه مثبت و معني

گانه فرهنگ سازماني با فرآيندهاي  هاي هفت همچنين ميان هر يك از مؤلفه
تحليل رگرسيون همزمان . داردداري وجود  مديريت دانش نيز رابطه مثبت و معني

گيري عملكرد و مسئوليت اجتماعي  ي جهت تنها دو مؤلفه: نيز چنين نتيجه داد كه
  .بيني متغير استقرار فرآيندهاي مديريت دانش نقش مؤثر دارند در پيش
ي اجراي بر سازمانفرهنگ  ريتأثي بررسبه ) 1388( همكاراني و عباس

ي وابسته به وزارت علوم، ها دانشگاهي زمركي ها كتابخانهدانش در  تيريمد
و با  يشيمايو از نوع پ يپژوهش كاربرد نيا. اند پرداختهي فناورو  قاتيتحق

دانشگاه  يمركز يها حاكم در كتابخانه يفرهنگ سازمان يالگو ييهدف شناسا
 زانيرابطه آن با م زيو ن يو فناور قاتيجامع وابسته به وزارت علوم، تحق يها

 نيا يجامعه آمار. است رفتهيها انجام پذ كتابخانه نيدانش در ا تيريمد ياجرا
جامع وابسته به وزارت علوم،  يدانشگاهها يمركز يها كتابخانه هيپژوهش را كل

 ليآن گذشته باشد، تشك سيسال از زمان تأس 20كه حداقل  يو فناور قاتيتحق
  .دهد يم

مفهومي براي مديريت نيز به توسعه يك مدل ) 2007(جعفري و همكاران     
اين مدل بر پايه فرهنگ . اند دانش با تكيه بر عوامل كليدي موفقيت پرداخته

سازماني، مديريت، نيروي انساني، آموزش، ابعاد سازماني، پايلوت، فناوري 
گيري عملكرد، الگوبرداري و ابعاد مديريت دانش شكل گرفته  اطالعات، اندازه
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ل موفقيت، رويكرد جديدي را براي مديريت اين مدل با تأكيد بر عوام. است
چهار عامل مديريت، ابعاد سازماني، فرهنگ و نيروي . كند دانش پيشنهاد مي

انساني عواملي هستند كه به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و در مركز 
  . مدل قرار دارند

  
  دانش تيريمدي ها مدل

مديريت دانش مستلزم  موفقيت. مديريت دانش، موضوعي پيچيده و پوياست
نگرشي سيستمي است كه كليه عوامل و اجزاء و فرايندهاي مديريت دانش را مد 

هاي جدي بر سر راه  هر گونه جزءنگري ممكن است چالش. نظر قرار دهد
ها بر اين  بسياري از سازمان. هاي مديريت دانش به وجود آورد موفقيت برنامه

. هاست، اما در عمل كمتر به آن پايبندند ي آنترين داراي باور هستند كه دانش، مهم
دانند چگونه به سراغ  ها نمي يكي از داليل عمده اين امر آن است كه سازمان

هاي مختلف مديريت  براي اين منظور در اين بخش مدل. مديريت دانش بروند
بر اساس نگرش و رويكردي كه صاحبنظران . گيرد دانش مورد بررسي قرار مي

. است هاي مختلفي شكل گرفته اند، مدل ريت دانش اتخاذ كردهنسبت به مدي
ها به موقعيت و جايگاهي بستگي دارد كه سازمان  اثربخشي هر كدام از اين مدل

  .است در آن قرار گرفته

  ي دانش در سازمانعموممدل 
همانگونه كه در مدل . دهد نمودار زير مدل عمومي دانش در سازمان را نشان مي

شود، مدل عمومي دانش از چهار فعاليت اصلي تشكيل شده  ه ميمذكور مشاهد
  :است

  
  
  
  

خلق دانش

بكارگيري 

نگهداري

 تبديل دانش
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 رهبري

 تكنولوژي

 سنجش فرهنگ

فراهم 
هاي  كننده

دانش مديريت  به كارگيري
 مديريت دانش

ايجاد     

 شناسايي

آوريجمع  

 تطبيق

توزيع

 سازماندهي

هاي مديريت دانشكنندهمدل مبتني بر فرايندها و فراهم2نمودار  

  )158: 1998و گرايسون،  اودل(: ماخذ

فرايند 
مديريت 
 دانش

  ونيگراسمدل اودل و 
اين مدل . اند رائه دادها، مدلي را براي مديريت دانش )1998(اودل و گراسيون 

  )2نمودار . (مبتني بر دو ركن اساسي است
  

  

 )3: 2001هالس،(دانشيندهايفرابريمبتنمدل:3نمودار

 جستجوي
 جديددانش 

 يادگيريخلق دانش و 

 ذخيره

حذف دانش 
 زائد

 بكارگيري

 عتوزي
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تشخيص 

آوري  جمع

 توسعه دانش  انتشار دانش

 استفاده دانش

نگهداري

 اهداف دانش ارزيابي

 )2000 ،همكاران و پرابست( دهنده ليتشكياصلياجزاتيمحوربادانشتيريمدچهارچوب:2شكل 

  وهالسياستمدل 
نمودار (دل و گراسيون دارد ، شباهت زيادي به مدل ا)2001(مدل استيوهالس 

  :، اين مدل نيز تأكيد زيادي روي فرايندهاي مديريت دانش دارد)زير
  

  دانش پرابست تيريمدچهارچوب 
، )اجزاي سازنده موفقيت(در كتاب مديريت دانش ) 2000(و همكاران  25پرابست

از جمله موارد . دهند مباحث مرتبط با مديريت دانش را مورد بررسي قرار مي
هاي مديريت دانش، تعريف اهداف دانشي، اجزاي  توان به چالش د بحث ميمور

دهنده مديريت دانش، تشخيص دانش، توسعه دانش، اشتراك دانش،  تشكيل
 . گيري دانش اشاره كرد استفاده از دانش و ذخيره و اندازه

در شكل زير، چهارچوب پرابست با محوريت فرآيندهاي اصلي مديريت دانش 
دهنده ارتباط تنگاتنگ هر يك از فرآيندهاي  اين چهارچوب نشان. ستارائه شده ا

طور  البته همان. است )و با در نظر داشتن بحث ارزيابي دانش(اصلي با يكديگر 
ها چهارچوبي است كه تاكنون براي  كه ذكر شد اين چهارچوب نيز، يكي از ده

  . مديريت دانش ارائه گرديده است
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   يفشارك و اخوان ي،جعفر دانش تيريمد يمفهوم چهارچوب
هاي ارائه شده براي مديريت دانش را  در اين بخش يكي ديگر از چهارچوب

). 2006جعفري، اخوان و فشاركي، (دهيم  تر قرار مي مورد مطالعه و بررسي دقيق
اين . از سه اليه اصلي تشكيل شده است) شكل زير(اين چهارچوب مفهومي 

هاي مرتبط را پوشش  ند كه هر يك بخشي از فعاليتا ها به نحوي تنظيم شده اليه
، مفاهيم اصلي استترين اليه الگوي مذكور  اليه اصلي كه داخلي. دهند مي

بحث مديريت دانش  ٔدربارهمديريت دانش و به عبارت بهتر مفاهيمي كه مستقيماً 
اين اليه كه به عنوان هسته اصلي چهارچوب مفهومي . دهد باشند را پوشش مي مي
  . شود، در شكل ديگر و به صورت جداگانه نيز نمايش داده شده است ناخته ميش
  
  

 معماري مديريت دانش

آموزش و 
 تحصيالت

تكنولوژي      
 اطالعات

 سيستم پاداش سيستم ارتقاء

 مشاركت سازيشبكه
 آگاهي مشترك

 هاي كاري گروه

 اشتراك دانش

 هاي دانش كميته

ذخيره دانش مديريت دانش  پايگاه دانش

 تشخيص دانش

تسخير و 
بكارگيري 

 سازماندهي دانش

 استراتژي دانش فرايند مهندسي مجدد

 نشمدير ارشد دا پايلوت

 فرهنگ

شد
 ار
ت

يري
مد

ت 
ماي

 ح

 اعتماد

ت
شفافي

 

 )2006 ،يفشارك واخوان،يجعفر(دانشتيريمديمفهومچهارچوب:4شكل
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  ي مفهوممدل 
هر مدل مفهومي به عنوان مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است به 

به . كند يمرا مشخص  ها آني كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان ا گونه
، مدل مفهومي يا همان نقشه آل دهياگفت كه به صورتي  توان يمگر عبارت دي

، يك راهبرد جهت )10: 1389ميرزايي و ديگران، ( ٢٧و ابزار تحليل ٢٦ذهني
در حين اجراي تحقيق،  رود يمي كه انتظار ا گونهشروع و انجام تحقيق است به 
رفته و حسب مورد بررسي و آزمون قرار گ ها آنمتغيرها، روابط و تعامالت بين 

  .كم يا زياد شود ها آنانجام شده و عواملي نيز از  ها آنضرورت، تعديالتي در 
شود  ريزي جهت اجراي تحقيق حاضر از الگوي زير استفاده مي به منظور برنامه

  .دهد هاي مديريت دانش را نشان مي كه ارتباط بين زيرسيستم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي تحقيق: 5شكل 
  

  
  حقيقسؤاالت ت 

 گانه شش هاي كليت مدل تحليل مسير متغيرهاي مرتبط با شاخصآيا 
دار  دانش در دانشگاه مازندران، مورد تأييد بوده و برازش معني مديريت

 
مدل مفهومي تحقيق:5شكل
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  دارد؟
باالتر از : از نظر آماري(آيا سطح مديريت دانش در دانشگاه مازندران مناسب  

 ؟است) ميانگين
انشگاه مازندران به چه صورتي هاي مديريت دانش در د بندي شاخص رتبه 

  ؟است
  

  روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مورد نظر، يك مطالعه 

. در دانشگاه مازندران انجام شده است 1389مقطعي است كه در سال  -توصيفي
هاي مورد نياز براي سنجش مديريت دانش در دانشگاه مازندران، بر اساس  داده

بعدي مديريت دانش در مراكز آموزش عالي، معرفي شده توسط  6ه پرسشنام
از آنجايي كه پرسشنامه مذكور ). 139- 113: 1389نيازي، (نيازي صورت گرفت 

بر اساس ادبيات تحقيق و مطالعات پيشين تهيه گرديده است، بنابراين روايي 
  .گردد پرسشنامه تأييد مي

برآورد  0.951يب آلفاي كرونباخ، در سنجش پايايي پرسشنامه مديريت دانش ضر
در ضمن جامعه آماري . استدهنده پايايي باالي پرسشنامه  شده است كه نشان

هاي شيمي، فيزيك، فني و مهندسي،  اعضاي هيأت علمي رشتهاين پژوهش، 
  .استرياضي و علوم اجتماعي و اقتصاد دانشگاه مازندران 

و براي اطمينان، بيش از كوكران استفاده گرديد  براي تعيين حجم نمونه از فرمول
پرسشنامه بين نمونه تصادفي انتخاب شده توزيع شد كه پس از توزيع،  187

آوري و مورد تجزيه و تحليل اين پژوهش قرار  پرسشنامه معتبر جمع 142تعداد 
  .گرفت

  
 28)ليزرل(ساختاريافته خطي  معادالت

يابي معادالت ساختاري يك تكنيك تحليل چندمتغيري بسيار كلي و  ليزرل يا مدل
تر بسط مدل خطي كلي  نيرومند از خانواده رگرسيون چندمتغيري و به بيان دقيق
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اي از معادالت رگرسيون را به  دهد مجموعه است كه به پژوهشگر امكان مي
رويكرد  يابي معادالت ساختاري يك مدل. صورت همزمان مورد آزمون قرار دهد

هايي درباره روابط روابط بين متغيرهاي مشاهده  آماري جامع براي ازمون فرضيه
يابي علي و گاه  است كه گاه تحليل ساختاري كواريانس، مدل 30و مكنون 29شده

بطوركلي مدل معادالت ساختاري داراي سه مدل اساسي . شود نيز ليزرل ناميده مي
  ):1384هومن، ( استزير 

  )تحليل عاملي تأييدي(ري گي مدل اندازه  
  )تحليل مسير تأييدي(مدل ساختاري   
  مدل عمومي معادالت ساختاري  

 
گانه مديريت دانش در  هاي شش كننده شاخص الگوهاي مدل تحليل مسير متغيرهاي تبيين

  دانشگاه مازندران
  

 :هاي پژوهشي فرض
دانش در  مديريت نهگا شش هاي كليت مدل تحليل مسير متغيرهاي مرتبط با شاخص فرض صفر

  .دار داردمازندران، مورد تأييد بوده و برازش معنيدانشگاه
گانه مديريت دانش در دانشگاه  هاي شش كليت مدل تحليل مسير متغيرهاي مرتبط با شاخص فرض يك

  .دار نداردمازندران، مورد تأييد بوده و برازش معني
 :هاي آماري فرض

H0: تقريب خطاي واريانس برآورد جذر شاخص  ≤ 0.10 
H1: تقريب خطاي واريانس برآورد جذر شاخص  > 0.10

  ي تحليل معادالت ساختاريآمار و يپژوهش يها فرض: 1 جدول
دانشگاه  دانش در مديريت گانه شش هاي الگوي معادالت ساختاري شاخص

  :به شرح ذيل است 8.5افزار ليزرل  مازندران مبتني بر نرم
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  استاندارد مدل: 6 شكل

  
  T‐Value: 7 شكل

  نتيجه آزمون
دهد كه با توجه به اينكه شاخص جذر برآورد واريانس  نتيجه آزمون نشان مي

توان گفت كه مدل فوق برازش  ، لذا مي31خطاي تقريب كمتر از ده درصد است
در نتيجه، كليت ). 245: 1384هومن، ( است داشته هاي دنياي واقعي خوبي از داده

كننده خوبي از  يعني اينكه متغيرهاي مورد نظر، تبيين. استمدل مورد تأييد 
  . باشند ميدانش در دانشگاه مازندران  مديريت گانه شش هاي شاخصارتباط 
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همانگونه كه در نمودار باال مشخص است ضرائب مربوط به روابط بين متغيرها 
در معادالت ساختاري، . است ح جامعه آماري مورد مطالعه نشان داده شدهدر سط

كنندگي براي متغير اصلي مورد مطالعه كه در  متغيرها داراي دو گونه روابط تبيين
دانشگاه مازندران است،  دانش در مديريت گانه شش هاي اين تحقيق شاخص

گردد در  ه كه مالحظه ميهمانگون. مستقيم و غير مستقيم: باشند كه عبارتند از مي
اند، زيرا  بخش روابط مستقيم و غير مستقيم همه روابط مورد تأييد قرار گرفته

  . اند ها قرمز نشده هيچكدام از آن
معادله ساختاري بين ) ضرائب استاندارد شده( در ضمن، رابطه رگرسيوني

و  دانشگاه مازندران، به صورت مستقيم در دانش مديريت گانه شش هاي شاخص
افزار ليزرل به صورت زير استخراج  نيز غير مستقيم بر اساس خروجي نرم

در معادله زير، متغيرها همانگونه كه در جدول باالي اين آزمون . است شده
  .اند است، تعريف شده آمده

  
  اثرات غيرمستقيم متغيرها+ اثرات مستقيم متغيرها =ميزان تبيين كنندگي اثرات متغيرها

KmLevel=(0.78Create+0.81Transform+0.84Acquire+0.72Store+0.65Diffuse+0.63Applying)+0 
  

كننده  شود، متغيرهاي تبيين همانگونه كه در معادله ساختاري فوق مالحظه مي
دانشگاه مازندران به صورت مستقيم و  در دانش مديريت گانه شش هاي شاخص

ضمن در نمودار ضرائب در . است غير مستقيم، اثرات تبيينيشان مشخص شده
گردد كه ضرائب روابط غير مستقيم هر كدام از متغيرهاي  استاندارد مشاهده مي

  .مشهود با همديگر برابر با صفر است
  

  مربوط به مناسب بودن موقعيت دانشگاه مازندران از لحاظ سطح مديريت دانش آزمون
  ؟استمناسبسطح مديريت دانشمازندران از لحاظآيا موقعيت دانشگاه  سؤال

 .است سطح مديريت دانش، مناسبلحاظازدانشگاه مازندرانموقعيت :فرض صفر  فرضيات پژوهشي
  .باشد نمي مناسب سطح مديريت دانش،لحاظازه مازندراندانشگاموقعيت :فرض يك

 H0: P≥%50 :فرض صفر  فرضيات آماري

  H1: P<%50 :فرض يك
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  دانش تيريمد سطح لحاظ از مازندران دانشگاه تيموقع بودن مناسب به مربوط فرضيات: 2 جدول
  

   نتيجه دانشگاه
 H0رد  عدم وجود شرايط مناسب مازندران

  
  ي مديريت دانش براي دانشگاه مازندرانها شاخصي بند رتبه

است؟ بودهآيا نظرات پاسخگويان نمونه آماري در مورد تمامي متغيرهاي تحقيق يكسانسؤال
فرضيات 
 پژوهشي

:فرض صفر .است بوده كساني قيتحق يرهايمتغ يدر مورد تمامينمونه آمارانينظرات پاسخگو 
:فرض يك .است نبوده كساني قيتحق يرهايمتغ يدر مورد تمامينمونه آمارانينظرات پاسخگو 

:فرض صفرفرضيات آماري  .ها با هم اختالف ندارندميانگين 
H0: µR1=µR2=µR3=……..=µR142

:فرض يك   .حداقل در يك ميانگين با هم اختالف دارند 
H1: µR1≠µR2≠µR3≠……≠µR142

  
  نتايج آزمون فريدمن مازندران دانشگاه يبرا دانش تيريمد يها شاخص يبند رتبهفرضيات مربوط به : 3 جدول

يارتبهميانگينشاخص
4.23دانشبكارگيري

4.52خلق دانش
1.40اكتساب دانش
3.32ذخيره دانش
2.47توزيع دانش
5.07تبديل دانش

 
آزمون جهينتي مجازخطا زانيميداريمعنسطحمحاسبه شدهX2 گروه  

 H0رد  83.2540.0000.05 كارشناسان

 
داري محاسبه شده  دهد كه با توجه به اينكه سطح معني نتيجه آزمون نشان مي

يعني اينكه نظرات . گردد است، لذا فرض صفر رد مي 32تر از پنج درصدكم
پاسخگويان نمونه آماري در مورد متغيرهاي تحقيق حداقل در يك مورد يكسان 

ها را درك  نبوده و پاسخگويان، بدرستي معني سؤاالت را فهميده و تفاوت بين آن
اي دانشگاه گانه مديريت دانش بر هاي شش بندي شاخص رتبه و اند؛ كرده

بكارگيري  -3خلق دانش،  -2تبديل دانش،  -1: استمازندران به ترتيب زير 
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  اكتساب دانش - 6توزيع دانش و  - 5ذخيره دانش،  -4دانش، 
  

  يريگ جهيو نتبحث 
در اقتصاد كشورهاي پيشرو، موازنه ميان دانش و ساير منابع، به نفع دانش تغيير 

حتي بيش از - املي تعيين كننده در زندگيدانش به عه ي كا گونهيافته است؛ به 
با وجود اينكه دانش به عنوان منبعي براي . تبديل شده است -زمين، كار و سرمايه

به طور  ها سازمانرسد، اما هنوز هم بسياري از  يمضروري به نظر  ها سازمانبقاي 
بر اين اساس توجه به دانش كاركنان . اند نكردهجدي به مديريت دانش توجه 

مشاركت در دانش افرادي كه در . زمان از اهميت بااليي برخوردار استسا
سازمان مشغول به كار هستند، يكي از راهبردهاي مهم و مؤثر در افزايش 

سازد با  يمرا وادار  ها سازمانحوزه رقابت، . آيد يمي سازماني به شمار ور بهره
يريت دانش براي ارتقاي شوند و آن را تشويق كنند، از مد رو روبه ييكارانياز به 

سازد از امكانات و  يمرا قادر  ها آنعوامل هوشمند استفاده كنند و همچنين 
 يرغهاي  ييداراتواند بعضي از  يمسازمان . ابزارهاي فني بهره بيشتري ببرند

 ييكارايري گ اندازهيي براي ها شاخصيري نمايد و از گ اندازهخود را  محسوس
شامل اطالعات،  ها سازماندر  محسوس يرغهاي  ييدارا. مديريت سود جويد

هاي غير  ييدارايري گ اندازه. ي كاركنان آن سازمان استها مهارتدانش، تجربه و 
اي در اين زمينه  يژهومحسوس كار آساني نيست، زيرا فنون و معيارهاي ارزيابي 

ها و  يتصالحافزون بر اين، مديريت نيازمند به دست آوردن . وجود ندارد
هاي مشكالت  يژگيويري را ايجاد كند و از گ اندازهي ها نظامها است تا  فيتيك

از اين رو مديريت دانش در . موجود در قلمرو مسائل نامحسوس آگاهي يابد
نتيجه تحقيق نشان  ؛ و اما)2004 ،33كارنيرو(كند  يمنقشي كليدي ايفا  ها سازمان

 داشتهدنياي واقعي  هاي دادهبرازش خوبي از  مفهومي تحقيق،كه مدل  دهد مي
يعني اينكه متغيرهاي مورد نظر، . استدر نتيجه، كليت مدل مورد تأييد . است
در واقع، . است مازندران دانشگاهدانش در  مديريتسطح خوبي از  كننده تبيين
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سطح  كننده تبيينفرآيند مديريت دانش با برازندگي خوبي از دنياي واقعي 
 گانه شش هاي شاخصدر ميان . استندران مديريت دانش در دانشگاه ماز

مازندران بيشترين تأثير را بر  دانشگاهمديريت دانش، فرآيند تبديل دانش در 
ضريب تأثير مستقيم در معادله ساختاري  0.84(سطح مديريت دانش دارد 

در پايان براي بهبود سطح مديريت دانش موارد  لذا ؛)اين مطلب است دهنده نشان
   :گردد ميزير پيشنهاد 

 هاي طرحقبلي براي اجراي  هاي طرحتجربيات موفق و ناموفق  كارگيري به  
  جديد

  ها آننوآورانه و ابداعي و حمايت مادي و معنوي از  هاي فعاليتايجاد امكان   
  نفعان ذيبرگزاري جلسات تبادل نظر با اساتيد و دانشجويان و ساير   
نيازهاي آينده دانشگاه و تخصصي به منظور شناسايي  هاي كارگروهتشكيل   

 مختلف كاري هاي حوزهدانشگاه در  انداز چشمدرك 

 در طول طرح ها آزمايشانجام كار و  هاي روشو  ها فعاليتمستندسازي   

 علمي اساتيد و دانشجويان هاي فعاليتحمايت از   

 هاي فرصتكه به توليد دانش و ارائه  ها پروژهو واحدها و  ها محيطحمايت از   
 .پردازد ميي به اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان يادگير

 هاي روشالزم به منظور ثبت و نگهداري  هاي دستورالعملو  ها رويهتهيه   
 ها طرحدر طول انجام  ها آزمايشانجام كار و 

و ... تحت وب و  هاي پايگاه، ها كتابخانهدانشي مانند  هاي بانكايجاد و تقويت   
 ها پايگاهنگهداري به روز اين 

 ها گزارش، دستاوردها، ها ايدهتجربيات و  سازي ذخيرهثبت و  هاي بانكايجاد   
 و اطالعات تخصصي

دانش در  سازي ذخيرهمناسب جهت  افزاري نرمو  افزاري سختايجاد بسترهاي  
 ها دانشگاه

 دانشي تهيه شده هاي بانكتسهيل دسترسي اساتيد و دانشجويان به  
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مانند شبكه جهت انتقال و تبادل دانش در دسترسي به  ايجاد بسترهاي ارتباطي 
 نيازهاي اطالعاتي

داخلي جهت تبادل تجربيات موفق و ناموفق در داخل  هاي همايشبرگزاري  
 دانشگاه

 بحث و تبادل نظر در فضاي مجازي هاي فرومايجاد  

 تخصصي هاي نشريهانتشار  

 طول هر پروژهدر  آمده پيشبرپايي جلسات طوفان ذهني در خصوص مسائل  

 به صورت گروهي ها فعاليتو انجام  سازي تيماقدام جهت  

برگزاري جلسه مشاوره با متخصصين، قبل و در حين كار و اعمال نظريات  
 ايشان در انجام پروژه

 آموزشي با هدف حل مسائل دانشگاه هاي دورهتدوين و برگزاري  
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