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چكيده
سزايي در پيشرفت علمي و ارتقاءمديريت دانش يكي از مباحث اصلي و مهم در آموزش عالي است كه نقش به

در اين مطالعه سعي شده است با توجه به نقش و اهميت مديريت دانش در. ها داشته استسطح علمي دانشگاه
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي .شود ها، موانع تسهيم اطالعات و دانش در دانشگاه فرهنگيان شناساييدانشگاه

هايپرديسكاركنان و اعضاي هيئت علمي شامل جامعه آماري پژوهش . پيمايشي بود - و روش آن توصيفي 
هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي وگيري از روشها با بهرهتجزيه تحليل دادهو بوده دانشگاه فرهنگيان منتخب 

-پرسشنامه مديريت با بهره گيري از ايگويه 38ساخته پرسشنامه محققبزار پژوهش، ا. انجام شد spss افزار نرم

چهار مانع كلي با عناوين ساختاري، مديريتي، منابع انساني و فناوري از شان داد؛ن هابررسي نتايج .بود دانش نوناكا
منابع انسانيدست آمده، تايج بهبر اساس ن .كنندفرهنگيان جلوگيري مي كاربست موفق مدير يت دانش در دانشگاه

هاي فناوريمانع پياده سازي موفق مديريت دانش در دانشگاه فرهنگيان محسوب مي شود، همچنين زير ساخت
سازي موفق مديريت دانش در دانشگاه فرهنگياناطالعات و ارتباطات، مديريت، و ساختار سازماني موانع پياده

ازميانگين موردكمتر ، )2.42(موجود مديريت دانش در دانشگاه فرهنگيانوضعيت ميانگين مشاهده شده . هستند
ديريت دانش درم تفاوت بين ميانگين وضعيت موجود و وضعيت موردانتظار مشخص شده و) 3(انتظار 

به مديريت بنيادي توجه براي را جديدي يها چهيدرتواند مي پژوهش اين نتايج .دار استابعادچهارگانه، معني
برنامه ريزي دانشگاه فرهنگيان براي رفع موانع شناسايي شده در پژوهش حاضر، مي تواند به اجراي. بگشايددانش 
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Abstract 
Knowledge management is one of the key issues in higher education, which had a 
significant role in scientific progress and promotion of the scientific level of 
universities. In this study, due to the role and importance of knowledge management 
in universities, the obstacles to sharing information and knowledge at the Farhangian 
University have been identified.This research was applied in terms of its purpose and 
descriptive - survey method. The statistical population consisted of the staff and 
faculty members of selected campus of Farhangian University. The data were 
analyzed using descriptive statistics and inferential statistics and SPSS software. The 
research instrument was a researcher-made questionnaire of 38 items using 
Knowakaha Knowledge Management Questionnaire. The results of the surveys 
showed that four main barriers to structural, managerial, human resources and 
technology are preventing the successful implementation of knowledge management 
at the Farhangian University. Based on the results obtained, human resources are an 
obstacle to the successful implementation of knowledge management at the 
Farhangian University, as well as the infrastructure of information and 
communication technology, management, and organizational structure are obstacles 
to the successful implementation of knowledge management at the Farhangian 
University. The observed average of the existing knowledge management status at the 
University of Cultural Studies (2.42) is less than the expected average (3), and the 
difference between the average status quo and the expected status of knowledge 
management in quadratic dimensions is significant. The results of this study can open 
new holes for core attention to Knowledge management. Planning the Farhangian 
University  to raise the barriers identified in this research can lead to successful 
implementation of knowledge management. 
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مقدمه
شد، به مديريت دانش موضوعي است كه بيشتر در حوزه اقتصاد و بازرگاني مطرح مي

اين معنا كه افراد از آگاهي و دانش الزم در زمينه بازاريابي و فروش بهتر توليدات خود
هاي غيربازاري و غيراقتصادي از مديريت دانش به سازمان موضوعكم  تفاده كنند كه كماس

ها در حال گذر از پارادايمدانشگاه .جمله دانشگاهها و مراكز پژوهشي نيز نفوذ پيدا كرد
لذا بايسته است مديريت دانش را بخشي از مأموريت و جهاني شدن هستند،رشد و 

ها پژوهش، توليد علم و دانش و انتشار آنها به نفس دانشگاه .استراتژي خود قلمداد كنند
صورت مقاله و كتاب است، اما اگر اين دانش تنها درون آنها محفوظ بماند و با ديگران
به اشتراك گذاشته نشود، ارزشي ندارد، لذا بايستي بستري آماده كرد تا اين دانش را بتوان

توان با مديريت دانش بهبود ها را مي دانشگاهاين وضعيت  در اختيار جامعه قرار داد،
.بخشيد

در آغاز هزاره سوم نظام هاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان در راستاي
توجه بيشتر به كيفيت آموزش، پژوهش و عرصه خدمات تخصصي و حفظ مزيت رقابتي

امر تأثير عواملياز جمله داليل اين . اندبه استقرار و پياده سازي مديريت دانش پرداخته
مانند پديده جهاني شدن، اقتصاد دانش بنيان، گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات،

براين اساس،. ها و نيز افزايش جمعيت دانشجويي بوده استتوسعه مأموريت دانشگاه
سازي صحيح مديريت دانش و بهره بردن از مزاياي آن،توانند با پيادهدانشگاه ها مي
.]11[ندخود را ارتقا دهند و در ميدان رقابت بمان جايگاه علمي

عملي براي انتخاب و كاربرد دانش حاصل از تجربة گذشته براي 1مديريت دانش
گيري در زمان حاضر و آينده با هدف شتاب بخشيدن به توسعة اثربخش سازمانيتصميم
هشتاد رانظران مديريت ارايه شده است دهه  بندي كه از سوي صاحبدر دسته. است

1. Knowledge management
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كه براي دستيابي به كيفيت بهتر همه كاركنان بايستي ازدهه جنبش كيفيت با تأكيد بر اين
مجددقدرت فكري خود بهتر استفاده كنند، معرفي شده است و دهه نود را دهه مهندسي

.]1[ اندو دهه پس از آن را دهه مديريت دانش لقب داده
عني ايجاد فرايندهاي الزم براي شناسايي و، مديريت دانش ي1به زعم كارل ويگ

جذب داده، اطالعات و دانش هاي مورد نياز سازمان از محيط هاي دروني و بيروني و
،انديشمندان حوزه مديريت .]33[ انتقال آنها به تصميم ها و اقدامات، سازمان و افراد

كارهاي مهم وهاي مديريت دانش را بعنوان يكي از ابزارها و سازوايجاد زيرساخت
سويي با تغييرات پرشتاب محيط پيرامونكارآمد ايجاد تحول سازماني در راستاي هم

اي در استقرارزاده ساختار سازماني نقش تعيين كنندهاز ديدگاه شريف ،كنندمعرفي مي
رهبري و حمايت، معتقدند )2002(و ديگران  2موفت. ]26[ مديريت دانش دارند
به زعم حسيني و ديگران. ]22[ثر در استقرار مديريت دانش هستندمديريتي از عوامل مؤ

از .]15[تر مي باشدفرهنگ سازماني، از ديگر عوامل و ابعاد استقرار مديريت دانش مهم
، حمايت مديريت ارشد،)2003(و همكاران،  وفت، م)2001(داونپورت، ديدگاه 

ل فني، فرهنگ و مديريت وعوام، هاي اطالعات سازماني و دستگاه كارتيمي، فرهنگ
،هاي تخصص دانش؛ سرمايه فرهنگي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعيفرايند
سازماني، تعهد مديران ارشد، مشاركت كاركنان، آموزش كاركنان، كارگروهي، فرهنگ
-هاي اساسي در پيادهها؛ را عوامل و زيرساختسازي و الگوبرداري در دانشگاهتوانمند

.]1،6،22[ دانندمديريت دانش ميسازي نظام 
طراحي و اجراي فرايندهاي مديريت دانش در دانشگاه ها بابنابر آنچه اشاره شد، 
مي تواند دردر آموزش عالي  مديريت دانششناخت بستر . موانع جدي روبه روست

1.  Wiig
2. Moffett



 حجازي، نظرپوري .... واكاوي موانع كاربست موفق 

 

173 

 

از طريق شناسايي مسائل . هاي اجراي برنامه مؤثر واقع شودها و پيچيدگيدرك دشواري
هايي ير با تسهيم دانش و اطالعات، مي توان در بهبود و اجراي مطلوب برنامه گامدرگ

نقش  كه مديريت دانشفرهنگيان دربارة   بنابراين ضروريست كه دانشگاه. عملي برداشت
داشته و از اهميت بسيار زيادي  به سزايي در پيشرفت علمي و ارتقاء سطح علمي دانشگاه

عنوان يك مسير توسعه  نموده و برنامة مديريت دانش را به باز انديشي برخوردار است؛ 
 . پايدار، جايگزين و تقويت نمايد

ها، دانشگاهدانش در  مديريتدر اين مقاله سعي شده است تا با توجه به اهميت 
اين موانع در قالب . شناسايي شودفرهنگيان موانع تسهيم اطالعات و دانش در دانشگاه 

و فناوري مورد تحليل و بررسي قرار  مديريتي، ساختار، ع انسانيمنابگانه  چهارعوامل 
گرا كه يكي از اركان اصلي تامين شگاه فرهنگيان دانشگاهي ماموريتندا. گرفته است

به علت ارتباط با سرنوشت افراد و  شود نيروي انساني نظام تعليم و تربيت محسوب مي
شتر دانش و استفاده از روش هاي كارا جامعه در ابعاد مختلف نيازمند اشتراك هر چه بي

، و رفع به موقع نيازهاي ...در ارايه خدمات با كيفيت، كاهش هزينه هاي آموزشي و 
اطالعات و استقرار نظام الزمه اين امر استفاده از روشهاي نوين، مديريت  .مراجعين است

ار مديريت ؛ عدم استقرنظران معتقدندبرخي صاحببر اين اساس، . مديريت دانش است
دانش در دانشگاه از يك سو مي تواند منجر به كاهش انگيزش و رضايت شغلي كاركنان 
و به تبع آن كاهش كارآيي و اثربخشي نظام بهداشتي شود؛ از سوي ديگر فقدان نظام 
مديريت دانش مي تواند مانع شكل گيري شبكه هاي هوشمند و حرفه اي، اشتراك 

و متخصص از دانشگاه؛ ضعف خالقيت و نوآوري دانش؛ خروج نيروهاي باتجربه 
  .]13،16[مشاركت و روحيه كار تيمي گردد سازماني و تضعيف
مقولة جامعه معرفتي، اقتصاد دانايي محور و مديريت دانش و ورود  ؛مديريت دانش

شده باشد، بلكه بيش از يك دهه  آن به سازمان بحثي نيست كه در مدتي كوتاه مطرح
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دانيم ادامه دارد و آنچه امروزه از مديريت دانايي محور سازماني مياست كه اين روند 
همچنين مطالعه ادبيات موجود مؤيد آن. حاصل چندين سال تحقيق و پژوهش است

هايمثابه زيرساخت نظران و پژوهشگران عوامل و ابعاد مختلفي را به است كه صاحب
دا به تعريف مديريت دانش پرداختهبه منظور درك بهتر ابت. اندمديريت دانش مطرح كرده

يريت دانش؛ مديريت نظامند و صريح از دانشمد )1996( 1ماركوارتاز منظر  .شودمي
آوري، سازماندهي، اشاعه، استفاده وحياتي و فرايندهاي مرتبط با آن از جمله خلق، جمع

دانش مديريت دانش نيازمند تبديل دانش شخصي به. دانندبرداري از دانش ميبهره
سازماني است كه به طور گسترده در سرتاسر سازمان به اشتراك گذاشته و به طور

- اظهار مي 2ميكولكي و ميكولكانقل از به   محمدي .]19[شود  مناسب به كار گرفته مي

هاي مديريت دانش، محيط دانشگاه محيط مناسبي براي كاربرد اصول و روشدارند
هاي سيستم دانشگاهيمعتقدند، تمامي فعاليت )1996( ،3رانتاز سوي ديگر، گ. است
ساز رشد و تعالي در دانشگاه محورند، بنابراين توسعه مبتني بر دانش و دانايي زمينهدانش

ها را براي اشتراك دانش،هاي مديريت دانش، دانشگاهها و روشخواهد بود معرفي ابزار
هاي كاري ميان كارمندان وباطهاي آموزش و پژوهشي و بهبود ارتبهبود سطح همكاري

مديريت دانشنظران معتقدند؛ همچنين برخي صاحب .]10[دانشجويان توانا خواهد كرد
از موضوعات درحال ظهور گفتمان علمي و حرفه اي در بسياري از زمينه هاي دانش از
جمله علوم شناختي، جامعه شناسي، علوم مديريت، علوم اطالعات، مهندسي دانش،

بنابراين با توجه به موارد ياد شده، انديشمندان و .] 18[نوعي و اقتصاد استهوش مص
سازي و استقرارها و زيرساخت پيادهمثابه مؤلفه نظران عوامل و ابعاد مختلفي را به صاحب

1. Markwart
٨- Mikulecky and Mikulecka 
9-Grant 
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) 1(در جدول . اند هاي اجرايي معرفي كرده ها و دستگاهمديريت دانش در دانشگاه
 .مختلف مد نظر محققان مختلف بيان شده استخالصه اي از ابعاد و عوامل 

 
  عوامل پياده سازي موفق مديريت دانش از ديدگاه محققان مختلف: 1جدول

 عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش  محققان
فرهنگ سازماني، زير ساخت فناوري اطالعات، ساختار سازماني، مديريت با اولويت فرهنگ   ]15[حسيني شاوون

  سازماني
سازي سازماني، تعهد مديران ارشد، مشاركت كاركنان، آموزش كاركنان، كارگروهي، توانمندفرهنگ  ]35[ديگرانيعقوبي و 

 هاو الگوبرداري در دانشگاه
 .سرمايه فرهنگي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي  ]30[طالقاني

  هاي تخصص دانشعوامل فني، فرهنگ و مديريت و فرايند ]24[ربيعي و ديگران 
  سازماني، ساختار سازماني، فرايندها و منابع مالي، نيروي انساني و فناوريفرهنگ  ]16[و ديگرانكريمي 

شريف زاده و
  ]26[بوداليي

  اي در استقرار مديريت دانش دارندساختار سازماني نقش تعيين كننده

  دري و طالب نژاد
  ]7[  

ب نيروي انساني، نظام ارزشيابي و پاداش فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، شبكة دانش، نظام جذ
دهي، نظام آموزش و توانمندسازي، تجهيزات، ارتباط با دولت و جامعه، ارتباطات علمي در سطح 

  ملي و بين المللي، دوره هاي تحصيالت تكميلي، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي، همايش
  فرهنگ سازمانيساختار سازماني، فناوري اطالعات، منابع انساني و  ]3[بابازاده
حمايت مديري ارشد، فرهنگ سازماني، فناوري، راهبرد مديريت دانش، ارزيابي عملكرد، پاداش،   ]20[ فاتح محمدي

 تعليم و آموزش و منابع انساني
  موفقيت پياده سازي مديريت دانش در سازمان ها وابسته به نظام فناوري اطالعات است  ]18[لي

  حمايت مديريتي از مؤثر در استقرار مديريت دانش هستندرهبري و  ]22[نموفت و ديگرا
 همكاري، اعتماد، يادگيري، حمايت فناوري اطالعات  ]34[يه و هو
حمايت مديريت و رهبري، فرهنگ، فناوري اطالعات، هدف و استراتژي اندازه  گيري،    ]8[فيگن

، منابع، آموزش و مديريت زيرساخت هاي سازماني، فرايندها و فعاليت ها، حمايت هاي انگيزشي
  .منابع انساني

  استراتژي؛ مديريت منابع انساني، فناوري اطالعات، كيفيت و بازار  ]5[و ديگران  نگچو
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از ميان عوامل مطرح  شده در تحقيقات مختلف، با نظر خبرگان و با توجه به اهميت
شامل عوامل مديريتي، فناوري، منابع انساني و ساختار املوبرخي عوامل، چهار دسته ع

.در ادامه تشريح مي شوندشده كه  سازماني شناسايي

حمايت مديريتي شامل برانگيختن، ايجاد) 2003(موفت و ديگران  :عوامل مديريتي 
شبكه هاي دانش، و توسعه مهارت يادگيري در كاركنان به عنوان متغير كليدي در پيشبرد

.]22[اهداف مديريت دانش در سازمان و اثربخشي آن معرفي نموده اند 
نيز در تحقيقات خود سه شاخص استراتژي دانش محوري،  و ديگرانالواني 

پشتيباني مديريت ارشد، و سياست هاي پاداش از عوامل مديريتي و نقش آن در پياده
سازي مديريت دانش در بين كاركنان شركت گاز استان بوشهر و دانشگاه آزاد قم را

ديريتي از وضعيت مناسبيبررسي كردند كه نتايج هر دو تحقيق نشان داد عوامل م
.]1[برخوردار نبودند 

ITرهبري، فرهنگ، ساختار، نقش ها و مسئوليت ها و زيرساخت هاي  ]12[جعفري و ديگران

و ديگران تريوال
]28[

)دانشي، انساني، مادي و مالي(منابع ) دازه گيري و رهبريهماهنگي، كنترل، ان(عوامل مديريتي
حمايت مديريت ارشد، فرهنگ حمايتي، مخازن و هستي شناسي دانش، ابزارها و سيستم هاي
مديريت دانش، استراتژي، زيرساخت هاي مديريت دانش، مشوق هاي ترغيب كنندة اشتراك

.دانش
هاي اطالعات سازماني و دستگاهفرهنگحمايت مديريت ارشد، كار تيمي،  ]6[داونپورت

ساختار سازماني، مديريت، افراد و فناوري  ]20[ماركوارت 
مديريت، ساختار سازماني، منابع انساني، فناوري اطالعات ]25[ركني جو و ديگران

راي فرايندهايليكن طراحي و اج.  عوامل سازماني به عنوان عوامل اصلي تسهيم دانش هستند ]17[ كشاورزي و ديگران 
.روستها با موانع جدي روبهمديريت دانش در دانشگاه
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؛ براي استقرار مديريت دانش در دانشگاه ها مديران و رهبران آنان بايدالوانيبه زعم 
با هوشمندي، آگاهانه و اعمال مديريت مشاركتي، حمايت الزم را براي توسعه و انتقال

ي، اعمال استراتژي هايدانش از طريق تخصيص منابع و راه اندازي مراكز اطالع رسان
دانش محوري، رفع خأل دانش از طريق توجه به سرمايه هاي فكري، ايجاد انگيزه و

.تبادل دانش با دانشگاه هاي داخل و خارج به منصه ظهور برسانند
مواردي نظير سامانه هاي) 1390(يعقوبي و ملكي  :زيرساخت فناوري اطالعات 

را به عنوان شاخص هاي اصلي موفقيت مديريت اطالعاتي و ساختار فناوري اطالعات
بوري فناوري هاي اطالعات دواز ديدگاه ساليس. دانش در بعد فناوري بر مي شمارند

قابليت عمده را براي مديريت دانش فراهم مي كنند، نخست، به وسيلة آشكاركردن دانش
كمك مي كند افراد ITتوانند نوعي سيستم خبره يا پشتيباني تصميم ايجاد كنند؛ دوم، مي

با تخصص هاي خاص از فعاليت يكديگر مطلع شوند و امكان ارتباط سريع آن ها
.]35[فراهم شود

مديران سازمانهاي پيشرو و دانش محور، فناوري اطالعات را به عنوان نيروي
.محركه و عامل كارساز و مؤثر در پيشرفت و موفقيت مديريت دانش به كار مي گيرند

براي 1)1998داونپورت، (تي يكي از عوامل موفقيت مديريت دانش، فناوري استبه عبار
رسيدن به اين هدف، عالوه بر ضروريات يا نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري، استفادة

.]6[مناسب از اين امكانات، آن را مهم و اجتناب ناپذير كرده است
انش در سازمان ها ساختارعامل مهم ديگر استقرار مديريت د  :ساختار سازماني

هاي پويا و متغير كنوني الزاماتي را نياز دارد كه ساختارهاي سنتي ومحيط. سازماني است
از منظر شريف زاده روابط غير رسمي،. سلسله مراتب، توان بر آورده ساختن آن را ندارد

سازي اجازهروابط عاطفي فراگير، روابط تعاملي برونگرا و اعتماد محور و باالخره تيم 

 Davenport.1 
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ساختار سازماني به روابط بين  . ]26[خلق و اشتراك دانش را در درون ساختار مي دهد 
ها بايد طوري طراحي شود كه  كند و در دانشگاهافراد و واحدهاي سازماني اشاره مي

ها به  همكاري و تسهيم دانش بين افراد و واحدهاي سازماني تسهيل شود و دانشگاه
هاي دانش  ساختار سازماني بايد امكان ايجاد گروه .نده تبديل شوندهاي يادگير سازمان

درجة تمركز، رسميت، جريان اطالعات ميان بخش .  ]7[ها فراهم كند را در دانشگاه
هاي سازمان، عوامل ساختاري اصلي هستند كه خلق، انتقال، ذخيره، سازي و كاربرد 

ساختار سازماني بايد  .]12[  دهندمديريت دانش را به طور مستقيم تحت تأثير قرار مي
به اندازة كافي براي پياده سازي مديريت دانش انعطاف پذير، مسطح و داراي ويژگيهاي 

دهد مذاكرات فضاهاي باز به كاركنان اجازه مي. يادگيري محور و پروژه محور باشد
  .]5[ دوجانبه براي طوفان مغزي را هدايت كنند 

عامل انساني در انجام دادن اثربخش اقدامات مديريت اهميت و نقش : منابع انساني
نياز براي مشاركت فعاالنه در هاي مورددانش، به ويژه خلق و تسهيم دانش، ايجاد آمادگي
از سوي ديگر، موفقيت هر سازماني . اقدامات مديريت دانش را ضروري كرده است

  . انش وابسته استبيشتر از منابع فيزيكي به سرمايه هاي فكري و قدرت انتقال د
تنها دو عامل اصلي را براي موفقيت مديريت ) 2009( ديگرانين و تافرادي نظير 

 دهند؛ كه عبارتند از يادگيري سازماني و مديريت منابع انسانيدانش مورد تأكيد قرار مي
معتقدند؛ از جمله مواردي كه بايستي در زمينه مديريت منابع ) 2011( 1سامي. ]29[

د توجه قرار داد، چگونگي نگهداري، جذب و آموزش، مهارت آموزي و انساني مور
 .]27[ رضايت شغلي كاركنان در سازمانهاست

                                                 
1.Sumi 
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معتقد است در سالهاي اخير، چالشهاي اصلي مديريت توسط برنامة) 2005( 1لرما
هاي منابعهاي فكري و قابليتمديريت مبتني بر دانش و همچنين استفاده از سرمايه

.]23[ تأثير قرار گرفته است انساني تحت
يكي از عوامل مهمي كه باعث توسعه و بهره برداري مؤثر از ظرفيت كاركنان دانشي

- شود، برآورده كردن انتظارات و فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي پرورش قابليتمي

هاي گوناگون مورد نياز براي انجام دادن اثربخشاز ميان زيرساخت. هاي آنان است
اجتماعي نقش حياتي و تعيين كننده اي دارند -قدامات مديريت دانش، عوامل انساني ا
]2[.

طراحي و اجراي آيد كه در ايرانهاي انجام شده چنين بر مياز مرور پژوهش
پژوهش در زمينهها با موانع جدي روبرو است فرايندهاي مديريت دانش در دانشگاه
ي طوالنيبا وجود سابقه. گسترش خود قرار دارد مديريت دانش هنوز در ابتداي رشد و

ها،حجم زيادي از تحقيقات به بررسي زمينه) تا كنون 1970از دهه (مديريت دانش 
ها و تبيين ماهيتسنجي استقرار مديريت دانش، تعريف و شناسايي مفاهيم و مؤلفهامكان

همچنين .]18[باشد ميبيشر تحقيقات به روش پيمايشي و مديريت دانش پرداخته 
هاي مديريت دانش فراهم نيست وزاده معتقدند؛ در سطح كالن هنوز زيرساختحسن
هاي ايراني به سوي رقابت بين افراد و حفظسازماني حاكم بر بسياري از سازمان فرهنگ

- هاي انجام شده در خارج از كشور نشان مياما تحليل پژوهش  .]14[دانش فردي است 

هاي مديريت دانش؛ به نقش مهم ويابي به اقتصادي بودن برنامهدهد، عالوه بر دست
ها نيز واقف بوده به دنبال سازوكارهايتأثيرگذار دانش، يادگيري و فرهنگ در سازمان

.هاي آن و رفع موانع هستندتشويقي استقرار و اجراي برنامه

1. Muller
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آورده» هازمانتأثير دانش در يادگيري سا«در كتاب خود با عنوان ) 1996(ماركوارت 
است كه دانش غذاي سازمان يادگيرنده است؛ مواد مغذي دانش سازمان را قادر به رشد

سازد افراد  ممكن است بيايند و بروند؛ اما اگر دانش ارزشمند از دست برود سازمانمي
ها سازمان يادگيرنده درماركوارت بر اساس تجربيات خود با ده. آماده مرگ خواهد بود

ش از پانزده سال، بر آن است كه يادگيري سازماني بدون شناخت و توسعه زيرطول بي
- شود نه امكانپذير است و نه پايدار ميها اشاره ميسيستم هاي پنجگانه كه در زير به آن

.]19[ها عبارتند از يادگيري، ساختار، افراد، مديريت دانش و فناورياين زير سيستم. ماند
ش روش نوين و كارآمد در مديريت است كه بيشتر سازمانها ازدانبنابراين، مديريت

با توجه به كمبود تحقيقات انجام شده در. ها به آن روي خواهند آوردجمله دانشگاه
- هاي دانشگاهي، انجام اين پزوهش ميزمينه بررسي ساختار مديريت دانش در پرديس

- سازي نظامند نظامانش و پيادههاي آتي در حوزه اجراي مديريت دريزيتواند در برنامه

هاي مديريت دانش و مولفه هاي آن در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مؤثر واقع شود،
ريزي بهتر اين دانشگاه در توجه بهتواند به برنامههاي اين پژوهش ميبه طوري كه يافته

.هاي مديريت دانش مؤثر واقع شودزيرساخت
- در تحقيقي به شناسايي موانع موجود در پياده) 1393(محمدي فاتح و همكاران 

روش پژوهش از نوع. پرداختند)ع (سازي مديريت دانش در دانشگاه افسري امام علي 
آميختة اكتشافي متوالي بود و براساس نتايج تحليل عامل اكتشافي، ده عامل نگرش

قانون بهراهبردي، منابع انساني، فناوري اطالعات، بسترسازي براي مديريت دانش، 
كارگيري فناوري، دانشگران، بوروكراسي، شبكة اينترنت فرهنگ سازماني و رسمي گرايي

طالقاني و ديگران. ]20[به عنوان موانع اصلي پياده سازي مديريت دانش شناسايي شدند
در تحقيقي الگوي زيرساختي براي پياده سازي مديريت دانش در سازمان را طراحي كرده

نتايج تحقيق آنان نشان داد فرهنگ. ازي مديريت دانش را بررسي كردندو موانع پياده س
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عدم تمركز  –سازماني با محوريت فرهنگ يادگيري، اعتماد و همكاري، ساختار سازماني
و رسميت همچنين حمايت فناوري اطالعات و انگيزش كاركنان؛ مهم ترين زيرساخت 

ازمان هاي دولتي مورد مطالعه هاي مورد نياز پياده سازي مديريت دانش در سطح س
 .]30[هستند 

در پژوهشي به مطالعة تجربي پياده سازي سيستم ) 2008(و همكاران  1فانگ
يافته ها . مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي دولتي در كشور مالزي پرداختند

حاكي از كمبود آگاهي كاربران دربارة پياده سازي و به كارگيري سيستم مديريت دانش 
وضعيت . وده كه دليل آن نيز عدم درك و شناخت برخي كاربردها و تكنولوژيرها استب

ساختار سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي منطقة كالنگ والي مالزي براي پياده 
ولي نتايج بررسي وضعيت آمادگي فناوري . سازي مديريت دانش مناسب نبوده است
حاكي از وضعيت مناسب اين زيرساخت بوده  اطالعات براي پياده سازي مديريت دانش،

همچنين، نتايج نشان داده است تشويق و پاداش نقش اساسي در موفقيت به . است
بدون تأكيد مديريت بر اهميت برنامه هاي مديريت دانش . كارگيري سيستم مديريت دارد

كاركنان فرض مي كنند كه مديريت دانش فقط يك مد زودگذر است و نبايد جدي 
 .]8[ته شودگرف

بررسي موانع زيرساختي اعمال "در مقاله اي با عنوان ) 1391(ربيعي و معالي
موانع پياده سازي مديريت  "مديريت دانش و ارائة الگوي بهبود در مراكز آموزش عالي

بر اين اساس هفت عاملِ ساختار، فرايندهاي داخلي، فناوري، . دانش را بررسي كردند
دازه گيري و رهبري،  براي استقرار مديريت دانش در چهار فرهنگ، منابع انساني، ان

يافته هاي پژوهش مزبور نشان . دانشگاه مديريت دولتي، آزاد و غيرانتفاعي بررسي شد
داد؛ همة مراكز آموزش عالي مورد مطالعه فاقد زيرساخت مناسب استقرار مديريت دانش 
                                                 

Fagan et al.1.  
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د نظر، به ترتيب، عوامل اندازهمهم ترين موانع مديريت دانش در جامعة مور. بوده اند
براي پياده سازي مديريت. گيري، رهبري داخلي، فرهنگ، فناوري و ساختاري مي باشند

.]24[ دانش در اين مراكز نياز به تقويت اين زيرساخت ها به ترتيب اولويت خواهد بود
در واكاوي موانع مديريت دانش«اي با عنوان  در مقاله) 1396(جو و ديگران ركني

اطالعات و زير ساخت فناوري سازماني نتيجه گرفتند؛ ساختار» دانشگاه هاي شهر قم
عوامل مديريتي و انساني منابع اما شوند، نمي محسوب مديريت دانش سازي پياده موانع
.]25[ هستند هادانشگاه در دانش مديريت موفق سازيپياده مانع

خصوص امكان سنجي استقرار مديريتدر ) 1392(نتايج تحقيقات توراني و ديگران 
دانش در آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد؛ وضعيت موجود زيرساخت هاي
ساختار سازماني و فرهنگ سازماني مناسب نيست اما در زمينه زيرساخت هاي فناروي و

.]31[منابع انساني وضعيت مطلوب است 
ر عنصر ساختار سازماني،در پژوهش خود ويژگي هاي چهانيز ) 1386(بابازاده 

فناوري اطالعات، منابع انساني و فرهنگ سازماني در دانشگاه شهيد بهشتي را با هدف
بررسي ميزان تناسب اين عناصر سازماني براي امكان كاربرد مديريت دانش در دانشگاه

به استثناي عنصر منابع انساني ساير عناصر درنتايج تحقيق او نشان داد؛ . بررسي كرد
.]3[وضعيت مطلوب نيستند 

هاي پژوهشي در خصوص مديريت دانش، تاكنون درخصوصبه رغم كوشش
بررسي و مطالعه موانع استقرار مديريت دانش در دانشگاه فرهنگيان پژوهشي به انجام

در حال حاضر، دانشگاه فرهنگيان از وضعيت مديريت دانش در بين. نرسيده است
موانع پياده سازي و استقرار مديريت دانش مشخصكاركنان خود اطالعي ندارد و 

شده حاكي از آن است كه بحث شناسايي تجربه زيسته محققان و مطالعات انجام. نيست
ويژه در رغم اهميت باالي آن بهموانع پياده سازي و اجراي موفق مديريت دانش، علي
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هايبرخي از برنامههاي دانشگاه فرهنگيان كمتر موردتوجه قرارگرفته است، بين پرديس
در دانشگاه فرهنگيان فاصله وجود دارد و دانشجو معلمان و ي آنهاقصد شده و اجرا

گران اينبنابراين پژوهش. رساني هستندبيش گله مند از وضعيت خدمات و اساتيد كم
سازي وضعيت زيرساخت هاي مديريت دانش و نيز ارائه جستار درپي شفاف

انع، از طريق بررسي و مطالعه وضعيت موجود مديريت دانش،سازوكارهايي براي رفع مو
همچنين فقدان رويكردي جامع. موانع استقرار و پيادسازي موفق مديريت دانش هستند

كه) 1391(و نتايج پژوهش كشاورزي و ديگران  ومنسجم به موضوع مديريت دانش
- با موانع جدي روبهها معتقدند؛ طراحي و اجراي فرايندهاي مديريت دانش در دانشگاه

هايپژوهشگران اين تحقيق را بر آن داشت تا براي برطرف كردن كاستي .]17[ روست
در اين راستا تالش شده است به. نگر انجام دهند موجود يك كار پژوهشي عميق و جامع

موانع پياده سازي موفق مديريت دانش با توجه به عوامل: دو سؤال اصلي پاسخ داده شود
ساختار سازماني، منابع انساني، زيرساخت فناوري اطالعات و عوامل( چهارگانه
هاي پياده سازيدر دانشگاه فرهنگيان كدامند؟ وضعيت موجود زيرساخت) مديريتي

هاي دانشگاه فرهنگيان چگونه است؟مديريت دانش در پرديس
ريزان امراين پژوهش مي تواند به مسئوالن دانشگاه فرهنگيان و همين طور برنامه

و1آموزش در درك بهتر عوامل و متغيرهايي كه مي توانند به دانش آفريني، تسهيم دانش
.مديريت كاركنان دانش محور منجر شود، كمك نمايد

روش شناسي پژوهش
 - اين تحقيق از نظر هدف كاربردي بوده و از نظر روش جمع آوري داده ها، توصيفي

ي كاركنان و اعضاي هيئت علمياين پژوهش كليه جامعه .پيمايشي از نوع مقطعي است

1. Knowledge Sharing
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واحد دانشگاهي هستند را شامل  15هاي منتخب دانشگاه فرهنگيان كه مجموعا ًپرديس
تهران، (هاي دانشگاه فرهنگيان؛ خط مركزي كشورمان مي شود مبناي انتخاب پرديس

تان، خراسان رضوي، سيستان و بلوچس(و چهارگوشه پيراموني ) اصفهان و شيراز
طبقه اي و براساس ش خوشه اي چند مرحله اي ، كه به رو)آذربايجان غربي و خوزستان

به نفر از اعضاي هيأت علمي به عنوان نمونه،  274نفر از كاركنان و  356ن؛ جدول مورگا
 ازمجموع .نداي متناسب انتخاب شد اي و طبقهاي چند مرحلهروش نمونه گيري خوشه

 توصيفي آمار قسمت در شد و داده مورد برگشت 612عداد شده ت پخش پرسشنامه 630
 پژوهش هاي يافته جنسيت متغير برحسب دهندگان پاسخ فراواني توزيع خصوص در

 را پاسخگويان درصد 2/55 زنان و را دهندگان پاسخ درصد 8/44 كه بود آن از حاكي
 و سانسلي فوق مدرك داراي اساتيد تحصيالت متغير دادند، برحسب تشكيل مردان
غير هيئت (كاركنان  و درصد 4/58 دكتري مدرك داراي اساتيد درصد، 7/15 تر پايين
 خدمت اساتيد سابقه متغير بودند، برحسب آماري نمونه حجم از درصد 9/25 )علمي
 از باالتر و سال 20تا  16سال،  15 تا 11 سال، 10 تا 6 سال، 5 تا 1 خدمت سابقه داراي

 آماري نمونه حجم از درصد 9/12 و 28 ،6/19 ،7/28 ،8/10 بترتي به كدام هر سال 20
 متغير برحسب دهندگان پاسخ فراواني توزيع خصوص اند و در داده اختصاص خود به را

- سابقه دهندگان پاسخ درصد 1/31 كه بود آن از حاكي )غير هيئت علمي(كاركنان  سابقه

 خدمت سابقه سال 10باالتر از  پاسخگويان درصد 9/68 و اند داشته سال 10تا  1اي بين 
  .اند داشته

كه با بهره گيري از  ايگويه 38ساخته پرسشنامه محقق از هاداده آوريجمع براي
با ابعاد مديريت، منابع انساني،  دانش نوناكا پرسشنامه مديريت متون و اسناد مرتبط و

بر اساس شرايط  پژوهشگران مختلف .ساختار سازماني، و فناوري اطالعات استفاده شد
 هاي مديريت دانشمؤلفه سازماني، محيطي و زماني موانع متعددي را كه از كاربست
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يي واز لحاظ محتوامذكور  د، موانعااين تعد رغميما علاند ا نماييد، بيان كرده جلوگيري مي
و چهار مانع كلي با عناوين مديريتي، منابع انساني، اند داشته انيهمپوشساختاري 

سند بر موانع  3ي و فناوري اطالعات از درون اين متون استخراج گرديد كه در ساختار
4 مرتبط با منابع انساني، در موانع بر سند 2 مديريتي، در موانع بر سند 3 ساختاري، در

نامه در هاي پرسش شده گويه سند بررسي 12مرتبط با فناوري و بر اساس  موانع بر سند
).2 جدول(عامل طراحي شدند  38

عوامل و شاخص هاي پژوهش: 2جدول 
محققانشاخصعامل

ساختار
سازماني

عدم تمركز
عدم رسميت
ساختار تيمي

محمدي و ]18[لي و چوي ]17[ لي و چوي
]25[ركني جو و ديگران ]20[همكاران

زيرساخت
فناوري

اطالعات

فناوري هاي تبادل اطالعات
فناوري هاي توسعه مشاركت

خيره و بازيابيفناوري هاي ذ
انعطاف پذيري

]25[ركني جو و ديگران 

استراتژي دانش محوري عوامل مديريتي
سياست هاي پاداش

پشتيباني مديريت ارشد

هالت و( ]32[ تيلورو رايت]33[ وي و همكاران(
 ]25[ركني جو و ديگران ]14[همكاران

كاركنان فناوري اطالعات  عوامل انساني
ساير افراد سازمان

ركني جو و]34[يه و همكارانو  ]18[ي و چويل
]25[ديگران 

روايي محتواي ابزار پژوهش از طريق نظرسنجي از خبرگان بررسي شد و آلفاي
.به دست آمد كه پايايي مناسب ابزار تحقيق را نشان مي دهد 3مطابق جدول كرونباخ 
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ها و بهدست آمده از پرسشنامههاي بهگيري پايايي، با استفاده از دادهمنظور اندازهبه
، پاياييPLS درروش. ، ميزان پايايي محاسبه گرديد Smart PLSافزار آماري كمك نرم

گردد، كه مقدارواقع مي موردسنجش 17و پايايي تركيبي كرونباخبا سنجش مقدار آلفاي 
حاضر نتايجدر تحقيق . دارد قبول قابلدر مورد اين دو معيار نشان از پايايي  7/0باالي 

گونه كه نمايان است، تماميآمده است و همان 2مربوط به اين دو معيار در جدول 
.هاي پژوهش داردهستند كه نشان از پايايي مناسب پرسشنامه 7/0مقادير باالتر از 

آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي. 3جدول 
مديريت دانش  متغير

فناوري اطالعات  ر سازمانيساختا منابع انساني مديريت  ابعاد متغير
820/0  723/0 863/0 702/0 كرونباخآلفاي 

847/0  812/0 852/0 711/0 پايايي تركيبي

سازيها توسط دو معيار روايي همگرا و واگرا كه مختص مدلنامهروايي پرسش
ميانگين( AVEدر قسمت روايي همگرا از معيار . معادالت ساختاري است، بررسي شد

.باشدمي AVE ،5/0مقدار مالك براي سطح قبولي . استفاده شد) شدهستخراجواريانس ا
بيشتر بوده و اين 5/0ها از مقدار مربوط به سازه AVEها نشان داد، تمامي مقادير يافته

در فرايند اجرا، .هاي پژوهش داردنامهپرسش قبول قابلمطلب نشان از روايي همگراي 
612استفاده شد؛ تعداد ) نفر630(جدول مورگان  به منظور تعيين حجم نمونه از

در اين تحقيق، تجزيه و تحليل .پرسشنامه از آزمودني ها دريافت كه قابل تحليل بودند
براي Tآزمونها، براي بررسي نرمال بودن داده 18ويلك -آزمون شاپيروها در قالب داده

.اندگرفته شده هاي مديريت دانش به كارتعيين معناداري هر يك از مؤلفه



حجازي، نظرپوري .... واكاوي موانع كاربست موفق 

187

ها يافته
موفق مديريت دانش در دانشگاه كاربست از موانعي چه :گانه 38بررسي وضعيت عوامل 

هاي مختلف افرادكنند؟ در اين بخش بدون در نظر گرفتن گروه مي جلوگيري فرهنگيان
وجهبا ت: گانه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است38و نوع موانع ميانگين متغيرهاي 
تر ازگانه در چهار وضعيت مناسب، متوسط، پايين 38به نتايج به دست آمده، عوامل 

هايي كه در وضعيت زير متوسط و ضعيفشاخص. بندي شدندمتوسط و ضعيف دسته
- 2(، )2-0(هاي مقادير بازه. نشان داده شده است)4(اند به ترتيب در جدول قرار گرفته

هاي ضعيف، زير متوسط، متوسط ومعادل وضعيت به ترتيب)5-3(و ) 2.5-3) (2.5
.مناسب در نظر گرفته شده است

مديريت دانش با وضعيتاستادان در مورد موانع  كاركنان و نظرات نيانگيم: 4جدول
زير متوسط و ضعيف

ميانگينتوضيح متغيرنوع متغير  رديف
سازگاري بين سيستم فناوري اطالعات متنوع در فناوري اطالعات  1

دانشگاه
2.47  

عدم تأثيرگذاري بزرگ بودن اندازه واحدهاي سازماني ساختار سازماني  2
در فراند مديريت دانش

2.46  

  2.42وجود زير ساخت مناسبساختار سازماني  3
  2.40مناسب بودن محيط فيزيكيساختار سازماني  4
  2.30وجود سيستم پاداش و قدردانيساختار سازماني  5
2.20  وجود سيستم شناسايي افراد براي تسهيم دانش طالعاتفناوري ا  6
رهبري و هدايت مديريتي در زمينه فوايد و ارزشهاي ساختار سازماني  7

مديريت دانش
1.4  
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با توجه به نتايج به دست آمده، شاخص مربوط به عوامل ساختار سازماني كمترين
جود رهبري و هدايت مديريتي درمقدار را به خود اختصاص داده كه نشان دهنده عدم و

ساختار دانشگاه فرهنگيان در زمينه بيان فوايد و ارزشهاي مديريت دانش در اين دانشگاه
.است

طبق نظر خبرگان و: تك نمونه اجرا شدآزمون تي پاسخ به سئوال دوم پژوهش براي
ص، بيانبراي ميانگين هر عامل و شاخ 3با توجه به تحقيقات مشابه، مقدار كمتر از 

كنندة سطحي از شاخص است كه براي پياده سازي مديريت دانش به عنوان مانع عمل
.مي كند

فرهنگيان آزمون تي بررسي موانع پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه: 5جدول 

ميانگين  آماره تي موانع
درجه
آزادي

ضريب
معناداري

تفاوت
ميانگين

درصد 95سطح اطمينان 
حد باال  ينحد پاي

موانع
مديريتي

40.1919/2611.00017.5616.6918.42

موانع
انساني

70.2623/2611.00080.2377.9782.49

موانع
ساختاري

51.4940/2611.0008.938.589.27

موانع
فناوري

62.0288/2611.00022.9622.2323.70

عوامل
چهارگانه

88.6342/2  611.00070.129125.68133.71

با توجه به نتايج آزمون تي، ضريب معناداري تفاوت ميانگين موانع مديريت را با
)3مقدار مفروض (تأييد مي كند و ميانگين اين شاخص كمتر از حد قابل قبول  3عدد 
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ميفرهنگيان است، بنابراين، عوامل مديريتي مانع پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه 
دربارة موانع مربوط به منابع انساني، اگرچه ضريب معناداري نشان مي دهد تفاوت .باشند

بلكه. اما اين دليل كافي نيست. معنادار بين ميانگين نمونه و ميانگين مفروض وجود دارد
منابع انساني به ،است  3به دليل اينكه ميانگين اين شاخص كمتر از مقدار مفروض 

همچنين از آنجا كه. دانش در دانشگاه ها عمل مي كنندعنوان پياده سازي مديريت 
است، در سطح اطمينان  01/0از كمتر و 0/ 000ضريب معنا داري براي ساختار سازماني 

.شود ميندرصد فرض صفر تأييد  99
به دليل. اگرچه ضريب معناداري تفاوت ميانگين را رد مي كند اما اين كافي نيست

است در نتيجه ساختار سازماني به عنوان 05/0از از  كمترة تي اينكه احتمال مقدار آمار
.عمل مي كند فرهنگيانيك مانع براي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه 

در نهايت، ضريب معناداري در زيرساخت فناوري اطالعات برابر با صفر و
از آنجا كه ميشود وندرصد فرض صفر رد  99بنابراين در سطح اطمينان. است 01/0كمتر

در نتيجه،. استكمتر حدود باال و پايين مثبت است ميانگين حاصله از ميانگين مفروض 
از نظر زيرساخت فناوري اطالعات براي پياده سازي مديريت دانش فرهنگيان دانشگاه
، در عوامليبه طور كل. دارند و زيرساخت فناوري به عنوان مانع عمل مي كندنآمادگي 

است  و به دليل 0/ 001از  كمترو  000/0نجا كه ضريب معناداري برابر با  چهارگانه از آ
درصد فرض 99است، در سطح اطمينان  001/0از  كمتر ،اينكه احتمال وقوع ميزان تي

از نظر عوامل چهارگانة پياده سازي فرهنگيانميشود در نتيجه، دانشگاه نصفر پذيرفته 
.ارنددنمديريت دانش در وضعيت مطلوب قرار 

جهت بررسي وضعيت موجود و مطلوب از دو حالت آمار توصيفي و آمار استنباطي
tها و در حالت استنباطي از آزمون  در حالت توصيفي از ميانگين متغير.  استفاده شد

درصد جهت بررسي تفاوت معنادار بين 95استيودنت تك گروهي در سطح اطمينان 
5راي اين منظور ميانگين مشاهده شده در ب. گيري شدحالت موجود و مطلوب بهره
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دهك ششم يا( 3.6براي هر وضعيت با مالك نظري ) 5(تا خيلي زياد ) 1(سطح از كم 
.ارايه شده است 5نتايج در جدول . مقايسه شد%) 60

بررسي وضعيت موجود و مطلوب :6جدول 

وضعيت
هايمؤلفه

مديريتي
وريهاي فنامؤلفه   هاي منابع انسانيمؤلفه

هايمؤلفه
ساختاري

  92/4  73/4  61/488/4مطلوب
  59/2  50/2  67/2  77/2موجود
  33/2 23/2 21/2 83/1شكاف
T 43/12 13/18  92/18  59/22  آماره
سطح

معناداري
001/0 001/0 001/0 001/0

هايميانگين مؤلفه: زير ساخت مديريتدر : دهدنشان مي -6هاي جدول يافته
است كه وضعيت موجود 4.61و  در وضعيت مطلوب  2.77در وضعيت موجود مديريتي

تك tآزمون . از ميانگين مالك كمتر و وضعيت مطلوب از ميانگين مالك باالتر است
.دهدنشان مي% 99گروهي معناداري هر دو وضعيت را در اين شاخص در سطح 

در وضعيت مطلوبو   2.67در وضعيت موجود منابع انساني هايميانگين مؤلفه
است كه وضعيت موجود از ميانگين مالك كمتر و وضعيت مطلوب از ميانگين 4.88

تك گروهي معناداري هر دو وضعيت را در اين شاخص در tآزمون . مالك باالتر است
.دهدنشان مي% 99سطح 

4.73و  در وضعيت مطلوب  2.50 در وضعيت موجود هاي فناوريميانگين مؤلفه
عيت موجود از ميانگين مالك كمتر و وضعيت مطلوب از ميانگين مالكاست كه وض
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تك گروهي معناداري هر دو وضعيت را در اين شاخص در سطح tآزمون . باالتر است
.دهدنشان مي% 99

و  در 2.59در وضعيت موجود هاميانگين مؤلفه: زير ساخت ساختار سازمانيدر 
از ميانگين مالك كمتر و وضعيتاست كه وضعيت موجود  3.92وضعيت مطلوب 

تك گروهي معناداري هر دو وضعيت را tآزمون . مطلوب از ميانگين مالك باالتر است
ميانگين مؤلفه محتوا در وضعيت. ب. دهدنشان مي% 99در اين شاخص در سطح 

است كه وضعيت موجود از ميانگين مالك 3.90و  در وضعيت مطلوب  2.80موجود
تك گروهي معناداري هر tآزمون . وب از ميانگين مالك باالتر استكمتر و وضعيت مطل

ميانگين مؤلفه برنامه اجرا. ج. دهدنشان مي% 99دو وضعيت را در اين شاخص در سطح 
است كه وضعيت موجود از 3.86و  در وضعيت مطلوب  2.87در وضعيت موجود

تك tآزمون . استميانگين مالك كمتر و وضعيت مطلوب از ميانگين مالك باالتر 
.د. دهدنشان مي% 99گروهي معناداري هر دو وضعيت را در اين شاخص در سطح 

است كه 4.92و در وضعيت مطلوب  2.59 ميانگين مؤلفه ارزشيابي در وضعيت موجود
.وضعيت موجود از ميانگين مالك كمتر و وضعيت مطلوب از ميانگين مالك باالتر است

نشان% 99ي هر دو وضعيت را در اين شاخص در سطح تك گروهي معنادار tآزمون 
دهدمي

گونه كه از نتايج ارائه شده در جدول فوق مشخص است، بيشترين شكاف بينهمان
منابع انساني و قناوري اطالعاتهاي وضع موجود و مطلوب، به ترتيب مربوط به مؤلفه

به بيان ديگر از نظر .دباش هر چند در ساير مؤلفه ها نيز شكاف قابل مالحظه مي. است
پاسخ دهندگان بيشترين تفاوت يا شكاف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب در

.هاي مزبور بوده و تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي وجود داردمؤلفه
درصد 99شكاف بين وضع موجود و مطلوب در سطح  Tهمچنين براساس مقادير آماره 

ها در وضعدهدكه تفاوت بين تمام مؤلفهها نشان مييافته همچنين. باشد معنادار مي
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گيريبحث و نتيجه 
مديريت. قاله بررسي موانع مديريت دانش در دانشگاه فرهنگيان بوده استهدف اين م

دانش در قالب چهار دسته موانع منايع انساني، مديريتي، ساختاري، و فناوري اطالعات
در عنصرنتايج به دست آمده از اين تحقيق؛ بر اساس . مورد بررسي قرار گرفته است

يك از فرايند هاي مديريت دانش وجود ندارد؛ساختار سازماني، قابليت الزم براي هيچ 
مديريت دانش وجود ندارد؛ در عنصر كاربست موفقشرايط براي  ،مديريتدر عنصر 

فناوري اطالعات، به استثناي سازماندهي، قابليت الزم براي فرايندهاي ديگر مديريت
ش شرايطدارد؛ در عنصر منابع انساني براي همة فرايندهاي مديريت دانندانش وجود 

.ستنيمطلوب 
مديريت، منابعاز ديدگاه اساتيد و كاركنان وضعيت موجود مديريت دانش در ابعاد 

مطلوباطالعات در دانشگاه فرهنگيان  زير ساختار فناوريانساني، ساختار سازماني و 
).Sig>0.01(نيست 

نگياندر دانشگاه فره هاي مورد مطالعهدر پرديس مطلوبي مديريت دانش از وضعيت
ع كاربستو ساختار سازماني و زيرساختار فناوري اطالعات موان نيستبرخوردار 

منابع انساني و عوامل مديريتي مانع پياده همچنينمديريت دانش محسوب مي شوند، 
مي توان نتيجه گرفت كه برايبنابراين  .سازي موفق مديريت دانش در دانشگاه هستند

هاي مديريتمرتبط با زيرساخت انش تقويت مؤلفه هاياستقرار و پياده سازي مديريت د
.بايستي از اولويت هاي دانشگاه فرهنگيان باشددانش 

با توجه به نتايج تحقيق، مؤلفة مديريتي و همة شاخص هاي آن به عنوان موانع پياده
اين نتيجه با نتايج تحقيقات پيشين از. سازي مديريت دانش در دانشگاه ها عمل مي كنند

ربيعي ؛]31[توراني و ديگران؛ ]25[جو و ديگران ؛ ركني]17[كشاورزي و ديگران لهجم
كه نشان دادند عوامل مديريتي مانع پياده سازي مديريت دانش، در ]24[ ديگرانو 
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همچنين، نتايج نشان داد وضعيت نيروي انساني براي . دانشگاه ها هستند مشابهت دارد
گاه ها نامناسب است اما دانشگاه ها از لحاظ منابع پياده سازي مديريت دانش در دانش

انساني در شاخص كاركنان فناوري اطالعات از وضعيت به نسبت مناسبي برخوردارند و 
. از نظر ساير كاركنان براي پياده سازي مديريت دانش در وضعيت نامناسب قرار دارند

ه نشان دادند وضعيت ك ]24[ديگران است اين يافته ها مشابه نتيجة پژوهش ربيعي و 
منابع انساني در دانشگاه ها براي پياده سازي مديريت دانش نامناسب است و دانشگاه ها 

در حالي . از نظر منابع انساني توانمند براي پياده سازي مديريت دانش با مشكل مواجهند
ني و تورا ؛]25[جو و ديگرانات ديگر محققان از جمله ركنيكه اين نتيجه با نتيجة تحقيق

كه نشان داد دانشگاه ها از نظر منابع انساني براي پياده سازي  ]3[بابازاده و.]31[ديگران 
  . مديريت دانش آمادگي دارند و در وضعيت مناسبي قرار دارند، همخواني ندارد

شوند و نقش ي دانش محسوب مي ها از جمله مراكز اصلي توليد و اشاعه انشگاهد
كارگيري صحيح مديريت  ها با به دانشگاه. جامعه دارند حياتي در پيشبرد سطح علمي

دانش و استفاده از امكانات آن در امر تسريع و تسهيل دستيابي به اطالعات قادر خواهند 
پروري خود را افزايش داده و به مزيت رقابتي در مقايسه با ساير  هاي دانش بود قابليت

ي مديريت دانش در  هاي بالقوه ه قابليتبا توجه ب. ها و مراكز رقيب دست يابند دانشگاه
اي و فراهم نمودن هاي گروهي و بين رشته توان در انجام پژوهشها، از آن مي دانشگاه

هاي ديگر، اشتراك دانش و انجام  امكان ارتباط پژوهشگران با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه
رتر مديران به اطالعات تر و مؤث تر و پيشبرد بيشتر علم و دسترسي سريعتحقيقات گسترده

  .گيري استفاده كرد مورد نياز براي تصميم
نسبت به ساير عوامل مورد  ساختار سازمانيبا توجه به نتايج، عامل زيرساخت 

در وضعيت مطلوب تري ) و منابع انساني فناوريعوامل مديريتي، (بررسي در اين تحقيق 
تمركز، رسميت و ساختار ( هاي ساختاريقرار دارد و با توجه به اهميت زيرساخت
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در پياده سازي موفق مديريت دانش، اين نتيجه فرصتي مناسب را براي دانشگاه ها )تيمي
ايجاد مي كند كه مسئوالن امر بايد اين فرصت را مد نظر داشته باشند و از آن به بهترين

ديريتنتايج بررسي وضعيت ساختار سازماني براي پياده سازي موفق م. نحو بهره ببرند
از نظر ساختار .است نامناسب  سازمانيدانش در دانشگاه ها نشان داد، وضعيت ساختار 

قابل قبول كاربست مديريت دانشسازماني براي پياده سازي مديريت دانش در وضعيت، 
سازمان. از آنجا كه ساختار سازمان بايد مناسب فعاليت هاي دانشي سازمان باشد .نيست

با توجه به اينكه در. نامتمركز و با تقسيم كار مناسب داشته باشدبايد ساختاري تخت، 
اين تحقيق ساختار سازماني براي پياده سازي مديريت دانش مناسب و قابل قبول شناخته

و ربيعي و ]3[بابازاده ؛]31[توراني و ديگران شد، اين نتيجه با نتيجه تحقيق هاين
جو و ديگران كه نشان دادند؛يق ركنيليكن با نتايج تحق .است همسو ]24[ديگران 

هاي منتخب استان قم از موانع پياده سازي مديريت دانشساختار سازماني در دانشگاه
.محسوب نمي شود، متفاوت است

با توجه به نتايج، عامل زيرساخت فناوري نسبت به ساير عوامل مورد بررسي در اين
دارد و با توجهنعيت مطلوب تري قرار در وض) ساختارسازماني و منابع انساني(تحقيق 

ستهبه اهميت زيرساخت فناوري در پياده سازي موفق مديريت دانش، مسئوالن امر باي
همچنين، نتايج نشان داد شاخص. داشته باشند است نسبت به اين امر مهم توجه الزم

نشهاي زيرساخت فناوري اطالعات در وضعيت قابل قبول براي پياده سازي مديريت دا
در مقايسه با ساير تحقيقات، نتيجة اين تحقيق با يافته زماني و.دارند ندر دانشگاه قرار 

ركني جو ودر دانشگاه اصفهان همخواني دارد، اما با نتايج تحقيقات  ]1[همكاران 
همخواني ]3[و بابا زاده  ]24[ديگران ربيعي و ؛ ]31[؛ توراني و ديگران ]25[ديگران 

.ندارد
رسي ها و آزمون هاي آماري در اين تحقيق نشان داد با توجه به شاخصنتايج بر

، به طور كل، براي پياده سازي مديريتفرهنگيانهاي مورد بررسي، وضعيت دانشگاه 
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و مؤلفه هاي چهارگانة يادشده در مجموع، به عنوان مانع عمل نيست دانش قابل قبول 
در ابعاد ساختار سازماني و فناوري  ]25[ جوركنيدر مقايسه با ساير تحقيقات، . كنندمي

به عنوان موانع پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه هاي منتخب استان قم عكس اين 
نتيجه را به دست آورد ليكن در ابعاد منابع انساني و مديريت با نتايج اين تحقيق همسو 

دانشگاه ها براي  نشان داد وضعيت كلي در نتايج تحقيق خود ]3[بابازاده است همچنين
  .دارندبا نتيجة اين تحقيق همخواني . پياده سازي مديريت دانش مناسب نيست

امروزه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در بازار دانش و به كارگيري مديريت 
بنابراين، بررسي وضعيت موجود . دانش براي تحقق اهداف، نقش تعيين كننده اي دارند

ان برخورداري از زيرساخت هاي الزم براي اجراي مديريت دانشگاه ها از لحاظ ميز
دانش يا بررسي و مطالعة موانع پياده سازي مديريت دانش و آماده سازي آن ها براي 

هاي  سازي سرمايه تواند با يكپارچه مديريت دانش مي .تسهيم دانش مهم و حياتي است
ر مفاهيمي مانند هاي مختلف و تاثيرگذاري مستقيم ب ها در بخش دانش سازمان

مداري، يادگيري سازماني، اعتالي فرهنگ سازماني، رهبري و تصميم هوشمندانه،  مشتري
بازطراحي فرآيندها، توليد دانش جديد و تبديل دانش ضمني به صريح، زمينه ارتقاء 

مديريت  .ها را به همراه داشته باشد ها و رسيدن به اهداف مورد نظر سازمان سطح فعاليت
گيري خالقانه، كارآمد  آموزش عالي شامل فرايند آزادسازي قدرت دانش و بهره دانش در

هاي موجود به منظور دستيابي به اهداف و  و اثربخش از تمامي اطالعات و دانش
هاي  آوري در كنار يكديگر، مدل شدن و فن دو عامل جهاني. هاي دانشگاه است رسالت

. اندهاي دانشگاه را باز تعريف كرده ليتها، اهداف، اقدامات و فعا سازماني، فرهنگ
ي اين تحوالت باعث تغييرات گسترده در مفهوم، جايگاه و نقش دانشگاه به  مجموعه
شود كه ضرورت مديريت دانش ي علم مي ترين نهاد توليدكننده و اشاعه دهنده مثابه مهم

ر دارند را محور آنها و نقشي كه در تحقق اهداف علمي كشو را به دليل ماهيت دانش
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هاي سريع علمي كشور و تبديل شدن به قدرت دستيابي به پيشرفت. كندزد مي گوش
هاي دانشگاهي و كم كردن شكاف علمي با افزايي در تحقيقات و فعاليت برتر منطقه، هم

.شدي توجه به مديريت دانش ميسر خواهد  كشورهاي پيشرفته، تنها در نتيجه

تحقيق پيشنهادهايي بر مبناي نتايج
در تدوين سياست هاي دانش محور، در همة مراحل نيروي دانشي و ميزان تخصص -

.آنها مد نظر قرار گيرد
براي كاركناني كه در زمينة كسب، توليد)مالي و غيرمالي (به كارگيري انواع مشوق ها  -

.و انتقال دانش سهم بيشتري دارند
.ه اهميت و ضرورت مديريت دانشآگاهي بخشي به مديران ستاد و صف در زمين-
توانمندسازي حرفه اي مديران در زمينه مديريت دانش و كاربرد آن در دانشگاه ها -
برگزاري دورههاي آموزشي و توجيهي براي به كارگيري درست دانش و سيستم -  

ارتقاي سطح دانش كاركنان با رويكرد يادگيري مستمر، با -. هاي اطالعاتي
.ها و سمينارهاي آموزشي نظري و عمليبرگزاري دوره 

.دانشگاهپياده سازي سيستم هاي پشتيباني مديريت دانش در بخش منابع انساني  - 
به كارگيري كاركنان داراي تجربة كاري باالتر به دليل برخورداري از ذخاير غني - 

دانش تخصصي و برخورداري از درك مناسب از نحوة به كارگيري دانش در عرصه
.ي مختلفها

.حمايت از توانمند سازي حرفه اي كاركنان در زمينه مديريت دانش -
پايگاههاي الكترونيكي دانش براي برگزاري سمينارها و جلسات ايجاد و راه اندازي -

.گفت وگو و تبادل نظر
. طراحي و آموزش نرم افزارهاي مناسب براي ذخيره و فراخواني دانشي مورد نياز  -
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ها سراسرو راه اندازي زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري در پرديس ايجاد -
كشور دانشگاه فرهنگيان

با توجه به يافته هاي تحقيق حاضر براي بهبود و ارتقاي هر يك از اين مؤلفه هاي
:ساختاري پيشنهادهاي زير بيان مي شود

سازمان به طور مستمر فرايندها، رويه ها و دستورالعمل هاي: در زمينة عدم رسميت
.مورد بازنگري قرار گيرد و متناسب با فرايندهاي دانشي تنظيم شوند

تفويض بيشترهاس استاني و تفويض اختيار به مديريت پرديس: در زمينة عدم تمركز
.اختيار تصميم گيري به كاركنان متخصص و دانشي

ي و حرفه اي بهتشكيل انجمن ها و كارگروه هاي علم: در زمينة ساختار تيمي
نظام مندكردن فعاليتهاي تيمي به منظور شناسايي، حفظ منظور به اشتراك گذاري دانش؛

مورد توجه و تأكيد قرار و نگهداري افراد متخصص، دانشي و به كارگيري دانش آن ها
.گيرد

عنوان بهشود؛ مديران دانشگاه ها در سطوح كالن، مياني و خرد در پايان پيشنهاد مي
منظور آشنايي اساتيد و كاركنانهايي بهوسازان تمهيداتي ببينند كه در آن كارگاهالگ

تواند درمديريت دانش و زير ساختهاي كاربست موفق آن و نقشي كه اين متغيرها مي
.دانشگاه ها بازي كند، برگزار شود

سپاسگزاري
تحقيق بويژه همكارناز كليه اساتيد و همكارن عزيز و و ساير كساني كه در انجام اين 

محترم مركز هوشمندسازي دانشگاه فرهنگيان كشور كه ما را همراهي نمودند، قدرداني
.شود يم
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