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جامعه. است هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي مديريت دانش مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي:چكيده

با روش نمونه گيري. دهند آماري اين پژوهش را تمام كاركنان اداري واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي تشكيل مي

و طبقه بندي تعداد تصادفي مرحله . نفر از كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب شدند 1590اي

و( كه داراي ابعاد از پرسشنامه مديريت دانش است ابزار سنجش عبارت و ،كاررهبري مديريت جوامع سيستمي

و عدالت ديجيتالي، خلق دانش،،تقسيم دانش يادگيرنده، ، سرمايه فرهنگ سازماني،استراتژي،مأموريت ايده ها

و و) سازمان يادگيرنده عقالني شداست كه روي)α=97/0( است به. كاركنان اجرا )39/11( محاسبه شدهFبا توجه

مي توان قضاوت كرد كه بين ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق مختلف)000/0( سطح معني داريو

نشان داد كه نمره .L.S.Dو نتايج حاصل از آزمون تعقيبي. دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت معني داري وجود دارد

ا3مديريت دانش منطقه  ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك منطقه.ستدانشگاه آزاد اسالمي از بقيه مناطق بيشتر

. در مقايسه با ساير مناطق از مديريت دانش بيشتري برخوردارند3نشان مي دهد منطقه 
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سا فصلنامه انديشه 12 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

 مقدمه
و برج فرمانده فكر هاي اجتماعي هستند كه نيروي محركه آگاهي ها از جمله نظام دانشگاه بخش

به دليل دگرگوني هاي شديدي كه امروزه دنياي ما را تحت تأثير خود قرار. اندع شناخته شدهجوام

مي) 1994(1داده، فيگنبوم دار دهد كه دانشگاه امروزي بيش از پيش در كانون مباحثات دامنه نشان

و موضوع اين مباحثات بر آرمان بين و اجتماعي قرار گرفته و اهداف دانشگاه المللي و هدايته ها ا

و نوسازي عالوه بر اين، دانشگاه.و رهبري متمركز شده است ها درگير مباحث مربوط به كيفيت

و در عين حال كاهش هزينه و براي بقاي خود راهي جز افزايش كيفيت او كيفيت. ها ندارد است،

از. داند آموزش عالي را عامل كليدي در رقابت پنهان بين كشورها مي هاي تجربه به عالوه، يكي

. موفق در عرضه آموزش عالي در ايران تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي است

و يكي از مهم مي دانش در دنياي امروز، به عنوان مزيت رقابتي شود ترين عوامل توليد محسوب

و مديريت گردد است كه در طي2ترين اجزاي نامشهودها دانش يكي از مهم. كه بايد هدايت

فر مكانيزم و و بروز نوآوري را در سازمان ممكن مي سازدها . ايندهاي سازماني به كار گرفته شد

و اندازه بر و ساير دارايي اين اساس سنجش از گيري دانش هاي نامشهود در فرايندهاي سازماني

.اهميت بسزايي برخوردار است

و كار سازمان، دانش به عنوان مهم3به اعتقاد زاك ا شناخته مي شوده ترين منبع راهبردي كسب

و كار ). 1999زاك،( و حفظ مزيت رقابتي در كسب به همين جهت، مديريت دانش با هدف خلق

هاي دانش محور اقتصاد آينده كه در سازمان). 4،1999سالواري(اهميت روزافزوني يافته است 

و دانسته ان عنصري جدايي، به عنو5ها نياز دارند، مديريت دانش بيش از هر چيز به مبادله اطالعات

و6،1992استاربوك(ها معرفي مي شود ناپذير از سازمان  بطحايي،؛ به نقل ازحاجي كريمي

و نياز در برهمين اساس بدون شك مديريت دانش طي سال). 1388 هاي آينده به عنوان يك علم

و به تدريج مديريت ارشد سازمان سازمان م ها شناخته شده ناسب در اين ها را به انديشيدن راهكار

و،7،200سوآن(خصوص ترغيب مي نمايد  ).1388 بطحايي، به نقل ازحاجي كريمي
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13 مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

از به طور تقريبي شركت و بهره20ها تنها مي درصد دانش سازماني خود استفاده نمايند برداري

ر لذا زمان آن رسيده است كه سازمان). 1999زاك،( و پنهان خود ا ها بياموزند چگونه دانش نهفته

و آن را به سرمايه و به اين ترتيب در عرصه اقتصاد جهاني شناسايي كرده هاي فكري تبديل نمايند

و بهره جمع. از دانش پنهان براي خود مزيت رقابتي خلق نمايند از آوري سيستماتيك برداري

و دانسته هاي سازماني تنها در صورتي ميسر است كه سازمان از محيط مناسبي براي تحريك

و تسهيم دانستهان  عالوه بر دانش،. هاي خود برخوردار باشد گيزش افراد در جهت انتقال

اي بخش ديگري از اطالعات را هاي امروزي نياز دارند تا از طريق ابزارهاي رسانه سازمان

و با بهره جمع به. برداري از آنها راهكارهاي جديدي براي پيشرفت خود خلق كنند آوري كرده

ه هرم افزايي ميان قابليتبيان ديگر و خالقيت كاركنان و قدرت نوآوري هاي فناوري اطالعات

و نيز كليه كاركناني كه در سراسر زنجيره ارزش سازمان فعاليت مي ترين راه حل كنند، مهم واحد

.هاي امروزي است پيشروي سازماني

و حفظ مزيت رقابتي، امروزه به عنوان دروعموضنقش پراهميت دانش در كسب اصلي مديريت

و سازمان بخش همه آن. ها مطرح مي باشد ها و تعاريف ارائه با وجود صاحبنظران، به ندرت مفاهيم

و اساس شده از دانش، توسط سايرين را مي پذيرند اما همگي به اين باور رسيده اند كه دانش، پايه

و كار آينده مي باشد  و به نقل ازحاجي،1زينكوسكي(رقابت در كسب ).1388 بطحايي، كريمي

نوناكا در اين. انجام گرفته است) 1994(ها از دانش توسط نوناكا ترين طبقه بندي يكي از معروف

:كند كه عبارتند از طبقه بندي، دو نوع دانش را معرفي مي

مي:2دانش آشكار.1 و و زبان سيستماتيك بيان دانشي است كه عيني بوده تواند به صورت رسمي

و در سيستم.شود هاي اطالعات نوناكا معتقد است كه اين نوع دانش مستقل از كاركنان بوده

و نظاير اينها وجود دارد كامپيوتري، كتاب ).3،2001ساميوتيز(ها، مستندات سازماني

و بيان از طريق گويش است علوم دانشگاهي مثال بارز اين. دانش صريح، داراي قابليت كدگذاري

.نوع دانش است

و دستيابي به آن آسان نيست:4)نهفته(دانش نهان-2 به. دانشي است كه انتزاعي بوده و چوي لي

در«: كنند نقل از پوالني دانش نهفته را به اين صورت تعريف مي و محتواي آن دانشي كه منابع

و به آساني قابل دستيابي نب و غيرذهن نهفته است .»ساختارمند است وده

1- Zinkowki   2- explicit knowledge 
3- Samiutize   4- inside knowledge 



سا فصلنامه انديشه 14 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

و رقابت سازماني استستراتژي مهمي براي بهبوا،مديريت دانش به همين خاطر.د عملكرد

و نيروي دانش مي تواند يك سازمان را به حركت درآورد تا انعطاف پذيرتر،  مديريت صحيح

و باهوشتر گردد  و آسپينگ وال،(نوآورتر سي). 2004وونگ ، گوپتا،)2000(وي برطبق ديدگاه

و ارونسون و يكم اين است كه چه چيزيا مزيت رقابتي سازمان، تنه)2000(اييرو ها در قرن بيست

و چطور از آن استفاده مي كنند مي و هم يك فرايند است. دانند به. مديريت دانش هم ايدئولوژي

را،عنوان يك ايدئولوژي مديريت دانش لنزي است كه از طريق آن كاركنان محيط سازماني

و خارجي( بر. درك مي كنند) داخلي اين عقيده است كه سرمايه ايدئولوژي مديريت دانش

و اكتساب ذهني مديريت دانش به عنوان يك فرايند. انساني ابزاري است براي بدست آوردن

و استفاده از دانش را به عنوان مجموعه خلق براياي روشي است كه يك سازمان ثبت، ذخيره

مديريت دانش براي مديران،.ر مالي باشدگيرد، خواه اين ارزش مالي يا غي دانش در نظر مي

و كاركنان آموزش عالي به منظور درك اصول آن مهم است، به نحوي كه  استادان، دانشجويان

مي. را هدايت كنند1آنها بتوانند اجتماع دانش كنند براي مؤسساتي كه كارايي سازماني را دنبال

فاده قرار خواهند داد، همچنين افرادي هاي خود مديريت دانش را مورد است خدمت بهتر به بخش

و فرصت كه مي يت ها با توجه به سرمايه عقالني خودشان استفاده كنند، مدير خواهند از حقوق

).2،2006الفمتك(دانش را بكار خواهند گرفت 

مديريت دانش ظرفيت كمك به مؤسسات آموزش عالي را در حيطة مشترك اطالعات در راستاي

و ياد مي. گيري داراستاهداف جمعي و براي مثال عينيت ذخاير ديجيتال يادگيري تواند به اسناد

پيچيدگي اين محيط دانايي مدار خود متأثر از فرهنگ سازماني. تحقيقات بين رشته اي كمك كند

ميو فن مديريت دانش را تالش براي كشف دارايي)2001(پروساك. باشد آوري اطالعات

و تب ديل اين گنج پنهان به دارايي سازمان، به طوري كه مجموعه وسيعي از نهفته در ذهن افراد

و بتوانند از آن استفاده گيري افرادي كه در تصميم ها دخيل هستند، به اين ثروت دسترسي داشته

و) 2000(بارون. كنند و يكپارچه براي شناخت، استفاده مديريت دانش را يك رويكرد نظام يافته

و تخصصسهيم شدن در تجربيا ميت و نامدون در سازمان كوزمين.داند هاي موجود، مدون

و اخذ دانش حرفه) 2000( و مديريت دانش را فرايند جذب اي بوسيله متخصصان، كارشناسان

مي افراد حرفه مي اي در سازمان و داند كه نتايج آن موجب شود تا اين گروه از قدرت، اعتبار

واستقالل در مقابل مديريت سازمان  در دانش خود را در برابر ما به ازاي برخوردار گردند مناسبي
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و نيروهاي مديريت دانش عرصه. اختيار مديريت قرار دهند اي است كه در آن مديران سازمان

مي دانشي در آن ايفاي نقش مي و حالت مطلوب زماني بوجود آيد كه اين دانش در جهت كنند

و بكار و محمدرحيمي(رفته شودگ اهداف سازمان ذخيره، بازيابي ).1387،عالم تبريزي

و دانايي است، دانش را منبعي) 1997(استوارت در توصيفي كلي كه حاوي ستايش از دانش

و بانكهاي بزرگ مي و فيزيكي، كارخانجات عظيم و معتقد است قدرتمند از منابع طبيعي داند

و دانشي خود و بقا بايد قدرت ذهني از ديدگاه او سرمايه خرد. را توسعه دهند سازمانها براي رشد

و اداره آن براي سازمان سرنوشتو دانش، سرمايه واقعي سازمان محسوب مي مي شود . باشد ساز

و اساس عنوان يك قلم مهم در صورت مديران بايد سرمايه دانشي را به هاي مالي خود بگنجانند

و دارايي مقايسه را از ثروت به هاي پولي چه سرمايه هاي مالي و دانش تبديل كنند، هاي خردمندي

هاي هاي پولي، بلكه از جهت سرمايه شوند كه نه از جهت ثروت هايي موفق مي از اين پس سازمان

.تر باشند دانشي پيشرفته

مي) 1997(همكارانو1روس نظر او سرمايهبه. رسد با تعريفي از سرمايه دانشي به مديريت دانش

و اقدام درباره آينده سازمان دانشي زباني براي تنها به ياري اين سرمايه. ها است تفكر، گفتگو،

و در عرصه رقابت توان سازمان است كه مي سرمايه دانشي. ها پايدار ماند ها را در آينده اداره كرد

و ذي و تخصص اعضاينفعا ارتباط بين مشتريان سازمان به شكلي بهينه برقرارن سازمان را با دانش

و. سازديم و اقداماتي است كه به رشد مديريت بر اين سرمايه يعني مديريت دانش مجموعه تدابير

مي بهره رم.انجامد برداري اين سرمايه و پنهاني) 1998(2اسكاري سرمايه دانشي را دارايي نهفته

مي ها مي سازمان و اداره آن 3برادوك.هاي رقابتي دست يافت توان به مزيت داند كه با مديريت

و چارچوب) 2001( .داند هاي علمي مي مديريت دانش را استفاده كاربردي از يك سلسله مفاهيم

و پخش دانش در جاي) 1999(من بك و عملكرد را هم توزيع جاي سازمان، توأم با افزايش بازده

و محمدرحيمي( آورد در حيطه وظايف مديريت دانش به حساب مي ت اهمي).1387،عالم تبريزي

و پيچيدة امروزي نمي مي آن سازمان. توان ناديده گرفت دانش را در محيط جهاني دانند هايي كه

و مديريت كنند، رهبران صنعت خود  چگونه بايستي اطالعات را به طور مؤثر كسب، توزيع

مي ما امروزه به سوي دوره. خواهند بود كنيم كه مزيت رقابتي نه فقط از طريق دستيابي اي حركت
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سا فصلنامه انديشه 16 1389، بهارل پنجم، شماره دومهاي تازه در علوم تربيتي،

ميه اطالعات، بلكه مهمتر اينكه ازطريق ايجاد دانش جديد حاصب و(شودل پروساك، داونپورت

1998.(

:مديريت دانش داراي هشت عاملي است كه چرخة آن را تشكيل مي دهد

به: تشخيص دانش-1 و تحليل آنها منجر و بيروني سازمان داشتن تصور روشني از محيط دروني

و بيروني دانش با ارائهشف. شود تشخيص دانش مي ها، اطالعات، تصويري از مهارت افيت دروني

و عوامل مرتبط با يك سازمان به دست مي آيد .منابع، درون دادها

و مهارت به دست آوردن دانش: كسب دانش-2 و از ها هايي كه درحال حاضر دراختيار نيست

ك و حرفه گران بيرون از سازمان .سب مي شودطريق ارتباط با مشتريان

و فرآيندهاي بهتر، ها، خالقيت ها، توليدات، ايده ها، مهارت ساختن تخصص: بسط دانش-3 ها

و كارآمدتر، بسط دانش ناميده مي و توسعه شركت. شود جديدتر يا به عنوان مثال، بخش تحقيق ها

.بخش هاي اتاق فكر در دانشگاه ها به بسط دانش مي پردازند

محلانتق: تسهيم دانش-4 و افراد معين مهم است ال دانش به اين كار از طريق. هاي مناسب

و مسئوليت شناسايي دانش خاص كه به تخصص هاي افراد مربوط است انجام ها، تقسيم كارها

.تسهيم دانش بايستي به گونه اي باشد كه با كار فرد سنخيت داشته باشد. گيرد مي

در: بهره گيري از دانش-5 و فعاليت بكارگيري دانش و استفادة اثربخش هاي روزمره سازمان

.كارآمد از دانش موجود براي حل مشكالت سازمان، بهره گيري از دانش است

و نگهداري دانش-6 و تخصص بايد از همه اطالعات، دانش: حفظ هاي با ارزش ها، تجارب

گ. سازمان كه جزء ذخاير سازمان هستند، استفاده شود و پس بايد فرآيندهاي زينش، ذخيره سازي

و حافظة سازمان نگهداري به روز كردن دانش و در پايگاه داده ها با مديريت خاصي سازماندهي

.شود

مي. گيري مديريت دانش است اهداف، تعيين كنندة جهت: اهداف دانش-7 گويد اهداف دانش

و به چه ميزان بايد توسعه يابند كه چه مهارت از اهداف تجويزي اهداف دانش ممكن است. هايي

و هر دو به اهداف عملياتي تبديل گردند .و راهبردي تشكيل شده باشند

و عملياتي بايد با روش دانش: ارزيابي دانش-8 هاي مناسب مورد ارزيابي هاي تجويزي، راهبردي

 در هر حال ميزان موفقيت فرآيند يادگيري، از شناسايي تا نگهداري دانش بايد. قرار گيرند
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و پروساك ). 1،1999پروبسد، راب، رومهارت(گيري شودزهاندا به)1998(داونپورت ، ده اصل را

:عنوان اصول مديريت دانش ارائه داده است

دانش يك دارايي است اما اثربخشي آن مستلزم. گذاري است مستلزم سرمايه: مديريت دانش)1

ز. هاي ديگر نيز هست گذاري در دارايي سرمايه هاي مديريت دانش يادي از فعاليتهمچنين بخش

به: گذاري هستند بعنوان مثال سرمايه .گذاري نيازمند است سرمايه آموزش كاركنان فعاليتي است كه

و تكنو)2 يك. لوژي استمديريت اثربخش دانش، نيازمند پيوند انسان و رايانه هر توانايي انسان

مي به عنوان مثال، رايانه. خاص خود را دارند وانند اطالعات را سريع پردازش كنند اما قدرتت ها

و فقط در آنجا پردازش آنها محدود به داده و اطالعات است ولي دانش در ذهن انسان است ها

مي. شود مي و اطالعات است اين دو در ارتباط با هم توانند مؤثر از آنجا كه دانش مبتني بر داده

راحل دانش نيازمند راهها براي مديريت اثربخش لذا سازمان. باشند و دانش هايي هستند كه انسان

.با هم پيوند بزند

و لذا نبايد جاي كه دانش قدرت است بركسي پوشيده نيست. مديريت دانش، سياسي است)3

اگر دانش. تعجب باشد كه هر كس كه دانش را مديريت كرده يك كار سياسي انجام داده است

و موفقدر  و تعامالت سياسيپس يت باشدارتباط با قدرت، پول با گروه هاي فشار، توطئه، دسيسه

.باشد نيز مي

مقصود داونپورت از مديران دانش مديراني. مديريت دانش به مديران دانش نيازمند است)4

و اين موضوع توانند دانش هستند كه مي و اعتبار قائل شوند و براي آن ارزش هاي نهفته را دريافته

م .تر است مديران دانش بايد اداره كنندگان خوبي براي دانش باشندهمدر بخش دولت

 هاي ترسيم دانش به ترسيم نقشه. مزاياي مديريت دانش، سرچشمه گرفته از ترسيم دانش است)5

يك. شود ذهني افراد منجر مي بر هر مي اساس نقشه از ما و نقشه. كنيم هاي ذهني خود عمل ها

وا مدل منهاي ذهني افراد در ميقع به گويند چه اطالعاتي را چگونه زله فيلترهاي مفهومي هستند كه

.ببينيم

و بكارگيري دانش، ذاتي نيست)6 و قدرت را به همراه. تسهيم اگر دانش، منبع با ارزشي است

ها به طور طبيعي كنند انسان آورد چرا بايد آن را تسهيم نمود؟ مديران دانشي كه فرض مي خود مي

د و ذخيره كننده موفقگرايش تر از آنهايي هستند كه چنين تصوري ارند كه دانش خود را اندوخته

 
1- Probsd, Raub & Romhardt 
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ممكن است ما وارد شدن ديگران به دانش خود را به عنوان يك تهديد به حساب. را ندارند

و شديداً برانگيخته شده باشيم .آوريم، مگر آن كه در اين زمينه اعتماد الزم ايجاد شده

كه. به معني بهبود فرايندهاي كار دانش است مديريت دانش)7 بهبود كار دانشي مستلزم اين است

و استقالل الزم را در كار خود. هاي از باال به پايين كمتر شود دخالت كاركنان بايد آزادي عمل

و تصميم تا بتوانند دانش. داشته باشند .ها به كار بگيرند گيري هاي خود را در راستاي حل مسائل

دستيابي به دانش مهم است اما موفقيت مديريت دانش. ستيابي به دانش، تنها شروع كار استد)8

و در فرايندهاي سازماني وارد كرد به گونه. شود با آن، تضمين نمي اي دانش را بايد به كار گرفت

در افراد هاي الزم را براي موفقيت اين امر نيز بايد انگيزه. شود منجركه به بهبود عملكرد سازماني 

.ايجاد نمود

ممكن است مديران دانش تصور كنند كه اگر آنها. رسد مديريت دانش هيچ گاه به پايان نمي)9

توان هيچ وقت نمي. اند دانش سازماني را تحت كنترل خود بگيرند كار به پايان رسيده است توانسته

كه در مورد طوريت همانتعيين كرد كه چه زماني براي پايان دادن به مديريت دانش كافي اس

مي مديريت منابع انساني نيز نمي .كنند توان چنين كاري كرد زيرا نيازهاي دانشي ما همواره تغيير

مي. مديريت دانش، نيازمند يك قرارداد دانشي است) 10 كه اگر دانش منبع مهمي است طلبد

نهفته است متعلق به آنها آيا تمام دانشي كه در ذهن كاركنان. توجه قانوني خاص به آن بشود

ها پاسخ ها به اين پرسش آيا آنها مالك تمام دانش خود هستند، درصد كمتري از سازمان. است

و پروساك،(يد اين موارد روشن شود داده اند، در قراردادهاي دانش با وان ). 1998داونپورت

دا) 2001(كرو  :نش ارائه داده استچهار راهبرد را تحت عنوان راهبردهاي چهارگانه مديريت

و تسهيم دانش سازماني: راهبرد بكارگيري)1 تالش مديريت دانش در اين راهبرد بر توزيع

اين راهبرد، زماني براي. نگاه مديريت در اين راهبرد، نگاهي درون سازماني است. شود متمركز مي

و مورد نياز در درون سازمان ايجاد و نيازي مديريت دانش مناسب است كه دانش كافي شده است

.به ارائه دانش جديد نباشد

هاي مديريت دانش با اتخاذ اين راهبرد بر افزايش دانش در حوزه: راهبرد گسترش يا توسعه)2

.نگاه مديريت دانش در اين راهبرد نيز، درون سازماني است. كنند دانش موجود سازمان اقدام مي

هاي جديد از منابع بيروني تأكيد مي شود، لذاشدر اين استراتژي بر جذب دان: راهبرد جذب)3

.كند مديريت دانش، نگاهي برون سازماني پيدا مي
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يا(هاي جديد هاي نوين در حوزه در اين راهبرد بر دروني كردن دانش: راهبرد كاوش)4 دروني

مي) بيروني پيدا سازماني يا درون سازمانيتواند نگاهي برون شود، لذا مديريت دانش مي تأكيد

و دانشگاه. كند اي از ها توجه به مجموعه به منظور اجراي مديريت دانش در مراكز آموزش عالي

و حياتي است .اصول بسيار مهم

و پژوهش) 1387(در تحقيقي كه محمدي فاتح در پايان نامه خود در مؤسسه عالي آموزش

و برنامه ريزي  هام مديريت دانش در دانشكدهشناسايي عوامل كليدي توفيق سيست« به ناممديريت

انجام داده است، چند عامل اساسي در توفيق مديريت»و مراكز آموزش عالي مديريت تهران

از. دانش به دست آمده است :اين چند عامل عبارتند

 گيري استراتژيك دانايي محور جهت-1

 فرهنگ مشاركتي-2

و انتقال دانش-3  ارزيابي

 عاتيي اطالها زيرساخت سيستم-4

 توسعة منابع انساني-5

كند عوامل سازي مديريت دانش، شش عامل كليدي مطرح مي در جهت پياده) 2000(ليبووييتز

:كليدي وي عبارتند از

 نياز به استراتژي مديريت دانش با حمايت مديريت ارشد سازمان-

 (CKO)وجود مدير ارشد دانش-

 يك زيرساخت مدير دانش-

شو مخازن دانشهاي دان آنتولوژي-

و سيستم-  هاي مديريت دانش ابزارها

 تشويق تسهيم دانشو فرهنگ حمايتي-

و ليو در دانشگاه سيتي هونگ كنگ» مدل توفيق مديريت دانش«تحقيقي با عنوان) 2003(خليفه

از. اند انجام داده هاي مديريت چه عواملي در توفيق برنامه«: سوال اصلي اين پژوهش عبارت بود

:هاي پژوهش عبارت بود از فرضيه» اند؟ انش سهيمد

و معني-1 .دار دارد عوامل سازماني بر توفيق مديريت دانش اثري مستقيم

.هاي مديريت دانش دارد تكنولوژي اطالعات اثري اندك بر توفيق برنامه-2

و معني فرآيندهاي مديريت دانش بر توفيق برنامه-3 .دار دارد هاي مديريت دانش اثري مستقيم
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و معني-4 .دار بر فرآيندهاي مديريت دانش دارد تكنولوژي اطالعاتي اثر مستقيم

:عوامل سازماني اثرگذار بر مديريت دانش در اين تحقيق عبارتند از

 استراتژي مديريت دانش-الف

 رهبري دانش-ب

 فرهنگ سازماني-ج

.هاي دانش پورتال-د

ازفرآيندهاي مديريت دانش نيز عبارتن و حفظ دانش:د در اين تحقيق. خلق، انتقال، بكارگيري

و فرآيندهاي مديريت دانش بيشترين اثر را بر توفيق برنامه هاي مشخص شد كه عوامل سازماني

تكنولوژي اطالعاتي هم از طريق اثرگذاري بر فرآيندهاي مديريت دانش. اند مديريت دانش داشته

ا و حفظ دانش، عاملي و ليو،(ثرگذار است همانند انتقال اي كه توسط در مطالعه). 2003خليفه

سازي مديريت دانش در عامل كليدي توفيق در پياده11است، انجام شده) 2005(كوان يو وانگ 

:اند كه به شرح زيرند هاي كوچكو متوسط مورد شناسايي قرار گرفته شركت

-6سنجه،-5استراتژي هدف،-4تكنولوژي اطالعات،-3فرهنگ،-2حمايت مدير ارشد،-1

و فرآيندها، فعاليت-7زيرساخت سازماني، و-10منابع،-9هاي انگيزشي، كمك-8ها آموزش

و   مديريت منابع انساني-11پرورش

هاي مديريت در پژوهش خود آشكار ساخت كه تغييراتي قادر است استراتژي) 2008(ميفيلد

هاي پيوند تيم-3وحدت عمل-2يادگيري مناسب-آموزش-1: دانش را حمايت كند شامل

و تشخيص برنامه-4اي حرفه و-6حمايت فعال مديريت سطوح باال-5هاي تشويقي ارتباط

و برنامه-7آگاهي   فرهنگ سازماني تيمي-8ريزي متوالي

ك) 2006(نتايج پژوهش وينسنت هاي مديريته ادراك اعضاي تيم رهبري با فعاليتنشان داد

و ويژگي و برخي از رفتارهاي رهبري هاي شخصيتي با برخي از فعاليت مديريت دانش رابطه دارد

عدالت در پرداخت-1دانش رابطه دارند به ويژه عوامل زير با مديريت دانش رابطه مثبت دارند 

و خاطره مديريت توانا با اشاعه دادن فكر، فرهنگ-2 رهبري خالق با ارتباط دادن بين-3، معنا

و  و معنا و فرهنگ و رهبري ژرف انديش، اشاعه فكر و فرهنگ و اشاعه فكر عوامل محيطي

و رهبري كارمند خاطره، مقياس هاي رهبري تحولي مربوط به رهبري ارتباط، رهبري اصول مند

.ار داردمدار با يكي از كاركردهاي مديريت دانش رابطه معناد
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بخش) 2007(لي و نقش آن در اداره كردن هاي علمي در پژوهش خود به اهميت مديريت دانش

در پژوهش خود به ارتباط بين) 2005(در مؤسسات آموزش عالي اشاره مي كند بايا واراپو 

و عملكرد پي برد استراتژي نيز در پژوهش خود دريافت كه بين) 2004(كيرز.هاي مديريت دانش

.يريت دانشو عملكرد رابطه وجود داردمد

دار آيا بين مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت معني: سوال پژوهش

 وجود دارد؟

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي

. است

 روش
رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي .ش از نوع تحقيقات زمينه يابي استو از نظر

و روش نمونه گيري جامعه  آماري، نمونه
گانه14جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي مناطق

به منظور برآورد. در واحد دانشگاهي متبوع به كار مشغول بودند 1388تشكيل مي دهد كه در سال

قل حجم نمونه از فرمول كوكران حدا
2

22

d
zn ς=با توجه به حداقل نمونه مورد نياز. استفاده شد

نفر برآورد شده است پرسشنامه مديريت دانش روي گروه كاركنان 1590براي گروه كاركنان كه

و طبقه به منظور انتخاب نمونه مورد نياز از روش تصادفي مرحله. اجرا شد شداي اس اي .تفاده

 پژوهش ابزار
مد42براي سنجش مديريت دانش از پرسشنامه  يريت دانش در سوالي مندرج در كتاب

ده سازمان و نجفي استفاده شده است كه داراي ابعاد و هاي آموزشي تأليف رحيمي گانه رهبري

و جوامع يادگيرنده، تقسيم دانش، خلق دانش، عدالت ديجيتالي، كارمديريت، و ايدهتيمي ها

و سازمان يادگيرنده استجمأموريت نتايج. ها، استراتژي، فرهنگ سازماني، سرمايه عقالني

ها نشان محاسبات آماري با استفاده از روش آلفاي كرونباخ به منظور برآورد همساني دروني سوال

.است974/0دهد كه ضريب همساني دروني سوال مي
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 ها يافته

 هاي مركزي متغير مديريت دانشو ابعاد آن توزيع شاخص:1جدول

 شاخص

 متغير

انحراف نما ميانهميانگين

 معيار

حداقل

 نمره

حداكثر

 نمره 
نمره كل

 146484 176/2742168 129 00/115 33/112 مديريت دانش

و مديريت در سازمان  61/1600/1718923/363024520 رهبري
و جوامع يادگيرند  75/1000/1112340/341615815ه در سازمانكار تيمي

 20/800/99594/233712347 تقسيم دانش در سازمان

 98/700/89460/231211949 خلق دانش در سازمان

 90/1000/1112121/343316223 عدالت ديجيتالي در سازمان

و ماموريت در سازمان  84/700/89309/231211607 ايده ها

 35/1000/1112188/341615625 استراتژي در سازمان

 21/1300/1415985/952019643 فرهنگ سازماني

 36/1000/1112305/341615390 سرمايه عقلي در سازمان

 88/1500/1717777/46242370 سازمان يادگيرنده در سازمان

به دليل نزديك بودن مقدار مديريت دانشانگين براي نمره هاي مركزي نما، ميانه، مي شاخص

مي.هاي مركزي، از توزيع نرمال برخوردارند عددي شاخص  شود، همانطور كه مالحظه

و باالترين را كسب كرده42متعلق به كساني است كه نمره» مديريت دانش«ترين نمره پايين اند

ك 168نمره متعلق به كساني است كه نمره  و نمره كل آن سب كردهرا .مي باشد146484اند

با بنابراين، مي 126دامنه توزيع نمرات برابر با مديريت دانشنمره.باشد نمره بيشترين افراد برابر

از مديريت دانشنمره.باشدمي 129 و نيمي ديگر بيش 115نيمي از پاسخگويان مساوي يا كمتر

با» يت دانشمدير«متوسط نمره.باشد از آن نمره مي به.باشدمي 112نمونه آماري برابر با توجه

در اطراف ميانگين17/27در حدود» مديريت دانش«هاي مقدار انحراف معيار توزيع متغير نمره

مي95» مديريت دانش« هاي بنابراين نمره.اند پراكنده شده توان مساوي يا بزرگتر درصد از افراد را

.برآورد كرد68ويو كوچكتر يا مسا17/139از 
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آيا بين مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت وجود: پرسش پژوهش

 دارد؟

 خالصه تحليل واريانس يك طرفه:2جدول
 سطح معني داريF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

462/99139 بين گروهي  13112/7626  397/11000/0

759/863188 درون گروهي  1290 139/669  

221/962328 جمع  1303 

مي2جدول دهد كه بين مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك منطقه تفاوت نشان

. وجود دارد

 .L.S.Dخالصه نتايج آزمون تعقيبي:3جدول
و اختاز مناطقميانگين نمره مديريت دانش الف ميانگينسطح معني داري

1منطقه
13)05/0P≤98/28وMD=(،

14)05/0P≤43/19MD=(

2منطقه

4)05/0P≤46/11MD= (

5)05/0P≤12/9وMD=(

6)05/0P≤37/14MD= (

9)05/0P≤17/22وMD= (

13)05/0P≤99/33MD= (

14)05/0P≤43/24=MD(

3منطقه

1)05/0P≤24/15=MD(

2)05/0P≤24/10وMD=(

4)05/0P≤70/21MD= (

5)05/0P≤35/19MD= (،

6)05/0P≤61/24MD= (

7)05/0P≤97/15MD= (

8)05/0P≤54/10MD= (،

9)05/0P≤41/32MD= (،

10)05/0P≤30/7MD= (،

12)05/0P≤57/10MD= (
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13)05/0P≤23/44MD= (

14)05/0P≤66/34وMD= (

)05/0P≤35/22=MD(413منطقه

5 منطقه
13)05/0P≤88/24MD=(

14)05/0P≤31/15MD= (

) =05/0P≤62/19MD(613منطقه

7 منطقه

9)05/0P≤44/16MD= (،

13)05/0P≤26/28MD= (،

14)05/0P≤70/18MD= (

8 منطقه

4)05/0P≤16/11MD= (،

5)05/0P≤81/8=(MD 

6)05/0P≤07/14=MD(

9)05/0P≤87/21=(MD 

13)05/0P≤69/33=MD(

14)05/0P≤12/24=MD(

10 منطقه

4)05/0P≤40/14=MD(،

5)05/0P≤05/12=MD(،

6)05/0P≤31/17=MD(

13)05/0P≤93/36=MD(

14)05/0P≤36/27=MD(

11 منطقه

1)05/0P≤10/10=MD(،

4)05/0P≤56/16=MD(،

5)05/0P≤21/14=MD.(،

6)05/0P≤47/19=MD(

9)05/0P≤27/27=MD(

13)05/0P≤09/39=MD (

14)05/0P≤52/29=MD (

12 منطقه

4)05/0P≤94/10=MD (،

5)05/0P≤60/8=MD (،

6)05/0P≤86/13=MD(

13)05/0P≤47/33=MD(

14)05/0P≤91/23=MD (
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توان قضاوت كرد كه بينمي)000/0( داريو سطح معني)39/11( محاسبه شدهFبا توجه به

بنابراين براي مشخص.داري وجود دارد ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك منطقه تفاوت معني

مي L.S.Dآزمون تعقيبي ها از شدن تفاوت .كنيم استفاده

از3ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك منطقه نشان مي دهد منطقه در مقايسه با ساير مناطق

.مديريت دانش بيشتري برخوردارند

نيز حاكي از اين است كه ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك LSDنتايج آزمون پيگردي

14، منطقه)=98/28MDو≥05/0P(13از مناطق1مي منطقه مناطق دانشگاه آزاد اسال

)05/0P≤43/19وMD=(از و برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان اندازه ، بزرگتر است

.كوچكتر است1منطقه

05/0(4از مناطق2ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤46/11MD=(،5منطقه)05/0P≤12/9وMD= (،6منطقه)05/0P≤

37/14MD=(،9منطقه)05/0P≤17/22وMD= (13، منطقه)05/0P≤99/33MD= (،

و برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان)  =05/0P≤43/24MD(14 منطقه بزرگتر است

.كوچكتر است2اندازه از منطقه 

05/0(1از مناطق3دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه ميانگين نمره مديريت

P≤24/15MD=(2،منطقه)05/0P≤24/10MD= (،4منطقه)05/0P≤70/21MD=(،

≥05/0P(7، منطقه)  =05/0P≤61/24MD(6، منطقه) =05/0P≤35/19MD(5منطقه

97/15MD= (،8منطقه)05/0P≤54/10MD= (،9منطقه)05/0P≤41/32MD= (،

≥05/0P(13، منطقه)=05/0P≤57/10MD(12، منطقه) =05/0P≤30/7MD(10منطقه

23/44MD=  (،14منطقه)05/0P≤66/34وMD=  (و برعكس ساير مناطق بزرگتر است

.كوچكتر است3ذكر شده به همان اندازه از منطقه 

05/0(13از منطقه4نش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه ميانگين نمره مديريت دا

P≤35/22MD= (بزرگتر است ،.

13از مناطق منطقه5ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

)05/0P≤88/24MD=  (،14منطقه)05/0P≤31/15MD=  (و برعكس بزرگتر است

.كوچكتر است5ر مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه ساي
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05/0(13از منطقه6ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤62/19MD= (بزرگتر است ،.

05/0(9از مناطق7ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤16/44MD=(،13منطقه)05/0P≤26/28MD= (14، منطقه)05/0P≤70/18MD= (

و برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه .كوچكتر است7بزرگتر است

05/0(4از مناطق8ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤16/11MD=(،5منطقه)05/0P≤81/8MD= (6، منطقه)05/0P≤07/14MD= (،

≥05/0P(14منطقه، =05/0P≤69/33MD(13منطقه،) =05/0P≤87/21MD(9منطقه

12/24MD=  (و برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه 8بزرگتر است

.كوچكتر است

05/0(4از مناطق10ق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناط

P≤40/14MD=(،5 منطقه)05/0P≤05/12MD= (6، منطقه)05/0P≤31/17MD=(،

و)  =05/0P≤36/27MD(14منطقه،)  =05/0P≤93/36MD(13منطقه بزرگتر است

.ر استكوچكت10برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه 

05/0(1از مناطق11ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤10/10MD= (4، منطقه)05/0P≤56/16MD= (،5منطقه)05/0P≤21/14MD=(،

05/0(13منطقه،) =05/0P≤27/27MD(9، منطقه) =05/0P≤47/19MD(6منطقه

P≤09/39MD=  (،14منطقه)05/0P≤52/29MD=  (و برعكس ساير بزرگتر است

.كوچكتر است11مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه 

05/0(4از مناطق12ميانگين نمره مديريت دانش به تفكيك مناطق دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

P≤94/10MD= (،5منطقه)05/0P≤60/8MD= (6، منطقه)05/0P≤86/13MD= (،

و)  =05/0P≤91/23MD(14منطقه،) =05/0P≤47/33MD(13منطقه بزرگتر است

.كوچكتر است12برعكس ساير مناطق ذكر شده به همان اندازه از منطقه 
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و نتيجه گيري  بحث
مناطق يافته پژوهش حاضر آن است كه بين مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك

و نمره مديريت دانش منطقه  . از ساير مناطق بيشتر است3مختلف تفاوت معني دار وجود دارد

در پژوهش خود دريافت كه بين برخي از عوامل جمعيت شناختي مشاركت) 1385(غالمي

و نمره آنان در ندگان در پژوهش مانند سابقه خدمتكن و رشته تحصيلي ، مدرك تحصيلي

زك. معنادار وجود دارد مديريت دانش رابطه و بر) 2005( مك كين دريافتند كه مديريت دانش

،)2001(هاي افرادي همچون موهرمان عملكرد سازمان تاثير دارد كه اين پژوهش نيز با پژوهش

و. همسويي دارد) 2008(و چليپت) 2007(گونر دانش در دنياي امروز، به عنوان مزيت رقابتي

تو يكي از مهم ميترين عوامل و مديريت گردد ليد محسوب از. شود كه بايد هدايت دانش يكي

و ترين اجزاي نامشهودها است كه در طي مكانيزم مهم و فرايندهاي سازماني به كار گرفته شد ها

. سازد بروز نوآوري را در سازمان ممكن مي

و دارايي بازتاب تنها هاي فيزيكي سازمان، در اقتصاد امروز عواملي نظير درآمد، سودآوري،

و بهره ثروت واقعي سازمان. بخشي كوچك از موفقيت سازمان است برداري از نيروي ها در جذب

و مهارت و برتر، دانش و انساني متخصص و شهرت هاي اين افراد، فرايندهاي دروني سازمان

و كار به اعتقاد زاك، دانش به عنوان مهم. خوش نامي آن است  ترين منبع راهبردي كسب

و حفظ ). 1999زاك،(ها شناخته مي شود سازمان به همين جهت، مديريت دانش با هدف خلق

و كار اهميت روزافزوني يافته است   ). 1999سالواري،(مزيت رقابتي در كسب

و مبهم حال امروزه سازمان و تحول مستمر در جهت بقاء در شرايط رقابتي پيچيده ها در حال تغيير

ز طرف ديگر عصر جديدي آغاز گرديده كه در آن روزگار موجوديت ماديا.و آينده مي باشند

و اصلي موفقيت به شمار مي امروزه دارايي فيزيكي. رفت، به سرآمده است كه زماني شرط عمده

نسبت به دارايي فكري در كسب برتري رقابتي از اهميت كمتري برخوردار است به عبارت ديگر 

ه به شكل نرم افزاري حادث مي شود نه سخت افزاري كه امروزه هدف تغيير به صورت عمد

توان به صورت عيني يكي از اين تحوالت نرم افزاري چشمگير را در بكارگيري فرايند مديريت مي

.ها مشاهده كرد دانش در سازمان

و حفظ مزيت رقابتي، امروزه به عنوان در موضوعنقش پراهميت دانش در كسب اصلي مديريت

و تعاريف. ها مطرح مي باشدو سازمانها بخش همه با وجود آنها صاحبنظران، به ندرت مفاهيم
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و پذيرند اما همگي به اين باور رسيده ارائه شده از دانش، توسط سايرين را مي اند كه دانش، پايه

و كار آينده مي هاي آموزشي عالي در نظام). 2000زينكوسكي،(باشد اساس رقابت در كسب

و اهميت آن، بررسي پديده مديريت دانش اجراي موفق يك مديريت دانشبا توجه به نقش

هاي، با توجه به اين كه مديريت دانش نقش اساسي در تحقق هدفدر پايان.ضرورت قطعي است

و توجهي كه از سوي مسئوالن در  واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در چند سال همهسازمان دارد

م مييت صورت گرفته استورد افزايش كيفاخير در و كارهاي، پيشنهاد شود كه با اعمال ساز

هاي مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمي كارآمد مديريتي نسبت به شاخص

به ويژه در واحدهايي كه ميانگين نمره مديريت دانش آنها از ساير مناطق كمتر،توجه بيشتري شود

.است

ع فارسي مناب
.انتشارات اسكويي تهران،،مديريت دانش درسازمان).1385(،عصلواتي،ح.س،ابطحي

و تهـران،،مديريت سرمايه فكري).1388(.ع ع؛ بطحايي،،حاجي كريمي  شـركت چـاپ

.بازرگاني نشر

م (رحيمي، ح؛ نجفي، انتشارات: تهران. هاي آموزشي مديريت دانش در سازمان).1386.

.جاودانه

تهران، مديريت دانش وبرنامه ريزي منابع سازمان،).1387(.ع،درحيميا؛ محم عالم تبريز،

.اشراقي-انتشارات صفار

ب و پرورش شهر اصفهان« ).1385(.غالمي، .»بررسي ميزان استقرار مديريت دانش در آموزش

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

ف ، رويكردي جـامع مديريت دانش،).1387(.دمحمدي،ص؛.مسبحاني،ا؛، اتحمحمدي

.انتشارات پيام پويا تهران،
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