راهبرد فرهنگ  /شماره سیام  /تابستان 1394

در جهان امروز ،دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمانها مستقیم یا
غیرمستقیم بدان وابسته است .عوامل مختلفی وجود دارند که میتوانند بر استقرار مدیریت
دانش تأثیر بگذارند از جمله میتوان به فرهنگ و ســاختار ســازمانی ،فنّاوری ،رهبری و
یادگیری اشاره نمود .هدف مطالعه حاضر ،بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر
بر اســتقرار آن از منظر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .جامعه آماری
این پژوهش  278نفر از کارکنان ســتادی دانشــگاه و نمونه مورد نظر شامل  96نفر بوده
است که به شیوه نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیدهاند .جهت گردآوری دادههای
مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی  0/92و جهت تعیین عوامل مؤثر
بر مدیریت دانش از پرسشــنامه محققساخته استفاده گردید .یافتههای پژوهش حاکی از
آن اســت که مدیریت دانش از وضعیت نســبت ًا مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است.
بهعالوه متغیرهای فرهنگ سازمانی ،عوامل مدیریتی ،زیرساخت فنّاوری اطالعات ،ساختار
ســازمانی ،عوامل محیطی ،ساختار دانش و مشــارکت کارکنان ،بهترتیب از عوامل مؤثر
بر اســتقرار مدیریت دانش ذکر گردیدهاند .میتوان چنین نتیجه گرفت که برای اســتقرار
مدیریت دانش ،فرهنگ ســازمانی نســبت به فنّاوری و امثال آن مهمتر میباشد .بنابراین
حفظ و تقویت مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویتهای دانشــگاه
علوم پزشکی تهران باشد.
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مقدمه و طرح مسئله

در آغاز هزاره ســوم ،نظامهای آموزش عالی در اغلب كشورهای جهان در راستای توجه

بیشــتر بــه كیفیت آموزش ،پژوهش ،عرضــه خدمات تخصصی و حفــظ مزیت رقابتی

بهاستقرار نظامهای مدیریت دانش پرداختهاند .از جمله دالیل این امر تأثیر عواملی مانند
پدیده جهانی شدن ،اقتصاد دانشبنیان ،گسترش فنّاوریهای اطالعات و ارتباطات و نیز
افزایش جمعیت دانشــجویی بوده است .مدیریت دانش را ترکیبی از سیستمهای مبتنی

بر دانش ،هوش مصنوعی ،مهندســی نرمافزار ،توســعه فرایندهای کسب و کار ،مدیریت
منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی تعریف نمودهاند (وانگ و اسپینوال)633 :2005 ،1
که فرصت مناسبی را برای بهسازی عملکرد کارکنان؛ کسب مزیت رقابتی پایدار؛ ارتقای
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تصمیمگیری؛ بهبود اثربخشــی و کارایی سازمان؛ بهبود روند نوآوری و خالقیت؛ تسریع
خدماترسانی به جامعه؛ در اختیار سازمانها قرار میدهد( .گوپتا و شرما)83 :2004 ،2
عوامل متعددی در اســتقرار مدیریت دانش در سازمانها دخیلاند .از منظر موفت،3

رهبری و حمایت مدیریتی از عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانشاند( .موفت و دیگران،

 )14 :2003از منظر شریفزاده ساختار سازمانی نقش تعیینکنندهای در استقرار مدیریت
دانش دارد( .شــریفزاده و بودالیی )68 :1387 ،از دیدگاه اگبو 4موفقیت پیادهســازی
مدیریت دانش در سازمان ،وابسته به نظام فنّاوری اطالعات است( .اگبو)32 :2004 ،

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بهعلت ارتباط با سالمت جامعه ،نیازمند اشتراك هر چه بیشتر

دانش و استفاده از روشهای كارا در ارائه خدمات با كیفیت ،كاهش هزینههای بهداشتی و رفع

بهموقع نیازهای مراجعین است و الزمه این امر استفاده از روشهای نوین مدیریت اطالعات
و استقرار نظام مدیریت دانش است( .میرغفوری و دیگران )80 :1389 ،عدم استقرار مدیریت
دانش در دانشگاه ،از یکسو میتواند منجر به کاهش انگیزش و رضایت شغلی کارکنان و بهتبع

آن كاهش كارآیی و اثربخشی نظام بهداشتی گردد؛ از سوی دیگر فقدان نظام مدیریت دانش

میتواند مانع شــکلگیری شبکههای هوشمند و حرفهای اشتراک دانش؛ خروج نیروهای با
تجربه و متخصص از دانشگاه؛ ضعف خالقیت و نوآوری سازمانی و تضعیف مشارکت و روحیه

کار تیمی گردد( .جعفری و دیگران 87 :1390 ،و کریمی مونقی و دیگران)94 :1393 ،

1. Wong & Spinwall
2. Gupta & Sharma
3. Moffett
4. Egbu

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

بهرغم كوششهای پژوهشی در خصوص مدیریت دانش ،تاكنون در خصوص استقرار

مدیریت دانش در دانشــگاه علوم پزشکی تهران پژوهشی به انجام نرسیده است .در حال
حاضر ،دانشــگاه از وضعیت مدیریت دانش در بین کارکنان خود اطالعی ندارد و ســهم

هر یک از عوامل فرهنگ ســازمانی ،حمایت مدیریتی ،ســاختار سازمانی و ...در استقرار
مدیریت دانش در دانشــگاه نامشــخص است .با توجه بهمراتب فوق ،تحقیق حاضر بر آن

است تا ضمن بررسی وضعیت مدیریت دانش ،عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

پزشکی تهران را مشخص نماید .این پژوهش میتواند به مسئوالن دانشگاه علوم پزشكی
تهران و همینطور برنامهریزان امر آموزش در درك بهتر عوامل و متغیرهایی كه میتوانند

به دانشآفرینی ،تسهیم دانش و مدیریت كاركنان دانش محور منجر شود كمك نماید.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مــرور ادبیات موضوع نشــان میدهد صاحبنظران عوامــل مختلفی از جمله :رهبری و
حمایت مدیریتی (موری و ایرینا ،)211 :2005 ،1فنّاوری اطالعات (داونپورت و پروساک،

 ،)1379ســاختار سازمانی (شریفزاده و بودالیی ،)1387 ،فرهنگ سازمانی (بالتازارد و

کوک ،)7 :2004 ،2یادگیری ســازمانی (عدلی )1385 ،و نیروی انســانی (شریفزاده و
بودالیی )1387 ،را بهعنوان عوامل کلیدی موفقیت در اســتقرار و پیادهسازی مدیریت
دانش شناسایی کردهاند .در ادامه ضمن تشریح هر یک از این عوامل ،به ارائه چارچوب
مفهومی در این خصوص پرداخته شده است.

موفت و دیگــران ( )14 :2003رهبری و حمایت مدیریتی شــامل برانگیختن ،ایجاد

شبکههای دانش و نیز توسعه مهارتهای یادگیری در کارکنان را بهعنوان متغیر کلیدی در
پیشبرد اهداف مدیریت دانش در سازمان و اثربخشی سازمانی معرفی نمودهاند در تحقیقی،

محققان رهبری سازمانی را بهعنوان یکی از پنچ عامل مهم در توفیق یافتن طرحریزیهای

مدیریت دانش در سازمان ،برجسته نمودهاند( .اسالگتر 2007 ،3و لینگ و شان)271 :2010 ،4
عامل مؤثر دیگر را فرهنگ سازمانی ذکر کردهاند ،در رابطه با فرهنگ سازمانی میتوان

به فرهنگ همکاری میان کارکنان ،تبادل ایدهها ،تسهیم دانش ،اعتماد ،تشویق کارکنان به
1. Murray & Iryna
2. Balthazard & Cooke
3. Slagter
4. Ling & Shan

راهبرد فرهنگ /شماره سیام /تابستان 1394

تولید ایدههای نوآورانه و مشارکت در حل مسائل و مشکالت سازمانی اشاره کرد( .لی و چو،1

 )197 :2003فرهنگ مطلوب مدیریت دانش ،فرهنگی است که در آن خالقیت و نوآوری
ارزش محســوب میشــود ،به کارکنان اجازه سعی و خطا ،تجربه و یادگیری داده میشود.
نتایج تحقیقات نشان داده است ،که وجود فرهنگ سازمانی ضعیف و فاقد انعطاف در سازمان

موجب میشــود که کارکنان سازمان به رویههای موجود سازمان عادت کنند و هیچگونه
تمایلی به نوآوری و خلق ایدههای جدید نداشته باشند؛ در حالیکه وجود یک فرهنگ پویا

و منعطف موجب میشود که اعضای سازمان در برابر تغییرات واکنش مناسبی نشان داده و
سازمان را در مسیر پیشرفت و ترقی پیش ببرند( .کالسز 11 :2000 ،2و زنگ)763 :2010 ،

از دیدگا ه اگبو ( )2004نظام فنّاوری اطالعات ابزار اصلی و بسترهای مورد نیاز مدیریت
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دانش در سازمان است و موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان ،وابسته به آن است.

یعقوبی و ملکی ( )2012مواردی نظیر سامانههای اطالعاتی و ساختار فنّاوری اطالعات و

ارتباطات را بهعنوان شاخصهای اصلی موفقیت مدیریت دانش در بعد فنّاوری برمیشمارند.
یانگ 3و دیگران ( ،)276 :2009نیز بهطور مشترک ،فنّاوری اطالعات و ارتباطات ،ساختار
سازمانی و فرهنگ را سه عامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان ذکر نمودهاند.

راهبردها ،نیز اساس و بنیان سازمانها بوده و منشأ الزم برای دستیابی به هدفهای

مدیریت دانش هســتند .داشتن یک راهبرد واضح و بهخوبی طراحیشده نیروی محرکه
موفقیت در مدیریت دانش است( .سولیمان و اسپونر)2000 ،4

عامل مؤثر دیگر را اندازهها و معیارها 5ذکر نمودهاند که شــبیه ســامانه جمعآوری

دادهها عمل میکند و اطالعات سودمندی درباره یک وضعیت یا فعالیت خاص را فراهم
میســازد .با اندازهگیری میتوان میزان پیشــرفت سازمان در مدیریت دانش را مشخص
کرد و مبنایی برای ارزیابی ،مقایســه ،کنتــرل و بهبود از طریق مدیریت دانش را فراهم
ساخت( .آرورا)243 :2002 ،6

عامل مؤثر دیگر ساختار سازمانی است .محیطهای پویا و متغیر کنونی الزاماتی را نیاز

دارد که ساختارهای سازمانی سنتی و سلسله مراتبی ،توان برآورده ساختن آن را ندارند.
1. Lee & Choi
2. Kalseth
3. Yang
4. Soliman & Spooner
5. Measures & Criteria
6. Arora

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

در واقع نیاز امروز ســازمانها به ســاختارهایی است که غیرسلسله مراتبی و تخت بوده و

بهجای وظیفهمداری ،فرایندمحور باشند همچنین شامل ویژگیهایی نظیر روابط غیررسمی،

روابط عاطفی فراگیر ،روابط تعاملی برونگرا و اعتمادمحوری و باالخره تیمسازی است که

اجازه خلق و اشتراک دانش را در درون ساختار میدهد( .شریفزاده و بودالیی)1387 ،

بهعالوه برای آنکه یک شــرکت کوچک ،دانشبنیان شــود الزم اســت بر اشتراک،

مشارکت ،خالقیت ،کار تیمی و نوآوری متمرکز گردد .چنین سامانههایی باید به افرادی

که مخاطرهپذیرند و در فعالیتهای گروهی شرکت میکنند ،پاداش دهد .اگر افراد سازمان

برای اجرای مدیریت دانش برانگیخته نشده و انگیزه الزم را نداشته باشند ،سرمایهگذاریها
و دیگر تالشها نمیتواند اثربخش باشد .به این ترتیب برقراری پاداشهای مختلف و ایجاد

انگیزه در افراد برای تشــویق آنها به مشــارکت در مدیریت دانش ،به اشتراک گذاشتن و

بهکارگیری دانش ،امری ضروری است.

پیادهسازی مدیریت دانش وابسته بهوجود منابع الزم است .از جمله این منابع میتوان

به حمایتهای مالی الزم برای ســرمایهگذاری در فنّاوریهای جدید یا منابع الزم برای
مدیریت و هماهنگی فرآیندها اشاره کرد( .مارتنسون)208 :2000 ،1

آموزش کارکنان نیز نقشی اساسی در مدیریت دانش دارد .با آموزش کارکنان میتوان

از بهکارگیری توان بالقــوه و توانمندی ابزارهای موجود اطمینان یافت .این آموزشها در
زمینههایی نظیر ارتباطات ،شبکههای نرمافزاری ،یادگیری از همکاران ،تیمسازی ،همکاری و

همیاری و تفکر خالق است( .یحیی و گاه )451 :2002 ،2برخی از صاحبنظران نظیر وانگ

و اسپینوال ( )80 :2005معیار آموزش کارکنان و سطح تحصیالت آنان را بهعنوان یکی از

عوامل اصلی زمینهساز پیشبرد و موفقیت مدیریت دانش در سازمانها قلمداد مینمایند.

یادگیری ســازمانی نیز بهعنوان عامل مؤثری در مدیریت دانش ذکر شده است .این

مفهوم اشــاره به این موضوع دارد که دانش با سرعت بیشتری در حال کهنه شدن است.

بنابراین یادگیری مادامالعمر اعضای سازمان ضروری است .از طرف دیگر ،نیروی انسانی
(کارکنــان) متعهد کــه دارای تواناییهای منحصر بهفردی منجمله :تســلط بر فنّاوری
پیشرفته ،توانایی تصمیمگیری و حل مسئله ،توانایی خودکنترلی و خودراهبری هستند،

عاملی تعیینکننده در استقرار مدیریت دانش بهشمار میآیند( .عدلی)1385 ،

1. Martensson
2. Yahya & Goh
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عامل دیگر در استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت منابع انسانی است .اهمیت

و نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش توسط محققین مختلف مورد بحث قرار

گرفته است( .سامی )57 :2011 ،1از جمله موارد مهمی که در مدیریت منابع انسانی باید
در نظر گرفت چگونگی بهکارگیری نیروها ،نگهداری و حفظ کارکنان ،مهارتآموزی ،رضایت

شــغلی در سازمانها است .افرادی نظیر لین و کو )1071 :2007( 2تنها دو عامل اصلی

را برای موفقیت مدیریت دانش مورد تأکید قرار میدهند که عبارت اســت از :یادگیری
سازمانی و مدیریت منابع انسانی.

پژوهشهای انجامشده
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در باب مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش در سازمان ،پژوهشهای
متعددی در ایران و خارج انجام شده است .با این حال ،بررسی آن در یک محیط آموزشی
ـ پژوهشی مانند دانشگاه علوم پزشکی کمتر انجام شده است .در این بخش ،جهت اجتناب



از تفصیل ،نتایج و چکیده برخی از مهمترین پژوهشهای انجامشده در خصوص موضوع
تحقیق در قالب جدول شماره  1ذکر شده است:

جدول  :1خالصهای از مهمترین پژوهشهای انجامشده در خصوص مدیریت دانش

3

پژوهشگر

هدف پژوهش

خالص ه نتایج پژوهش

فرهنگ سازمانی مشارکتی ،انعطافپذیر و نوآورانه رابطه
خاکپور و دیگران رابطــه فرهنگ ســازمانی و مثبتی با تسهیم دانش دارد .همچنین رابطه بین فرهنگ
ســازمانی و تسهیم دانش با توجه به روش تسهیم تعدیل
مدیریت دانش
()1388
میگردد.
بین مکانیزمهای توانمندســاز سازمانیِ فنّاوری اطالعات
و فرهنگ ســازمانی با فرایندهــای مدیریت دانش رابطه
نقش مکانیزمهای توانمندساز مثبت و معنادار وجود دارد و بین ســاختار ســازمانی با
ابوالقاسمی و
ســازمانی در اســتقرار فرآيندهــاي مديريت دانش رابطه معناداری وجود ندارد.
دیگران ()1390
فرایندهای مدیریت دانش و از میان ســه توانمندساز ســازمانی ،فنّاوری اطالعات و
فرهنگ ســازمانی بیشترین ســهم را در استقرار فرایند
مدیریت دانش داشتهاند.
1. Sumi
2. Lin & Kuo
1. JB Associates
2. Chang & Wang

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

هدف پژوهش

پژوهشگر

خالص ه نتایج پژوهش

رهبــری و حمایت مدیریت ،فرهنگ ســازمانی ،فنّاوری
عوامــل مدیریتــی مؤثر بر
اطالعــات ،اهداف راهبــردی ،ارزیابی ،زیرســاختهای
وانگ و اسپینوال
پیادهســازی موفق مدیریت
سازمانی ،فعالیتها و فرایندهای سازمانی ،مشوقها ،منابع،
()2005
دانش
آموزش و مدیریت منابع انسانی.
تعامالت و ارتباطات ،امنیت شغلی ،فضای ریسکپذیری
سازمان ،مدیریت منابع انسانی ،کار تیمی ،تشریک دانش،
اخوان و جعفری مســائل مهم پیادهســازی آمادگی شــرکتها برای پذیرش مدیریت دانش ،داشتن
مدیریت دانش در سطوح ملی نگرش نظاممنــد به مدیریت دانش ،معمــاران مدیریت
()2006
دانش ،ابزارهای فنّاورانه و پایگاه داده برای تحقیقات دانش،
مستندسازی ،مخازن دانش ،ارزیابی عملکرد.
مؤسسه جى بى
()2007

1

هوشــیارى و تعهــد ،راهبرد ،فرهنگ ســازمانی ،تمرکز
ارائه ابــزار آمادگى مدیریت
خارجى ،مشوقها ،فنّاورى اطالعات ،نگهدارى و مراقبت،
دانش
ارزیابى مداوم و کاربرد دانش.

ارزیابــى میــزان آمادگــى وجود دیدگاه مناسب براى تغییر ،زیرساخت فنى ،ساختار
محمدى و
سازمانى ،پشتیبانى از تغییر ،فرهنگ سازمانى
دیگران ( )2009مدیریت دانش
چانگ و وانگ
()2009

2

خصایص کارکنــان ،راهبرد ،خصایــص مدیر ،ممیزى و
عوامــل مؤثر بــر موفقیت
ارزیابى ،فرهنگ سازمانى ،شــیوههاى عملیاتى ،فنّاورى
پیادهسازى مدیریت دانش
اطالعات.

عوامل سازمانى شامل :فرهنگ سازمانى ،ساختار سازمانى،
ارائه مــدل مفهومى آمادگى
زیرساخت فنّاورى اطالعات و عوامل انسانى شامل :انتظار
جاللالدین و
ســازمان بــراى پذیــرش
مزایاى شــغلى از پذیرش فرایندهــاى مدیریت دانش و
دیگران ()2009
فرایندهاى مدیریت دانش
انتظار سادگى و سهولت پذیرش فرایندهاى مدیریت دانش
وى و دیگران
()2009

آمادگى صنعــت ارتباطات راهبرد کســب و کار ،ســاختار ســازمانى ،تیم مدیریت
مالــزى بهمنظــور پذیرش دانش ،نقشه دانش ،بلوغ دانش ،فرهنگ سازمانى ،حمایت
مدیریت ،زیرساخت فنى ،اندازهگیرى عملکرد.
مدیریت دانش

عوامل مؤثر در پیادهســازی فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیران ارشد ،آموزش ،استراتژی،
مقدادی ()2009
فنّاوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی.
مدیریت دانش
والمحمدی
()2010

حمایت مدیریت ارشد ،فرهنگ سازمانی ،زیرساختهای
فنّــاوری ،راهبرد مدیریت دانــش ،اندازهگیری عملکرد،
عوامــل مؤثر بــر موفقیت
زیرساختهای سازمانی ،فعالیتها و فرایندها ،پاداشها و
مدیریت دانش
مشوقها ،محدودیتهای منابع ،تعلیم و آموزش ،مدیریت
منابع انسانی.

143

راهبرد فرهنگ /شماره سیام /تابستان 1394

پژوهشگر

خالص ه نتایج پژوهش

هدف پژوهش

عظیمپور و نیلی شناســایی عناصــر کلیدی
اســتقرار مدیریت دانش در فرهنگ سازمانی ،فرایندهای دانش و فنّاوری اطالعات
احمدآبادی
بیمارستان اصفهان
()2014
عوامــل ســازمانی حامــی عوامل انســانی ،حفظ و انتقال دانش اولیه ،توسعه زمینه
رادریگو والیو و
مدیریت دانــش در صنعت سازمانی ،تشــویق فرایند یادگیری ،فرهنگ و ساختار از
مانوئل)2014( 1
فرایند استقرار مدیریت دانش حمایت میکنند.
خودرو برزیل
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در این پژوهش هشــت متغیر فرهنگ سازمانی ،رهبری
ســازمانی ،استراتژی ســازمانی ،فنّاوری اطالعات ،کسب
عوامل مؤثر بر آمادگی برای
دانش ،تبدیل دانش ،ذخیرهسازی و بهرهبرداری از دانش
اســتقرار مدیریت دانش در
رفیعزاده و
بهعنوان عوامل مؤثر در اســتقرار مدیریت دانش شناخنه
دیگران ( )2014وزارت صنعــت ،معــدن و
شدهاند .در میان سه عامل اصلی ،فنّاوری اطالعات ،عوامل
تجارت
سازمانی وعامل فرهنگ سازمانی بهترتیب بیشترین رتبه
را داشتهاند.
یعقوبی و
باقریزاده
()2014

عوامل اصلی مدیریت دانش
در نیروگاه ایرانشهر

فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی و فنّاوری اطالعات

موغالی و دیگران شناســایی و اولویتبنــدى شــاخصهای فرهنگ ســازمانی موافق و ســاختارهای
عوامل مؤثر بر مدیریت دانش سازمانی مناسب
()2015
1

جدول  :2معیارها و زیرمعیارهای مدلهای مختلف سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار
مدیریت دانش
محقق

ابعاد

موسیخانی و دیگران،
()1389
تیلور و رایت ( )2004
زمردیان و رســتمی
()1389

ظرفبت فرهنگی

عوامل

توصیف

فرهنگ یادگیری

شکســت تقبیح نمیشــود و به کشف و جستجوی
دانش برای حل مسائل سازمانی ارج نهاده میشود.

فرهنگ کار تیمی

افراد تمایل دارنــد کارها را در تعامل با دیگران و با
ارزش افزوده بیشتر انجام دهند.

در سازمان این باور وجود دارد که از راه افزایش دانش،
فرهنگ شایستهمحوری فرصتهای فردی و سازمانی بیشتری برای کارکنان
خلق و فعالیتها براساس شایستگی توزیع میشود.
میزان حمایت سازمان

ســازمان برای کارکنان دانشی خود اهمیت زیادی
قائل است و رضایت شغلی آنان در کانون توجه است.

1. Rodrigo Valio & Manoel

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

محقق

ابعاد

اخــوان و دیگــران
()1389
مانتی و چاند ()2004
عیســایی و دیگران
()1389

ساختارها و فرایندهای سازمانی

تیلور و رایت ()2004
عیســایی و دیگران
()1389
اخــوان و دیگــران
()1389
هالــت و دیگــران
()2004

مدیریت تغییر

تیلور و رایت ( )2004
عیســایی و دیگران
()1389
لگزیــان و دیگــران
()1392
موسی خانی و دیگران
()1389

عوامل

توصیف

زیرساختهای فنی ،دانشی و انسانی

ی
کانالهای ارتباط 

کانالهای رسمی مناسب برای اطالعرسانی با کیفیت
به کارکنان وجود دارد و کارکنان رضایتمند هستند.

آموزش

آموزشها براســاس مأموریتهای سازمان تعریف و
نظامی برای ارزیابی اثربخشی آن موجود است.

نظام ارزیابی عملکرد

در ســازمان دستیابی به اهداف با شاخصهای قابل
اندازهگیــری و دارای روابط علت و معلولی پایش و
ردیابی میشوند.

بخشی از حقوق و مزایای کارکنان براساس عملکرد
پاداش مبتنی بر عملکرد
دانشی و فنی آنها محاسبه و پرداخت میشود.
میزان تمرکزگرایی

دستورالعملهـا و رویههـایی برای انتشار ،جستجـو
و دسترسـی آسـان به دانش و اطالعات وجود دارد.

مدیران ارشد به حمایت همهجانبه از مدیریت دانش
حمایت و تعهد مدیریت
معتقد و همه کارکنان را تشویق مینماید.
مشارکت کارکنان

کارکنان در فرایندهای تغییر مشارکت داده شدهاند
و کنتــرل بخشــی از فرایندها به خود آنها ســپرده
شده است.

سازمان ظرفیت الزم را برای اطالعرسانی بهموقع به
اطالعرســانی و انتقال
کارکنانی که هدف برنامههای مدیریت دانش هستند؛
تغییر
دارد و از استراتژی تغییر تدریجی بهره میبرد.
جو باز سازمانی

یک معماری سازمانی که اجتماعیتر ،شفافتر ،آزادتر،
منعطفتر و محترمتر نسبت به افراد باشد؛ وجود دارد.

زیرساختهای فنّاوری در حد نیازهای استراتژیک ،سختافزار مناسب نظیر
موردنیاز
سرور ،فیبر نوری ،رایانههای شخصی و ...وجود دارد.
مهارت در زمینه ICT

کارکنان ســواد اطالعاتی درخصوص کار با اینترنت،
اینترانت ،نرمافزارهــای کاربردی مدیریت و غیره را
دارند.

سیســتمهای اطالعاتی یکپارچه یا جزیرهای مانند
سیستمهای اطالعاتی
 MIS ،MRP ،ERPو نظایر آن در ســازمان پیاده
خاص
شده است.
کارکنان از شــبکه داخلی ،سیستمهای اطالعاتی و
اســتفاده مؤثــر از
رایانههای شخصی برای افزایش راندمان و تعامالت
زیرساختها
بهره میبرند.
آئیننامهها و رویههای حفاظت و امنیت اطالعات در
سیاستهای امنیتی کارا
سازمان تدوین و جاری شده است.
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با مرور ادبیات پژوهش در خصوص عوامل مؤثر براى پیادهســازى مدیریت دانش در

سازمانها و مدلهای مختلف سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش این

نتیجه حاصل مىشــود که عوامل متعددی در استقرار مدیریت دانش مؤثرند .در نمودار
شماره  1عوامل احتمالی و روابط میان آنها ترسیم شده است.
رهبري و حمايت مديريتي

فنّاوري اطالعات
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راهبردهاي سازماني

استقرار مديريت دانش

فرهنگ سازماني

زيرساختهاي سازماني

اندازهها و معيارها

فرايندهاي مديريت دانش
انگيزش كاركنان
دسترسي به منابع
آموزش كاركنان

نمودار  :1چارچوب مفهومیتحقیق

بررســیها نشان داد که ،اکثر تحقیقات انجامشــده درباره مدیریت دانش مربوط به

محیطهــای صنعتی بوده و کمتر تحقیقی در خصــوص مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر

استقرار آن در دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت گرفته است .لذا هدف این پژوهش
آن است که ضمن ارائه تصویر روشنی از وضعیت استقرار مدیریت دانش در میان کارکنان
ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی برخی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

بپردازد .در این راستا پرسشهای زیر تدوین و مورد بررسی قرار گرفته است:

 .1وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است؟

 .2عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران کداماند؟

 .3اولویت و رتبهبندى عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
تهران چگونه است؟

روش پژوهش

شیوه این پژوهش از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و بهلحاظ ماهیت ،از نوع توصیفی

ـ پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام کارکنان ستادی دانشگاه ،به تعداد

 278بودند که از این تعداد  96نفر بهعنوان نمونه بهروش تصادفی ساده انتخاب شدند .روش

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

نمونهگیری به این صورت بود که ابتدا فهرستی از تمام کارکنان ستادی (شامل  278نفر)
از واحد معاونت نیروی انسانی دانشگاه تهیه گردید و به هریک از آنها از  1تا  278کد داده

شد ،سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفی  96نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .جهت
محاســبه حجم نمونه مقدار  pبرابر با  0/5در نظر گرفته شده است .زیرا اگر  p=0/5باشد،

 nحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا کرده و نمونه بهحد کافی بزرگ میشود .با قرار دادن

سطح اطمینان  %95و خطای  ،%5حجم نمونه ارزیابان برابر  96نفر محاسبه شد .که پس از

جمعآوری پرسشنامهها ،دو پرسشنامهها بهدلیل مخدوش بودن از تحلیل کنار گذاشته شد.
جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش محققســاخته (با

اســتفاده از مدل نوناکا) در  24گویه و طیــف لیکرت (پنج درجهای) با پایایی  0/92که
مؤلفههای نیاز به دانش ،مؤلفه توســعه و بهبود دانش ،مؤلفه نشــر دانش ،مؤلفه کاربرد

دانــش ،مؤلفه حفظ و ذخیره دانش ،مؤلفه تشــخیص دانش ،مؤلفــه ارتباط با عملکرد
اقتصادی و مؤلفه مهارت در تغییر را میســنجند و جهت تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت

دانش از پرسشنامه محققساخته شــامل مؤلفههای فرهنگ سازمانی؛ ساختار سازمانی؛
ساختار دانش؛ زیرساخت فنّاوری اطالعات؛ عوامل محیطی ،دسترسی به منابع؛ مشارکت

کارکنان؛ عوامل مدیریتی با ضریب آلفای کرونباخ (محاسبه شده)  0/82استفاده گردید؛

که بیانگر ثبات و همســانی درونی پرسشنامهها میباشــد و جهت بررسی روایی ابزار از
نظر اســاتید و افراد مطلع کلیدی اســتفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار
توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .در سطح آمار توصیفی از مشخصههای آماری

نظیر؛ فراوانی ،درصد ،میانگین و در ســطح آمار اســتنباطی از آزمون تحلیل عاملی و از
آزمون فریدمن جهت رتبهبندی عوامل استفاده شده است.

یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول  1مشــاهده میشود ،از بین پاسخگویان  74نفر ( )%77/1زن و

 20نفر ( )%20/8مرد هستند .بهعالوه تعداد افرادی که کمتر از  25سال دارند برابر با 7

نفر ( ،)%7/3افرادی که بین  25-30سال دارند برابر با  20نفر ( ،)%20/8افرادی که بین

 30-35ســال دارند برابر با  26نفر ( ،)%27/1تعداد افرادی که بین  35-40ســال دارند
 15نفر ( ،)%15/6افرادی که بین  40-45سال دارند  13نفر ( )%13/5و در نهایت تعداد
افرادی که سن باالتر از  45سال دارند برابر با  5نفر ( )%5/2است.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی
سن

جنسیت

مرد

بدون پاسخ

کمتر از 25

25-30

30-35

35-40

40-45

بیشتر از 45

بدون پاسخ

فراوانی

74

20

2

7

20

26

15

13

5

12

درصد

77/1

20/8

2/1

7/3

20/8

27/1

15/6

13/5

5/2

12/5

متغیر

زن

سؤال اول پژوهش :وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است؟
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از آنجا که پرسشــنامه وضعیت مدیریت دانش در طیف لیکرت پنج درجهای و داری 24

گویه بوده و مقیاس سنجش دادهها رتبهای است در نتیجه دادهها با میانه توصیف خواهد
شد .بنابراین حداقل نمره ممکن  24و حداکثر امتیاز برابر  120میباشد ،بهمنظور بررسی
وضعیت اسقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران نمرات بهدست آمده در این

مقیاس در سه سطح نامطلوب ( ،)24-56نسبتاً مطلوب ( )57-88و مطلوب ()89-120

طبقهبندی گردید .در جدول  ،2وضعیت اســقرار مدیریت دانش براساس تعداد و درصد
افرادی که نمرات آنها در مقیاس مدیریت دانش در محدوده هرکدام از طبقات ســهگانه

قرار میگیرد ،مشخص گردیده است.

بررسیها نشان داد که  %74/4پاسخگویان میزان استقرار مدیریت دانش را در دانشگاه

علوم پزشکی تهران نسبتاً مطلوب ارزیابی کردهاند %20/21 .درصد از پاسخگویان استقرار
مدیریت دانش در دانشگاه مذکور را نامطلوب قلمداد کرده و تنها  %5/31از آنها وضعیت

مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی تهران را مطلوب ارزیابی نمودهاند .بهطورکلی میتوان

نتیجه گرفت که اســتقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح نسبتاً
مطلوبی قرار گرفته است.

جدول :2وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران
طبقه
مقیاس

نامطلوب

شاخص فراوانی

مدیرت دانش

19

مطلوب

نسبت ًا مطلوب

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

20/21

70

74/4

5

5/31

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

همچنیــن نمرات مربوط به مؤلفههای مدیریت دانش از نظر پاســخگویان (کارکنان

دانشگاه علوم پزشکی تهران) بهصورت زیر بوده است :

جدول  :3وضعیت مؤلفههای مدیریت دانش
نمره

وضعیت

مؤلفهها

نیاز به دانایی

2/82

نسبتاً مطلوب

توسعه و بهبود دانایی

2/92

نسبتاً مطلوب

نشر دانایی

2/61

نسبتاً مطلوب

کاربرد دانایی

2/86

نسبتاً مطلوب

حفظ و ذخیره دانایی

2/85

نسبتاً مطلوب

تشخیص دانایی

2/53

نامطلوب

ارتباط با عملکرد اقتصادی

3/02

نسبتاً مطلوب

مهارت در تغییر

2/95

نسبتاً مطلوب

جدول  3نشان میدهد که مؤلفه ارتباط با عملکرد اقتصادی در بین مؤلفههای مورد

بررسی مدیریت دانش در این پژوهش نمره باالتری نسبت به سایر مؤلفهها دارد.

سؤال دوم پژوهش :عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران کداماند؟

برای شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش ،تحلیل عاملی اکتشافی بهکار گرفته
شــد .مقدار آماره  KMOحدود  0/88بهدست آمد که نشانگر کفایت نمونه است .معنادار

بودن آزمون کرویت بارتلت نیز نشان داد که شرایط تحلیل عاملی برقرار است .با استفاده

از روش تحلیــل مؤلفههــای اصلی و چرخش واریماکس ،کلیــه  35متغیر پژوهش به 7

عامل خالصه شدند .اولین عامل فرهنگ سازمانی با میزان واریانس  11/36در اولویت قرار

داشــته و عامل مدیریتی با واریانس  11/19در جایگاه دوم ،عامل زیرساختهای فنّاوری
اطالعات با واریانس  10/86در رتبه ســوم ،عامل چهارم ساختار سازمانی حدود 10/60

واریانس متغیر وابسته را تبیین میکند ،عامل پنجم عوامل محیطی دارای واریانس 9/76

عامل ساختار دانش با واریانس  7/73در جایگاه ششم و عامل هفتم مشارکت کارکنان با

واریانس  4/33در جایگاه آخر قرار دارد .در ضمن ،محاســبه آلفای کرونباخ برای هر یک
از عوامل گویای اعتبار باالی عوامل احصاءشده است.
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جدول  :4جدول بارهای عاملی ،مقدار ویژه ،واریانس هر عامل
عوامل

فرهنگ سازمانی

150

شاخصها

عوامل
1

فرهنگ اعتمادمحور

0/771

فرهنگ کار گروهی

0/689

جو باز سازمانی

0/649

یادگیری از شکست و اشتباهها

0/638

فرهنگ خالقیت و نوآوری

0/614

فرهنگ تسهیم دانش

0/608

2

عوامل مدیریتی

پذیرش سیستم مدیریت دانش

0/672

ارتقاء مبتنی بر شایستگی دانشی

0/625

جذب و حمایت از کارکنان دانشی

0/583

حمایت مدیریت از پروژههای دانشمحور

0/581

تدوین استراتژی مدیریتدانشدر سازمان

0/560

ایجاد شبکههای دانش

0/558

3

زیرساخت سیستم فنّاوری
اطالعات

دسترسی به زیرساختهای شبکه و سختافزار

0/644

دسترسی به نرمافزارهای کاربردی

0/636

دسترسی به کارکنان فنّاوری

0/568

سازو کارهای بحث مجازی

0/559

4

ساختار سازمانی

ساختار تسهیلکننده اکتشاف دانش

0/692

ساختار حامی رفتار جمعی

0/683

ساختار شبکهای

0/668

تخصیص منابع با رویکرد انتشار دانش

0/651

عدم رسمیتگرایی

0/624

کانالهای ارتباطی غیررسمی

0/594

تشویق کار تیمی

0/512

5

6

7

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

شاخصها

عوامل

عوامل
1

2

3

4

5

عوامل محیطی

سیاستهای دولت

0/618

حمایتهای مالی

0/586

عوامل فنی و تکنولوژیکی

0/549

انتقال تحقیق و توسعه

0/513

6

ساختار دانش

دانش نیازسنجی

0/624

دانش فنی طراحی محصول

0/539

دانش ضمنی سازمانی

0/489

دانش مرتبط با رقبا

0/448

7

مشارکت کارکنان

معرفی ایدهها و روشهای جدید

0/613

مشارکت در تسهیم دانش

0/603

بهکارگیری نظام پیشنهادها

0/453

استفاده از ظرفیت کامل افراد

0/413

ارزش ویژه

3/161 5/649 7/125 7/739 7/933 8/175 8/221

درصد واریانس

4/330 7/738 9/761 10/60 10/86 11/19 11/36

آلفای کرونباخ

0/78 0/84 0/87 0/88 0/93 0/93 0/92

سؤال سوم پژوهش :اولویتبندى عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی
تهران چگونه است؟

همانطور که در جدول  5مشــاهده میشــود اهمیت و اولویت عوامل مؤثر بر اســتقرار
مدیریت دانش از نظر پاســخگویان عبارتاند از :فرهنگ سازمانی با میانگین ( 4/4اول)؛

عوامل مدیریتی با میانگین ( 4/3دوم)؛ زیرســاختار سیستم فنّاوری اطالعات با میانگین

( 4/1سوم)؛ ساختار سازمانی با میانگین ( 4/06چهارم)؛ عوامل محیطی با میانگین 4/0

(پنجم)؛ دسترسی به منابع و ساختار دانش با میانگین ( 3/85ششم) و مشارکت کارکنان

با میانگین ( 3/63هفتم).

151

راهبرد فرهنگ /شماره سیام /تابستان 1394

جدول  :5میانگین رتبهها و رتبهبندی عوامل بر مبنای آزمون فریدمن
آزمون فریدمن

تعداد

فرهنگ سازمانی

4/4

اول

 66/006 chi-squareعوامل مدیریتی

4/3

دوم

4/1

سوم

4/06

چهارم

عوامل محیطی

4

پنجم

ساختار دانش

3/85

ششم

مشارکت کارکنان

3/63

هفتم

d.f
Sig
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94

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش میانگین رتبهها

اولویت

6

زیرساختار سیستم فنّاوری اطالعات

 0/000ساختار سازمانی

بحث و نتیجهگیری

همانطور که پیشتر ذکر شــد هدف پژوهش حاضر شناســایی وضعیت مدیریت دانش

و عوامل مؤثر بر اســتقرار آن در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ،بود .از اینرو ،با مروری

بر ادبیات موضوع عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش شناسایی و براساس آن الگوی
مفهومی عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش ،توســعه داده شــد .با توجه به الگوی

مفهومی ارائهشــده در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش شامل ابعاد

فرهنگ سازمانی ،راهبرد و رهبری ،ساختار سازمانی ،زیرساخت فنّاوری اطالعات و منابع

انســانی ،ساختار ســازمانی و ...بودند .هر یک از این ابعاد ،خود شامل زیرمتغیرهایی نیز
بودند .بســیاری از این متغیرها در پژوهشهای پراکنده بهعنوان عوامل مؤثر بر آمادگی
مدیریت دانش معرفی شدند .در این باب مشخص گردید که دانشگاه علوم پزشکی تهران

از نظر مدیریت دانش در ســطح نسبتاً مطلوبی قرار گرفته است .این نتیجه با یافتههای

کرمی ( ،)1384بهامیریان ( ،)1385هماهنگ است و تفاوت چندانی بین پژوهش حاضر
و تحقیقات مشابه انجامگرفته در ایران وجود ندارد.

نتایج دیگر تحقیق نشــان داد که اوالً اســتقرار مدیریت دانش در دانشــگاه علوم

پزشــکی تهران ،از منظر کارکنان ســتادی ،بهترتیب از عوامل فرهنگ سازمانی ،عوامل
مدیریتی ،زیرساختار سیستم فنّاوری اطالعات ،ساختار سازمانی ،عوامل محیطی ،ساختار

دانش و مشــارکت کارکنان تأثیر میپذیرد .این یافته با یافتههای پژوهش ابوالقاسمی

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

و دیگــران ()1390؛ وانگ و اســپینوال ()2005؛ اخوان و دیگران ()2006؛ مؤسســه

جــى بى ()2007؛ محمدى و دیگران (،)2009؛ چانگ و وانگ ()2009؛ جاللالدین و

دیگران ()2009؛ وى و همکاران ( )2009و والمحمدی ( )2010همســو میباشند .با
توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که ،از نظر کارکنان ســتادی سهم برخی از عوامل

بنا به شــرایط محیطی و کاری بیشتر از بقیه اســت .میتوان عوامل فرهنگ سازمانی،
عوامل مدیریتی ،زیرساخت تکنولوژی اطالعات و ساختار سازمانی را به جرأت در صدر

عوامل تأثیرگذار در اســتقرار مدیریت دانش در دانشــگاه علوم پزشکی تهران دانست.

فرهنگ سازمانی باید بتواند زمینههای الزم برای اشتراکگذاری دانش در طول اجرای

مدیریت دانش را فراهم کرده و با تأکید بر ارزش دانش ،خلق و اشــتراکگذاری آن را
تشــویق کند .همچنین فرهنگ ســازمانی باید زمینههای اعتماد مبتنی بر همکاری را
در سازمان ایجاد نماید.

مدیریت و رهبری نیز مفهومی وابســته به راهبرد مدیریت دانش است و بهکارگیری

مدیریت دانش نیاز به حمایتهای مدیریت ارشد (در جهت تخصیص منابع و زمان برای

طرحهــا و برنامههای مدیریت دانش) دارد .در واقع میتوان گفت که اصل ضروری برای

موفقیــت در برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد تعهد راهبردی مســتمر به مدیریت دانش
توســط مدیران ســطح باال و ارشد سازمانی است و رهبری در عرصه مدیریت دانش باید

نشاندهنده ویژگیهای خاصی باشد که به مدیریت دانش منجر شود.

از طرفی زیرســاخت تکنولوژی اطالعات نیز بهعنوان عامل نسبتاً جدید در مقایسه با

سایر عوامل ،تأثیر قابلتوجهی در کارکرد سازمانها ،نیروی انسانی و تخصصهای آنها دارد

و تأثیرات عمیق در روند کارهای اجرایی (براساس زیرساخت) بر تمامی اجزای تعامالت
سازمان با داخل و خارج از خود خواهد گذاشت .زیرا فنّاوری اطالعات قادر به جستجوی

ســریع ،دسترسی و بازیابی اطالعات ،پشتیبانی ،همکاری و ارتباط میان اعضای سازمان

اســت .ساختار سازمانی یک فاکتور مهم در بهکارگیری فنّاوری محسوب میشود .بهطور
خاص ســاختارهای ســازمانی باید منعطف باشند تا پخش دانش در بین اعضای سازمان
صورت بگیرد .همچنین اجرای موفق راهبرد مدیریت دانش بســتگی به ساختار منعطف

و حذف کنترل و سیســتمهای سنتی نظارت دارد .همچنین منابع انسانی که میتوان از
آنها بهعنوان عامل حرکت ســازمان نام برد ،تأثیر عمیق بر چرخه دانش خواهد داشــت.

بهطورکلی بحث افراد در ســازمان بهعنوان کمکدهندههای انســانی شامل مهارتها و
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نقشهای دانشی ،انگیزش و خود واکنشی ،تقویت ،شبکههای یادگیری /اجتماعی ،گفتگوها،

هماهنگی و خالقیت مطرح میشوند.
محدودیتهای تحقیق

هرچند تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که در این رابطه در دانشگاه علوم پزشکی تهران
انجام شده است ،ولی دارای محدودیت است .ما قادر به استفاده از نظرات صاحبنظران و

مدیران دانشگاه بهدلیل تغییرات وسیع در سطوح مختلف مدیریتی نبودیم .بنابراین برای

کســب نتایج جامعتر در خصوص عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش ،نیازمند مطالعه
دیگری از منظر متولیان دانشگاه نظیر خبرگان یا مسئوالن متولی استقرار مدیریت دانش
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با استفاده روشهای کیفی هستیم.
پیشنهادها

استقرار و پیادهسازی موفق نظام مدیریت دانش ،در گرو توجه همهجانبه به ابعاد مختلف
آن است .با عنایت به نتایج تحقیق جهت ارتقای سطح آمادگی دانشگاه اقداماتی بهشرح

ذیل توصیه میگردد:

 .1طبق نتایج ،برای اســتقرار مدیریت دانش ،فرهنگ ســازمانی نسبت به فنّاوری و
امثال آن مهمتر میباشد .بنابراین حفظ و تقویت مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت

دانش باید از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد لذا ضروری است فرهنگ
سازمانی باز ،مدیریت مشارکتی و پرسش و مطالعه در دانشگاه نهادینه گردد.

 .2بــا توجه به اهمیت فنّاوری اطالعــات بهعنوان عامل تأثیرگذار و غیرقابل انکار در

اســتقرار فرایند مدیریت دانش در دانشــگاه ،پیشنهاد میشــود ،دورههای آموزشی
کوتاهمدت و میانمدت برای آموزش فنّاوریهای جدید برای کارکنان برگزار گردد.

 .3با عنایت به نقش منابع انســانی و ســاختار سازمانی در استقرار مدیریت دانش در

دانشــگاه ،توصیه میشود در حوزه منابع انســانی و در فرایند استخدام از نیروهایی
اســتفاده شود که به یادگیری ،خلق و تبادل دانش تمایل دارند و در سیستم ارزیابی
عملکرد برای ارزیابی مشارکت کارکنان باید براساس فرایند تبادل و استفاده از دانش
این ارزیابی صورت گیرد .سیســتمهای آموزشی باید براساس ایجاد انگیزه یادگیری

عمیقتــر و بهکارگیری آموختهها در محیط کار و انتقال به همکاران طراحی شــود.

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...

سیســتم پاداشدهی مادی باید براساس تشــویق و تقدیر از کسانی باشد که زمینه

انتقال دانش و مشارکت بین افراد را ایجاد کردهاند.

 .4در خصوص ساختار سازمانی الزم است فرایندها ،رویهها و دستورالعملها مستمرا ً
بازنگری و نقایص رفع گردد .از سیســتمها و تکنولوژی جدید در ســاختار دانشــگاه

اســتفاده شود و با ایجاد واحد سیستمها و روشها که در ارتباط مستقیم با مدیریت

دانشاند به طراحی سیستم و روشهای جدید بپردازند.
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