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در جهان امروز، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل شده است که بقای سازمان ها مستقیم یا 
غیرمستقیم بدان وابسته است. عوامل مختلفی وجود دارند که می توانند بر استقرار مدیریت 
دانش تأثیر بگذارند از جمله می توان 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 278 نفر از کارکنان ســتادی دانشــگاه و نمونه مورد نظر شامل 96 نفر بوده 
است که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. جهت گردآوری داده های 
مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر 
بر مدیریت دانش از پرسشــنامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از 
آن اســت که مدیریت دانش از وضعیت نســبتًا مطلوبی در میان کارکنان برخوردار است. 
به عالوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت فنّاوری اطالعات، ساختار 
ســازمانی، عوامل محیطی، ساختار دانش و مشــارکت کارکنان، به ترتیب از عوامل مؤثر 
بر اســتقرار مدیریت دانش ذکر گردیده اند. می توان چنین نتیجه گرفت که برای اســتقرار 
مدیریت دانش، فرهنگ ســازمانی نســبت به فنّاوری و امثال آن مهم تر می باشد. بنابراین 
حفظ و تقویت مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر مدیریت دانش باید از اولویت های دانشــگاه 

علوم پزشکی تهران باشد.                   
 واژگان كلیدی: 

ساختار سازمانی، فنّاوری اطالعات، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

وضعیت مدیریت دانش
و عوامل مؤثر بر استقرار آن

در دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مقدمه و طرح مسئله
در آغاز هزاره ســوم، نظام های آموزش عالی در اغلب كشورهای جهان در راستای توجه 
بیشــتر بــه كیفیت آموزش، پژوهش، عرضــه خدمات تخصصی و حفــظ مزیت رقابتی 
به استقرار نظام های مدیریت دانش پرداخته اند. از جمله دالیل این امر تأثیر عواملی مانند 
پدیده جهانی شدن، اقتصاد دانش بنیان، گسترش فّناوری های اطالعات و ارتباطات و نیز 
افزایش جمعیت دانشــجویی بوده است.  مدیریت دانش را تركیبی از سیستم های مبتنی 
بر دانش، هوش مصنوعی، مهندســی نرم افزار، توســعه فرایند های كسب و كار، مدیریت 
منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی تعریف نموده اند )وانگ و اسپینوال1، 2005: 633( 
كه فرصت مناسبی را برای بهسازی عملکرد كاركنان؛ كسب مزیت رقابتی پایدار؛ ارتقای 
تصمیم گیری؛ بهبود اثربخشــی و كارایی سازمان؛ بهبود روند نوآوری و خالقیت؛ تسریع 
خدمات رسانی به جامعه؛ در اختیار سازمان ها قرار می دهد. )گوپتا و شرما2، 2004: 83(

عوامل متعددی در اســتقرار مدیریت دانش در سازمان ها دخیل اند. از منظر موفت3، 
رهبری و حمایت مدیریتی از عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش اند. )موفت و دیگران، 
2003: 14( از منظر شریف زاده ساختار سازمانی نقش تعیین كننده ای در استقرار مدیریت 
دانش دارد. )شــریف زاده و بودالیی، 1387: 68( از دیدگاه  اگبو4  موفقیت پیاده ســازی 

مدیریت دانش در سازمان، وابسته به نظام فّناوری اطالعات است. )اگبو، 2004: 32(
دانشگاه علوم پزشکی تهران، به علت ارتباط با سالمت جامعه، نیازمند اشتراك هر چه بیشتر 
دانش و استفاده از روش های كارا در ارائه خدمات با كیفیت، كاهش هزینه های بهداشتی و رفع 
به موقع نیازهای مراجعین است و الزمه این امر استفاده از روش های نوین مدیریت اطالعات 
و استقرار نظام مدیریت دانش است. )میرغفوری و دیگران، 1389: 80(  عدم استقرار مدیریت 
دانش در دانشگاه، از یک سو می تواند منجر به كاهش انگیزش و رضایت شغلی كاركنان و به تبع 
آن كاهش كارآیی و اثربخشی نظام بهداشتی گردد؛ از سوی دیگر فقدان نظام مدیریت دانش 
می تواند مانع شــکل گیری شبکه های هوشمند و حرفه ای اشتراك دانش؛ خروج نیروهای با 
تجربه و متخصص از دانشگاه؛ ضعف خالقیت و نوآوری سازمانی و تضعیف مشاركت و روحیه 

كار تیمی گردد. )جعفری و دیگران، 1390: 87 و كریمی مونقی و دیگران، 1393: 94(

1. Wong & Spinwall
2. Gupta & Sharma
3. Moffett
4. Egbu
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به رغم كوشش های 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 كاركنان 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 به مراتب 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 می تواند به مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و همین طور برنامه ریزان امر آموزش در درك بهتر عوامل و متغیرهایی كه می توانند 
به دانش آفرینی، تسهیم دانش و مدیریت كاركنان دانش محور منجر شود كمک نماید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مــرور ادبیات موضوع نشــان می دهد صاحب نظران عوامــل مختلفی از جمله: رهبری و 
حمایت مدیریتی )موری و ایرینا1، 2005: 211(، فّناوری اطالعات )داونپورت و پروساك، 
1379(، ســاختار سازمانی )شریف زاده و بودالیی، 1387(، فرهنگ سازمانی )بالتازارد و 
كوك2، 2004: 7(، یادگیری ســازمانی )عدلی، 1385( و نیروی انســانی )شریف زاده و 
بودالیی، 1387( را به عنوان عوامل كلیدی موفقیت در اســتقرار و پیاده سازی مدیریت 
دانش شناسایی كرده اند. در ادامه ضمن تشریح هر یک از این عوامل، به ارائه چارچوب 

مفهومی در این خصوص پرداخته شده است.
موفت و دیگــران )2003: 14( رهبری و حمایت مدیریتی شــامل برانگیختن، ایجاد 
شبکه های دانش و نیز توسعه مهارت های یادگیری در كاركنان را به عنوان متغیر كلیدی در 
پیشبرد اهداف مدیریت دانش در سازمان و اثربخشی سازمانی معرفی نموده اند در تحقیقی، 
محققان رهبری سازمانی را به عنوان یکی از پنچ عامل مهم در توفیق یافتن طرح ریزی های 
مدیریت دانش در سازمان، برجسته نموده اند. )اسالگتر3، 2007 و لینگ و شان4، 2010: 271(             

عامل مؤثر دیگر را فرهنگ سازمانی ذكر كرده اند، در رابطه با فرهنگ سازمانی می توان 
به فرهنگ همکاری میان كاركنان، تبادل ایده ها، تسهیم دانش، اعتماد، تشویق كاركنان به 

1. Murray & Iryna
2. Balthazard & Cooke
3. Slagter
4. Ling & Shan
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تولید ایده های نوآورانه و مشاركت در حل مسائل و مشکالت سازمانی اشاره كرد. )لی و چو1، 
2003: 197( فرهنگ مطلوب مدیریت دانش، فرهنگی است كه در آن خالقیت و نوآوری 
ارزش محســوب می شــود، به كاركنان اجازه سعی و خطا، تجربه و یادگیری داده می شود. 
نتایج تحقیقات نشان داده است، كه وجود فرهنگ سازمانی ضعیف و فاقد انعطاف در سازمان 
موجب می شــود كه كاركنان سازمان به رویه های موجود سازمان عادت كنند و هیچ گونه 
تمایلی به نوآوری و خلق ایده های جدید نداشته باشند؛ در حالی كه وجود یک فرهنگ پویا 
و منعطف موجب می شود كه اعضای سازمان در برابر تغییرات واكنش مناسبی نشان داده و 
سازمان را در مسیر پیشرفت و ترقی پیش ببرند. )كالسز2، 2000: 11 و زنگ، 2010: 763(

از دیدگاه  اگبو )2004( نظام فّناوری اطالعات ابزار اصلی و بسترهای مورد نیاز مدیریت 
دانش در سازمان است و موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، وابسته به آن است. 
یعقوبی و ملکی )2012( مواردی نظیر سامانه های اطالعاتی و ساختار فّناوری اطالعات و 
ارتباطات را به عنوان شاخص های اصلی موفقیت مدیریت دانش در بعد فّناوری برمی شمارند. 
یانگ3 و دیگران )2009: 276(، نیز به طور مشترك، فّناوری اطالعات و ارتباطات، ساختار 
سازمانی و فرهنگ را سه عامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان ذكر نموده اند.

راهبردها، نیز اساس و بنیان سازمان ها بوده و منشأ الزم برای دستیابی به هدف های 
مدیریت دانش هســتند. داشتن یک راهبرد واضح و به خوبی طراحی شده نیروی محركه 

موفقیت در مدیریت دانش است. )سولیمان و اسپونر4، 2000(
عامل مؤثر دیگر را اندازه ها و معیارها5 ذكر نموده اند كه شــبیه ســامانه جمع آوری 
داده ها عمل می كند و اطالعات سودمندی درباره یک وضعیت یا فعالیت خاص را فراهم 
می ســازد. با اندازه گیری می توان میزان پیشــرفت سازمان در مدیریت دانش را مشخص 
كرد و مبنایی برای ارزیابی، مقایســه، كنتــرل و بهبود از طریق مدیریت دانش را فراهم 

ساخت. )آرورا6، 2002: 243(
عامل مؤثر دیگر ساختار سازمانی است. محیط های پویا و متغیر كنونی الزاماتی را نیاز 
دارد كه 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
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در واقع نیاز امروز ســازمان ها به ســاختارهایی است كه غیرسلسله مراتبی و تخت بوده و 
به جای وظیفه مداری، فرایند محور باشند همچنین شامل ویژگی هایی نظیر روابط غیررسمی، 
روابط عاطفی فراگیر، روابط تعاملی برون گرا و اعتماد محوری و باالخره تیم سازی است كه 

اجازه خلق و اشتراك دانش را در درون ساختار می دهد. )شریف زاده و بودالیی، 1387(
به عالوه برای آنکه یک شــركت كوچک، دانش بنیان شــود الزم اســت بر اشتراك، 
مشاركت، خالقیت، كار تیمی و نوآوری متمركز گردد. چنین سامانه هایی باید به افرادی 
كه مخاطره پذیرند و در فعالیت های گروهی شركت می كنند، پاداش دهد. اگر افراد سازمان 
برای اجرای مدیریت دانش برانگیخته نشده و انگیزه الزم را نداشته باشند، سرمایه گذاری ها 
و دیگر تالش ها نمی تواند اثربخش باشد. به این ترتیب برقراری پاداش های مختلف و ایجاد 
انگیزه در افراد برای تشــویق آنها به مشــاركت در مدیریت دانش، به اشتراك گذاشتن و 

به كارگیری دانش، امری ضروری است. 
پیاده سازی مدیریت دانش وابسته به وجود منابع الزم است. از جمله این منابع می توان 
به حمایت های مالی الزم برای ســرمایه گذاری در فّناوری های جدید یا منابع الزم برای 

مدیریت و هماهنگی فرآیندها اشاره كرد. )مارتنسون1، 2000: 208(
آموزش كاركنان نیز نقشی اساسی در مدیریت دانش دارد. با آموزش كاركنان می توان 
از به كارگیری توان بالقــوه و توانمندی ابزارهای موجود اطمینان یافت. این آموزش ها در 
زمینه هایی نظیر ارتباطات، شبکه های نرم افزاری، یادگیری از همکاران، تیم سازی، همکاری و 
همیاری و تفکر خالق است. )یحیی و گاه2، 2002: 451( برخی از صاحب نظران نظیر وانگ 
و اسپینوال )2005: 80( معیار آموزش كاركنان و سطح تحصیالت آنان را به عنوان یکی از 
عوامل اصلی زمینه ساز پیشبرد و موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها قلمداد می نمایند. 
یادگیری ســازمانی نیز به عنوان عامل مؤثری در مدیریت دانش ذكر شده است. این 
مفهوم اشــاره به این موضوع دارد كه دانش با سرعت بیشتری در حال كهنه شدن است. 
بنابراین یادگیری مادام العمر اعضای سازمان ضروری است. از طرف دیگر، نیروی انسانی 
)كاركنــان( متعهد كــه دارای توانایی های منحصر به فردی من جمله: تســلط بر فّناوری 
پیشرفته، توانایی تصمیم گیری و حل مسئله، توانایی خودكنترلی و خودراهبری هستند، 

عاملی تعیین كننده در استقرار مدیریت دانش به شمار می آیند. )عدلی، 1385(

1. Martensson
2. Yahya & Goh

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...
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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. )سامی1، 2011: 57( از جمله موارد مهمی كه در مدیریت منابع انسانی باید 
در نظر گرفت چگونگی به كارگیری نیروها، نگهداری و حفظ كاركنان، مهارت آموزی، رضایت 
شــغلی در سازمان ها است. افرادی نظیر لین و كو2 )2007: 1071( تنها دو عامل اصلی 
را برای موفقیت مدیریت دانش مورد تأكید قرار می دهند كه عبارت اســت از: یادگیری 

سازمانی و مدیریت منابع انسانی.

پژوهش های انجام شده
در باب مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش در سازمان، پژوهش های 
متعددی در ایران و خارج انجام شده است. با این حال، بررسی آن در یک محیط آموزشی 
ـ پژوهشی مانند دانشگاه علوم پزشکی كمتر انجام شده است. در این بخش، جهت اجتناب 
از تفصیل، نتایج و چکیده برخی از مهم ترین پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع 

تحقیق در قالب جدول شماره 1 ذكر شده است:
                  

جدول 1: خالصه ای از مهم ترین پژوهش های انجام شده در خصوص مدیریت دانش                  3

خالصه  نتایج پژوهشهدف پژوهشپژوهشگر

خاكپور و دیگران 
)1388(

رابطــه فرهنگ ســازمانی و 
مدیریت دانش 

فرهنگ سازمانی مشاركتی، انعطاف پذیر و نوآورانه رابطه 
مثبتی با تسهیم دانش دارد. همچنین رابطه بین فرهنگ 
ســازمانی و تسهیم دانش با توجه به روش تسهیم تعدیل 

می گردد.

ابوالقاسمی و 
دیگران )1390(

نقش مکانیزم های توانمندساز 
ر  ا ســتقر ا در  نی  زما ســا

فرایندهای مدیریت دانش

بین مکانیزم های توانمندســاز سازمانِی فّناوری اطالعات 
و فرهنگ ســازمانی با فرایندهــای مدیریت دانش رابطه  
مثبت و معنادار وجود دارد و بین ســاختار ســازمانی با 
فرآیندهــاي مدیریت دانش رابطه معناداری وجود ندارد. 
و از میان ســه توانمندساز ســازمانی، فّناوری اطالعات و 
فرهنگ ســازمانی بیشترین ســهم را در استقرار فرایند 

مدیریت دانش داشته اند.

1. Sumi
2. Lin & Kuo
1. JB Associates
2. Chang & Wang
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خالصه  نتایج پژوهشهدف پژوهشپژوهشگر

وانگ و اسپینوال 
)2005(

عوامــل مدیریتــی مؤثر بر 
پیاده ســازی موفق مدیریت 

دانش 

رهبــری و حمایت مدیریت، فرهنگ ســازمانی، فّناوری 
اطالعــات، اهداف راهبــردی، ارزیابی، زیرســاخت های 
سازمانی، فعالیت ها و فرایندهای سازمانی، مشوق ها، منابع، 

آموزش و مدیریت منابع انسانی.

اخوان و جعفری 
)2006(

پیاده ســازی  مهم  مســائل 
مدیریت دانش در سطوح ملی

تعامالت و ارتباطات، امنیت شغلی، فضای ریسک پذیری 
سازمان، مدیریت منابع انسانی، كار تیمی، تشریک دانش، 
آمادگی شــركت ها برای پذیرش مدیریت دانش، داشتن 
نگرش نظام منــد به مدیریت دانش، معمــاران مدیریت 
دانش، ابزارهای فّناورانه و پایگاه داده برای تحقیقات دانش، 

مستندسازی، مخازن دانش، ارزیابی عملکرد.

مؤسسه جی بی1 
)2007(

ارائه ابــزار آمادگی مدیریت 
دانش 

هوشــیاری و تعهــد، راهبرد، فرهنگ ســازمانی، تمركز 
خارجی، مشوق ها، فّناوری اطالعات، نگهداری و مراقبت، 

ارزیابی مداوم و كاربرد دانش.

محمدی و 
دیگران )2009(

ارزیابــی میــزان آمادگــی 
مدیریت دانش

وجود دیدگاه مناسب برای تغییر، زیرساخت فنی، ساختار 
سازمانی، پشتیبانی از تغییر، فرهنگ سازمانی 

چانگ و وانگ2 
)2009(

موفقیت  بــر  مؤثر  عوامــل 
پیاده سازی مدیریت دانش

خصایص كاركنــان، راهبرد، خصایــص مدیر، ممیزی و 
ارزیابی، فرهنگ سازمانی، شــیوه های عملیاتی، فّناوری 

اطالعات.

جالل الدین و 
دیگران )2009(

ارائه مــدل مفهومی آمادگی 
پذیــرش  بــرای  ســازمان 

فرایندهای مدیریت دانش

عوامل سازمانی شامل: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، 
زیرساخت فّناوری اطالعات و عوامل انسانی شامل: انتظار 
مزایای شــغلی از پذیرش فرایندهــای مدیریت دانش و 
انتظار سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش

وی و دیگران 
)2009(

ارتباطات  صنعــت  آمادگی 
پذیرش  به منظــور  مالــزی 

مدیریت دانش

راهبرد كســب و كار، ســاختار ســازمانی، تیم مدیریت 
دانش، نقشه دانش، بلوغ دانش، فرهنگ سازمانی، حمایت 

مدیریت، زیرساخت فنی، اندازه گیری عملکرد.

عوامل مؤثر در پیاده ســازی مقدادی )2009(
مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی، حمایت مدیران ارشد، آموزش، استراتژی، 
فّناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی.

والمحمدی 
)2010(

موفقیت  بــر  مؤثر  عوامــل 
مدیریت دانش

حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، زیرساخت های 
فّنــاوری، راهبرد مدیریت دانــش، اندازه گیری عملکرد، 
زیرساخت های سازمانی، فعالیت ها و فرایندها، پاداش ها و 
مشوق ها، محدودیت های منابع، تعلیم و آموزش، مدیریت 

منابع انسانی.

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...



144

راهبرد فرهنگ/ شماره سی ام/ تابستان 1394

خالصه  نتایج پژوهشهدف پژوهشپژوهشگر

عظیم پور و نیلی 
احمدآبادی 

)2014(

شناســایی عناصــر كلیدی 
اســتقرار مدیریت دانش در 

بیمارستان اصفهان
فرهنگ سازمانی، فرایندهای دانش و فّناوری اطالعات

رادریگو والیو و 
مانوئل1 )2014(

عوامــل ســازمانی حامــی 
در صنعت  دانــش  مدیریت 

خودرو برزیل

عوامل انســانی، حفظ و انتقال دانش اولیه، توسعه زمینه 
سازمانی، تشــویق فرایند یادگیری، فرهنگ و ساختار از 

فرایند استقرار مدیریت دانش حمایت می كنند.    

رفیع زاده و 
دیگران )2014(    

عوامل مؤثر بر آمادگی برای 
اســتقرار مدیریت دانش در 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت 

تجارت 

در این پژوهش هشــت متغیر فرهنگ سازمانی، رهبری 
ســازمانی، استراتژی ســازمانی، فّناوری اطالعات، كسب 
دانش، تبدیل دانش، ذخیره سازی و بهره برداری از دانش 
به عنوان عوامل مؤثر در اســتقرار مدیریت دانش شناخنه 
شده اند. در میان سه عامل اصلی، فّناوری اطالعات، عوامل 
سازمانی وعامل فرهنگ سازمانی به ترتیب بیشترین رتبه 

را داشته اند.        

یعقوبی و 
باقری زاده 
    )2014(

عوامل اصلی مدیریت دانش 
فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و فّناوری اطالعاتدر نیروگاه ایرانشهر

موغالی و دیگران 
)2015(

شناســایی و اولویت بنــدی 
عوامل مؤثر بر مدیریت دانش 

شــاخص های فرهنگ ســازمانی موافق و ســاختارهای 
سازمانی مناسب 

1

جدول 2: معیارها و زیرمعیارهای مدل های مختلف سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار 
مدیریت دانش   

توصیف عوامل ابعاد محقق 

شکســت تقبیح نمی شــود و به كشف و جستجوی 
دانش برای حل مسائل سازمانی ارج نهاده می شود.         فرهنگ یادگیری

گی
هن

 فر
ت

رفب
ظ موسی خانی و دیگران، 

)1389(
تیلور و رایت ) 2004(

رســتمی  و  زمردیان 
)1389(

افراد تمایل دارنــد كارها را در تعامل با دیگران و با 
ارزش افزوده بیشتر انجام دهند. فرهنگ کار تیمی

در سازمان این باور وجود دارد كه از راه افزایش دانش، 
فرصت های فردی و سازمانی بیشتری برای كاركنان 
خلق و فعالیت ها براساس شایستگی توزیع می شود.            

فرهنگ شایسته محوری

ســازمان برای كاركنان دانشی خود اهمیت زیادی 
قائل است و رضایت شغلی آنان در كانون توجه است. میزان حمایت سازمان

1. Rodrigo Valio & Manoel
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توصیف عوامل ابعاد محقق 

كانال های رسمی مناسب برای اطالع رسانی با كیفیت 
به كاركنان وجود دارد و كاركنان رضایت مند هستند.             کانال های ارتباطی    

نی
زما

سا
ی 

دها
راین

و ف
ها 

تار
اخ

س

دیگــران  و  اخــوان 
)1389(

مانتی و چاند )2004(
دیگران  و  عیســایی 

)1389(

آموزش ها براســاس مأموریت های سازمان تعریف و 
نظامی برای ارزیابی اثربخشی آن موجود است.         آموزش

در ســازمان دستیابی به اهداف با شاخص های قابل 
اندازه گیــری و دارای روابط علت و معلولی پایش و 

ردیابی می شوند.            
نظام ارزیابی عملکرد

بخشی از حقوق و مزایای كاركنان براساس عملکرد 
دانشی و فنی آنها محاسبه و پرداخت می شود.     پاداش مبتنی بر عملکرد

دستورالعمل هـا و رویه هـایی برای انتشار، جستجـو 
و دسترسـی آسـان به دانش و اطالعات وجود دارد.         میزان تمرکزگرایی

مدیران ارشد به حمایت همه جانبه از مدیریت دانش 
معتقد و همه كاركنان را تشویق می نماید.     حمایت و تعهد مدیریت

ییر
 تغ

ت
یری

مد

تیلور و رایت )2004(
دیگران  و  عیســایی 

)1389(
دیگــران  و  اخــوان 

)1389(
دیگــران  و  هالــت 

)2004(

كاركنان در فرایندهای تغییر مشاركت داده شده اند 
و كنتــرل بخشــی از فرایندها به خود آنها ســپرده 

شده است.    
مشارکت کارکنان

سازمان ظرفیت الزم را برای اطالع رسانی به موقع به 
كاركنانی كه هدف برنامه های مدیریت دانش هستند؛ 

دارد و از استراتژی تغییر تدریجی بهره می برد.            

اطالع رســانی و انتقال 
تغییر

یک معماری سازمانی كه اجتماعی تر، شفاف تر، آزادتر، 
منعطف تر و محترم تر نسبت به افراد باشد؛ وجود دارد.                 جو باز سازمانی

در حد نیازهای استراتژیک، سخت افزار مناسب نظیر 
سرور، فیبر نوری، رایانه های شخصی و... وجود دارد.    

فّناوری  زیرساخت های 
موردنیاز

نی    
سا

و ان
ی 

نش
 دا

ی،
 فن

ای
ت ه

اخ
رس

زی

تیلور و رایت ) 2004(
دیگران  و  عیســایی 

)1389(
و دیگــران  لگزیــان 

)1392(
موسی خانی و دیگران 

)1389(

كاركنان ســواد اطالعاتی درخصوص كار با اینترنت، 
اینترانت، نرم افزارهــای كاربردی مدیریت و غیره را 

دارند.
ICT مهارت در زمینه

سیســتم های اطالعاتی یکپارچه یا جزیره ای مانند
MIS ،MRP ،ERP و نظایر آن در ســازمان پیاده 

شده است.        

اطالعاتی  سیستم های 
خاص

كاركنان از شــبکه داخلی، سیستم های اطالعاتی و 
رایانه های شخصی برای افزایش راندمان و تعامالت 

بهره می برند.            

از  مؤثــر  اســتفاده 
زیرساخت ها    

آئین نامه ها و رویه های حفاظت و امنیت اطالعات در 
سازمان تدوین و جاری شده است.         سیاست های امنیتی کارا    

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...
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با مرور ادبیات پژوهش در خصوص عوامل مؤثر برای پیاده ســازی مدیریت دانش در 
سازمان ها و مدل های مختلف سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش این 
نتیجه حاصل می شــود كه عوامل متعددی در استقرار مدیریت دانش مؤثرند. در نمودار 

شماره 1 عوامل احتمالی و روابط میان آنها ترسیم شده است.            

 

بررســی ها نشان داد كه، اكثر تحقیقات انجام شــده درباره مدیریت دانش مربوط به 
محیط هــای صنعتی بوده و كمتر تحقیقی در خصــوص مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر 
استقرار آن در دانشگاه های علوم پزشکی كشور صورت گرفته است. لذا هدف این پژوهش 
آن است كه ضمن ارائه تصویر روشنی از وضعیت استقرار مدیریت دانش در میان كاركنان 
ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی برخی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش 

بپردازد. در این راستا پرسش های زیر تدوین و مورد بررسی قرار گرفته است: 
1. وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است؟

2. عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران كدام اند؟
3. اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی 

تهران چگونه است؟ 

روش پژوهش
شیوه این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات كاربردی و به لحاظ ماهیت، از نوع توصیفی 
ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام كاركنان ستادی دانشگاه، به تعداد 
278 بودند كه از این تعداد 96 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش 

زیرساخت هاي سازمانيرهبري و حمایت مدیریتي

ش
دان

ت 
ری

دی
ر م

قرا
ست

ا

فرایندهاي مدیریت دانشفرهنگ سازماني

انگیزش كاركنانفّناوري اطالعات

دسترسي به منابعراهبردهاي سازماني

آموزش كاركناناندازه ها و معیارها

نمودار 1: چارچوب مفهومی تحقیق
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نمونه گیری به این صورت بود كه ابتدا فهرستی از تمام كاركنان ستادی )شامل 278 نفر( 
از واحد معاونت نیروی انسانی دانشگاه تهیه گردید و به هریک از آنها از 1 تا 278 كد داده 
شد، سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفی 96 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت 
محاســبه حجم نمونه مقدار p برابر با 0/5 در نظر گرفته شده است. زیرا اگر p=0/5 باشد، 
n حداكثر مقدار ممکن خود را پیدا كرده و نمونه به حد كافی بزرگ می شود. با قرار دادن 
سطح اطمینان 95% و خطای 5%، حجم نمونه ارزیابان برابر 96 نفر محاسبه شد. كه پس از 
جمع آوری پرسشنامه ها، دو پرسشنامه ها به دلیل مخدوش بودن از تحلیل كنار گذاشته شد.    

جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش محقق ســاخته )با 
اســتفاده از مدل نوناكا( در 24 گویه و طیــف لیکرت )پنج درجه ای( با پایایی 0/92 كه 
مؤلفه های نیاز به دانش، مؤلفه توســعه و بهبود دانش، مؤلفه نشــر دانش، مؤلفه كاربرد 
دانــش، مؤلفه حفظ و ذخیره دانش، مؤلفه تشــخیص دانش، مؤلفــه ارتباط با عملکرد 
اقتصادی و مؤلفه مهارت در تغییر را می ســنجند و جهت تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت 
دانش از پرسشنامه محقق ساخته شــامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی؛ ساختار سازمانی؛ 
ساختار دانش؛ زیرساخت  فّناوری اطالعات؛ عوامل محیطی، دسترسی به منابع؛ مشاركت 
كاركنان؛ عوامل مدیریتی با ضریب آلفای كرونباخ )محاسبه شده( 0/82 استفاده گردید؛ 
كه بیانگر ثبات و همســانی درونی پرسشنامه ها می باشــد و جهت بررسی روایی ابزار از 
نظر اســاتید و افراد مطلع كلیدی اســتفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار 
توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه های آماری 
نظیر؛ فراوانی، درصد، میانگین و در ســطح آمار اســتنباطی   از آزمون تحلیل عاملی و از 

آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل استفاده شده است.        

یافته های پژوهش
همان گونه كه در جدول 1 مشــاهده می شود، از بین پاسخگویان 74 نفر )77/1%( زن و 
20 نفر )20/8%( مرد هستند. به عالوه تعداد افرادی كه كمتر از 25 سال دارند برابر با 7 
نفر )7/3%(، افرادی كه بین 30-25 سال دارند برابر با 20 نفر )20/8%(، افرادی كه بین 
35-30 ســال دارند برابر با 26 نفر )27/1%(، تعداد افرادی كه بین 40-35 ســال دارند 
15 نفر )15/6%(، افرادی كه بین 45-40 سال دارند 13 نفر )13/5%( و در نهایت تعداد 

افرادی كه سن باالتر از 45 سال دارند برابر با 5 نفر )5/2%( است.     

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...
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  جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی

متغیر

سنجنسیت

مردزن

سخ
 پا

ون
بد

25
از 

تر 
كم

25
-3

0

30
-3

5

35
-4

0

40
-4

5

45
از 

تر 
یش

ب

سخ
 پا

ون
بد

74202720261513512فراوانی

77/120/82/17/320/827/115/613/55/212/5درصد

سؤال اول پژوهش: وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران چگونه است؟

از آنجا كه پرسشــنامه وضعیت مدیریت دانش در طیف لیکرت پنج درجه ای و داری 24 
گویه بوده و مقیاس سنجش داده ها رتبه ای است در نتیجه داده ها با میانه توصیف خواهد 
شد. بنابراین حداقل نمره ممکن 24 و حداكثر امتیاز برابر 120 می باشد، به منظور بررسی 
وضعیت اسقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران نمرات به دست آمده در این 
مقیاس در سه سطح نامطلوب )56-24(، نسبتاً مطلوب )88-57( و مطلوب )89-120( 
طبقه بندی گردید. در جدول 2، وضعیت اســقرار مدیریت دانش براساس تعداد و درصد 
افرادی كه نمرات آنها در مقیاس مدیریت دانش در محدوده هركدام از طبقات ســه گانه 

قرار می گیرد، مشخص گردیده است. 
بررسی ها نشان داد كه 74/4% پاسخگویان میزان استقرار مدیریت دانش را در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران نسبتاً مطلوب ارزیابی كرده اند. 20/21% درصد از پاسخگویان استقرار 
مدیریت دانش در دانشگاه مذكور را نامطلوب قلمداد كرده و تنها 5/31% از آنها وضعیت 
مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی تهران را مطلوب ارزیابی نموده اند. به طوركلی می توان 
نتیجه گرفت كه اســتقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح نسبتاً 

مطلوبی قرار گرفته است. 

           جدول2: وضعیت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران         

مطلوبنسبتًا مطلوبنامطلوب طبقه

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیمقیاس                  شاخص

1920/217074/455/31مدیرت دانش
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همچنیــن نمرات مربوط به مؤلفه های مدیریت دانش از نظر پاســخگویان )كاركنان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران( به صورت زیر بوده است:        

جدول 3: وضعیت مؤلفه های مدیریت دانش

وضعیتنمرهمؤلفه ها

نسبتاً مطلوب2/82نیاز به دانایی

نسبتاً مطلوب2/92توسعه و بهبود دانایی

نسبتاً مطلوب2/61نشر دانایی

نسبتاً مطلوب2/86كاربرد دانایی

نسبتاً مطلوب2/85حفظ و ذخیره دانایی

نامطلوب2/53تشخیص دانایی

نسبتاً مطلوب3/02ارتباط با عملکرد اقتصادی

نسبتاً مطلوب2/95مهارت در تغییر

جدول 3 نشان می دهد كه مؤلفه ارتباط با عملکرد اقتصادی در بین مؤلفه های مورد 
بررسی مدیریت دانش در این پژوهش نمره باالتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

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

برای شناسایی عوامل كلیدی مؤثر بر مدیریت دانش، تحلیل عاملی اكتشافی به كار گرفته 
شــد. مقدار آماره KMO حدود 0/88 به دست آمد كه نشانگر كفایت نمونه است. معنادار 
بودن آزمون كرویت بارتلت نیز نشان داد كه شرایط تحلیل عاملی برقرار است. با استفاده 
از روش تحلیــل مؤلفه هــای اصلی و چرخش واریماكس، كلیــه 35 متغیر پژوهش به 7 
عامل خالصه شدند. اولین عامل فرهنگ سازمانی با میزان واریانس 11/36 در اولویت قرار 
داشــته و عامل مدیریتی با واریانس 11/19 در جایگاه دوم، عامل زیرساخت های فّناوری 
اطالعات با واریانس 10/86 در رتبه ســوم، عامل چهارم ساختار سازمانی حدود 10/60 
واریانس متغیر وابسته را تبیین می كند، عامل پنجم عوامل محیطی دارای واریانس 9/76 
عامل ساختار دانش با واریانس 7/73 در جایگاه ششم و عامل هفتم مشاركت كاركنان با 
واریانس 4/33 در جایگاه آخر قرار دارد. در ضمن، محاســبه آلفای كرونباخ برای هر یک 

از عوامل گویای اعتبار باالی عوامل احصاءشده است.

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...
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جدول 4: جدول بارهای عاملی، مقدار ویژه، واریانس هر عامل

شاخص هاعوامل
عوامل

1234567

ی 
مان

ساز
گ 

هن
فر

0/771فرهنگ اعتمادمحور

0/689فرهنگ كار گروهی

0/649جو باز سازمانی

0/638یادگیری از شکست و اشتباه ها

0/614فرهنگ خالقیت و نوآوری

0/608فرهنگ تسهیم دانش

تی
یری

مد
ل 

وام
ع

0/672پذیرش سیستم مدیریت دانش

0/625ارتقاء مبتنی بر شایستگی دانشی

0/583جذب و حمایت از كاركنان دانشی

0/581حمایت مدیریت از پروژه های دانش محور

0/560تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمان

0/558ایجاد شبکه های دانش
ی 

اور
 فّن

تم
یس

 س
ت

اخ
رس

زی
ات

الع
اط

0/644دسترسی به زیرساخت های شبکه و سخت افزار

0/636دسترسی به نرم افزارهای كاربردی

0/568دسترسی به كاركنان فّناوری

0/559سازو كارهای بحث مجازی

نی
زما

سا
ار 

خت
سا

0/692ساختار تسهیل كننده اكتشاف دانش 

0/683ساختار حامی رفتار جمعی

0/668ساختار شبکه ای

0/651تخصیص منابع با رویکرد انتشار دانش

0/624عدم رسمیت گرایی

0/594كانال های ارتباطی غیررسمی

0/512تشویق كار تیمی
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شاخص هاعوامل
عوامل

1234567

طی
حی

ل م
وام

ع

0/618سیاست های دولت

0/586حمایت های مالی

0/549عوامل فنی و تکنولوژیکی

0/513انتقال تحقیق و توسعه

ش
 دان

تار
اخ

س

0/624دانش نیازسنجی

0/539دانش فنی طراحی محصول

0/489دانش ضمنی سازمانی

0/448دانش مرتبط با رقبا

ان
ركن

 كا
ت

ارك
مش

0/613معرفی ایده ها و روش های جدید

0/603مشاركت در تسهیم دانش

0/453به كارگیری نظام پیشنهادها

0/413استفاده از ظرفیت كامل افراد

8/2218/1757/9337/7397/1255/6493/161ارزش ویژه

11/3611/1910/8610/609/7617/7384/330درصد واریانس

0/920/930/930/880/870/840/78آلفای كرونباخ

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

همان طور كه در جدول 5 مشــاهده می شــود اهمیت و اولویت عوامل مؤثر بر اســتقرار 
مدیریت دانش از نظر پاســخگویان عبارت اند از: فرهنگ سازمانی با میانگین 4/4 )اول(؛ 
عوامل مدیریتی با میانگین 4/3 )دوم(؛ زیرســاختار سیستم فّناوری اطالعات با میانگین 
4/1 )سوم(؛ ساختار سازمانی با میانگین 4/06 )چهارم(؛ عوامل محیطی با میانگین 4/0 
)پنجم(؛ دسترسی به منابع و ساختار دانش با میانگین 3/85 )ششم( و مشاركت كاركنان 

با میانگین 3/63 )هفتم(.      

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...



152

راهبرد فرهنگ/ شماره سی ام/ تابستان 1394

جدول 5: میانگین رتبه ها و رتبه بندی عوامل بر مبنای آزمون فریدمن

اولویت میانگین رتبه هاعوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانشآزمون فریدمن

اول4/4فرهنگ سازمانی 94تعداد
chi-square66/006دوم4/3عوامل مدیریتی

d.f6سوم4/1زیرساختار سیستم فّناوری اطالعات
Sig0/000چهارم4/06ساختار سازمانی

پنجم4عوامل محیطی

ششم3/85ساختار دانش

هفتم3/63مشاركت كاركنان

بحث و نتیجه گیری
همان طور كه پیش تر ذكر شــد هدف پژوهش حاضر شناســایی وضعیت مدیریت دانش 
و عوامل مؤثر بر اســتقرار آن در دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، بود. از این رو، 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 ارائه شــده در این پژوهش، عوامل مؤثر بر اســتقرار مدیریت دانش شامل ابعاد 
فرهنگ سازمانی، راهبرد و رهبری، ساختار سازمانی، زیرساخت فّناوری اطالعات و منابع 
انســانی، ساختار ســازمانی و... بودند. هر یک از این ابعاد، خود شامل زیرمتغیرهایی نیز 
بودند. بســیاری از این متغیرها در پژوهش های پراكنده به عنوان عوامل مؤثر بر آمادگی 
مدیریت دانش معرفی شدند. در این باب مشخص گردید كه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
از نظر مدیریت دانش در ســطح نسبتاً مطلوبی قرار گرفته است. این نتیجه با یافته های 
كرمی )1384(، بهامیریان )1385(، هماهنگ است و تفاوت چندانی بین پژوهش حاضر 

و تحقیقات مشابه انجام گرفته در ایران وجود ندارد. 
نتایج دیگر تحقیق نشــان داد كه اوالً اســتقرار مدیریت دانش در دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران، از منظر كاركنان ســتادی، به ترتیب از عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل 
مدیریتی، زیرساختار سیستم فّناوری اطالعات، ساختار سازمانی، عوامل محیطی، ساختار 
دانش و مشــاركت كاركنان تأثیر می پذیرد. این یافته با یافته های پژوهش ابوالقاسمی 
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و دیگــران )1390(؛ وانگ و اســپینوال )2005(؛ اخوان و دیگران )2006(؛ مؤسســه 
جــی بی )2007(؛ محمدی و دیگران )2009(،؛ چانگ و وانگ )2009(؛ جالل الدین و 
دیگران )2009(؛ وی و همکاران )2009( و والمحمدی )2010( همســو می باشند. با 
توجه به نتایج تحقیق می توان گفت كه، از نظر كاركنان ســتادی سهم برخی از عوامل 
بنا به شــرایط محیطی و كاری بیشتر از بقیه اســت. می توان 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 زمینه های الزم برای اشتراك گذاری دانش در طول اجرای 
مدیریت دانش را فراهم كرده و با تأكید بر ارزش دانش، خلق و اشــتراك گذاری آن را 
تشــویق كند. همچنین فرهنگ ســازمانی باید زمینه های اعتماد مبتنی بر همکاری را 

در سازمان ایجاد نماید.    
مدیریت و رهبری نیز مفهومی وابســته به راهبرد مدیریت دانش است و به كارگیری 
مدیریت دانش نیاز به حمایت های مدیریت ارشد )در جهت تخصیص منابع و زمان برای 
طرح هــا و برنامه های مدیریت دانش( دارد. در واقع می توان گفت كه اصل ضروری برای 
موفقیــت در برنامه های مدیریت دانش، ایجاد تعهد راهبردی مســتمر به مدیریت دانش 
توســط مدیران ســطح باال و ارشد سازمانی است و رهبری در عرصه مدیریت دانش باید 

نشان دهنده ویژگی های خاصی باشد كه به مدیریت دانش منجر شود. 
از طرفی زیرســاخت تکنولوژی اطالعات نیز به عنوان عامل نسبتاً جدید در مقایسه با 
سایر عوامل، تأثیر قابل توجهی در كاركرد سازمان ها، نیروی انسانی و تخصص های آنها دارد 
و تأثیرات عمیق در روند كارهای اجرایی )براساس زیرساخت( بر تمامی اجزای تعامالت 
سازمان با داخل و خارج از خود خواهد گذاشت. زیرا فّناوری اطالعات قادر به جستجوی 
ســریع، دسترسی و بازیابی اطالعات، پشتیبانی، همکاری و ارتباط میان اعضای سازمان 
اســت. ساختار سازمانی یک فاكتور مهم در به كارگیری فّناوری محسوب می شود. به طور 
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 كنترل و سیســتم های سنتی نظارت دارد. همچنین منابع انسانی كه می توان از 
آنها به عنوان عامل حركت ســازمان نام برد، تأثیر عمیق بر چرخه دانش خواهد داشــت. 
به طوركلی بحث افراد در ســازمان به عنوان كمک دهنده های انســانی شامل مهارت ها و 

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن ...
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نقش های دانشی، انگیزش و خود واكنشی، تقویت، شبکه های یادگیری/ اجتماعی، گفتگوها، 
هماهنگی و خالقیت مطرح می شوند. 

محدودیت های تحقیق
هرچند تحقیق حاضر اولین تحقیقی است كه در این رابطه در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
انجام شده است، ولی دارای محدودیت است. ما قادر به استفاده از نظرات صاحب نظران و 
مدیران دانشگاه به دلیل تغییرات وسیع در سطوح مختلف مدیریتی نبودیم. بنابراین برای 
كســب نتایج جامع تر در خصوص عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش، نیازمند مطالعه 
دیگری از منظر متولیان دانشگاه نظیر خبرگان یا مسئوالن متولی استقرار مدیریت دانش 

با استفاده روش های كیفی هستیم.

پیشنهادها
استقرار و پیاده سازی موفق نظام مدیریت دانش، در گرو توجه همه جانبه به ابعاد مختلف 
آن است. با عنایت به نتایج تحقیق جهت ارتقای سطح آمادگی دانشگاه اقداماتی به شرح 

ذیل توصیه می گردد:    
1. طبق نتایج، برای اســتقرار مدیریت دانش، فرهنگ ســازمانی نسبت به فّناوری و 
امثال آن مهم تر می باشد. بنابراین حفظ و تقویت مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر مدیریت 
دانش باید از اولویت های دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد لذا ضروری است فرهنگ 

سازمانی باز، مدیریت مشاركتی و پرسش و مطالعه در دانشگاه نهادینه گردد. 
2. بــا توجه به اهمیت فّناوری اطالعــات به عنوان عامل تأثیرگذار و غیرقابل انکار در 
اســتقرار فرایند مدیریت دانش در دانشــگاه، پیشنهاد می شــود، دوره های آموزشی 
كوتاه مدت و میان مدت برای آموزش فّناوری های جدید برای كاركنان برگزار گردد.       

3. با عنایت به نقش منابع انســانی و ســاختار سازمانی در استقرار مدیریت دانش در 
دانشــگاه، توصیه می شود در حوزه منابع انســانی و در فرایند استخدام از نیروهایی 
اســتفاده شود كه به یادگیری، خلق و تبادل دانش تمایل دارند و در سیستم ارزیابی 
عملکرد برای ارزیابی مشاركت كاركنان باید براساس فرایند تبادل و استفاده از دانش 
این ارزیابی صورت گیرد. سیســتم های آموزشی باید براساس ایجاد انگیزه یادگیری 
عمیق تــر و به كارگیری آموخته ها در محیط كار و انتقال به همکاران طراحی شــود. 
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سیســتم پاداش دهی مادی باید براساس تشــویق و تقدیر از كسانی باشد كه زمینه 
انتقال دانش و مشاركت بین افراد را ایجاد كرده اند.                   

4. در خصوص ساختار سازمانی الزم است فرایندها، رویه ها و دستورالعمل ها مستمراً 
بازنگری و نقایص رفع گردد. از سیســتم ها و تکنولوژی جدید در ســاختار دانشــگاه 
اســتفاده شود و با ایجاد واحد سیستم ها و روش ها كه در ارتباط مستقیم با مدیریت 

دانش اند به طراحی سیستم و روش های جدید بپردازند.               
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