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چکیده
هدف این مقاله ارزیابی وضعیت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی جهت استقرار مدیریت دانش است. پژوهش 
حاضر با روش توصیفی – زمینه یابی به بررسی وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی جهت استقرارمدل مناسب مدیریت 
دانش پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی تشکیل داده که تعداد آنها 1953 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 318 
از  استادان وکارکنان(  تعداد  )بر حسب  نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به کمک روش  تعداد  این  تعیین و  نفر 
جامعه آماري انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته 47 سوالي در مقیاس لیکرت بود که 
بر اساس مدل نظري تحقیق تهیه شده و روایي آن با استفاده از نظرات استادان و متخصصان وپایایي آن از 
طریق اجراي آزمایشي و ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده هاي حاصل از 
اجراي پرسش نامه از روش هاي آماري K_S ، t ، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبي LSD استفاده شده است. 
یافته های پژوهش نشان داد که در این دانشگاه وضعیت مولفه هاي نیروی انسانی مناسب می باشد، وضعیت 
ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در حد متوسط است، وضعیت فناوری اطالعات برای کاربرد مدیریت دانش 
مناسب نیست. بین دیدگاه استادان وکارکنان در زمینه فناوری اطالعات و ساختار سازمانی تفاوت معنی داری 
وجود ندارد و بین دیدگاه ها در زمینه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش تفاوت وجود دارد. در پایان 
بر مبنای نتایج پژوهش پیشنهادهایي جهت بستر سازی استقرار مدیریت دانش، مدل اجرایی ومراحل وگام های 

پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه ارائه شده است.
واژه های كلیدی: دانش، مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی، نیروی انسانی، فناوری 

اطالعات ودانشگاه.
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مقدمه
آموزش عالی در خالل 20 سال گذشته در سراسر دنیا، تحت تأثیر تغییرات چشم گیر قرار گرفته است وبه 
دنبال چالش های جدید ومحیط در حال تغییر، موضوع رهبری ومدیریت آموزش عالی را پیش از پیش مورد 
تأکید قرار می گیرد. همگامی با این تغییرات مستلزم درک پدیده های تغییر سریع، رقابت پذیری، عدم قطعیت 

وافزایش خطر زوال سازمانی است. در این زمینه می توان به 5 نوع دگرگونی اشاره نمود:
آموزش عالی به طور فزاینده ای به سوی جهانی شدن به پیش می رود.

سیستم آموزش عالی با ویژگی های یک بازار توسعه می یابد.
هزینه های عمومی جوابگوی افزایش شمار دانشجویان نیستند.

نگرانی در مورد کیفیت در آموزش عالی افزایش یافته است.
.) 2006,xianming(.برنامه های درسی دانشگاهی به طور فزاینده ای به سمت شغل محوری به پیش می رود

مدیریت دانش، توانایی مدیریت دانشگاه ها برای یادگیری از محیط پیرامون خود را افزایش می دهد وهمچنین 
موجب افزایش استفاده در فرآیندهای آکادمیک با به کارگیری ابزارها وتکنولوژی جدید می شود. مدیریت دانش، 
آموزشی وبرنامه ها در محیط  استادان، دانشجویان، دوره های  بین  وارتباطات موجود  آزمودن همپوشانی  برای 

.)2006,psarras(.آموزشی دانشگاه ها استفاده می شود
در کشور ما، برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی کشور که برای سال های 
1385 تا 1388 طراحی شده است، توسعه مبتنی بر دانایی به عنوان یک راهبرد اصلی جهت رسیدن به توسعه 
پایدار در برنامه گنجانده شده است، اما سوال اساسی که مطرح می شود این است که وقتی در برنامه توسعه 
اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشور دانایی به عنوان یک راهبرد اصلی مطرح می شود، سازمان های کشور ما تا 
چه حد مبتنی بردانایی هستند؛ به خصوص دانشگاه ها که محل تولید علم ودانش است؟ آیا دانشگاه ها بستر های 
سازمانی الزم را برای دانایی مدار شدن دارند؟ بررسی بسترها وزیر ساخت ها به منظور کاربرد سیستمی نوین 
به خصوص با توجه به ماهیت اجتماعی وپیچیدگی سازمان های انسانی از این لحاظ اهمیت دارد، که استفاده 
از مدل های تجربی مربوط به رویکردهای نوین مدیریت بدون توجه به آماده بودن بسترها وبررسی نقاط قوت 
وضعف آن ها غالبأ با شکست وناکامی مواجه می شود.دانشگاه های ما هنوز به صورت سنتی اداره می شوند، نظام 
فناوری اطالعات در دانشگاه های ما وضعیتی مناسب ندارد، همه کاستی ها ی ذکر شده ضرورت تحول همه 
جانبه را در نظام علمی ودانشگاه های کشور وحرکت آنان به سوی دانایی مداری را خاطر نشان می سازد، از این 
رو بررسی شرایط وویژگی های دانشگاه ها به منظور هدایت آن ها به سوی دانایی مداری اجتناب ناپذیر می باشد .

کیدول وهمکاران 1)2000( در پژوهش خود مشاهده کردند که موسسات آموزش عالی می توانند با کاربرد 

1. keydol et al
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مدیریت دانش، مأموریت سازمانی خود را توسعه دهند. آن ها اذعان نمودند که موسسات آموزش عالی، آماده 
پذیرش مدیریت دانشمند ونیازمند یک برنامه رسمی ومستند برای کاربرد مدیریت دانش در سطوح سازمانی 
خود هستند. آن ها پیشنهاد کردند که موسسات آموزش عالی در شروع طراحی سیستم مدیریت دانش می توانند 

از بهترین الگوها، درس هایی که در خالل اجرای برنامه های مختلف می آموزند، استفاده نمایند.
کرونین وداونپورت1 )1998(، پیشنهاد کردند که دانشگاه ها بتوانند از طریق مدیریت دانش، فضایی را ایجاد 

نمایند که اطالعات آشکار وضمنی2 توسط کارکنان واعضای هیأت علمی تسهیم گردد.
راولی3)2006(، پیشنهاد می کند که تلفیق مفاهیم مدیریت دانش در دانشگاه ها می تواند به افزایش اثر بخشی 

مشارکت از بیرون وافزایش بهره وری کارکرد های درون سازمانی منجر شود.
با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش به ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 
جهت کاربرد مدیریت دانش پرداخته می شود ومدل های مدیریت دانش در دانشکده ها بررسی می شود تا بتوان 
مدل مناسب جهت پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزادواحد تهران مرکزی را پیشنهاد نمود. بر این اساس 

پژوهشگران برای دستیابی به هدف اصلی 9 سوال مطرح کردند که سوال ها عبارتند از:
1- آیا فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است ؟
2- آیا ساختار سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است ؟

3 - آیا منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرارنظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است ؟
4- آیا فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش از شرایط مناسب برخوردار است؟

5- آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فناوری اطالعات تفاوت وجود 
دارد ؟

6- آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با ساختار سازمانی تفاوت وجود دارد ؟
7- آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با منابع انسانی تفاوت وجود دارد ؟

8- آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فرهنگ سازمانی تفاوت وجود 
دارد ؟

9-آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد؟ 

پیشینه و مدل نظري تحقیق
وقابل دسترس  یافتن، سازمان دهی  برای  به طور سیستماتیک  دارد که  اشاره  اقداماتی  به  دانش  مدیریت 

1. Cronin and Davenport
2. Explicit and tacit information
3. Rowley
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صورت  سازمان  در  دانش  وتسهیم  مستمر  یادگیری  فرهنگ  وتقویت  سازمان  فکری  سرمایه های  نمودن 
می گیرد. )sharifoddin,s.o :2004( . فرهنگ اصطالحات مدیریت دانش )1998 (: مدیریت دانش فرایند 
سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازمان دهی، پاالیش ونمایش اطالعات است. به طریقی که درک کارکنان در 
زمینه خاص بهبود واصالح شود وسازمان بصیرت ودرک بهتری از تجربیات خود کسب کند )عدلی ، 1384، 
ص44 (. مدیریت دانش، صرفأ به مدیریت فناوری نمی پردازد، بلکه مدیریت دانش به مدیریت بر افراد سازمانی 
است که بتوانند دانش خود را به طور کارآمد وموثر تسهیم نمایند. همچنین تسهیم دانش یکی از فرآیندهای 
دانشی است که چرخه حیات دانش در درون سازمان، به ویژه توزیع دانش را در سراسر سازمان شکل می دهد.
برداری سریع، موثر، کارآمد  بهره  دانش  . .هدف اصلی مدیریت   )  2002,Birkinshaw& Sheehan  (
ونوآورانه از منابع ودارایی های دانش، زیر ساخت ها، فرآیندها وفناوری ها در راستای اهداف دانشگاهی است.
)Tikhomirova&Gritsenko&Pechenkin , 2008 (. بر پایه تعاریف فوق مدل هاي مختلفي در 

زمینه مدیریت دانش ارائه شده است. 
مدل معماری دانش گوپتا، شارما وهسو1 )2003(: این مدل از 3 الیه )الیه ارائه دانش، الیه مدیریت دانش 
والیه منابع داده ای( تشکیل شده است و برپایه وب طراحی شده است و بر روی توانایی عملیاتی متداخل اجزای 

سیستم تمرکز دارد و پشتیبان موارد ذیل است:
ابزار  - دسترسي به منابع اطالعاتي داخلي و خارجي، مخازني که داراي دانش صریح هستند، فرآیندها و 
پشتیبان براي کسب، پاالیش، طبقه بندي،ذخیره، بازیابي، انتشار و ارائه دانش. افراد دانشگر سازمان، شامل: 

تسهیل کنندگان دانش، محافظان دانش و مهندسان دانش.
گروه گارتنر2)2001( در یکي از گزارش هاي خود یک مدل معماري مدیریت دانش چند الیه اي ارائه دادند. 
در پایین ترین سطح، معمواًل اینترانت و اکسترانتي که از پایگاه هاي خدمات وخدمات شبکه تشکیل شده اند، به 
عنوان پایگاهي براي ارسال برنامه هاي کاربردي مدیریت دانش مورد استفاده قرار مي گیرند. پایگاه هاي داده 
اي و برنامه هاي کاربردي گروه کاري )اولي با داده ها سروکار دارد و دیگري با کمک کردن به افراد در گروه 
هاي کاري(اجزاي سیستم را در سطح بعدي تشکیل مي دهند .در معماري گروه گارتنر، این جزء سطح بعدي، 
بازیابي دانش نامیده مي شود که شامل عملگرهاي اسناد و پایگاه داده ها )براي به کارگیري دارایي هاي داده 
اي و اطالعاتي مختلف سازمان( عملیات بازیابي دانش و نقشه هاي دانش ادراکي)فرضي( و فیزیکي)عملیاتي( 
است. باالي سطح بازیابي دانش در برنامه هاي کاربردي کسب وکار، غالبًا یک واسط کاربري وب به کار مي 
رود. در این مدل دو مسئله جلب توجه مي کنند، نخست این که معماري مدیریت دانش گروه گارتنر، شامل 

1. Gupta,Sharma&Hesso
2. Gartner
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برنامه هاي کاربردي و خدماتي است که طبقه بندي شده اند و داراي نقش هاي مکمل هستند. هیچ زیر ساختار 
این که  ندارد. دوم  را  نیازهاي مدیریت دانش یک سازمان  برآورده ساختن تمامي  توانایي  یا سیستم واحدي 
بازیابي دانش به عنوان جدیدترین بخش اضافه شده به زیرساختار فناوري اطالعات است و مرکز کل معماري 

مدیریت دانش است.
طبق مدل قابلیت های سازمانی علي رغم اهمیت زیادي که سازمان هاي امروزي براي مدیریت دانش قائل 
مي شوند، بسیاري از فعالیت هاي انجام شده در این زمینه با شکست مواجه مي گردند. به منظور اطمینان یافتن 
از موفقیت فعالیت هایي که در زمینه مدیریت دانش صورت مي گیرد، باید به شناسایي و ارزیابي قابلیت هاي 
سازماني مورد نیاز براي اجراي این فعالیت ها پرداخت. قابلیت هاي شناسایي شده در این مدل شامل قابلیت 
هاي زیر بنایي دانش ) فرهنگ ، ساختار و تکنولوژي( و قابلیت هاي فرایند دانش( کسب دانش، تبدیل دانش، 

)2001 ,Gold( مي باشد )به کارگیري دانش و حفظ دانش
چالش اصلی مدیریت دانش تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش نهان به دانش عیان است. به طور کلی در 
بازنمایی دانش نهان نقطه نظرهای مختلفی وجود دارد. بعضی صاحب نظران چون کیم  خصوص چگونگی 
و همکاران1 وی معتقدند که دانش ضمنی، موجودیتی با ماهیت بازنمون دارد، حال آن که بسیاری از صاحب 
نظران همچون نوناکا، راین، مولر و سنو2)2000(، ویکاری و ترویلو3)2000( کیدول وندر لیند و جانسون4 )2001( 
و داورپناه و آرمیده)1384( به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اذعان دارند که دانش ضمنی به سادگی کد گذاری 
نمی شود و قابلیت انتقال آن پایین است. بعضی نیز چون زوارقی)1386( به فرآیند تقویت مهارت های مدیریت 
دانش شخصی دانشکار در جهت آشکارسازی دانش نهان خود اشاره می کنند. با مروری بر متون منتشر شده در 
این زمینه می توان گفت که پژوهش های حوزه مدیریت دانش گرایش زیادی به استخراج و مهار دانش نهان 
از این  از اهداف مدیریت دانش حصول اطمینان  نیز بیان می دارد، یکی  دارند. همان گونه که هیث5)2003( 
نکته است که دانش»نهان« در سطح سازمان گردآوری و به اشتراک گذارده شده است. اما پیش از پرداختن به 
روش های استخراج دانش نهان اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که نظریه پردازان مختلف بر سر ماهیت 

دانش نهان نیز اختالف نظر دارند.
 ارسطوپور)1386( راه هایی در جهت استخراج دانش نهان پیشنهاد می کند. از جمله ی این روش ها عبارتنداز: 
نگارش و مستندسازی؛ برگزاری نشست ها، سمینارها و کنفرانس ها؛ مشارکت دادن کارکنان خبره و دارای 
دانش ارزشمند در امر آموزش، مصاحبه و تصویربرداری؛ ایجاد شبکه های اشتراک دانشی؛ ایجاد شرایط الزم 

1. Kim et al
2. Nonaka,Rain,Moler&seno
3. Vicari &Troilo
4. Kidwell
5. Heath
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جهت تعامل بیشتر کارکنان.اشتراک گذاشتن دانش، نکته ای مهم دیگر در میان استادان دانشگاه است. نیومن1 
در سال 2004عنوان می دارد که مقاله مشترکی که توسط دو یا چند نویسنده نوشته می شود، در واقع حاکی از 
همکاری و اشتراک دانش میان آن هاست و این نوع همکاری ها باعث ایجاد یک شبکه«تألیف مشترک« میان 
نویسندگان می شود.رحیمی وفتاحی هم در سال 1386 عنوان می دارند که تألیف مشترک یکی از روش های 

اشتراک دانش غیر رسمی است. 
یانگ یونگ2 )2005(در پژوهشی به بررسی کاربرد نظام های مدیریت دانش در یک موسسه آموزش عالی 
خصوصی در کشور تایوان پرداختند. محققان در این پژوهش به مدل چند بعدی دست یافتند. در این پژوهش 
اعضای هیات علمی  با  از جلسات طوفان مغزی  استفاده  با  آموزش عالی  انداز موسسه  ترسیم چشم  به  ابتدا 
پرداختند و سپس در این پژوهش جهت فرهنگ تسهیم دانش موضوع رهبری مورد بررسی قرار گرفته است. 
پژوهشگران پس از تدوین راهبردهای مدیریت دانش با چشم انداز سازمانی و آکادمیک طی مدلی به تشریح 

گام ها و رویه های اجرایی آن پرداخته اند.
مک کارتی3 )2006( : در رساله دکتری تحت عنوان »مدیریت دانش : ارزیابی راهبردها و فرآیندهای کاربردی 
در آموزش عالی« که در دانشگاه نوا4 انجام گرفته است، به بررسی و تحقیق در زمینه کاربرد فرایندهای مدیریت 
دانش مورد استفاده در صنعت در حوزه آموزش عالی می پردازد. این پژوهش ، تلفیق نوآوری های مدیریت دانش 

در فرهنگ سازمانی موسسات آموزش عالی با روش موردی بررسي مي کند.
دادف  انجام  فلوریدا  دانشگاه  در  دکتری  دوره  رساله  قالب  در  که  پژوهشی  در   )2006( اسمل5  کوکاس   
از  برخی  پرداخت.  متحده«  ایاالت  دانشگاه های  در  استفاده  مورد  دانش  مدیریت  راهبردهای  و  »فرایندها  به 
یافته های این پژوهش عبارتند از این که دانشگاه های مورد مطالعه در استفاده از راهبردهای مدیریت دانش 
باالتر از سطح متوسط و در استفاده از فرایندهای مدیریت دانش پایین تر از سطح متوسط بودند و فناوری ، 
کاربردی ترین استراتژی مدیریت دانش و ارزیابی کمترین کاربرد را در دانشگاه های مورد مطالعه داشته است. 
وی در این مطالعه از رهبری ، فناوری، فرهنگ و ارزیابی به عنوان راهبردهای مدیریت دانش در محیط های 

آموزش عالی نام می برد.
مارتین6)2006( چند هدف کلی را برای تدوین راهبردهای مدیریت دانش در دانشگاه مشخص کرده است. 
حفاظت از دارایی های معنوی سازمانی از طریق فراهم کردن دانش درون سازمانی، تشویق فرآیند خلق دانش 

1. Niyoman
2. Yaying &Yung
3. Mac carthy
4. Nova
5. Koukos-semmel
6. Martin
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وکاربرد آن دانش برای تدریس ویادگیری دانشگاهی از جمله این راهبرد ها می باشد.
موسسات  در  دانش  مدیریت  توسعه  برای  را  ومدلی  چارچوب  ای،  مطالعه  )2007(طی  وهمکاران1  پیکولی 
آموزش عالی پیشنهاد دادند. این مطالعه، خلق، مدیریت وتبدیل دانش را در ارتباط با فعالیت های هیأت علمی 
ودانشجویان ودر یک محیط یادگیری مجازی مبتنی بر وب مورد مالحظه قرار می دهد. موتور پژوهش،موتور 
تولیدوموتور یادگیری سه عنصر اصلی این مدل است.مدل پیکولی وهمکاران یکی از مدل های کلیدی است 
؛ چرا که به معرفی جامع فرآیند خلق،وانتقال دانش می پردازد ومی توان آن را به کمک دانشجویان واعضای 

.)  2006,Mac carty( هیأت علمی در سیستم آموزش عالی اجرایی نمود
پرابنیر2 ) 2009(در تحقیق خود در خصوص ارائه مدل چارچوب مدیریت دانش APO »سازمان بهره وری 
ارائه می کند. در این مدل مدیریت دانش را  از مدیریت دانش را برای سازمان  آسیایی« یک طرح ساده ای 
یک رویکرد یک پارچه از خلق ، اشتراک و کاربرد دانش برای رشد ، بهره وری و سودآوری سازمانی می داند.
بر اهمیت مدیریت دانش در موفقیت سازمان و برجسته کردن عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش 

تأکید شده است. 

1. Piccoli et al
2. Praba Nair
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مدل مفهومی پژوهش 
بر اساس مطالعات انجام شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر تدوین 

شده است. )شکل 1 (

شکل 1: الگوی مفهومی پژوهش

در شکل1 نقطه آغازین مدیریت دانش چشم انداز ومأموریت دانشگاه است وسه سطح را دارد. قابلیت های زیر 
بنایی دانش، فرآیندهای مدیریت دانش ودستاوردها. قابلیت های زیر بنایی دانش به تسریع جذب وانتقال دانش 
در سازمان کمک می کند وچهار قابلیت زیر بنایی شناخته شده شامل : ساختار سازمانی، فناوری اطالعات، منابع 
انسانی و فرهنگ سازمانی است. فرآیندهای مدیریت دانش شامل کسب دانش،تبدیل دانش،به کارگیری دانش 

.)2009,PrabaNair(.وحفظ دانش می باشد
 گلد و همکارانش1)2001( عقیده دارند که اثر بخشی سازمانی نتیجه ترکیب صحیح قابلیت های زیر بنایی و 
فرآیندی دانش است. به منظور تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده سازمان باید بتواند ، ساختارها ، فرضیات 
و سیستم های ارزشی خود را به سرعت بازسازی کند و در این میان نیروی انسانی هم نقش به سزایی دارد و از 

1. .Gold et al 



23کماان سنید کستقرکر مقام مديريت اکما

منابع انسانی به عنوان نقش آفرینان دانش یاد می شود. در سازمانی که مدیریت دانش به عنوان قابلیت اصلی 
است، عامالن انسانی در سطوح مختلف سازمان نقش آفرینی می کنند.

الف( قابلیت های زیر بنای دانش در این مدل شامل چهار قابلیت معرفی شده در زیر می باشند:
فرهنگ : منظور از فرهنگ در این مدل دیدگاه ها و ارزش های سازمانی نسبت به یادگیری و انتقال دانش 
می باشد. طبق مطالعات تجربی گذشته رابطه مثبت وقوی بین فرهنگ سازمانی وبرنامه های مدیریت دانش 

.) 2008,Allee(.وجود دارد
ساختار : منظور از ساختار در این مدل هم ساختار رسمی و هم ساختار غیر رسمی و مکانیسم های اعتماد 
می باشد . یک ساختار اثربخش مدیریت دانش می تواند منجر به خالقیت وتوانایی سازگاری سریع در سازمان 

.)2006,Alavi(.گردد
تکنولوژی : منظور از زیر ساخت تکنولوژی در این مدل ، اطالعات مفید تکنولوژی و سیستم های ارتباطی 
می باشند. زیر ساخت تکنولوژی، همانند یک شبکه ارتباطی قوی، می تواند موانع ارتباطی بین واحدهای سازمانی 

.)2006,Holsapple(.را از میان بردارد واجازه دهد تا دانش در سازمان انتشار یابد
نیروی انسانی : در مدیریت دانش به عنوان دانشگران سازمان می باشند و در این مدل نیز نیروی انسانی عامل 

اصلی در سطوح مختلف فرآیند مدیریت دانش است.
ب( قابلیت های فرآیندی دانش :

در این مدل چهار قابلیت فرآیندی به منظور اثر بخشی مدیریت دانش نیاز می باشد:
کسب دانش : در مدل گلد منظور جمع آوری و ایجاد دانش است.

تبدیل دانش : در مدل گلد منظور ذخیره دانش و قرار دادن آن در دسترس و سازمان دهی کردن دانش به 
منظور استفاده مجدد است.

به کارگیری دانش : در مدل گلد منظور به کارگیری صحیح دانش است.
.)2001,Gold(.حفظ دانش : در مدل گلد منظور جلوگیری از استفاده ناصحیح از دانش است

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. 

وکارکنان  علمی  هیأت  اعضای  کلیه  پژوهش  را  آماری  جامعه  گیري:  نمونه  روش  و  نمونه  آماري،  جامعه 
با  نمونه  بوده است. حجم  نفر  تعداد آن ها 1953  آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی تشکیل داده که  دانشگاه 
استفاده از جدول مورگان 318 نفر تعیین و این تعداد به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای )بر حسب 

تعداد استادان وکارکنان( از جامعه آماري انتخاب شده است. 



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1392 24

ابزار تحقیق: ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش عبارت بود از یک پرسش نامه محقق ساخته که بر 
اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده که به باالترین گزینه نمره6 وبه پایین ترین گزینه نمره 1 داده شد. 
این پرسش نامه، با ارائه 47 پرسش 6 گزینه ای جهت بررسی وضعیت موجود عناصر سازمانی مدیریت دانش 
در دانشگاه آزاد اسالمی مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. به منظور تأمین اعتبار پرسش نامه های مورد نظر از 
روش روایی محتوا 1استفاده شده است. براي برآورد پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده 

وپایایی پرسش نامه 95/6 برآورد گردید. 
روش هاي تجزیه و تحلیل: برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی شامل. 
آزمون تی براي گروه های مستقل، تحلیل  انحراف معیار، میانگین، میانه، واریانس وآزمون تی تک گروهی، 

واریانس وآزمون تعقیبی LSD استفاده شده است. 

یافته های پژوهش 
سوال اول پژوهش : وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد برای استقرار نظام مدیریت دانش چگونه است؟

 3,5≤M :H0
 3,5>M :H1

جدول��1نتایج�آزمون��tتک�گروهی�برای�مقایسه�وضع�موجود�مولفه�فناوری�اطالعات�با�حد�متوسط�
تعیین�شده

3,5 = Test Value

سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادمتغیر شاخص
.000-3203,177666338.3198,695فناوري اطالعات

سطح  در  و   319 آزادی  درجه  با  شده  tمحاسبه  می دهد،  نشان   1 جدول  در  ای  نمونه  تک  آزمون  نتایج 
اطمینان0/05 بزرگ تراز مقدار بحرانی t )1/96( می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین 
نمونه و میانگین نظری )3/5( در این زمینه رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین نمونه و میانگین 
جامعه تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که میانگین نمونه به طور معنی داری کوچک تر از میانگین 
جامعه است. در نتیجه وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش در 

مجموع از شرایط مناسب برخوردار نسیت.

1. Content Validity 
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سوال دوم پژوهش: وضعیت ساختار سازمانی دانشگاه آزاد برای استقرار نظام مدیریت دانش چگونه است؟

جدول��2نتایج�آزمون��tتک�گروهی�برای�مقایسه�وضع�موجود�مولفه�ساختار�سازمانی�با�حد�متوسط�
تعیین�شده

3,5 = Test Value

سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادمتغیر شاخص
420 .807 . -3203,4661.75021319ساختار سازمانی 

سطح  در  و   319 آزادی  درجه  با  شده  محاسبه   t می دهد  نشان   2 جدول  در  ای  نمونه  تک  آزمون  نتایج 
تفاوت میانگین  بر عدم  بنابراین فرض صفر مبنی  t )1/96( است،  تراز مقدار بحرانی  اطمینان0/05 کوچک 
نمونه و میانگین نظری )3/5( در این زمینه تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین نمونه و میانگین 
جامعه تفاوت معنی داری وجود ندارد. در نتیجه وضعیت ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام 

مدیریت دانش در مجموع در حّد متوسط می باشد.
سوال سوم پژوهش: وضعیت منابع انسانی دانشگاه آزاد برای استقرار نظام مدیریت دانش چگونه است؟

جدول�3نتایج�آزمون��tتک�گروهی�برای�مقایسه�وضع�موجود�مولفه�منابع�انسانی�با�حد�متوسط�تعیین�
شده

3,5 = Test Value

سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادمتغیر شاخص
000 .290 . 6926531910 .8984 .3203منابع انسانی

در سطح  و  آزادی 319  درجه  با  شده  محاسبه   t می دهد،  نشان   3 در جدول  ای  نمونه  تک  آزمون  نتایج 
اطمینان0/05 بزرگ تر از مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین نمونه 
و میانگین نظری )3/5( در این موارد رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین نمونه و میانگین جامعه 
تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمونه به طور معنی داری بزرگ تر از میانگین جامعه است. 
در نتیجه وضعیت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی برای استقرار نظام مدیریت دانش در مجموع از شرایط 

مناسب برخوردار است. 

 سوال چهارم پژوهش: وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد برای استقرار نظام مدیریت دانش چگونه است؟
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جدول��4نتایج�آزمون��tتک�گروهی�برای�مقایسه�وضع�موجود�مولفه�فرهنگ�سازمانی�با�حد�متوسط�
تعیین�شده

3,5 = Test Value

سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادمتغیر شاخص
061 .880 .1-84730319 .4109 .3203فرهنگ سازمانی

سطح  در  و   319 آزادی  درجه  با  شده  محاسبه   t می دهد،  نشان  جدول4  در  ای  نمونه  تک  آزمون  نتایج 
اطمینان0/05 کوچک تراز مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین نمونه 
و میانگین نظری )3/5( در این مورد تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین نمونه و میانگین جامعه 
تفاوت معنی داری وجود ندارد. در نتیجه وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد برای استقرار نظام مدیریت 

دانش در مجموع در حّد متوسط می باشد. 

سوال پنجم پژوهش: آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فناوری 
اطالعات تفاوت وجود دارد؟ 

جدول��5نتایج�آزمون��tبرای�مقایسه�میانگین�دو�نمونه�مستقل�در�زمینه�فناوری�اطالعات
سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادرتبهمتغیر شاخص 

فناوري اطالعات

64199 .1663,2207استادان
با فرض برابری 

واریانس ها
3181. 209. 228

68473 .1543,1311کارکنان
بدون فرض برابری 

واریانس ها
3111. 206. 229

برای بررسی سوال فوق از آزمون تی براي دو گروه مستقل استفاده شد، براساس تجزیه وتحلیل های که 
داشت،  وجود  واریانس ها  برابري  فرض  و چون  محاسبه شده  لون  آزمون  ابتدا  است،  ارائه شده   5 در جدول 
بنابراین از آزمون تي براي دو گروه مستقل استفاده گردید. چون t محاسبه شده با درجه آزادی 319 و در سطح 
اطمینان0/05 کوچک تراز مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین دو 
نمونه مستقل در این موارد تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی 
داری وجود ندارد. در نتیجه بین دیدگاه استادان و کارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فناوری 

اطالعات تفاوت معنی داری وجود ندارد.
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سوال ششم پژوهش: آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با ساختار 
سازمانی تفاوت وجود دارد؟ 

جدول��6نتایج�آزمون��tبرای�مقایسه�میانگین�دو�نمونه�مستقل�در�زمینه�ساختار�سازمانی
سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادرتبهمتغیر شاخص 

ساختار سازمانی

69685 .4970 .1663استادان
با فرض برابری 

واریانس ها
318. 763. 446

80474 .4329 .1543کارکنان
بدون فرض برابری 

واریانس ها
303. 64. 759. 448

با توجه به داده های محاسبه شده در جدول 6، ابتدا آزمون لون محاسبه شده و چون فرض برابري واریانس ها 
وجود داشت، بنابراین از آزمون تي براي دو گروه مستقل استفاده شد. چون t محاسبه شده با درجه آزادی 319 
و در سطح اطمینان0/05 کوچک تراز مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت 
میانگین دو نمونه مستقل در این موارد تایید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت 
معنی داری وجود ندارد.در نتیجه بین دیدگاه استادان و کارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با 

ساختار سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

سوال هفتم پژوهش: آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با منابع 
انسانی تفاوت وجود دارد؟ 

جدول��7نتایج�آزمون��tبرای�مقایسه�میانگین�دو�نمونه�مستقل�در�زمینه�منابع�انسانی
سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادرتبهمتغیر شاخص 

منابع انسانی

61744 .9819 .1663استادان
با فرض برابری 

واریانس ها
318 2. 253. 025

75727 .8084 .1543کارکنان
بدون فرض برابری 

واریانس ها
295 .65236,2. 026

سطح  در  و   319 آزادی  درجه  با  شده  محاسبه   t چون   ،7 جدول  در  شده  محاسبه  داده های  به  توجه  با 
تفاوت  عدم  بر  مبنی  فرض صفر  بنابراین  است،   )1/96(  t بحرانی  مقدار  تراز  بزرگ   )  2/25( اطمینان0/05 
میانگین دو نمونه مستقل در این مورد رد می شود. در نتیجه بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری 
وجود دارد. در نتیجه بین دیدگاه استادان و کارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با منابع انسانی 

تفاوت معنی داری وجود دارد .



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1392 28

سوال هشتم پژوهش: آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فرهنگ 
سازمانی تفاوت وجود دارد؟ 

جدول��8نتایج�آزمون��tبرای�مقایسه�میانگین�دو�نمونه�مستقل�در�زمینه�فرهنگ�سازمانی
سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادرتبهمتغیر شاخص 

فرهنگ سازمانی

1663,5532.76328استادان
با فرض برابری 

واریانس ها
3183,162. 002

1543,2576.90715کارکنان
بدون فرض برابری 

واریانس ها
3003,142. 002

سطح  در  و   319 آزادی  درجه  با  شده  محاسبه   t چون   ،  8 جدول  در  شده  محاسبه  داده های  به  توجه  با 
اطمینان0/05 بزرگ تراز مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین دو 
نمونه مستقل در این زمینه رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری 
وجود دارد. اما در بررسی بیشتر معلوم می شود میانگین نمرات استادان در تمام موارد باالتر از میانگین نمرات 
کارکنان است. در نتیجه بین دیدگاه استادان و کارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با فرهنگ 

سازمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
سوال نهم پژوهش: آیا بین دیدگاه استادان وکارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش در رابطه با مدیریت 

دانش تفاوت وجود دارد؟ 

جدول��9نتایج�آزمون��tبرای�مقایسه�میانگین�دو�نمونه�مستقل�در�زمینه�مدیریت�دانش
سطح معنی داری Tدرجه آزادی انحراف استانداردمیانگین تعدادرتبهمتغیر شاخص 

مدیریت دانش

58316 .1663,5632استادان
با فرض برابری 

واریانس ها
3182,248. 025

65578 .1543,4075کارکنان
بدون فرض برابری 

واریانس ها
3062,238. 026

سطح  در  و   318 آزادی  درجه  با  شده  محاسبه   t چون   ،  9 جدول  در  شده  محاسبه  داده های  به  توجه  با 
اطمینان0/05 بزرگ تراز مقدار بحرانی t )1/96( است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت میانگین دو 
نمونه مستقل در این زمینه رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری 
وجود دارد. در نتیجه بین دیدگاه استادان و کارکنان برای استقرار نظام مدیریت دانش تفاوت معنی داری وجود 

دارد.
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بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش، حاکی از آن است که:

فناوری اطالعات وضعیت مناسب برای کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه مورد مطالعه را دارا نمی باشد. 
وضعیت ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در حد متوسط است .

وضعیت نبروی انسانی برای کاربرد مدیریت دانش مناسب می باشد .
بین دیدگاه استادان وکارکنان در زمینه فناوری اطالعات وساختار سازمانی تفاوت معنی داری وجود ندارد، و 
دیدگاه استادان وکارکنان در زمینه منابع انسانی ، فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش دارای تفاوت معنی داری 
بودند واین تفاوت نشانگر نیازی است که در این زمینه در دانشگاه قلمرو پژوهش وجود دارد وباید به آن پاسخ 
از سوی مدیران عالی دانشکده ودانشگاه داده شود .وجود کاستی ها در وضعیت مولفه های سازمانی  مناسبی 
مدیریت دانش مشهود است واین کاستی ها عمأل منجر به بروز اشکال در استقرار مدیریت دانش می گردد . 
این  از سوی دیگر تعیین  اثر بخشی تولید علم در دانشگاه داشته باشد.  این اشکال می تواند تبعات منفی در 
عناصر سازمانی به عنوان عوامل حیاتی مدیریت دانش در یک محیط آموزشی می توان منطبق با نتایج بررسی 
عناصر  تعدادی  معتقدند  که  دانست  وهمکاران)2006(  وکیدول   )2005( ولورن  مورالی،تری  پرابانیر)2009(، 
راهبردی وکلیدی در دانشگاه هستند که باید مدیران ورهبران دانشگاهی جهت بهبود عملکرد ومدیریت دانش 
همواره به آن توجه داشته باشند. این عناصر کلیدی عبارتند از فناوری اطالعات، ساختار سازمانی ، نیروی انسانی 
وفرهنگ سازمانی. توجه به این مولفه های بنیادی سبب می شود تا کسب ، جریان وانتقال داده وبه کارگیری 

اطالعات و دانش در سراسر دانشگاه وبین ارکان دانشگاه به خوبی صورت گیرد.
از دیگر نتایج تحقیق می توان به رابطه ابزار های فناوری اطالعات ومدیریت دانش در یک محیط آموزشی 
توسط نیروی انسانی اشاره کرد. این یافته با تحقیقات کوکاس اسمل)2006( که معتقد است فناوری کاربردی 
ترین استراتژی مدیریت دانش را در دانشگاه مورد مطالعه دارد و استفاده از فناوری اطالعات مدیریت دانش در 
پژوهش های دانشگاهی جهت تولید، کد بندی وانتقال دانش به سرعت در حال فزونی است، دریک راستا قرار 
دارد. تحقیق پیکولی وهمکاران)2007( هم که طی مطالعه ای، چارچوب ومدلی را برای توسعه مدیریت دانش 
در موسسات آموزش عالی پیشنهاد دادند. این مطالعه، خلق، مدیریت وتبدیل دانش را در ارتباط با فعالیت های 
هیأت علمی ودانشجویان ودر یک محیط یادگیری مجازی مبتنی بر وب مورد مالحظه قرار می دهد. موتور 

پژوهش،موتور تولید وموتور یادگیری سه عنصر اصلی این مدل است، در همین راستا می باشد.
بنابراین موسسات آموزش عالی به مانند سایر سازمان ها در مسیر دانشی شدن ودر راستای دستیابی به مزیت 
رقابتی با چالش های اطالعاتی ودانشی روبه رو هستند. بخشی از این فرایند مدیران آموزش عالی را بر آن 
می دارد تا جهت تسهیم دانش افراد درون سازمان وارتباط بین آنان موضوع فرهنگ را به صورت جدی دنبال 
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نموده ودر راه نهادینه سازی فرهنگ دانش مدار در سازمان برنامه ریزی نمایند؛ هر چند یکی از چالش های 
آن  از  پس  می باشد.  تغییر  با  مواجهه  فرهنگ  ارتقاي  دانشگاه،  در  دانش  مدیریت  پروژه های  تحقق  اساسی 
تخصص ومهارت نیروی انسانی ودر اولویت بعدی فناوری اطالعات که ابزاری است در خدمت نیروی انسانی 

.) 2001,Dhillon.دانشی که می بایستی بودجه الزم در این زمینه اختصاص داده شود
با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص میزان تأثیر عناصر فناوری اطالعات، ساختار سازمانی، نیروی 
انسانی و فرهنگ سازمانی در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه ، با ذکر این نکته که تبدیل دانشگاه به یک 
فکر  محوریت  لحاظ  به  بلکه  نیست،  آنی  به صورت  آن  در  دانش  مدیریت  پیاده سازی  و  یادگیرنده  سازمان 
وذهن انسان در ایجاد سازمان یادگیرنده، ابتدا باید بسترها و آمادگی های فرهنگی ایجاد وافکار واندیشه های 
مدیران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان وسایر عوامل آموزشی دانشگاه را پویا نمود تا بتوان دانشگاه 
یادگیرنده را دوام بخشید ؛ بنابراین با توجه به نتایج تحقیق می توان مدل زیر را برای مدیریت دانش در دانشگاه 

آزاد ارائه نمود.

مراحل و گام هاي پیاده سازي فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي

در این بخش مراحل و گام هاي پیاده سازي مدیریت دانش که شامل 11 مرحله مي باشد و به طور کلي در 
شکل2 طراحي شده است، شرح و توضیح داده مي شود. مدل ارائه شده در این بخش تلفیقی ازمطالب عنوان 

شده در بخش مبانی نظری و روش پیاده سازی مدیریت دانش اسالمی است. 
گام اول: آموزش مفاهیم و جلب نظر مدیران دانشگاه 

اجراي هر طرح جامعي در سازمان، احتیاج به جلب نظر مدیران و نیز آموزش مفاهیم موضوع طرح در سطح 
کارشناسي را دارد. به خصوص آن که مدیریت دانش، باید توسط خود اعضاي دانشگاه راهبري و هدایت شود. 
بنابراین در ابتداي طرح باید کارگاه هاي آموزشي مشارکتي در جهت جلب نظر و آشناسازي تخصصي اعضاي 

.)1996 ,Sclein( .دانشگاه پیاده سازي شود
 گام دوم: ارزیابي سطح دانشي دانشگاه 

پس از آشنایي و همراهي تمام و کمال مدیریت کالن و مدیران میاني، الزم است وضعیت موجود به صورتي 
کاماًل شفاف مورد بررسي قرار گیرد. در این راستا پرسش نامه هایي در دانشگاه در میان کارشناسان و استادان 
توزیع مي شود که برگرفته از موقعیت کلي دانشگاه است. نتایج این پرسش نامه ها و نیز اطالعات دانشگاه در 
یک سیستم دینامیک کامپیوتري وارد شده و نمودارهاي رشد دانش هاي مختلف دانشگاه به عنوان خروجي به 
دست مي آید. این نمودارها توسط متخصصان مدیریت دانش و در جلسات مشترک با مدیران تحلیل شده و با 
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نقاط ضعف و قوت دانشگاه در ابعاد مختلف ساختاري، تکنولوژیکي و انساني به لحاظ دانش مشخص مي شود.
گام سوم: تشکیل تیم دانش 

پس از ارزیابي متخصصان مدیریت دانش و مدیران دانشگاه و برگزیدن سناریوي مطلوب و گام دانشي بعدي، 
از میان اعضاي  نیازهاي سناریوي پیش رو، تیم هاي مدیریت دانش در سطوح مختلف دانشگاه  با توجه به 
دانشگاه انتخاب مي شوند. اعضاي تیم شامل کارکنان خط مقدم و مدیران اجرایي و مدیران میاني و مدیران 

ارشد دانش مي باشد. 
گام چهارم: تعیین نقش هر یک از اعضاي گروه دانش 

در این راستا براي شفاف سازي نقش افراد باید جلسات مستمري تشکیل شود تا اطمینان حاصل شود که 
اعضاي گروه دانش وظیفه و نقش خود را در برابر سیستم مدیریت دانش به خوبي درک کرده اند.

گام پنجم: تدوین چشم انداز دانشي دانشگاه 
براساس سناریوي مقبول، چشم انداز دانشي ترسیم و بر مبناي آن برنامه استراتژیک دانشي مبتني بر نقاط 
پیاده سازي  نامه هایي در جهت  آیین  از آن  به لحاظ دانش مشخص مي شود. پس  قوت و ضعف دانشگاه 
مدیریت دانش در بخشي از دانشگاه طراحي و ابالغ مي شود. پروژه مدیریت دانش باید در حیطه اي کوچک به 

 .) 2002,wig(.عنوان طرح پایلوت پیاده سازي شود
گام ششم: ایجاد فرهنگ سازماني براي پیاده سازي سیستم مدیریت دانش 

مقصود از فرهنگ سازماني، سیستمي از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین 
ویژگي موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر مي شود و از مجموعه ویژگي هایي تشکیل شده است که سازمان 

به آن ها ارج مي نهد و براي آن ها ارزش قائل است.) استیفن پي. رابینز ،1997(.
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گام هفتم: پیاده سازي سیستم مدیریت دانش با استفاده از امکانات دانشگاه )افراد، مدیران، فرآیندها، شبکه 
ها، پایگاه داده ها و تکنولوژي ها( و اجراي طرح پایلوت) شکل 8 (. 

طرح پایلوت باید در بخش ها و یا با کارکناني ایجاد شود که نسبت به تغییرات و چالش هاي جدید، راحت 
واکنش نشان مي دهند و تمامي افراد درگیر در پروژه اصلي مي بایست در پروژه پایلوت وجود داشته باشند. 
مشخص کردن اهداف نیز قدم مهمي براي پروژه پایلوت است.. در انتهاي اجراي پایلوت باید توقعات اشخاص 
درگیر در پروژه و اهداف پروژه مشخص شوند و نتایج پیاده سازي پروژه پایلوت ارزیابي و به مدیران گزارش 

شود. 
گام هشتم: ارزیابي 

مرحله ارزیابي به منظور بررسي کیفیت طرح و مقایسه نتایج حاصل شده از کاربرد مدیریت دانش با نتایج مورد 
انتظار است . بنا به ماهیت خاص مدیریت دانش و بازده آن در دراز مدت نظام ارزیابي آن از طریق ابزارهاي 
سنجش مانند: ترازنامه منابع انساني، ترازنامه سرمایه فکري، متدهاي اندازه گیري نقش دانش در ارزش افزوده 

و..... انجام مي شود. )عدلي، 1384(.
 گام نهم: ادامه مستقل واحد مدیریت دانش 

در صورت مقبول بودن پروژه پایلوت، طرح پیاده سازي مدیریت دانش در فرایند مرحله اي، در بخش هاي 
دیگر دانشگاه پیاده مي شود. البته در این بخش شکل گیري واحد مدیریت دانش در دانشگاه الزامي است و این 

بخش باید به عنوان بخشي از چارت سازماني شناخته شود. 

مدل اجرایی استقرار مدیریت دانش)طرح پایلوت (
در این بخش طرح پایلوت جهت استقرار مدیریت دانش بعد از فراهم نمودن بستر مناسب در دانشگاه ارایه 
می شود . )شکل3(، مدل ارائه شده در این بخش تلفیقی از مدل های ارائه شده در بخش مبانی نظری ، مدل 

پیشنهادی مشاوران شرکت توسعه آینده و مدل پیشنهادی فرجی در واحد های عملیاتی وزارت نفت است. 
1- سامانه ورود/خواندن دانش 

هر فرد باید بتواند در هر مکان و زماني، دانش خود را وارد سیستم نماید. اطالعات مي تواند به صورت انواع 
فایل هاي صوتي، تصویري، نوشتاري و نقشه قابل دریافت باشند. سیستم با شناسایي نوع دانش به صورت 
خودکار، بر اساس مکانیزم هاي خاصي، دانش را براي سرپرستان ارسال مي نماید. سرپرستان بدون اطالع از 
هویت تولیدکننده دانش به آن نمره مي دهند ودانش قبول، رد یا قبول مشروط (براساس تصمیم سیستم و با 
محاسبه اي خاص) مي شود. دانش هاي قبول شده در بانک دانش قرار گرفته و امکان جستجوي دانش را براي 

همه کاربران فراهم مي آورد.
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2- سامانه امتیازدهي 
سیستم باید قابلیت ارزیابي دانش هاي ورودي را به گونه اي فراهم آورد که هر دانش به مجموعه اي از 
مناسب ترین افراد ارائه شود و بر اساس مکانیزم خاصي به آن دانش نمره داده شود. سیستم، امکان ارزیابي 

دانش سازمان، دانش واحد سازماني و دانش افراد را بر اساس استانداردهاي اندازه گیري دانش خواهد داشت.
3- سامانه چیدمان دانش 

فرد باید با توجه به محدوده تعیین شده براي دسترسي وي، بتواند نقشه دانش کل سازمان، واحد سازماني 
و یا افراد راببیند. چیدمان دانش سیستم به صورت سه بعدي مي باشد و تعیین مي نماید که هر فرد، در چه 

موضوعاتي، چه حدي ازتحصیالت و آموزش ها، تجارب و تولید دانش را داشته است. 
4- سامانه دسته بندي دانش 

دانش وارد شده به نرم افزار، به صورت اتوماتیک دسته بندي مي شود و امکان استخراج بسته هاي گوناگون 
دانش توسط کاربران با توجه به سطح مجاز دسترسي مهیا مي شود.

5- سامانه پاداش 
براي ترغیب کارکنان به استفاده از سیستم و ورود دانش هاي خود باید از محرک هاي انگیزشي بهره جست. 
به  این سیستم  بود.  افزار خواهد  نرم  در  انگیزش  ترین سامانه هاي حوزه  از مهم  یکي  مالي  پاداش  سیستم 
طور اتوماتیک به تولیدکنندگان دانش،افراد امتیازدهنده و نیز استفاده کنندگان از دانش بر اساس فرمول هاي 
برخاسته از ادبیات علمي صنعتي مدیریت دانش ومتناسب با نمرات پایه آن ها پاداش مي دهد و در صورت لزوم 

این گزارش ها را از طریق شبکه به بخش مالي سازمان نیز مخابره مي کند. 
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6- سامانه گزارش دهي 
مدیران با توجه به سطح مجاز دسترسي خود، مي توانند گزارش هاي گوناگون از گردش دانش سازمان، واحد 
سازماني، گروه ها و افراد را مالحظه کنند. همچنین مدیران مي توانند گزارش هاي سطح تولید دانش سازماني 
را به صورت کامل دریافت کنند. به عالوه آن ها مي توانند به تفکیک از کیفیت فعالیت تیم هاي مدیریت دانش، 

افراد و ... آگاه شوند.
7- سامانه پرسش/پاسخ 

کلیه کاربران باید امکان مطرح کردن سؤاالت خود را در نرم افزار داشته باشند. این حالت در شرایطي است 
که فرد، پاسخ مورد نظر خود را در میان دانش هاي وارد شده نیابد. سیستم پس از ورود و مشخص شدن زمینه 
تخصصي پرسش، آن را به بهترین افراد جهت کسب پاسخ ارسال مي نماید و فرد مورد نظر مي تواند پاسخ ها 

را دریافت کند. 
8- سامانه ارزشیابي

مدیران سازمان در این قسمت قابلیت ارزیابي میزان دانش در زمینه هاي تخصصي را دارا هستند و مي توانند 
با تعیین حد اندازه گیري به صورت دینامیک از کمبود دانش مطلع شوند. همچنین مي توانند با تعریف شاخص 

هاي کیفي، وضعیت کیفیت دانش هاي وارد شده به سیستم را (به طور کلي) ارزیابي نمایند.
9- سامانه ارتباطات 

این سامانه، امکان شکل دهي گروه هاي مجازي دانش، ارتباط بین تیم هاي مدیریت دانش و مولفه های 
مدیریت دانش )ساختار سازمانی ، منابع انسانی، فرهنگ و فن آوری اطالعات دانشگاه( را فرآهم مي آورد.
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