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چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تاثير گذار در موفقيت مديريت دانش در حوزههای مختلف دانشگاههای آزاد

اسالمی منطقه  10انجام شد..شیوه تحقیق توصیفی(پیمایشی) بود 270 .نفر از کارکنان و اعضاء هیات علمی
دانشگاههای مذکور به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت جستند .در اين پژوهش ازپرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری

دادهها استفاده شده است .برای دستیابی به اهداف پژوهش از تحلیل عاملی و تحلیل فریدمن استفاده شد .در تحلیل

عاملی هفت عامل اصلی موفقيت مدیریت دانش شناسایی شد که به ترتیب اولویت عبارتند از :ایجاد دانش ،یادگیری

تهای سیستم اطالعاتی
هوشمندانه ،تشویق افراد دانشگر ،فعالیتهای دانش محور ،ترویج نوآوری و خالقیت ،زیرساخ 
و یادگیری مشارکتی .در رتبه بندیهای حاصل از تحلیل فریدمن مشخص شد که در اکثر حوزهها ترویج نوآوری و
خالقیت باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

کلید واژهها :مدیریت دانش ،دانشگاه آزاد اسالمی
دریافت مقاله1 39 1/3/ 10 :

پذیرش مقاله1 39 1/ 12 /9 :

 1استادیار دانشگاه امام علی(ع) (نویسنده مسئول) dr.naserabaszadeh@yahoo.com
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
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مقدمه

عنصر عصر صنعت آموزش ،و عنصر عصر فراصنعت ،ت يك ه بر اطالعات بود .اما با ورود به قرن 21

شاهد تغ يي رات سريع در تكنولوژيها و شدت پيچيدگي محيط هستيم .گستره اين تغ يي رات و

پيچيدگيها از سازمانهاي كوچك شروع شده و شكل جهاني به خود ميگيرد .براي مواجهه با اين
پيچيدگي نيازمند خالقيت و نوآوري هستيم و اين كار از طريق مديريت دانش امكانپذير است.
بنابراين عنصر عصر جديد ،دانش است .امروزه فشارهاي رقابتي در بازار جهاني چنان فزآينده است

كه تقاضا براي يك فيت برتر ،توليد كم هزينه ،پاسخگويي بيشتر به مشتريان و سهامدارن ،اطالعات
بهبود يافته در خصوص مواد ،فرآيندها ،مشتريان و رقبا از الزامات آن است .محيط جهاني و رقابتي

شديد باعث شده است كه موضوعاتي مانند مديريت يك فيت فراگير ،رضايت مشتري ،الگوگيري،1

مهندسي مجدد ،ساختار بندي مجدد،كوچك سازي و برون سپاري ،برنامه ريزي استراتژيك،

يادگيري سازماني و مديريت دانش كانون توجه سازمانها باشد(گوپتا و شارما.) 2: 2004 ,

سازمانهاي فعلي ،به منظوربقاء حتي براي يك دهه ،بايستي پيوسته تغ يي ر كنند .اما تغ يي ر به تنهايي

كافي نيست.تغ يي ر بايستي مبتني بر جمع آوري دادههاي مناسبي از محيط خارجي و داخلي و تبديل
تهاي سازماني اشكالي از
آنها به دانش باشد .لوپز) 2005 (2بحث میكند كه دانش و قابلي 

داراييهاي استراتژيك است كه اهداف بلند مدت سازمان را از حيث رقابتي و اقتضائات محيطي

ارتقاء داده و در محيطهاي پويا كاربرد دارد.تبدیل دانش غیر رسمی ،ذهنی و شخصی(ضمنی) به

دانش ثبت شده رسمی (صریح) ،یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش
ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با ترک همکاری کارکنان و کاهش خطر از دست

یشود .اما چالش اصلي سازمانها درك
دادن حافظه سازمان به هنگام تعدیل نیروی انسانی م 

مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن است .امروزه بزرگترين آرزوي سازمانها تعريف يك

سيستم مديريت دانش مناسب و اداره آن به يك روش موفق است ،اما اينكه چگونه در اين امر

موفق خواهند شد از طريق شناسايي عوامل اصلي موفقيتامكان پذير است كه در اين تحقيق به آن
یشود .در خصوص شناسايي عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش تحقيق سيستمات يكي
پرداخته م 

1

-Benchmarking
-lopez

2
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صورت نگرفته است ؛ اما بر مبناي تجارب سازمانهاي پيشرو در خصوص پياده سازي مديريت

دانش و مرور ادبيات ،عوامل اصلي موفقيتمديريت دانش در دانشگاهها در اين تحقيق به طور
یگيرد .مديريت دانش شيوه جديدي براي تفكر در مورد سازمان و
گسترده مورد بررسي قرار م 

تسهيم منابع فكري و خالقانه سازمان است .مديريت دانش به تالشهايي اشاره دارد كه به طور

سيستمات كي

براي يافتن ،ساماندهي و قابل دسترس نمودن سرمايههاي نامشهود سازمان و تقويت

فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت میگيرد .بسياري از سازمانها با تمركز

بر مديريت دانش و سرمايه گذاري گسترده در زمينه فناوري اطالعات به دنبال دسترسي به مزاياي

حاصل از مديريت دانش هستند و تالش ميكنند با پياده سازي مديريت دانش عملكرد خود را
بهبود بخشند .چالشي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مديريت دانش موضوعي سيستمات كي

است ؛ مقوله اي كه اجراي موفقيت آميز آن نيازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف

سازماني است .در اين تحقيق عوامل مهمي كه موفقيت سيستم مديريت دانش را تع يي ن ميكنند
یشود.
شناسايي م 

"عوامل اصلي موفقيت عواملي هستند كه تحقق هدف در گروآنها است (رك آرت و دوبين،1

 ،)1 97 1حوزههاي كليدي فعاليت كه در آنها رسيدن به نتايج مطلوب كامال ضروري است.

یكننند.
سازمانها از اين عوامل به عنوان ابزاري براي شناسايي عناصرمهم موفقيت خود استفاده م 

در اجرای سیستمهای مدیریت دانش ،عوامل مختلفي دخيل هستند كه بعضي از آنها عبارتند از

استراتژي ،فرهنگ سازماني ،زيرساخت فناوري اطالعات ،منبع انساني و ...است .اصلی ترین هدف

شهای علمی و ترویج
دانشگاه پرورش استعدادها ،انتقال و پیشبرد دانش از طریق آموزش و پژوه 

و توسعه علوم به منظور تأمین و تجهیز نیروی انسانی متعهد و متخصص جهت رفع نیازهای مشروع

جامعه است(.دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسالمی ، 1386ص .)8واقعیت این است که استانداردهای

فعلی در سطح آموزش و پژوهش رایج در دانشگاه آزاد اسالمی قابل مقایسه با بسیاری از

دانشگاههای معتبر خاور میانه است .در واقع وجود فاصله میان نیازهای مبرم جامعه و تحقیقات و

یشود تا زحمات ارزشمندی که در عرصه پژوهش و تحقیقات
شهای دانشگاهی موجب م 
پژوه 

دانشگاهی صورت میگیرد،چندان محسوس نباشد .از همین رو ضرورت دارد تا مراکز دانشگاهی
-Rockhart&Dobbin
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شهای خود را
به طور ملموس تری وارد فضای نیازهای جدی جامعه بشوند و تحقیقات و پژوه 

حول محور برآورد شدن این نیازها قرار دهند( .دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسالمی ، 1386
ص .)051مسئولین واحدها و مراکز آموزشی نیز همواره باید توجه داشته باشند که در دانشگاه آزاد

لها و امکانات برای ارتقای
اسالمی تنها امانتدارند و باید با شکیبایی و آینده نگری از تمام پتانسی 

شأن و منزلت دانشگاه ،بهبود کیفی و کمی نظام آموزشی و تکریم و احترام استادان و دانشجویان
استفاده نمایند .با بهره گیری از فرایند مدیریت دانش این مهم تحقق خواهد یافت.

دانش محوری در دانشگاه از سه منظر قابل توجه است.از زاویه اول ،دانشگاه با تکیه بر دانش و

یهای خود
یشود .رهبر دانشگاه فردی دانشمند است که با تکیه بر دانش و آگاه 
دانایی اداره م 

یگیرد.
محیط و مسائل آن را تجزیه و تحلیل میکند و با قضاوتهای درست تصمیمات مناسب م 

دانش محوری از جهت دیگر نیز به مجموعه تالشها به منظور کشف داراییهای نهفته در ذهن

یشود که مجموعه گسترده ای از
جهای پنهان به دارایی سازمان اطال  ق ق م 
افراد و تبدیل این گن 

افرادی که در تصمیم گیریهای دانشگاه دخیل هستند به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن
بهره بگیرند)داونپورت و همكاران .) 1998 ،در این مفهوم عوامل انسانی دانشگاه سعی بلیغی به

گردآوری ،حفظ و گسترش دانایی در سطح دانشگاه دارد و به همین منظور نیاز به دانایی ،توسعه و

بهبود دانایی ،توزیع و پخش دانایی ،بهره برداری از دانایی ،حفظ و ذخیره دانایی و ارزیابی دانایی
یگیرد.
و غیره در زمره این کوششها قرار م 

جنبه سوم دانش محوری در دانشگاه ،تخصص و حرفه گرایی است که در این خصوص توجه

خاص به تقویت پایههای تخصصی و کارشناسی رشتههای مختلف دانشگاهی استادان و امور
دانشگاه است (میرکمالی.) 1383 ،

ًال بكار گرفته میشود ؛ چرا كه چندين بند از
در كشور ما ،مديريت دانش در برنامههاي توسعه ،عم ًال

بندهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه به مقوله مديريت دانش و توسعه مبتني بر دانايي محور

اختصاص يافته است .مساله اي كه وجود دارد اين است كه نقش دانشگاهها به عنوان كانون و

سرچشمه خلق دانش در تحقق اين برنامههاي پنج ساله ،مبهم و نامشخص است .به اين دليل محقق

در صدد است تا هم تنگناها و هم عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش را در دانشگاهها بررسي

كند تا در جهت بهبود عوامل و رفع تنگناها توصيههاي الزم مطرح شود .شناخت وضعیت تبادل
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دانش ،میزان خلق و تولید دانش ،میزان نیاز به دانش و تجربیات جدید ،ضرورت تبادل دانش و
ضرورت وجود یک سیستم جامع تبادل دانش در دانشگاهها مستلزم شناسایی عوامل اثرگذار است.

یشود كه سازمانها در پياده سازي استراتژي مديريت دانش
اهميت اين موضوع از آنجا ناشي م 
نيازمند شاخصهاي عملي هستند كه در اين تحقيق به اين مهم پرداخته خواهد شد .امروزه
بزرگترين آرزوي سازمانها تعريف يك سيستم مديريت دانش مناسب و اداره آن به يك روش

موفق است.اكثر تحقيقات مدیریت دانش در سازمانهايي انجام میشود كه آشنايي كافي با
مديريت دانش ندارند و نتايج آن قابل تعميم نيست .چون موضوع مديريت دانش در هر كشوري

ابتدا ازمطالعات دانشگاهي منتج ميشود ،انجام تحقيق در يك محيط علمي كه آشنايي بيشتري با

موضوع دارند نتايج بهتري خواهد داشت .به دليل اينكه دانش شاخص قدرت است و باعث برتري
نسبت به رقيب و ايجاد مزيت رقابتي مي -گردد ،انجام تحقیق در این خصوص بسیار حائز اهمیت

است .دغدغه اصلي سازمانها شناسايي عواملي است كه موفقيت مديريت دانش در گرو آنها
است .در نهايت با پیاده سازی مدیریت دانش شاهد :تشخیص کمبودها در دانش سازمانی،بهره

وری بیشتر ازسرمایههای انسانی  -یادگیری کارآمدتر و مؤثر تر– ارائه خدمات دارای ارزش

افزوده ،افزایش رضایت مشتري،جلوگیری از تکرار اشتباهات ،کاهش دوباره کاری ،صرفه جویی

در زمان به هنگام تحليل موضوعات ،برانگیختن خالقیت و نوآوری و ایجاد رابطه ای نزدیکتر با

مشتریان خواهيم بود .داونپورت و همكاران (  ،) 1998يك مطالعه اكتشافي در سي و يك پروژه
مديريت دانش در بيست و چهار شركت انجام دادند .هدف اين مطالعه گسترده تع يي ن عوامل اصلي

موفقيت مرتبط با پياده سازي مديريت دانش بود .آنها قبل از شروع ،عملكرد پروژهها را با استفاده

یگرفت،
از شاخصهايي مشابهي كه براي ديگر ابتكارات كسب و كار مورد استفاده قرار م 

ارزيابي كردند .در نتيجه  18پروژه موفقيت آميز ارزيابي شد و در اين تعداد پروژه ،هفت عامل

كليدي عمومي شناسايي شد .آنها عبارت بودند از :عملكرد اقتصادي ،يا ارزش صنعت ،يك زبان
و هدف مشترك ،يك ساختار دانش انعطاف پذير و استاندارد ،كانالهاي چندگانه براي انتقال

دانش ،فرهنگ دانش پسند ،1زيرساخت سازماني و فني ،تغ يي ر در اقدامات انگيزشي ،و حمايت

مديريت ارشد بود.

-Knowledge-friendly

1
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چريدس و همكاران ) 2003 ( 1عوامل كليدي گوناگوني براي پياده سازي موفقيت آميز مديريت
دانش در حوزههاي وظيفه اي سازمان شناسايي كردند :استراتژي ،مديريت منابع انساني ،تكنولوژي

اطالعات ،بازاريابي و يك فيت از عوامل كليدي آنها بود .ليبوويتز ) 1999 ( 2در جهت پياده سازي

مديريت دانش ،شش عامل اصلي طرح میكند.عوامل اصلي وي عبارتند از نياز به استراتژي
مديريت دانش با حمايت مديريت ارشد سازمان ،وجود مدير ارشد دانش( .) CKOيك

يهاي دانش و مخازن دانش ،ابزارها و سيستمهاي مديريت
زيرساخت مديريت دانش ،آنتولوژ 
دانش ،تشويق تسهيم دانش و فرهنگ حمايتي.در تحقيقي كه ماتي ) 2004 (3در آلمان انجام داده

است عوامل اصلي موفقيت مديريت دانش عبارتند از :ساز مان مبتني بر مديريت دانش ،فرهنگ،
استراتژي ،سيستمها و زير ساخت تكنولوژي اطالعات ،فرآيندهاي سيستمات كي

و اثربخش،

وسنجهها .در اين تحقيق از روشهاي تحقيق كمي و يك في استفاده شده است .در تحقيقي كه توسط

چانگ هونگ و همكاران (  ) 2005در خصوص عوامل اصلي موفقيت در بكارگيري سيستم
مديريت دانش براي صنعت داروسازي انجام شده است هفت عامل درموفقيت سيستم مديريت

دانش مورد شناسايي قرار گرفته است كه عبارتند از -1:استراتژي قياس سنجي وساختار دانشي

اثربخش -2فرهنگ سازماني-3زيرساخت سيستم اطالعاتي-4درگيري و آموزش كارمندان– 5

رهبري و تعهد قوي مديريت ارشد -6محيط يادگيري و قلمرو كنترل منابع  -7ارزيابي از آموزش

حرفه اي و كار تيمي ،.صلواتي (  ) 1385در طی تحقيقي مديريت دانش را دز سازمانهاي دولتي

بررسي كرده است...سوال اصلي پژوهش عبارت بود از":چگونه میتوان دانش را بگونه اي موثر

لها نشان داده است ؛ كه عوامل سازماني
در سازمانهاي دولتي ايران مديريت كرد؟" نتایج تحلي 
بيشترين نقش را بر مديريت دانش در سازمانهاي ايراني داشته است .رن جانستون 4در سال 2000

مدلی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان ارائه کرده است .این مدل به کارگیری مدیریت

دانش را با توجه به در نظر گرفتن دو عامل میزان پیچیدگی کار و میزان تعامالت مورد نیاز برای

یداند (جانستون .)6: 2000 ،ادل و گراسیون 5در سال  1998مدلی را برای
انجام آن کار عملی م 
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مدیریت دانش مبتنی به دو رکن اساسی فرایندهای مدیریت دانش و فراهم کنندههای مدیریت

دانش ارائه داده اند که فرایندهای مدیریت دانش در این مدل شامل -1 :ایجاد دانش  -2شناسایی

دانش  -3جمع آوری دانش  -4سازماندهی دانش  -5توزیع  -6ارزیابی و تطبیق  -7بکارگیری

دانش میشود و فراهم کنندههای مدیریت دانش به چهار دسته-1 :رهبری -2فرهنگ -3تکنولوژی

-4اندازه گیری تقسیم میشوند.

سوال پژوهش :عوامل اصلي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه ده

كدامند؟.
رو ش

روش انجام این پژوهش پیمایشی است .جامعه آماري مورد مطالعه پژوهش شامل كليه كاركنان و

پرسنل مشغول به كار در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  10به تعداد  1560نفر میباشد .با استفاده
نمونه گیری تصادفی طبقه ای انخاب گردید.ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده

است .این پرسشنامه مرکب از  11مولفه و در قالب  72سوال در طيف پنجدرجه ای لیکرت (خيلي

كم ،كم ،تا حدي ،زياد و خيلي زياد) است .برای تعیین پایایی پرسشنامه یک مطالعه مقدماتي بر
روی  03نفر از جامعه آماری به غیر از نمونه اصلی اجرا شده است ..بدين ترتيب كه پس از طراحي

پرسشنامة اوليه و قبل از توزيع پرسشنامه نهايي تعداد  03پرسشنامه بصورت آزمايشي توزيع گرديد
و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSو با استفاده از فرمول آلفاء كرونباخ به

شرح جدول زیر محاسبه شده است:

جدول  .1ضریب پایا یی
مؤلفه
حمايت مديريت ارشد

پرسشنامه به تفکیک مولفهها
ضریب پایایی هر مولفه
. 80

فرهنگ

. 75

تکنولوژی اطالعات

. 70

استراتژی و هدف

. 91

سنجش دانش

. 89

زیر ساخت سازمانی

. 81

فعالیتها و فرایندها

. 89

اقدامات انگیزشی

. 93

منابع
آموزش و پرورش
مدیریت منابع انساني

. 79
.68
. 84
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دادههای جمعآوري شده با استفاده از بسته نرمافزاري  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .به

منظور اولویت بندی عوامل و مؤلفههای مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  10و

همچنین رتبه بندی هر یک از مؤلفهها در هر یک از حوزههای(ریاست ،اداری و مالی ،پژوهش،

آموزش ،دانشجویی ،عمران و فرهنگی) دانشگاه از آزمون فریدمن استفاده شده است .به منظور پی
بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از دادهها از روش تحلیل عاملی با

رویکرد اکتشافی استفاده شده است.

يافتهها

سوال اصلي اين پژوهش اين است كه عوامل اصلي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشگاههاي
آزاد اسالمي منطقه ده كدامند؟.

برای پاسخ گویی به سوال پژوهش ابتدا از روش تحلیل مؤلفههای اصلی 1عوامل شناسایی شده

است .بر اساس جدول همانگونه که مالحظه میشود کلیه سوالهای پژوهش (  72سوال) با  7عامل

یکند .عامل اول با
مشخص گردیده است ..این  7عامل در کل  61 / 537واریانس کل را تبیین م 

یکنند.
میزان  47 /911بیشترین واریانس و عامل هفتم با میزان 2/811کمترین واریانس را تبیین م 
یتوان گفت  7عامل استخراج شده در بیشترین واریانس مربوط به عامل اول (ایجاد
بنابراین م 

یشود .عامل اول با میزان
دانش) و کمترین واریانس مربوط به عامل هفتم (یادگیری مشارکتی )م 
یکند .اولین
 44/ 979بیشترین واریانس و عامل هفتم با میزان  2/ 070کمترین واریانس را تبیین م 

عامل با میزان واریانس  44/ 979و با ارزش ویژه  32 /583در اولویت قرار داشته و عامل دوم با
واریانس  3/ 490و ارزش ویژه  2/315در جایگاه دوم و عامل سوم با واریانس  268 /3و ارزش ویژه

 353/2در جایگاه سوم و عامل چهارم با واریانس  2/898و ارزش ویژه  2/780در جایگاه چهارم و
عامل پنجم با واریانس  2/ 603و ارزش ویژه  1/ 874در جایگاه پنجم و عامل ششم با واریانس
 2/ 230و ارزش ویژه  1/ 606در جایگاه ششم و عامل هفتم با واریانس  2/ 070و ارزش ویژه 1/ 490

در جایگاه آخر قرار گرفته اند.

-Principle component analysis

1
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عامل اول :ایجاد دانش

در این عامل ،سواالت مشابهی بار شده اند که مربوط به کل سؤالت بخش مؤلفه آموزش و
پرورش و  4سوال پایانی بخش مدیریت منابع انسانی 4 ،سوال بخش منابع 2 ،سوال بربوط به

تها و فرایندها را شامل میشود .این عوامل
زیرساخت سازمانی و  1سوال مربوط به مؤلفه فعالی 
بیشترین سوالت را در خود جای داده است و بیشترین واریانس را به خود اختصاص داده است.

عامل دوم :یادگیری هوشمندانه

سوالت مشابهی در این عامل بار شده اند که شامل کل سؤالت مؤلفه استراتژی  /هدف و  2سوال

مربوط به مؤلفه بخش دانش و  1سوال مربوط به مؤلفه تکنولوژی اطالعات را شامل میشود .این
عامل دارای واریانس  3/ 490میباشد.

عامل سوم :تشویق افراد دانشگر

کهای انگیزشی،
سؤاالت مشابهی در این عامل بار شده اند که شامل  4سوال در بخش مؤلفه کم 

 4سوال در بخش مؤلفه مدیریت منابع انسانی و  1سوال در بخش مؤلفه زیرساخت سازمانی بوده
یباشد.
که واریانس این عامل  3/ 268م 

تهای دانش محور
عامل چهارم :فعالی 

تها و فرایندها 4 ،سوال مربوط به مؤلفه زیر ساخت
در این عامل  5سوال مربوط به مؤلفه فعالی 

سازمانی 3 ،سوال مربوط به مؤلفه کمکهای انگیزشی و  2سوال مربوط به مؤلفه سنجش دانش را
شامل شده و دارای واریانس  2/898میباشد.

عامل پنجم :ترویج فرهنگ نوآوری و خالقیت

این عامل برای سؤالت مشابهی بار شده است که شامل کل سؤالت بخش مؤلفه حمایت مدیریت

یباشد.
یشود.واریانس این عامل  2/ 603م 
ارشد و  3سوال در بخش مؤلفه فرهنگ را شامل م 
عامل ششم :زیر ساختارهای سیستم اطالعاتی

این عامل به روی سوالت مشابهی بار شده است که  3سوال این عامل در بخش مؤلفه تکنولوژی

یباشد .واریانس
اطالعات 2 ،سوال در بخش مؤلفه منابع و 1سوال مربوط به زیر ساخت سازمانی م 

یباشد.
این عامل 2/ 230م 
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عامل هفتم :یادگیری مشارکتی

این عامل برروی سواالت مشابهی بار شده است که شامل  4سوال در بخش مؤلفه تکنولوژی
اطالعات 2 ،سوال در بخش مؤلفه منابع و  1سوال در بخش مؤلفه زیرساخت سازمانی دیده

میشود.واریانس این عامل  2/ 070است که کمترین واریانس در بین عوامل ذکر شده است.

جدول  .2عوامل اصلي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه ده.براساس اولويت
تعداد

عامل

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

حداقل

حداکثر
4/ 667

1

ايجاد دانش

268

2/ 536

0/1 79

31 / 97 1

يادگيري هوشمندانه

268

2/ 692

0/ 830

03/248

1

تشويق افراد دانشگر

268

2/554

0/788

36 / 10 8

1

5

تهاي افراد دانش محور
فعالي 

268

2/ 531

0/318

32 / 122

1

5

ترويج نوآوري و خالقيت

268

2/619

0/ 769

26 / 369

1

5

تهاي سيستم اطالعاتي
زيرساخ 

268

2/218

0/317

25 /843

1

4/417

يادگيري مشاركتي

268

2/ 421

0/1 76

31 /644

1

4/758

5

یدهد؛باالترین میانگین  2/619به عامل ترویج نوآوری و
همان گونه که جدول فوق نشان م 

خالقیت با انحراف معیار  0/ 769و پایین ترین میانگین  2/ 42به یادگیری مشارکتی با انحراف معیار
 0/1 76اختصاص دارد .برای الویت بندی عوامل از آزمون فریدمن به شرح جدول زیر استفاده شده

است:

جدول .3اولویت بندی عوامل بر اساس تحليل فريد من
عامل

رتبه میانگین

ايجاد دانش

3/616

يادگيري هوشمندانه

4/343

تشويق افراد دانشگر

3/ 274

تهاي افراد دانش محور
فعالي 

3/915

ترويج نوآوري و خالقيت

5/513

زيرساختهاي سيستم اطالعاتي

4/918

يادگيري مشاركتي

3/411
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چنانکه مشاهده میشود اولویت(رتبه) عوامل به صورت زیر حاصل شده است.1 :ترویج نوآوری و

تهای
خالقیت.2زیر ساخت سیستمهای اطالعاتی.3یادگیری هوشمندانه.4ایجاد دانش .5فعالی 
دانش محور.6تشویق افراد دانشگر.7یاد گیری مشارکتی
بحث و نتيجه گيري

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل اصلي موفقيت سیستم مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد

اسالمی منطقه ده در حوزههای ریاست ،معاونت آموزشی ،معاونت پژوهشی ،معاونت دانشجویی،

معاونت اداری و مالی ،معاونت فرهنگی و معاونت عمران بوده است .عوامل اصلي شناسايي شده

تهاي
موفقيت سيستم مديريت دانش عبارتند از-1 :ترویج نواوری وخالقیت  -2زيرساخ 

تهای دانش محور -6
مهاي اطالعاتي  -3یادگیری هوشمندانه  -4ایجاد دانش  -5فعالی 
سيست 
تشویق افراد دانشگر  -7یادگیری مشارکتی .این یافته با نتیجه تحقیق داونپورت و همكاران ( ) 1998
همسو است .دوانپورت عوامل اصلي موفقيت مدیریت دانش را در  28شركت در  7دسته عامل

بدین شرح شناسایی بوده است .1 :فرهنگ دانش پسند.2،هدف مشترك .3عملكرد اقتصادي

.4ساختار دانش .5كانالهاي انتقال دانش  .6زير ساخت سازماني و فني .7اقدامات انگيزشي .8
لهاي زيرساخت ،و دانش مشترك هستند
حمايت مدير ارشد .همان طور كه مالحظه میشود عام 

و ساير موارد نيز بسيار نزديك به هم ميباشد .تحقيق چريدس و همكاران(  ) 2003شباهت و

سازگاري زيادي با اين تحقيق دارد ،زيرا در تحقيق آنها عواملي نظير استراتژي ،مديريت منابع

انساني ،سيستمهاي اطالعاتي از عوامل اصلي شناخته شده است .در تحقيق حاضر هم همان عوامل

یشود .عوامل اصلي شناسايي شده توسط ماتي (  ) 2004در آلمان مبين اين واقعيت است كه
ديده م 

استراتژي ،فرهنگ ،سيستمهاي اطالعاتي ،از عوامل اصلي بوده است كه  3عامل از  7عامل اين
تحقيق همان موارد باال است .عوامل اصلي شناسايي شده توسط چانگ هونگ (  ) 2005در صنعت

مهاي اطالعاتي،
داروسازي عبارتند از استراتژي الگوگيري ،فرهنگ سازماني ،زيرساخت سيست 
درگيري و آموزش كاركنان ،رهبري و تعهد قوي مديريت ارشد ،محيط يادگيري و قلمرو كنترل

منابع ،ارزيابي از آموزش حرفه اي و كار تيمي .تحقيق باال سازگاري بيشتري با تحقيق حاضر دارد،

زيرا چند عامل بين آنها از عوامل اصلي مشترك است.
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یدهد که مهمترین عامل تاثیرگذار در موفقيت سیستم مدیریت دانش ،ايجاد
این پژوهش نشان م 

صهای این عامل ،چنانچه دانشگاهها در جهت
دانش است .بنابراین ،با درنظر گرفتن میانگین شاخ 

ار تقاي مواردي چون:توسعه يادگيري گروهي و همكارانه ارائه آموزشهاي حل مسئله و خالقيت،

مشاركت افراد در آموزشهاي داخلي و خارجي،تشويق تفكر سيستمي،امكان استفاده از دانش

جديد براي افراد درون سازمان،ارائه برنامههاي توسعه منابع انساني،تخصيص منابع مالي براي
ارتقای دانش ،نگهداري نيروي انساني دانشگر به صورت سيستمات كي

تمام توان اجرايي خود را به

كار گيرند ،در اين زمينه موفقيتهاي چشمگيري را به دست خواهند آورد .همچنين بهتر است به

پرورش و آمادهسازي افراد دانشگر اولويت داده شود و دانش خلق شده به سادگي در اختيار افراد

قرار گيرد .دومين عامل بعد از ایجاد دانش ،یادگیری هوشمندانه است؛ در اين خصوص عواملی

مانند:وجود برنامههایی جهت خلق و تولید دانش،ساز و کارهایی جهت بحث گروهی مبتنی بر
اینترنت(مجازی) ومد نظر قرار دادن ارزیابی عملکرد ارتقای دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی

یباشد که الزم است
منطقه ده باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد .سومین عامل تشویق افراد دانشگر م 
به عنوان یک عامل اصلي در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه ده به آن توجه شود .بدین منظور

توجه به مواردي مانند:تأکید به صالحیتهای دانشی در جذب افراد ،توجه به منابع انسانی دانشگر
تهای فنی و دانشی در نظام پرداخت دانشگاه ،تشویق
و ایجاد انگیزه در آنها ،توجه به صالحی 

تهای گروهی در دانشگاه و استفاده از دانش افراد در تصمیم گیریها و حل مسائل
فعالی 

یباشد که الزم است به عنوان
تهای دانش محور م 
یباشد .چهارمین عامل فعالی 
دانشگاهشايسته م 
یتوان از
یک عامل اصلي در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه ده به آن توجه شود .بدین منظور م 

شاخصهايي چون :بهره گیری از دانش و استفاده بجا از آن،نگهداری و توسعه و ارزیابی دانش

موجود،ایجاد ساختارهایی جهت سرعت بخشیدن به تسهیم دانش،توزیع قدرت تصمیم گیری در

سهای مناسب جهت ارزیابی دانش
دانشگاه،تسهیل فرآیند مبادله دانش بین افراد،داشتن مقیا 

افراد،تشویق خالقیت و نو آوری بهره جست .پنجمین عامل ترویج نو آوری و خالقیت میباشد که
الزم است به عنوان یک عامل کلیدی در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه ده به آن توجه شود.

یهای مدیریت دانش ،موافقت
بدین منظور راهکارهای :حمایت مدیران از پروژهها و خط مش 

تهای علمی ،استفاده از تجربیات افراد،
سها و نشس 
مدیران با برگزاری دورههای آموزشی ،کنفران 
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تشویق عقاید جدید و ایدههای نو و ایجاد جایگاه برتر برای ایده پردازان و نو اندیشان توصیه

میشود .ششمین عامل زیرساختهای سیستم اطالعاتی میباشد که الزم است به عنوان یکي از

یمنطقه ده به آن توجه شود .بدین منظور توجه
عوامل اصلي موفقيت در دانشگاههای آزاد اسالم 
واهميت دادن به مواردي چون :ایجاد سیستم الکترونیکی کاربر پسند،ایجاد سایتهای داخلی برای

تسهیل در انتقال دانش ،ایجاد شبکههای ارتباطات مناسب برای افراد جهت توزیع منابع اطالعاتی

یباشد .هفتمین عامل یاد گیری مشارکتی است میباشد که الزم است به عنوان
بسيار تاثير گذار م 

یکي از عوامل اصلي در دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه ده به آن توجه شود .ایجاد سیستم پاداش
و ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر مشارکت آنان در تولید دانش،تشویق کار گروهی،ایجاد

فضای اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان اهميت بسياري در ارتقاي اين مولفه وپيشبرد اهداف

مديريت دانش دارد .با توجه به اینکه ایجاد دانش دارای بیشترین واریانس تبیینی است بایستی این

عامل را به عنوان مهمترین عامل کلیدی مدیریت دانش در دانشگاهها دانست و به آن توجه ویژه
ای داشت و در پرورش افراد دانشگر و نگهداری آنها اقدامات الزم را انجام داد.
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