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 چکیده 
 اگر ،نیباوجودا. است شده تبدیل هاسازمان در یرقابت الزام کی به ،دانش تیریمد ر،یاخ یهادهه در
 اتالف و شکست جز یحاصل نباشد، فراهم یندیفرآ نیچن یسازادهیپ یبرا مناسب یهارساختیز

 در مؤثر عوامل ،یاقدام هر از قبل هاسازمان است یضرور نیبنابرا. داشت نخواهد یپ در منابع
 تحقیق، نیا یاصل هدف در همین راستا، .ندینما ییشناسا را دانش تیریمد یسازادهیپ یآمادگ

نوع . است ینظام دانشگاه کی در دانش تیریمد یسازادهیپ جهت یسازمان یآمادگ زانیم سنجش
یریگجهت و ازنظر انهیگراواقع یشناسیهست لحاظ به انه،یگرااثبات یفلسف یمبان ازنظر پژوهش

 بر اساس سپس و دیگرد مرور مرتبط اتیادب ابتدا رونیازا. است یکاربرد پژوهش کی ،یاصل یها
 کی در عوامل نیا یآمادگ زانیم تیدرنها. گرفت صورت پژوهش عوامل، از جامع یمفهوم مدل کی

 و تیاولو و گرفت قرار موردسنجش جامعه کی نیانگیم آزمون از استفاده با ینظام دانشگاه
 عنوانبه تیریمد عامل حاصله، جینتا بر اساس. گرفت قرار موردبحث عامل هر یآمادگ تیارجح

 عامل که مشخص شد. همچنین شد شناخته دانش تیریمد یسازادهیپ یآمادگ در سازه نیمؤثرتر
 دانش تیریمد یسازادهیپ در را یآمادگ نیکمتر دانشگاه ساختار و یآمادگ نیشتریب یانسان منابع

 . دارند موردمطالعه دانشگاه در
 های کلیدی:واژه

 .ینظام دانشگاه ،یسازمان یآمادگ دانش، تیریمد دانش،
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 مقدمه 
 2یدارهیسرما -اندیشمند بزرگ مدیریت در کتاب خود تحت عنوان جامعه پسا 1پیتر دراکر  

 ،منابع اقتصادی، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و نیروی کار نیستند نیترمهمکند که عنوان می
مدیریت دانش (. 58، 1383، 3)رادینگ بود خواهد و است دانش یادیبن یاقتصاد منبع نیا

گردد. به نظر محققان اصل و ریشه قدمت آن به قدمت کار برمیمفهوم جدیدی نیست بلکه 
گردد. اگرچه به شکل تخصصی تحت این سال قبل از میالد برمی 3000مدیریت دانش به 

یکی از منابع  عنوانبههمچنین دانش، (. 22، 1389عنوان نبوده است )ربیعی و خواجوی، 
 شودتلقی می هاسازمانجهت دستیابی به مزیت رقابتی و خلق ارزش برای  هاسازمان راهبردی

(Massa & Testa, 2009; Chen, 2004; Doz, 1996; Teece, 1998) ابزار قدرتمندی است  و
در  هاینوآورهای پیدایش آورد و زمینه به وجودتواند تغییرات شگرفی را در جهان که می
(. دراکر نیز، راز 1390بیدختی، مکوند حسینی، و احسانی، را میسر سازد )امین  هاسازمان

داند )طبرسا ، که قرن دانش و اطالعات است را مدیرت دانش می21در قرن  هاسازمانموفقیت 
مدیریت دانش  سازیپیادهو  کارگیریبهتوان بیان کرد که اهمیت (. لذا می1387و اورمزدی، 

برای ادامه رشد و بقای خود در  هاسازمانست و معاصر بر کسی پوشیده نی هایسازماندر 
در  هاسازمانباشند اما آیا تمامی مدیریت دانش می کارگیریبهرقابتی نیازمند  هایمحیط

با دقت فراوان و  هاسازمانبسیاری از  بساچهمدیریت دانش موفق خواهند بود؟  کارگیریبه
اند، اما در عمل مدیریت دانش نموده هایبرنامه سازیپیادهبسیار اقدام به طراحی و  هایهزینه

بدون مطالعات مقدماتی و سنجش میزان  هاسازماناند زیرا که این با شکست مواجه شده
اند. برای مدیران مهم است سازی برنامه مدیریت دانش اقدام نمودهآمادگی، جهت اجرا و پیاده

نش آماده است یا خیر؟ و اصوالً کسب این ، جهت پذیرش مدیریت داهاآنکه بدانند آیا سازمان 
 یناش ذکرشده مسائل و هاچالش وقوع به توجه با حالآمادگی باید از کدام نقطه شروع گردد؟ 

 تحقیق نیا ،بارهنیدرا شدهانیب تیاهم به توجه با و دانش تیریمد نادرست کارگیریبه از
 دینما یبندتیاولو و استخراج ،ییشناسا را دانش تیریمد یآمادگ یهاسازه تا است آن درصدد

. دهد قرار سنجش و یابیارز مورد را نظامی دانشگاهیک  در دانش تیریمد یآمادگ زانیم و
 تیریمد یآمادگ در یآموزش نهاد نیا ضعف و قوت نقاط ،تحقیق نیا جهینت به توجه با تاًینها

                                                           
1  Peter Drucker  
2  Post-Capital Society 

3  Rading 
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 مراحل در تا دیبرآ هاسازه نیا بهبود درصدد دانشگاه نیا است مناسب که شودیم ظاهر دانش
 گرید به. دینما یریجلوگ ریناپذینیبشیپ هایهزینه و مشکالت بروز از دانش تیریمد استقرار
 کارشناسان یبرا یگرتیهدا نقشه و الگو ،تحقیق نیا در شدهارائه یهاسازه و هاشاخصه سخن،

 دانش تیریمد اثربخش و کارا سازیپیاده خواهان که است نظامی دانشگاهاین  یدانش رانیمد و
 .باشندیم
 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 
 مدیریت دانش یپردازمفهوم

تشریح مفهوم مدیریت دانش الزم است ابتدا مفهوم دانش تعریف و تبیین شود. در  منظوربه

مشترکی از قبیل: قبول  یهایژگیواند تعاریف متنوعی که اندیشمندان از دانش بیان کرده

این  و گذرشده، هدفمند بودن این اطالعات  یدهسازمانای از اطالعات مجموعه عنوانبهدانش 

باید اظهار داشت که بدون اندیشه و تفکر،  درواقعاطالعات از یک پروسه فکری، نهفته است. 

اطالعات  یدهسازمانآوری و شود و دانش چیزی فراتر از جمعاطالعات به دانش تبدیل نمی

و اطالعات که  هاداده(. دانش عبارت است از ترکیبی از 2010و ذاکری،  دانش فرد) است

 یباارزشمتفاوتی به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی  یهامهارتتجربیات عقاید و 

 با همراه ،هاداده و اطالعات کامل یریکارگبه گیری کاربرد دارد. دانشاست که در تصمیم

است. بر اساس تعریف جامعی،  انگیزش و تعهد ، بصیرت،هادهیا ،هایستگیشا افراد، تجارب

دانند که منبع قابل تجدیدی دانش را اطالعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر می

از  یبه نظر برخ(. 2010قرار گیرد )ربیعی و خواجوی،  مورداستفادهتواند بوده و همواره می

متفاوت به آن و  یهادگاهیدوجود  یلدانش، به دل یریتجامع از مد یفمحققان ارائه تعر

 استمشکل  یارو ادراکات متفاوت بس یگوناگون علم یهانهیزممحققان با  یمشارکت و اثرگذار

(. 2011، 4، واالسه و همکاران2006، 3، کانه و همکاران2004، 2، شولتز و استابل2010، 1)کبده

 شناسایی جهت در موجود نیازهای کردن برآورده جهت در دانش انتقادی یندآفر دانش یتمدیر

 است جدید یهافرصت توسعه و ،شدهی گردآور موجود دانشی یهاییدارا ستخراجا و

                                                           
1 Kebede 

2 Schultze and Stabell 
3 Kane et al 

4 Wallace et al 
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رویکرد متفاوتی که به مدیریت دانش دارد،  بر اساس 2تاکنچی (.1997، 1)کوینتاس و همکاران

برای خلق و به اشتراک  هرکدامکنترل کمتر روی کارمندان و درگیر کردن  صورتبهآن را 

( 2003) 4هانی زعمبه(. 2010، 3نماید )موسی خانی و همکارانگذاشتن دانش تعریف می

شیوه  که است علمی یارشته نمود: مدیریت دانش معرفی چنین توانیم را دانش مدیریت

 تشویق اطالعات از استفاده و یدهسازمان یجاد، تصرف،ا برای را دوجانبه حمایت از برخورداری

 بخش در که است یموضوع دانش تیریمد که است آن از یحاک هایبررس. کندیم تقویت و

 ینهادها و هاسازمان در علم نیا تیاهم رونیازا. نمودهاست رشد و افتهی متولد یخصوص

یم را مسئله نیا. است گرفته قرار توجه مورد کمتر یانتظام و ینظام یهاارگان خاصه یدولت

 هایسازمان در دانش تیریمد بحث به کمتر که نمود استناد...  و کتب مقاالت تعداد از توان

یم متوجه میبنگر دانش تیریمد رسالت به یشتریب دقت با اگر. اندپرداخته ینظام و یدولت

 دانش گردد توجه دیبا رونیازا. بود خواهد دانش ندهیآ در داریپا یرقابت تیمز که میشو

 انتشار مختلف یهاوهیش به ،دارند ازین که ییهابخش ریسا و افراد به دیبا سازمان در جادشدهیا

 از یاریبس امروزه. ابدیب را موجود دانش از استفاده یهانهیزم دیبا سازمان ،تیدرنها. ابدی

 سازمان کیاستراتژ اهداف کردن دنبالو  هاسازمان عملکرد در را دانش یاساس نقش ران،یمد

 است آماده هاآن سازمان ایآ که بدانند است مهم هاآن رهبران و هاسازمان یبرا. اندکرده درک

 را جادشدهیا راتییتغ با انطباق و مقابله یتوانائ که یهایسازمان. کنند شروع دیبا کجا از و نه ای

. ندینما کسب را استفاده تینها هاآن بالقوه یهامنفعت از مطلوب نحو به توانندیم باشند داشته

 نیتأم در خاصشان و حساس طیشرا واسطهبه ینظام یهاارگان و هاسازمان در مسئله نیا

 و هایتوانمند دانش نیا از استفاده با دیبا هاسازمان نیا و بوده یاتیح اریبس کشور یمل تیامن

 . دهند ارتقا را شانیهاییکارا
 

 دانش یریتمد یبرا یسازمان یآمادگ و عوامل هامدل

ضروری  یازهاینشیپاز  یامجموعه» عنوانبه توانیمدانش را  یریتمد یبرا یسازمان یآمادگ

آمادگی برای مدیریت دانش  گریدعبارتبهکرد.  یفتعر« برای اجرای موفق مدیریت دانش

                                                           
1 Quintas et al 

2 Takenchi 
3 Moosakhani et al 

4 Haney 
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 یهارساختیزیک شرکت یا سازمان در دسترسی به  یهاتیقابلاز  یامجموعهعبارت است از 

برای  رونیازا(. 2007، 1)هالت و همکاران آن یریکارگبه یهاتیظرفدانش و  یتالزم برای مدیر

در آمادگی را بررسی  مؤثر یهاسازهمدیریت دانش ابتدا باید  سازیپیادهبرای کسب آمادگی 

ن تحقیق انتخاب کنیم. پس از بررسی عمیق مدل را برای ادامه ای نیترمناسبکنیم تا بتوانیم 

 .شودیم( ارائه 1به شرح جدول ) هاسازه نیترعمدهادبیات، 
 

مدیریت دانش سازیپیاده( عوامل آمادگی 1جدول )  
 محققان عوامل ردیف

1 

 ارزش صنعت -1

 زبان و هدف مشترک -2

 و استاندارد ریپذانعطافساختار دانش  -3

 چندگانه برای انتقال دانش یهاکانال -4

 فرهنگ دانش پسند -5

 زیرساخت سازمانی و فنی -6

 اقدامات انگیزشی و حمایت مدیریت ارشد -7

 (1998)داورپناه و همکاران، 

2 

 مدیران ارشد دیتائ -1

 محوردانشانتخاب راهبرد  -2

 یمحوردانشتوسعه فرهنگ -3

 فناوری یهارساختیزتوسعه و  -4

 راهبرد مناسب مدیریت دانش یریکارگبه -5

 (2010، 2)امینی و انعامی

 

3 

 اصلی کلیدی عامل چهار مدیریتی دارای اثرگذارهای

 هماهنگی -1

 کنترل -2

 رهبری -3

 ؛ هاسنجه -4

 از: متشکل منابع اثرگذارهای

 دانش-1

 افراد-2

  و غیرمالی مالی منابع-3

 بر: مشتمل محیطی اثرگذارهای کهیدرحال

 (2000، 3)هولساپل و جشی

 

                                                           
1 Holt et al 
2 Amini and Anami Alamdari 

3 Holsapple and Joshi 
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 رقابت-1

 بازارها -2

 زمانی اضطرار -3

  دولتی و اقتصادی جو -4

4 

  وکارکسبراهبرد  -1

 ساختار سازمان -2

 نقشه دانش -3

 تیم دانش -4

 حسابرسی دانش -5

 (2009، 1)نیسی و رنجبری

 

5 

 ساختار  -1

 فرهنگ -2

 فناوری اطالعات  -3

 (2009، 2)صلواتی و حق نظر

 

6 

 سازمانیفرهنگ  -1

 ساختار سازمانی -2

 اطالعات یآورفنزیرساخت  -3

 توانایی منابع انسانی -4

 مدیریت تغییر -5

 (2010)موسی خانی و همکاران، 

7 

 یپاداش ده یستمس -1

 یمنابع انسان -2

 دانش یریتمد هاییآورفن -3

 یندساختار فرآ -4

 بلندمدتاهداف  -5

 یمیکارت -6

 پخش دانش یزمان برا -7

 دانش یریتمد یبرا یمال یتوضع -8

 ارشد یرانمد یبانیپشت -9

 (2005، 3)رس و اسچولته

 

8 

 باز رهبری فضای -1

 یادگیری از شکست -2

 رضایت نسبت به تغییر -3

 کیفیت اطالعات -4

 (2004، 4)تیلور و رایت

 

                                                           
1 Nisi and Rangbari 

2 Salavati and Haghnazar 
3 Ross and Schulte 

4 Taylor and Wright 
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 بودن گراعمل -5

 تغییر اندازچشم -6

9 

 محتوای تغییر -1

 فرآیند تغییر -2

 تغییر زمینه -3

 آمادگی افراد -4

 (2000)هالت، 

 

 فرهنگ سازمانی

 یک اعضای مشترک استنباط و درک و اعتقادات باورها ،هاارزش از عبارت سازمانی فرهنگ

 ( 1دارد:  عهده بر عمده نقش دو فرهنگ سازمان یک . دردهدیم هویت هاآنبه  که سازمان

 یکدیگر با ارتباط کردن برقرار و رفتار شیوه هاآن که یاگونهبه کردن اعضاء یکپارچه یا متحد،

 از دهد. مقصود وفق خارجی محیط عوامل را با خود تا کنندیم کمک سازمان ( به2بدانند و  را

 شیوه و گردند مشترک هویت دارای اعضاء است که این سازمان داخلی یکپارچگی یا اتحاد

خود فرهنگ  یهاقیتحقمحققین زیادی در  (.1998)دفت،  بگیرند یاد را مؤثر همکاری

 انددانستهسازمانی را از عوامل ضروری برای اجرای مدیریت دانش درون یک سازمان 

(Soliman and Spooner, 2000; Walczak, 2005)  این محققان  اتفاقبهو قریب

 استی عامل برای موفقیت مدیریت دانش همانا فرهنگ سازمان نیترمهمدارند که  نظراتفاق

(Park et al., 2004; Schulte and Sample, 2006) اما باید این نکته را نیز در نظر .

مدیریت  یهاطرحتغییر سازمانی در  یهاتالشمانع  تواندیمداشت که فرهنگ سازمانی نیز 

افراد  کهیطوربهباید فرهنگی مناسب داشته باشند،  هاسازمان. لذا (Yeh, 2005)دانش شود 

 .(Holsapple and Singh, 2001)را به خلق و تسهیم دانش در داخل سازمان تشویق کند 

در رابطه با فرهنگ سازمانی، اعتماد، مشارکت، تشویقات و رهبری مشارکتی نیروهایی برای 

، یراهبردفرهنگ سازمانی از طریق اجزاء به هم مرتبط  توسعه اهداف سازمانی مطرح هستند.

 .(Sanchez, 2004) شودیمیند و ساختارها تشکیل و تقویت افراد، فرآ
 

 مادی یهارساختیز

توانند وجود فیزیکی می صورتبههستند که  ییهارساختیزمادی، منابع و  یهارساختیز

نمایند و باعث را در جهت رسیدن به اهداف مدیریت دانش یاری می هاسازمانداشته باشند و 

گردند. برخی از این قبیل منابع مانند های دانشی سازمان نیز میراهبردتسهیل در روند اجرای 

مالی و پشتیبانی از کارکنان دانشی و قهرمانان دانشی و  نیتأممنابع مالی و پولی در راستای 
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( در همین زمینه 2000شود. سلیمان و اسپونر )تشویق و ترغیب هر چه بیشتر آنان استفاده می

را برای کارکنان خود ایجاد نماید تا  ییهابهانهباید دالیل و  محوردانش هایسازمانمعتقدند که 

در این راستا باید  هاسازمانافراد مشتاقانه دانش خود را به اشتراک بگذارند و بنابراین 

 Soliman and)را برای تسهیم دانش کارکنان خود در نظر داشته باشند  ییهامشوق

Spooner, 2000) . 

 یریتمد

یممیزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان، را که به آنان کمک و از آنان پشتیبانی 

(. در فرهنگ حمایتی مدیران از اعضای 443، 1384)رضائیان،  خوانندیم، حمایت مدیران کنند

سازمانی محدود است  مراتبسلسلهسازمانی، مدیران با کارکنان رابطه نزدیکی دارند و 

(Carneiro, 2000, 91). 

 یریگمیتصممشارکت در 

یند. در آ، و مشارکت کارکنان در این فریریگمیتصمعبارت است از چگونگی فرآیند 

از نظرات کارکنان و همفکری در چارچوب  یریگبهرهخالق، مشارکت جمعی،  هایسازمان

ساختار »را « مشارکت»رایج هستند. در یک تعریف کلی،  یاگسترده طوربهارتقاء  یهاستمیس

اداره، انتخاب و تفسیر در اوضاع و  بر اساس« فعالیت داوطلبانه افراد و نیروها»و « یریگمیتصم

 .(Martensson, 2000, 210) اندکردهشرایط عینی تعریف 

 تعهد مدیریت

 به استراتژیکی مستمر تعهد ایجاد دانش، مدیریت یهابرنامه در موفقیت یک اصل ضروری برای

 مدیریت عرصه در مدیریت، و است سازمان ارشد و باال سطح مدیران توسط دانش مدیریت

یژگیو این ،شودیم منجر دانش مدیریت به که باشد خاصی یهایژگیو دهندهنشان دانش باید

 موضوعاتی درباره که مخصوص گفتگوهای و هابحث برای محیطی توانایی ایجاد شامل ها

 مراتبسلسله و فرماندهی یهارهیزنج توسط که سنتی موانع ساختارهای بردن بین از به مربوط

و  ذکرشده. حال با توجه به مطالب (Rylatt, 2003) است است، شده ساخته سازمان درون

نظرات کارشناسی خبرگان سه شاخص مدیریت حمایت گر، مدیریت مشارکتی و تعهد مدیریت 

مدیریت، در آمادگی مدیریت دانش در نظر گرفته شده است. در  یهاشاخص نیؤثرترم عنوانبه

تعریفی جامع و مجمل مدیریت حمایت گر به معنی آن است که مدیریت سازمان به چه میزان 

و مدیریت مشارکتی به سبک  دهدیمفرآیندهای مدیریت دانش را مورد حمایت جدی قرار 

 هایریگمیتصمو  یزیربرنامها چه اندازه مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان اشاره دارد که ت
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و در باالخره تعهد مدیریت بدین معناست که مدیریت برای تحقق اهداف  سازدیم ریپذامکانرا 

 را صرف نماید. یاوقفهیبمدیریت دانش تالش 
 

 سازمانی هایراهبرداهداف و 

 ,Bijerse)خواهد شد  هدایت جهتی چه در آینده در شرکت که است این کنندهانیب راهبرد

 عنوانبه سازمان راهبرد و دانش مدیریت یهابرنامه بین ارتباط برقراری برای تالش (1999

 دانش،»است که  بیان کرده است. تیوانا شده تبدیل هاسازمان همه یریپذرقابت حیاتی منبع

 دانش مدیریت مختلف هایراهبرد همچنین«. است دانش محرک راهبرد و راهبرد محرک

اصلی سازمان باشد  راهبرد یراستاهم شدهگرفته بکار هایراهبرد که هستند ترموفق زمانی

سازمان با بررسی ادبیات و  راهبرد(. در سازه اهداف و 130، ص 1388)نیسی و رنگباری خینی، 

دانش و بررسی نتایج اجرای مدیریت دانش در  یراهبردنظرات خبرگان، دو شاخص مدیریت 

های مشخص راهبردو  اندازچشمدانش، شفافیت هدف،  یراهبردنظر گرفته شده است. مدیریت 

را برای مدیریت دانش در نظر دارد و بررسی نتایج از این حیث اهمیت دارد که باید دانست که 

یمرا مورد بررسی و پایش قرار  سازمان به چه میزان نتایج اجرای مدیریت دانش در سازمان

 .دهد
 

 نیروی انسانی

 تعهد سازمانی

، یابیتیهو، هنجارها، هاسازمانسال تعهد سازمانی در غالب اصطالحاتی نظیر  30برای بیش از 

. دو دیدگاه غالب نسبت به تعهد سازمانی شدیمعملیاتی  هانیااخالقیات، کار، شغل و نظایر 

 کندیمرفتار نگریسته و دیدگاه دوم پیشنهاد  عنوانبهوجود دارد: دیدگاه اول تعهد سازمانی را 

 که تعهد سازمانی نوعی نگرش و طرز تلقی است. 
 نیروی انسانی یادگیرنده

یاد بگیرد. اگر نتواند از طریق مشاهده کردن یادگیری نماید  تواندیمانسان با مشاهده کردن 

نکاتی را فراگیرد و این یادگیری با یادگیری از مسیر موفقیت  شیهاشکستاز  تواندیم حتماً

ور اساس این تفکر را نابهره یهاتیموفقو  وربهره یهاشکست یهاواژهقرابت شدیدی دارد. 

تعهد همه سطوح  هاآنبرای تحمل اشتباهات و پذیرش تری .. در شرکت امدهندیمتشکیل 

و اگر افق دید  است برزمانیندی آفر هاآنوجود دارد. بررسی کردن اشتباهات و یادگیری از 

یم بلندمدتباشد اشتباهات نادیده گرفته خواهند شد. مدیریت ارشد با دید  مدتکوتاهسازمان 

 .(Brand, 1998)اشتباهات کوچک را تحمل نماید  تواند
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 نیروی انسانی و یادگیری بهینه

چنانچه بخواهیم یادگیری کارکنان بهینه شود و دانش پس از تولید در سراسر سازمان توزیع 

ضروری است که با یکدیگر همکاری کنند و خود در دریافت و ارسال اطالعات آزاد  کامالًشود، 

یممشترک برای سازمان  اندازچشمباشند. برقراری گفتگوی مستمر، منجر به خلق زمینه و 

 آورتعجب کامالًکه خود این موضوع از طریق احترام و اعتماد متقابل، تحقق خواهد یافت.  شود

 یهاگاهیپاپرهزینه فناوری اطالعات  یهاستمیساست که مدیران و دانشگران بر متمرکز کردن 

یکی از بهترین ابزارها برای توزیع  آنکهحال، کنندیمابزارها اصرار  یریگاندازهاطالعاتی معین و 

مهد دانایی « مباحثه خوب»که  میدانیموجود دارد.  شانیهاشرکتو خلق دانایی، در درون 

 (.1383اجتماعی در هر سازمان است )بابایی، 

 ساختار سازمانی

 در آن، بر اساس سازمانی یهاپست و کارکنان که دارد اشاره روشی و سبک به سازمانی ساختار

یک  عنوانبه سازمانی . ساختاراندگرفتهشکل سازمانی کاری یندهایآفر جهت تسهیل

 خواهدیم سازمان یک کهیهنگام و بوده دانش مدیریت ابتکارات برای کلیدی توانمندساز

 را دانش مؤثر جریان و ایجاد است الزم سازمانی ساختار ،ردیبکار گ را دانش استراتژی مدیریت

 تا باشد برخوردار الزم پویایی و انعطاف از باید سازمانی ساختار. نماید سازمان تسهیل میان در

 با ارتباط برقراری امکان و نشود محدود سازمانی حتی و تیمی، بخشی مرزهای به ارتباطات

 یررسمیغ جنبه عبارتیه ب و باشد مقدور یسادگبه افراد برای نیز سازمان از بیرون محیط

 (.1385صلواتی،  و ابطحی) ایفا نماید تعامالت توسعه در مهمی نقش سازمانی، ساختار

 ارتباطات یهاکانال

چندگانه برای انتقال دانش از  یهاکانالارتباطی است.  یهاکانالبحث دیگر در مدیریت دانش 

باید مطمئن باشیم که کارکنان و  میکنیم. زمانی که مدیریت دانش را اجرا است مؤثرعوامل 

ای وجود آگاه هستند. فرضیه افتدیممشتریان در مورد تغییراتی که در داخل سازمان اتفاق 

را حداقل سه با  اشخاص قبل از اینکه پیامی در مغزشان ثبت شود باید آن کندیمدارد که بیان 

م اجرا کردن مدیریت دانش باید بشنوند بنابراین ارتباطات باید فراگیر و تکراری باشد. هنگا

 داندیمانجام دهد،  کندیممطمئن شد که هرکسی در داخل سازمان آنچه را که سعی 

(Davenport and Prusak, 1998) . 
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 محیط صنعتی )رقابتی(

در سازه محیط صنعتی )رقابتی(، با در نظر گرفتن نظرات خبرگان مدیریت دانش، دو شاخص 

بر آمادگی مدیریت  مؤثر یهاشاخص عنوانبه هاآنو میزان تعامل با  هاسازمانابتکارات سایر 

سازمان  اوالًآن است که  هاسازماندانش در این سازه در نظر گرفته شده است. ابتکارات سایر 

این موضوع چه  اًیثانو  استبداند میزان ابتکار عمل در صنایع مرتبط با سازمان، چه میزان 

. در شاخص دوم که دهدیمرا به سمت اجرای فرآیندهای مدیریت دانش سوق  اندازه سازمان

و  شودیمپایش  هاسازمان، دانش حاصل از تعامل با سایر است هاسازمانمیزان تعامل با سایر 

 موردنظرپس از بررسی ادبیات  درمجموع. شودیمدر فرآیندهای مدیریت دانش بکار گرفته 

مدیریت دانش نقش دارند. اندیشمندان  سازیپیادهچنین برآمد که عوامل متعدد و متنوعی در 

و  اندکردهخود استفاده  یهاقیتحقاین حوزه از واژگان گوناگونی برای بیان این عوامل در 

مختلفی بر این عوامل  داتیتأک ،های مختلفکاویوااند و در متفاوتی ارائه کرده یهایبندطبقه

 یریتمد یسازمان برا یآمادگ یهاجنبهتمام  تا ( سعی شده است1جدول )در  شده است.

 یسنجش نگرش کارکنان برا یمثالً مدل هولت فقط به بررس در نظر گرفته شود.دانش 

 یدهاطالعات را ناد یآورفنو  یو ساختار یفرهنگ یهاجنبهدانش پرداخته است و  یریتمد

به  یدگاهدانش را فقط از د یریتمد یبرا انیسازم یآمادگ یلور،در مدل ت ینگرفته است. همچن

خلق دانش را در نظر  ازجملهآن  یندهایآفر یرکرده است که سا یدانش بررس یگذاراشتراک

از مدل مفهومی صادقی و همکاران  یقتحق یندر ا(. 2013، 1)صادقی و همکاران نگرفته است

را دانش  یریتمد سازیپیاده یبر آمادگ مؤثر یهاشاخصزیر و  هاشاخص نیمؤثرتر( که 2013)

 ( ارائه شده است.1، استفاده شده است. این مدل در شکل )انددادهنشان 
 

 

 

                                                           
1 Sadeghi et al 
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(2013 همکاران، و صادقی) دانش مدیریت سازیپیاده آمادگی مفهومی مدل (1) شکل  

 

 از: اندعبارت تحقیقاین  یهاهیفرض رونیازا

 فرضیه اصلی:

 مدیریت دانش در دانشگاه در وضعیت مناسب قرار دارد. سازیپیادهآمادگی 

 های فرعی:فرضیه

سازی مدیریت حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیاده (C1)فرهنگ سازمانی  .1

 دانش فراهم نموده است.
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 سازیپیادهحاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت  (C2) مادی یهارساختیز .2

 مدیریت دانش فراهم نموده است.

سازی مدیریت دانش حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت پیاده (C3) مدیریت  .3

 فراهم نموده است.

 سازیپیادهسازمانی حاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت (C4)  راهبرداهداف و  .4

 مدیریت دانش فراهم نموده است.

سازی مدیریت دانش فراهم بی را جهت پیادهدانشگاه بستر مناس (C5)نیروی انسانی  .5

 نموده است.

مدیریت دانش  سازیپیادهحاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت (C6) ساختار  .6

 فراهم نموده است.

مدیریت  سازیپیادهحاکم بر دانشگاه بستر مناسبی را جهت  (C7) محیط رقابتی .7

 دانش فراهم نموده است.

 

 تحقیقشناسی روش

 یشناسیهستگرایانه، به لحاظ مبانی فلسفی دارای پارادایم اثبات ازنظرتحقیق حاضر 

این تحقیق درباره یک موضوع واقعی،  کهآناصلی، به دلیل  یهایریگجهت ازنظر، انهیگراواقع

عملی استفاده کرد، یک تحقیق  طوربه توانیمعینی و زنده صورت گرفته است و از نتایج آن 

ای، میدانی و ها مطالعات کتابخانهاین تحقیق جهت گردآوری داده راهبرد. ستاکاربردی 

از یک پرسشنامه استفاده شده است که چارچوب  تحقیق. در این استمصاحبه با خبرگان 

. با استفاده از این چارچوب است( 2013مفهومی آن برگرفته از تحقیق صادقی و همکاران )

شکل پاسخ  نیترمتداولطراحی شد. الزم به ذکر است که  سؤال 19با  یاپرسشنامهمفهومی، 

و از میان  است« یبنددرجه یهااسیمق»برای سنجش متغیرهای تحقیق، شکل پاسخ 

. لذا بنا به نظر خبرگان، لیکرت است هاآن نیترمحبوبلیکرت  یبنددرجهموجود  یهااسیمق

در نظر گرفته شد. برای تعیین روایی،  به لحاظ دقت بیشتر برای این پرسشنامه یادرجههفت

 5نفر شامل  9نفر از خبرگان مدیریت دانش توزیع گردید که این  9بین  شدهیطراحپرسشنامه 

مدیر سطوح عالی دانشگاهی بوده است. پس از اعمال  4رشته مدیریت و  یعلمئتیهعضو 

ضریب آلفای کرونباخ ، پرسشنامه تحقیق نهایی گردید. برای سنجش پایایی از هاآننظرات 
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باشد بیانگر اعتماد  ترکینزدبه یک  آمدهدستبهاستفاده شد. طبق این ضریب هر چه درصد 

 افزارنرمها و به کمک از پرسشنامه آمدهدستبه یهاداده. با استفاده از استبیشتر به پرسشنامه 

SPSS  این مقدار  ازآنجاکه. استدرصد  78ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برابر

جامعه  توان گفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.درصد است می 70بیشتر از 

دانشگاه  یعلمئتیهآماری این تحقیق مدیران سطوح عالی و متوسط و کارکنان ارشد و اساتید 

 ستیبایم. با توجه به تخصصی بودن حوزه مدیریت دانش افرادی که است موردمطالعه

باید به فرآیند مدیریت دانش آشنا باشند. لذا بیشتر  شدیمتوزیع  هاآنپرسشنامه میان 

انتخاب گردید  موردمطالعهدانشکده مدیریت دانشگاه  یعلمئتیهپاسخگویان مدیران و اعضای 

. تعداد مناسب نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری و با استنفر  80 هاآنکه تعداد کل 

 ستفاده از فرمول آماری مربوطه ذیل به دست آمد.ا

 

پرسشنامه  60. محقق استنفر  56لذا با توجه به محاسبات صورت گرفته تعداد نمونه مناسب 

در اختیار وی قرار گرفت.  شدهیلتکمپرسشنامه  54 یتدرنهادر جامعه توزیع نمود و 

گیری ( اطالعات نمونه2ل )، توزیع گردیده شد. جدویاخوشهگیری ها به روش نمونهپرسشنامه

 دهد.را نشان می

 
 یریگنمونه( اطالعات 2جدول )

 80 حجم جامعه

 56 حجم نمونه

 0.5 احتمال موفقیت در جامعه

 0.5 احتمال شکست در جامعه

 0.05 سطح خطا

 1.96 متغیر استاندارد

 0.07 مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر )دقت برآورد(
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𝑛 =
80(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0. 07)2 (79) + (1.96)2(0.5)(0.5)
≈ 56 

 

 هایافته لیوتحلهیتجز

، آزمون میانگین SPSS افزارنرم، با استفاده از هاپرسشنامهحاصل از  هایداده واردکردنپس از 

در مورد میانگین  شدهمطرحانجام شد. در این آزمون، فرضیه  هافرضیهیک جامعه  برای آزمون 

اگر میانگین هر متغیر از حد  روازایندرصد مورد بررسی قرار گرفت.  5جامعه در سطح خطای 

. در مورد این شودمیو مطلوب تلقی  مؤثر موردنظرمعینی بیشتر باشد آن متغیر در پدیده 

ا ر موردنظرهای هر شاخص، میزان آمادگی شاخص زیرشاخص تکتکتحقیق محاسبه میانگین 

 دست بهآمادگی کل دانشگاه را از  هاشاخصمیانگین تمام  نهایتاًدهد و در دانشگاه نشان می

( استخراج گردید و با توجه به سطح معناداری هر 3دهد. پس از انجام آزمون جدول )می

 شاخص، به تبیین آمادگی هر شاخص در آمادگی مدیریت دانش در دانشگاه پرداخته شده است.

 
 فرعی و اصلی هایفرضیهتایج آزمون ( ن3جدول )

One Sample T Test 

 نتیجه آزمون
Test Value = 4 

 یفرع یها یهفرض
 میانگین انحراف معیار P-value /مقدار احتمال

 یفرهنگ سازمان یآمادگ 4.2 1.30 0 شودمی تائید

 یماد یرساختز یآمادگ 4.86 1.30 0 شودمی تائید

 یریتمد یآمادگ 5.14 1.57 0 شودمی تائید

 راهبرداهداف و  یآمادگ 3.95 1.78 0.849 شودرد می

 یمنابع انسان یآمادگ 5.89 0.85 0 شودمی تائید

 سازمانی ساختار یآمادگ 2.69 1.29 0.165 شودرد می

   یرقابت یطمح یآمادگ 3.94 1.73 0.814 شودرد می

 فرضیه اصلی 

 4.38 0.71 0 شودمی تائید
مدیریت  سازیپیادهآمادگی 

 دانش
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های فرعی آمادگی فرهنگ دهد، فرضیهنشان می آمدهدستبهبررسی آماری و مقدار احتمال 

شود یا به می تأیید سازمانی، آمادگی زیرساخت مادی، آمادگی مدیریت و آمادگی منابع انسانی

-می تائید موردنظرمبنی بر وضعیت مناسب شاخص  1Hرد و  هاآندر  0Hعبارت بهتر فرض 

بستر  هاشاخصمدیریت دانش در این  سازیپیادهشود و به این معنی است که دانشگاه برای 

در وضعیتی مناسبی در این دانشگاه قرار دارند اما  هاشاخصمناسبی را فراهم نموده است و این 

، آمادگی ساختار سازمانی و آمادگی محیط دراهبرهای فرعی آمادگی اهداف و در مقابل، فرضیه

در دانشگاه  هاشاخصشود و این بدین معنی است که این پذیرفته می 0Hشود و رد می رقابتی

سطح معناداری و میانگین فرضیه تمام  درمجموع. همچنین باشندنمیدر وضعیت مناسبی 

 عیت مناسب قرار دارد.که آمادگی مدیریت دانش در دانشگاه در وض دهدمینشان  هاسازه
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

مدیریت دانش بر کسی  سازیپیادهامروزی، اهمیت  هایسازمانکه بیان شد در  گونههمان

 یازهاینشیپبدانند که مقدمات و  هستند نیازمند هاسازمانپوشیده نیست و در این راستا 

پس  تحقیق یندر ا ینبنابرا .شودیممدیریت دانش چگونه حاصل  زیآمتیموفقضروری اجرای 

دانش، مدل  یریتو اعمال نظرات خبرگان و متخصصان مد یاتاز انجام مطالعات گسترده ادب

مورد آزمون قرار گرفت. مناسب است برای شروع دانش  یریتمد سازیپیاده یآمادگ یمفهوم

 هاشاخصبه دانشگاه از اولویت و اهمیت هر یک از  مؤثر یهاشنهادیپو ارائه  یریگجهینتبحث و 

 هاشاخص( اولویت و اهمیت هر یک از 2013صادقی و همکاران ) تحقیقنیز آگاه باشیم. طبق 

 ( است.4به شرح جدول )

 
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی )صادقی و  هاشاخص( اهمیت هر یک از 4جدول )

 (2013همکاران، 

 دانش یریتمد سازیپیاده یآمادگی هاشاخص وزن هاشاخصاولویت 

 مدیریت 0.258 1

 فرهنگ سازمانی 0.189 2

 منابع انسانی 0.184 3

 زیرساخت فیزیکی 0.147 4

 راهبرداهداف و  0.128 5
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 ساختار سازمانی 0.083 6

 محیط رقابتی 0.011 7

 

شود هفت شاخص اساسی آمادگی مدیریت دانش ( مشاهده می4که در جدول ) گونههمان

جهت  لزوماًمدیریت دانش دارند  سازیپیادهی که نیازمند هایسازمانشده است و  بندیرتبه

را در سازمان  هازمینهآمادگی کافی در این  بایستمی، سازیپیادهموفقیت هر چه بیشتر در 

گوناگون با آن مواجه  هایسازمانحال با توجه به کمبود زمان و منابعی که  آورند. به دستخود 

 درواقع. یعنی است هاشاخصبا کدام  یسازآمادهکه اولویت  کندیمبیان  بندیرتبههستند، این 

. کندیممدیریت دانش ایفا  سازیپیادهکدام شاخص بیشترین نقش را در آمادگی سازمان جهت 

عملی مناسب جهت افزایش هر چه بیشتر آمادگی دانشگاه برای  یهاشنهادیپدر این بخش 

 شدهیطراح( 2مدیریت دانش ارائه شده است. به همین منظور شکل ) هایبرنامه سازیپیاده

حول  هایپیشنهادتوان به وضعیت موجود این دانشگاه پی برد. لذا است که با دقت در آن می

 .شده استارائه  ،شدهیبررسگانه  7ی هاشاخص

 25شود این شاخص بیش از ( مشاهده می2که در شکل ) گونههمانشاخص مدیریت:  .1

( در آمادگی مدیریت 2013صادقی و همکاران ) تحقیقدرصد اهمیت و وزن را طبق 

، از دید کارشناسان و قیموردتحقشاخص  7دانش خود اختصاص داده است و در میان 

 یریگچشمخبرگان دانش بیشترین اهمیت را داراست. اما جنبه دیگری که اهمیت 

دارد میزان آمادگی این دانشگاه در این شاخص است. محقق جهت سهولت مقدار 

درصد محاسبه نموده است  صورتبهشده است را  5.14میانگین این شاخص که برابر 

شاخص از دید  نیترمهملذا این دانشگاه در  درصد شده است. 69که مقدار 

که  است یتوجهقابلآورده است و این میزان  به دستدرصد آمادگی  69کارشناسان 

و توجه  یگذارهیسرمااگر آمادگی این شاخص در همین مقدار ثابت بماند نیازی به 

 بیشتر برای افزایش آمادگی ندارد.

درصد وزن و اهمیت  19یریت دانش، شاخص فرهنگ: فرهنگ از دید کارشناسان مد .2

آمادگی را به خود اختصاص داده است که با تبدیل مقدار میانگین این شاخص که 

 53یابیم که این دانشگاه در این شاخص درصدی درمی صورتبه است 4.20معادل 

. لذا باید استآورده است که این رقم نیز بسیار مناسب  به دستدرصد آمادگی را 

این آمادگی انجام شود و با توجه به  داشتننگهبیشتری در جهت ثابت کوشش هر چه 
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شود دچار نوسان و تغییر می بلندمدتاست که در  یامقولهاینکه فرهنگ سازمانی 

. مگر نیروی انسانی و ستینجای نگرانی برای آینده این شاخص در این دانشگاه 

 رات شدیدی شود.تمامی سطوح مدیریتی این دانشگاه دستخوش تحول و تغیی

وزن و اهمیت آمادگی   %18.4شاخص منابع انسانی: شاخص منابع انسانی که  .3

مدیریت دانش را از دید خبرگان دانشی به خود اختصاص داده است  سازیپیاده

رود. این شاخص در آزمون میانگین مقدار در آمادگی به شمار می مؤثرسومین شاخص 

 81را کسب کرده است و این بدین معنی است که دانشگاه در این سازه بیش از  5.89

حکایت از بیشترین  هاشاخصدرصد آمادگی دارد. این میزان آمادگی در میان تمامی 

 ایهبرنامه سازیپیادهو لذا نیروی انسانی این دانشگاه جهت  استمیزان آمادگی 

بودن، تعهد، توانمندی و  زهیباانگی گوناگونی نظیر هاشاخص ازلحاظمدیریت دانش 

این است که این شاخص  توجهقابلدر وضعیت مطلوبی قرار دارد. نکته  هاشاخصسایر 

 نیترمهمکارشناسان مدیریت منابع انسانی  خصوصبهاز دید کارشناسان مدیریت و 

هت حفظ آمادگی این شاخص، مدیران عالی ج شودیمو لذا پیشنهاد  استشاخص 

اهمیت دهند  شدتبهحفظ و نگهداشت نیروی انسانی خود  هایبرنامهدانشگاه به 

 (.2013، 1)سیدجوادین و همکاران

 

 

 

                                                           
1 Seyed Javadein et al 
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 در دانشگاه هاآنو آمادگی فعلی  هاشاخصمقایسه تطبیقی وزن  (2شکل )

 

، وزن و یقموردتحقاین شاخص که در میان هفت شاخص  مادی: یهارساختیز .4

کلی از دید کارشناسان مدیریت دانش  صورتبه استرا دارا  %14.7اهمیتی معادل 

این دانشگاه  کهیهنگامنقش و اهمیت کمتری نسبت به سه شاخص قبلی دارد اما 

 یتوجهقابلمدیریت دانش باشد این شاخص نیز نقش  هایبرنامه سازیپیادهبه  مصمم

درصد آمادگی حصول کرده است که رقم  64ه در این شاخص پیدا خواهد کرد. دانشگا

بوده است که نشان  4.86. میانگین این شاخص از آزمون میانگین استچشمگیری 

در این شاخص توجه فراوانی داشته است.  مؤثر هاییرشاخهزدهد این دانشگاه به می

اجرای فرآیندهای مدیریت  هاییازمندینتوان به منابع مالی جهت تهیه می ازجمله

 شود. همچنین دیگرمی ینتأمدانش اشاره کرد که از سوی مدیران عالی این دانشگاه 

جهت  یازموردن یافزارنرمو  یافزارسخت هاییآورفنزیر شاخص این شاخص، 

. این وضعیت مناسب در این استتسهیل فرآیندهای دانشی و تسهیم اطالعات 

دانشی  هاییستمسق مدیریت دانش و استقرار موف سازیپیادهشاخص جهت 
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و  یافزارنرم هاییآورفنادامه پیدا کند و محقق بروز رسانی هر چه بیشتر  بایستمی

اطالعاتی که سطوح مختلف  هاییگاهپاشود. همچنین ایجاد را یادآور می یافزارسخت

دانشگاه بتوانند در آن اطالعات و دانش و تجربیات خود را با دیگر افراد دانشگاه 

 .رسدیمضروری به نظر  ،تسهیم کنند و به اشتراک گذارند

در آمادگی مدیریت دانش،  مؤثردر میان هفت شاخص  : این شاخصراهبرداهداف و  .5

آورد. همچنین در آزمون آماری میانگین  ه دستب %12.8رتبه پنجم را با وزنی معادل 

. این استرا دارد که بیانگر وضعیت متوسط آمادگی این شاخص در دانشگاه  3.95

کمی کمتر از نیمی از آمادگی خود را  دهدیم( نشان 2که شکل ) طورهمانشاخص 

به مدیران  یداًاکآورده است. لذا  به دستمدیریت دانش  هایبرنامه سازیپیادهبرای 

هر چه بیشتر این  یسازآمادهتا در  گرددیمدانشگاه توصیه  گذارانیاستسعالی و 

، اندازچشمی این شاخص دارا بودن هاشاخصزیر  ینترمهمشاخص کوشا باشند. 

 هابرنامهکه این  استو اهداف بلندمدت برای آینده مدیریت دانش دانشگاه  یتمأمور

عملیاتی به منصه ظهور بپیوندند. لذا تدوین اهداف  هایراهبردبتوانند از طریق 

به ارتقاء  تواندیم هابرنامهنتایج حاصل از اجرای این  گامبهگامبلندمدت و پیگیری 

بیرونی  یراهبردتوان از مشاوران آمادگی این سازه کمک نماید. بدین منظور می

-و مراکز مشابه و به هادانشگاهمتبحر راهنمایی گرفت و همچنین استفاده از تجربیات 

نماید )مولوی  راهبرد کنندهینتدوبه گروه  یامالحظهقابلکمک  تواندیمنیز   1گزینی

 (.2013، 2و همکاران

رتبه  یقموردتحقاز دید کارشناسان در میان هفت شاخص  ساختار: ساختار سازمانی .6

های مدیریت دانش را سازی برنامهششم را دارد اما در هر سازمانی که قصد پیاده

 % 8.3داشته باشد الجرم باید به این شاخص اهمیت دهد. وزن اهمیت این شاخص 

 هاشاخصدر بین سایر  2.69شده است و همچنین این شاخص با کسب میانگین 

 28آورده است. یعنی این شاخص تنها  به دستکمترین میزان آمادگی را در دانشگاه 

آورده است و این به دلیل نوع ساختار و تعریف سطوح  به دستآمادگی الزم خود را  %

نماید تا برای رسیدن به . محقق پیشنهاد میاستفرماندهی و اختیارات در دانشگاه 

                                                           
1 Benchmarking 

2 Molavi et al 
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در  گرهییانمو  یگروهدرونارتباطی  یهاکانالانعطاف بیشتر در ساختار دانشگاه 

-دانش و تجربیات میمنجر به تسهیم بیشتر  هاکانالداخل دانشگاه تقویت شود. این 

باشد که سیستم پاداش در دانشگاه در  یاگونهبهگردد. همچنین ساختار دانشگاه باید 

دانش و تجربیات سطوح مختلف کارکنان  یگذاراشتراکراستای تقویت تسهیم و به 

 هاییدهادانشی گردد و افراد مستقیماً در مقابل تسهیم دانش خود با دیگران و ارائه 

که در ادبیات ذکر شد ایجاد و گسترش  گونههمانخالقانه پاداش دریافت نمایند. 

 هاییتخالقهای رسمی و غیررسمی ارتباطی یکی از ابزارهای بجوش آمدن شبکه

 یانبندانشگردد دانشگاه به سمت ساختارهای . لذا پیشنهاد میاستفردی و گروهی 

را برای به جریان درآوردن دانش و  و چابکی الزم یریپذانعطافحرکت نماید تا 

 تجربیات فراهم نماید.

از دید خبرگان دانشی تنها وزن و اهمیتی  محیط صنعتی )رقابتی(: محیط صنعتی .7

این شاخص را نادیده  توانیمو حتی  استمعادل یک درصد دارد که بسیار ناچیز 

درصد  49حدود  نمایدیمکه بیان  است 3.94گرفت. همچنین میانگین این شاخص 

این شاخص در دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است و در آن آمادگی پیدا کرده است. 

دارد همواره  هادانشگاهو  هاسازماناما دانشگاه به جهت رقابت تنگاتنگی که با سایر 

 هاییشپتا  شودیممجبور است در مرزهای دانشی حرکت نماید و این الزام باعث 

این دانشگاه قرار گیرد و با تعامل با سایر  گذارانیاستس موردتوجهمحیطی همواره 

 نماید.این هدف را میسر می تریعسرنهادهای علمی داخلی و خارجی بهتر و 

مطالعه موردی، مسیر تحقیقات بعدی را بدین شرح  یهادادهنتایج تحقیق فعلی و آنالیز 

 طوربهدر این تحقیق را  شدهانیبی هاشاخصکه هر یک از  شودیم. پیشنهاد دهدیمپیشنهاد 

را با مفهوم مدیریت دانش مورد آزمون  هاشاخصتخصصی بررسی شود و همبستگی هر یک از 

توانند چگونه می هاسازمانبررسی کنند که  توانندیمقرار گیرد. دیگر پژوهشگران نیز 

مدیریت دانش را فراهم نمایند یا مسائل و مشکالت مهم و  هایبرنامهی استقرار عملی هازمینه

 ییشناسا حالتابهو  اندکردهمدیریت دانش  سازییادهپکه اقدام به  ییهاشرکت یرمنتظرهغ

یا  در موفقیت مؤثرکه عوامل  شودیمرا مورد مطالعه قرار دهند. همچنین پیشنهاد  اندنشده

نوآوری این تحقیق آن است که مدل نش بررسی شود. مدیریت دا هایبرنامه سازیپیادهشکست 

این تحقیق از مطالعه گسترده ادبیات مدیریت دانش استخراج شده است و برای اولین بار است 

ی مختلف آمادگی مدیریت دانش، مدلی ویژه برای سنجش آمادگی هاشاخصکه پس از ادغام 
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استخراج شده است و در یک گام عملیاتی مدل تحقیق  نظامی دانشگاهیک مدیریت دانش در 

 (2013صادقی و همکاران )دل که م شودیمپیشنهاد  روینازاشده است.  سازیپیادهسنجش و 
 و صنایع مورد آزمون قرار گیرد. هابخشنیز در سایر 
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