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چکیده
با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت ،مدیریت صحیح دانش در سازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار است .دانش ،به طور
فزاینده ای به عنوان یک جزو حیاتی برای سازمان ها شناخته شده است .برای مدیریت صحیح دانش در سازمان باید عوامل موثر بر
استقرار مدیریت دانش در سازمان شناسایی و اولویت بندی شوند .شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده سازی آن در
دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی موجب حفظ گنجینههای علمی و تولید دانش جدید میشود .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی می باشد.
جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی میباشند که روش نمونهگیری روش در دسترس بودهاست .گردآوری اطالعات از
طریق پرسشنامه صورت می گیرد .دادههایی که از پرسشنامهها استخراج میشود پس از جمع بندی ،وارد نرم افزار  SPSSشده و با
توجه به هدف ها و سؤال های پژوهش ،از طریق این نرم افزار ،محاسبه و تجزیه و تحلیل میشود .روش های آماری مورد استفاده
برای تجزیه و تحلیل ،شامل آمار توصیفی ،یعنی فراوانی ،درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل تی تک نمونهای ،مقایسه زوجی با
رویکرد  AHPاست .نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت و تعهد مدیریت ارشد ،فرهنگ ،مدیریت منابع انسانی ،فناوری اطالعات،
فرایندهای دانش ،ارزیابی عملکرد از جمله شاخص های موثر بر استقرار مدیریت دانش در پژوهشکده صنایع هوایی می باشند .لذا
پس از بررسی این مولفه ها در پژوهشکده صنایع هوایی مشخص شد که وضیعت فعلی این شاخصها ،مورد تایید نیست و با وضعیت
مطلوب فاصله زیادی دارند .همچنین با توجه به رتبهبندی و اهمیت آنها می توان گفت که ارزیابی عملکرد ،فرهنگ ،فرایندهای دانش،
فن آوری اطالعات ،حمایت و تعهد مدیریت ارشد و مدیریت منابع انسانی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را در دانشگاه آزاد
نورآباد ممسنی به خود اختصاص دادهاند.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،رویکرد  ،AHPرتبهبندی شاخصها ،دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی
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 -1مقدمه
در گذشته نوع نگرش به کارکنان کامال متفاوت با امروز بوده ،به طوری که پس از انقالب صنعتی کارکنان به عنوان
نیروی کار تلقی میشدند (بهبودی و سهرابی .)1۱99 ،در اقتصاد صنعتی ،سازمانها قادر به حفظ موقعیت رقابتی
قوی خود برای سالها بودند .آنها ارزش را از طریق فرایند بهینهسازی خلق یا حداکثر میکردند .با ورود به هزاره
جدید ،نقدینگی مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمانها محسوب میشدند،
اهمیت سابق خود را از دست داده ند (پاپی و همکاران .)1۱99 ،سازمان های این دوره ،تفاوتهای بسیاری با گذشته
دارند و بر اساس دو مفهوم پیچیدگی و آشفتگی به شدت تغییر کردهاند ،به گونهای که ماهیت فعلی جهان ،تغییرات
گسسته و بنیانی است .این تغییرات چنان سریع اتفاق افتاده است و رقابت چنان زیاد شده است که سازمان های
عظیمی که در قرن بیستم رشد یافته اند ،نمی توانند در دنیای نو ظهور قرن بیست و یکم دوام بیاورند (پناهی)1۱99 ،
و اگر ساز مانها خود را با این تغییرات وفق ندهند چه بسا به ورطه نابودی کشیده شوند( حسینپور و علیپور و
دیگران.)1۱99 ،
این تغییرات و فشارها دانش را برای ادامه حیات سازمان به امری حیاتی تبدیل کردند .همان طور که برایان کویین
گفته است عوامل ناملموسی که موجب رشد و افزایش ارزش کاالها و خدمات می شوند ،مبتنی بر دانش هستند.
دانش ،استراتژی ترین منبع سازمانی و محور رقابت و حتی بقا در محیط های غیر رقابتی محسوب می شود به این
دلیل لزوم مدیریت این منبع استراتژیک برای آنها مطرح شده است .استراتژی دانش به این سازمان ها کمک می
کند که نیازهای فعلی و آتی خود را به دانش شناسایی کنند و آگاهانه به مدیریت این دانش بپردازند (خدیور و عباسی
.)1۱99 ،
با توجه به تعاریف باال مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در سازمان های امروزی کامال پذیرفته شده است و
چون بخش هوافضا به علت ویژگی پروژه محور بودن ،از پیچیدگی و پویایی باالیی برخورد است به نحوی که این
امر منجر به ضعف در ثبات یاد گیری و واکنش در برابر تغییرات محیطی شده است ،نمیتواند از این سیستم مستثنی
باشد این سازمان باید روشهای سنتی اداره امور را کنار گذاشته و خود را به دانش و فناوری و فرهنگ استفاده از
آنها مجهز کند تا بتواند اهداف سازمان را براورده کند .کاهش هزینهها همانطور که گزارش ساالنه مدیریت دانش
بیان کرده است در طی سال های  199۱تا  199۱با اجرای مدیریت دانش ،هزینه عملیاتی سازمان های مورد پژوهش
از  9.۹به  9.۹میلیارد دالر کاهش یافته است .امروزه خلق و به کارگیری دانش برای رقابت گرایی و حیات سازمان
ها و صنایع ضروری شناخته شده است .دانش نمیتواند به سادگی دیگر منابع ،ذخیره و یا تصاحب شود؛ و نمیتواند
به سادگی آنها ،به طور سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود .تاکنون در اغلب سازمانهای کشور از جمله
بخشهای مختلف صنعت نفت ،فناوری اطالعات بیشترین سهم را در مدیریت دانش داشته ،به طوری که در پشت
تمامی فعالیت های مدیریت دانش ،فناوری اطالعات نهفته بوده است .لیکن باید توجه داشت که فناوری پردازش
اطالعات تنها مولفه مدیریت دانش نیست و تحول در فرایندهای تصمیم گیری ،ساختار سازمانی و نحوه انجام امور
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از دیگر اجزای این مدیریت محسوب می شود .سازماندهی بر اساس دانش می تواند اساسأ متفاوت با سازماندهی بر
اساس مزیت های رقابتی سنتی باشد (اسیدو.)۱119 ،1
امروزه دانش جزء الینفک موفقیت سازمانها محسوب میشود .این مسئله در سازمان های فرهنگی که سرمایه های
فکری و دارایی های نامشهود در این نوع از سازمانها بسیار با اهمیت می باشد ،دانش نقش حیاتی میباشد .اگر
روند تغییر و تحوالت دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد ،این نتیجه مهم حاصل میشود که
جامعه فراصنعتی امروز جامعهای اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری
های دانش افزا می دهند (سهرابی و فالح.)۱119 ،۱
در محیط پویا و پیچیده امروز ،برای سازمان های فرهنگی ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل
ایجاد ،اعتبار بخشی و کاربرد ،در محصوالت و خدمات خود به کار گیرند .در همین زمینه پیتر دراکر می گوید" :راز
موفقیت سازمان ها در قرن  ۱1همان مدیریت دانش است  .بنابراین مدیریت دانش مقوله ای مهمتر از خود دانش
محسوب می شود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و
سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید .از این رو سازمان ها باید محیطی را برای
اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان
آموزش دهند(پاتیل و کانت )۱11۹ ،۱و سعی در ایجاد بستر سازی و شناسایی عوامل زمینهای برای استقرار مدیریت
دانش در سازمان نمایند .مسئله و چالشی که در اینجا وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک
است ،مقولهای که اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است .از
طرفی به دلیل مطرح شدن مدلها و روش های بسیار متعددی برای به کار گیری مدیریت دانش در سازمانها،
گاهی این مدلها موجب گیج شدن مدیرانی میشوند که به دنبال پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند.
در این راستا بسیاری از سازمانها اقدام به سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نمودهاند.
اما باید توجه داشت که پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود
در یک سازمان از جمله ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،تکنولوژی و منابع انسانی دارای ویژگیهای خاصی بوده
و از انسجام و هماهنگی الزم برخوردار باشند و وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل مانع پیاده سازی
موفقیت آمیز مدیریت دانش خواهد شد .بنابراین برای پیادهسازی موفقیت آمیز مدیریت دانش باید به سازمان به
عنوان یک کل نگاه کرد و همه این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها در سازمان شناسایی و تحلیل شود.
تحقیقات زیادی هم در این رابطه در داخل و خارج از کشور انجام شده است.
ژنگ ۹و همکاران ( ،)۱111در مقالهای به این نتیجه دست یافته اند که فرهنگ نامناسب ،مهمترین مانع برای خلق
و نفوذ سرمایه دانش میباشد .همچنین یعقوبی 9و همکاران ( ،)۱119در مقالهای به این نتیجه رسیدند که فرهنگ
1
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سازمانی اثرگذارترین عامل در اجرای برنامه های مدیریت دانش است .سهرابی و فالح ( ،)۱119به این نتیجه دست
یافتهاند فناوری اطالعات به عنوان یک کاتالیزور سطح تحقق استراتژیهای مدیریت دانش به تنهایی نمیتواند خود
یک عامل تنها برای مدیریت دانش باشد و در صورتی میتواند موثر و مثبت باشد که ظرفیتهای ساختاری مدیریت
دانش یعنی رهبری ،فرهنگ سازمانی و استراتژی در سازمان وجود داشته باشد .پاتیل و کنت ( ،)۱11۹در تحقیقی
دریافتند که مدیریت دانش با استفاده از جدیدترین فناوریهای اطالعات و اینترنت و توسعه بخشی روشها جهت
مبادله دانش و مفاهیم ،ذخیره اطالعات میتواند ابزار موثری برای کلیه مهندسین و متخصصین شاغل در اجرای
پروژه های ساختمانی باشد.نظافتی و همکاران( ،)1۱99در پژوهشی یک مدل اجرایی برای ارتقای کیفی شرکت
پیمانکاران عمومی ارایه دادند که نتایج حاکی از آن بود که بررسی و بازنگری مجدد فرایندها و ارتقای کیفی سطح
پیمانکاران ایرانی از این جهت که شرکت های پیمانکار عمومی سازمان هایی دانش مدار هستند ،ضروری و حیاتی
به نظر میرسد .همچنین دولتپسندی ( ،)1۱9۱در تحقیقی به این نتیجه دست یافته اند که متغیرهای جمع آوری
اطالعات ذخیره اطالعات ،سازماندهی دانش ،توزیع دانش ،عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش هستند ،لذا کلیه
زمینهها جهت استقرار مدیریت دانش در شرکت مربوطه کمتر از سطح متوسط هستند.
بنابراین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی
چه چیزهایی هستند و اولویت بندی آنها به چه صورت است؟ این تحقیق به دنبال آن است که از طریق پاسخ این
سوال بتواند عوامل موثر و زیرساخت های الزم در خصوص پیاده سازی نظام مدیریت دانش را شناسایی نماید.
 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف تحقیق ،موضوعات تحقیق را بصورت جزء به جزء توصیف و تشریح کرده و
داده ها را بدون دستکاری گردآوری می نماید .بنابراین از نوع «پژوهشهای توصیفی» (غیر آزمایشگاهی میباشد.
در این پژوهش به بررسی وضعیت موجود متغیرها با استفاده از گردآوری اطالعات از مدیران و کارشناسان پرداخته
شده است .بنابراین در زمره مطالعات «توصیفی  -پیمایشی» قرار میگیرد؛ و چون با پردازش دادهها و تحلیل آنها به
اهداف پژوهش که همانا یافتهها و نتایج آن میباشد دست مییابد نوعی تحقیقات «توصیفی – تحلیلی» است .جامعه
آماری این تحقیق تمام کارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی است که نمونهگیری نیز به روش در دسترس میباشد.
در این تحقیق  ۱9نفر از کارکنان به پرسشنامهها پاسخ دادند.
ابزار اصلی گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه است .پرسشنامه اول دارای دو بخش است ،بخش اول،
اطالعات مربوط به پاسخ دهنده است که برای بررسی و ویژگیهای پاسخگویان از آن استفاده میشود و در واقع این
نوع سواالت زمینهای به شناخت بهتر کیفیت نمونههای آماری مورد بررسی کمک مینماید .اطالعات مربوط به پاسخ
دهندگان بر مبنای چهار متغیر جنسیت ،سابقه کار ،میزان تحصیالت و سن ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .بخش دوم،
که بخش اصلی پرسشنامه می باشد دربردارنده  ۱9سوال بسته است که متناسب با متغیرهای تحقیق طراحی شده
است .و براساس طیف لیکرت از  1تا  9درجه بندی گردیده است که شماره  9نشان دهنده بی اهمیتی گویه مورد
نظر و شماره  1بیانگر حیاتی بودن آنها میباشد .در پرسشنامه دوم از افراد خواسته شده که اهمیت هر کدام از عوامل
را دو به دو در یک طیف  9تایی مشخص کنند.
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در پژوهش حاضر ،پرسشنامه با هدف شناسایی عوامل موثر بر چرخه دانش در دانشگاه آزاد واحد نورآباد ممسنی بر
مبنای مدل مفهومی تحقیق ،عامل اصلی مشخص شدهاند .برای بررسی وضعیت و شرایط عوامل فوق ویژگیهایی
در نظر گرفته شده و متغیرهایی برای هر یک از آنها تعریف گردید و سؤاالت پرسشنامه بر آن مبنا طراحی و تنظیم
شدهاند .نحوه تخصیص متغیرها به هر عامل و چگونگی توزیع سؤاالت این پرسشنامه در جدول  1به تفصیل بیان
گردیده است.
داده هایی که از پرسشنامه ها استخراج شده بود ،پس از جمع بندی ،وارد نرم افزار  SPSSشده و با توجه به هدفها
و سؤالهای پژوهش ،از طریق این نرمافزار ،محاسبه و تجزیه و تحلیل میشود .روشهای آماری مورد استفاده برای
تجزیه و تحلیل ،شامل آمار توصیفی ،یعنی فراوانی ،درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل تی تک نمونهای ،فریدمن
و مقایسه زوجی با رویکرد  AHPاست.
جدول  :1چگونگی توزیع سواالت پرسشنامه

به منظور سنجش روایی پرسشنامه این پژوهش از کارشناسان و صاحب نظران دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی استفاده
شد .پس از انجام اصالحاتی از نظر مفهومی و محتوا و شکل و ترتیب سواالت از جانب اساتید دانشگاه آزاد نورآباد
ممسنی برروی پرسشنامه تدوینی اولیه ،پرسشنامه نهایی آماده شد .در این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ 1/9۱9
به دست آمده که بیانگر پایایی پرسشنامه است.
 -3یافتهها
ابتدا دادههای مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها مورد تحلیل قرار میگیرد و سپس دادههای مرتبط با نظرات
مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  ۱سن اعضای نمونه را بر مبنای تعداد و درصد نشان میدهد.
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جدول  :2توزیع فراوانی مرتبط به متغیر سن

جدول  ۱جنسیت اعضای نمونه را بر مبنای تعداد و درصد نشان میدهد.
جدول  3توزیع فراوانی مرتبط به متغیر جنس

جدول  ۹اطالعات مربوط به مدرک تحصیلی اعضای نمونه است که بر حسب تعداد و درصد نشان داده شده است.
جدول  4توزیع فراوانی مرتبط به متغیر مدرک تحصیلی

جدول  9اطالعات مربوط به سابقه کار کارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی را نشان میدهد.
جدول  5توزیع فراوانی مرتبط به متغیر سابقه کار
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جدول  9دیدگاه آزمودنیها در زمینه حمایت و تعهد مدیریت ارشد را نشان میدهد.
جدول  :۶دیدگاه آزمودنیها در زمینه حمایت و تعهد مدیریت ارشد

بر اساس نتایج مندرج در جدول  9میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین مربوط به راهاندازی
تیم راهبردی مدیریت دانش و بیشترین میانگین مربوط به بازنگری و به روز آوری خط مشی و استراتژی دانش است.
جدول  9دیدگاه آزمودنیها در زمینه فرهنگ سازمانی را نشان میدهد.
جدول  :7دیدگاه آزمودنیها در زمینه فرهنگ سازمانی

بر اساس نتایج مندرج در جدول  9میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین مربوط به تشویق
و تقویت روحیه همکاری ،مشارکت و کار تیمی در بین افراد سازمان و بیشترین میانگین مربوط به برقراری نظام
پیشنهادها است.
جدول  ۱دیدگاه آزمودنیها در زمینه مدیریت منابع انسانی را نشان میدهد.
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جدول  :8دیدگاه آزمودنیها در زمینه مدیریت منابع انسانی

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ۱میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین وجود نظام
انگیزشی مناسب جهت تشویق افراد به تسهیم دانش خود و حفظ نظاممند افراد دانشگر در سازمان بیشترین میانگین
مربوط به تصویب و اعطای مشوقهای مادی و معنوی به فعالیتهای مدیریت دانش است.
جدول  9دیدگاه آزمودنیها در زمینه فنآوری اطالعات را نشان میدهد.
جدول  :9دیدگاه آزمودنیها در زمینه فنآوری اطالعات
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بر اساس نتایج مندرج در جدول  9میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین مربوط به فراهم
نمودن سامانه اطالعاتی مناسب برای ایجاد ،ذخیره سازی ،انتقال ،تبادل دانش ،مانند اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت،
گروه افزارها بیشترین میانگین مربوط به استفاده از سیستم خبره و تصمیم یار در سازمان است.
جدول  11دیدگاه آزمودنیها در زمینه فرآیند مدیریت دانش را نشان میدهد.
جدول  :11دیدگاه آزمودنیها در زمینه فرآیند مدیریت دانش

بر اساس نتایج مندرج در جدول  11میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین مربوط به
شناسایی دانش کلیدی بیشترین میانگین مربوط به بهنگام سازی مخازن دانش است.
جدول  11دیدگاه آزمودنیها در زمینه ارزیابی عملکرد را نشان میدهد.
جدول  :11دیدگاه آزمودنیها در زمینه ارزیابی عملکرد

بر اساس نتایج مندرج در جدول  11میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است .کمترین میانگین مربوط به
برقراری سامانه ارزیابی مستمر بیشترین میانگین مربوط به تشخیص و پایش مستمرشاخصهای عملکرد است.
جدول  1۱جمعبندی دیدگاه آزمودنیها در زمینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی است.
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جدول  :12جمعبندی دیدگاه آزمودنی ها در زمینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی

بر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره  1۱کلیه شاخصها دارای میانگین کمتر از حد متوسط ( )۱را دارا میباشند
یعنی این دانشگاه باید قبل از استقرار مدیریت دانش تالش زیادی مبذول دارد تا میانگین این شاخصها ارتقا یابند.
به عبارت دیگر میتوان گفت این سازمان در حال حاضر آمادگی استقرار مدیریت دانش را ندارد.
آزمون فرضیات آماری
فرضیه اول :حمایت مدیریت ارشد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  1۱نتایج آزمون  tرا در مورد حمایت مدیریت ارشد نشان میدهد.
جدول  13نتایج آزمون  tرا در مورد حمایت مدیریت ارشد

بر طبق جدول  1۱چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
حمایت مدیریت ارشد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
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فرضیه دوم :فرهنگ سازمانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  1۹نتایج آزمون  tرا در مورد فرهنگ سازمانی نشان میدهد.
جدول  14نتایج آزمون  tرا در مورد فرهنگ سازمانی

بر طبق جدول  1۹چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
فرضیه سوم :مدیریت منابع انسانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  1۹نتایج آزمون  tرا در مورد مدیریت منابع انسانی نشان میدهد.
جدول  :14نتایج آزمون  tرا در مورد مدیریت منابع انسانی

بر طبق جدول  1۹چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
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مدیریت منابع انسانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
فرضیه چهارم :فنآوری اطالعات یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  19نتایج آزمون  tرا در مورد فنآوری اطالعات نشان میدهد.
جدول  :15نتایج آزمون  tرا در مورد فنآوری اطالعات

بر طبق جدول  19چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
فنآوری اطالعات یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
فرضیه پنجم :فرآیندهای دانش یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  19نتایج آزمون  tرا در مورد فرآیندهای دانش نشان میدهد.
جدول  :1۶نتایج آزمون  tرا در مورد فرآیندهای دانش

بر طبق جدول  19چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
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فرآیندهای دانش یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
فرضیه ششم :ارزیابی عملکرد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
جدول  19نتایج آزمون  tرا در مورد ارزیابی عملکرد نشان میدهد.
جدول  :17نتایج آزمون  tرا در مورد ارزیابی عملکرد

بر طبق جدول  19چون سطح معنی داری کمتر از  1/19شد میتوان با اطمینان  99درصد گفت:
ارزیابی عملکرد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
آزمون مقایسه زوجی با رویکرد AHP
برای اولویتبندی شاخصهای موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نو آباد ممسنی از روش مقایسه زوجی
با رویکرد  AHPاستفاده شده است.
جدول  1۱نتایج آزمون مقایسه زوجی را نشان میدهد.
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جدول  :18نتایج آزمون مقایسه زوجی

جدول  :19ماتریس مقایسه زوجی

در جدول  ۱1ماتریس بی مقیاس شده به نمایش گذاشته شده است.
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جدول  :21ماتریس بی مقیاس شده

و در نهایت وزن نهایی و اولویتیندی در جدول  ۱1نشان داده میشود.
جدول  :21وزن نهایی و اولویتیندی

 -4نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت و تعهد مدیریت ارشد ،فرهنگ ،مدیریت منابع انسانی ،فناوری اطالعات،
فرایندهای دانش ،ارزیابی عملکرد از جمله شاخص های موثر بر استقرار مدیریت دانش دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی
می باشند .لذا پس از بررسی این مولفه ها در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی مشخص شد که وضیعت فعلی این
شاخصهای مورد تایید نیست و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند .همچنین با توجه به رتبه بندی و اهمیت آنها
میتوان گفت که ارزیابی عملکرد و مدیریت منابع انسانی به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در دانشگاه آزاد
نورآباد ممسنی به خود اختصاص داده اند .در این تحقیق حمایت و تعهد مدیریت ارشد و مدیریت منابع انسانی به
ترتیب رتبه های پنجم و ششم را کسب کرده اند که تا حدودی با رتبه بندی این عوامل در سازمان های مشابه
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داخلی و خارجی متفاوت است .در خصوص توجیه این مورد میتوان متذکر شد که در این دانشگاه تفویض اختیار به
صورت گسترده ای انجام میشود و تمامی کارکنان و امور وابسته به یک مدیر ارشد نیستند و در فرایندهای اجرایی
تنها مدیر ارشد تصمیم گیرنده نیست و انجام فرایندهای تخصصی تا حد زیادی به متخصصین آن واگذار شده است
و به این علت است که حمایت و تعهد مدیریت ارشد در مقایسه با دیگر عوامل رتبه پنجم را دارد .در مورد مدیریت
منابع انسانی می توان گفت در این دانشگاه جذب و استخدام به صورت فراخوان عمومی نیست .از نخبگان دانشگاهی
و جشنواره های علمی دعوت به همکاری می شود و نیروی انسانی ،نیرویی تحصیل کرده و نخبه است و موفقیت
در مدیریت منابع انسانی مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی نیست و رتبه ششم برای مدیریت انسانی به معنی کم
اهمیت بودن آن نیست بلکه به این معنی است که در این دانشگاه کارکنان از وضعیت علمی و تجربی مناسبی
برخوردار هستند و در مورد این عامل نیاز به فعالیت گسترده برای موفقیت نیست.
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