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ور برخوردار است. دانش، به ط ییباال تیدانش در سازمان ها از اهم حیصح تیریرقابت، مد شیو افزا راتییتغ عیبا توجه به رشد سر

ثر بر عوامل مو دیدانش در سازمان با حیصح تیریمد یسازمان ها شناخته شده است. برا یبرا یاتیجزو ح کیبه عنوان  یا ندهیفزا

آن در  یساز ادهیدانش و پ تیریاستقرار مد یدیعوامل کل ییشوند. شناسا یبند تیو اولو ییشناسا ازماندانش در س تیریاستقرار مد

باشد.  یم یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نی. اشودیم دیدانش جد دیو تول یعلم یهانهیموجب حفظ گنج یدانشگاه آزاد نورآباد ممسن

از  اطالعات یاست. گردآورروش در دسترس بوده یریگکه روش نمونه باشندیم یکارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسن یجامعه آمار

شده و با  SPSSوارد نرم افزار  ،یپس از جمع بند شودیها استخراج مکه از پرسشنامه ییها. دادهردیگ یپرسشنامه صورت م قیطر

مورد استفاده  یآمار ی. روش هاشودیم لیو تحل هینرم افزار، محاسبه و تجز نیا قیپژوهش، از طر یتوجه به هدف ها و سؤال ها

با   یزوج سهیقام ،یاتک نمونه یشامل ت یو آمار استنباط نیانگیدرصد و م ،یفراوان یعنی ،یفیشامل آمار توص ل،یو تحل هیتجز یبرا

طالعات، ا یفناور ،یسانمنابع ان تیریارشد، فرهنگ، مد تیریو تعهد مد تیپژوهش نشان داد که حما نیا جیاست. نتا AHP کردیرو

د. لذا باشن یم ییهوا عیدانش در پژوهشکده صنا تیریموثر بر استقرار مد یعملکرد از جمله شاخص ها یابیدانش، ارز یندهایفرا

 تیو با وضع ستین دییها، مورد تاشاخص نیا یفعل عتیمشخص شد که وض ییهوا عیمولفه ها در پژوهشکده صنا نیا یپس از بررس

دانش،  یندهایعملکرد، فرهنگ، فرا یابیتوان گفت که ارز یآنها م تیو اهم یبندبا توجه به رتبه نیدارند. همچن یادیز لهمطلوب فاص

شگاه آزاد را در دان تیاهم نیتا کمتر نیشتریب بیبه ترت یمنابع انسان تیرید و مدارش تیریو تعهد مد تیاطالعات، حما یفن آور

 .اندادهبه خود اختصاص د ینورآباد ممسن
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 مقدمه -1

نان به عنوان کارک یکه پس از انقالب صنعت یکارکنان کامال متفاوت با امروز بوده، به طوردر گذشته نوع نگرش به 
 یرقابت تیها قادر به حفظ موقعسازمان ،یدر اقتصاد صنعت(. 1۱99، بهبودی و سهرابی) شدندیم یکار تلق یروین

. با ورود به هزاره کردندیحداکثر م ایخلق  یسازنهیبه ندیفرا قیها بودند. آنها ارزش را از طرسال یخود برا یقو
 ند،شدیمحسوب م هاسازمان و رشد لیتشک یبرا یاتیکه در گذشته عوامل ح نیمواد خام و زم ینگینقد د،یجد
با گذشته  یاریبس یهادوره، تفاوت نیا یسازمان ها(. 1۱99 ،پاپی و همکاران) سابق خود را از دست داده ند تیاهم

 راتییهان، تغج یفعل تیکه ماه یااند، به گونهکرده رییبه شدت تغ یو آشفتگ یدگیچیدارند و بر اساس دو مفهوم پ
 یمان هاشده است که ساز ادیاتفاق افتاده است و رقابت چنان ز عیچنان سر راتییغت نیاست. ا یانیگسسته و بن

( 1۱99 ،پناهی) داورنیدوام ب کمیو  ستینو ظهور قرن ب یایتوانند در دن یاند، نم افتهیرشد  ستمیکه در قرن ب یمیعظ
و  پورپور و علیحسینشوند)  دهیکش ینابودوفق ندهند چه بسا به ورطه  راتییتغ نیها خود را با او اگر ساز مان

 (. 1۱99 گران،ید

 نییوک انیکردند. همان طور که برا لیتبد یاتیح یسازمان به امر اتیادامه ح یو فشارها دانش را برا راتییتغ نیا
 بر دانش هستند. یشوند، مبتن یارزش کاالها و خدمات م شیکه موجب رشد و افزا یاملموسنگفته است عوامل 

 نیبه ا شود یمحسوب م یرقابت ریغ یها طیبقا در مح یو محور رقابت و حت یمنبع سازمان نیتر یدانش، استراتژ
 یم سازمان ها کمک نیدانش به ا یآنها مطرح شده است. استراتژ یبرا کیستراتژمنبع ا نیا تیریلزوم مد لیدل

 ر و عباسیوخدی) دانش بپردازند نیا تیریکنند و آگاهانه به مد ییخود را به دانش شناسا یو آت یفعل یازهایکند که ن
، 1۱99 .) 

و  شده است رفتهیکامال پذ یامروز یضرورت در سازمان ها کیدانش به عنوان  تیریباال مد فیبا توجه به تعار
 نیکه ا یبرخورد است به نحو ییباال ییایو پو یدگیچیپروژه محور بودن، از پ یژگیچون بخش هوافضا به علت و

 یمستثن ستمیس نیتواند از ایشده است، نم یطیمح راتییو واکنش در برابر تغ یریگ ادیثبات  رامر منجر به ضعف د
و فرهنگ استفاده از  یاداره امور را کنار گذاشته و خود را به دانش و فناور یسنت یهاروش دیسازمان با نیباشد ا

 دانش تیریهمانطور که گزارش ساالنه مد اهنهیآنها مجهز کند تا بتواند اهداف سازمان را براورده کند. کاهش هز
مورد پژوهش  یسازمان ها یاتیعمل نهیدانش، هز تیریمد یبا اجرا 199۱تا  199۱ یسال ها یکرده است در ط انیب

ازمان س اتیو ح ییرقابت گرا یدانش برا یریاست. امروزه خلق و به کارگ افتهیدالر کاهش  اردیلیم 9.۹به  9.۹از 
تواند یتصاحب شود؛ و نم ایو  رهیمنابع، ذخ گرید یتواند به سادگیشناخته شده است. دانش نم یضرور عیها و صنا
مله کشور از ج یهاو به کار گرفته شود. تاکنون در اغلب سازمان تیریمد کیستماتیآنها، به طور س یبه سادگ

پشت  که در یبه طور اشته،دانش د تیریسهم را در مد نیشتریاطالعات ب یمختلف صنعت نفت، فناور یهابخش
پردازش  یتوجه داشت که فناور دیبا کنیاطالعات نهفته بوده است. ل یدانش، فناور تیریمد یها تیفعالی تمام

ام امور و نحوه انج یساختار سازمان ،یریگ میتصم یندهایو تحول در فرا ستیدانش ن تیریاطالعات تنها مولفه مد
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بر  یتواند اساسأ متفاوت با سازمانده یبر اساس دانش م یشود. سازمانده یمحسوب م تیریمد نیا یاجزا گریاز د
 (. ۱119، 1اسیدواشد )ب یسنت یرقابت یها تیاساس مز

 یها هیکه سرما یفرهنگ یمسئله در سازمان ها نیشود. ایها محسوب مسازمان تیموفق نفکیامروزه دانش جزء ال
گر باشد. ایم یاتینقش ح دانشباشد،  یم تیبا اهم اریها بسنوع از سازمان نینامشهود در ا یها ییو دارا یفکر

ه شود کیمهم حاصل م جهینت نیا رد،یقرار گ یابیو تحوالت دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارز رییروند تغ
 یخود را به فناور یافزا جا روین یها یفناور جیاست که در آن به تدر یاطالعات یاامروز جامعه یجامعه فراصنعت

 (. ۱119، ۱سهرابی و فالحدهند ) یدانش افزا م یها

 را به شکل دیاست که به طور مداوم دانش جد یضرور یفرهنگ یسازمان ها یامروز، برا دهیچیو پ ایپو طیدر مح
راز ": دیگو یدراکر م تریپ نهیزم نی. در همرندیو کاربرد، در محصوالت و خدمات خود به کار گ یاعتبار بخش جاد،یا

مهمتر از خود دانش  یدانش مقوله ا تیریمد نیدانش است . بنابرا تیریهمان مد ۱1سازمان ها در قرن  تیموفق
 و یفرد یاطالعات و دانسته ها لیتبد یشود که در سازمان ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگ یمحسوب م

 یرا برا یطیمح دیرو سازمان ها با نی. از ادیو روشن نما نییتب یو گروه یفرد یرا به دانش و مهارت ها یسازمان
خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان  یاعضا انیاشتراک، انتقال و تقابل دانش در م

 تیریاستقرار مد یبرا یانهیعوامل زم ییو شناسا یبستر ساز جادیدر ا یو سع( ۱11۹، ۱پاتیل و کانتآموزش دهند)
 کیتماتسیس یدانش موضوع تیریاست که مد نیجود دارد او نجایکه در ا یش. مسئله و چالندیدانش در سازمان نما

ست. از ا یبه عوامل مختلف سازمان ریهمه جانبه و فراگ ینگرش ازمندیآن ن زیآمتیموفق یکه اجرا یااست، مقوله
ها، ندانش در سازما تیریمد یریبه کار گ یبرا یمتعدد اریبس یها و روش هامطرح شدن مدل لیبه دل یطرف
 د. دانش در سازمان خود هستن تیریمد یساز ادهیشوند که به دنبال پیم یرانیشدن مد جیها موجب گمدل نیا یگاه

اند. نموده یو ارتباط یاطالعات یهایفناور نهیگسترده در زم یگذار هیها اقدام به سرمااز سازمان یاریراستا بس نیدر ا
لف موجود مخت یاست که عوامل سازمان نیدانش مستلزم ا تیریمد زیآم تیموفق یساز ادهیتوجه داشت که پ دیاما با
بوده  یخاص یهایژگیو یدارا یو منابع انسان یتکنولوژ ،یفرهنگ سازمان ،یسازمان سازمان از جمله ساختار کیدر 

 یساز ادهیعوامل مانع پ نیا نیدر ب یالزم برخوردار باشند و وجود شکاف و ناهماهنگ یو از انسجام و هماهنگ
ازمان به به س دیدانش با تیریمد زیآم تیموفق یسازادهیپ یبرا نیدانش خواهد شد. بنابرا تیریمد زیآم تیموفق

ود. ش لیو تحل ییآنها در سازمان شناسا تیعوامل را مورد توجه قرار داده و وضع نیکل نگاه کرد و همه ا کیعنوان 
 جام شده است. تحقیقات زیادی هم در این رابطه در داخل و خارج از کشور ان

خلق  یمانع برا نیاند که فرهنگ نامناسب، مهمتر افتهیدست  جهینت نیبه ا یا، در مقاله(11۱1) و همکاران ۹ژنگ
که فرهنگ  رسیدند جهینت نیبه ا یا، در مقاله(19۱1)و همکاران  9یعقوبی همچنینباشد. یدانش م هیو نفوذ سرما

                                                           
1 Asiedu 
2 Sohrabi and Fallah 
3 Patil S K , R Kant 
4 Zheng 
5 Yaghoubi 
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دست  جهینت نی، به ا(۱119)سهرابی و فالح دانش است.  تیریمد یبرنامه ها یعامل در اجرا نیاثرگذارتر یسازمان
تواند خود یمن ییدانش به تنها تیریمد یهایسطح تحقق استراتژ زوریکاتال کیاطالعات به عنوان  یاند فناورافتهی
 تیریمد یساختار یهاتیتواند موثر و مثبت باشد که ظرفیم یدر صورت و  دانش باشد تیریمد یعامل تنها برا کی

 تحقیقی، در (۱11۹) پاتیل و کنت در سازمان وجود داشته باشد. یاستراتژ و یفرهنگ سازمان ،یرهبر یعنیدانش 
ها جهت روش یو توسعه بخش نترنتیو ا تاطالعا یهایفناور نیدتریدانش با استفاده از جد تیریکه مدند افتدری

 یشاغل در اجرا نیو متخصص نیمهندس هیکل یبرا یتواند ابزار موثریاطالعات م رهیذخ م،یمبادله دانش و مفاه
شرکت  یفیک یارتقا یبرا ییمدل اجرا کی پژوهشی، در (1۱99)نظافتی و همکارانباشد. یساختمان یپروژه ها

سطح  یفیک یو ارتقا ندهایمجدد فرا یو بازنگر یکه بررسبود  ی ارایه دادند که نتایج حاکی از آنعموم مانکارانیپ
 یاتیو ح یدانش مدار هستند، ضرور ییسازمان ها یعموم مانکاریپ یجهت که شرکت ها نیاز ا یرانیا مانکارانیپ

 یجمع آور یرهایاند که متغ افتهیدست  جهینت نیبه ا تحقیقی ، در(1۱9۱پسندی )دولتهمچنین  رسد. یبه نظر م
 هیدانش هستند، لذا کل تیریاستقرار مد یا نهیدانش، عوامل زم عیدانش، توز یاطالعات، سازمانده رهیاطالعات ذخ

 .دانش در شرکت مربوطه کمتر از سطح متوسط هستند تیریها جهت استقرار مدنهیزم

ممسنی  دانشگاه آزاد نورآباددانش در  تیریکه عوامل موثر بر استقرار مد میپژوهش به دنبال آن هست نیدر ا نیبنابرا
 نیخ اپاس قیبه دنبال آن است که از طر قیتحق نیبه چه صورت است؟ ا نهاآ یبند تیهستند و اولو ییزهایچه چ

 .دینما ییدانش را شناسا تیرینظام مد یساز ادهیالزم در خصوص پ یها رساختیسوال بتواند عوامل موثر و ز

 روش پژوهش -2

کرده و  حیو تشر فیرا بصورت جزء به جزء توص قیموضوعات تحق ق،یبه اهداف تحق یابیدست یپژوهش حاضر برا
باشد. یم یشگاهی)غیر آزما «یفیتوص یهاپژوهش»از نوع  نی. بنابرادینما یم یگردآور یداده ها را بدون دستکار

ه و کارشناسان پرداخت رانیاطالعات از مد یوربا استفاده از گردآ رهایموجود متغ تیوضع یپژوهش به بررس نیدر ا
آنها به  لیها و تحلو چون با پردازش داده رد؛یگیقرار م «یشیمایپ - یفیتوص»در زمره مطالعات  نیشده است. بنابرا

. جامعه است «یلتحلی – یفیتوص» قاتیتحق ینوع ابدییباشد دست میآن م جیها و نتاافتهیاهداف پژوهش که همانا 
باشد. گیری نیز به روش در دسترس مینان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی است که نمونهآماری این تحقیق تمام کارک

 ها پاسخ دادند.نفر از کارکنان به پرسشنامه ۱9در این تحقیق 

بخش اول،  ،دو بخش است یپرسشنامه اول دارا .پژوهش پرسشنامه است نیها در اداده یگردآور یابزار اصل
 نیع اشود و در واقیاز آن استفاده م انیپاسخگو یهایژگیو و یبررس یدهنده است که برااطالعات مربوط به پاسخ 

پاسخ  . اطالعات مربوط بهدینمایکمک م یمورد بررس یآمار یهانمونه تیفیبه شناخت بهتر ک یانهینوع سواالت زم
بخش دوم،  اند.قرار گرفته یررسو سن، مورد ب التیتحص زانیسابقه کار، م ت،یجنس ریچهار متغ یدهندگان بر مبنا

 شده یطراح قیتحق یرهایتغسوال بسته است که متناسب با م ۱9باشد دربردارنده  یپرسشنامه م یکه بخش اصل
مورد  هیگو یتیاهم ینشان دهنده ب 9است که شماره  دهیگرد یدرجه بند 9تا  1از  کرتیل فیاست. و براساس ط

وامل هر کدام از ع تیاز افراد خواسته شده که اهم دوم باشد. در پرسشنامهیبودن آنها م یاتیح انگریب 1نظر و شماره 
 .مشخص کنند ییتا 9 فیط کیدو به دو در  را
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 بردانشگاه آزاد واحد نورآباد ممسنی  در دانش چرخه بر موثر عوامل شناسایی هدف با پرسشنامه حاضر، پژوهش در

 هاییویژگی فوق عوامل شرایط و وضعیت بررسی برای .اندشده مشخص اصلی عامل تحقیق، مفهومی مدل مبنای

 تنظیم و طراحی مبنا آن بر پرسشنامه سؤاالت و گردید تعریف آنها از یک هر برای متغیرهایی و شده گرفته نظر در

 بیان تفصیل به 1 جدول در پرسشنامه این سؤاالت توزیع چگونگی و عامل هر به متغیرها تخصیص نحوه .اندشده

 .است گردیده

ها شده و با توجه به هدف SPSSوارد نرم افزار  ،یکه از پرسشنامه ها استخراج شده بود، پس از جمع بند ییداده ها
 یمورد استفاده برا یآمار یهاشود. روشیم لیو تحل هیافزار، محاسبه و تجزنرم نیا قیپژوهش، از طر یهاو سؤال

 دمنیفر ،یامونهتک ن یشامل ت یو آمار استنباط نیانگیو م صددر ،یفراوان یعنی ،یفیشامل آمار توص ل،یو تحل هیتجز

 است. AHPبا رویکرد  یزوج سهیو مقا

 : چگونگی توزیع سواالت پرسشنامه1جدول 

 

ستفاده ا دانشگاه آزاد نورآباد ممسنیپژوهش از کارشناسان و صاحب نظران  نیپرسشنامه ا ییبه منظور سنجش روا
اد اتید دانشگاه آزاد نورآبسواالت از جانب اس بیو محتوا و شکل و ترت یاز نظر مفهوم یشد. پس از انجام اصالحات

 9۱9/1در این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ  آماده شد. ییپرسشنامه نها ه،یاول ینیپرسشنامه تدو یبرروممسنی 
 به دست آمده که بیانگر پایایی پرسشنامه است.

 هایافته -3

های مرتبط با نظرات گیرد و سپس دادهها مورد تحلیل قرار میهای فردی آزمودنیهای مربوط به ویژگیابتدا داده
 گیرد.مورد بررسی قرار می

 دهد.سن اعضای نمونه را بر مبنای تعداد و درصد نشان می ۱جدول 
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 : توزیع فراوانی مرتبط به متغیر سن2جدول 

 

 دهد.جنسیت اعضای نمونه را بر مبنای تعداد و درصد نشان می ۱جدول 

 توزیع فراوانی مرتبط به متغیر جنس 3جدول 

 

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

 توزیع فراوانی مرتبط به متغیر مدرک تحصیلی 4جدول 

 

 دهد.ت مربوط به سابقه کار کارکنان دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی را نشان میاطالعا 9جدول 

 توزیع فراوانی مرتبط به متغیر سابقه کار 5جدول 
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 دهد.ها در زمینه حمایت و تعهد مدیریت ارشد را نشان میدیدگاه آزمودنی 9جدول 

 ها در زمینه حمایت و تعهد مدیریت ارشد: دیدگاه آزمودنی۶جدول 

 

اندازی میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین مربوط به راه 9بر اساس نتایج مندرج در جدول 
 تیم راهبردی مدیریت دانش و بیشترین میانگین مربوط به بازنگری و به روز آوری خط مشی و استراتژی دانش است.

 دهد.را نشان میها در زمینه فرهنگ سازمانی دیدگاه آزمودنی 9جدول 

 ها در زمینه فرهنگ سازمانی: دیدگاه آزمودنی7جدول 

 

میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین مربوط به تشویق  9بر اساس نتایج مندرج در جدول 
قراری نظام برو تقویت روحیه همکاری، مشارکت و کار تیمی در بین افراد سازمان و بیشترین  میانگین مربوط به 

 پیشنهادها است.

 دهد.ها در زمینه مدیریت منابع انسانی را نشان میدیدگاه آزمودنی ۱جدول 
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 ها در زمینه مدیریت منابع انسانی: دیدگاه آزمودنی8جدول 

 

میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین وجود نظام  ۱بر اساس نتایج مندرج در جدول 
انگین مند افراد دانشگر در سازمان بیشترین  میشی مناسب جهت تشویق افراد به تسهیم دانش خود  و حفظ نظامانگیز

 های مدیریت دانش است.های مادی و معنوی به فعالیتمربوط به  تصویب و اعطای مشوق

 دهد.آوری اطالعات را نشان میها در زمینه فندیدگاه آزمودنی 9جدول 

 آوری اطالعاتها در زمینه فنآزمودنی : دیدگاه9جدول 
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میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین مربوط به فراهم  9بر اساس نتایج مندرج در جدول 
نمودن سامانه اطالعاتی مناسب برای ایجاد، ذخیره سازی، انتقال، تبادل دانش، مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت، 

 رها بیشترین  میانگین مربوط به  استفاده از سیستم خبره و تصمیم یار در سازمان است.گروه افزا

 دهد.ها در زمینه فرآیند مدیریت دانش را نشان میدیدگاه آزمودنی 11جدول 

 ها در زمینه فرآیند مدیریت دانش: دیدگاه آزمودنی11جدول 

 

کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین مربوط به  میانگین کلیه عوامل 11بر اساس نتایج مندرج در جدول 
 شناسایی دانش کلیدی بیشترین  میانگین مربوط به بهنگام سازی مخازن دانش است.

 دهد.ها در زمینه ارزیابی عملکرد را نشان میدیدگاه آزمودنی 11جدول 

 ها در زمینه ارزیابی عملکرد: دیدگاه آزمودنی11جدول 

 

میانگین کلیه عوامل کمتر از حد متوسط است. کمترین میانگین مربوط به  11رج در جدول بر اساس نتایج مند
 کرد است.های عملبرقراری سامانه ارزیابی مستمر بیشترین میانگین مربوط به تشخیص و پایش مستمرشاخص

 نورآباد ممسنی است.ها در زمینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد بندی دیدگاه آزمودنیجمع 1۱جدول 
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 ها در زمینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنیبندی دیدگاه آزمودنی: جمع12جدول 

 

باشند ( را دارا می۱ها دارای میانگین کمتر از حد متوسط )کلیه شاخص 1۱بر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره 
ها ارتقا یابند. استقرار مدیریت دانش تالش زیادی مبذول دارد تا میانگین این شاخصیعنی این دانشگاه باید قبل از 

 توان گفت این سازمان در حال حاضر آمادگی استقرار مدیریت دانش را ندارد.به عبارت دیگر می

 آزمون فرضیات آماری

 فرضیه اول: حمایت مدیریت ارشد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.

 دهد.حمایت مدیریت ارشد نشان میرا در مورد  tنتایج آزمون  1۱جدول 

 حمایت مدیریت ارشدرا در مورد  tنتایج آزمون  13جدول 

 

 درصد گفت: 99شد میتوان با اطمینان  19/1چون سطح معنی داری کمتر از  1۱بر طبق جدول 

 حمایت مدیریت ارشد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.
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 یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است. دوم: فرهنگ سازمانیفرضیه 

 دهد.فرهنگ سازمانی نشان میرا در مورد  tنتایج آزمون  1۹جدول 

 فرهنگ سازمانیرا در مورد  tنتایج آزمون  14جدول 

 

 

 درصد گفت: 99شد میتوان با اطمینان  19/1چون سطح معنی داری کمتر از  1۹بر طبق جدول 

 سازمانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.فرهنگ 

 فرضیه سوم: مدیریت منابع انسانی یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.

 دهد.مدیریت منابع انسانی نشان میرا در مورد  tنتایج آزمون  1۹جدول 

 مدیریت منابع انسانیرا در مورد  tنتایج آزمون  :14جدول 

 

 

 درصد گفت: 99شد میتوان با اطمینان  19/1چون سطح معنی داری کمتر از  1۹بر طبق جدول 
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 یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است. مدیریت منابع انسانی

 آوری اطالعات یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.فرضیه چهارم: فن

 دهد.نشان می آوری اطالعاتفنرا در مورد  tنتایج آزمون  19جدول 

 آوری اطالعاتفنرا در مورد  tنتایج آزمون  :15 جدول

 

 درصد گفت: 99شد میتوان با اطمینان  19/1چون سطح معنی داری کمتر از  19بر طبق جدول 

 یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.آوری اطالعات فن

 فرضیه پنجم: فرآیندهای دانش یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.

 دهد.نشان می فرآیندهای دانشرا در مورد  tنتایج آزمون  19جدول 

 فرآیندهای دانشرا در مورد  tنتایج آزمون  :1۶جدول 

 

 درصد گفت: 99شد میتوان با اطمینان  19/1چون سطح معنی داری کمتر از  19بر طبق جدول 
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 یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.فرآیندهای دانش 

 ارزیابی عملکرد یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است.فرضیه ششم: 

 دهد.ارزیابی عملکرد نشان میرا در مورد  tنتایج آزمون  19جدول 

 ارزیابی عملکردرا در مورد  tنتایج آزمون  :17جدول 

 

 درصد گفت: 99توان با اطمینان شد می 19/1چون سطح معنی داری کمتر از  19بر طبق جدول 

 یکی از عوامل استقرار مدیریت دانش است. عملکردارزیابی 

 AHPآزمون مقایسه زوجی با رویکرد 

های موثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد نو آباد ممسنی از روش مقایسه زوجی بندی شاخصبرای اولویت
  استفاده شده است. AHPبا رویکرد 

 دهد.مینتایج آزمون مقایسه زوجی را نشان  1۱جدول 
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 نتایج آزمون مقایسه زوجی :18جدول 

 

 : ماتریس مقایسه زوجی19جدول 

 

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

 

 شود.نشان داده می ۱1یندی در جدول و در نهایت وزن نهایی و اولویت

 یندیاولویت: وزن نهایی و 21جدول 

 

   گیرینتیجه -4

 اطالعات، فناوری انسانی، منابع مدیریت فرهنگ، ارشد، مدیریت تعهد و حمایت که داد نشان پژوهش این نتایج

 دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی دانش مدیریت استقرار بر موثر های شاخص جمله از عملکرد ارزیابی دانش، فرایندهای

 این فعلی وضیعت که شد مشخص دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی در ها مولفه این بررسی از پس لذا .باشند می

 آنها اهمیت و بندی رتبه به توجه با همچنین. دارند زیادی فاصله مطلوب وضعیت با و نیست تایید مورد هایشاخص

دانشگاه آزاد  در را اهمیت کمترین و بیشترین ترتیب به انسانی منابع مدیریت و عملکرد ارزیابی که گفت توانمی
 به انسانی منابع مدیریت و ارشد مدیریت تعهد و حمایت تحقیق این در .اند داده اختصاص خود به نورآباد ممسنی

 مشابه های سازمان در عوامل این بندی رتبه با حدودی تا که اند کرده کسب را ششم و پنجم های رتبه ترتیب
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 به اختیار تفویض دانشگاه این در که شد متذکر توانمی مورد این توجیه خصوص در .است متفاوت خارجی و داخلی

 اجرایی فرایندهای در و نیستند ارشد مدیر یک به وابسته امور و کارکنان تمامی و شودمی انجام ای گسترده صورت

 است شده واگذار آن متخصصین به زیادی حد تا تخصصی هایفرایند انجام و نیست گیرنده تصمیم ارشد مدیر تنها

 مدیریت مورد در. دارد را پنجم رتبه عوامل دیگر با مقایسه در ارشد مدیریت تعهد و حمایت که است علت این به و

 دانشگاهی نخبگان از. نیست عمومی فراخوان صورت به استخدام و جذب دانشگاه این در گفت توان می انسانی منابع

 موفقیت و است نخبه و کرده تحصیل نیرویی انسانی، نیروی و شود می همکاری به دعوت علمی های جشنواره و

 کم معنی به انسانی مدیریت برای ششم رتبه و نیست زیادی هزینه و وقت صرف مستلزم انسانی منابع مدیریت در

 مناسبی تجربی و علمی وضعیت از کارکنان دانشگاه این در که است معنی این به بلکه نیست آن بودن اهمیت

 .نیست موفقیت برای گسترده فعالیت به نیاز عامل این مورد در و هستند برخوردار

 مراجع

 ( هم1355بهبودی، اصغر و سهرابی، شهال ،)های مدیریت وکار با استراتژیهای کسبراستایی استراتژی

 .09وکار، شماره فصلنامه مدیریت کسب دانش،

 مدیریت دانش به زبان ساده، انتشارات ناقوس. (،1359)نیا، امیرحمزه و بهردینی، کاظم پاپی، عباس؛ بزرگی 

 ( تأثیر به1351پناهی، بالل ،) کارگیری فناوری اطالعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت

 .133-191-(3)0 علوم و فنون مدیریت اطالعات دانش،

 ،(، تأثیر سـرمایه 1355کیوان ) تفضلی هرندی، هدی؛ حاجی نبی، کامران؛ ریاحی، لیال و مجیدزاده اردبیلی

 نشـریه های حـوزه بهداشـت و درمـان جهـاد دانشـگاهی،انسانی بر سرمایه فکری در پژوهشکده

 .339- 301(،2)0،دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده

 دفتر سازی مدیریت دانش در (. عوامل تأثیرگذار بر پیاده1351پور، محمدباقر )پور، عباس و علیحسین

 .04-90 ،(90)10 فصلنامه رشد فناوری مرکزی جهاد دانشگاهی،

 ( ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی،1359خدیور، آمنه و عباسی، فاطمه ،)  فصلنامه

 .23-02(، 3)1گیری، های نوین در تصمیمپژوهش

 (، شناسایی عوامل کلیدی در 1351)پسندی، مهناز؛ روشندل، طاهر و معمارزاده طهران، غالمرضا دولت

 ای دانشرشتهفصلنامه مطالعات بین سازی سیستم مدیریت دانش در سیمای جمهوری اسالمی ایران،پیاده

 .331-394، 31راهبردی، سال نهم، شماره 

 ( ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره1351سرمدی، محمدرضا و عفتی، فاطمه ،) وری

 .1-23، 21فصلنامه مطالعات دانش شناسی،  آسیایی )مطالعه موردی: شهرداری تهران(،

 (، توسعه منابع انسانی 1351زاده، میر محمد؛ حسنی، محمد؛ بازرگان، عباس و نامی، کلثوم )سید عباس

 .1-22 ص ،(30) 2 شماره ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی-علمی فصلنامه پایدار،

  ،ها و (، سنجش بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه1351سلیمان؛ مرادی، محمود و جعفری، محسن )شفیعی

(، 4)2مدیریت راهبردی دانش سازمانی، های عمومی کرمانشاه(،رسانی )نمونه پژوهش: کتابخانهمراکز اطالع

145-11. 
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 اهنامه تدبیر، سال هفدهم، م ها و آینده مدیریت دانش،(، سیستم1319نژاد، حمید )صیف، محمدحسن و عالی

 .111شماره 

 ( ارزیـابی عملکـرد سـرمایه فکـری در 1351طوطیان اصفهانی، صدیقه؛ طیاران، شهرزاد و نورسته، طیبه ،)

های پیـام نـور اسـتان مطالعـه مـوردی: دانشگاه AHPمراکز آموزشی عالی با استفاده از روش 

 .229- 204(، 3) 14رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  گیالن،

 ( بررسی نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت 1351قرایی آشتیانی، محمدرضا و پورصادق، ناصر ،)

فصلنامه مطالعات  العالی(،ای )مدظلهاهلل العظمی امام خامنهجهادی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت

 .1-01، 31ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره رشتهبین

 مطالعه سازمان: تهران وکارهافرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب (،1351بهروز )لی، قلیچ 

 عه علوم انسانی.توس و تحقیق مرکز ،(سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و

 وری بهرهسنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان (، امکان1359لی، بهروز و ابراهیمی، شیما )قلیچ

 .59-110 ص ،(29) انداز مدیریت دولتیفصلنامه چشم (،APOآسیایی )

 ( لزوم پیاده1350کرمی، سارا ،) سازی مدیریت دانش براساس چارچوبAPO ،مجله  در صنعت برق

 .14-24، 20الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش،

 ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه تانتشارا (، مدیریت دانش برای بخش عمومی،1353حسین )کشاورزی، علی 

 .عالی آموزشی

 های (، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و ارائه برنامه1351حسین و رادسرشت، مجتبی )کشاورزی، علی

، صص 1 شماره ،1351 تابستان اول، سال مدیریت راهبردی دانش سازمانی، بهبود )مورد مطالعه: هوا ناجا(،

01-11. 

 ( مدل مفهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و مدیریت دانش با رویکرد 1351کشتکار، مهران ،)

 .021-095، 35ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره رشتهفصلنامه مطالعات بین فراترکیب،

 (، ارزیابی ضرورت توسعه مدیریت دانش در بخش عمومی 1354زاده و بیرامی، غفور )محمودزاده، ابراهیم؛ تقی

 .101-141(، 2)1 نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی مثابه تغییری راهبردی،و دولتی ایران به

 عنوان عوامل های اجتماعی و کنترل رفتاری به(، نقش سرمایه1353مد و شهابی، مریم )محمودی میمند، مح

های مدیریت منابع پژوهش اثرگذار بر تسهیم دانش ضمنی در میان کارکنان: بانک ملی شهر کرمانشاه،

 .131-192، ص 0، شماره 0انسانی، دوره 

 سنجی استقرار نظام مدیریت (، امکان1352ل )محمودی، امیرحسین؛ افتخارزاده، سید فرهاد و محمدی، بتو

 پژوهشی تحقیقات-فصلنامه علمی  دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و ارائه الگوی مناسب،

 .19-31: 14ش:  0مدیریت آموزشی، دوره 

 رای سنجش (، ارائه مدلی ب1315خانی، محمد؛ اجلی قشالجوقی، مهدی و صفوی میرمحله، سید رحیم )موسی

های مدیریت در پژوهش ها در زمینه مدیریت دانش )مورد مطالعه: مرکز آمار ایران(،میزان آمادگی سازمان

 .221-203، صص 2ایران، شماره 

 ( شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اشتراک دانش 1354نظافتی، نوید؛ قنبر تهرانی، نسیم و شیفرا، داوری ،)

پژوهشی  -فصلنامه علمی ها )مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی(،بندی آنههای همکار و رتببین سازمان

  .19-110(، 32)-1 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت،
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