
  مطالعه و بررسي وضعيت عوامل موثر بر مديريت دانش
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مطرح شدن ، باعث هااين سرمايهموثر از  گذاري و بکارگيرياستخراج، ذخيره، به اشتراکو لزوم  يدانشهاي سرمايه، افزايش در ساليان اخير :چكيده

  مديريت دانش، شامل همه. شده است ها و مراکز پژوهشيهاي دانش بنياني نظير دانشگاهها به ويژه سازماندر سازمان مديريت دانش موضوع

در استقرار مديريت  .کنند گذاري و بکارگيري ميخود را استخراج، ذخيره، به اشتراکهاي دانشي ها و سرمايه ها، دارايي يي است که دانشگاهها روش

ترين اين عوامل به هاي سازماني از مهمفناوري اطالعات، فرهنگ سازماني، منابع انساني و آموزش. ها، عوامل مختلفي تاثيرگذارنددانش در دانشگاه

 عضاي هيئت علمي و کارمنداندر اين پژوهش، وضعيت دو عامل موثر بر مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين از ديدگاه ا. آيندشمار مي

جامعه آماري در آن، اعضاي . نوع اين پژوهش، توصيفي و کاربردي و روش آن، پيمايشي است. که دانشگران دانشگاه هستند، بررسي شده است اداري

پايايي آن سنجيده و تاييد شده نامه پژوهشگر ساخته است، که روايي و  يک پرسش، تحقيقابزار مورد استفاده در اين . هيئت علمي و کارمندان است

فناوري اطالعات و نتايج بدست آمده از پيمايش، نشان دهنده اين است که امتياز عوامل موثر بر مديريت دانش براي اعضاي هيئت علمي، يعني  .است

در پايان مقاله نيز، . مي باشد %٥١,٧، %٥٩,٨ دانشگاه به ترتيب اداري کارمندانها براي امتيازاين . است% ٥١، %٧٠به ترتيب هاي سازماني آموزش

در دانشگاه آزاد  هاي سازمانيفناوري اطالعات و آموزششامل  ،پس از بررسي نتايج، پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت عوامل موثر بر مديريت دانش

 .اسالمي قزوين ارائه گرديده است

  سازمانيهاي مديريت دانش، دانشگاه، عوامل موثر بر مديريت دانش،  فناوري اطالعات، آموزش :واژه هاي كليدي

  مقدمه -۱

  مساله پژوهش - ١-١

ها و شوند که با به کارگيري صحيح مديريت دانش قادر خواهند بود، از قابليتها از مراکز اصلي توليد و اشاعه دانش محسوب ميدانشگاه

هاي  ها، دارايي هايي است که دانشگاه روش  مديريت دانش، شامل همه. اهداف خود به بهترين نحو استفاده کنند هاي دانشي و فکري در جهت سرمايه

  .کنند گذاري و بکارگيري ميهاي فکري خود را استخراج، ذخيره، به اشتراکدانشي و سرمايه

استفاده موثر از مديريت دانش مي تواند منافع . ها دست يابنددانشگاهها با مديريت دانش مي توانند به مزيت رقابتي در مقايسه با ساير دانشگاه

هاي پژوهشي کاربردي براي سازمانها مي توان به انجام پروژهاز جمله منابع درآمدزايي دانشگاه. ها به دنبال داشته باشداقتصادي را نيز براي دانشگاه

ها و توسعه کيفيت آموزشي و پژوهشي و در نتيجه آن مديريت دانش به افزايش کارايي دانشگاههمچنين . هاي مختلف و ارتباط با صنعت اشاره کرد

  .کندجذب دانشجويان بيشتر به ويژه دانشجويان خارجي کمک شاياني مي

ي چشم انداز نظام آموزش هاي بسياري از کشورهاي دنيا به خوبي مورد توجه قرار گرفته است، تا جايي که کشوري مانند مالزاين مساله در دانشگاه

ها براي افزايش کند و به اين منظور فشارهاي زيادي را به دانشگاهعالي خود را قرار گرفتن در جايگاه برترين مرکز آموزشي در منطقه آسيا بيان مي

ها از نداز را، افزايش کارايي دانشگاهدولت مالزي يکي از راهکارهاي اساسي در رسيدن به اين چشم ا. کيفيت آموزش و سطح علمي آنها وارد مي سازد

  .]۵ [داندسازي و کاربرد مديريت دانش ميطريق پياده

هاي کاربردي و اقدامات علمي در اين هاي ايران مباحث نظري و مقاالت متعددي در زمينه مديريت دانش منتشر شده است، ولي پژوهشدر دانشگاه

  .توان يافت که به طور علمي مديريت دانش را به کار گرفته باشندهاي کمي را ميزمينه ناچيز بوده و دانشگاه

آميز مديريت دانش عوامل مختلفي دخيل است، فناوري اطالعات، فرهنگ سازماني، منابع انساني و آموزشهاي سازماني از در استقرار موفقيت

ا و بهبود آنها از جمله فعاليتهاي ضروري در جهت مديريت دانش در ها و ارتقبررسي وضعيت فعلي اين عوامل در دانشگاه. مهمترين اين عوامل هستند
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هاي  فناوري اطالعات و آموزشدر اين پژوهش به بررسي وضعيت دو عامل از عوامل موثر بر مديريت دانش يعني . شود ها محسوب مي دانشگاه

  .شود پرداخته مي سازماني

در دانشگاه  هاي سازماني فناوري اطالعات و آموزشبررسي وضعيت عوامل موثر بر مديريت دانش شامل «بر اين اساس مساله اصلي اين پژوهش  

            .است» آزاد اسالمي قزوين از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و کارکنان دانشگاه

 هدف پژوهش - ٢-١

. باشد مي ها، هدف پژوهش حاضر و راهکارهاي بهبود آن هاي سازماني ناوري اطالعات و آموزشف مطابق با مساله اصلي پژوهش، تعيين وضعيت    

  :در اين صورت اهداف جزئي پژوهش حاضر عبارتند از

  قزوين   اسالميبه عنوان يک عامل موثر بر مديريت دانش دانشگاه آزاد فناوري اطالعات تعيين وضعيت  -

        قزوين اسالميبه عنوان يک عامل موثر بر مديريت دانش در دانشگاه آزاد  هاي انساني آموزشتعيين وضعيت  -

 مباني نظري پژوهش -٢

 هاي انساني در مديريت دانش دانشگاه آزاد اسالمي قزوين مورد بررسي قرار فناوري اطالعات و آموزشهاي  در اين پژوهش، وضعيت عامل

  :آمده استشرح هر يک از اين دو مورد در ادامه . گيرد مي

هاي مديريت دانش شامل شکار،  فناوري اطالعات به عنوان يک توانمندساز عمل کرده و ابزارهاي اثربخش و کافي را براي همه جنبه: فناوري اطالعات

اند تا حد زيادي سازي، آرشيو و انتقال اطالعات، مي تو هاي فناوري اطالعات براي جستجو، نمايه قابليت. کند اشتراک و کاربرد دانش فراهم مي

  .بندي و اشاعه اطالعات را تسهيل کند آوري، سازماندهي، رده جمع

هاي قبل از شروع به کار و  آموزش. شود، از ديگر عوامل تاثيرگذار بر برنامه مديريت دانش است آموزشي که به کارکنان داده مي :سازمانيهاي  آموزش

    .باشد ساختن کارکنان و ارتقاي آنها براي کار به عنوان کارکنان دانشگر مي هاي ضمن کار، به عنوان دو راه اصلي آماده آموزش

  پيشينه پژوهش -٣

  . کنيم اند که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره مي هاي گوناگوني به بررسي وضعيت عوامل موثر مديريت دانش پرداخته مقاالت و پژوهش

ها و به طور موردي دانشگاه فردوسي  بررسي وضعيت مديريت دانش در دانشگاه«با عنوان  نامه کارشناسي ارشد خود در پايان) ١٣٨٩(جهانگير 

در اين پژوهش، در بخش فرآيند مديريت دانش، مراحل . ، وضعيت فرآيند مديريت دانش و وضعيت عوامل موثر بر آن را بررسي کرده است»مشهد

د؛ و در بخش عوامل موثر بر مديريت دانش به عوامل فرهنگ سازماني، فناوري کارگيري دانش در نظر گرفته ش اکتساب، اشتراک، ذخيره و به

هاي فناوري اطالعات، فرهنگ  دهد که، براي هيئت علمي، عامل مي  آمده نشان نتايج به دست. اطالعات، منابع انساني و آموزش پرداخته شده است

هاي فناوري اطالعات،  براي کارمندان اداري، عامل. را کسب کردند% ٤٧,٨و % ٥٦,٦، %٤٩,١، %٦٤سازماني، منابع انساني و آموزش به ترتيب امتيازات 

در پايان اين پژوهش، پيشنهاداتي براي . را کسب کردند% ٦٠و % ٥٧,٥، %٥٣,٨، %٧٨,٦فرهنگ سازماني، منابع انساني و آموزش به ترتيب امتيازات 

    .]۱[ ه استها ارائه گرديد استقرار مديريت دانش در دانشگاه

به بررسي وضعيت آمادگي » سازي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان امکان سنجي پياده«در پژوهش خود با عنوان ) ١٣٨٨(اللهي و ديگران فتح

جامعه آماري . سازي مديريت دانش پرداخته است دانشگاه اصفهان از لحاظ فرهنگ و عوامل انساني، ساختار و فرايندها، و زيرساخت فني براي پياده

در اين دانشگاه مجري طرح پژوهشي  ٨٤-٨٦هاي  اند که طي سال نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان تشکيل داده ١٣٥اين پژوهش را 

آن است که  ها حاکي از يافته. اي گردآوري شده که الگوي آن پرسشنامه هربرت رمپرساد است هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه داده. اند بوده

سازي مديريت دانش بيشتر از ساختار و فرايندهاي سازماني و فرهنگ و  اش براي پياده دانشگاه اصفهان از لحاظ زيرساخت فناوري اطالعات آمادگي

  .]۲[ عوامل انساني است

آموزش عالي دولتي در يک منطقه  سازي سيستم مديريت دانش در موسسات ها در جريان پياده در پژوهش خود، به بررسي واکنش) ۲۰۰۸(عبداله 

کشور مالزي و پذيرش آن پرداخته است و نشان داده است که سيستم مديريت دانش در موسسات آموزش عالي دولتي پذيرفته شده است، اما آگاهي 

کاربرد آن ها را باعث ضعف کار دانسته هاي به کار رفته و  سازي و عدم استفاده از سامانه مديريت دانش و بي اطالعي از فناوري کم کاربران از پياده

محقق براي اصالح چارچوب سيستم مديريت دانش و موفقيت آن، بيشتر بر افزايش آگاهي از سيستم، شناساندن مزاياي مديريت دانش و . است

  .]۷[ همچنين اصالح سيستم تشويق و پاداش تاکيد داشته است

ديريت دانش را در افزايش کارآيي هشت دانشگاه دولتي و خصوصي مالزي براي تبديل اين کشور در پژوهشي تاثير به کارگيري م) ۲۰۰۷(الدين  محي

نتايج اين پژوهش نشان داده است که حمابت زيرساختي، فرهنگ اطالعاتي، . المللي در آسيا بررسي کرده است به برترين مرکز آکادميک بين

ترين  فرهنگ اطالعاتي، به عنوان مهم. دهي ابتکارات اوليه مديريت دانش هستند اسي در شکلهاي اس آوري، توليد، ذخيره و اشاعه دانش مولفه فراهم
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همچنين، نتايج حاکي از آن بوده که تغيير در فرهنگ و عوامل انساني بسيار مشکل است ولي اين تغييرات تاثيرات . متغير شناخته شده است

  .]۵[ هاي مديريت دانش داشته است چشمگيري در موفقيت پروژه

 روش پژوهش -٤

  نوع و روش پژوهش - ١-٤

 در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين سازمانيهاي  فناوري اطالعات و آموزشمديريت دانش يعني عوامل موثر بر  دو عامل از در اين پژوهش، وضعيت

بنابراين نوع اين . گردد ارائه ميشود و بر اساس اطالعات توصيفي به دست آمده، پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت هر يک از موارد فوق  توصيف مي

  .در اين پژوهش از روش پيمايش استفاده شده است .گيري پژوهش، کاربردي است پژوهش از ديدگاه هدف پژوهش، توصيفي و از ديدگاه جهت

  جامعه آماري و نمونه آماري - ٢-٤

در اين پژوهش، از . باشند ارشناسي و باالتر ميعلمي و کارمندان اداري دانشگاه داراي مدرک ک جامعه آماري در اين پژوهش، اعضاي هيئت

نفر کارمندان اداري  ١٦١نفر اعضاي هيئت علمي و  ١٢٧براساس اين روش، نمونه موردنظر . گيري تصادفي در دسترس استفاده شده است نمونه

  .   اند، مي باشد دانشگاه که در دسترس

  ها آوري داده ابزار جمع - ٣-٤

نامه، به  سواالت پرسش. سوال تنظيم گرديده است ٣٧نامه پژوهشگر ساخته بوده که در قالب  پژوهش، نيز پرسشابزار مورد استفاده در اين 

  .اي بوده و در قالب طيف ليکرت طراحي شده است صورت بسته و پنج گزينه

مقدار آلفاي کرونباخ . ينه قرار گرفته استهاي پرسشنامه مورد تاييد داوران متخصص در اين زم در اين پژوهش در بحث روايي و اعتبار ابزار، گويه

نامه  هاي اين پرسش باشد، بنابراين گويه است که در سطح قابل قبولي مي ٠,٨٣و کارمندان  ٠,٨٦نامه اعضاي هيئت علمي  هاي پرسش براي گويه

  .مورد تاييد است

   هاي تجزيه و تحليل اطالعات روش - ٤-٤

  .ميانگين استفاده شده است آن از آمار توصيفي مانند فراواني واز آن جا که اين پژوهش از نوع توصيفي است، براي توصيف متغيرهاي 

   هاي پژوهش اعضاي هيئت علمي تجزيه و تحليل يافته -٥

 ٢امتياز، گزينه کم  ٣امتياز، گزينه تا حدودي  ٤امتياز، گزينه زياد  ٥ها، بر اساس طيف ليکرت، براي گزينه بسيار زياد  در محاسبه امتياز گويه

گويان هر  تعداد پاسخ(براي محاسبه امتياز کل هر گويه، از فرمول مجموع . امتياز در نظر گرفته شده است ٠پاسخ  امتياز و بي ١امتياز، گزينه بسيارکم 

  .شود استفاده مي) گزينه ضربدر امتياز آن گزينه

بر اين . گردد محاسبه مي ٥درصد امتياز آن گويه نسبت به امتياز کامل آن گويه يعني تعداد کل نمونه آماري ضربدر براي محاسبه درصد هر گويه، 

       .باشد مي ٦٣٥يعني  ٥ضربدر  ١٢٧ها  اساس، امتياز کامل گويه

  هاي فناوري اطالعات ويژه اعضاي هيئت علمي بررسي امتياز گويه - ١-٥

 
  ويژه اعضاي هيئت علمي فناوري اطالعاتهاي  جدول امتياز گويه -١جدول

 درصد امتياز فناوري اطالعات

%۸۷,۲ ۵۵۴ هاي اطالعاتي تحت وب براي فعاليتهاي آموزش و پژوهشي ميزان استفاده از اينترنت و پايگاه. ۱  

%۷۵,۴ ۴۷۹ ميزان استفاده از ايميل براي تبادل دانش با ساير همکاران و اساتيد. ۲  

%۵۵,۳ ۳۵۱ هاي آموزشي و پژوهشي هاي موجود در شبکه داخلي دانشگاه براي فعاليت از اطالعات و فايل ميزان استفاده. ۳  

%۵۶,۱ ۳۵۶ هاي آموزشي و پژوهشي ميزان استفاده از سيستم اتوماسيون اداري و سيستم آموزش دانشگاه براي تبادل دانش و فعاليت. ۴   

%۶۶,۰ ۴۱۹ امکانات و تجهيزات بروز فناوري اطالعات براي ذخيره و تبادل اطالعات و دانشميزان زيرساخت موجود در دانشگاه جهت . ۵   

 ۳۳۱ پژوهشيهاي الزم براي استفاده ازکامپيوتر، اينترنت و سيستم آموزش و اتوماسيون اداري دانشگاه درجهت فعاليتهاي آموزشي و  ميزان آموزش. ۶

 

۵۲,۱%  

 
%۸۳,۰ ۵۲۷ فناوري اطالعات، در جهت افزايش سرعت جستجوي دانشميزان استفاده از ابزارهاي . ۷  

%۸۵,۸ ۵۴۵ هاي دستي و کاغذي براي کسب و ذخيره دانش هاي کامپيوتري به جاي استفاده از پرونده ها و پرونده ميزان استفاده از فايل. ۸  

%۸۷,۲ ۵۵۴ ها ره دانشهاي الکترونيکي و کامپيوتري جهت مستندسازي و ذخي ميزان استفاده از سيستم. ۹  

%۵۵,۶ ۳۵۳ هاي الکترونيکي و کامپيوتري جهت دسترسي اعضاي هيئت علمي به کتابخانه و مدارک علمي و فني در دانشگاه  ميزان وجود سيستم. ۱۰  

%۷۶,۲ ۴۸۴ افزارهاي مرتبط با رشته تخصصي ميزان دسترسي به نرم. ۱۱  
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%۵۹,۸ ۳۸۰ استفاده اعضاي هيئت علمي از فناوري اطالعاتهاي الزم براي  ميزان وجود انگيزه.۱۲  

   

 :آيد نتايج زير به دست مي ١هاي مختلف جدول  با بررسي امتيازات گويه

هاي اطالعاتي تحت  دهد در بخش فناوري اطالعات ميزان استفاده از اينترنت و پايگاه است، که نشان مي ٩و  ١بيشترين امتياز متعلق به گويه شماره 

ها نسبت به ساير  هاي الکترونيکي و کامپيوتري جهت مستندسازي و ذخيره دانش هاي آموزش و پژوهشي و ميزان استفاده از سيستم براي فعاليت وب

  .ها وضعيت بهتري دارد گويه

استفاده از کامپيوتر، اينترنت و  هاي الزم براي دهد در بخش فناوري اطالعات ميزان آموزش است، که نشان مي ٦کمترين امتياز متعلق به گويه شماره 

  .تري دارد ها وضعيت پايين هاي آموزشي و پژوهشي نسبت به ساير گويه سيستم آموزش و اتوماسيون اداري دانشگاه در جهت فعاليت

  ويژه اعضاي هيئت علمي هاي سازماني آموزشهاي  بررسي امتياز گويه - ٢-٥

  

  اعضاي هيئت علمي ويژهسازماني هاي  آموزشهاي  جدول امتياز گويه - ٢جدول

  درصد  امتياز  آموزش

  %۴۸,۷  ۳۰۹  هاي الزم در بدو استخدام براي اعضاي هيئت علمي ميزان آموزش. ۱

  %۵۱,۳  ۳۲۶  هاي ضمن خدمت براي اعضاي هيئت علمي ميزان برگزاري آموزش. ۲

  %۴۹,۸  ۳۱۶  پژوهشي هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي جديد آموزشي و گيري از آموزش ميزان بهره. ۳

  %۴۳,۸  ۲۷۸  هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي علمي و مهارتي گيري از آموزش ميزان بهره. ۴

  %۴۹,۰  ۳۱۱  هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت توليد و انتقال دانش گيري از آموزش ميزان بهره. ۵

يادگيري گروهي و همکارانه بين اعضاي هيئت علمي هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت  گيري از آموزش ميزان بهره. ۶

  دانشگاه

۳۱۹  ۵۰,۲%  

  %۵۷,۸  ۳۶۷  هاي آموزشي ميزان شرکت در برنامه. ۷

  %۵۲,۷  ۳۳۵ ميزان يادگيري اعضاي هيئت علمي از يکديگر. ۸

  %۵۶,۱  ۳۵۶  ميزان حمايت دانشگاه از ارتقا سطح تحصيالت و دانش اعضاي هيئت علمي. ۹

  

 :آيد نتايج زير به دست مي ٢هاي مختلف جدول  امتيازات گويهبا بررسي 

ها وضعيت  هاي آموزشي نسبت به ساير گويه دهد در بخش آموزش، ميزان شرکت در برنامه است، که نشان مي ٧بيشترين امتياز متعلق به گويه شماره 

  .بهتري دارد

هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت  گيري از آموزش بخش آموزش، ميزان بهره دهد در است، که نشان مي ٤کمترين امتياز متعلق به گويه شماره 

  .تري دارد ها وضعيت پايين نيازهاي علمي و مهارتي نسبت به ساير گويه

  ها ويژه اعضاي هيئت علمي هاي مرکزي و پراکندگي گويه بررسي شاخص - ٦

  

  علميها ويژه اعضاي هيئت  هاي مرکزي و پراکندگي گويه جدول شاخص -٣جدول 
درصد/امتياز گويه  انحراف معيار ميانگين 

 فناوري اطالعات
 ۸۴,۸ ۴۴۴,۴ امتياز

%۷۰,۰ درصد  ۱۳,۳%  

هاي سازماني آموزش  
 ۲۴,۹ ۳۲۴,۱ امتياز

%۵۱ درصد  ۳,۹%  

 

  :آيد نتايج زير به دست مي ٣هاي مختلف جدول  با بررسي امتيازات گويه 

هاي  به آموزشدهنده اين است که فناوري اطالعات نسبت   مربوط به مرحله فناوري اطالعات است، که نشان، بيشترين امتياز در فرايند مديريت دانش

  .وضعيت بهتري داردانساني 

 هاي پژوهش ويژه کارمندان اداري تجزيه و تحليل يافته -٧
  . باشد مي ٨٠٥يعني  ٥ضربدر  ١٦١هاي کارمندان  امتياز کامل گويه
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 ويژه کارمندان اداري ري اطالعاتفناوهاي  بررسي امتياز گويه - ١-٧

  

  هاي فناوري اطالعات ويژه کارمندان جدول امتياز گويه - ٤جدول 

  درصد  امتياز  فناوري اطالعات

  %۵۴,۶  ۴۴۰  هاي کاري هاي اطالعاتي تحت وب براي فعاليت ميزان استفاده از اينترنت و پايگاه. ۱

  %۴۴,۱  ۳۵۵  ساير همکاران و اساتيدميزان استفاده از ايميل براي تبادل دانش با . ۲

  %۶۴,۲  ۵۱۷  هاي کاري هاي موجود در شبکه داخلي دانشگاه براي فعاليت ميزان استفاده از اطالعات و فايل. ۳

  %۵۷,۴  ۴۶۲ هاي کاري ميزان استفاده از سيستم اتوماسيون اداري و سيستم آموزش دانشگاه براي تبادل دانش و فعاليت. ۴

  %۶۳,۲  ۵۰۹  زيرساخت موجود در دانشگاه جهت امکانات و تجهيزات بروز فناوري اطالعات براي ذخيره و تبادل اطالعات و دانشميزان . ۵

  %۴۹,۳  ۳۹۷  هاي کاري هاي الزم براي استفاده از کامپيوتر، اينترنت و سيستم آموزش و اتوماسيون اداري دانشگاه در جهت فعاليت ميزان آموزش. ۶

  %۷۱,۸  ۵۷۸  فاده از ابزارهاي فناوري اطالعات، در جهت افزايش سرعت جستجوي دانشميزان است. ۷

  %۷۲,۸  ۵۸۶  هاي دستي و کاغذي براي کسب و ذخيره دانش هاي کامپيوتري به جاي استفاده از پرونده ها و پرونده ميزان استفاده از فايل. ۸

  %۷۰,۷  ۵۶۹  ها سازي و ذخيره دانش جهت مستندهاي الکترونيکي و کامپيوتري  ميزان استفاده از سيستم. ۹

  %۵۰,۳  ۴۰۵  هاي الکترونيکي و کامپيوتري جهت دسترسي کارمندان به کتابخانه و مدارک علمي و فني در دانشگاه ميزان وجود سيستم. ۱۰

  %۶۶,۴  ۵۳۵  افزارهاي مرتبط با رشته تخصصي ميزان دسترسي به نرم. ۱۱

  %۵۳,۰  ۴۲۷  الزم براي استفاده کارمندان از فناوري اطالعاتهاي  ميزان وجود انگيزه. ۱۲

  

  :آيد نتايج زير به دست مي ٤هاي مختلف جدول  با بررسي امتيازات گويه

 هاي کامپيوتري به جاي ها و پرونده دهد در بخش فناوري اطالعات، ميزان استفاده از فايل است، که نشان مي ٨بيشترين امتياز متعلق به گويه شماره 

  .ها وضعيت بهتري دارد هاي دستي و کاغذي براي کسب و ذخيره دانش نسبت به ساير گويه استفاده از پرونده

  

  ويژه کارمندان اداري سازمانيهاي  هاي آموزش بررسي امتياز گويه - ۷-۲

  

  ويژه کارمندان سازمانيهاي  آموزشهاي  جدول امتياز گويه -  ٥جدول 
 درصد امتياز آموزش

هاي الزم در بدو استخدام براي کارمندان ميزان آموزش. ۱  ۳۲۷ ۴۰,۶%  

هاي ضمن خدمت براي کارمندان ميزان برگزاري آموزش. ۲  ۳۹۵ ۴۹,۱%  

هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي محيط گيري از آموزش ميزان بهره. ۳  ۴۳۸ ۵۴,۴%  

علمي و مهارتيهاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي  گيري از آموزش ميزان بهره. ۴  ۳۹۸ ۴۹,۴%  

هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت توليد و انتقال دانش گيري از آموزش ميزان بهره. ۵  ۴۵۴ ۵۶,۴%  

هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت يادگيري گروهي و همکارانه کارمندان دانشگاه گيري از آموزش ميزان بهره. ۶  ۴۵۷ ۵۶,۸%  

هاي آموزشي ميزان شرکت در برنامه. ۷  ۵۱۷ ۶۴,۲%  

ميزان يادگيري کارمندان از يکديگر. ۸  ۴۶۱ ۵۷,۳%  

ميزان حمايت دانشگاه از ارتقا سطح تحصيالت و دانش کارمندان. ۹  ۲۹۹ ۳۷,۱%  

 

  :آيد نتايج زير به دست مي ٥ هاي مختلف جدول با بررسي امتيازات گويه

ها وضعيت  هاي آموزشي نسبت به ساير گويه بخش آموزش، ميزان شرکت در برنامهدهد در  است، که نشان مي ٧بيشترين امتياز متعلق به گويه شماره 

  .بهتري دارد

  

  ها ويژه کارمندان اداري هاي مرکزي و پراکندگي گويه بررسي شاخص -۸
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  )کارمندان(ها  هاي مرکزي و پراکندگي گويه جدول شاخص -۶جدول 

درصد/امتياز گويه  انحراف معيار ميانگين 

اطالعاتفناوري   
 ۷۴,۶ ۴۸۱,۷ امتياز

%۵۹,۸ درصد  ۹,۳%  

هاي سازماني آموزش  
 ۶۵,۵ ۴۱۶,۲ امتياز

%۵۱,۷ درصد  ۸,۱%  

 

  :آيد نتايج زير به دست مي  ٦هاي مختلف جدول  با بررسي امتيازات گويه

هاي  آموزشبيشترين امتياز در فرايند مديريت دانش، مربوط به مرحله فناوري اطالعات است، که نشان دهنده اين است که فناوري اطالعات نسبت به 

  .وضعيت بهتري دارد سازماني

  

 گيري و پيشنهادات اعضاي هيئت علمي نتيجه -۹

  پيشنهادات فناوري اطالعات به ترتيب اولويت - ۹-۱

  هاي آموزشي و پژوهشي هاي موجود در شبکه داخلي دانشگاه براي فعاليت از اطالعات و فايل هر چه بيشتر استفاده -

  افزايش امکانات الکترونيکي و کامپيوتري جهت دسترسي اعضاي هيئت علمي به کتابخانه و مدارک علمي و فني در دانشگاه -

 هاي آموزشي و پژوهشي  از سيستم اتوماسيون اداري و سيستم آموزش دانشگاه براي تبادل دانش و فعاليت هر چه بيشتر استفاده -

هاي آموزشي و  اتوماسيون اداري دانشگاه جهت فعاليت هاي استفاده از کامپيوتر، اينترنت و سيستم آموزش و آموزشبروزآوري و گسترش  -

  پژوهشي 

  انگيزه استفاده اعضاي هيئت علمي از فناوري اطالعات هاي افزايش  جهت شناسايي روشاي و نظارت  هاي دوره انجام نظرسنجي -

  از طريق اين سرويس تبادل دانش اساتيدميزان باالي  افزايش قابليت پايداري، امنيت و امكانات سرويس ايميل دانشگاه با توجه به -

از داخل و خارج دانشگاه و  ذخيره و تبادل اطالعات و دانش تجهزيرساخت تجهيزات فناوري اطالعات حفظ و افزايش كارايي و ظرفيت  -

  بدون وقفه 

در ... آموزش الكترونيكي و نظير ديتاسنترهاي سازماني،  استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعاتهاي نوين  گيري از روش شناسايي و بهره -

  جهت افزايش سرعت جستجوي دانش 

هاي ديجيتالي، كالسهاي  رنت و مديريت آن و افزايش دسترسي به منابع تحت وب نظير كتابخانهپهناي باند ارتباطي اينت بررسي و تقويت -

  و پژوهشي  يهاي آموزش فعاليت براي... آنالين و 

سنجي براي  اند، شناسايي نقاط ضعف و كمبودهاي آنها و امكان هايي كه از حالت دستي به كامپيوتري تبديل شده تحليل كارايي روال -

 براي کسب و ذخيره دانش هاي دستي ديگر به كامپيوتري  روالتبديل 

 با توجه به استفاده باال از آنهاذخيره دانش  اتاز مستندگيري منظم  حفظ و پشتيبان -

 اعضاي هيات علمي و آموزش استفاده بهينه از امكانات آنها  افزارهاي مرتبط با رشته تخصصي  نرمبررسي و بروزآوري  -

  به ترتيب اولويت سازمانيهاي  آموزشپيشنهادات  - ۹-۲

هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي علمي و مهارتي از طريق دريافت بازخورد نيازهاي علمي و مهارتي از اساتيد و  افزايش آموزش -

  برگزاري کالسهاي آموزشي الزم 

 هاي الزم در بدو استخدام براي اعضاي هيئت علمي  آموزشافزايش كمي و كيفي  -

   ضمن خدمت براي اعضاي هيئت علميو كاربردي آموزشي ضروري بيشتر هاي  دورهبرگزاري  وشناسايي  -

 و رفع كمبودها هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت نيازهاي جديد آموزشي و پژوهشي  گيري از آموزش بهرهكسب بازخورد  -
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يادگيري گروهي و همکارانه بين اعضاي افزايش سطح هاي ضمن خدمت دانشگاه در جهت  آموزشهاي الزم در  اصالح و اعمال مشوق -

  هيئت علمي دانشگاه

، به عنوان نمونه برگزاري جلسات سخنراني  يادگيري اعضاي هيئت علمي از يکديگرتشويق و فراهم نمودن امكانات الزم جهت افزايش  -

 هيات علمي يهاي عملي هدفمند و كاربردي توسط اعضا اي و كارگاه دوره

رتبه علمي،  ياز طريق بررسي و اصالح معيارهاي ارتقاسطح تحصيالت و دانش اعضاي هيئت علمي  يحمايت دانشگاه از ارتقاافزايش  -

 هيات علمي  يالمللي اعضا هاي مالي و شغلي، فرصتهاي مطالعاتي تشويقي، و هزينه كنفرانسهاي علمي بين مشوق

هاي فني و تخصصي  جهت توليد و انتفال دانش از طريق شناسايي توانايي هاي ضمن خدمت دانشگاه در گيري از آموزش افزايش بهره -

هاي برگزار شده از نظر كيفيت و كميت  اي ميزان كارايي دوره هاي آموزشي، برآورد دوره اعضاي هيات علمي و مشاركت دادن آنها در برنامه

 انتقال دانش

ها و رفع آنها جهت افزايش ميزان  ي آموزشي برگزار شده و بررسي كاستيها كسب بازخورد از اعضاي هيات علمي شركت كننده در برنامه -

 هاي آموزشي شركت اعضاي هيات علمي در برنامه

 

  کارمندان اداري  گيري و پيشنهادات نتيجه -۱۰

  به ترتيب اولويت فناوري اطالعاتپيشنهادات  - ۱۰-۱

 وري از اينترنت  هاي اطالعاتي تحت وب و افزايش ميزان بهره طراحي پايگاه -

 بهبود روشهاي تبادل دانش بين کارمندان و اساتيد از طريق ايميل و ديگر روشهاي الکترونيکي  -

 کامپيوتر، اينترنت و سيستم آموزش و اتوماسيون اداري دانشگاه  رهاي الزم براي استفاده از امکانات جديد نظي افزايش آموزش -

 دان به کتابخانه و مدارک علمي و فني در دانشگاه افزايش امکانات الکترونيکي و کامپيوتري جهت دسترسي کارمن -

 هاي کاري هاي استفاده کارمندان از فناوري اطالعات از طريق مکانيزه نمودن روال افزايش انگيزه -

 افزايش ميزان استفاده از اطالعات و فايلهاي موجود در شبكه داخلي دانشگاه از طريق بروزآوري آنها و بهبود روال كارها در راستاي -

 گيري از اين امكانات بهره

سازي بيشتر روالهاي كاري تحت سيستم اتوماسيون اداري و آموزش دانشگاه و حذف روالهاي دستي جهت افزايش ميزان  طراحي و پياده -

 استفاده از سيستم اتوماسيون

 وري اطالعات نظير شبكه و مراكز دادهآ هاي فن تقويت زيرساخت -

 صصي در راستاي بهبود و تسريع روال انجام امورافزارهاي تخ شناسايي و تهيه نرم -

داده الكترونيكي و افزايش جامعيت آنها با هدف افزايش استفاده از آنها براي  هاي اطالعات موجود در سيستمهاي ذخيره رفع كاستي -

 جستجوي دانش

هاي كامپيوتري در روال عادي ذخيره دانش  پروندههاي دستي به كامپيوتري و استفاده از  تعريف دقيق و بدون نقص روالهاي تبديل پرونده -

 هاي دستي تنها به عنوان بايگاني در موارد خاص و استفاده از پرونده

 هاي مكانيزه جديد براي مستندسازي و ذخيره دانش سازي سيستم بررسي و شناسايي دقيق و پيوسته نيازها در راستاي پياده -

  به ترتيب اولويت سازمانيهاي  آموزشپيشنهادات  - ۱۰-۲

 هاي الزم در بدو استخدام براي کارمندان افزايش ميزان آموزش -

  فراهم آوردن تسهيالت مالي و ارتقاي شغلي در راستاي حمايت از ارتقاي سطح تحصيالت و دانش کارمندان -

 هاي كاربردي هاز طريق نظرسنجي از كارمندان و شناسايي دورهاي ضمن خدمت براي کارمندان  برگزاري بيشتر آموزش -

 هاي ضمن خدمت دانشگاه با نيازهاي جديد محيط سازي آموزش هماهنگ -
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   هاي ضمن خدمت دانشگاه با نيازهاي علمي و مهارتي  تطبيق آموزش -

سنجش پيوسته و دقيق تاثير آنها در بهبود توليد و انتقال دانش در بين از طريق هاي ضمن خدمت دانشگاه  گيري از آموزش بهرهافزايش  -

   ها  و رفع كاستيكارمندان 

نها و فراهم آوردن بسترهاي از طريق شناسايي توان علمي و فني آ کارمندان دانشگاهدر بين يادگيري گروهي و همکارانه وضعيت  بهبود -

 هاي ضمن خدمت دانشگاه  ايشان در آموزشگيري از  هاي شغلي الزم و بهره عملي و مشوق

هاي جديد، بروزآوري و  هاي غير كاربردي و يا قديمي، شناسايي دوره از طريق حذف دوره هاي آموزشي ميزان شرکت در برنامهافزايش  -

 اي بهبود كيفيت آموزش گيري از مربيان آموزشي توانمند، و افزايش امكانات آموزشي در راست هاي آموزشي برگزار شده، بهره تكميل دوره

بسترسازي فرهنگ آموزش و كمك به ديگران در محيط كار و اعمال سياستهاي  از طريق ميزان يادگيري کارمندان از يکديگرافزايش  -

يع سازي و تبيين مزاياي يادگيري در راستاي تسهيل انجام امور شغلي و تسر تشويقي در اين راستا، ايجاد انگيزه يادگيري از طريق شفاف

  شغلي كارمند و پيشرفت مجموعه دانشگاه       يارتقا
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