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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نقش مدیران ارشد در توسعه مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی انجامشده است.
برای دستیابی به اهداف تحقیق نمونه آماری از بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه که  831نفر میباشد تعداد  135نفر با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که توسط خبرگان روایی آن
تائید شد استفاده گردید 21 .سؤال این پرسشنامه به بررسی مؤلفههای مدیریت دانش (حفظ ،کسب ،کاربرد و انتقال) می-
پردازد و  19سؤال دیگر تأثیر مدیر ارشد دانش بر این مؤلفهها را برآورد میکند .دادههای پژوهش از طریق معادالت
ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشاندهنده رابطه قوی و معنادار مبنی بر تأثیر مدیر ارشد دانش بر
مؤلفههای مدیریت دانش است .با توجه به نتایج در بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش ،در توسعه مدیریت دانش ،بیشترین
نقش در بین عوامل مورد بررسی بر روی کاربرد دانش میباشد و سپس کسب دانش ،انتقال دانش و حفظ و نگهداری دانش
تحت تأثیر مدیران ارشد دانش ،در توسعه مدیریت دانش میباشند.
واژههای کلیدی :اعضای هیئتعلمی ،مدیر ارشد دانش ،مدیریت دانش ،دانشگاه شهید بهشتی.
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 -1مقدمه
یکى از الزامات مهم استقرار مدیریت دانش ،وجود افرادى است که در ساختارهای مشخص و
تعریفشدهای بهعنوان تسهیلکنندهی استقرار مدیریت دانش مشارکت کنند .ضمن اینکه از این افراد
انتظار می رود که در قالب یک نیروی کارآفرین یا پیشگام چشمانداز روشنی را از مقصد سازمان ارائه
دهند و بستری مناسب برای ارتقای دانش سازمانی را با دیدگاه دانشمحوری فراهم کنند .امروزه ،توجه
به رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از ضرورت و اهمیت
دوچندان برخوردار است؛ زیرا عمدهترین عنصر نقشآفرین در جامعه دانشگاهی نیروی انسانی است که
هرچه از توانمندی و دانشوری باالیی برخوردار باشد ،دانشگاهها بهتر میتوانند به چشمانداز و بخشی از
رسالت خویش که همان تولید علم و فناوری در جامعه است ،دست یابند .در راستای نیل به این هدف
و تغییر و ارتقای کارکنان به دانشوران ،میبایست به همافزایی سرمایههای فکری بیشازپیش توجه کرد
و از آن در جهت برنامهریزی و مدیریت استراتژیک بهره گرفت .بعالوه در سالهای اخیر به دلیل توسعه
فزاینده اقتصاد دانشبنیان اصطالح دانشگاه دانشبنیان برای توصیف دانشگاه بهعنوان نهادی که آگاهانه
دانش را مدیریت و به محیط بیرونی منتقل میکند معرفیشده است .چنین دانشگاهی با شرکای خود
بهعنوان شرکای خلق محصوالت آموزشی ،پژوهشی و مشاوره رفتار میکند (.)1
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه ،رهبری دانش است؛ زیرا رهبری دانش افزون بر الهام
بخشی ،توانمندسازی و ترغیب کارکنان ،میتواند با اتخاذ تدابیری ،نیروی انسانی و سرمایه فکری را در
دانشگاهها تلفیق کرده ،به اهداف از پیش تعیینشده دست یابد ( .)2از طرف دیگر با توجه به اینکه
دانشگاههای نسل سوم جای خود را به دانشگاههای نسل چهارم دادهاند یعنی نسلی که ویژگیهای
نسلهای قبلی را به نحو بهتری در خود دارد ،اما اهداف واالتر و متعالیتری را دنبال میکند .بومی -
سازی کاربردهای علوم جدید ازجمله وظایف این دانشگاهها میباشد .همچنین دانشگاهها مراکز عمده
تولید و اشاعه دانش میباشند و خلق دانش از دیرباز از مهمترین کارکردهای مؤسسات دانشگاهی بشمار
میآید ( .)3بخواهیم یا نخواهیم جریان دانش و فناوری در عرصهای جهانی در حال حرکت است .
بهترین کسانی که میتوانند در مورد روندهای آتی ظهور فناوریها ،نقلوانتقال دانش و آثار فناوریهای
نوین روی جوامع نظر بدهند دانشگاهیان هستند به نظر میرسد که دانشگاههای کشورمان حداقل دو
نسل از پارادایمهای نوین حاکم بر دانشگاههای پیشرو جهان عقبماندهاند گرچه فاصله جامعه و
دانشگاههای ما با پارادایمهای کنونی جهانی زیاد است ،اما نسل نوی استادان و دانشجویان ،با نگاه به
تفاوتها و فاصله ما با دنیا ،بهراحتی به آگاهی الزم خواهد رسید؛ و ورود یکی دو دانشگاه پیشرو به این
پارادایم ،صحنه رقابتی را برای سایر دانشگاهها ایجاد خواهد کرد ( .)4ایجاد سازوکارها و سیاستگذاری -
های عاقالنه در زمینهی ارزشآفرینی از دانش بهعنوان یک راهکار میتواند این عقبماندگی را جبران
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کند ازاینرو سرمایه گذاری در تربیت و پشتیبانی از نیروی دانشی سازمان یکی از عوامل تأثیرگذار در
این مسیر میباشد.
درحالیکه مطالب بسیاری درباره جنبههای فنی ،اجتماعی و اقتصادی مدیریت دانش در سازمانها
نوشتهشده است اطالعات کمی درباره مدیرانی که این تعامالت را هدایت میکنند وجود دارد .این افراد
وظیفهدارند تا جنبههای متنوعی از سرمایههای دانش سازمان را مدیریت کنند بخصوص مدیریت دانش
سازمانی که یک شایستگی چشمگیر در بقای بازارهای رقابتی و آشفته امروز میباشد ( .)5یکی از
چالشهای پیش روی مدیر ارشد دانش ،1به تمایز میان عملکرد رهبری در مدیریت دانش و نقشهای
مدیر ارشد دانش مربوط میشود .تحقیقات استوارت )1998( 2نشان میدهد که اکثر مدیران ارشد
دانش حداقل سه مسئولیت اصلی دارند .اول ،ضرورت اشتراک دانش در هر بخش از سازمان دوم ،یافتن
و حمایت از پروژههایی که دانش را در سراسر سازمان بهطور مؤثر توزیع میکند و مسئولیت سوم
مدیران ارشد دانش که حفظ سطح عملکرد کارمندان خود است .این مأموریت سهگانه مدیر ارشد دانش
نقطه شروعی برای تعریف این موقعیت جدید است ( .)6کمپانیها و سازمانهای بزرگ به اهمیت و
ضرورت این سطح از مدیران پی بردهاند و پولهای کالنی صرف استخدام و بهکارگیری این افراد
میکنند بهطورمعمول حقوق یک مدیر ارشد دانش در این سازمانها بالغ بر  200تا  350هزار دالر در
سال میباشد (.)7
اگرچه هر مدیر ارشدی چه در زمینه تکنولوژی ،مهندسی ،مالی ،اطالعاتی تمام وظایف گفتهشده
برای مدیران ارشد دانش را دارا میباشند و تمایزی در این بخش از مسئولیتهای آنها وجود ندارد؛ اما
به دلیل منحصربهفرد بودن مدیریت دانش ،نقشها و مسئولیتهای دیگری برای مدیران ارشد دانش در
طول زمان شناساییشده است .از نظر استلزر 3و همکاران این نقشها عبارتاند از :نقشهای اجتماعی،
تکنولوژیکی ،طراحی ،فرهنگی (ترویج به اشتراکگذاری دانش) ،ارتباط ،مدیریت کارکنان ،مدیریت
دانش ،عامل تغییر ،مشاور ،اهرم یادگیری ،نوآوری و حسابداری (.)6
در یک بررسی چندجانبه که توسط گروه دلفی صورت گرفت ،روشن شد که در عمل رهبر دانش طیف
گستردهای از پست-های سازمانی را بدون توجه بهعنوان پذیرفتهشده سازمانی در برمیگیرد و شامل
کارکردها و ویژگیهای مشابهی است .برجستهترین ویژگی عبارت است از تجربه ترکیبی تجارت و
فناوری اطالعات ،چیزی که حداقل به ده سال تجربه کاری در هر دو حوزه نیازمند است .همچنین
برخورداری از تفکر سازمانی و عالقه به سطحی از کار و فعالیت که توسعه یکی از پیامدهای اجتناب -
ناپذیر آن است .این رهبران باید ضمن رعایت ارتباطات جاری در سلسلهمراتب سازمانی ،شبکههای
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غیررسمی را در جهت ایجاد سازمانهای غیررسمی و پنهان تقویت نمایند .از طریق همه این کانال-
هاست که رهبران دانش میتوانند روشها و سیستمهای جدید را برای ترغیب دانشپژوهان به رقابت با
فراهمکنندگان دانش معرفی نمایند (.)8
بنابراین بهمنظور همگامی با استانداردهای جهانی درزمینهی ایجاد ارزش از طریق دانش ،تبدیل
اطالعات به دانش و ضرورت گسترش فرهنگ تبادل دانش همچنین ضرورت ایجاد زیرساخت انسانی و
فرهنگی بهمنظور گفتگوی سازنده اعضا و تبدیل دانش ضمنی آنها به دانش صریح و اشتراکگذاری آن
در بین اعضا ،دانشگاهها موظفاند ابتدا بستر الزم برای اجرای فرایندهای مدیریت دانش و بهتبع آن
شرایط و حمایتهای الزم برای حضور مدیران ارشد دانش را فراهم سازند ضمن اینکه با توجه به
اطالعات مختصری که درزمینهی شرح شغل مدیران ارشد دانش وجود دارد بررسی همهجانبه این
سطح مدیریت باید در دستور کار اعضای هیئتعلمی دانشگاهها قرار بگیرد .علیرغم اینکه که رهبران
دانشی ،دانش کاران ،مدیران پژوهشی مصادیقی از نقشهای مدیر ارشد دانش را دارا میباشند مدیر
ارشد دانش باید بهعنوان یک پست سازمانی منحصربهفرد موردتوجه قرار بگیرد و در چارتهای
سازمانی دانشگاه جایگزین شود .همچنین با توجه به شکاف فزایندهای که میان بهرهوری و کارایی
دانشگاههای برتر جهان و دانشگاه بهشتی وجود دارد و مصداق آن نیز در رتبهبندیهای معتبر جهانی
ازجمله کیو اس 1قابل استناد میباشد .در سال  2017دانشگاه شهید بهشتی در رتبه  700به باال قرار
داشته و در سال  2018این رتبه به  800-1000تنزل پیداکرده است .از عواملی که میتواند در این
تنزل رتبه برجسته شوند بهنوع ی عدم استقرار استراتژی مناسب در اجرای مدیریت دانش و در راستای
آن عدم بهرهگیری از متخصصان دانشی بهعنوان مدیران ارشد دانش میباشد ضمن اینکه تحقیقات
پیشین در زمینهی مدیریت دانش حاکی از وضعیت نامطلوب این فاکتور رقابتی میباشد .لذا در تحقیق
حاضر محقق به دنبال بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش در دانشگاه شهید بهشتی میباشد هدف از این
تحقیق پاسخ به این سؤال است که تا چه میزان نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش بهمنظور توسعه
مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی درک شده و سازوکارهای الزم و بستر مناسب برای فعالیت این
سطح از مدیران فراهمشده است؟
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

یکی از مباحث مهم در مدیریت دانش ،مدیران ارشد دانش میباشند که اثری تأثیرگذار بر
فعالیتهای دانشی دانشگاه دارند .در تعریفی مایبی 2و همکاران ( )2012رهبری دانش را اینگونه
تعریف کرده اند :هـر نگـرش یـا عملـی (گروهی یا فردی و عینی یا ضمنی) که دانش جدید و بااهمیت
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را در روشهـایی کـه درنهایـت موجب تفکر و پیامدهای جمعی میشود ،تهیـیج کنـد تـا تولیـد،
تسـهیم و بـه کـار گرفتـه شـود ( .)9ویتاال 1برای رهبری دانش سه مؤلفه ارائه میدهد :گرایش به
یادگیری ،جو حمـایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی ( .)10کوک) 2003( 2
ویژگیهای اصلی رهبـری دانش را شامل رهبری دانش ،حمایت از مدیران ،رهبـری در همـه سـطوح،
تـیم دانشـی پویـا و چارچوبی برای عملکرد میداند ( .)11سارابیا )2007( 3دربارهی رهبری دانش دو
سیکل را ارائـه مـیدهد که متشکل از چهارعنصر است؛ این عناصر عبارتاند از :رهبری ،دانش ،فرهنگ
و یـادگیری .در سیکل اول رهبری دانش ،رهبر قادر است دانش را تنظیم کند و مسئولیت رهبری را از
دا نش ،یادگیری و فرهنگ به دست آورد .در سیکل دوم رهبری دانش ،رهبر میتواند تقویتکننده
سازمان باشد .از نظر لیبوییتز ) 2002( 4مدیر ارشد دانش طراح ،مجری و ناظر بر زیرساخت دانش
سازمان است زیرساخت دانش سازمان شامل کتابخانهها ،پایگاههای دانش ،منابع انسانی ،شبکههای
دانش کامپیوتر ،مراکز تحقیقاتی و  ...است ( .)3رهبری دانشمحور در زمینهی مدیریت دانش ترکیبی
از سبکهای رهبری تحولآفرین و تبادلی است و شامل اجزایی از قبیل انگیزهها و ارتباطات است .هدف
اصلی مدیران دانشمحور ایفای نقش بهعنوان یک مدل ،تشویق یادگیری با به چالش کشیدن
کارمندان ،تحریک فکری آنان ،نهادینه شدن یادگیری از طریق ارائه مشوقها و آموزشوپرورش فرهنگ
تشویق کارکنان است (.)11
5
در تعریفی دیگر که از هارولد دنیس هارلو ( )2017نقلشده است مدیر ارشد دانش یک رهبر ارشد
سازمانی است که برای اطمینان از بهینه کردن شیوهها و فرایندهای دانش در سازمان فعالیت میکند
( .)12در تعریفی دیگر که توسط یانگ ،6هوانگ 7و هسو )2014( 8ارائهشده ،از مدیران ارشد دانش
بهعنوان رهبران دانش یادشده است .نقش رهبری دانش ،ارتقای یک جهتگیری فرهنگی مثبت به
سمت کسب و به اشتراکگذاری دانش است کسی که برای یادگیری مداوم ارزش قائل است ،درجایی
که تجربه ،تخصص و نوآوری سلسلهمراتب را عوض میکند ( .)13سوبرامانیم 9و یوندت)2005( 10
مطرح کردند رهبری دانشمحور بهعنوان نیروی محرکهی فعالیتهای مدیریت دانش عمل مینماید.
سازمانهای زیادی رهبران دانش را به کار گرفتهاند و برای چنین متخصصانی عنوان تحلیلگر دانش،
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مدیر دانش یا مباشر دانش را برگزیدهاند .رهبری دانشمحور به عنوان یکی از شروط ضروری برای
توسعه و تشویق فعالیتهای مدیریت دانش و همچنین نوآوری تمرکز دارد (.)11
1
مدیر ارشد دانش برچسبی مجدد از یک موقعیت شغلی مثل مدیر ارشد اطالعات یا نوعی از دیگر
موقعیتهای متنوع شغلی نیست .مدیر ارشد دانش یک مدیر ترکیبی یا یکپارچه و منحصربهفرد هست.
مهارتها و ویژگیهای پردازششده که شامل توانایی تفکر مفهومی ،مدیریت افراد و پروژهها ،ارتباط
مؤثر درونی و بیرونی ،حامی و متقاعدکننده است .موقعیت مدیر ارشد دانش نسبتاً جدید است زیرا که
مدیریت دانش ،خود یکرشته نوین است .مدیر ارشد دانش بهعنوان یک عامل تغییر برای ایجاد یک
محیط فرهنگی عمل میکند ( .)14در تعریف دیگری که توسط ناگاراجان 2ارائهشده است مدیر ارشد
دانش کسی است که مسئول تعیین چشمانداز کلی ،جهتگیری سیاسی و مدیریت و نظارت بر فعالیت -
های تیم اصلی مدیریت دانش هست و تأثیر مدیریت دانش بر کسبوکار را ارزیابی مینماید ( .)15در
ادامه به بررسی تعاریف مختلفی که از مدیریت دانش وجود دارد میپردازیم .در پژوهشی که توسط
ابوبکرا ،3الره عیب ،4العتالت 5و السی 6صورت گرفته مدیریت دانش عبارتاند از :فرآیند استفاده از
مراحل دقیق برای به دست آوردن ،طراحی ،مدیریت و به اشتراکگذاری دانش در یک سازمان بهمنظور
دستیابی به کارایی بهتر همچون بازنگری با هزینه کم ،کار سریعتر و استفاده از بهترین شیوهها هست.
فرایند مدیریت دانش شامل چهار فاکتور است :ایجاد ،بازیابی  /ذخیرهسازی ،انتشار و کاربرد .فرایند
ایجاد دانش :یک فرایند پویا ،چندبعدی و پیچیده است .توانایی سازمان در تدوین و انتقال دانش در
خدمات ،محصوالت و سیستم خود میباشد .فرایند بازیابی دانش :این فرایند شامل ایجاد محتوای جدید
و جایگزینی با محتوای موجود است .فرایند ذخیره دانش :ایجاد دانش جدید کافی نیست ،داشتن
مکانیزم برای ذخیره و بازیابی دانش در صورت نیاز ،مهمتر است .فرایند انتشار دانش :همچنین بهعنوان
به اشتراکگذاری دانش شناختهشده ،بهعنوان فرایند انتقال دانش بین افراد ،گروهها یا سازمانها با
استفاده از ابزارهای مختلف یا کانالهای ارتباطی تعریف میشود .فرآیند کاربرد دانش :نکته اصلی در
مدیریت دانش این است که اطمینان حاصل شود دانش بهطور سودمند به سازمان منفعت میرساند
( .)16در تعریف دیگری که توسط ربیعی و معالی ارائهشده است مدیریت دانش مفهومی میانرشتها ی
است و تأکید آن بر دانش آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز میکند بدون این تأکید مدیریت
دانش صرفاً یک مفهوم بازیافته و تکراری موضوع مدیریت میشود و بدون توضیح روشن دانش بحث
مدیریت دانش از هدف خود دور میماند .رشد دانش خودبهخود اتفاق نمیافتد رشد دانش در افراد،
1.
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گروهها و همچنین سازمانها مستلزم وجود بسترهای مناسب است .سازمانها باید فرایندهای الزم
جهت رشد و پرورش دانش را فراهم کنند ( .)17در ادامه به بررسی پژوهشهایی که در ارتباط با
مدیران ارشد دانش انجامگرفته است پرداخته میشود .پورطهماسبی و همکاران ( )1397پژوهشی با
عنوان «نقش رهبران دانشی در فعالیتهای دانشمحور و عملکرد نوآورانه در دانشگاه علوم پزشکی
گیالن» انجام دادند .هدف این مقاله تحلیل نقش و اهمیت رهبران دانش در فعالیتهای دانشمحور و
تأثیری که بر عملکرد نوآورانه میتواند داشته باشد ،است .نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که تمامی
فرضیات بهغیراز تأثیر کاربرد دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق انتقال دانش مورد تائید هستند و مدل
موردبررسی از برازش مطلوب برخوردار هست .بدین ترتیب رهبری دانش بهطور مطلوب ،سبب مدیریت
صحیح دانش در سطح سازمان و به دنبال آن بهبود در عملکرد نوآورانه میگردد ( .)11هارلو ()2017
در پژوهشی تحت عنوان «آیا مدیر ارشد دانش و دیگر مدیران مدیریت دانش بر اهداف استراتژیک،
نسل سرمایه فکری و عملکرد شرکت موثرند؟ یک مطالعه تجربی تحقیق درباره مدیران ارشد دانش و
مدیران دانش در ایاالتمتحده آمریکا» به بررسی رابطه بین اهداف استراتژیک (مأموریت ،دیدگاه و
اهداف) سرمایه فکری (بهعنوانمثال سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی) و عملکرد
کسبوکار باهدف نمونهبرداری از مدیران ارشد  30شرکت فنآوری در ایاالتمتحده پرداخت .پشتیبان ی
آماری قوی برای روابط فرض شده یافت شد .محدودیتهای تحقیق  /پیامدها :نمونهگیری آسان صورت
گرفت نمونه گرفتهشده نماینده تمامی مدیران ارشد در سطح صنعت نمیباشد .پیامدهای کاربردی:
اندازهگیری سرمایه فکری برای مدیران اجرایی بخشهای مختلف شرکتهای ایاالتمتحده از اهمیت
باالیی برخوردار است و این نمونه پایهای برای مطالعه بزرگتر است .اصالت /ارزش تحقیقات:
گزارششده نخستین تحقیق در مورد موضوع سرمایه فکری از نمونه مدیران ارشد دانش و دیگر مدیران
با عنوان مدیران اجرایی در ایاالتمتحده آمریکا است و بهطور مستقیم به بررسی موضوع سرمایه فکری
از دیدگاه مدیران ارشد دانش میپردازد ( .)12فرزانه کندری و همکاران ( )1397در مقالهای تحت
عنوان «ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب» به ارائه
چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیران ارشد دانش در سازمانها پرداختهاند .درنتیجه ترکیب
یافتهها 60 ،کد و پنج مفهوم اصلی (تخصص در مدیریت دانش ،تسلط بر دانش کسبوکار سازمان،
مهارتهای میان شخصی ،مهارتهای مدیریتی و ویژگیهای شخصی) شناسایی شدند .همچنین مفهوم
اصلی تخصص در مدیریت دانش شامل زیر مفهوم استراتژیها ،فرایندها ،فناوریها ،سازوکارها ،پژوهیار
پروژههای مدیریت دانش بود که مدیر ارشد دانش بایستی در آنها تخصص داشته باشد .درنهایت دو
مقوله در سطح شایستگیهای فنی و اجتماعی شناسایی گردید که مفاهیم تخصص در مدیریت دانش،
تسلط بر کسبوکار سازمان بهعنوان شایستگیهای فنی و نیز مفاهیم مهارتهای میان شخصی،
ویژگیهای شخصی و مهارتهای مدیریتی در مقوله شایستگیهای اجتماعی طبقهبندی گردید؛
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدیر ارشد دانش بایستی دارای مهارتهای فنی-اجتماعی باشد (. )18
برتولدی و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «نقش یک رهبر دانش در تغییر محیط سازمانی:
یک چارچوب مفهومی بهواسطه تجزیهوتحلیل چهار شرکت بزرگ» انجام داد یافتهها حاکی از این بود
که آمادگی رهبر دانشی نقش مهمی را در یک محیط در حال تغییر به دلیل توانایی او در دستیابی،
مدیریت و انتشار دانش در سازمان ایفا میکند .ظرفیت سازمان برای تغییر بستگی به توانایی مدیر برای
ایجاد و برقراری یک دید مشترک دارد ( .)19میگدادی ( )2016در پژوهشی تحت عنوان «نقش
تأثیرگذار مدیران ارشد دانش در تسهیل مدیریت دانش» ویژگیها ،شایستگیها نقشهای پیچیدهای
که مدیر ارشد دانش برای موفقیت باید اجرا کند را موردبررسی قرارداد .مهمترین نقشهای مدیر ارشد
دانش برای تسهیل اجرای مدیریت دانش عبارتاند از ارتباطات بین فردی ،اشتیاق ،تجربه رهبری ،تفکر
استراتژیک هوشمند ،مهارتهای تسهیلگری سطح باال ( .)14الکساندر پرین در مقالهای تحت عنوان
«شیوههای مدیریت دانش در الفارج »1به دنبال شیوههای عمل کسانی است که مسئول مدیریت دانش
در سازمانها هستند :مدیران دانش .با کشف تناقضات درون سیستمهای فعالیت مدیران دانش به
سازمان کمک میکنند این مقاله سه درگیری مدیریتی را که توسط متخصصان مطرحشده است،
بررسی میکند :چگونگی اندازهگیری شیوههای مدیریت دانش ،چگونگی تنظیم قوانین و فرآیندهای
مدیریت دانش و نحوه ایجاد ساختار برای حمایت از مدیریت دانش ( .)20الکساندر پرین )2012( 2در
مقالهای تحت عنوان «شیوههای مدیریت دانش در الفارج »3به دنبال شیوههای عمل کسانی است که
مسئول مدیریت دانش در سازمانها هستند :مدیران دانش .با کشف تناقضات درون سیستمهای فعالیت
مدیران دانش به سازمان کمک میکنند این مقاله سه درگیری مدیریتی را که توسط متخصصان
مطرحشده است ،بررسی میکند :چگونگی اندازهگیری شیوههای مدیریت دانش ،چگونگی تنظیم قوانین
و فرآیندهای مدیریت دانش و نحوه ایجاد ساختار برای حمایت از مدیریت دانش ( .)22ناگاراجن و
همکاران ( )2012در مقالهای با عنوان «طراحی ساختار سازمان ،ارتباطات و پاداش برای پیادهسازی
راهحل مدیریت دانش» ساختار سازمان مدیریت دانش را طراحی نموده و برنامه ارتباطات و پاداشدهی
آن را ارائه نمودند .این ساختار دارای هفت نقش بوده و در رأس آنها مدیر ارشد دانش قرار دارد.
شکاف پژوهشی شناساییشده توسط آنان فقدان شواهد تجربی در دسترس در مورد طراحی و ارائه
مدل فرایند ،محیط ،پاداش و ارتباطات برای پیادهسازی راهحلهای مدیریت دانش بوده است .به اعتقاد
آنان وجود این ساختار و تعیین نقشها و وظایف آن قبل از پیادهسازی راهحلهای مدیریت دانش
ضروری است ( .)17در پژوهش دیگری روب 4و وون ویتیچ )2004( 1سه استراتژی برای مدیران ارشد
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دانش را مورد مطالعه قراردادند در این مقاله تجربیات عملی یک گروه انتخابشده از مدیران ارشد
دانش را تحلیل کردند .یک نظرسنجی از اعضای انجمن دانش ژنو انجام شد گروهی از شرکتهای
پیشرو که بهطور مرتب بهترین شیوههای مدیریت دانش را تبادل میکردند هدف توسعه یک چارچوب
بود که میتوانست مدیران ارشد دانش را از طریق اجرای مؤثر ابتکارات مدیریت دانش هدایت کند
(.)23
5
4
3
2
دیتیهنه  ،دایر  ،هوبس و هریس ( )2004در مقالهای با عنوان «بهسوی یک مدل مدیریت دانش
مؤثر و راهکارهای پژوهشی آینده» فرهنگ ،رهبری و مدیران ارشد دانش را موردبررسی قرار میدهند.
این مقاله ،سه جزء کلیدی فرهنگسازمانی را بررسی میکند :مشارکت و همکاری ،اعتماد و انگیزه
عالوه بر این ،تأثیر رهبری سازمانی در مدیریت دانش و نیز نقش و صالحیت مدیران ارشد دانش از
طریق بررسی تحقیقات قبلی و ادبیات موجود درزمینهی مدیریت دانش موردبحث قرارگرفته است
( .)24چاووک 6و نیمن )2003( 7نیز در سه شرکت افریقای جنوبی با سه نفر از مدیران ارشد دانش
مصاحبه کردند و نتیجهگیری کردند که :پست مدیر ارشد دانش در آفریقای جنوبی مانند دیگر کشورها
پدیده جدیدی است .اگرچه نمیتوان نتیجه گرفت که یافتههای این سه موردمطالعه نماینده صنعت در
آفریقای جنوبی است روشن است که یک آگاهی قوی از اهمیت نقش مدیران ارشد دانش در شرکت-
های آفریقای جنوبی وجود دارد .این تحقیق جنبههای فرهنگی را مدنظر قرار میدهد جنبههایی که بر
اشتراک دانش در یک محیط دانشگاه تأثیر میگذارند همچنین یک رویکرد مطالعه موردی برای بررسی
تأثیر فرهنگ بر شناختن دانش در نظر گرفته شد ( .)25بونتیس )2002( 8نقشهای پیچیدهای که
مدیران ارشد دانش موفق باید ایفا کنند را موردبررسی قرار داده است .این مقاله پنج دیدگاه را مطرح
میکند که مدیر ارشد دانش برای موفقیت باید بپذیرد  -1مدیر ارشد دانش بهعنوان آیکون تسهیم
دانش  - 2مدیر ارشد دانش بهعنوان ستاد اعتماد  -3مدیر ارشد دانش بهعنوان مربی تام  -4مدیر ارشد
دانش بهعنوان تکنو نورد و  -5مدیر ارشد دانش بهعنوان حسابدار .موفقترین مدیران ارشد دانش این
نقشها را بدون زحمت و گذر از حسابدار ،تکنیسین ،مربی و مانند اینها پیگیری میکند (.)26
از آنجا که پژوهشهای چندانی درباره مدیران ارشد دانش انجام نشده است بررسی این موضوع
ضروری به نظر میرسد هدف از این پژوهش  -1بررسی نقش مدیر ارشد دانش در کسب دانش - 2
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بررسی نقش مدیر ارشد دانش در کاربرد دانش  -3بررسی نقش مدیر ارشد دانش در انتقال دانش - 4
بررسی نقش مدیر ارشد دانش در حفظ و نگهداری دانش میباشد .بر این اساس فرضیه های پژوهش
عبارت است از:
• نقش مدیر ارشد دانش در کسب دانش موثر میباشد.
•

نقش مدیر ارشد دانش در کاربرد دانش موثر میباشد.

•
•

نقش مدیر ارشد دانش در انتقال دانش موثر میباشد.
نقش مدیر ارشد دانش در حفظ و نگهداری دانش موثر میباشد.

 -2روش پژوهش
از نظر هدف ،پژوهش کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-کمی از نوع همبستگی میباشد .در این
پژوهش برای بررسی رابطه بین مؤلفهها و متغیر قابلمشاهده از معادالت ساختاری استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش تمامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی بود که استعداد  831نفر،
 135نفر با روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای با توجه به نسبت استادان در هر یک از دانشکدهها
بهعنوان نمونه انتخاب شد .پس از مطالعه منابع و نتایج پژوهشهای صورت گرفته در زمینه مدیر ارشد
دانش پرسشنامهای با  40سؤال طراحی گردید که  19سؤال بهمنظور بررسی تأثیر مدیر ارشد دانش بر
مؤلفههای مدیریت دانش در نظر گرفته شد .برای مؤلفههای مدیریت دانش نیز سؤاالت بهقرار زیر
سهمیهبندی شده است:
حفظ و نگهداری دانش 6 :سؤال ،انتقال دانش 7 :سؤال ،کاربرد دانش 4 :سؤال و کسب دانش4 :
سؤال.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش های آماری هم در سطح توصیفی و هم استنباطی
استفادهشده است .آمار توصیفی شامل تعیین فراوانی ،میانگین ،محاسبه درصد و آمار استنباطی شامل
معادالت ساختاری میباشد .جهت محاسبه دادهها نیز از روش  spssاستفادهشده است
جدول  :1جامعه آماری به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی
گروه تحصیلی

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

علوم پایه

4

83

40

38

علوم
انسانی/اجتماعی/رفتاری

5

243

117

52

فنی و مهندسی

8

158

60

23

کل

17

484

217

113

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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جدول  :2حجم نمونه به تفکیک سنوات خدمت
کل

سنوات خدمت

مرتبه علمی

 11سال و باالتر

 6تا  10سال

 1تا  5سال

6

4

2

0

استاد

24

15

8

1

استادیار

105

25

37

43

دانشیار

135

44

47

44

کل

منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -3یافتههای پژوهش
رابطه متغیرهای موردبررسی در تحقیق بر اساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی
 PLSآزمون شده است .در مدل کلی تحقیق که در شکل  1ترسیم شده است مدل اندازهگیری (رابطه
هریک از متغیرهای قابلمشاهده متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر)
محاسبهشده است .برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا تکنیک بوت استراپینگ 1محاسبه شده
است که در شکل  2ارائه شده است.

شکل  :1بارهای عاملی هر خرده مقیاس در تحلیل مدل ساختاری و آزمون مدل نهایی
منبع( :محاسبات نگارندگان)

1.Bootstrappin
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شکل  :2اعداد معناداری هر خرده مقیاس در تحلیل ساختاری و آزمون مدل نهایی
منبع( :محاسبات نگارندگان)

بر اساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در شکل  1بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری
بزرگتر از  0/3دارد که نشان میدهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابلمشاهده با متغیرهای
پنهان مربوط به خود وجود دارد .همچنین بر اساس نتایج مدل اندازهگیری مندرج در شکل  2مقدار
بوت استراپینگ (آماره  )tدر اکثر موارد (بهجز مؤلفه کیفیت ارائه خدمات) از مقدار بحرانی 1/96
بزرگتر است که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای قابلمشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به
خود معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی بهدرستی مورد سنجش قرارگرفته
است و با عنایت به یافتههای حاصل از این مقیاس میتوان به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت.
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برازش کلی مدل (معیار :)GOF

این معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این معیار،
محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .معیار  GOFتوسط تِنِنهاس 1و همکاران ( )2004ابداع گردید و
طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

وتزِلس 2و همکاران ( (2009سه مقدار 0/01؛  0/25و  0/36و باالتر را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط

و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند.
محاسبه معیار :GOF
R2= 525/0
GOF= 616/0

بنابراین و بر اساس مقدار بهدستآمده میتوان چنین عنوان نمود که مدل ارائه شده از برازش
مناسبی برخوردار است.
جدول  :3ضرایب همبستگی بین عوامل برونزا و درونزا
1
حفظ و نگهداری دانش
انتقال دانش

3

2

5

4

1
**

871.

1

کاربرد دانش

**

861.

**

کسب دانش

**

951.

**

**

960.

مدیران ارشد دانش

**

**

**

908.

822.

894.
961.
864.

1
1
**

904.

1
**P<0/01

منبع( :محاسبات نگارندگان)

Tenenhous et al
Wetzels et al

1.
2.
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بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و ماتریس ترسیم شده برای این هدف،
بین کلیه عوامل مورد بررسی رابطه معناداری در حد باال وجود دارد.
تشریح یافتههای مدل

در پایان تحلیل یافتههای مرحله نخست پژوهش ،مرحله مطالعات تجربی ،مبنایی برای ترسیم مدل
فرضی و آزمون روابط بین متغیرها در قالب متغیرهای ارائهشده ،در مرحله کمی پژوهش بود؛ بنابراین
در ادامه یافتههای مدل معادالت ساختاری بر اساس متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند.
جدول  :4ضرایب و معناداری مولفه های مورد بررسی در تحلیل معادالت ساختاری بررسی جایگاه مدیران ارشد
دانش ،دانشگاه در توسعه مدیرت دانش
متغیر مالک

نوع اثر

β
استانداردشده

آماره t

مدیران ارشد دانش

حفظ و نگهداری
دانش

مستقیم

0/675

12/542

مدیران ارشد دانش

انتقال دانش

مستقیم

0/691

13/222

مدیران ارشد دانش

کاربرد دانش

مستقیم

0/786

23/991

مدیران ارشد دانش

کسب دانش

مستقیم

0/745

14/103

متغیر پیشبین

منبع( :یافتههای نگارندگان)

با توجه به نتایج جدول  4در بررسی جایگاه مدیران ارشد دانش ،دانشگاه در توسعه /پیاده سازی
مدیریت دانش ،بیشترین نقش در بین عوامل مورد بررسی بر روی کاربرد دانش می باشد ،به طوری که
با هر تغییر در واریانس این متغیر به اندازه ( )β= 0/786در واریانس کاربرد دانش تغییر ایجاد میگردد.
در این مدل نیز متغیر کسب دانش به میزان ( )β= 0/745انتقال دانش به میزان ( )β= 0/691و حفظ و
نگهداری دانش نیز به میزان ( )β= 0/675تحت تاثیر نقش مدیران ارشد دانش ،در توسعه مدیریت
دانش می باشند.
• فرضیه اول :نقش مدیر ارشد دانش در کسب دانش موثر میباشد.
در بحث کسب دانش نیز منظومه فکری مدیر ارشد دانش از اهمیت بسزایی برخوردار است .دومین
مؤلفه تأثیرگذار کسب دانش بود که واریانس ( )β= 0/745را به خود اختصاص داد .دانش از راههای
متفاوتی به دست میآید و خود را بازتولید میکند .عمر مفید دانش با توجه به فراگیر شدن تمدن
اطالعاتی کوتاه است؛ بنابراین سازمان باید هوشیارانه دانش را از محیط به روشهای خالقانه کسب کند.
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کسب دانش نوآورانه نیاز به تفکر نوآورانه نیز دارد در این مسیر مدیر ارشد دانش توانایی تعامل اثربخش
با افراد و گروههای داخل و خارج سازمان را دارد و با ایجاد کانالهای ارتباطی ،گردآوری افراد ،ایدهها،
تجربیات ،ایجاد انجمنها ،ایجاد کانال برای تبادل اسناد و راههای بسیار دیگر میتواند دانش سازمانی و
اطالعات بهروز را کسب نماید .مثالً شرکت هوندا ژاپن از سال « 1953سیستم پیشنهاد» را راهاندازی
کرده است .ازآنجاییکه این شرکت به آزادی بیان و ابتکار کارمندان اهمیت میدهد ،سیستم پیشنهاد را
برای تحقیق این فلسفه ایجاد کرده است .این سیستم برای بهبود عملکرد کارکنان بهکاررفته شده است
تا به آنها اجازه دهد ایدههای جدید خود را مطرح کنند و به کار ببرند و از این طریق رضایت خاطر
مطلوبی به دست آورند .ایجاد سیستم پیشنهاد دو هدف دارد :اول ،بهرهوری را افزایش دهد و دوم ،
جریان ارتباطات از پایین به باال را تسهیل نماید تا دانش از سطوح پایین بهصورت مارپیچی به حرکت
درآید .مشارکت در سیستم پیشنهاد ماهیت داوطلبانه دارد ،اما نرخ مشارکت حدود  90درصد است.
سیستم سازماندهی شده پیشنهاد علت مؤثر بودن این سیستم در شرکت هوندا ژاپن است .این سیستم
صریح شدن دانش ضمنی را تضمین میکند و پشتیبان ثبت دانش است .در تحقیقی نیز که توسط پور
طهماسبی و همکاران انجامشده است کسب دانش با مقدار معناداری ( )13/97که بزرگتر از ) 1/96( t
دارای بیشترین تأثیر بر نوآوری در دانشگاه گیالن بود؛ و بیشترین تأثیر رهبری دانشمحور بر خلق
دانش برآورد شد.
• فرضیه دوم :نقش مدیر ارشد دانش در کاربرد دانش مؤثر میباشد.
در این پژوهش مؤلفه کاربرد دانش بیشترین واریانس را به خود اختصاص داده است و به ازای
تغییر در واریانس مدیر ارشد دانش به میزان β = 0/786باعث تغییر در واریانس کاربرد دانش میشود.
کاربرد دانش به این نکته اشاره میکند که چگونه سازمان میتواند از دانش موجود ارزشآفرینی نماید
چراکه تمام سعی سازمان این است که اطمینان حاصل کند آیا دانش سازمان بهطور کارآمد درجهت
منافع سازمان بکار رفته است؟ در این فرایند مدیر ارشد دانش بهعنوان محرک فعال عمل میکند و با
تشخیص درست موقعیت سازمان تعیین میکند که دانش سازمانی در کدام بخش باید به کار گرفته
شود و استفاده از دانش در زمان مناسب و مکان مناسب را تضمین میکند.
• فرضیه سوم :نقش مدیر ارشد دانش در انتقال دانش مؤثر میباشد.
از آنجاکه دانش عنصری پویاست و در تمام قسمتهای سازمان جریان دارد انتقال صحیح آن نقش
مؤثری در بهرهوری سازمان دارد و سرعت عملکرد سازمان را تقویت میکند سومین مؤلفه که مدیر
ارشد دانش بر آن تأثیرگذار است انتقال دانش با واریانس ( )β= 0/691بود .در مصاحبهای که با پل
کوئینتاس انجامشده است اظهار میدارد :سازمانها ازیکطرف باید امتیازهای رقابتی خود را حفظ کنند
و درعینحال باید مرزهای خود را باز بگذارند بهطوریکه بتوانند هم دانش بگیرند و هم بدهند مدیر
ارشد دانش هم بهعنوان یک کارشناس محیطی عمل میکند که محیط درون سازمان را میشناسد،
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ارتباطات رابین اعضا برقرار میسازد و باعث میشود جریان انتقال دانش در سازمان روانتر صورت
بگیرد از طرفی بهعنوان یک مرز گستر عمل میکند و اطالعات را به محیط بیرون سازمان انتقال
میدهد و از محیط بیرونی اطالعات دریافت میکند در این مسیر اگر اطالعات مفید و کاربردی به
داخل سازمان منتقل شود تغییرات موردنظر در فرایندهای سازمانی طبق برنامهریزیهای انجامشده
صورت خواهد گرفت .در تحقیقی که توسط دی تینه و همکاران انجامشده است یکی از فاکتورهای مهم
در انتقال استراتژیک دانش در سازمان مدیران ارشد دانش هستند آنها بیان میدارند که مدیر ارشد
دانش قلب فرایند مدیریت دانش است و سهم بسزایی در هماهنگسازی تالشهای سازمانها در پیاده-
سازی مدیریت دانش دارد (.)21
• فرضیه چهارم :نقش مدیر ارشد دانش در حفظ و نگهداری دانش مؤثر میباشد.
همچنین در زمینهی حفظ و نگهداری دانش نیز مدیران ارشد همچون حافظه سازمانی عمل
میکنند .در این پژوهش حفظ و نگهداری دانش به میزان ( )β= 0/675تحت تأثیر مدیر ارشد دانش
قرار داشت .ازآنجاکه یکی از دغدغهها سازمان حفظ و نگهداری دانش در داخل سازمان است و از دست
دادن دانش سازمانی عواقب زیانباری برای دانشگاه در پی دارد لذا مدیر ارشد دانش با تمهیداتی مانع از
اتالف این سرمایه خواهد شد مدیر ارشد دانش با توجه به توانایی در ترغیب افراد به تسهیم دانش
همچنین تشویق آنها در تبدیل کردن دانش ضمنی به دانش آشکار ،مهارتهای تحقیقاتی و حل
مسئله میتواند در مواردی چون بازنشستگی اعضا یا به هر دلیلی خروج افراد از دانشگاه مانع خروج
دانش نیز بشود .در تحقیقی که سیشن 1و رایان 2انجام دادهاند به بررسی نقش و مسئولیتهای مدیران
ارشد میپردازد و اذعان میدارند که مدیریت دانش مانند بخش تحقیق و توسعه و بخش مالی بهعنوان
حوزه عملکرد به رسمیت شناخته شد و بهمنظور اجرایی کردن اهداف مدیریت دانش مدیر ارشد دانش
باید حضور داشته باشد (.)6
 -4بحث و نتیجه گیری
در عصر اطالعات چابکی ،انعطافپذیری ،سرعت عمل ،بروز بودن و ارزشآفرینی از دانش دغدغه
تمامی سازمانها میباشد بخصوص در دانشگاهها این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا
مسئولیت تربیت نیروی انسانی و آمادهسازی آنان برای بازار کار را بر عهدهدارند بلوغ سازمانی و آمادگی
کارکنان نیز از مهمترین فاکتورهای توسعه و رشد مدیریت دانش و بهتبع آن مدیر ارشد دانش میباشد.
این اهمیت ازآنجا ناشی میشود که برای اطمینان از پیشرفت مستمر برنامههای مدیریت دانش باید
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Ryan
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بهطور مداوم به یادگیری سازمانی ادامه داد تکرار موفقیتها و اجتناب از شکستها و حمایتهای مالی
و معنوی بهمنظور استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش باید از محورهای اصلی فعالیتهای سازمانی
باشد .همانطور که ذکر شد مدیران ارشد دانش بهمنظور اطمینان از به حداکثر رساندن بهرهوری
شیوهها و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان فعالیت میکنند و موجب تقویت بازده سرمایهگذاری در
حوزه سرمایه فکری میشوند.
اساساً ،مفهوم مدیران ارشد دانش در این واقعیت ریشه دارد که سازمانها دیگر نمیتوانند انتظار
داشته باشند که محصوالت و خدماتی که درگذشته باعث موفقیت شده است در آینده نیز ضامن
موفقیت و دوام آنها بشود .عاملی که باعث تمایز سازمانهای موفق میشود توانایی در انجام سریع
کارهای جدید مطابق با تغییرات محیط است ( .)6با توجه به گذار از عصر سرمایههای مادی و سیطره
سرمایههای فکری و اشراف بر این حقیقت که سرمایهگذاری در علم بهترین و بیشترین سود را به بار
میآورد مدیران ارشد دانش بهعنوان بازیگران کلیدی نقش مؤثری در اجرای مدیریت دانش ایفا می -
کنند چراکه تنها منبع مطمئن برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است .با توجه به مطالعات انجامشده در
خصوص ارتباط مدیر ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش همانطور که انتظار میرفت نتایج مطلوبی از
تأثیر نقش مدیر ارشد دانش بر کاربرد ،حفظ و نگهداری ،انتقال و کسب دانش به دست آمد.
بدون شک باید پذیرفت که مدیران ارشد دانش رهبرانی هستند که چشمانداز موفقیت دانشگاه را
در عرصه مدیریت دانش به تصویر میکشند .کسانی که با توجه به مهارتهای چندبعدی و برخورداری
از قابلیتهای ویژه موفقیت سازمانها را هموار میکنند و چرخه تکامل دانش سازمانی را تسهیل می -
نمایند .لذا از دانشگاهها انتظار میرود با دیدی عمیقتر تأثیر استراتژیک این سطح از مدیران را
موردتوجه قرار دهند و گامی جدی در راستای بهکارگیری مدیران ارشد دانش بردارند .اکثر دانشگاهها
پستی با عنوان مدیر ارشد دانش در ردیفهای سازمانی ندارند و اطالعات چندانی از نقش این سطح از
مدیران در کیفیت آموزش عالی وجود ندارد ( .)25در این میان فاکتورهایی که بر حضور مدیر ارشد
دانش در آموزش عالی مؤثر واقع میشود عبارتاند از حمایت و تعهد مدیر ارشد دانشگاه ،استفاده از
تواناییهای بالقوه کارکنانی که ویژگیهای منحصربهفردی دارند ،استفاده از مکانیزمهای انگیزشی
بهمنظور تشویق افراد در گسترش فرهنگ تسهیم دانش ،برخورداری از تفکر انتقادی و بهطورکلی جو
مناسب برای پذیرش تغییرات ناشی از فعالیتهای دانشی.
با توجه به اطالعات بهدستآمده از تحقیق پرواضح است که دانشگاههای ما ناگزیر به پیروی از
پارادایم جدید هستند که برای سرمایهگذاری و ایجاد ارزشافزوده در سرمایههای فکری اهمیت قائل
میشوند بهگونهای که سالیانه بخش عظیمی از داراییهای خود را صرف بهروزرسانی و ارزشآفرینی از
دانش خود میکنند .علیرغم اینکه دانشگاه بهشتی ترکیب و تقلیدی از دانشگاههای اروپا و آمریکاست
در زمینه تولید دستاوردهای علمی ،کیفیسازی دانش و ارزشآفرینی از آن راه زیادی برای رسیدن به
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استانداردهای موجود در دانشگاههای پیشرو را دارد .همچنین بکارگیری افراد در موقعیتهای سازمانی
متناسب با تخصص و رشته موردنظر میتواند چرخه تغییرات ضروری را سرعت بخشیده و مانع از
دوبارهکاریها و تکرار اشتباهات ناشی از عدم برخورداری از دانش و تجربه الزم بشود؛ بنابراین در
عصری که دانشگاههای برتر دنیا درحال گذار از دانشگاههای نسل چهارم و ورود به نسل پنجم میباشند
لذا رسالت دانشگاه ایجاب میکند از افراد و منابعی که منجر به تغییر نگرشهای سنتی و همراستایی با
تغییرات جامعه جهانی میشوند استقبال کنند تا نسلی پرورش یابد که در کنار حفظ و انتقال دانش
خود ،توانایی دانشافزایی ،خلق ایدههای نوآورانه و عملیاتی کردن آنها را داشته باشد.
پیشنهادها

•

•

•

دانشگاه بهشتی در طول مسیر علمی خود با چالشهای بسیاری روبروست ازاینرو با برنامه-
ریزی و بهروزرسانی دانش پرسنل و دانشجویان خود باید تیمهای قوی دانشی تشکیل دهد با
1
بهرهگیری از نمونههای موفق یا مشاوران متبحر درزمینهی مدیریت دانش .مثالً بنیاد نوکو
یکنهاد دانشی است که در سراسر جهان سرویس ارائه میدهد و سازمانهای بزرگی چون
بیبیسی ،سی ان ان ،هواوی و دهها سازمان و شرکت بینالمللی دیگر را تحت پوشش
مشاوره دانشی خود دارد .دانشگاه نیز میتواند از خدمات چنین سازمانهایی استفاده کند.
تربیت نیروی انسانی در زمینه کسب و تسهیم دانش بخصوص تربیت مدیر ارشد دانش
بهمنظور رصد کردن محیط و استمرار در یادگیری جهت بهرهگیری از مزیتهای بازده
سرمایهگذاری در فعالیتهای دانشی.
تشویق نیروی انسانی تربیتشده در نقش مدیر ارشد دانش بهمنظور افزایش انگیزش و انتقال

آن به تیمهای دانشی که در سطح دانشکدهها گسترده هستند.
• اجرای آزمایشی پروژههای دانشی توسط تیمها با سرپرستی مدیر ارشد دانش و چاپ ،نشر و
مستندسازی آن و در نظر گرفتن پاداش بهعنوان اثبات حسن نیت برای ترغیب افراد به از
بالقوه به بالفعل درآوردن و اشتراکگذاری دانش خود با دیگر اعضا.
• برگزاری همایشهای ساالنه و اختصاص جوایز با همکاری سایر مراکز آموزش عالی برای اینکه
اساتید ،دانشجویان و سطوح مدیریت مختلف بتوانند دستاوردها یا پیشنهادهای خود را برای
اثربخشتر کردن رقابت اطالعاتی با همتایان به اشتراک بگذارند بهترین ایدهها بهعنوان یک
طرح آزمایشی به سرپرستی یا با نظارت طراح ایده اجرا شود .مصداق این امر برگزاری هرساله
جوایز اسکار دانشگاه در انگلستان که دانشگاهها بر اساس شاخصهای معتبر از طریق داوری
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