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چکیده
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير فناوری اطالعات در فرآيند سيستم مديريت دانش دانشگاه علوم دريايي
امام خميني(ره) انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری دادهها توصيفي از
نوع پيمايشي است .جامعه ی آماری پژوهش شامل اساتيد ،مديران ،فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني(ره) به تعداد  111نفر بود .حجم نمونه بر اساس جدول کرجسي و مورگان  01نفر
تعيين شد و نمونهگيری به روش تصادفي ساده صورت پذيرفت .ابزار گردآوری دادهها در حوزه نظری،
تحقيق از متون و کتابهای کتابخانهای ،مقاالت و مجالت در حوزه مديريت دانش بوده و برای جمع آوری
اطالعات ميداني مربوط به متغيرهای تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته با  11سوال در طيف  9گزينهای
استفاده شده است .روايي پرسشنامه ها توسط تعدادی از صاحبنظران و کارشناسان مورد تأييد واقع شد و
پايايي آن با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 1/999 ،به دست آمد .دادهها در دو سطح توصيفي ،با استفاده
از شاخص های ميانگين و انحراف معيار و بخش استنباطي ،با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای مورد تجزيه
و تحليل واقع شدند .نتايج حاکي از آن است که وضعيت فناوری اطالعات موجود دانشگاه فقط از بُعد تعيين
هدفهای دانشي ،از نظر صاحبنظران مطلوب بوده و از بُعد توسعه دانش و نگهداری دانش در حد متوسط و
از ابعاد شناسايي دانش ،تسهيم دانش و ارزيابي دانش در وضعيت نامطلوب قرار دارد.
واژه های کلیدی :فناوری اطالعات ،مدیریت دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش
تاريخ دريافت مقاله93/4/1 :
تاريخ پذيرش مقاله93/11/9 :

 1مربي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری hasan_savalan@yahoo.com
 2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
 3استاديار مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
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مقدمه
عدم استفاده از دانش افراد قبل از بازنشسته شدن ،يكیي از مخیاطرات و مشیكالت اصیلي دولیت هیا بیوده
اسیییت(نوروزيیییان )1304 ،و ماندن در رقابت و پايداری ،مسیییتلزم تقويیییت فرآيند ياددهي و يادگيری در
سازمانهاست (شيرواني ،)00 ،چرا که يادگيری ،سازمانها را نجات خواهد داد و اين امر به واسیطه میديريت
بر دانش سازماني به عنوان بخشي از استراتژیهای مديريت سرمايههای انساني صورت ميپذيرد(خوشسیيما،
 .)29 :1304مديريت دانش موفق ،در مفاهيم سازماني و استراتژی های مربیوط بیه تیأثيرات سیازماني ،نقیش
مهمي را بازی کرده و دارای پتانسيل ارتقاء مزيت رقابتي سیازماني اسیت و بیر مشیتری ،روابیط کارمنیدان و
پيشرفت آنها ،نوآوری و هزينه های کمتر تأکيد مي کند(وی ،2111،1به نقل از اِسكيرم 2و آرنينیدان.)1991 ،3
به باور رادمارکر )2111( 4تغييرات سريع در محيط امروز باعث شده است تا سیازمانهیايي کیه فقیط دانیش
را بروز رساني ميکنند ،دارای مزيت رقابتي باشند(ماريل.)2114 ،1
کشورهای صنعتي نيز از سال های اخير ،مديريت دانش را جهت بهبود امنيیت ،بهیره وری و کيفيیت کلیي
خدمات خود فراهم نموده اند(نور اشكين .)2112 ،9در اين راستا ،بهیره منیدی از سیودمندی فرآينید میديريت
دانش بستگي زيادی به هماهنگي موضوعاتي مثل فرهنگ سازماني ،فرايند دانشي ،میديريت منیابع انسیاني و
فن آوری اطالعات دارد که ضعف هر يک از آنها به عنوان يكي از آسيب های فرايند میديريت دانیش محسیوب
شده و مي تواند در حوزه های تامين نيازهای اطالعاتي مديران ،سرمايه های ساختاری و زيربنايي ،سرمايههیای
انساني ،فناوری اطالعات و تداوم يادگيری و رشد پديدار گردد(چان .)2112 ،1فناوری اطالعیات از بیين همیه
موضوعات ذکر شده ،تغييرات زيادی را در دو دهه اخير در سيستمهای مديريت دانش ايجیاد کیرده(رضیازاده
مهريزی )1304 ،و شرايط را بیرای کیارگران ،مشیتريان ،مصیرف کننیدگان و نيیز شیرکاء تجیاری در مقابیل
کارکردهای های تجاری آسیانتر نمیوده(شیومي )2110 ،0و همچیون رهبیری ،سیاختار و فرهنیگ منجیر بیه
توانمندسازی فرآيند مديريت دانش شده است.
نتايج مطالعات همسلي )2113(9بر روی ابزارهای فناوری رسانه اجتماعي نشان مي دهد که اين ابزارها يک
ساختار اطالعاتي پيچيده و پويايي ايجاد کرده و شرکت ها را در به اشتراکگذاری اطالعات در داخل بیه نحیو
آسانتر ،سريعتر و گستردهتر تقويت مينمايد(ايگيرداس )2114،11و فناوری اطالعات مشیتمل بیر جمیعآوری،
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سازماندهي ،ذخيره ،انتشار و بكارگيری اطالعات از قبيل صدا ،تصوير ،متن با استفاده از کامپيوتر و ابزارهیای
ارتباط راه دور بوده که تبادل علم را به روشي غير از عرضه مستقيم دانش انجام داده و به اعضیای يیک تیيم،
کمک ميکند تا داده های علمي را از متخصصان بيروني با تخصص های خاص بدون توجه به موقعيت فيزيكي
شخص مورد نظر دريافت نمايند ،عالوه بر آن ،ميتواند پاسخگوی نيازهای همكاری تيم با هم تيميهايشان و
با ديگر سهامداران پروژه باشد(کروئات 1و استريتر 1991 ،2نيخيلل.)2114،3
در همين راستا ،بسياری از کشورها سرمايهگذاریهای کالني در بهرهبیرداری از ايین فین آوریهیا هزينیه
نمودهاند (انتهايي )1301،و همچنين ،مراکز آموزشي نيز امروزه ،در حال نزديک شدن به نقطهای هستند کیه
در آن علم و فناوری بويژه فناوری اطالعات نقیش حيیاتي ،تقريبیا در همیه مراحیل فراينید آمیوزش بیازی
کرده(آچيموگو 4و همكاران ) 2114،و فرصتي بالقوه برای تبديل شدن به سيستم مديريت اطالعیات آمیوزش
عالي به شمار ميرود.
الزم است ،سازمان ها تصميمات مهم را بجای اعتماد بیه میديران ر،س ،بیر طبیق تحليیل اطالعیات اتّخیاذ
نمايند ،به عبارتي ،برخي مواقع مهم است تا به جای اعتماد به تجربه و قیوانين سرانگشیتي ،اطالعیات پنهیان
شده را از دادههای سازمان ،کشف کرده و به اطالعات آشكار تبديل کنيم تا مرحله تصميم گيری بهبود پيیدا
کند (سرکو ،)2114،1چرا که هر چه سازمان در پردازش دادههیا کارآمیدتر باشید در توليید اطالعیات توانیاتر
خواهد بود و استفاده از کامپيوترهای پيشرفته و شبكههای ارتباطي اين نياز را مرتفع کرده و ابزارهای مؤثری
برای استخراج داده در يک سازمان است.
بديهي است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به علت داشتن دو عامیل کليیدی و مزيیت آفیرين مرکیز
توليد و نشر ،عامل اصلي تغييرات محسوب ميشوند به همين جهت ،در کانون توجه دولتها و سیازمانهیايي
قرار گرفته اند کیه درک درسیتي از رقابیت و توسیعه داشیته و دانشیگاه هیا را محیور و موتیور توسیعه تلقیي
مينمايند(برار پور ،)1301 ،بنابراين ،يادگيری و رشد به عنوان محصیول ايین دانشیگاه هیا جهیت پرکیردن و
پوشاندن شكافها و فاصلههای بين فن آوری اطالعاتي مورد نياز و سطح فعلي سامانههای اطالعیاتي سیازمان
است که ميبايست سنجههای مناسبي برای کنترل پيشرفت آنها توسعه يابد .در حقيقت سازمانها ميتواننید
برای بهبود توانايي دانش افراد ،برنامههای خودآموزی و شيوهنامه های کاری را برای باال بردن کيفيیت منیابع
انساني خود مورد استفاده قرار دهند.
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برخي از سازمان ها نوع شناسي دانش خاص خود را دارند و به وسيله آن به مديريت نظام مند منابع دانیش
سازماني خود ميپردازند .برخي از آنها برای اين منظور نظام های مخزن دانیش ايجیاد کیرده انید و بیا کمیک
کانال های ارتباطي نظير اينترنت و موتورهای جستجو از آن استفاده ميکنند(عباسي )1309،در همين راستا،
وزارتخانه های آموزش و پرورش نيز در سرتاسر جهان ،فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان عامیل مهمیي
در ساخت نظام های آموزشي پيشرفته دانسته و در حال ارتقاء بخشيدن کاربرد اين فنیاوری در امیر آمیوزش
هستند (اليت .)2111، 1اين عالقمندی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه
در مبحث آموزش بصورت فزاينده ای در حال افزايش است(باس )2111، 2و اين رونید افیزايش در طیي دهیه
گذشته سيلي از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات را در تمام جنبههیای جامعیه ،جیاری کیرده اسیت.
بنابراين ،مشاهده افزايش عالقمندی و سرمايه گذاری که در راستای استفاده از فناوری اطالعیات و ارتباطیات
در مقوله آموزش انجام ميگردد ،تعجب بر انگيز نخواهید بیود(ژانیگ ،)2114، 3چیرا کیه فنیاوری اطالعیات و
ارتباطات ،چهارچوب و يا ساختاری را به وجود ميآورد که از اين طريق کيفيت آموزش و پرورش ارتقاء يافته
و دانشآموزان و معلمان ميتوانند با استفاده از اين فناوری به منابع وسيعي دست يافتیه و انگيیزه يیادگيری
خود را افزايش داده و شكلهای مختلف يادگيری را مورد استفاده قرار دهند(رحماني و همكاران.)1301 ،
عليرغم پذيرش سيستم فناوری اطالعات به صورت يک ساز و کار معمول در جهان کسیب و کیار امیروزی
برای انجام تغييرات از طريق مديريت اطالعیات نظیام منید و سیازمان يافتیه ،درصید بزرگیي از پیذيرش ايین
سيستمهای فنآوری اطالعات در سازمانها به شكست منتهي میيشیوند(مخلصیي .)1391 ،روبیرو شیدن بیا
مقدار زيادی داده به صورت روزانه باعث شده تا کارفرمايان فن آوری اطالعات صرفا جهت پيوند هر بخیش ،از
ابزارهای متنوع مثل اينترانت ،داده های هوشمند ،برد الكترونيک ،هیوش مصینوعي و نظیام هیای کارشناسیي
استفاده کننید تیا آن کیه نظیام هیای تجیاری و داده هیای تجیاری را بخیوبي سیازماندهي کیرده و يكپارچیه
نمايند(شومي ،)2110 ،همچنين ،در محيطهای پيچيده و پويای امروزی که تشنگي برای دانیش ،روز بیه روز
دامنه و عمق گسترده تری مي يابد ،فناوری اطالعات و اينترنت چالش هیای جديیدی را در خلیق ،نگهیداری و
مديريت دانش به وجود آورده است (عباسي ،)1309 ،بايد دانش سازماني به گونه ای مناسب حفظ و نگهداری
شود .فناوری بايد به گونهای انتخاب شود که دانش مورد نياز افراد را در اختيار آنها قرار دهد.
برای انجام مديريت دانش در سازمان های دولتي بايد به سراغ فناوریهايي رفت که برقراری تعیاملي پويیا
با شهروندان را امكان پذير سازد(صلواتي )1309 ،بنابراين ،غير محتمل است که بتوان در يیک خيیز ناگهیاني
به کمال مطلوب سازماني در اين حوزه دست يافت ،از اين رو بهبود مستمر ،مسیتلزم رقابیت پیذيری عوامیل
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تأثير گذار در فرآيند استقرار مديريت دانش ،مشتمل بر زير ساخت های استاندارد شده برای اشیتراک دانیش،
جريان مطمئن اطالعاتي باال به پايين ،سيستم اندازه گيیری ،يیادگيری سیازماني ،دانیش محیوری سیازمان،
فرآيند محوری در اشتراک دانش ،بهبود مستمر فرآيند و خود شكوفايي سیازمان ،توانیايي سیازمان هیا بیرای
تطبيق سريع با نيازهای مشتريان مي باشد(حسن زاده .)1300 ،از آنجا که مديريت دانش به دنبال ايجاد يیک
حافظه سازماني از کليه اطالعات ،اعم از دانش ضمني و صريحي بوده کیه در سیازمان رد و بیدل میي شیود و
همچنين ،به دنبال رساندن دانش در زمان مناسب به مخاطب و نيازمند آن ،به کمیک تكنولیوژی هیای نیوين
اطالعاتي و ارتباطي و ايجاد زمينه های مناسب برای توليد و نوآوری دانیش اسیت(انتهیائي ،)1301 ،لیذا ،هیر
تالشي برای تغيير در فرآيندهای کسب و کار در يک سازمان بايد بیا توجیه قیراردادن توانمندسیازها و موانیع
تغيير که ميتوانند بر فرآيند کسب و کار اثر بگذارند ،انجام گيرد.
سازمان ها بايد سرمايه معنوی و ابزارهای فني خود را که در قلمرو اطالعات قرار دارند ،به درستي میديريت
نمايند ،يعني اينكه افراد و سيستم های اطالعاتي ،به صورت کیارا ،بیه کیار گيرنید ،کامپيوترهیای شخصیي و
شبكه های ارتباطي به درستي دانش جديد را به دست آورده و يیا حفیظ نمیوده و آن را در راسیتای نيیل بیه
موقعيت های رقابتي برتر مورد استفاده قرار دهند .زيرساختهای تكنولوژی اطالعات و سيستمهای حمايت از
تصميمات استراتژيک به عنوان ابزار فني عمده ،امكان جمعآوری ،تعريف ،ذخيره ،نمايهسازی و ارتبیاط دادن
داده ها و اشيای رقومي يا ديجيتالي برای پردازش آنها فراهم نمايد تا اطالعاتي با انعطاف کافي حاصل گردد و
از اين اطالعات بتوان در راستای بهبود فعاليت ها و حمايت از تصميمات مديريت بیه نحیو مطلیوبي اسیتفاده
ش صیريح الكترونيكیي در زمينیه بافیت
کرد؛ بطوری که اين قابليتها به ما اجازه دهد تا بگیوييم توزيیع دانی ر
سازماني و توانايي های آن ،ايفا ميشود (آلبرتو )1303 ،و به عبارت ديگر ،فناوری اطالعات در مديريت دانیش
راه حل هايي برای تسهيم دانش ،مديريت و اداره کردن اسناد ،جريان يا روندکار و غيره ايجاد مينمايید(نادی
و همكاران.)1300 ،
بنابراين ،با عنايت به موارد عنوان شده به نظر ميرسد که رسیيدن بیه درجیهی چیابكي ،انعطیاف پیذيری،
کسب مزيت رقابتي و متفاوت شدن سازمان نداجا در محیيطهیای پيرامیون مسیتلزم داشیتن منیابع انسیاني
توسعه يافته ،دانشآفرين و دانا ميباشد و پرورش کارکنان دانشي و فرهيخته نيز نياز مبرم بیه يیک سيسیتم
مديريت دانشي در سازمان ميباشد که از طريق آن بتوان به اهداف میذکور دسیت يافیت .نظیر بیه ايین کیه
دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) به عنوان تنها نهاد توليد و عرضیه دانیش ،در عرصیه نیداجا محسیوب
ميشود ،لذا ،ميتوان با استقرار مديريت دانش و بكارگيری فناوری اطالعات مطلوب ،نه تنها دانش تیک تیک
افراد را به صورت مجتمع درآورد بلكه مي توان دانش پنهاني افراد را آشكار ساخته و غنا بخشيده و به سازمان
نداجا کمک کرد تا به گونه ای کاراتر و مؤثرتر فعاليت نموده و از اين طريق به رقابت پیذيری دسیت يابید .بیر
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اين اساس ،اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که نقش فناوری اطالعیات موجیود دانشیگاه
علوم دريايي امام خميني(ره) در فرآيند مديريت دانش از ديد صاحبنظران چگونه است؟
الزم به ذکر است که در مورد فرايندهای مديريت دانش تاکنون نويسندگاني همچون بكیوتيز 1و همكیاران
( ،)1999چو )1999(2و نوناکا )1994( 3مدلهای متعددی را ارائه نمودهاند .اکثر اين مدلها از نظر محتیوايي
تقريبا مشابه هستند ،اما ،دارای واژهها و فازهايي با ترتيبات متفاوتي ميباشند .در اين مدل ها ،فرض ميشود
که مرحلههیا و فعاليیتهیا اغلیب همزمیان ،گیاهي اوقیات پیي در پیي و بیه نیدرت در يیک ترتيیب خطیي
هستند(مينويي و همكاران .)1309 ،مدل عمومي اين فرآيند شامل شناسیايي ،اکتشیاف ،توسیعه ،اشیتراک و
توزيع  ،بهره گيری از دانش و نگهداری دانش ميباشد(حسن زاده .)1304 ،اگر چه اين مدل بیه عنیوان يیک
مدل عمومي در فرايندهای مديريت دانش مطرح است ،ولیي برخیي از صیاحبنظیران در میورد ايین میدل و
پذيرش آن به عنوان يک مدل عمومي اتفاق نظر ندارند و با ايجیاد تغييراتیي بیر روی ايین میدل ،میدلهیای
جديدی را ارائه داده اند .آنچه که در اين تحقيق مبنای فرآيند مديريت دانش قیرار گرفتیه ،ترکيبیي از کليیه
مدل ها ميباشد که در آن منظور از تعيين هدف های دانشي عبارتست از اين که هدف های مديريت دانیش ،از
هدفهای اصلي سازمان نشأت گرفته و در دو سطح راهبردی و عملياتي مشخص شوند.
برخورد هوشمندانه با منبع دانش  ،عاملي مؤثر و مهم در موفقيت سازمان ها به شیمار میيرود و شناسیايي
دانش يعني مرحلهی کشف دانش و شناسايي منابع دانش درون و بيرون سیازمان کیه معمیوال بیا طیرح ايین
پرسش که "آيا ميدانيم که چه ميدانيم؟" ،شروع ميشود و در مرحله کسیب دانیش بايید از بیازار داخلیي و
خارجي ،دانش های مربوط به مشتری ،توليد ،همكاران ،رقبا و . . .شناسیايي و کسیب شیود و مرحلیه توسیعه
دانش مربوط به اين است که بايد با توجه به پايه های موجود ،دانش سازمان را گسیترش داد .البتیه ايین امیر
شامل توسعه ی قابليت ،محصول ،ايده های جديد ،فرايندها و مسائلي از اين دست ميشیود و نگهیداری دانیش
نيز شامل ذخيره و نگهداری و روز آمد کردن دانیش اسیت ،ايین روش از نیابودی دانیش جلیوگيری کیرده و
استفادهی بهينهی آن را فراهم ميکند ،البته بايد ساز و کارهای مناسبي برای بیه روز کیردن سيسیتم ايجیاد
شود و تسهيم دانش مسايلي همچون چگونگي به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسیب
و مورد نياز به گونه ای که در سازمان قابل دسترسي و استفاده باشد و نيیز چگیونگي انتقیال دانیش از سیطح
فردی به سطح دانش گروهي سازمان است و باالخره ،ارزيابي دانش مربوط به نحوه ی رسيدن بیه هیدف هیای
معين و استفاده از نتايج آن به عنوان بازخورد برای تعيين يا اصالح هدف بوده و با نگاه به نتیايج کيفیي ايین
فرايند ضروری است آن هیا را بیا توجیه بیه نتیايج کمیي و هزينیه هیای انجیام شیده در ايین زمينیه ارزيیابي
1 Bukowitz
1 Chau
3 Nonaka
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کرد(زعفرانيان .)1301 ،در ارتباط با تاثير فناوری اطالعات در سيستم مديريت دانش تحقيقیاتي انجیام شیده
که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
ايگيرداس ( )2114نشان داده است که در محيط های جديد پارادايم ارتبیاط و بیا هیم کیار کیردن ،بیرای
منعكس کردن ابزارهای خلق دانش جهت عمليات نوآوری کافي نيست .پيشرفت سريع و موفق شیرکتهیای
فنآوری به انديشه های غير خطي و در هم گسيخته احتياج دارد تا برای بازار راه حلهايي را خلق کننید و در
پايان چارچوبي را برای مبادله درون شرکتي ارائه نمايند.
يافتههای ماريل و همكاران( )2114در مقاله ای تحت عنوان يیک میدل مفهیومي و پشیتيباني فنیي بیرای
مديريت دانش سازمانها حاکي از آن است که دانش معموال به عنوان چيزی اسیت کیه میيتوانید بیه ماننید
دارايي فيزيكي از نظر کنترل مورد توجه قرار گيرد .اين موفقيتها مرهیون تسیخير دانیش ضیمني و تبیديل
دانش ضمني به دانش آشكار است .همچنين ،ساختار فناوری به سمت حل دو مشكل اجرايي مديريت دانیش
پيش مي رود :الف) اسناد اضافي مرتبط با دانش ذخيره شده در مخیازن دانشیي و ب) فقیدان زمينیه تبیديل
دانش ضمني به دانش آشكار .راهبردهای بازيابي اطالعات و نوآوری برای توانمند کردن کاربرد منیابع دانشیي
سازماندهي شده و نيمه سازماندهي شده و بازيابي اطالعات پايگاههای داده ميباشد .سيسیتمهیای اطالعیات
برای پشتيباني از اين ساختار توسعه يافته اجرا مي شیوند تیا يیک رابطیه معنیادار خودکیار از منیابع دانشیي
ناهمگون سازمان ارائه کرده و اشتراک گذاری دانش بين حوزه تحت قلمرو را به وسيله رابطیه مشیترکي کیه
تبادل اطالعات از طريق انتشار پايگاههای داده ارائه مينمايد ،تسهيل کنند.
سرکو( )2114در مقالهای تحت عنوان حل داده کاوی دانیشآمیوزی سيسیتم میديريت دانیش میرتبط بیا
موسسات آموزش عالي نشان داده است که داده کاوی ها فرصتي بالقوه برای تبديل شدن به سيستم میديريت
اطالعات آموزش عالي است و کمک مي کند تا سازمان ها با تبديل اطالعات ضمني به اطالعات آشكار مراحیل
تصميم گيری را بهبود بخشيده و تصميمات مهمي اتخاذ نمايند و اين امر در کيفيیت فرآينید آموزشیي میؤثر
است و همچنين ،استفاده مؤثر از فناوری دادهها با داده کاوی اطالعات کوچک رابطه دارد و اين امر باعث باال
رفتن قدرت پيش بيني الگوريتم درخت تصميم گيری و ابزار مهمي برای ارزيابي داده های کوچک و همچنين
به عنوان ابزاری اميدوارکننده برای تحليل اطالعیات مشیكالت مختلیف محسیوب میيگیردد و میيتوانید در
موقعيت های جديد مديريت آموزش عالي و پيش بيني ميزان موفقيت دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته
و همچنين ،برای تشويق دانش آموزان به افزايش فعاليت خود استفاده شود و راهنمايي عملي بیرای تصیميم
گيران آموزش عالي و استادان است تا به طور موثر مشكالت موفقيت دانش آموزان را تعيين نمايند.
نيخيل( )2114در مقاله ای تحت عنوان دانش و فنیاوری اطالعیات در گسیترش نیرم افیزار نشیان داد کیه
فشردگي استفاده از فناوری اطالعات ،تأثير مثبت هم روی تبادل و هم روی ترکيب دانش دارد و همچنیين،
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به تئوری سرمايه اجتماعي به عنوان اينكه فناوری اطالعات جزئي از ابعیاد سیاختار اجتمیاعي اسیت ،کمیک
ميکند .عالوه بر آن ،نتايج اين تحقيق نشان داد که تبادل دانش ،بيشتر توسیط کثیرت اسیتفاده از فینآوری
اطالعات تحت تأثير قرار ميگيرد تا آن که توسط بهم پيوستن دانیشهیا تحیت تیأثير قیرار گيیرد .تبیادل و
ترکيب اطالعات توسط فنآوری اطالعات ،مخصوصا فناوری های يكپارچه بیه آسیاني پشیتيباني میيشیود و
احتماال به خاطر تفاوت فناوری ها باشد گرچه ،نتايج ديگیری از تحقيیق نشیان داد کیه فنیاوری اطالعیات
ميتواند در ترکيب دانشها مفيد باشد ،و تأثير فناوری اطالعات بازدارنیده نبیوده اسیت .همچنیين ،منطقیي
است ،چون که ترکيب دانشها کاربردهای بيشتری را به دنبال دارد .بنابراين ،اعضاء تيم گردهم میيآينید تیا
درباره طرح ها بحث نموده و به توافق دستهجمعي برسند ،بعضي اوقات اين فرآيندها مشكل است تا از طريیق
فناوری اطالعات ،تسهيل بشود.
نتايج مطالعات نور اشكين( )2112نشان داد که فعاليت های تسهيم دانش در اشتراک گذاری دانش صريح
(از طريق اسنادی به شكل الكترونيكي) نسبت به فعاليتهايي که به تسهيم دانش ضمني (از طريق مباحثیات
رسانهای و از طريق فناوری تماس کارکنان با کارشناسان) تاکيد ميکنند ،به طور رايج ،با اهميتتر هسیتند و
همچنين ،نشان دادند که فناوری اطالعات شايد در مبادله دانش ضمني اثر بخشي بااليي داشیته باشید و بیر
اساس نتايج حاصله پيشنهاد کردند که سازمان ها بايد برای تسهيم دانش ضمني فناوریهای اطالعات زيیادی
را مورد پذيرش قرار دهند ،چرا که يافته های چندين سازمان مورد مطالعیه حیاکي از آن اسیت کیه اسیتفاده
گسترده از تسهيالت کنفرانس تلفني و ويدئو کنفرانس مفيد بوده و ميتواند سالمتي هیای ديگیری را فیراهم
کند و بر موانع موجود غلبه نمايد.
آزما 1و همكاران ( )2112نشان دادند که يک رابطه معنادار بين بكارگيری فناوری اطالعیات بیا تمايیل بیه
تغيير و بكارگيری دانش و گرايشهای عادی وجود دارد .ليرن 2112(2نشان داد که سطوح کاربردی فنیاوری
اطالعات همبستگي مثبتي با مديريت دانش پروژهها دارد .بعالوه ،خروجيهای پروژه ميتواند به سطوح باالی
مديريت دانش نائل بشود ،يافته های ديگر همچنين نشان داد که به طور کلي پذيرش فرآيند میديريت دانیش
از طريق تاثيرات کاربرد فناوری اطالعات با عملكرد پروژه بر حسیب موفقيیت هزينیه و برنامیه زمیاني و نيیز
کيفيت و عملكرد ،مطلوب است .اين نتايج همچنين نشان داد که رابطه تيم و اندازه تيم يک اثر متوسطي در
رابطه بين مديريت دانش و موفقيت پروژه دارد.
وحيدی و همكاران ( )2111نشان داده اند که بهترين روش برای بكارگيری فناوری اطالعیات در میديريت
دانش احتماال مرکب از دو عامل است :از يک طرف ،آگیاهي از محیدوديتهیای فنیاوری اطالعیات و از ايین
واقعيت که گسترش هر فناوری اطالعات موفق نخواهد بود و اين که آيا تغييیرات فرهنگیي بیين المللیي بیه
1 Azma
1 Li-Ren
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سمت و سوی ارزشهای دانشي است؛ از طرف ديگر ،دسترسي داشتن بیه فنیاوری اطالعیاتي کیه صیريحا در
مديريت دانش در نظر گرفته شده است.
با توجه به اينكه دانش اخيرا بعنوان يكي از داراييهای خيلي با اهميیت تشیخيص داده شیده اسیت ،پیس
فناوری اطالعات ميتواند به رشد آن کمک کند .اگیر بیه فنیاوری اطالعیات بیه عنیوان بخشیي از داسیتان(
شيوههای فرهنگ سازماني و کاری که به صورت مساوی مرتبط هستند) توجه کنیيم ،بايید بهتیرين فنیاوری
اطالعات ،مناسب با اهداف طراحي مديريت دانش در نظر گرفته شود.
نتايج تحقيق شومي )2110( 1نشان داد که دانش به طور موثر نميتوانید از طريیق فنیاوری اطالعیات کیه
شامل مخازن ثابتي همچون يک اينترانت است ،به اشتراک گذاشته شیود ،چیون اطالعیات ثابیت ايین قبيیل
دانشها هرگز نميتواند ،غنای محتوايي که بكارگرفته ميشود را انتقال دهند .بنابراين ،برای فناوری اطالعات
مشكل است تا همه عوامل موثر در سيستم مديريت دانش را پشتيباني کنید .از ايینرو ،اگیر چیه يافتیههیای
فناوری اطالعات برای کنترل داراييهای دانشي بوده و جهت همكاری افراد در بخش هیای مختلیف در حیال
اجرا است ولي صرفا به عنوان يک ابزار برای کمک کردن به اجیرای سيسیتم میديريت دانیش بیوده و کليید
اجرای مديريت دانش خود افراد هستند.
جوسف )2119(2نشان داد که يادگيری همراه با فناوری اطالعیات گروهیي و فیردی يیک رابطیه مثبیت و
معنيدار با يادگيری سازماني دارد .از سوی ديگر ،بیر خیالف فنیاوری اطالعیات گروهیي و فیردی ،يیادگيری
گروهي و فردی رابطه معنيدار و مثبت با عملكرد سازماني دارد .بنابراين ،فناوری اطالعیات فقیط زمیاني کیه
شرايط محيطي برای يادگيری مهيا باشد ،با عملكرد سازماني رابطه معني دار و مثبت دارد.
نتايج تحقيق خدائي متين( )1392با عنوان بررسي و مقايسه ميزان آمادگي پيادهسازی مديريت دانیش در
دانشگاه های پيام نور و آزاد اسالمي واحد مشهد حاکي از آن بود که دانشگاه دولتي در ابعاد فرهنگ و عوامیل
انساني ،زيرساخت فناوری اطالعات و ساختار و فرايندها ،برای پيادهسازی مديريت دانش در سیطح نیامطلوبي
قرار دارد و دانشگاه آزاد در ابعاد فرهنگ و عوامل انساني ،زير ساخت فناوری اطالعات و ساختار و فرايندهیا ،
برای پيادهسازی مديريت دانش در سطح آمادگي متوسطي قرار دارد.
هاشمپور و همكاران( )1391در مقالهای با عنوان بررسي زيرساختهای مديريت دانش در سازمان اسیناد و
کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ايران که در سه حوزه به بررسي مطالعات خود پرداخت ،نتيجه گرفت که زيیر
ساخت فرآيندها در وضعيت نامناسب و زير ساخت فناوری در وضعيت نامشخصي از نظر مناسب يا نامناسیب
بودن قرار دارد .با بررسي وجود يا عدم وجود همبستگي معنادار ميان زيرساختها مشخص شد که ميان هیر
سه زير ساخت با يكديگر همبستگي معنادار وجود دارد.
1 Shu-Mei
1 Josefa
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يافتههای تحقيق مخلصي و همكاران ( )1391با عنوان عوامل مؤثر بر انتشار و گسترش فنیاوری میديريت
دانش مبتني بر وب مطالعه موردی شرکت مشانير ،نشان داده است که عوامل مؤثر بر انتشار ،شیامل فرهنیگ
و ساختار ،حمايت مديريت ،ديدگاه اتخاذ کنندگان به پيچيدگي مديريت دانیش ،ديیدگاه اتخاذکننیدگان بیه
سودمندی تكنولوژی برای نظارت طرح بوده و عوامل مؤثر بر گسترش فنآوری اطالعات شامل اثرات نهیادی،
منافع مورد انتظار از استفاده مديريت دانش مبتني بر وب ،حمايت مديريت ،ديدگاه پذيرنیده بیر سیودمندی
تكنولوژی برای نظارت طرح ،پذيرش سريع ميباشد.
سيد عامری( )1301در مقاله ای تحت عنوان بررسي رابطه عوامل سیازماني سیاختار و تكنولیوژی سیازمان
تربيت بدني کشور با استرتزی مديريت دانش نشان داده است کیه رابطیه معنیي داری بیين عوامیل سیازماني
ساختار و تكنولوژی با مؤلفههای مديريت دانش(خلق و انتقال دانش)در سطح  p≤ 1/11وجود دارد.
ايرانشاهي ( )1301نشان داده است که سازمان ها به منظور استفاده از دانش بايد به سرعت در فعاليتهای
مربوط به مديريت دانش موازنه ايجاد کنند .عمومیا ،برقیراری چنیين موازنیهای نيازمنید ايجیاد تغييیرات در
فرهنگ سازماني ،فناوریها و فنون است .چرا که تمرکز صرف بر اين سه عامل به ادامه فعاليیتهیای رقیابتي
سازمانها کمک نميکند ،بلكه تعامل بين اينها است که به شكل مؤثری سازمان را در زمينهء مديريت دانیش
خود توانمند ميسازد .با ايجاد يک محيط کاری پويا و آموزنده سازمانها ميتواند ،پيشرفتهای رقیابتيشیان
را حفظ کنند.
نگارندگان مقاله با بررسي پيشينه پژوهش ،جهت پاسخگويي به اين پرسش که فناوری اطالعات در فراينید
سيستم مديريت دانش دانشگاه علوم دريايي امامخميني(ره) چه نقشي دارد؟ به يک جمع بندی در خصیوص
متغيرهای مورد بررسي در تحقيق حاضر رسيدند و در راستای آن شش سؤال پژوهشي بیه قیرار زيیر مطیرح
نمودند.
 .1آيا فناوری اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در تعيين هدف های دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
 .2آيیا فنیاوری اطالعیات دانشییگاه علیوم دريیايي امیام خمينییي(ره) در شناسیايي دانیش از ديیید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
 .3آيییا فنییاوری اطالعییات دانشییگاه علییوم دريییايي امییام خمينییي(ره) در توسییعه دانییش از ديیید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
 .4آيا فنیاوری اطالعیات دانشیگاه علیوم دريیايي امیام خمينیي(ره) در نگهیداری دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
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 .1آيییا فنییاوری اطالعییات دانشییگاه علییوم دريییايي امییام خمينییي(ره) در تسییهيم دانییش از ديیید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
 .9آيییا فنییاوری اطالعییات دانشییگاه علییوم دريییايي امییام خمينییي(ره) در ارزيییابي دانییش از ديیید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
روش تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها توصیيفي از نیوع پيمايشیي میيباشید.
جامعه آماری در اين تحقيق شامل کارشناسان ،صاحبنظران و دستاندرکاران فعال در مجموعه يگیانهیای
آموزشي و پژوهشي و ستادی دانشگاه علوم دريايي امام خمينیي(ره) کیه دارای تحصیيالت عیالي هسیتند،
ميباشد و تعداد آنها در حدود  111نفر بود که به صورت تصادفي بر اساس جدول مورگان  01نفر نمونیه از
بين آنها انتخاب شده و پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد .از مجموع پرسشنامههای توزيع شده فقط 19
عدد جمع آوری گرديد .نمونهگيری به روش تصادفي ساده صورت پذيرفته است .اطالعات نظیری تحقيیق از
متون و کتاب های کتابخانهای و مقاالت و مجالت در حوزه مديريت دانش استخراج شده و برای جمع آوری
اطالعات ميداني مربوط به متغيرهای تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته با  11سؤال در طيف  9گزينهای و
در دو بخش است .بخش اول مربوط به سؤاالت عمومي در خصوص مشخصات فردی پاسخ دهنیده و بخیش
دوم مربوط به سؤاالت تخصصي تحقيق ميباشد .که براساس متغيرهای مستقل تحقيق برابر با شاخصهیای
جدول شماره  1طراحي شده است .روايي پرسشنامهها توسیط تعیدادی از صیاحبنظران و کارشناسیان میورد
تأييد واقع شد و ضريب پايايي آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و از طريق اجرای طیرح مقیدماتي روی
نمونهای  31نفری 1/999به دست آمد .به منظور بررسي سؤاالت تحقيق در چیارچوب جامعیه آمیاری ،ابتیدا
داده های جمع آوری شده با استفاده از ابزارهای مربیوط ،بررسیي ،اسیتخراج و طبقیه بنیدی ،و سیپس در دو
سطح توصيفي ،با استفاده از شاخص های ميانگين و انحراف معيار و بخش استنباطي ،با اسیتفاده از آزمیون t
تک نمونه ای مورد تجزيه و تحليل واقع شدند.
یافتههای تحقیق
سؤال اول :آيا فناوری اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در تعيين هدفهیای دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
جدول ( : )1مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد تعیین هدفهای دانشی با میانگین فرض 5

فرآيند

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

سطح معناداری

تعيين هدفهای دانشي

1/9094

1/13

1/221

3/141

1/114
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جدول  ،1ميزان  tرا از مقدار بحراني جدول در سطح خطای  1درصد بيشیتر نشیان میيدهید .بنیابراين،
وضعيت فناوری اطالعات دانشگاه در تعيين هدفهای دانشي در وضعيت مطلوب قرار دارد.
سؤال دوم :آيا فنیاوری اطالعیات دانشیگاه علیوم دريیايي امیام خمينیي(ره) در شناسیايي دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
جدول( : )2مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد شناسایی دانشی با میانگین فرض 5

فرآيند
شناسايي دانشي

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

سطح معناداری

1/1921

1/11

1/191

1/913

1/331

يافتههای جدول 2هم حاکي از آن است که مقدار  tاز مقدار بحراني جیدول در سیطح خطیای  1درصید
کمتر بوده و از طرفي مقدار سطح معناداری بيشتر از  1درصد است .بنابراين،در سطح اطمينیان  91درصید
مي توان گفت که مشاهدات داللت کافي بر تأييد وضعيت مطلوب فناوری اطالعات دانشگاه در بُعد شناسیايي
دانشي ندارد.
وضعيت فناوری اطالعات در بُعد توسعه دانش دانشگاه نيز بر همين منوال است ،ولي قدری مطلیوبتیر از
بُعد شناسايي دانش ميباشد .بطوریکه نتايج جدول  3در پاسخ بیه سیؤال سیوم پیژوهش کیه آيیا فنیاوری
اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) از بُعد توسعه دانش از ديد صاحبنظران در وضیعيت مطلیوب
قرار دارد؟ به شرح ذيل است.
جدول ( : )3مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد توسعه دانش با میانگین فرض5

فرآيند

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

توسعه دانش

4/2213

1/91

1/249

- 3/120

سطح
معناداری
1/113

نتايج جدول 3نشان ميدهد که اگر چه مقدار  tاز مقدار بحراني جدول بيشتر بیوده و سیطح معنیي داری
نيز کمتر از سطح خطای  1درصد است ،ولي کمتر از حید متوسیط قیرار دارد .بنیابراين ،وضیعيت فنیاوری
اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) از بُعد توسعه دانش از ديد صیاحبنظران در حید پیايينتیر از
حد متوسط قرار دارد.
سوال چهارم:آيا فناوری اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خمينیي(ره) از بُعید نگهیداری دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
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جدول( : )4مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد نگهداری دانش با میانگین فرض 5

فرآيند
نگهداری دانش

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

4/4492

1/10

1/231

- 2/301

سطح معناداری
1/121

نتايج جدول  4نيز حاکي از آن است که اگر چه مقدار  tاز مقدار بحراني جدول بيشتر بوده و سطح معني
داری نيز کمتر از سطح خطای  1درصد است ،ولي کمتر از حد متوسط قرار دارد ،بنابراين ،وضعيت فنیاوری
اطالعات دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) از بُعد نگهداری دانش از ديد صاحبنظران در حد پايينتیر از
حد متوسط قرار دارد.
سوال پنجم :آيا فناوری اطالعات دانشگاه علوم دريیايي امیام خمينیي(ره) از بُعید تسیهيم دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
جدول( : )5مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد تسهیم دانش با میانگین فرض5

فرآيند
تسهيم دانش

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

4/9112

1/91

1/211

-1/199

سطح معناداری
1/110

يافتههای جدول  1نيز نشان ميدهد که مقدار  tاز مقدار بحراني جدول در سطح خطای  1درصید کمتیر
بوده و از طرفي مقدار سطح معناداری بيشیتر از  1درصید اسیت ،بنیابراين ،در سیطح اطمينیان  91درصید
مي توان گفت که مشاهدات داللت کافي بر تأييد وضعيت مطلوب فناوری اطالعات دانشگاه در بُعد شناسیايي
دانشي ندارد.
سوال ششم  :آيا فناوری اطالعیات دانشیگاه علیوم دريیايي امیام خمينیي(ره) در ارزيیابي دانیش از ديید
صاحبنظران در وضعيت مطلوب قرار دارد؟
جدول( : )6مقایسه میانگین وضعیت فناوری اطالعات دانشگاه از بُعد ارزیابی دانش با میانگین فرض 5

فرآيند
ارزيابي دانش

ميانگين

انحراف معيار

خطای معيار

t

سطح معناداری

4/3111

2/191

1/290

- 2/109

1/112

نتايج يافتههای جدول  9نيز بيانگر آن است که اگر چه مقدار  tاز مقدار بحراني جدول در سیطح خطیای
 1درصد بيشتر بوده ولي مقدار سطح معناداری بيشتر از  1درصد است ،بنیابراين ،در سیطح اطمينیان 91
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درصد ميتوان گفت که مشاهدات داللت کافي بر تأييد وضعيت مطلوب فنیاوری اطالعیات دانشیگاه در بُعید
شناسايي دانشي ندارد.
بحث و نتیجهگیری
يافته های سوال اول نشان ميدهد که وضعيت فناوری اطالعات از بعد تعيين هدفهیای دانشیي در سیطح
مطلوب قرار دارد ،يعني فناوری موجود دانشگاه متناسب بیا اهیداف میديريت دانیش و وفیق اهیداف اصیلي
سازمان ،در دو سطح راهبردی و عملياتي بكارگرفتیه شیده و دارای کیارايي و اثیر بخشیي میيباشید و نتیايج
پاسخهای سوال دوم نيز حاکي از آن است که وضعيت فناوری اطالعات دانشگاه در بعید شناسیايي دانیش در
حد نامطلوب قرار دارد ،يعني فناوری بكار گرفته شده ،قابليت شناسايي منابع داخلي و بيروني دانش سیازمان
را ندارد که اين نتيجه با نتايج عسگری( )1304و غالمزاده( )1301هماهنگي دارد.
يافتههای سوالهای سوم و چهارم تحقيق نيز نشان مي دهد که وضعيت فناوری اطالعات دانشگاه در بعید
توسعه دانش و نگهداری دانش در حد متوسط قرار دارد .يعني فناوری اطالعات موجود در حد متوسیط قیادر
به بسط ايده ها ،فرآيند ،محصول و به عبارتي دانشهای پايه ای سازمان ميباشد و همچنين ،فنیاوری موجیود
دانشگاه در ذخيرهسازی و نگهداری دانش همراه با چالش مواجه بیوده و اسیتفاده بهينیه از دانیش و روزآمید
کردن آن را به صورت رضايت بخش امكانپذير نميسازد و نتايج تحليل پاسخهای سوال پنجم نيز بيیانگر آن
است که وضعيت فناوری اطالعات دانشگاه از بعد تسهيم دانش نامطلوب است و ايین بیدان معنیي اسیت کیه
فناوری موجود در دانشگاه شرايط الزم را برای به اشتراک گذاری و در دسترس قرار دادن دانش افیراد فیراهم
نمينمايد که اين نتيجه با نتايج پژوهشهای همت آبادی( )1303و سيد عیامری ( )1301همخیواني دارد و
باالخره ،يافته های حاصل از پاسخ های سوال ششم نيز نشان مي دهد که وضعيت فناوری اطالعات دانشیگاه از
بعد ارزيابي دانش نامطلوب است و اين بيانگر آن است که فناوری موجود در دانشگاه برای ارزيابي دانشهیا و
اخذ بازخورد و امكان اصالح دانشهای ذخيره شده مناسب نميباشد.
بطور کلي ،همان گونه که در قسمت قبل عنوان گرديد .نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از آن اسیت کیه
فناوری اطالعات موجود دانشگاه فقط در بعد تعيين هدف های دانشي مطلوب بیوده و در سیاير ابعیاد در حید
متوسط و گاهي نامطلوب ميباشد که اين نتايج با پژوهشهیای ،هاشیمپیور و ديگیران( ،)1391فیتح الهیي و
ديگران( ،)1309خدائي متين( ،)1392نوراشكين و ديگران( )2112سيد عامری( )1301کیه حیاکي از وجیود
وضعيت زيرساخت فناوری اطالعات نامطلوب در سازمان هايي که به پژوهش پرداخته بودنید ،همخیواني دارد.
در حالي که حسيني ( ،)1309راولي ( ،)2111عبداهلل و ديگران ( )2110و نيخيل ( )2114نتيجه گرفتند کیه
زيرساخت فناوری اطالعات در سازمانهايي که آنان در آنجا بیه پیژوهش پرداختیه انید ،در وضیعيت مطلیوب
ميباشد.
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از آنجا که اهميت داشتن ساختار صحيح فناوری اطالعات در اجرای موفقيت آميز میديريت دانیش توسیط
محققيني همچون ساگ و روس ( ،)1999کراس و باير ( ،)2111شو ( ،)2119چان و چیو ( ،)2110وحيیدی
( ،)2111نییور اشییكين ( ،)2112آزمییا ( ،)2112لییي ( ،)2112ماريییل ( ،)2114ايگيییرداس ( ،)2114سییرکو
( ،)2114ايرانشاهي ( ،)1301هاشمپور ( ،)1391مورد تأييد قرار گرفته است و نتايج آنها نشان میيدهید کیه
فناوری اطالعات ،عالوه بر فراهم کردن بستری جهت بهبود فعاليت ها و فراينیدهای سیازماني ،باعیث ارتقیاء
دانش عمومي و دانش صنعتي تخصصي در افراد دانشور شده و به آنها کمک ميکند تا توانمندی بيشیتری در
خلق دانش داشته باشند ،به طوری که فرايند توليد ايده و تقويت تأمالت اتاقهای فكیر را تسیهيل و تسیريع
کرده و با استفاده از ابزارهای شبيه سازی و پردازش اطالعات و داده کاوی به بهترين نحو نسیبت بیه تحليیل
اطالعات کمک و به بهترين نحو استنتاج ميشود و با داشتن قابليتهای گسترده گرافيكي و بخصیوص چنید
بُعدی ،طيف وسيعي از طراحيها را برای طراحان ميسر ساخته است.
با اين وجود ،نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که اگر چه در سالهای اخير ابزار فنیاوری اطالعیات در
دانشگاه بطور قابل مالحظه ای فراهم آمده است ،ولي اين امر به معني بهرهجويي مؤثر و دستيابي بیه مزايیای
مديريت دانش نيست و اين نكته بيانگر آن است که گسترش سريع فن آوری اطالعات و ترس از عدم توانیايي
در بكارگيری آنها موجب شده تا افراد ناخواسته مهارت های تخصصي خود را با امكانات جديد هماهنگ نكرده
و از امكان برقراری ارتباط با محيط محروم شوند و در برخي موارد نيیز عیدم اطیالع رسیاني کیافي از سیوی
دانشگاه باعث شده تا افراد از وجود برنامهها و مراحل انجام فعاليتها غافل شده و در نتيجه نتیايج مثبتیي از
پياده سازی آن برنامه يا فعاليت به دست نياورند .اگر فناوری اطالعات در سازمانها ،به همراه درک مناسب و
صحيح از ضرورت و اصول فناوری اطالعات در کاربران همراه نباشد ،راه به جايي نمیيبیرد و صیرفاّ انیدکي از
فضای حافظه کامپيوترهای سازمان را اشغال کرده و اندکي از وقت و بودجه سیازمان و کیاربران را نيیز تلیف
مينمايد.
اگر سازمان ها بطور يک جانبه و بدون در نظر گیرفتن تمیامي ابعیاد فرآينید میديريت دانیش در فنیاوری
اطالعات سرمايهگذاری نمايند ،باعث خواهد شد که فقط آن بخش از پايگاه دانش کیه بیه راحتیي از قابليیت
فرموله شدن برخوردار است ،محور توجه و تأکيد قرار گيرد و در مقابل دانش ضمني عليرغم تاکيد و توجه و
نقش غير قابل انكار در تعيين ميزان توان رقابتي سازمان در بازار متالطم و اقتصیاد جهیاني در حاشیيه قیرار
گيرد .در واقع فناوری ،به تنهايي کسي را به تسهيم مهارتهای خود با ديگران ترغيب نميکند .فنیاوری ،بیه
تنهايي نمي تواند کارمندی را که به آموختن دانش عالقیه نیدارد ،بیه نشسیتن در برابیر صیفحه کليید رايانیه،
جستجو ،و تحقيق مجبور کند .فناوری ،بیه خیودی خیود ،سیازمان يادگيرنیده و شايسیته سیاالر و سیازماني
دانشآفرين پديد نميآورد و همواره يكي از داليل شكست فعاليت های مديريت دانش ،نبود انگيیزه در ميیان
15

شماره 2

فصلنامه مديريت در آموزش علوم دريايي

افراد و گروههای درگير در امر اشتراک دانش است .در حقيقت بحث زيرساختهای فناوری اطالعیات مربیوط
به دو حوزه پشتيباني ،شناخت و توانمندی کارکنان از اين فناوری است .در اين رابطیه ايگيیرداس( )2114در
زمينه پيشرفت سريع و موفق شرکتهای فنآوری ،انديشه های غير خطي و در هم گسيخته را پيشنهاد کیرد
تا بتوانند برای بازار راه حل هايي را خلق کرده و در پايان چارچوبي را برای مبادله درون شرکتي ارائه نمايند.
نيخيل( )2114نيز برای تیاثير گیذاری بیاال ،بكیارگيری زيیاد فنیاوری را پيشینهاد کیرد و همچنیين ،نیور
اشكين( )2112پيشنهاد کرد که سازمانها بايد برای تسهيم دانش ضمني ،فنیاوریهیای اطالعیات زيیادی را
مورد پذيرش قرار دهند .چرا که يافتههای چندين سیازمان میورد مطالعیه حیاکي از آن اسیت کیه اسیتفاده
گسترده از تسهيالت کنفرانس تلفني و ويدئو کنفرانس مفيد بوده و ميتواند سالمتي هیای ديگیری را فیراهم
کند و بر موانع موجود غلبه نمايد و همچنين ،وحيدی و همكاران) (2111پيشنهاد کردند کیه بايید بهتیرين
فناوری اطالعات ،مناسب با اهداف طراحي مديريت دانش در نظر گرفته شود .نگارندگان اين مقاله نيز جهیت
بهينه شدن تاثير فناوری اطالعات در فرآيند مديريت دانش پيشنهادهای ذيل را ارائه مينمايند.
 .1تأمين منابع مالي الزم جهت بكیارگيری فنیاوری هیای اطالعیات متناسیب و میرتبط بیا اهیداف و
فعاليتهای دانشگاه
 .2تامين قوانين و مقررات مورد نياز در ارتباط با حقوق مالكيت داراييهای فكری
 .3تغيير نگرش و ديدگاه مسئوالن نسبت به نقیش و جايگیاه فنیاوری اطالعیات در فرآينید میديريت
دانش
 .4تشكيل کارگروه به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف فناوری اطالعات دانشگاه در هر يیک از ابعیاد
فرآيند مديريت دانش
 .1تجديد در نظام ساختار دانشگاه متناسب با فناوریهای اطالعات به منظور تسريع در روند تبیادل و
تعامل افراد
 .9بكارگيری و به روز رساني فناوریهای اطالعات دانشگاه متناسب با فناوریهای روز دنيا
 .1آموزش ضرورت و اهميت فناوریهای اطالعات دانشگاه به کارکنان جهیت بهیرهمنیدی حیداکثر از
آنها
 .0استفاده از مكانيزمهای پرداخیت پیاداش و ترفيیع جهیت افیزايش انگيیزه متخصصیين و اسیتفاده
کنندگان بهينه از فناوری اطالعات
 .9توجه به امنيت مخازن و نگهداری جهت ارتقاء اعتماد کاربران و مديران
 .11بكارگيری سيستمهای فنآوری اطالعات چند بعدی
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