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چکید
این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه انسانی در دانشمحوري سازمانی در پردیس علوم اجتماعی و
رفتاري دانشگاه تهران صورت گرفته است .روش پژوهش ازنظر هدف ،كاربردي و ازنظر شیوه گردآوري
دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري شامل تمام اعضاي هیئت علمی پردیس علوم
اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران به تعداد  843نفر است كه با استفاده از فرمول نمونهگیري كوكران از
بین آنان به تعداد  038نفر به روش نمونهگیري طبقهاي استفاده شده است .براي گردآوري دادهها از
پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی نادري ( )0831و پرسشنامه پژوهشگر ساخته سازمان دانشمحور
استفاده شده است .براي تعیین روایی پرسشنامهها ،از روایی محتوا و سازه استفاده شد .همچنین ،پایایی
پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ براي سرمایه انسانی مقدار 1/380و براي سازمان
دانشمحور مقدار  1/357محاسبه شد .براي آزمون فرضیههاي پژوهش از آزمونهاي ماتریس همبستگی،
رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور میزان
همبستگی  1/88وجود دارد .همچنین ،مؤلفه توانمنديهاي شناختی (اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص)
سرمایه انسانی به مقدار  1/053قدرت تبیین و پیشبینی سازمان دانشمحور را دارد.
کی هع کییدی
سرمایه انسانی ،سازمان دانشمحور ،اعضاي هیئت علمی.

 .كارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران (رایانامه نویسنده مسئول)kazemish2272@gmail.com:
 . 0استاد گروه مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه تهران
 . 8استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه تهران
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قد ا
با یک دید عمیق میتوان گفت رشد نوین اقتصادي نتیجه انقالبی علمی است كه
خود آن نیز ناشی از رشد نظاممند دانش علمی است .گسترش صنعتی در قرن ،03
نقش محوري سرمایه انسانی در تولید دانش و تسهیل در انتقال آن را تأیید میكند
(فوالدي و علی پوریان .)007 :0834 ،نظریه سرمایه انسانی در مورد نقش سرمایه
انسانی در فرآیند تولید و تشویق به سرمایهگذاري در مهارتها ،ازجمله سرمایهگذاري در
بازار پیش از كار (در نوع تحصیل) و سرمایهگذاري حین انجام كار (در قالب آموزش)
است .سرمایه انسانی به عنوان دانش افراد ،مهارتها و تجاربی كه میتواند فعالیتهاي
نوآوري را تقویت كند ،به كار گرفته میشود (بکر0364 ،0؛ دانکوا و آمانکا.)6 :0107 ،0
منابع سرمایه انسانی نوع منحصر به فرد از منبع هستند كه افرادي را شامل میشود كه
توانایی تسخیر آن بخش از ارزشی را كه براي سازمان ایجاد ارزش میكند را دارد (كاف
و كریسینکی0100 ،8؛ بون ،اكارت ،لپاک و بوسالي .)0-0 :0103 ،4با توجه به الزامات
عصر حاضر كه تغییرات فزاینده فنآوريهاي نوین است ،سازمانهاي دانشمحوري
ظهور یافتهاند كه ویژگیها و ساختار آنها تفاوتی اساسی با ساختارهاي سنتی دارد
(منوریان و عسگري .)01 :0836 ،در یک سازمان دانشمحور مانند دانشگاه ،هدف انجام
تمام اقدامهاي الزم در راستاي تولید دانش است .در واقع ،سازمانی كه بهخوبی پنج
فرآیند خلق دانش ،كسب دانش ،ذخیرهسازي دانش ،انتشار ،به اشتراکگذاري و
سرانجام بهكارگیري دانش را مدیریت كند ،سازمان دانشی یا دانشمحور نامیده میشود
و كاركنان این سازمانها را كه در این فرآیند پنجگانه فعالیت دارند ،دانشگران مینامند.
در سازمان دانشمحور ،دانش مهمترین دارایی سازمان است (كاراي و دیگران0117،5؛
به نقل از مددي ،مانیان و اصغرزاده .)0 :0833 ،در این میان دانشگاه به دلیل داشتن
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ویژگی هاي پایه مانند سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضاي هیئتعلمی محل
مناسبی براي نوآوري مبتنی بر دانش است (تاري ،مرادي و ابراهیم پور.)8-0 :0834 ،
سرمایه انسانی شاخص اساسی براي عملکرد است كه باید آن را شناخت ،از آن حفاظت
كرد و به كمک كاركنان پرورش داد تا سازمانها بتوانند در بازار پر تحول امروزي،
عملکرد خود را حفظ كنند و بهبود بخشند (فیوساوت 0و دیگران .)0 :0100 ،دانشگاهها
مهمترین مراكز تولید سرمایه انسانی و انباشت دانش هستند .درواقع ،پرورش و انباشت
سرمایه انسانی ،مهمترین كاركرد هر دانشگاه است .درصورتیكه انباشت سرمایه انسانی
یک دانشگاه بتواند سهمی مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد ،اهداف
آموزشی پژوهشگر شده است (نوبخت ،مجید زاده و غالمی نتایج.)4 :0830 ،
موناكو )0113( 0در حیطه پیاده كردن مدیریت دانش در دانشگاهها بر این باور
است كه با وجود عمومیت یافتن مدیریت دانش در عرصه اقتصاد و تجارت ،هنوز در
دانشگاهها ،مدیریت دانش جایگاه خود را كسب نکرده است .در حالیكه دانشگاهها با
داشتن مراكز تحقیقاتی به عنوان یک منبع تولید دانش به شمار میآیند و براي
دانشبنیان شدن باید در پیادهسازي فرآیندهاي مدیریت دانش پیشرو باشند (نیک پور و
سالجقه .)6-5 :0833 ،بررسیها نشان میدهد كه سازمانها از نظر دانشبنیان بودن،
ضعفهاي اساسی دارند و فرآیندهاي مدیریت دانش ،خلق و تولید دانش بهدرستی اجرا
نمیشود؛ همچنین ،پژوهشها در زمینه نقش سرمایه انسانی در دانشمحوري سازمان
در محیطهاي دانشگاهی محدود است .باوجود تولید آثار علمی و فرهنگی اعضاي
هیئتعلمی دانشگاه تهران اعم از كتابها ،مقاالت ،و ....و وجود كرسیهاي استاد تمام،
نظریهپرداز انگشتشمار است .از این رو ،این مسأله به وجود میآید كه در پی بررسی
ویژگیهاي سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور و میزان ارتباط آنها با هم هستند و
درنتیجه آن سیاستهایی را اتخاذ میكنند و برنامههایی را اجرایی میكنند تا از سرمایه
انسانی دانشگاه بیشینه بهرهبرداري صورت بپذیرد و سرمایههاي انسانی دانشگاه تهران
بهعنوان دانشگران بتوانند در دانشگاه به عنوان سازمان دانشمحور وظایف خود را
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بهخوبی انجام دهند .از طرف دیگر تاكنون در ایران پژوهشی با این عنوان كه نقش
سرمایه انسانی را در دانشمحوري سازمانی در محیط دانشگاهی بررسی كرده باشد،
صورت نپذیرفته است .در نتیجه میتوان اذعان كرد این پژوهش هم از نظر موضوع و هم
از حیث مدل اندازهگیري با پژوهشهاي پیشین داخلی متمایز است .دیگر ضرورتهاي
انجام این پژوهش ،اگر كیفیت و چگونگی سرمایه انسانی دانشگاهها مشخص و نقش آن
بر سازمان دانشمحور سنجش شود ،از نتایج حاصل از آن میتوان در سیاستگذاري و
برنامه ریزي آموزشی در سطح وزارت علوم و در دانشگاه تهران در خصوص افزایش
سرمایه انسانی بهمنظور توسعه و پیشرفت همهجانبه آموزش عالی بهسوي سازمان
دانشمحور بهرهمند شد و از طرفی دیگر ،مسئوالن نظام آموزش عالی را به
سرمایهگذاري و تخصیص منابع بیشتر بهنظام عالی به دلیل اهمیت نقش سرمایه انسانی
باكیفیت در ایجاد یک سازمان دانشمحور كه شکل رایج سازمانهاي كنونی در عصر
حاضر است ،تشویق كند .بنابراین ،در پژوهش حاضر این فرضیه را كه سرمایه انسانی و
مؤلفههاي آن در دانشمحوري سازمانی دانشگاه تهران نقش مثبت ایفا میكند ،آزمون
میكنیم.
پیشینا ع بهمن مظری
دانشمندان مدیریت ،مدیران و كارشناسان با تجربه و كارآمد اعتقاد دارند كه نیروي
انسانی ،سرمایه اصلی سازمان است و اصل سوددهی و بیشینه كردن سرمایه به این
عامل بستگی مستقیم دارد (شیخ ابومسعودي36 :0831 ،؛ به نقل از دادخواه و دیگران،
 .)8 :0834اقتصاددانی همچون الویت )0330( 0نظریه سرمایه انسانی را توسعه داد .او
سرمایه انسانی را ازنظر كیفیت و نه كمیت عرضه نیروي كار مرتبط میداند .او تصریح
كرد كه تصمیم براي كسب یا ایجاد مهارتها به عنوان تصمیم سرمایهگذاري به صرف
منابعی در زمان حال براي بازدهی در آینده نیاز دارد (پاتریک و گري.)5 :0104 ،0
سرمایه انسانی یکی از حیاتیترین منابع و سرمایههاي شركتهاي دانشبنیان و همان
. Elliott
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1
2

02

سال چهاردهم ،شماره  ،25تابستان 8931

سرمایه فکري محسوب میشود و عامل موفقیت یا شکست سازمان است (بارون و
كرپس .)3-7 :0333 ،0در سازمانهاي دانشمحور ،دانش نشاندهنده دارایی بسیار مهم
است .دانش بهعنوان منبع نوآوري مستمر از راه نظرهاي جدید ،بهبود فرآیند و منبع
واقعی مزیت رقابتی پایدار عمل میكند .بنابراین ،توانایی بهطور مؤثر مهار دانش مانند
ایجاد دانش جدید و اشتراک آن درون سازمان ،زمینه مدیریت دانش را تشکیل میدهد
(میالر ،لوكت و ماهون .)0-0 :0106 ،0در توصیف این سازمانها میتوان اذعان كرد كه
بر دانش نظري و مهارتهاي فنی تأكید میكند (بل0378 ،8؛ آمر و لوپیک.)0 :0106 ،4
این سازمانها بر اهمیت نوآوري در كار خود تأكید میكنند .عالوه بر این ،آنها بهعنوان
«سازمان نوآوري « ،»5سازمان مبتنی بر نوآوري« ،»6سازمانهاي دانش -بنیان » 7و
غیره شناخته شدند (آمر و لوپیک .)8 :0106 ،در طول سالهاي متمادي ،تعدادي از
مطالعات بر ضرورت اشتراکگذاري دانش متمركز بودهاند زیرا اشتراکگذاري دانش این
امکان را فراهم میكند كه سازمان ،عملکرد نوآوري خود را تقویت كند و تالشهاي
تکراري و زاید در راستاي یادگیري كاهش یابد .به اشتراکگذاري دانش به رفتاري اشاره
میكند كه یادگیرندگان یا كاركنان به طور متقابل اطالعات یا ایدههاي ارزشمندي بین
همتایان خود فراهم میكنند (چانگ ،چو و لیانگ.)6 :0103 ،3
قلی زاده و هاشمی ( )0830در تحقیق خود نشان دادند كه عوامل فرهنگی
بیشترین مانع پیادهسازي مدیریت دانش و تبدیلشدن دانشگاهها به سازمان دانشی
است .تحقیقات در حیطه سرمایه انسانی كه توسط پژوهشگران از جمله حسنوند
( )0831و مالکپور ( )0838انجام شد ،نشان میدهد وضعیت سرمایه انسانی دانشگاهها
در سطح مطلوب و باالیی است ولی مجموع ویژگیهاي سرمایه انسانی اعم از
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توانمنديهاي شناختی ،مهارتهاي فراشناختی و شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی
اعضاي هیئتعلمی دانشگاه نتوانسته است در زمینه تولید دانش ،ارائه دانش،
نظریهپردازي و حل مشکالت جامعه گامهاي مثبت و تأثیرگذاري بردارد .یافتههاي
منتظر و دیگران ( )0835نشان داد ویژگیهاي سرمایه انسانی در سبکهاي مختلف
نوآوري ،تفاوت معناداري ندارند و شركتهاي دانشبنیان در جامعه مورد مطالعه ،از
0
سرمایه انسانی متناسب با سبک نوآوري خود ،بهرهمند نیستند .بوتازي ،دا رین و هلمان
( )0115در پژوهشی كه در شركتهاي با سرمایهگذاري مخاطره پذیر (بهعنوان
شركتهاي دانشبنیان) انجام دادند ،اهمیت سرمایه انسانی را در این شركتها نشان
دادند .مهرعلیان و دیگران ( )0100پژوهشی باهدف اولویتبندي شاخصهاي سرمایه
انسانی بهعنوان یک بعد مهم سرمایه فکري در صنایع دانشبنیان بر روي  013نفر از
داروسازان ایرانی انجام دادند .نتایج نشان داد تجربه مدیریت مدیران اصلی ،گستره دانش
مدیریت مدیران اصلی ،گستره مهارتهاي كارمندان ،فرهنگ كار گروهی ،تعهد به
اهداف سازمان ،گستره دانش و آموزش ضمن خدمت كارمندان در عملکرد صنایع
داروسازي تأثیر مثبت دارد .نیکولتا و اولگا )0108( 0در ارزیابی از سرمایه انسانی در
یک سازمان دانش محور به این نتیجه رسیدند كه از میان متغیرهاي كمی اندازهپذیر
(سن ،سطح تحصیالت ،تجربه حرفهاي و ارشدیت) تجربه حرفهاي در شركتهاي
دانشمحور و ارشدیت در شركتهاي برجسته در بازار سرمایه بیشترین قابلیت تعیین و
ارزیابی متغیر سرمایه انسانی را دارند .ویدودو و شهاب )0105( 8در پژوهش خود كه
برروي 051نفر از رهبران كسب و كارهاي كوچک و بزرگ انجام دادند نشان داد با
توسعه سرمایه انسانی اشتراکگذاري دانش كه از ابعاد مهم سازمان دانشمحور هست
4
بهبود مییابد و در نتیجه به كسب مزیتهاي رقابتی پایدار منجر میشود .لین و تانگ
( )0106در مطالعه خود به تدوین چهارچوبی براي پیکربندي منابع انسانی در
سازمانهاي دانشمحور پرداختند .پیکربندي منابع انسانی شامل دو نوع متعهد محور و
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دانشمحور بود .پیکربندي دانش محور به طور مستقیم سرمایه فکري و عملکرد سازمانی
را افزایش میدهد .الزولینو ،الیز و گابریل )0107( 0پژوهشی را با هدف فراهم آوردن
راهبردهاي دانشمحور براي پایداري بر روي صنایع الکترونیکی و تجهیزاتی به نام گروه
لوكوینی در ایتالیا انجام دادند .براي ارزیابی راهبردهاي دانشمحور از دو رویکرد بهره
گرفته شده است :رویکرد دراكر مبنی بر راهبردهاي پایدار اجتماعی یا اقتصادي مبتنی
بر دانش مندرج در افراد كه براي همه ذينفعان ارزش ایجاد میكند و رویکرد پولیک كه
به اثربخشی سرمایههاي انسانی تأكید دارد ،و در آن سرمایههاي انسانی براي ذينفعان
ارزش افزوده ایجاد میكند.
یکی از دستهبنديهاي مهم مؤلفهها و شاخصهاي سنجش سرمایه انسانی را
نادري ( )0831انجام داده است؛ اهم مؤلفههاي سرمایه انسانی از نظر وي شامل مؤلفه
توانمنديهاي شناختی(اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص) ،مؤلفه مهارتهاي
فراشناختی (شناخت فرد از تواناییهاي شناختی خودش) ،مؤلفه شایستگی عاطفی-
ارتباطی (بخشی از آنها وجوه شخصی و بخشی دیگر وجوه اجتماعی) است كه در بعد
شخصی شایستگیهاي عاطفی ،سه محور یعنی خودآگاهی عاطفی ،خود اصالحی
عاطفی و خود انگیزشی موردتوجه هستند .همچنین بر توان خودارزیابی و برخورداري از
اعتمادبهنفس تأكید میشود (نادري .)31-37 :0835 :نیاگو )0113( 0در مطالعهاي با
عنوان " سازمان دانشمحور ،یک مدل تعیین هویت" به ارائه مدلی براي شناسایی
سازمان دانشمحور پرداخت .وي براي سنجش و اندازهگیري سازمانهاي دانشمحور
مؤلفههاي زیر را پیشنهاد كرد:
 نهبع امسهمن :كاركنان سازمان بهعنوان دانشکاران مهمترین و با ارزشترینمنبع سازمان یعنی دانش را در اختیار دارند .مهارت و توانایی آنها در تعامل با
چرخه دانش سازمانی یعنی خلق ،كسب ،كاربرد و انتشار دانش بسیار مهم
است.

. Iazzolino, Laise, & Gabriele
. Neagu
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فرآ ند تولید دامش :در چرخه خلق دانش سازمانی یعنی اجتماعی سازي،
برونسازي ،تركیبسازي و درونیسازي مدنظر قرار گیرد.
فرهنگ سهل همن :تأكید بر شکلی از فرهنگ سازمانی كه باعث افزایش انتقال
دانش بین كاركنان و ارتقاي توان علمی و كاري آنها شود.
سهخته سهل همن :ساختار سازمانی مناسبی كه توانایی مقابله با مشکالت
ساختارهاي سنتی مدیریتی چون سلسلهمراتبی را داشته باشد.
ل ربنهی اطالمهع ع فنهع ی :بنیان اطالعاتی و فناوري شامل تمامی
فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی است كه تمام فعالیتهاي سازمان را پوشش
میدهد (نیگو.)5 :0113،0

فرهنگ دانشی
انمندیهای

تو

ساختار دانشی

شناختی

مدیریت دانش

مهارتهای


سازمان دانشمحور
فناوریاطالعاتو

سرمایه انسانی

فراشناختی

ارتباطات
شایستگیهای


نوآوری

عاطفی-ارتباطی

کارکنان دانشی

هکل :1الگوی فهو ن پژعهش (مهد ی  1316ع میهگو )7661

فرضیاههی پژعهش

 بین سرمایه انسانی و سازمان دانش محور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بین بین مؤلفههاي سرمایه انسانی و مؤلفههاي سازمان دانشمحور رابطه مثبتو معناداري وجود دارد.
. Neague

1
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 مؤلفههاي توانمنديهاي شناختی ،مهارتهاي فراشناختی و شایستگیهايعاطفی-ارتباطی به طور همزمان قابلیت پیشبینی و تبیین سازمان دانشمحور
را دارا هستند.
عشهنهسن پژعهش
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه انسانی در دانشمحوري سازمانی از دیدگاه
اعضاي هیئت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران است؛ این پژوهش
بر حسب هدف كاربردي و بر اساس شیوه گردآوري دادهها ،كمی از نوع همبستگی
است .پژوهش بدین دلیل كاربردي است كه میتوان از نتایج آن براي بهبود عملکرد
دانشکدههاي دانشگاه تهران استفاده كرد و به این دلیل كه پژوهشگر درصدد مشخص
كردن روابط بین دو متغیر است ،پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري
این پژوهش را تمام اعضاي هیئت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران
به تعداد  843نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران به تعداد  038نفر به
دست آمد .سپس با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي ،تعداد نمونه اعضاي هیئت
علمی هر دانشکده به نسبت كل حجم نمونه محاسبه شد .در نهایت ،براي جمعآوري
اطالعات پژوهش از دو روش مطالعات كتابخانهاي (براي تدوین مبانی نظري و پیشینه
پژوهش) و مطالعات میدانی (پرسشنامه سرمایه انسانی نادري ( )0831و پرسشنامه
پژوهشگر ساخته سازمان دانشمحور) استفاده شده است .براي تشریح پرسشنامهها در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
 - 0براي اندازهگیري سرمایه انسانی از پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی نادري
( )0831استفاده شده است .پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی نادري،
پرسشنامه  003سؤالی است كه  8مؤلفه توانمنديهاي شناختی ،مهارتهاي
فراشناختی و شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی را بررسی میكند .پرسشنامه
مذكور كه بهمنظور سنجش سرمایه انسانی در سازمانها ،شركت و مؤسسهها
تدوین شده است ،با انجام تعدیالت الزم و متناسبسازي پرسشنامه با
ویژگیهاي دانشگاهها و اعضاي هیئتعلمی ،سؤاالت آن به  73سؤال كاهش
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یافت .میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ مقدار
 1/380به دست آمد .این پرسشنامه برحسب مقیاس پنجدرجهاي لیکرت از
یک (خیلی كم) تا پنج (خیلی زیاد) در نظر گرفته شد.
 - 0براي سنجش سازمان دانشمحور با مطالعه پیشینه نظري از ابزار پژوهشگر
ساخته استفاده شده است .براي تعیین مؤلفههاي اصلی سازمان دانشمحور از
مدل نیاگو ( )0113بهرهبرداري شد .این مؤلفهها بر حسب میزان اهمیت و
فراوانی استفاده در تحقیقات قبلی در جدول ( )0آورده شده است .با استخراج
مؤلفههاي اصلی تعیینكننده سازمان دانشمحور به تعیین گویههاي
پرسشنامه پرداخته شد .این پرسشنامه براي سنجش میزان دانشمحوري
سازمان تدوین و گویههاي آن براي دانشگاه متناسب شده است .این
پرسشنامه 6 ،مؤلفه و  56گویه دارد و مؤلفههاي آن شامل فرهنگ
دانشمحور ،ساختار دانشمحور ،مدیریت دانش ،فناوري اطالعات و ارتباطات،
نوآوري و كاركنان دانشی است .میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفاي كرونباخ مقدار  1/357به دست آمد .پرسشنامه پژوهشگرساخته در
مقیاس پنج درجهاي لیکرت از یک (خیلی كم) تا پنج (خیلی زیاد) استفاده
شده است.
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جدعل :1ولفاههی سهل هن دامش حو
مؤلفههاي سازمان دانشمحور

فرهنگ دانشمحور

ساختار دانشمحور

فرهنگ یادگیري مادامالعمر

فرهنگ شبکهاي

فرهنگ یادگیري مادامالعمر

فرهنگ شبکهاي

فرهنگ علمی

فرهنگ اشتراكی

ساختار مبتنی بر فركتال

ساختار كار تركیبی

ساختار غیررسمی

كسب و ثبت دانش

انتقال دانش

خلق دانش

كاربرد دانش

بر دانش ()KBS

فناوري سیستمهاي مبتنی

دانش فرد ()0835

فناوري دادهكاوي

نصیري ()0831

فناوري سیستم خبره ()ES

بهرامیان ()0834





فناوري مدلسازي

رمونا ()0108
موسوي()0831































سازمان یادگیرنده

لیلیز ()0110



نوآوري پژوهشی

مارتین و دیگران()01108



نوآوري سازمانی

وانگ و احمد()0118









قابلیتهاي ذهنی و فکري

دیموسکی و پنجر()0113









فناوري اطالعات نوآوري

هوش سازمانی

نیاگو()0113





فرهنگ علمی



مدیریت دانش

كاركنان دانشی
دانش و آگاهی دانشگران

پژوهشگران/صاحبنظران

فناوري اطالعات و ارتباطات ()ICT
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به منظور بررسی روایی ابزارهاي اندازهگیري از تحلیل عاملی تأییدي با استفاده
از نرم افزار  Lisrelاستفاده شد .براي تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی از نرم
افزار  SPSSاستفاده شد .در قسمت آمار توصیفی از آمارههایی همچون فراوانی،
میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمونهاي كولموگروف -اسمیرنف
براي نرمال بودن ،ماتریس همبستگی و رگرسیون چندگانه براي بررسی رابطة بین
متغیرها و تعمیم نتایج نمونه به جامعه استفاده شد.
هفتاههی پژعهش
بر اساس تجزیهوتحلیلهاي توصیفی پژوهش ،از بین  038نفر اعضاي هیئتعلمی
مورد مطالعه  080نفر ( 70/6درصد) مرد و  50نفر ( 03/4درصد) زن بودند .از لحاظ
وضعیت تحصیالت افراد شركت كننده در پژوهش 5 ،نفر ( 0/7درصد) فوقلیسانس،
 065نفر ( 31/0درصد ) دكتري و  08نفر ( 7/0درصد) فوق دكتري بودند .از نظر مرتبه
علمی  35نفر ( 50/3درصد) استادیار 66 ،نفر ( 86/0درصد) دانشیار 00 ،نفر (00
درصد) استاد بودند .از نظر سابقه كار  46نفر ( 05/0درصد) كمتر از  5سال سابقه46 ،
نفر ( 05/0درصد) بین  5تا  01سال  07 ،نفر ( 3/8درصد)  00الی  05سال  00 ،نفر
( 00درصد)  06الی  01سال  50 ،نفر ( 03/4درصد)  00سال به باال سابقه كار دارند .از
نظر گروههاي سنی  0نفر ( 0/0درصد) كمتر از  81سال سن 63 ،نفر ( 87/0درصد) بین
 80تا  41سال  50 ،نفر ( 07/3درصد) بین  40الی  51سال  60 ،نفر ( 88/3درصد)
بیشتر از  51سال سن بودند.
همچنین ،شاخصهاي آمار توصیفی در رابطه با متغیر سرمایه انسانی و مؤلفههاي
آن از لحاظ میانگین ،واریانس ،انحراف استاندارد براي متغیر سرمایه انسانی به ترتیب
 1/88 ،1/008 ،8/30به دست آمد .این آمارهها براي مؤلفه توانمنديهاي شناختی به
ترتیب  1/88 ،1/008 ،8/30و براي مؤلفه مهارتهاي فراشناختی به ترتیب ،8/37
 1/43 ،1/08و براي مؤلفه شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی به ترتیب ،1/00 ،8/30
 1/46به دست آمد .همچنین ،شاخصهاي آمار توصیفی در رابطه با متغیر سازمان
دانشمحور و مؤلفه هاي آن از لحاظ میانگین ،واریانس ،انحراف معیار براي متغیر سازمان
دانشمحور به ترتیب  ،1/58 ،1/03 ،0/66به دست آمد .این آمارهها براي مؤلفه فرهنگ
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دانشمحور به ترتیب  ،1/60 ،1/83 ،0/77براي مؤلفه ساختار دانشمحور به ترتیب
 ،1/70 ،1/50 ،0/53براي مؤلفه مدیریت دانش به ترتیب  ،1/60 ،1/87 ،0/48براي
مؤلفه فناوري اطالعات و ارتباطات به ترتیب  ،1/70 ،1/50 ،0/53براي مؤلفه نوآوري به
ترتیب  ،1/70 ،1/58 ،0/50و براي مؤلفه كاركنان دانشی به ترتیب 1/60 ،1/830 ،8/15
به دست آمد.
براي بررسی ساختار عاملی پرسشنامههاي مورد استفاده در پژوهش حاضر از تحلیل
عاملی تأییدي استفاده شدكه نتایج به دست آمده براي هریک از پرسشنامهها در ادامه
ارائه میشود.
 - 1سر ه ا امسهمن

هکل :7تحییل مه ین رتبای اعل تغیر سر ه ا امسهمن

با توجه به شکل شماره  0مشخص میشود متغیرهاي مشاهدهشده بهخوبی میتوانند
متغیر پنهان را تبیین كنند .ازآنجا كه بار عاملی تمام متغیرهاي مشاهدهشده (مؤلفهها)
بزرگتر از  1/5است ،رابطه مطلوبی با متغیر پنهان(سرمایه انسانی) دارد .براي مشخص
كردن میزان برازش مدل از شاخصهاي قابلارائه در نرمافزار لیزرل استفاده شده كه این
شاخصها در جدول شماره  0ارائه شده است:
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جدعل  :7ههخصههی برالش تغیر سر ه ا امسهمن
ههخص برالمدگن

دا نا قهبلپذ رش

یزان بادستآ د

خیدو ()χ2

-

صفر

نسبت خیدو به درجه آزادي
RMSEA

-

صفر

كمتر از 1/13

صفر

SRMR

كمتر از 1/13

صفر

NFI

نزدیک به 0

0/11

CFI

نزدیک به 0

0/11

IFI

نزدیک به 0

0/11

RFI

نزدیک به 0

11/0

GFI

نزدیک به 0

11/0

AGFI

نزدیک به 0

11/0

بر اساس نتایج جدول شماره  0و همچنین شکل 0عوامل فرعی شکلدهندهي
سرمایه انسانی عوامل مناسبی است ،زیرا شاخصهاي برازش الگو در تحلیل عاملی
تأییدي ،برازش الگو را تأیید میكنند .پس از حذف خطاهاي كوواریانس ،بررسی
شاخصهاي برازندگی نشان میدهند كه مدل از برازش مطلوبی برخوردار است .نسبت
خیدو بر درجه آزادي صفر (مدل اشباعشده) است .مقدار جذر میانگین مجذورات
خطاي تقریب ) ( RMSEAبرابر با صفر و نیز ریشه میانگین مجذور باقی مانده
( )0SRMRبرابر با صفر كه میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی میشود .سایر
شاخصهاي برازندگی مانند  RFI, IFI, CFI , NFI :نیز با مقادیر برابر با یک
بهعنوان شاخصهاي مطلوب برازندگی الگو تلقی میشوند .همچنین شاخص نیکویی
برازش ) (7GFIبا میزان  11/0و شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی ) (3AGFIنیز با
میزان  11/0الگوي سرمایه انسانی را تأیید میكنند .در الگوي حاضر مؤلفههاي سرمایه

1

. Root Mean Square Error of Approximation
. Standardized Root Mean Square Residual
3
. Normed Fit Index
4
. Comparative Fit Index
5
. Incremental Fit Index
6
. Relative Fit Index
7
. Goodness of Fit Index
8
. Adjusted Goodness of Fit Index
2
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0

انسانی بهعنوان متغیرهاي مشاهدهشده 0و متغیر سرمایه انسانی بهعنوان متغیر مکنون
در نظر گرفتهشده است .الزم به توضیح است در مدل اشباعشده میزان خیدو در حداقل
مقدار ممکن خود برابر با صفر و سایر شاخصهاي برازش مدل در حداكثر مقدار ممکن
برابر با یک قرار میگیرند و بهترین برازش ممکن را شاهد هستیم.
 - 7سهل هن دامش حو

هکل :3تحییل مه ین رتبای اعل تغیر سهل هن دامش حو

همانطور كه در شکل  8مشخصشده است متغیرهاي مشاهدهشده (مؤلفهها)
بهخوبی میتوانند متغیر پنهان (سازمان دانشمحور) را تبیین كنند .با توجه به اینکه بار
عاملی مؤلفههاي سازمان دانشمحور بزرگتر از  1/5است؛ بنابراین ،رابطه آنها با متغیر
سازمان دانشمحور در حد مطلوبی قرار دارد .همچنین براي مشخص كردن میزان
برازش مدل از شاخصهاي قابل ارائه در نرمافزار لیزرل استفادهشده است كه این
شاخصها در جدول شماره  8ارائه شده است:

. Observe Variables
. Latent Variables

1
2
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جدعل  :3ههخصههی برالش الگوی تحییل مه ین تأ یدی تغیر سهل هن دامش حو
ههخص برالمدگن

دا نا قهبلپذ رش

یزان بادستآ د

خیدو ()χ2

-

30/38

نسبت خیدو به درجه آزادي
RMSEA

-

80/3

كمتر از 1/13

1/166

SRMR

كمتر از 1/13

1/176

NFI

نزدیک به 0

1/31

CFI

نزدیک به 0

1/30

IFI

نزدیک به 0

1/30

RFI

نزدیک به 0

1/34

GFI

نزدیک به 0

1/30

AGFI

نزدیک به 0

1/33

بر اساس شکل  8و نتایج جدول شماره  8عوامل فرعی شکلدهندهي سازمان
دانشمحور عوامل مناسبی است ،زیرا شاخصهاي برازش الگو در تحلیل عاملی تأییدي
مرتبه اول ،برازش الگو را تأیید میكنند .نسبت خیدو بر درجه آزادي 3/80است .مقدار
جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب برابر با  1/166و نیز مقدار ریشه میانگین مجذور
باقی مانده برابر با  1/176كه میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی میشود .سایر
شاخصهاي برازندگی مانند RFI, IFI, CFI, NFI :نیز با مقادیر باالي 1/3بهعنوان
شاخصهاي مطلوب برازندگی الگو تلقی میشوند .همچنین شاخص نیکویی برازش با
میزان  30/1و شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی نیز با میزان  1/33الگوي سازمان
دانشمحور را تأیید میكنند.
به منظور آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش و بررسی میزان ارتباط سرمایه انسانی
و سازمان دانشمحور از آزمون ماتریس همبستگی استفاده شده است كه در ادامه به
آنها پرداخته میشود .همانطور كه در جدول ( )4نشان داده شده است ،نتایج ماتریس
همبستگی بین مؤلفههاي سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور در پردیس علوم
اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران گویاي رابطه مثبت و معنادار بین تمام مؤلفهها است.
بین سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (r = 1/88
و 1/10

 .)pبین مؤلفه توانمنديهاي شناختی و سازمان دانشمحور همبستگی

( r= 1/84و 1/10

 )Pوجود دارد .بین مؤلفه مهارتهاي فراشناختی و سازمان
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دانشمحور همبستگی ( r= 1/07و  )P 1/10وجود دارد .بین مؤلفه شایستگیهاي
عاطفی -ارتباطی و سازمان دانشمحور همبستگی ( r= 1/05و  )P 1/10وجود دارد.
همانطور كه مشاهده میشود بیشترین رابطه و همبستگی بین مؤلفههاي سرمایه
انسانی و سازمان دانشمحور مربوط به مؤلفه توانمنديهاي شناختی و سازمان
دانشمحور است .همچنین بیشترین رابطه موجود بین تمام مؤلفهها مربوط به مؤلفه
ساختار دانشمحور و مؤلفه توانمنديهاي شناختی است ( r = 1/87و .)p 1/10
نتیجه تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ول و دوم پژوهش را حمایت میكند.
جدعل  :5هتر س ه بستگن ابطا ؤلفاههی سر ه ا امسهمن ع سهل هن دامش حو
سر ه ا

توام ندیههی

هه عههی

هه ستگن

امسهمن

هنهختن

فراهنهختن

مهطفن-ا تبهطن

سازمان دانشمحور

**1/88

**1/84

**1/07

**1/05

فرهنگ دانشمحور

**1/07

**

1/81

**

1/01

**

1/01

ساختار دانشمحور

**

1/07

**

1/87

**

1/07

**

1/03

مدیریت دانش

**

1/03

**

1/81

**

1/00

**

1/00

فناوري اطالعات و ارتباطات

**

1/03

**

1/81

**

1/05

**

1/01

نوآوري

**

1/00

**

1/08

**

1/03

**

1/05

كاركنان دانشی

**

**

1/03

**

1/07

تغیرهه

1/06

**

1/06

** ابطا د سطح  6/61عنندا است ()P ≤ 0/01

براي آزمون فرضیه سوم پژوهش و تعیین سهم تأثیرگذاري نسبی ابعاد سرمایه
انسانی در تعیین دانشمحوري سازمانی از تحلیل رگرسیونی چندگانه به روش همزمان
استفاده شد .در تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان تمام متغیرهاي
پیشبین بهطور همزمان وارد مدل میشوند تا تأثیر تمام متغیرهاي مهم و غیر مهم بر
متغیر مالک مشخص شود .نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان مدلی
را ارائه داد كه در جدول ( )5مشاهده میشود .میزان همبستگی ( )Rبین مؤلفههاي
سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور برابر با مقدار 1/853است .همچنین ضریب تعیین
( )R2نشان میدهد كه مقدار واریانس متغیر سازمان دانشمحور توسط مؤلفههاي
سرمایه انسانی به مقدار  1/003تبیین شده و آن را توجیه میكند.
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جدعل :4خالصا دل گرسیون
تغیرههی پیشبین

ه بستگن چندگهما
R

توانمنديهاي شناختی،
مهارتهاي فراشناختی،
شایستگیهاي عاطفی-ارتباطی

1/853

ضر ب تعیین

ضر ب تعیین
2

چندگهما R

تعد لهد
1/008

1/003

* تغیر سهل هن دامش حو بامنوان تغیر الک ع ؤلفاههی سر ه ا امسهمن بامنوان تغیرههی پیشبین

همانطور كه در جدول ( )6مشاهده میشود آزمون تحلیل واریانس براي تعیین
معناداري رگرسیون متغیرهاي پیشبین بر متغیر مالک مشخص شده است .میزان آماره
 Fبه دست آماده ( )3/744در سطح  1/15معنادار است .بنابراین ،مدل رگرسیون با سه
متغیر معنادار است .حال براي بررسی اهمیت هریک از مؤلفههاي سرمایه انسانی در
مدل به ادامه خروجی آزمون پرداخته میشود.
جدعل :0تحییل عا همس تغیرههی پیشبین بر سهل هن دامش حو
ج وع

د جا

یهمگین

جذع اع

آلادی

جذع اع

()SS

()Df

()MS

آه
F

()Sig

8

0/054

3/744

1/111

073

1/053

تغیرههی

نبع

پیشبین

تغییراع

توام ندیههی

رگرسیون

6/760

هنهختن

باقیمانده

46/083

عنهدا ی

هه عههی
فراهنهختن
هه ستگنههی

كل

50/310

030

مهطفن-ا تبهطن
* تغیر الک سهل هن دامش حو ع تغیرههی پیشبین ( قدا ثهبت) توام ندیههی هنهختن
هه عههی فراهنهختن هه ستگنههی مهطفن-ا تبهطن

جدول ( )7ضرایب رگرسیونی متغیرهاي واردشده در مدل را نشان میدهد .آماره T

براي مؤلفههاي مهارتهاي فراشناختی و شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی به ترتیب برابر
با  0/103و  1/536است كه در سطح  1/15معنادار نیست .درنتیجه این دو متغیر
قابلیت پیشبینی متغیر سازمان دانشمحور را ندارند .ولی آماره  Tبراي مؤلفه
توانمنديهاي شناختی برابر با  0/380است كه در سطح  1/15معنادار است .درنتیجه
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بر اساس ضریب استاندارد رگرسیون ( )βمیتوان عنوان كرد كه سهم مؤلفه
توانمنديهاي شناختی در تبیین دانشمحوري سازمان به  1/053میرسد؛ یعنی ،با
افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلفه توانمنديهاي شناختی ،میزان دانشمحوري
سازمان به مقدار  1/053انحراف استاندارد افزایش پیدا میكند .درنتیجه مؤلفه
توانمنديهاي شناختی با دانشمحوري سازمان رابطه مثبت (مستقیم) دارد .این بدان
معناست كه با افزایش مؤلفه توانمنديهاي شناختی میزان دانشمحوري سازمان افزایش
مییابد و بالعکس .نتیجه آزمون فوق فرضیه سوم پژوهش را حمایت میكند.
با توجه به نتایج آزمون معادله رگرسیون بهصورت زیر محاسبه میشود.
م ر استهمدا دهد دامش حو ی سهل هن=(  (6/741توام ندیههی هنهختن
ع ه م ر استهمدا د مشد دامش حو ی سهل هن =(  )6/710+ /256توام ندیههی هنهختن
جدعل :2ضرا ب گرسیومن تغیرههی عا دهد با دل گرسیومن
ضرا ب
گرسیومن

ضرا ب گرسیومن
استهمدا دهد

دل

استهمدا د مشد

مقدار ثابت

B
1/741

1/450

امحراف عیه

آه T

سطح عنندا ی
()Sig

Β
0/683

1/111

توانمنديهاي
شناختی

1/036

1/010

1/053

0/380

1/111

مهارتهاي
فراشناختی

1/015

1/018

1/135

0/103

1/813

شایستگیهاي
عاطفی-
ارتباطی

1/131

* تغیر الک سهل هن دامش حو

1/050

1/156

1/536

1/550
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بحث ع متیجاگیری
با توجه به آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش ،نتایج ماتریس همبستگی بین
مؤلفههاي سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور گویاي رابطه مثبت و معنادار بین تمام
مؤلفهها است .بین سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .بین مؤلفه توانمنديهاي شناختی و مؤلفه مهارتهاي فراشناختی و مؤلفه
شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی با سازمان دانشمحور همبستگی مثبت و معناداري
وجود دارد .بیشترین رابطه و همبستگی بین مؤلفههاي سرمایه انسانی و سازمان
دانشمحور مربوط به مؤلفه توانمنديهاي شناختی و سازمان دانشمحور است .همچنین
بیشترین رابطه موجود بین تمام مؤلفهها مربوط به مؤلفه ساختار دانشمحور و مؤلفه
توانمنديهاي شناختی است .نتیجه تحلیل آماري از فرضیات اول و دوم پژوهش حمایت
میكند .یافتههاي این پژوهش با مطالعات منتظر و دیگران ( ،)0835بوتازي ،دارین و
هالمان ( ،)0115مهرعلیان و دیگران ( )0100و نیکولتا و اولگا )0108( 0همراستا است.
با توجه به آزمون فرضیه سوم پژوهش ،ضریب تعیین( )R2نشان میدهد مقدار
واریانس متغیر سازمان دانشمحور توسط مؤلفههاي سرمایه انسانی به شیوه همزمان
قابل تبیین است .دو متغیر مهارتهاي فراشناختی و شایستگیهاي عاطفی -ارتباطی
قابلیت پیشبینی متغیر سازمان دانشمحور را ندارند ،اما مؤلفه توانمنديهاي شناختی
قابلیت پیشبینی متغیر سازمان دانشمحور را به تنهایی دارد .درنتیجه مؤلفه
توانمنديهاي شناختی با دانشمحوري سازمان رابطه مثبت (مستقیم) دارد .این بدان
معناست كه با افزایش مؤلفه توانمنديهاي شناختی میزان دانشمحوري سازمان افزایش
مییابد و برعکس .نتیجه تحلیل آماري از فرضیه سوم پژوهش حمایت میكند .یافتههاي
این بخش از پژوهش با مطالعات ویدودو و شهاب ( ،)0105لین و تانگ ( )0106و
الزولینو ،الیز و گابریل )0107( 0همراستا است.
وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر سرمایه انسانی و سازمان دانشمحور در
پژوهش حاضر بیانگر این است كه سرمایه انسانی به میزان زیادي میتواند دانشمحوري

. Nicoleta & Olga
. Lazzolino, Laise, & Gabriele

1
2
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سازمانی را تحتالشعاع قرار دهد .دراینباره میتوان گفت هراندازه سرمایههاي انسانی
اعضاي هیئتعلمی در دانشگاه بیشتر شود ،میزان دانشمحوري سازمانی نیز به همان
اندازه افزایش پیدا میكند .همچنین مؤلفه توانمنديهاي شناختی در تبیین و
پیشبینی سازمان دانشمحور سهم بسزایی دارد .درنتیجه ،هرچقدر سطح اطالعات،
دانش ،مهارت و تخصص اعضاي هیئت دانشگاه رشد پیدا كند در تبدیلشدن دانشگاه
بهعنوان یک سازمان دانشمحور كمک شایانی میكند.
پیشنههدهه
براساس یافتههاي این پژوهش ،پیشنهادهاي زیر را براي بهبود وضعیت سرمایه
انسانی و دانشمحوري سازمانی در پردیس علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران
میتوان مطرح كرد:
 )0با توجه به تأیید و حمایت فرضیات اول و دوم پژوهش كه سرمایه انسانی و
مؤلفههاي آن با سازمان دانشمحور داراي رابطه مثبت و معناداري است
پیشنهاد میشود :شاخصهاي سرمایه انسانی نیز در گزارشهاي مالی
سازمان هاي آموزشی گنجانده شود تا بتوان آنها را ارزیابی كرد و قوت و
ضعفهاي خود را در رابطه با این شاخصها مشخص و براي بهبود آنها عمل
كرد .همچنین ،تدابیر سازمان دانشمحور باید در كل دانشگاه بهعنوان یک
نظام گسترش یابد و با نوعی رهبري انگیزشی و بهگونهاي مناسب رشد یافته و
بارور شود .به سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش عالی توصیه میشود توجه
كنند دانشگاه باید بتواند از انتظارات محیط درونی و بیرونی خود آگاه باشد و
چشمانداز و برنامههاي خود را بر اساس انتظارات و نیازهاي جامعه تطبیق
دهد .همچنین ،دانشگاه بهعنوان یک سازمان دانشمحور باید بتواند رابطه خود
با صنعت را با استفاده از نوآوريها و دستاوردهاي روزافزون خود به وجود آورد.
 )0با توجه به تأیید و حمایت فرضیه سوم پژوهش كه در آن مؤلفههاي سرمایه
انسانی قادر به تبیین و پیشبینی متغیر سازمان دانشمحور هستند و نظر به
اینکه توانمنديهاي شناختی اعضاي هیئتعلمی در تبیین دانشمحوري
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سازمانی پردیس علوم اجتماعی و رفتاري دانشگاه تهران نقش مؤثري ایفا
میكنند و سازمان دانشمحور مبتنی بر اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص
سرمایههاي انسانی آن است ،باید پردیس علوم اجتماعی و رفتاري در
سیاستگذاريها و برنامهریزيهاي آموزشی خود به توسعه بیشتر
توانمنديهاي اعضاي هیئتعلمی در مواردي ازجمله افزایش برگزاري
دورههاي دانشافزایی كوتاهمدت و بلندمدت در حوزههاي تخصصی ،افزایش
توانایی اعضاي هیئتعلمی در توسعه دانش تخصصی ،توانایی آنها در ارزیابی
و اولویتبندي نظریهها و روشهاي علمی ،توانایی اعضاي هیئتعلمی در ایجاد
انگیزه و رغبت در دانشجویان براي انجام پژوهش و مطالعه ،توانایی اعضاي
هیئتعلمی در ارزشیابی و سنجش یادگیري و عملکرد دانشجویان ،افزایش
آگاهی اعضاي هیئتعلمی با تحوالت علمی -فنی مربوط به حوزه تخصصی،
توانایی اعضاي هیئتعلمی در ارزیابی دقیق و سریع مسائل و چالشهاي
مربوط به حوزه تخصصی و ارائه راهحلهاي مناسب براي آنها ،توانایی اعضاي
هیئتعلمی در ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه تخصصی خود و ....توجه كنند.
 )8با توجه به یافتههاي كلی پژوهش پیشنهاد میشود مدیران آموزش عالی با
اصالح ساختارهاي حاكم در دانشگاه تهران تحوالت اساسی ایجاد كنند .یکی از
ضرورتها این است كه مدیران شرایط الزم را براي فعالیتهاي علمی اساتید و
دانشجویان فراهم كرده و از نظرهاي نوآورانه آنها در زمینه حل مسائل
حمایتهاي الزم را به عملآورند .باوجوداین ،حمایتها و برخورداري اساتید از
حمایت مدیران زمینه كار پژوهشی و آموزشی فراهم و نتایج ارزندهاي از
فعالیت اساتید حاصل میشود .از الزامات حمایت از فعالیت پژوهشی ،ایجاد
سازوكارهاي ساختاري متناسب با سازمان دانشمحور در ساختار كلی دانشگاه
تهران ازجمله ،ایجاد و افزایش روابط غیررسمی و روابط مبتنی بر اعتماد است
كه درنتیجه آن دسترسی به اطالعات و دانش ضمنی براي اعضاي هیئتعلمی
افزایشیافته و ذخیره دانش سازمانی گسترش مییابد.
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