رفتار

اساااز رس سااا
دانش

2

*7

نوسسندگان  :عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری
.1دانشجوی دکتری رشته آیندهپژوهی دانشگاه تهران
.2عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

*

Email: E.Niazi@ut.ac.ir

چکیده
در مورد رتبهبندي دانشگاهها و اينكه رتبهبندي بايد چگونه انجام شوود تواقون ن ون چنودان
وجود ندارد و بسياري اعتقاد دارند كه رتبهبندي باعث رقابت ناسالم بين دانشوگاههوا شوده و
دانشگاهها تالش م كنند قعاليت خود را بن اساس معيارهاي رتبهبندي تن يم نمايند؛ تا از ايون
طنين بتوانند رتبه خود را باال نگه دارند .در مقابل بعضو از اوانبن ناد ديود اه مقوابا را
مطنح م نمايند و اظهار م دارند كه رتبهبندي باعث بهبود كيفيت مؤسسات آمووزش عوال و
 دريافت مقاله88/7/71 :
 پذيرش مقاله09/8/2 :

دانشگاهها خواهد شود .در ايون مقالوه كوه نااول يو طونح اوهشو اسوت دانشوگاههواي
مازندراد يالد تهناد تنبيت مدرس و قندوس بن اساس زينسوواختهوواي موودينيت دان و
رتبهبندي شدند .بناي انجام اين اوه
شد كه س از سنج

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
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No. 50
Dec.Jan 2011-12

توايف

مقطع و كاربندي از نسشونامه اسوتفاده

رواي و اياي بن اساس نمونه يني تصادق طبقهبندي شده سوهميه-

اي بين  643نفن از اعضاي هيأت عام دانشگاههواي موورد مطالعوه توزيود نديود .تجزيوه و
تحايل دادههاي اوه

با استفاده از ننماقزارهاي  SPSS16و  LISREL8.5اورت نقته-

است .نتايج ناال از اين اوه

نشاد م دهد كه رتبهبندي كاو دانشوگاههواي منتبو بون

اساس زينساختهاي مدينيت دان

 -2دانشوگاه

به تنتي زين م باشد -1 :دانشگاه قندوس

تنبيت مدرس  -6دانشگاه تهناد  -4دانشگاه يالد و  -5دانشگاه مازندراد.
دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد

واژههای کلیدی :رتبهبندي زينساختهاي مدينيت دان

سال هجدهم -دوره جديد
شماره 05
دي 0935
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دانشور

رتبهبندی دانشگاههاای ننخباب با

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش
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امروزه برای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عاای ،نا

استفادر تصمیمایرنداان قرار ایرد.

وظیفة اصل ،در سطح بینایملل ،ترسیم شده است و نقش

اصوالً برای ارزیاب ،م،توان از ایگوهای اوناااون ،مان اد

دانشگاهها را از تک نقش ،و تک نهادی به چ د نقشا ،و

تحق هدفها مبکهاای درونا ،مابکهاای بیرونا،

چ د نهادی تبیین کرده اند .مهم ترین این وظایف و نقشها

تسهیل تصمیم ایری مفهوم ،تمثاای ،همساان نماادین

به شرح ذیل است:

قضاوت ،ایگوی مصرف ک ده مدار اخاتبف هادف آزاد

ایف) آموزش،؛

مبت  ،بر مداف ه مشارکت ،روشانااری و ییاره اساتفاده

ب) نژوهش،؛

کرد .به بیان دیگار؛ بارای ارزشایاب ،دانشاگاههاا از اناوا

ج) خدمات،؛

شاخصهای ،مان د درون داد فرای اد بارون داد شا اخت،

د) انتشارات،؛

بازده ،دانشاوی ،علم ،رفاه ،مای ،و کایبدی استفاده

ه) رشد حرفهای ( ).

م،شود.

برای حصول اطمی ان از تحقا ایان وظاایف آنهاا باه
طرّاح ،سیستمهای ارزشیاب ،در دانشگاهها و مؤسسههاای

-2بیان نسأله

آموزش عای ،نرداخته اناد .در ایان فرای اد تابش بار آن

در مورد رتبه ب ادی دانشاگاهها و ای کاه رتباهب ادی بایاد

بودهاست که با مبکها و اصوی ،این مهام را اناااد ده اد.

چگونه انااد شود توافا نظار چ ادان ،وعاود نادارد و

یک ،از سیستمهای مطلوب ارزشیاب ،همانا ارزشایاب ،باا

بسیاری اعتقاد دارند که رتبه ب دی باعث رقابت ناسایم بین

ع ایت به شاخصهای عملکردی است کاه از اوایال دهاة

دانشگاهها شده و دانشگاهها تبش م،ک د ف اییت خود را

 891میبدی وارد آموزش عای ،شدهاست .از طری ایان

بر اساس م یارهای رتبهب دی ت ظیم ک د تا از ایان طریا

ارزشیاب ،م ،تاوان بار کارکردهاای اوناااون مادیریت و

بتوان د رتبة خود را باال نگه دارند ( ) .در مقابل ب ض ،از

برنامههای دانشگاهها و مراکز آموزش عای ،اشراف داشت؛

صاحبنظران دیدااه دیگری را مطارح ما،ک اد و اظهاار

زیرا این امر باعث م،شود که با بهرهایری هر چه بیشتر از

م،دارند کاه رتباهب ادی باعاث بهباود کیفیات مؤسساات

م ابع هدفهای مطلوب را تحق بخشید .به بیاان دیگار؛

آموزش عای ،و دانشگاهها خواهد شد .نکتهای که در ای اا

نظاد ارزیاب ،دانشگاه ،به ع وان یک زیرنظاد دانشاگاه،

باید مدّ نظر قرار ایرد این است که «کیفیت» واژهای است

باید از ابتادای اندیشایدن درباارر طارح هار دانشاگاه یاا

وابسته به ذهن و رتبهب دی کیفیات بایاد در نرتاو اهاداف

مؤسسة آموزش عای ،طرّاح ،و استقرار یابد تاا بتاوان از

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاای ،اناااد شاود ( و.)3

تحق رسایت مأموریات و هادفهاای ویاژه و وظاایف

ب ابر این در خصاو

طارح ایان مسائله کاه کیفیات باا

ن اانة دانشگاه اطمی ان یافت .این امر زمان ،امکاانناییر

رتبه ب دی دانشگاهها ارتقا م ،یابد نیز دیدااههای مختلف،

است که نظاد ارزیاب ،دانشگاه ،دربارر مطلوبیات عوامال

وعود دارد.
یک ،دیگر از دیدااههای رای در خصو

درون داد (دانشاو هیئت علم ،برنامة درس ،و )...فرای د

رتباهب ادی

(تدریس یادایری و )...و برون داد (دانش آموختگاان و)...

دانشااگاههااا آااااه ،از وضااع آنهااا در مقایسااه بااا دیگاار

به طور مستمر قضاوت باهعمال آورد و حاصال آن بارای

دانشگاههای همتا م،باشد .دانشگاههای ،که در یاک بافات

بهبود امور (آموزش ،نژوهش ،خدمات ،انتشارات ،و رشد

ف اییت م ،ک د وقتا ،باا هام مقایساه ما،شاوند

خا

وض یت آنها کامبً نمایان خواهد شد.
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-1نقدنه

حرفهای) و عرضة خادمات تخصصا ،باه عام اه ماورد

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

از دیگر دیدااههای ،که در خصو

2
اسمعیل
ابونوریها به
رف ،ایده آل
ت یین ایده آیهای آموزش عای ،و م

رتبهب ادی وعاود

دارد کمک به مخاطبان نظاد دانشگاه ،است .دانشااویان
وضااع دانشااگاههااا و تصاامیمایرنااداان باارای سااهویت

نژوهشااا ،و عرضاااة خااادمات تخصصااا ،در

تصمیم ایری م ،توان د از نتای رتبهب ادی اساتفاده ک اد.

بخشهای درونداد فرای د و باروندادهاای نظااد

همچ ین رتبهب دی م،تواند در ف اییتهای علم ،مشاترک

آمااوزش عااای ،بااه ع ااوان راه مااای توساا ة

بین دانشگاهها نیز مفید باشد؛ زیرا بسیاری از اشاتراکات را

دانشگاهها؛

نمایااان ماا،سااازد .از سااوی دیگاار ب ضاا ،م تقدنااد کااه

مقایسة دانشگاهها؛

رتبهب دی عامل شتاب و حرکت دانشگاهها به سمت یاک

ش اسای ،مراکز دانشگاه ،ض یف در راساتای رفاع
نقا ض ف؛

بافت رقابت ،و در نهایت افزایش کارای ،آنهاست؛ چرا که
با مقایسة دانشگاهها نحور عملکرد آنها مورد بازبی  ،قارار

فراهم کاردن بساتر م اساب بارای تغییارات الزد و

م،ایرد و این خود عامل مهم ،در عهت تغییر و اارایش

ضروری و نوآوری در نظاد آموزش عاای ،و در

به سمت بهبود و ارتقای کیفیت ف اییتهای آنها ما،شاود

وض یتهای درونداد فرای د و بروندادهاای ایان

(.)4

نظاد؛
م رف ،و تشوی دانشگاههای برتر؛

ب ابر این با توعه به باه دیادااههاای موعاود در ایان
خصو

نزدیاک شاادن باه اسااتانداردهای عهاان ،از طریا

م ،تاوان اهاداف متفااوت و مت اوّع ،را بارای

رتبهب دی متصوّر شد .با توعه به ای که یک ،از محورهاای

ت ریف شاخصهای مورد نظر در رتبهب دی؛

کاری که در دساتور کاار ساازمان سا اش قارار ارفتاه

ایااااد یااک سیسااتم متحدایشااکل عهاات بررساا،

رتبه ب دی دانشگاههاا و مؤسساات آماوزش عاای ،و ییار

وض یت نظاد دانشگاه ،کشور(.)7 6 5

انتفاع ،است فاز اول مطای ات ،طرح تدوینشاده در ایان

از مطای ااات ناایشافتااه باار ماا،آیااد کااه رتبااهب اادی

به استخراج اهاداف رتباهب ادی در کشاورهای

دانشگاههای کشور اار با توعه به اهداف ذکر شده اناااد

داشت .این اهداف با

ایرد مطمئ اً نتای آن نه ت ها در عهت بهبود عملکرد نظاد

توعه به مطای ات صورت ارفته و نیز با توعه باه کساب

مؤثّر خواهد بود بلکه خود عامل ،در عهت وارد شدن باه

نظرات ت  ،چ د از صاحبنظران این حوزه در قایب یاک

عرصة رقابت بینایملل ،در زمی ة عرضة خدمات و عایب

نرسشا امه و بااا اساتفاده از روش تحلیاال سلسالهمراتباا،

دانشاویان خارع ،خواهد بود.

خصو

دارای نیشی ه در این زمی ه اختصا

اویویتب دی شدند .این اهداف به ترتیب اویویت عبارت اد
از:
ش اخت وض یت موعود دانشگاهها (نقاا قاوّت و
ض ف آنها) در راستای برنامه ریزی راهباردی و
ارتقای کیفیت آنها؛
فراهمآوردن نایگاه اطبعات ،ان طااف ناییر و قابال
اعتماد در خصاو

مؤیّفاههاای کمّا ،و کیفا،

برای ذینف ان (مسائوالن دانشاگاهها داوطلباان
داخل ،و خارع ،ورود به دانشگاهها و صاحبان
ص ایع) افراد عبقهم د و سایر مردد؛
ایااد فضای رقابت ،سایم و ایااد انگیزر نیشرفت؛
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در انتخاب دانشگاههای محل تحصیل اوییا برای آااه ،از

ش اساای ،و م رفاا ،شاخصااهای کیفیاات آموزشاا،
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ع وان وض یت مطلوب؛

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

-1-3چارچوب رتباهبنادی در مناورش لاال

شاخصها مدّ نظر قرار ارفتهاند.
دومین رتبهب ادی توساا ایان مؤسساه در ساال 111

چین
رتبهب دی در کشور چین سابقة طاوالن ،نادارد .اماا آنچاه

صورت ارفته است .این رتبهب دی بر مب ای  7شاخص و

مساالّم اساات ایاان اساات کااه تااا قباال از سااال 888

در هفت طبقه انااد نییرفته است .در رتبهب دی این ساال

رتبهب دی های ،در مورد دانشگاهها و مراکز آماوزش عاای،

ت داد طبقات و شاخصها افزایش قابل مبحظهای داشته که

در این کشور صورت م،ارفته است وی ،اطب دقیق ،از

حاااک ،از کسااب تاربااة بیشااتر در ایاان زمی ااه اساات .در

چگونگ ،آن در دست نیست .ب د از سال  888همگاد با

رتبهب دی این سال دانشگاههاای چاین در دو دساته قارار

تغییر و تحوّالت صاورت ارفتاه در نظااد آماوزش عاای،

ارفتهاند؛ در یک دسته دانشگاههای کلیدی یاا قطاب (کاه

چااین و در عهاات همگ ااد شاادن بااا تح اوّالت عهااان،

در تدوین برنامة

اد کشور چین مشارکت داشتهاند) و

رتبه ب دی نیز اهمیت بهسزای ،یافتاه و دارای ساازوکااری

در دستة دیگر سایر دانشگاههای چین قرار ارفته اند .آنچه

مشااخص شااده اساات .از سااال  888یااک مؤسسااه

مسلّم است این است که رتبهب دی در این سال نسابت باه

چ دعانبه به ناد «نت بیگ» که در زمی اههاای آموزشا ،و

سال قبل ( ) 888از ساز و کاار مشاخص و م طقا،تاری

نژوهش ،نیز ف اییت دارد اویین رتبهب دی از دانشگاههاای

برخوردار بودهاست.

چین را بر اساس سازوکاری مشاخص اناااد داده اسات.

سومین رتبه ب دی از دانشگاههای چین توساا مؤسساه

رتبااهب اادی دانشااگاههای چااین در سااه مرحلااة مشااخص

نت بیگ در سال  11انااد ارفته اسات .در رتباهب ادی

صورت م،ایرد:

این سال شاخصهای سال قبل ( ) 111و وزن آنها ماورد

انتخاب شاخصهای ارزیاب،؛

تغییر و ت دیل قرار ارفتهاست؛ که با ع وان شااخصهاای

ت یین وزن شاخصهای هر طبقه؛

ثانوی مشخص شدهاند .از نقا قوّت رتبهب دی این ساال
اسااتفاده از دو بااار نظرخااواه ،در خصااو

عمااعآوری دادههااا تازیااه و تحلیاال و تاادوین

شاخصااهای

ت دیل شده و وزن آنها با استفاده از روش ( AHPفرای اد

ازارش رتبهب دی.
رتبهب دی سال  888بر اساس شش شاخص در چهاار

تحلیل سلسلهمراتب )،است .در ایان رتباهب ادی همچ این

طبقااه صااورت ارفتااه اساات .نکتااة قاباال ذکاار در مااورد

دستهب دی دانشگاههاا در دو طبقاه ماورد باازنگری و در

رتبهب دی این سال این است که به عز یک ماورد (اعتباار

نهایت تماد دانشگاههای ماورد نظار در یاک طبقاه قارار

دانشگاه )،سایر شاخصها بار مب اای دادههاای کمّا ،و

ارفتااهانااد .در عاادول ذیاال شاخصااهای رتبااهب اادی

آماری م،باش د .با توعه به تاربه اول این مؤسساه و نیاز

دانشگاههای چین در سال  111عرضه شده اسات (9 5
 8و .) 1
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-3روشهای نبخلف رتبهبندی دانشگاهها

قابلیت دسترس ،به دادههای نایا و روا فهرست کوتاه ،از

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

اسمعیل ابونوری

جدول  .1شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای چین در سال 2222
طبقات

دانشگاه،

دانشگاه،

دستاوردهای

دانشاویان

دانشگاه،

 نرخ اعضای نسبتاعضای هیئت
علم ،با درعة
شاخصها

شهرت
دانشگاه،

استاد
 ت دادرشتههای
تحصیل،
اصل،
 ت دادآزمایشگاههای

تدریس)

(م ابع عملیات)،

 نتای -ت داد

آموزش،

دستاوردهای علم،

دانشاویان

 -ت داد مقایهها و

ورودی

دستاوردهای

 -نسبت

 -نسبت اعضای

آموزش،

نژوهشهای

هیئت علم ،که

 -ت داد اعضای

دانشاوی،

به تدریس

هیئت علم ،بخش

 -نسبت

اشتغال دارند.

تحقی و توس ه

دانشآموختگان

 -میانگین ت داد

شایل

رسایههای ارائه شده

 -نسبت ادامة

 سرانه دانشاوی، میانگین درآمداعضای هیئت
علم ،بخش
تحقی و توس ه
 نسبت کتابهایکتابخانه به اعضای
هیئت علم ،و
دانشاویان

تحصیل

اصل،

تاربة قابل دفا ما ،باشاد .تحقیقاات اخیار ماک ااوئیر

-2-3گ وه رتبهبندی سو.از .نیور
در این رتبهب دی ابتدا دانشاگاههاا و کاای هاا بار اسااس

( ) 885و ماچانگ ( ) 885در این خصو

ازارش ب یاد کارنگ ،به چهاار دساتة دانشاگاههاای ملا،

است که رتبه ها به تغییرات عزی ،نیز حساس هسات د( ).

کای های مل ،دانشگاهها و کای هاای م طقاهای و در هار

نروفسور رای ر کاازل ( ) 111نیاز در مقایاهای باا ع اوان

بخش نیز به چهار م طقة عغرافیای ،شمال ع وب یارب

«رتبهب دی دانشگاه ،در یک زمی ة بینایملل ،احساس یاا

و یرب میانه تقسیم شدهاند .در این رتبهب دی نانزده عامل

ت قّل؟» به این امر اشاره ما،ک اد کاه در رتباهب ادیهاای

که در چارچوب یک نظاد و در بخشهای درونداد فرای اد

صورت ارفته ض ف روششا اخت ،آن مشاهود اسات و

و برونداد قرار م،ایرناد در درون هفات متغیّار شاهرت

اشاره م ،ک د که عدد توعه به روشهای دقی محاسابات،

دانشگاه ،نگهداری هیئت علم ،ازی ش دانشاو م ابع

و وزن ده ،ممکن است یک نقطة درصدی (عزی )،یک

مای ،ارزش افزوده (متغیّر ترکیب )،و نرخ همیاری م رفا،

دانشگاه با رتبة چهار را از یاک دانشاگاه باا رتباة هشات

شدهاند .دادههای به دست آمده در این متغیّرها به صاورت

متمایز ک د یا حت ،اختبف یک دانشگاه با رتباة هفات باا

نمرر واحدی خبصه شده و با باالترین نمره مورد مقایسه

یک دانشگاه با رتبة بیست و هفات ممکان اسات خیلا،

قرار م،ایرد و به صورت درصدی از آن بیان م،شود.

چشاامگیر نباشااد .امااا م یارهااای مااورد نظاار و سیسااتم

رتبه ب دی صورت ارفته هر چ د نقا قوّت قابل تاوعه،

وزن ده ،این تمایز را ایااد کارده باشاد ( .)4هماین امار

در زمی ة س اهها و روشهای اردآوری دادههاا دارد اماا

مطای ة دقی در خصو

روشهای آمااری رتباهب ادی و

نقا ض ف چ دی نیز در آن به چشام ما،خاورد .شااید

سیستم وزن ده ،مورد اعماال در ایان زمی اه را ضاروری

ض ف اصل ،روش بهکار برده شده اروه یو.اس .نیوز این

م،سازد.

است که وزنهای ،که برای ترکیب س اههای مختلاف در
یک رتبة کل ،به کار ارفته شاده فاقاد مب اای نظاری یاا
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اعتبار

وض یت

سواب موفقیتها و

وض یت

اعضای هیئت

2

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

دورههااای تحصاایل :،دورر تحصاایل ،اثااربخش در

-3-3ن کز رتبهبندی سوئیسمپ
این رتبهب دی یک نو ارزیاب ،مقایسهای چ دبُ دی اسات

کااارای :،نساابت دانشاااویان ،کااه بااا موفقیاات

که فرآی د آموزش در مؤسسات آموزش عاای ،ساوئیس را

دانشآموخته م،شوند؛

نوشش م ،دهد .هادف از اعارای ایان طارح کماک باه

ع ایّابیت :توانااای ،مؤسسااات آموزشاا ،در عاایب

دانشاااویان باارای مقایسااة دانشااگاههااا و فااراهم آوردن
اطبعات عاامع در خصاو

دانشاااویان خااارع ،عاابوه باار دانشاااویان

مؤسساات آماوزش عاای،

داخل( ).

سوئیس و نیز ایااد زمی ه برای بحثهای ف اال در حاوزر
آموزش عای ،است.

-4-3رتبهبندی گورنن

بر اساس شاخصهای انتخاب شده طارح ساوئیسآپ
امکان مقایسة برناماههاای آموزشا ،دانشاگاههاا و ت یاین

از سال  867میبدی عک اورمن تبش وسی  ،را برای

بهترین دانشاگاه در ساوئیس را فاراهم کارده اسات .ایان

ت یین ای که مؤیّفاههاای عمادر تشاکیلده ادر کیفیات در

شاخصها استاندارد مطل کیفیت آموزش در سوئیس یاا

آموزش عای ،چه عوامل ،هسات د آیااز کارده اسات؛ کاه

عاهای دیگر نیست د .رتباهب ادی حاضار مقایساه ای باین

نتای این فرآی د در ماموعههای ،تحات ع اوان «اازارش

مؤسسات آموزش ،و برنامههای تحصیل ،در اب اد انتخااب

اورمن» م تشر م،شود .در واقع؛ ایان ازارشاها راه ماای،

شده را انااد داده است .تصادی ما،ک ایم کاه در اصال

برای مشااوران آموزشا ،حرفاهای و مادیران دانشاگاه،

داده های در دسترس (حاصل از بررس،ها یا آمارها) نباید

محسوب م،شدند .مؤیّفههای مورد نظر در رتبهب دیهاای

برای شاخصها با توعه به ارزشهای مطل در نظر ارفته

صورت ارفته توسا اورمن در هفده دساته طبقاهب ادی

شوند .آنها فقاا نمایاانگر رونادها و اارایشهاا هسات د.

شدهاند .باا توعاه باه مؤیّفاههاای ماورد اساتفاده در ایان

دانشگاهها بر اساس کیفیت خوب یا بد مورد قضاوت قرار

رتبهب دی در م،یابیم که اکثر آنها کیف ،هست د و با توعاه

نگرفته اند .این رتبه ب دی چ د ب دی مبت  ،بر یک رویکرد

به همین ویژا ،است که ادّعا م،شود ازارش اورمن یک

عمل ارا صریح و روشن باز برای بحث و دارای قابلیات

ارزشیاب ،عی  ،و حاصل ارزیاب ،برناماههاا از راه بررسا،

ان طاف و تکامل است .رتباه ب ادی بار اسااس ساه م باع

نقا قوّت و ض ف آنهاست.
هادف ااورمن از رتباهب اادی عباارت اسات از ت یااین

اطبعات ،شامل مطای اة دانشااویان مادیران و دادههاای

مؤسسات آموزش ،کارامد و برتر در دانشگاهها .ایبته بایاد

آماری انااد شده است.
در سیسااتم رتبااهب اادی سااوئیسآپ از یااک سااو نا

توعه داشت که این رتبهب ادی بار اسااس رشاته صاورت

شاخص کلیدی وعود دارد که ع به های مختلف آماوزش

ارفته و سپس دانشکده را بر اساس نتای به دسات آماده
رتبهب دی م،ک د .عبوه بر ای که رتبة دانشکدهها از تا n

عای ،را در بر دارد و از سوی دیگر یاک فهرسات شاامل
هاااده شاااخص نیشا هاد شااده کااه ماا،توانااد مطاااب بااا

است اورمن برنامهها را نیز در طیف ،قارار داده کاه ایان

سلیقههای افراد برای رتبهب دی فردی ماورد اساتفاده قارار

طیف از سال  897تا سال  11تغییراتا ،داشاته اسات

ایرد.

( ).

ن

شاخص اصل ،عبارت د از:

-5-3روش تحلیل سلسلهن اتب

رضایت عموم ،دانشاویان که دادههای مرباو باه

این روش که برارفته از نظریة اراف است توسا توماس

آن با نرسش از دانشاویان عمعآوری شد؛

اِلساعت ،استاد دانشگاه نترزبورگ در سال  891مطرح و

نسبت استادان (کارک ان آموزش )،به دانشاویان؛

با توعه به ویژا،هاای آن باه اوناهای اساترده باه کاار
ارفته شد .اصاوالً ایان فان شایوهای بارای تازیاة یاک
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مقایسه با دورر قانون،؛

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

یااا متغیّرهااا باار اساااس نظاام سلساالهمراتباا ،و همچ ااین

درون ،این اروهها مورد استفاده قرار ارفت و نتای قابال

ارزشهای عددی برای قضاوتهاای عی ا ،در

کاربرد آن در حوزر مورد نظر به دست

اختصا

قبوی ،در خصو
آمد(.)4

مورد اهمیت هر متغیّر است و در آخر تحلیل قضااوتهاا
برای مشخص کردن متغیّرهای ،باهکاار ما،رود کاه دارای
باالترین تقدّد بوده و باید برای تأثیر و نتیاة وض یت بار

در ایاان قساامت روش نماارات – Zو روش تاکسااونوم،

اساس آنها اقداد شود .برای حل یک مسئله توساا فرای اد
تحلیل سلسلهمراتب ،نیاز به انااد سه ااد ذیل است:

عددی به ع وان روشهای آماری رتبهب دی ماورد نظار در

ااد اول :شکساتن مسائلة ماورد نظار باه شاکل سااختار

طرح رتبهب دی دانشگاهها ارائه م،شود.
-1-6-3روش نمرات – Z

سلسلهمراتب،؛

1

ااد دود :تشکیل ماتریسهای مقایسة زوع،؛

در این روش که سادهترین روش رتبهب دی است برای هر

ااد سود :بهدست آوردن وزن م یارها.

مشاااهده مقاادار شاااخص را در ضااریب (وزن) شاااخص

ذکر این نکته ضروری است که کااربرد ایان فرای اد فقاا

ضرب کرده و مقادیر روی شاخصها عمع زده م،شاود تاا

م حصر به رتبهب دی نیست .باه ع اوان مثاال در یکا ،از

امتیاز هر مشاهده به دست آید؛ ی :،

نژوهشهای صورت ارفته در زمی ة انااد ارزیاب ،درونا،
در اروههای آموزش ،این روش عهت ت یاین اویویات و
امتیاز مشاهده  iاد

حال کاف ،است این  nمشاهده را بر حسب امتیازات از

هلویک از مدرسة عای ،اقتصاد روکب 3به ع وان وسایلهای

تا  nاز بازرگ باه کوچاک مرتاب ک ایم .وزنهاای Wj

برای طبقهب دی و ت یین درعاة توسا هیاافتگ ،باین ملال

م،توان د از روش آنتروژی یا تحلیل عامل ،محاسبه شوند.

مختلف در یونسکو (سازمان علم ،و فره گ ،ملل متحاد)
مطرح شد و تاک ون به ع وان روش ،ش اخته شده مورد

-2-6-3روش تاکسونون لددی

2

استفاده قرار ارفته اسات .اخیاراً نیاز آن را عهات ت یاین

تاکسونوم ،در یغت به م ای رتبهب دی است .تاکساونوم،

اویویتها و رتبه ب دی سایر ف اییتهای استردر اقتصاادی و

به روش ،عددی بارای رتباهب ادی مشااهدات بار اسااس

در بخشهای اونااون نظیر صا ت و کشااورزی باه کاار

ماتریس فواصل اطبق م،شود .آناییز تاکساونوم ،عاددی

م،برند.
ورودیهااای الزد باارای ایاان روش مان ااد روش قباال

برای نخستین بار توسا آدامسون و در سال  763میبدی

مااااااااتریس نمااااااارات –  Zو وزن شاخصاااااااهای

نیش هاد شد اما نس از مدت ،طوالن ،در اوایل دهة 851
میبدی عده ای از ریاض،دانان یهستان ،اهمیت ایان روش

 W1,W2,…,Wmاست .اویاین مرحلاة کاار محاسابة

را دریافته و به بساا و اساترش آن نرداخت اد .ساپس در

ماتریس فواصل با استفاده از فرمول زیر است:

سال  869میبدی این روش توساا نروفساور زیگ انات
1

Z-Scores Method
.Numerical Taxonomy
3
Wroclaw
2
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وض یت نیچیده به بخشهای ترکیب ،آن و چیدن این بخش

2
ابونوری
اسمعیل
ارزیااب،
عهات
وزن مبکها و شاخصهای تادوینشاده

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

است) فرض م،شود که ت داد از  nبه  mمشاهده کاهش
م ،یابد .برای انااد مرحلة نهای ،تاکساونوم ،بایاد هماة
کارها را از نو آیاز کرد؛ ی  )x1, x2, …,xp( ،را به

( )z1,z2,…,zpتبدیل و  Dm*mبر اساس ( z1,…,
 )zpعدید سااخته شاود .ساپس فاصالة هار مشااهده از
حایت ایدهآل س ایده م،شود؛ ی :،

که در آن  Da,bفاصله مشاهده aاد است و ب ابر این

ماتریس  Dماتریس ،متقارن باا قطار اصال ،صافر اسات.

i

حال نزدیکترین مشاهده به مشاهدات یکم دود و n...اد

c

فاصلة مشااهده  iاد از حایات ایادهآل باه طاوری کاه

را م،یابیم .در واقع؛ این برداری است مان د :d

باارای ای کااه ایاان فواصاال از

حایاااات ایاااادهآل ت اااادیل شااااوند Ciهااااا بااااه
(کران باالی  )%85تقسیم م،شود؛
ی :،

=d

در نهایت  Fiها از کوچک به بزرگ مرتب ما،شاوند
تا رتبهب دی هر مشاهده مشخص شود.
در ضمن باید خاطر نشان ساخت که روش های آماری

ی  di ،می یمم سطر iاد  Dبه عز قطر اصل ،است.

رتبهب دی و وزن ده ،هر چ د که از نظر ظااهر متفاوت اد

از مزیّااتهااای روش تاکسااونوم ،ک ااار ایاشااتن

اما در اعرا نتای آنها بسیار مشابه خواه د بود.

مشاهدات نرت قبل از رتبه ب دی اسات؛ زیارا مشااهدات
نرت عمل رتبه ب دی را دچار ایتشاش م،ک د .برای ایان

-4ندس س

م ظور از یک فاصلة اطمی ان  %85استفاده م،شود .در این
فاصاله کاران بااال

بررس ،موضوع ،تحت ع اوان "مادیریت داناش" بارای

و کاران نااایین

اویین بار با ازارش ساییانه  884شرکت ،سوئدی نیشارو

در انااااد رتبااهب اادی ایاان بانااد

در خدمات ماای ،باه نااد "اساکاندیا" شارو شاد .ایان

کوچک تر در نظر ارفته شده و به عاای فاصالة اطمی اان

ازارش در برایرنده یک سلسله تحلیلهای مای ،باود کاه

 %85از فاصلة اطمی اان  %81اساتفاده شاده اسات؛ ی ا،
کرانها باه

دانش چیس

؟

تاابش داشاات ارزش "ساارمایه فکااری" شاارکت –

و

دارای ،های دانش -،را کمّ ،ک د .این شرکت به ع به ییار

تغییر داده شده است .ضرورت این تغییرات در چ اد باار

اندازهایریشدهای دست یافت کاه از قادیم ماورد توعاه

اعرای آزمایش ،مشاهده شده است .دییل عملا ،آن ایان

قرار داشت" :سرمایه فکری حداقل به اندازه سرمایه ماای،

است که وقت ،مشاهدهای بسیار بزرگ یا بسیار کوچک در

س ت ،در تأمین درآمدهای نایادار نقاش دارد" .اساکاندیا

بین مشاهدات وعود دارد باعث باال رفتن انحراف م یاار

موضوع ،را به اثبات رساند که سالها مورد ظن و اماان

 dخواهد شد .همین مسئله فاصلة کرانها را زیاد ما،ک اد

بسیاری از مدیران بود :دانش دارای ،باارزشا ،اسات کاه

و باعث م،شود که مشاهدات نرت همچ اان در بانادهای

مثل سایر دارای،ها به مدیریت رشد و بهارهبارداری نیااز

ک ترل باق ،بمان د .برای علوایری از رخ دادن این حایت

دارد [

کرانها کوچک تر در نظر ارفته م،شوند .ناس از حایف
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مشاهدات نارت (مشااهدات ،کاه  diآنهاا خاارج از باناد

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

مارشال بیش از یک قرن نیش در کتاب مبان ،اقتصاد خرد

تأکید کردهاند و در ضمن م تقدند که تاربه یک ،از م ابع

ع وان کردهبود که" :دانش قویترین موتور توییاد اسات"

اصل ،خل دانش است ( .) 4هر چ د که مدیریت داناش

( .) 5همچ ااین ب ااد از ع ااگ عهااان ،دود دانشاام دان

ضم  ،به مراتب مشاکلتار از داناش آشاکار اسات اماا

مت ددی بر اهمیت نقش دانش در اقتصاد تأکید کردهبودند.

ارزش آن در کسب مزیت رقابت ،در سازمان بیشتر اسات.

داونپورت م تقد است" :مدیریت دانش تبش برای کشف

برای یک مدیریت داناش کارآماد تساخیر هار دو داناش

ن هاان باه

ضم  ،و صاریح (آشاکار) ایزاما ،اسات .چاایش واق ا،

دارای ،سازمان ،است؛ بهطاوری کاه ماموعاه وسای  ،از

ماادیریت دانااش در توانااای ،تشااخیص و تسااخیر دانااش

افرادی که در تصمیمایریهای سازمان دخیل هسات د باه

ضم ( ،نهان) است؛ بهطوریکه ه گاد نیااز قابال بازیااب،

این ثروت دسترس ،داشته باشا د و بتوان اد از آن اساتفاده

باشد .بیشتر ساازمانهاا ت هاا بار مادیریت داناش آشاکار

ک ااد ( .) 6نویس ا ده دیگااری ماادیریت دانااش را چ ااین

(صریح) دانش سهل ایوصول کاه ت هاا  1درصاد از کال

ت ریف م ،ک د" :مدیریت داناش کوششا ،بارای تبادیل

دانش سازمان را شکل م،دهد تمرکز م،ک د و استفاده از

دانش کارک ان (سرمایه انسان )،به دارای ،مشترک سازمان،

دانش ضم  ،را به وقو تصادف ،آن وام،ایارناد .تبادیل

(سرمایه فکری ساختاری) است (.) 7

دانش ضم ( ،نهاان) باه داناش آشاکار (صاریح) مشاکل

دارای ،نهفته در ذهن افراد و تبادیل ایان اا

از نظر شاین مادیریت داناش فرآی ادی اسات کاه باه

است اما ییرممکن نیست ( .) 7در مامو چ ین م،توان

سازمان امکان م ،دهد دانای ،عدیاد را باه شاکل ایاااد

افت که به اشتراک ایاشتن دانش و تبدیل ان در سراسار

اعتبار و نخش و کاربرد به خدمت ایرد و بادین ترتیاب

سازمان به ع اوان شابکههاای ساازمان ،از ساازوکارهای،

استرهای از ویژا ،های سازمان ،را با قادر ساختن شرکت

است که فرآی د انتقال دانش را تسهیل و این امار باه نوباه

به "عملکرد هوشم دانهتر بهبود بخشد" (.) 9

خود توانای ،و ظرفیت سازمان را تقویت م،ک د (.) 5

-5انواع دانش

 -6رس سا

کل م ابع دانش را به کوه یخ ،تشبیه کردهاند کاه قسامت

زیرساااختهااای ماادیریت دانااش سااازوکاری اساات کااه

مشهود آن داناش آشاکار اسات .ایان قسامت از داناش

سازمان از طری آن دانش را مدیریت ما،ک اد و افاراد در

بهراحت ،قابل دستیاب ،ش اسای ،و به اشتراکایاری است.

بخااشهااای متفاااوت آن دانااش خااود را از طری ا ایاان

قسمت مخف ،این کوه همان چیزی است که یف "داناش

زیرساخت تسهیم م،ک د بهطوری که اعضا بتوان اد از آن

ضم  "،به آن اطبق م،شود .این قسامت یاادآور ساخن

دانش بهطور کامبً اثربخش استفاده ک د .ایان زیرسااخت

مشهور مایکل نوالن ) 866( ،به این شرح است" :ما بیش

باعث ما،شاود فرآی ادهای ضاروری داناش باا حاداکثر

از آنچه که م ،توانیم بیان ک یم م،دانیم" (1 8

کارآی ،صورت ایرند از ف اوریها اعم از ساختافازار و

های ندس س

دانش

و  .) 3دانش آشکار دانش ،است کاه قابال "کاد شادن"

نردافزار کارآمادتر اساتفاده شاود و خلا

است .مصادی این نو از دانش کتاب مقایاه ساخ ران،

کارایری دانش انااد نییرد .هدف اصل ،این زیرسااخت

روشهای مدون سازمان ،و سایر مست دات مشابه م،باشد.

چیزی عاز عریاان دادن داناش در رگهاای فرآی ادهای

در مقابل دانش ضم  ،دانش ،است که بهراحت ،قابل کاد

کاری ساازمان نیسات .زیرسااختهاای مادیریت داناش

شاادن نیساات .و م مااوالً در درون انسااانهااا رویااههااای

شااامل :زیرساااخت فره گاا ،زیرساااخت ماادیریت ،و

سازمان و حت ،فره گ عوامع و سازمانهاا مساتتر اسات.

زیرساخت ف اوری اطبعات م،باشد .یک زیرساخت قوی

نوناکا و کونا ( ) 889م تقدند دانش ضم  ،تا حد زیادی

دانش بر اساس مبان ،قوی ایااد م،شود و این مباان ،باه
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مزیت رقابت ،ب گااه هاا موضاو عدیادی نیسات .آیفارد

به همین دییل آن ها بر مشکل بودن انتشار داناش ضام ،
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دانش بر افراد و ت امبت آنها تمرکز دارد .خل و تساهیم

حلهای ف اوری تا ماموعهای از دساتورات عملا ،را در

دانش حاصل ت امبت انسانها در حین کار است ییا در

نظر ارفتهاند .با این حال ه وز یاک چاارچوب اساتاندارد

مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطبعات مارتبا کارد.

عهان ،که عامع و مانع باشد برای مدیریت داناش وضاع

این ارتبا شامل فرای دها و تشوی الزد اسات؛ ناه صارفاً

نشدهاست ( .)31 8مؤیفههای اساسا ،تشاکیلده ادهی

برای ایااد اعتماد و اساتفاده از اطبعاات موعاود بلکاه

مدیریت دانش را عوامل فره گ ،فرای د عمل سیاسات و

بهدنبال آن برای سهیم شادن در م باع عهاان ،اطبعاات.

فنآوری م،داند (  .)3در عای دیگر وی عوامل مؤثر در

سپس افراد باید با هم مرتبا شوند .آنها باید قادر به یافتن

مدیریت دانش را شامل نشتیبان ،مدیران و تصامیمایاران

یکدیگر بوده و در مورد درخواسات و دریافات کماک و

کبن وعود استراتژی داناشمحاور در ساازمان ایاااد و

انتشار تااربشاان راحات باشا د .ایان کاار باه آناان ایان

توساا هی فره ااگ دانااشمحااوری ایااااد و توساا ه

احساس را م،دهد که خود را هماواره در تحقا اهاداف

زیرساختهای ف ااوریک ،و اساتفاده از راهبارد مادیریت

استراتژیک سازمان سهیم ببی د .مدیریت دانش را نباید باا

دانش دانستهاست .هولسایل و عاش ( ) 111عوامل مؤثر

مدیریت دادهها اشتباه کرد .مادیریت دادههاا بار فرآی اد و

در مدیریت دانش را شاامل فره اگ مادیریت ف ااوری

ف اوری تمرکز دارد در حای ،که ارکاان مادیریت داناش

سااازااری سااازمان ،انگیاازه کارم اادان و عواماال بیروناا،

افراد و توانای ،عم  ،آنان برای تشریک مساع ،ساریع و

دانستهاند ( 3و .)33در مطای ه دیگار کاه توساا آناان در

اثربخش است .بدون مدیریت دادهها مدیریت دانش موف

سال  887انااد ارفت .آناان عوامال ماؤثر در مادیریت

نخواهد بود .نیوند دادن این دو نیازم د ت هد باه فره اگ

دانش را در سه دسته طبقهب دی کردند :مادیریت عوامال

تسهیم دانش است .سازمان برای رسایدن باه ایان م ظاور

محیط ،و عوامل مربو به م اابع اعام از م اابع انساان ،و

چارهای عاز سارمایهاایاری و ت هاد باه ایاااد فره اگ

مادی.

مطلوب سازمان ،ندارد .بدون آنکه افراد نسبت باه داناش

در اکثر ایگوهای مدیریت داناش باه نقاش ساه عامال

ت هد داشته باش د و ف اییتهای ف لا ،داناش را بپییرناد

فره گ سازمان ،عوامل ف  ،و مدیریت اشاره شادهاسات

زیرساخت داناش موفا نخواهاد باود .همچ این بادون

که به دییل اهمیت آنهاا در ایان ناژوهش باه نقاش ایان

داشتن یک زیرساخت ف اوری کاه باه انادازه کااف ،بارای

عوامل در مدیریت دانش بهویاژه در دانشاگاههاا نرداختاه

نشتیبان ،ف اییتهای دانش قوی باشد زیرسااخت داناش

م،شود (.)37 36 35 3 34 3

عمل نم،ک د و تا زمان ،که فرآی ادهای مبت ا ،بار داناش

 لانل فن  :یک ،از عوامل ماؤثر در اعارای مادیریت

نباش د نیز مدیریت دانش دارای زیرساخت م اسب ،بارای

دانش عامل ف  ،یا به عباارت ،ف ااوری اطبعاات اسات.

) .است اره انتقاال علام از

برای نیادهسازی مادیریت داناش ابزارهاا و تک یاکهاای

بازو به مغز و تبدیل اطبعات به دانش و نهایتاً به کاار یاا

مختلف ،وعود دارد که توسا ف اوری اطبعاات نشاتیبان،

خروع ،مشخص دارای ارزش افزوده حاک ،از آن اسات

م،شود .مدیریت دانش از ف ااوری اطبعاات باه م زیاهی

که ت و خبقیت نوآوری و دانش محور شدن سازمانها

یک ابزار نیروم د در عهت بهبود فرای دهای خود اساتفاده

انتخاب ،اعت ابنانییر برای سازمانهاای قارن بیساتیکام

م،ک د .ف اوری اطبعات بهمثابه حاوزهای بارای مایکیات

خواهد ( .) 9همچ ین در مقاالت و نوشتههاای مادیریت

مدیریت داناش در خلا

ازدیااد و فرای ادهای مادیریت

دانش به طیف وسی  ،از عوامل که م،توان د بار موفقیات

دانش نقش بهسزای ،دارد .ف ااوریهاای ناوین ما،توان اد

اقدامات مدیریت دانش تأثیر بگیارند اشااره شادهاسات.

یکپارچگ ،دانش نراک ده را آسان ک د و به انااد بیشاترین

محققااین و دانشااگاهیان هاار یااک دیاادااه متفاااوت ،در

اعمال در کوتاهترین زمان بیاناامد ( .)39به کمک سامانه-

عمل نخواهد بود ( 7 6و
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استفاده کامل از دانش م،اناامد .در ایان میاان مادیریت

خصو

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

اختیار دیگر کارک ان ساازمان قارار داد و یاا از بساترهای

سازی مدیریت نیز از این قاعاده مساتث  ،نیسات و حتا،

مبت  ،بار ف ااوری اطبعاات مان اد ای ترنات اکساترانت

م،توان افت به دییل نایهای باودن بحاث فره اگساازی

نورتال و اروهافزارها و ای ترنت در تسهیم دانش و استفاده

سازمان ،در مدیریت دانش و نقاش مادیریت ساازمان در

از آن بهره ارفت .از سوی دیگر تأکید صرف بر ف ااوری

این فره گسازی حمایت بیشتری را از ساوی آنهاا ما-،

اطبعات در مدیریت دانش باعث انحراف و نادیدهارفتن

طلبد .بهعبارت ،مدیریت دانش نیازم اد رهباری اثاربخش

عوامل مهم دیگری از عمله فره اگ ما،شاود .نروسااک

است .شر الزد برای اخی نتای موفقیتآمیاز در اعارای

( ) 889عقیده دارد؛ اارچه ف اوری اطبعاات یاک عامال

روند مدیریت دانش این اسات کاه مادیریت دانشاگاه،

تسهیلک ده در انتقال توزیع و ذخیره داناش اسات ویا،

دارای انگیزه و در امور نیشرو باشاد (41 3 34و  .)4و

هراز نم،تواند عانشی  ،برای ف اییتهاای انساان ،نظیار

نیز باه میازان بااالی ،قاادر باه فاراهم آوردن فرآی ادهای

ارتباطات و آموزش باشد (.)38

سازمان ،ف ال و مبتکر باوده و همچ این باه رشاد داناش

 لانل ف هنگ :بارای اعارای ماؤثر مادیریت داناش

کمک ک د .در چ ین شارایط ،مادیریت داناش در نیکاره

عبوه بر عامل ف  ،به عامل بسیار مهم دیگری نیاز اسات.

دانشگاه نفوذ کرده و بر همه فرآی دها کارکردها و فره گ

چرا که به نظر م،رسد بدون توعه به این عامال موفقیات

و ارزشهااا تااأثیر ایاشااته و اعضااا را در همااه سااطوح و

مدیریت دانش در دانشگاهها عمبً م تف ،باشد این عامال

بخشها در بر م،ایرد .کوکاسسمل (  ) 11ده عملکارد

مهم «فره گ سازمان »،ناد دارد .فره گ به ع وان «قلاب»

مدیران را در ارتبا با اعرای مدیریت دانش در دانشاگاه-

دانشگاه دانشمحور موف محسوب م،شود .در این راساتا

های تحقیقات ،آمریکا به شرح زیر خبصه کردهاسات- :

یک ،از مهمترین قددها این اسات کاه فره اگ و نگارش

تخصیص م ابع مای ،الزد برای ف اییتهای مرتبا با بخش

ماموعه و تکتک اعضای دانشگاه نسبت به تسهیم دانش

مدیریت دانش  -استفاده از درآمدهای بایقوه تویید شده

تغییر یابد .دانشگاهها به م ظور بهکارایری مدیریت داناش

از مدیریت دانش  -3تبشهای ارزنده و رضاایتبخاش

بایست ،ضرورت ایااد فره گ تسهیم دانش میان کارک اان

در عهت رشد دانش سازمان -4 ،تبیاین اهاداف و آماال

را از طری فرای د «نهادی اهساازی مادیریت داناش» درک

مدیریت دانش بین کارک ان  -5فراهم ساختن زیرساخت-

ک د .اهمیت نهادی هسازی مدیریت داناش در مؤسساه باه

های ،که اعضای دانشگاه را به یکادیگر نزدیاک ک اد -6

این دییل است که اوالً درک نادرست کارک ان از مادیریت

تدوین اهداف و برنامههای دانشگاه بار مب اای داناش -7

دانش را تصحیح ما،ک اد ثانیااً آناان را در درک مزایاای

تسهیل راههاای انتقاال داناش  -9ارتباا دادن مادیریت

تسهیم دانش در سازمان یاری م،رساند .تحقیقات حااک،

دانش به بودعه  -8فراهم سختن امکان دسترس ،به یاک

از آن است که مهمترین ماانع اعارای اثاربخش مادیریت

هوش سازمان ،در تماد سازمان و  - 1بهوعود آوردن عو

دانش در سازمان فقدان فره گ تسهیم دانش و عدد درک

اعتماد و اطمی ان در سازمان (  .)43 4با توعاه باه دیگار

مزایای ب،شمار مادیریت داناش در میاان کارک اان اسات

تحقیقات انااد شده توسا محققان مختلف در خصاو

( 3و  .)39از سوی دیگر از عوامل مؤثری کاه ما،تواناد

عوامل اثر ایار بر مدیریت دانش م،توان عوامال کلیادی

نقش کلیدی در تغییر نگرش کارک ان و ایااد موفقیتآمیز

موفقیت سیستم مدیریت دانش در قایب عدول خبصاه

فره گ تسهیم دانش و نهادی هسازی آن در سازمان داشاته

کرد .در ضمن در عدول  3خبصهای از عوامال کلیادی

باشد عامل رهبری (مدیریت در م ای اخص) اسات کاه

موفقیت مدیریتادانش در  4شارکت نیشاگاد در عرصاه

در قسمت ب دی بحث م،شود.

مدیریت دانش بیان اردیده است:
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نرس ل را ذخیاره و نگهاداری نماود و در مواقاع نیااز در

نشتیبان ،کامل و همهعانبه مدیریت از آن م،باشد .نیااده-
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های اطبعات ،م،توان داناش موعاود در ذهان تاکتاک

2
اسمعیل ابونوری
 لانل نادس سخ  :الزماه اعارای موفا هار ناروژه

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

جدول  . 2عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش
حمایت مدیریت

نییرش سیستم مدیریت دانش تشوی عقاید عدید حمایت از نروژههای مدیریت

ارشد
ایگوایری
م ماری دانش
درایری افراد

دانش

موفت و همکاران

ثبت تاارب و نژوهشها ره مودهای ایگوایری مقایسه فرآی دهای کاری دانشکده وعود

دیویس درو دی و وندیر

فرآی دهای ایگوایری تشوی ایگوایری

موفت و همکاران

سازوکارهای استقرار  KMاستانداردهای ارتقای دانش ترسیم دورنمای سازمان دانشمحور

داونپورت باکمن ارکو

توعه به یادایری و تسهیم دانش

تای ن موفت و همکاران

مشارکت در تسهیم دانش تشوی افراد به ارزیاب ،امور استفاده از ظرفیت کامل افراد به-

ویلسون و آس ،موفت و

کارایری نظاد نیش هادات

همکاران

زیرساخت

سیستمهای کاربرنس د زیرساخت  ITآموزش استفاده از  ITسایتهای داخل ،نایگاه داده

سیستمهای

سازوکارهای بحث ماازی شبکههای ،برای توزیع م ابع اطبعات ،ت اسب  ITبا مدیریت دانش

اطبعات

استفاده از DSS-ES

استراتژی و
اهداف

داونپورت دس و نیک س

ت ظیم چشمانداز مبت  ،بر دانش ت اسب استراتژی کاری و  KMهدفایاری در خل دانش-
هدفایاری در استقرار چرخه دانش توعه به استراتژی نوآوری توعه به مدیریت دانش به
دییل محیا رقابت،

داونپورت ارکو سیوری ی،
و هونگ
چریدس و همکاران مات،
خلیفه و ییو

ارزیاب ،عملکرد مبت  ،بر ارتقاء دانش اویویت یادایری برای یادایری طراح ،سازوکارهای
س اش دانش

م اسب ارزیاب ،دانش احصاء مقیاسهای م اسب ارزیاب ،دانشف سرمایه دانش به ع وان م یاری

مات ،هونگ و همکاران کوان

برای عملکرد

ادامه جدول  .2عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش
ناد متغیر

نو شاخص

نمونه تحقیقات مرتبا

زیرساااااخت

ساختار تسهیلک ده اکتشاف دانش عدید ساختار حام ،رفتاار عم ا ،فرای ادهای مبادیاه داناش سااختار

هوناااگ و همکااااران

سازمان،

شبکهای برای تسهیم دانش فرآی دهای انتقال دانش به سازمان تخصیص م ابع با رویکرد ارتقاء دانش

کوان داونپورت

آموزشهای حل مسأیه و خبقیت آموزش روشهای انتقاال داناش مشاارکت در آماوزشهاای داخلا ،و

ارین ااارد کاوهن و

خارع ،انتقال دانش با سیستم استاد-شااردی روشهاای آموزشا ،حاام ،یاادایری اروها ،روشهاای

بیکااااار موفااااات و

آموزش ،حام ،تفکر سیستم،

همکاران

برنامه توس ه م ابع انسان ،ایزام ،بودن انتشار تحقیقات عیب افراد بر اساس صبحیت دانش ،اویویات باه

چریادس و همکاااران

نرورش م ابع انسان ،دانشگر نرداخت مبت ا ،بار صابحیت دانشا ،ارتقااء بار اسااس صابحیت دانشا،

کاااوان داونپاااورت و

نگهداری و بهسازی افراد دانشگر سازوکارهای ،برای ان کاس نظرات علم،

ارور

ناداش به اقدامات مبت  ،بر دانش ترییب نوآوری ارزشایاری به تویید دانش تشوی ف اییتهای اروه،

یحی ،و اااه هاشایلد

آموزش

م ابع انسان،

ایااد انگیزه

ایونز

فره اااااااگ

بحث و اظهار نظر درباره استراتژی و سیاست کاری دانشگاه فره گ نوآوری و خبقیت عایگاه برتر بارای

داونپاااورت بااااکمن

سازمان،

ایدهنردازان و نواندیشان ارزشم دی کار دستهعم ،

موفت و همکاران

کار تیم،

تسهیم دانش و تاارب تیمسازی محیا باز و مورد اعتماد طوفان مغزی کار میان وظیفهای

ارین ااارد کاوهن و
بیکااااار موفااااات و
همکاران

م بع :ره ورد و همکاران )44( 5 -37 : 399
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ناد متغیر

نو شاخص

نمونه تحقیقات مرتبا

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

اسمعیل ابونوری

رویزرویس

فوردموتور

فوناک

آی .ب .،اد

کرایسلر

زیراکس

هوافضای انگلستان
















حمایت مدیریت ارشد







 





فره گ سازمان،







 





شفافیت

ناسا











 







 













اعتماد


ساختار سازمان،
مه دس ،مادد





نایلوت





تشخیص دانش





تسخیر دانش



ارزیاب ،دانش



ذخیره دانش



اشتراک دانش





فنآوری اطبعات







ایگوبرداری





 

همکاری و کار تیم،







 













 





 




















 









 







 
































 



آااه،
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سرمایهایاری

توعه به م ابع انسان،

تلتک

برنامههای آموزش،



ارنست یانگ

(شبکههای خبراان)

زیم س

اروههای کاری







 



هیویت ناکارد



م ماری مدیریت دانش
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عوامل کلیدی موفقیت مدیریت

هوافضای مایزی

جدول  . 3عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از  11شرکت

2

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش
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هاشمناور ( ) 398در رساایه کارش اسا ،ارشاد خاود باه

دانش بودهاست .نرسش امهی اول به بررسا ،هفات مؤیفاه

بررس ،زیرساختهای مدیریت دانش در سازمان اسا اد و

فره گ سازمان ،شامل رقابت نییری مسئوییت اعتمااع،

کتابخانه مل ،ایران نرداخته است .هادف اصال ،از اناااد

حمایتااری ناوآوری تأکیاد بار نااداش عهاتایاری

این نایاننامه کمک به ارتقاای وضا یت زیرسااختهاای

عملکرد و ثبات م،نردازد .نرسش امهی دود نیز به بررسا،

اساس ،مدیریت دانش در کتابخاناه ملا ،و هادف فرعا،

شش فرآی د ایااد عیب ساازمانده ،ذخیاره انتشاار و

بررس ،وض یت سه زیر ساخت افراد فرآی دها و ف ااوری

کاربرد دانش م ،نردازد .نتای حاصل از این نژوهش نشان

در کتابخانه مل ،بوده اسات .ایان ناژوهش باا اساتفاده از

م،دهد که وض یت مؤیفههای فره گ سازمان ،و مدیریت

رویکردی کمّ ،و روش مطای اات کتابخاناهای و نیماایش

دانش از نظر کارش اساان در ساطح متوساا اسات .میاان

توصیف ،و تحلیل ،و با استفاده از ابازار نرسشا امه محقا

فره گ سازمان ،باا اساتقرار فرآی ادهای مادیریت داناش

ساخته و با نایای ،ضریب آیفای کرونبااخ  1/9تازیاه و

رابطه مثبت و م  ،دار  ٪71وعود دارد .همچ ین میان هر

تحلی ال آمااار توص ایف ،و توزی اع دو عملااهای و ضااریب

یک از مؤیفههای هفتاانه فره گ سازمان ،با فرآی ادهای

همبستگ ،اسپیرمن انااد شده اسات .عام اه آمااری ایان

مدیریت دانش نیز رابطه مثبات و م ا،داری وعاود دارد.

نژوهش را  51نفر از کارم دان چهار بخش فاراهمآوری

تحلیل رارسیون همزمان نیز چ ین نتیاه داد کاه :ت هاا دو

سازمانده ،اطب رساان ،و آماوزش و نارورش در نظار

مؤیفهی عهاتایاری عملکارد و مسائوییت اعتمااع ،در

مؤیفه در زیار

نیش بی  ،متغیر استقرار فرآی دهای مادیریت داناش نقاش

ارفتهبود.

مؤیفه در زیر ساخت افراد

مؤثر دارند (.) 6

ساخت فرآی دها و  3مؤیفه در زیار سااخت ف ااوری باه
دست آورده و برای س اش م اسب بودن و یا ناا م اساب

عباس ،و همکاران ( ) 399باه بررسا ،تاأثیر فره اگ

بودن وض یت هر یک از مؤیفههاا از آزماون دو عملاهای

سازمان ،بر اعرای مدیریت دانش در کتابخانههای مرکازی

استفاده اردیده است در ضمن نتای تحقی نشان داد کاه:

دانشگاههای وابسته به وزارت علود تحقیقاات و ف ااوری

در بررس ،زیر ساخت «افراد» و « فرآی دها» اکثریت مؤیفه

نرداختهاند .این نژوهش کاربردی و از نو نیمایشا ،و باا

ها در وض یت نام اسب قارار داشات د و در زیار سااخت

هاادف ش اسااای ،ایگااوی فره ااگ سااازمان ،حاااکم در

«ف اوری» نیز به دییل ای که هایچ کاداد از ناساخگویان بار

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای عامع وابسته باه وزارت

م اسب بودن یا نبودن آن اتفاق نظر نداشت د م،توان افت

علود تحقیقات و ف اوری و نیز رابطه آن با میازان اعارای

که وض یت  3مؤیفه این زیر ساخت نامشخص است .و

مدیریت دانش در این کتابخاناههاا اناااد نییرفتاه اسات.

همبسااتگ ،م اااداری بااین هاار سااه زیاار ساااخت افااراد-

عام ه آماری این نژوهش را کلیاه کتابخاناههاای مرکازی

فرآی دها افاراد-ف ااوری فرآی ادها-ف ااوری وعاود دارد

دانشگاههای عامع وابساته باه وزارت علاود تحقیقاات و

(.)39

ف اوری که حداقل  1ساال از زماان تأسایس آن ایشاته
باشد تشکیل ما،دهاد .نرسشا امههاای ناژوهش باه 3

رحیمیان و همکاران ( ) 398باه بررسا ،تاأثیر عوامال
فره گ سازمان ،بر استقرار فرآی دهای مدیریت داناش در

کتابخانه ارسال اردیده و در نهایت  9نرسش امه تکمیل

م اونت ف اوری و برنامهریزی سازمان امور ماییات ،کشاور

شده از

کتابخانه دریافت و مورد تازیه و تحلیل قارار

نرداختهاناد .ناژوهش مزباور یاک مطای اه ماوردی و باه

ارفته است .ابزار اردآوری اطبعات دو نرسش امه و یاک

صورت نیمایش ،م،باشاد .عام اه آمااری ایان ناژوهش

سیاهه وارس ،بود .نرسشا امه اول بارای سا اش ایگاوی

کارش اسان م اونت ف اوری و برناماهریازی ساازمان اماور

فره ااگ سااازمان ،کااه توسااا کااامرون و کااوئین () 888

ماییات ،کشور بوده و ابزار نژوهش عبارت از دو نرسش امه

طاراح ،شده و بر اساس آن  4ایگاوی فره اگ ساازمان،
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-7پیشینه تحقیق

نیمرخ فره گ ساازمان ،و اساتقرار فرآی ادهای مادیریت

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

ش اسای ،است .نرسش امه دود که توساا محقا طراحا،

دانش در عمل با شکست مواعه ما،شاوند زیارا باا ایان

شد و عهات بررسا ،میازان اعارای مادیریت داناش در

نروژهها همان د دیگر نروژههاای ف ا ،برخاورد ما،شاود.

کتابخانه ها مورد استفاده قرار ارفت (.)6

شاهد این مدعا نظرس ا ،مککی زی است کاه باین 41

مفهوم ،برای مدیریت دانش باا تکیاه بار عوامال کلیادی

س ا ،بسیاری از مدیران ارشاد بار ایان بااور بودناد کاه

موفقیت نرداخته اند .این مدل بار نایاه فره اگ ساازمان،

مدیریت دانش فقا یک سیستم اطبعات ،نیشارفته اسات.

مدیریت نیروی انسان ،آموزش اب اد سازمان ،ناایلوت

باارای اطمی ااان از کسااب موفقیاات در ماادیریت دانااش

ف اوری اطبعات اندازهایری عملکرد ایگوبرداری و اب اد

برنامههای مرتبا م،بایست دارای ارتباطاات وسایع افقا،

مدیریت دانش شکل ارفتهاست .ایان مادل باا تأکیاد بار

در تماد سطوح سازمان ،باش د .این ارتباطاات از نیازهاای

عوامل موفقیت رویکرد عدیدی را برای مادیریت داناش

کساابوکااار تااا فرآی اادهای بهبااود یافتااه را کااه توسااا

نیش هاد م ،ک اد .چهاار عامال مادیریت اب ااد ساازمان،

فاکتورهااای انسااان ،و ف اااوریهااای م اسااب حمایاات

فره گ و نیروی انسان ،عاوامل ،هسات د کاه باه صاورت

م،شوند دربر م،ایرد (.)35

همزمان مورد توعه قرار ارفته و در مرکز مدل قرار دارند.

داونپورت بر این عقیده است که یکا ،از چاایش هاای

در ب د مدیریت مواردی چون ت هد و حمایات مادیریت

کلیادی در مادیریت دانااش حمایات مادیریت اساات از

ارشد مدیریت تغییر برنامهریازی اساتراتژیک و انتصااب

اینرو ت هد بیشتر مدیریت ارشد موفقیات بیشاتری را در

افرادی چون مادیران داناش ساازمان ،و قهرماناان داناش

اعرای مدیریت دانش در سازمان به ارمغان خواهاد آورد.

مطرح م،باش د .مباحث ،از قبیل درک و درایری کارک اان

تات و هیسبر این باورند که سه موضو کلیدی م،بایست

ی ،سازی شغل ،کار تیم ،موارد مرتبا با ام یات شاغل،

در اعرای نروژههای مدیریت دانش مد نظار قارار ایرناد.

و انگیزش ،از عمله موارد مرتبا با بحاث نیاروی انساان،

موضو اول درک و آااه ،کارک اان نسابت باه مادیریت

بهشمار م،روند .اب اد سازمان ،نیاز شاامل ماواردی چاون

دانش است .عامل دود ت ریف اهداف است که باه درک و

ساختار سازمان ،بارای ناییرش سیساتم مادیریت داناش

اهمیت استراتژیک مدیریت دانش به ع وان یک ابزار کاارا

زیرساخت ها و بحث چگاونگ ،یکپارچاه ساازی سیساتم

بر م ،اردد و عامل سود ف اییتهای اعرای ،است کاه باه

مدیریت دانش با سیساتم عااری ساازمان ما،شاود و در

دنبال توانم دسازی بحث مدیریت دانش برای حمایات از

نهایت در ب د فره گ سازمان ،اعتمااد ناییرش فره اگ

اهداف سازمان ،است (.) 6

یادایری مستمر ارتقای روحیه همکاری و ارتباطات باین

مرتی ز و همکاران بر این باورند که علیریم این که اکثر

افراد و ریسکنییری از موارد مهام ایان مقویاه باهشامار

نروژههای مدیریت دانش کار خود را با ارائه یاک راهحال

م،روند .از طرف ،نقش و عایگاه اب اادی چاون آماوزش

ف اوریک آیاز کرده اناد .فره اگ ساازمان ،و رهباری دو

ف اوری اطبعات اندازه ایاری عملکارد و ایگاوبرداری و

فاااکتور مهاام در موفقیاات برنامااههااای ماادیریت دانااش

نایلوت نیز در مدل به وضوح مشاهده م،شود .این عوامل

م ،باشا د .آن هاا همچ این طا ،یاک نظرسا ا ،عوامال

به نوع ،نقش واسا کاتاییزور یا نیشرانه را بارای احیاای

موفقیت مدیریت داناش را باه نرساش ایاشات د .در ایان

اب اد مختلف مدیریت داناش بار عهاده خواه اد داشات.

نظرس ا ،عامل "ارائه ی ت ریف مشخص از اهاداف" باه

اب ادی که در الیهی بیرونا ،مادل نشاان داده شادهاسات

ع وان یک وظیفه مدیریت ،و در دسته مدیریت ارشد عای

شااامل مااواردی چااون اشااتراک دانااش م ماااری دانااش

ارفاات .همچ ااین عااوامل ،چااون "انگیاازش نرساا ل"

اندازهایری دانش مخاازن داناش سیساتمهاای مادیریت
دانش و ساختار دانش م،اردد (.)35

)Hauschild, S., Licht, T. and Stein, W. (2001
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ع فری و همکاران ( ) 117نیز باه توسا ه یاک مادل

شرکت آمریکای ،ارونای ،و ژان  ،انااد شد .در این نظار
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(اروهاا ،کااارآفرین بااازاری و سلسااله مراتباا )،قاباال

2
ابونوری
مادیریت
اسمعیلهای
هریهاران اظهار میادارد که بسیاری از نروژه

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

"آموزش و تحصیبت" و "ناداش" در دسته م ابع انساان،

-9سؤاالت پژوهش
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عامل

مااادرس و فردوسااا ،در رابطاااه باااا فاااراهم آوردن

کلیدی موفقیت برای مدیریت داناش اساتخراج اردیدناد.

زیرساختهای مدیریت دانش در عهت اعارای بهتار

این عوامل شامل مواردی چون فره گ سازمان ،انگیازش

مدیریت دانش یکسان بودهاست؟ (رتبهب دی کل)،

و مهااارتهااا ماادیریت ارشااد ساااختارها و فرآی اادها و

-آیا عملکرد دانشگاههای مازندران ایبن تهران تربیت

این طبقه ب دی و تحلیل ناسخ های دریافت شده ن

ف اوری اطبعات م،باش د (.)35

مااادرس و فردوسااا ،در رابطاااه باااا فاااراهم آوردن

اسمیت در مقایهای باا تازیاه و تحلیال ساه مطای اهی

زیرساختهای ف  ،در عهت اعارای بهتار مادیریت

ماوردی از دیادااه اساتراتژیک چ این بیاان ما،ک ااد..." :

دانش یکسان بودهاست؟ (رتبهب دی بار اسااس عامال

یافته های تحقی نشانگر این است که سازمانهاای موفا

ف )،

دانش خود را از طری فرآی دهای ساازمان ،م اساب و باه

- 3آیا فره اگ ساازمان ،دانشاگاههاای مازنادران اایبن

صورت اثربخش مدیریت م،نمای د" (.)45

تهران تربیت مدرس و فردوسا ،بارای اعارای بهتار

مات ،نیاز عوامال کلیادی موفقیات مادیریت داناش را

ماادیریت دانااش دارای وضا یت یکسااان ماا،باشااد؟

فره گ سازمانده ،م اساب مادیریت داناش اساتراتژی

(رتبهب دی بر اساس عامل فره گ)

سیستم زیرساختارهای  ITاندازهایری و فرآی دهای مؤثر

- 4آیا عملکرد مادیریت دانشاگاههاای مازنادران اایبن

و سیستماتیک م،داند (.)46
در مامو با توعه به مطای ات ،که در خصاو

تهران تربیت مدرس و فردوس ،در رابطاه باا فاراهم
مارور

آوردن امکانااات الزد باارای اعاارای ماادیریت دانااش

ادبیات مرتبا انااد ارفته است م،توان افت که در اکثار

یکسااان بااودهاساات؟ (رتبااهب اادی باار اساااس عاماال

ایگوهای مادیریت داناش باه نقاش ساه عامال فره اگ

مدیریت)،

سازمان ،عوامل ف  ،و مدیریت اشاره شدهاست.
-11حجم نمونه
-8هدف پژوهش

بااااارای ت یاااااین حاااااام نموناااااه از فرماااااول

هدف از نژوهش حاضار بررسا ،وضا یت موعاود

استفاده م،شاود حاال باا

زیرساختهای الزد برای نیادهسازی مدیریت داناش
در سه حیطهی مدیریت ،فره گ ،و ف  ،در دانشگاه-

توعه به مطایب فوق و فرمول افتاه شاده حاام نموناه

هااای مازناادران ااایبن تهااران تربیاات ماادرس و

برابر  n=345خواهد بود:

فردوس ،م،باشد.

هیأت علم ،هر یک از آنها نسبت به کل اعضاای هیاأت

الزد به یادآوری است که ت داد نمونهی در نظر ارفتاه

علم ،نه دانشگاه فوقاییکر به صورت عدول ذیال ما-،

شده برای هر کاداد از دانشاگاههاای مازنادران اایبن

باشد.

تهران تربیت مدرس و فردوس ،به نسبت ت داد اعضاای
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و تحت ع وان "انگیزش و مهارت" عای ارفت اد .ناس از

-آیا عملکرد دانشگاههای مازندران ایبن تهران تربیت

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

جدول .1توزیع فراوانی تعداد اعضای هیأت علمی در دانشگاههای مورد مطالعه

دانشگاه تربیت مدرس

487

0.144

345*0.144=50

3

دانشگاه مازندران

364

0.108

345*0.108=38

4

دانشگاه ایبن

353

0.105

345*0.105=36

5

دانشگاه فردوس،

665

0.197

345*0.197=68

عمع

N=4301

1

Nh=346

ییا اعضای هیأت علم ،رشاتههاای شایم ،فیزیاک

-11روش نمونهگی ی
در این تحقی

1
اقتصاد

به
اعتماع ،و
ریاض ،و
تربیتدس،
 ،و مه
از بین دانشگاههای ایران دانشگاههای مازندران ایبن ف
انتخاب اردید و همچ ین
دلخواه
علودبه طور
فردوس،
مدرس و
تهران
4

ع وان نمونه آماری انتخاب اردید  .در ضامن افاراد

کشاورزی و دامپزشک ،نزشک ،و رشتههای وابسته علاود

مورد نظر در عام ه آماری با استفاده از روش نمونه-

نایه (ریاض ،فیزیک زیستش اس )،عزء نمایاه اسات ادی

ایری تصادف ،ساده مورد سؤال قرار ارفت.

علود به حساب م،آی د .در ضمن به اسات اد مؤسساه ISI
سهم

رشته اول در تویید علم ایران عبارت د از:
شیم،

-12تعیین رواس تحقیق

3

طب بایی ،
فیزیک

روای ،مورد نظر در این تحقی اعتبار محتاوا و اعتباار

4

سازه م،باشد از آناائ،که نرسش امه طراح ،شاده بارای

5

مه دس،

تحقی حاضر به تأییاد اسااتید مادیریت و کارش اساان و

6

زیست ش اس،

متخصصان نژوهش و تحقی رسیدهاست؛ ب ابراین م،توان

7

تحقیقات زیست نزشک،
علود زمین و فضا
ریاضیات

ادعا نمود که ابزار اردآوری و انادازهایاری باهکارارفتاه

9

شده در تحقی حاضر دارای اعتباار محتاوا ما،باشاد .در

8

ضمن طب یافتههای تحقی ؛ نتای حاصل از نموناه کاه از

1

طری نرسش امه صاورت نییرفتاهاسات مباان ،نظاری و

علود اعتماع،

تئوریک مدیریت دانش را به خوب ،ش اسای ،نمودهاسات.

بهداشت و حوزههای حرفهای
روانش اس،
2
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دانشگاه تهران

1510

0.447

345*0.447=154
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ردیف

دانشگاه

ت داد اعضای هیأت علم،

اسمعیل ابونوری

2

در رابطه با انتخاب ن

م،توان بیان نماود کاه نرسشا امه مزباور از روایا ،ساازه

3

برخوردار است.

دانشگاه مورد نظر باید افت که اویین دییل انتخاب آنها

-13ب رس پاساس تحقیق

عامع بودن آنها و دیگری دسترس ،به عوامع میکور از طری دوستان و عبقه

با توعه به ای که امروزه در اکثر تحقیقاات بارای محاسابه

شخص ،نویس داان به دانشگاههای مورد نظر بودهاست.
2

نایای ،ابزار از روش آیفای کرونباخ استفاده ما،شاود در

Institute for Scientific Information
3
Chemistry
4
Clinical Medicine
5
Physics
6
Engineering
7
Biology
8
Biomedical Research
9
Earth & Space Sciences
10
Mathematics
11
Social Science
12
Health & professional Fields
13
Psychology

22

الزد به یادآوری است که برای ت یین نمونه برای دانشگاههای ،که فاقد یک ،از
شش رشته مورد نظر [شیم ،فیزیک ف  ،و مه دس( ،ترعیحاً مه دس ،شیم)،
ریاض ،اقتصاد و علود اعتماع ]،بودند از رشتههای همطبقه آنها استفاده
اردید .برای مثال دانشگاه ایبن فاقد رشتهی اقتصاد بود ییا باای اعضای
هیأت علم ،رشتهی مزبور از اعضای هیأت علم ،رشتهی مدیریت ص ت ،و
بازراان ،استفاده اردید.
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رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

نرسش امه استفاده شده است .و مقدار آیفای کرونباخ برای

وض یت نرمال بودن متغیرهاای تحقیا اطمی اان حاصال

تحقی حاضر  1474م،باشد کاه حااک ،از نایاای ،قابال

ک یم که این کار توسا آزمون کویماواراف -اسامیرنوف

قبول نرسش امه مورد استفاده در این نژوهش م،باشد.

انااد م،شود که طراح ،فرضها به صورت زیر است:
متغیر مربوطه نرمال استH0: .

 -14تحلیل اسخباط دادهها
-1-14وضعی

متغیر مربوطه نرمال نیستH1: .

ن نال بودن نخغی های فن ،

ف هنگ و ندس سخ
جدول  . 3وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکز تصمیمگیری ،ضعف بازاریابی ،ضعف امكانات زیربنایی و خدمات گردشگری

متغیرها

عدد م اداری

نتیاه نرمال بودن

عامل ف ،

0.01

ییر نرمال

عامل فره گ

0.000

ییر نرمال

عامل مدیریت،

0.008

ییر نرمال

مأخی :یافتههای تحقی
با توعه به ای که  sigتماام ،عوامال کاوچکتر از 1/15

-2-14مرنون ن بوط به رتبهبنادی دانشاگاه-

است م،توان افت که توزیع همه عوامل فوق ییر نرمال

-

های ننخبب ب اساز نخغیا رس ساا

ماا،باشااد .یاایا باارای آزمااون فرضاایات از آزمااونهااای

های ندس س

نانارامتریک استفاده م،اردد.
سؤال
فرضیات
نژوهش،
فرضیات آماری

دانش

 -1-2-14رتبهبندی کل
سطح زیرساختهای مدیریت دانش در دانشگاههای م تخب چگونه م،باشد؟

فرض صفر:

سطح زیرساختهای مدیریت دانش در دانشگاههای م تخب در حد مساوی م،باشد.

فرض یک:

سطح زیرساختهای مدیریت دانش در دانشگاههای م تخب در حد مساوی نم،باشد.

فرض صفر:

H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5

فرض یک:

حداقل یک ،از عفت تساویهای باال برقرار نم،باشدH1: .

نخاسج ارنون ک وسکال والیس

اروه
کارش اسان

دانشگاه

میانگین رتبهای

رتبه

مازندران

95496

چهارد

ایبن

5 4 5

ن ام

تهران

49436

سود

تربیت مدرس

684 5

دود

فردوس،

73433

اول

محاسبه شدهX2
154371

سطح م ،داری

میزان خطای مااز

نتیاه آزمون

14111

1415

H0رد
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ایاان نااژوهش نیااز از ایاان روش باارای محاساابه نایااای،

قبل از وارد شدن باه مرحلاه آزماون فرضایههاا بایاد از

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری
2
ابونوری
رتبه سود دانشگاه مازنادران در رتباهاسمعیل
دانشاگاه
چهاارد و

نتیجه آزمون :با توعه آزمون از یحاظ سطح زیرسااخت-
هااای ماادیریت دانااش دانشااگاه فردوساا ،در رتبااه اول
دانشگاه تربیت مدرس در رتباه دود و دانشاگاه تهاران در
 -2-2-14رتبهبندی ب اساز لانل فن

نژوهش،
فرضیات آماری

فرض صفر:
فرض یک:

سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل ف  )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی م،باشد.
سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل ف  )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی نم-،
باشد.

فرض صفر:

H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5

فرض یک:

حداقل یک ،از عفت تساویهای باال برقرار نم،باشدH1: .

نخاسج ارنون ک وسکال والیس

اروه
کارش اسان

دانشگاه

میانگین رتبهای

رتبه

مازندران

7 4 9

ن ام

ایبن

974 9

چهارد

تهران

49468

سود

تربیت مدرس

41438

دود

فردوس،

934 7

اول

محاسبه شدهX2

سطح م ،داری

میزان خطای مااز

نتیاه آزمون

14111

1415

H0رد

9 4663

نتیجه آزمون :با توعه آزمون از یحاظ ساطح عامال ف ا،

رتبه دود و دانشگاه تهران در رتبه سود دانشگاه اایبن در

دانشگاه فردوس ،در رتبه اول دانشگاه تربیات مادرس در

رتبه چهارد و دانشگاه مازندران در رتبه ن ام قرار دارند.

 -3-2-14رتبهبندی ب اساز لانل ف هنگ
سؤال
فرضیات
نژوهش،
فرضیات آماری

سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل فره گ )،در دانشگاههای م تخب چگونه م،باشد؟
فرض صفر:
فرض یک:

سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل فره گ )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی م،باشد.
سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل فره گ )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی نم-،
باشد.

فرض صفر:

H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5

فرض یک:

حداقل یک ،از عفت تساویهای باال برقرار نم،باشدH1: .
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سؤال
فرضیات

سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل ف  )،در دانشگاههای م تخب چگونه م،باشد؟
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ایبن در رتبه ن ام قرار دارند.

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

دانشگاه

میانگین رتبهای

رتبه

مازندران

1 4 5

چهارد

ایبن

36478

ن ام

تهران

74467

سود

تربیت مدرس

5 46

اول

فردوس،

اروه
کارش اسان

محاسبه شدهX2

دود

4497

سطح م ،داری

میزان خطای مااز

نتیاه آزمون

14111

1415

H0رد

374693

نتیجه آزموون :باا توعاه آزماون از یحااظ ساطح عامال

دانشگاه مازندران در رتبه چهارد و دانشگاه ایبن در رتبه

فره گ ،دانشاگاه تربیات مادرس در رتباه اول دانشاگاه

ن ام قرار دارند.

فردوساا ،در رتبااه دود و دانشااگاه تهااران در رتبااه سااود
 -4-2-14رتبهبندی ب اساز لانل ندس سخ
سطح زیرساختهای مدیریت دانش (عامل مدیریت )،در دانشگاههای م تخب چگونه م،باشد؟

سؤال

فرضااااااایات فرض صفر:
نژوهش،
فرضیات آماری

سطح زیرساختهای مدیریت دانش(عامل مدیریت )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی م،باشد.

فرض یک:

سطح زیرساختهای مدیریت دانش(عامل مدیریت )،در دانشگاههای م تخب در حد مساوی نم،باشد.

فرض صفر:

H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5

فرض یک:

حداقل یک ،از عفت تساویهای باال برقرار نم،باشدH1: .

نخاسج ارنون ک وسکال والیس
دانشگاه

میانگین رتبهای

رتبه

مازندران

35476

چهارد

ایبن

14 9

ن ام

تهران

48477

سود

تربیت مدرس

5941

اول

فردوس،

8465

دود

اروه

محاسبه شدهX2

سطح م ،داری

میزان خطای مااز

نتیاه آزمون

کارش اسان

784359

14111

1415

H0رد
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نخاسج ارنون ک وسکال والیس

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری
2

فردوساا ،در رتبااه دود و دانشااگاه تهااران در رتبااه سااود

فره گ سازمان ،موعود عامل حمایاتک اده از مادیریت

دانشگاه مازندران در رتبه چهارد و دانشگاه ایبن در رتباه

دانش نیست ( .)55نژوهش ناویین و ماسون (  ) 11نشان

ن ام قرار دارند.

م ،دهاد کاه مهمتارین ماانع در اعارای مادیریت داناش
فره گ سازمان ،ساازمان ،موعاود اسات ( )56ناژوهش

-15بحث و نخیجهگی ی

ییبااوویتز (  ) 88نشااان ماا،دهااد کااه وض ا یت فره ااگ

هاادف اساساا ،ایاان نااژوهش رتبااهب اادی دانشااگاههااای

سازمان ،برای نشتیبان ،مدیریت دانش کامبً م ف ،اسات و

فردوس ،تربیت مادرس تهاران مازنادران و اایبن بار

هیچ ع به رسم ،از فره گ سازمان ،وعاود نادارد کاه از

اساس زیرساختهای مدیریت دانش بودهاسات .ب اابراین

مدیریت دانش حمایت ک د (  .)5یافتههای ایان ناژوهش

نس از مطای ه مبان ،نظری و نژوهشا ،عوامال تأثیراایار

نیز نشان م،دهد که فره گ حاکم بر دانشاگاه باا فره اگ

ش اسای ،و بررس ،شدند ف اوری اطبعات به ع وان یک،

مت اسب مدیریت دانش مغایر است .چ ین فره گ ،موعب

از عوامل تأثیرایار بر استقرار مدیریت دانش بود که تأیید

احتکار دانش م،شود به عقیده برخ ،از نویسا داان ایان

شد .فرآی دهای مدیریت دانش به طور عماده بار ف ااوری

نو فره گ ییر رابطهای دیوانساالری و وظیفهای اسات.

اطبعات مبت  ،اسات کاه در واقاع تساهیلک اده فرای اد

بدیه ،است چ ین فره گ ،س خیت ،با مدیریت داناش کاه

مدیریت دانش است .مبان ،نظری و نژوهش ،مت ددی باه

نیازم د یاک فره اگ مشاارکت ،باا ارتباطاات چ دااناه و

اهمیاات ف اااوری اطبعااات اشاااره کااردهانااد از عملااه

حمایت ،است ندارد ب ابراین برای این که مدیریت داناش

داونپورت و نروساک ( ) 889رادی گ ( ) 889ماایهوترا

را مسااتقر ک اایم نیازم ااد تحااول فره گاا ،هسااتیم و بایااد

(  ) 11عادی ) 394( ،م تقدنااد کااه ف اااوری اطبعااات

فره گ ،بر سازمان حاکم شود که از احتمار دانش اعت اب

سرعت نخش و زیرساخت فرای د مادیریت داناش اسات

و فضای توأد با صمیمیت و اعتماد خل ک د .عامال مهام

( )51 48 49 47ناژوهش یحیاا ،و اااو (  ) 11نشااان

دیگر در استقرار مدیریت داناش نیاروی انساان ،و شایوه

م،دهد که مدیریت دانش شکل تکاملیافتهای از مادیریت

مدیریت سازمان ،م،باشد توانای ،نیروی انسان ،برای کار

نیروی انسان ،و ف اوری اطبعات است (  )5هماانطاور

در شرایا عدید و بهرهایری از دانش و اطبعات موعود

که مبحظه م،شود ف اوری اطبعاات یاک عامال مهام و

و انتقال آن عامل ت یینک ادهای در نیاادهساازی مادیریت

تأثیرایار بر فرای د مدیریت دانش است .عامال تأثیراایار

دانش است با این که مبان ،نظری و نژوهش ،بار اهمیات

دیگر در استقرار مدیریت دانش فره اگ ساازمان ،اسات

نیروی انسان ،تأکید کردهاند از عمله هویوتزک) 11 ( ،

فره گ سازمان ،اساس موفقیت مدیریت دانش است کاه

دراکاااار ( ) 885دانااااشفاااارد ( ) 395و برااااارون

مبان ،نظری بر اهمیت آن تأکید کاردهاناد .یاونز () 114

( ) 115م تقدند که در ساازمانهاای داناشمادار نیاروی

داونپورت ( ) 888ییبوویتز (  ) 88م تقدند که موفقیات

انسان ،باارزشترین سرمایه ساازمان محساوب ما،شاوند

مدیریت دانش مستلزد ایااد فره گ سازمان ،قاوی اسات

( .)61 58 59 57عدی ) 394( ،م تقد است که نیاروی

 .)53 5عادی،

انسان ،زیرساخت مهم مدیریت دانش است( )48نژوهش

( ) 394حسنزاده ( ) 395فره گ سازمان ،را به ع اوان

کانتر و باندورا ( ) 114نشان م،دهد کاه نیاروی انساان،

زیرساخت مهم مدیریت دانش مطرح ما،ک اد ()54 48

توانم ااد باار فرای ااد ماادیریت دانااش تدثیرااایار اساات و

تا از مدیریت داناش حمایات ک اد (6

اما نژوهشهای صورت ارفته در این زمی ه نشان م،دهاد

مهمترین راهکار توانم دسازی نیروی انساان ،را مهاارت-

که فره گ سازمان ،موعود مان  ،برای اساتقرار مادیریت

آموزی کارک ان م،داند اما یافتههای ایان ناژوهش نشاان
م،دهد عبیریم وعود نیروی انساان ،توانم اد وضا یت
322
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مدیریت ،دانشاگاه تربیات مادرس در رتباه اول دانشاگاه

نژوهش خود به این نتیاه رسیدند که در ایلب سازمانهاا
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نتیجووه آزمووون :باا توعااه آزمااون از یحاااظ سااطح عاماال

اسمعیل
ابونوری ) در
عاونز ( 11
دانش در سازمان تلق ،م،شود مارچ و

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش



حمایت مادیریت ،م اساب نما،باشاد .تحقیا حاضار در

ارائهی مدل بوم ،برای ارزیاب ،سطح مدیریت دانش



اندرکاران مؤسسات آماوزش عاای ،را نسابت باه اهمیات

ارائهی مدل بوم ،برای رتبهب دی دانشگاههای کشور

مدیریت دانش در فرای دهای دانشگاه ،و نقاش ماؤثر آن

و مقایسه آن با سایر مدلهای رتبهب دی


در تویید دانش آااه سازد و با ارائه راهکارهای ،مسائوالن

ارزیاب ،عملکرد دانشگاههای م تخب بر اساس مادل

را در اعرای بهتر مدیریت دانش یاری رسااند .در ضامن

 EFQMو مقایسااه آن بااا سااایر روشهااای ارزیاااب،

مهمترین یافتههای این تحقی حاک ،از این است که:

عملکرد مثل سطح مدیریت دانش یا عوامل تأثیرایار

 رتبهبندی کلی دانشگاههای منتخو

بر مدیریت دانش

بور اسوا

زیرساختهای مدیریت دانش بوه ترتیو

زیور

ننابع و نا ذ

میباشد:
 -1دانشگاه فردوس - ،دانشگاه تربیت مدرس -3

1. Cave, M. & Hanney, S. (2002).
Performance
Indicators
for
Higher
Education and Research, Output and
Performance Measurement in Government,
London, Jessica Kingsley Publishers, P.5985.

دانشگاه تهران  -4دانشگاه مازنادران و  -5دانشاگاه
ایبن
 رتبوهبنودی دانشوگاههوای منتخو

بور اسووا

.2

زیرساختهای مدیریت دانش (عامل فنی) بوه
ترتی

زیر میباشد:

 دانشگاه فردوس - ،دانشگاه تربیت مدرس -3.8

دانشااگاه تهااران  -4دانشااگاه ااایبن و  -5دانشااگاه
مازندران
 رتبوهبنودی دانشوگاههوای منتخو

بور اسووا

.1

زیرساختهای مدیریت دانش (عامل فرهنگ)
به ترتی

زیر میباشد:

 -دانشگاه تربیت مدرس  -دانشگاه فردوس-3 ،

.5

دانشگاه تهران  -4دانشگاه مازنادران و  -5دانشاگاه
ایبن
 رتبوهبنودی دانشوگاههوای منتخو

بور اسووا
.1

زیرسوواختهووای موودیریت دانووش (عاموول
مدیریتی) به ترتی

زیر میباشد:

دانشگاه تربیت مدرس  -دانشاگاه فردوسا-3 ،دانشگاه تهران  -4دانشگاه مازنادران و  -5دانشاگاه
.3

ایبن
-16پیشنهادات ب ای تحقیقات مت


رتبهب دی دانشاگاههاای م تخاب بار اسااس ساطح
مدیریت دانش
322

دادرس یگانهه م مد هه ()6831؛ ارزشههبا ک رههار د
نام ها آموزشک در سازمانها تولب و خ ماتکم
ته ه انم سههازمان اسههکاد و رها لان ه میههک هههور
اسالمک ای ان.
سانبالم ک.راس ()6831؛ تعالک و ارزیا ک در آمهوز
عالک :دی گاه هها هب ال ییهکم ت ه ویه ا مبه م
ته انم م رز تدقبقات عی ک رشور.
مد م آئب و ه کاران ()6836؛ انه االالعهات و
رتبه که دانشههک هههها شزشههکک ایه ان در مق ه
شزشکک ع ومک 6831م ته انم نشه مد ه م پها
اول.
اصههالي،کم مد ر هها ()6836؛ رسههک رو ههها
رتب ه ک ه  :رو تدیبههس سیهههی م اتبههکم مو وع ه
گزار ها گ وه ارزشبا ک آموزشکم تهه انم سهازمان
سکوش آموز رشورم گزار ش اره /3ب.61/3/8/
عباسکم زه ه و مه ش یه ()6833؛ رسهک تهیرب
ف هکههس سههازمانک هه ا هه ا مهه ی ی دانههش در
رها لان ها م رز دانشگاههها وا ههه ه وزارت
عیههو م تدقبقههات و فکههاور م دومههب رکی ه ان میههک
م ی ی دانش .ته ان.
ريب ههکم يهههب و ه کههاران ()6832؛ رتبهه کهه
دانشگاهک :ورتم رو م تو بات؛ مو وع مقاالت
پهس و هیه ب نشه رؤسها دانشهگاههام تهه انم
سازمان سکوش و آموز رشورم چ دو .
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راستای این امر صورت ارفته تا ای که مسائوالن و دسات

در دانشگاههای عهان اسبد

عیسی نیازی و اسمعیل ابونوری

09  شماره/  سال هجدهم/ 09 دی/  دانشگاه شاهد/ مديريت و پيشرفت/  دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.50

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:54 IRDT on Wednesday June 20th 2018

2

ابونوری
اسمعیل
Overview
and Interpretation, Organization

)؛ ربیبهه و ارزیهها ک آن در6831(  ازرگههانم عبههاس.3
 نگاهک تو ها میک و ب ال ییهکم:آموز عالک
مو وع مقاالت نلههب س بکار آموز عهالکم یه
دو م ته انم انهشارات دانشگاه عالم الباالبائک
)؛ شاخص ها آموز عهالک6811(  ويب م ش ی خ.1
)م تههه انم سههازمان نامهه و6812-6813( در ای ه ان
. ود
)؛ ارزشبا ک ع یک دها و هود6838(  م تضو م شه ناز.61
218 ربیب آموزشکم دانشگاه شهب هشهکم ص
)؛ رتبه که6836(  یادگارزادهم غالم ا و ه کهاران.66
 هه ورتهههام شهه وهشههها و تو بههاتم:دانشههگاهک
مو وع مقهاالت پههس و هیه هب نشهه رؤسها
.دانشگاههام سازمان سکوش رشور
)؛ م ی ی دانهش و آمهوز6831(  نع هکم مد عیک.62
 میاهبم و رهباف هام نام آموز عهالکم شه اره:عالک
62

studies, Vol.6, No.16, pp:1021-1046
22. Lee,
Soonmook
&
et
al,(2002),
Representation of Tacit Knowledge in
Organization,
Available
at:
www.abla.edu.gr/ok/2002
23. Malhotra
Yogesh,(2003),
Measuring
Knowledge Assets of a nation: Knowledge
Systems for Development, New York City,
New York
24. Nonaka, I. & Konno, N. (1998), The
Concept of –BA- Building a Foundation for
Knowledge
Creation,
California
Management Review, 40(3), pp.96-106.
25. Sykes, Chris & Treleaven, Lesley (2005),
Loss
of
Organizational
Change
Management, Journal of Knowledge
Management, 18(4), pp. 69-78.

 ريب بانم ي ب و شامک زنوانکم هانب (زودآیک )؛ تیرب.21
عوامس ف هکس سازمانک اسهق ار ف آیک ها م ی ی
دانش در معاون فکاور و نام ریز سهازمان امهور
.مالباتک رشورم فصیکام عیو و فکاور االالعات
)؛6833(  فای سههههونم نوزف و الرو م مهههارک مهه.23
مبايث ریب در م ی ی دانش ی م ت ه اي ه
عی ن اد و خ یوه سهیب م تهه انم مؤسهه رههاب
.مه ان نش م پا اول

13. Anantatmula, Vittal(2004), Criteria for
Measuring Knowledge Management Efforts
in Organizations, theses of PhD, George
Washington University
14. Alazmi,
Mutirion
and
Zairi,
Mohammad,(2003),
Knowledge
management critical success factors, in:
Journal of knowledge management, Vol.3,
No.15, pp:107-136
15. Marshal, C. & Rossman, G. (1999),
Desining Qualitative Research, Thousand
Oaks, CA: Sage.
16. Davenport, T. H. (1998), Successful
Knowledge Management Projects, Sloan
Management Review, 10(5), pp.78-91.

28. Kulkarni, Uday & et al,(2006), Measuring
Knowledge Management Capabilities,
Arizona State University, Available at:
www.emeraldinsight.com
29. Thornton, Steve & McCracken, Chrissie,
(2005), Putting the Human Touch into
Knowledge Management, VINE: The
journal of information and knowledge
management systems, Vol.35, No.3,
pp.149-155
30. Vestal,
Wesley,(2002),
Measuring
Knowledge
Management,
American
Productivity & Quality Center
31. Argyris, C., (1991), Teaching smart people
how to learn. Harvard Business Review,
Vol.3, No.69, pp:99-109

17. Gandhi,
S.
(2004),
Knowledge
Management & Refrence Services, The
Journal of Academic Librarianship, 30(5),
pp.45-53.
18. Schein, E. H. (2001), Three Cultures of
Management: The Key to Organizational
Learning
in
the
21st
Century,
Http://www.learning.mit.edu/ves/wp/1001.
html

)؛ تببهب و6833(  الب سام غالمعیک و اورمزد م نوشب.82
:سکوش عوامس زمبک ا ا اسهق ار م ی ی دانهش
م الع مورد در ش ر میک شلش فه آوردههها
)نیهک ای ان (مک ق ته ان)م فصیکام شبا (پشهمانه از
.11-81 :21 م ی ی م

)؛ مه ی ی دانههش و6838(  ي به زادهم مد ه ر هها.61
آموز عالکم دای هال عارف آموز عهالکم وورپبهان و
 کبههاد: دیگهه انم وزارت عیههو م تدقبقههات و فکههاور
.دانشکام زرگ فارسکم ته ان
)؛ مه ی ی دانهش؛6838(  سه رار آرانهکم مد ه ر ها.21
 پهالش دو دهه اخبه:ه و و یها تولبه دانهش
دانشگاهها و مؤسههات آمهوز عهالک ناشه م تهه انم
.انهشارات ووم پا اول

33. Holsaile, C. W., & Josh, K.,(2000),
Exploring
secondary
activities
of
knowledge chain. Knowledge and process
management, Vol.3, No.11, pp:3-31

)؛6833(  عی فارسانکم واد و و انکزادهم و اله.81
توسع وا یب ها سازمانک و اسه ات هها مه ی ی

21. Blackler, F.(1995), The Knowledge,
Knowledge Work and Organization: An

322

MBA:
International
Business
Management&
Consulting,
Germany:
University of Applied Sciences.

دانشم دومب رکی ان میهک مه ی ی دانهشم م رهز
ه ایشها ب ال ییک راز ته ان
.  و اخهوانم.م ر ایکنورم ج.م ا رسولم ا.  عی م.85
)؛ م الع ه ت ببقههک رویک دههها ان ه ازهگب ه2113(
دارایههکههها دانههشم شکو ههب رکیه ان ههب ال ییههک
.مهک سک صکای م ته انم ای ان

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:54 IRDT on Wednesday June 20th 2018

)م6113( اچ و ش وسههاکم الرنهه
يهب ري ان س شهف تهه انم

 داونپههورتم تههام.13
م ی ی دانشم ت
ساشکو
 موفقب ه در:)م مه ی ی دانههش6113(  رادیکههسم آله.13
مد يهب
اوهصاد هانک مبهکک االالعاتم ت
ل بیکم ته انم انهشارات س
49.Malhotra, Y. (2002), Role of organizational

36. Benjamin Loh & et al,(2003), Applying
Knowledge
Management
University
Research, Singapore
37. Liebowitz,
J.,(1999),
Developing
Knowledge
Metrics
for
Measuring
Intellectual Capital, Journal of intellectual
capital, Vol.1, No.1

learning in knowledge management,
Available at: www.brint.com.

ه

 ي ر ه:)م م ه ی ی دانههش6831(  ع ه لکم ف یبهها.51
. ف اسو دانشم ته انم انهشارات ف شکاخهک ان یش

)؛ رسک زی ساخ ها م ی ی6831(  هاشمشورم لبال.83
دانش در سازمان اسکاد و رها لانه میهک ههور
اسالمک ای انم شایان نامه رارشکاسهک ارشه م دانشهگاه
.الزه ا

51. Yahya, S. & Goe, M. K. (2002), The role of
technology in knowledge management,
Journal of knowledge management, Vol.6,
no.5, pp.79-86
52. Lopez, S. P. & Jose, M. P. (2004),
Managing knowledge: the link between
culture and organizational learning, Journal
of knowledge management, Vol.8, No. 6,
pp.93-104

39. Davenport, T. & Prusak, L. (2000),
Working Knowledge, Boston, MA: Harvard
Business School Press.
40. Bhatt, G.D. (2001), Knowledge Creation
and Management between Technologies
and People. In Journal of knowledge
management, Vol.1, No.5, pp:68-75
41. Boisot, M., H.,(1998), Knowledge Assets:
Securing Competitive Advantage in the
Information Economy, Oxford: Oxford
University Press
42. Cockasmell, D. (2002), Challenges and
prospects
of
applying
knowledge
management in research centers of USA,
Organization studies, Vol.7, No.18, pp:403417
43. Metaxiotis, K. S. (2005), Knowledge
creation
and
management
between
technologies, technologies and people. In
Journal of knowledge management, Vol.1,
No.5, pp:68-75

 آمهوزهههایک از:)م م ی ی دانهش6116(  لببوویهزم ک.58
مهک سههک دانههشم ت ه مد ه يهه زادهم تهه انم
. سازمان م ی ی و نام ریز
)م رسک عوامهس زی سهاخهک6835(  يه زادهم مد.51
مه ی ی دانههش در دوله م رسههال درهه م دانشههگاه
ف دوسک
55. March, E. & Jones, G. (2002), Knowledge
management education, Kogan page,
London, pp.130
56. Pauleen, D. & Mason, D. (2002),
Newzealand
knowledge
management:
barriers and drivers of knowledge
management uptake, Journal of knowledge
management, Vol. 8, No. 5, pp.23-54
57. Holowetzki, A. (2002), The Relationship
between knowledge management and
organizational culture.

)م شکاسهایک6833(  رهکوردم رهکورد و مد ه م اصه.11
عوامس ریبه موفقبه سبهههم مه ی ی دانهش در
دانشههک هههها و م ارههز آمههوز عههالک تهه انم نشه ی
م صهص6 م شه اره6 م ی ی فکاور االالعهاتم دوره
52-83

م26 )م پالشها مه ی ی در سه ه6115(  درار م شبه.53
.عب ال ا ر ایک ن ادم ته انم انهشارات ف ا
ت
)م اداره ار لش سازمانهها6835(  دانشف دم ر اهلل.51
631 دانشمدورم ماهکام ت ب م ش اره
)م مبانک م ی ی دانهشم ت ه2115(  گ نم ایان.11
مد وه مانک و سب مد او م تهه انم موسهه
تدقبقات و آموز م ی ی

45. Smith, K. (2005), From Knowing to Doing:
A framework for understanding the
evidence-into-practice agenda, Discussion
Paper 1. St Andrews, UK:Research Unit for
Research Utilisation, University of St
Andrews. (available athttp://www.stand.
ac.uk/~cppm/
under
RURUO’Malley,
Dolores and Geoff O’Donoghue.
46.Mathi, K. (2005). Key Success Factors for
Knowledge Management, Master Thesis,

326

09  شماره/  سال هجدهم/ 09  دی/  دانشگاه شاهد/ مديريت و پيشرفت/  دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.50

رتبهبندی دانشگاههای منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش

