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 هاي منتخبدانشگاههاي مدیریت دانش در بندي مؤلفهاولویت
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 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1

  دانشجوي دکتري آینده پژوهی، دانشگاه تهران3و2
  
  

  
  چکیده

هاي تهران، در دانشگاه "مدیریت دانش"هاي بندي مؤلفههدف پژوهش حاضر، اولویت
براي انجام این . الزّهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي استاصفهان، تربیت مدرس، 

پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردي از پرسشنامه اي استفاده شد که پس از سنجش روایی 
نفر از اعضاي هیأت علمی  355بین  ،ايبندي شده سهمیهگیري طبقهو پایایی بر اساس نمونه

هاي پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل داده. گردیدالذکر توزیع هاي منتخب فوقدانشگاه
ها نشان داد هاي حاصل از تجزیه و تحلیل دادهیافته. صورت گرفته است SPSS16افزار نرم

و  فرضیات  . هاي مورد مطالعه اهمیت یکسان ندارندهاي مدیریت دانش در دانشگاهکه مؤلّفه
  .تحقیق نیز بر اساس یافته ها رد گردید

  
سنجش و ، اولویت در مدیریت ،دانشگاه هاي ایران ،مدیریت دانشارزیابی  :هاي کلیدي واژه

  .ارزیابی
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  مقدمه
هاي اي اطّالعاتی است که در آن به تدریج فن آوريجامعه فراصنعتی امروز، جامعه
 در حوزه  تجارت شناخت رو به. دهندافزا میهاي دانشنیروافزا جاي خود را به فن آوري

ها وجود دارد رشدي در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی براي سازمان
)Benjamin et al, 2003 .(ها و قدرتمندترین بخش اعظم سرمایه  سازمان ،خود،دانش

 ,Boisot(ها باید بر مدیریت آن تأکید کنند سازمان ،ها شده است؛ پسموتور تولید سازمان

2003.(  
توان می ،هاهاي آن در حیطه  عملکرد سازمانتحلیل دانش و اهمیت ویژگیبا بررسی و 

ها به یک روز براي ادامه  حیات سازماندریافت که برخورداري از دانش و اطّالعات به
مدیران نیز در این موقعیت آشفته یعنی مدیران . ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است

اگر سازمانی نتواند شکل  .هستند) تم مدیریت دانشدانشِ سیس(جدید، نیازمند دانش جدید 
هاي صحیحی از سیستم مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار برد، در عرصه

  .با مشکل مواجه خواهد شد ،رقابتی جهانی
در همین . دغدغه  مدیران، ارزیابی مستمر این سیستم مدیریت دانش است ،از سوي دیگر

- گیري مدیریت دانش تالش میبراي اندازه ،هاي مختلفاز روش حال محققان با استفاده

اي حیاتی براي ارتقاي عملکرد به سرمایه ،دانش بسرعت ،در نتیجه). Vestal, 2002(کنند 
گیري دانش سازمان توسط مدیریت ها و اندازهها تبدیل و ایجاد شاخصآینده  سازمان

اي مدیریت دانش،امري کامالً حیاتی شده هگیري در مورد فعالیتعالی به منظور تصمیم
گیري درباره  میزان و مدیران نیز با مشکالت تصمیم). 1387فایرستون و همکاران، (است 

چگونگی اعمال مدیریت دانش جهت دستیابی به عملکرد مناسب و نیز با مسائل مضاعف 
یجادکننده  ا ،زیرا مدیران(ها مواجه هستند هاي مدیریت دانش در سازمانشدن نقش
مطالعات متعددي مفهوم عملکرد ). ها هستندهاي مدیریت دانش در سازمانزیرساخت

مدیریت دانش را براي تشریح بهبود عملکرد میان قابلیت موجود سازمان و قابلیت بهبود 
به  ،)مرور ادبیات تحقیق(وسیله مدیریت دانش پیشنهاد کردند، که در مباحث بعد به

  .شودا اشاره میصورت خالصه به آنه
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  بیان مسأله تحقیق
ها ایجاد نوآوري ،از دیرباز. ترین مراکز تولید و اشاعه  دانش هستندها عمدهدانشگاه

و در نتیجه خلق دانش جدید از مهمترین کارکردهاي مؤسسات آموزش عالی به شمار 
بیشترین اهتمام جامعه  دانشگاهی درجهت ارتقاي دانش و  ،آمده و در این راستامی

این منابع نه تنها . مندي از منابع موجود بوده استهاي فکري با بهرهتقویت سرمایه
گیرد که الزم بلکه نیروهاي فکري و منابع انسانی را نیز دربر می ،منابع اطّالعاتی

اي سازمان گونهد و بهشناسایی شون ،هاي صحیح مدیریتاست با کاربرد شیوه
  ).1383زاده، حمیدي(برداري قرار گیرند مورد بهره ،یافته

بخوبی معلوم و آشکار است که مؤسسات دانشگاهی در مقام مراکز تولید و اشاعه  
متا .بیش از هر سازمان دیگري نیازمند اجراي دقیق مدیریت دانش هستند ،دانش

در کشور ما تاکنون توجه کافی به ،دانش هستندها خود مخازن سفانه با آنکه دانشگاه
هاي فکري و دانش تولید شده به وسیله  جامعه  دانشگاهی مبذول نگردیده و سرمایه
صورت  –دانش مفهومی  –گونه کنترلی بر دانش غیرمکتوب هیچ ،تا امروز ،از جمله

آوري و عصورت سیستمی و یکپارچه جمنگرفته و دانش مدون در داخل نیز بندرت به
است که این ضعف مدیریتی سبب شده. استمدیریت شده ،منددر چارچوبی نظام
ناشناخته و دور از دسترس  ،هاي ارزشمند موجود براي همیشهبسیاري از سرمایه

 ،از سوي دیگر. باشند و بسیاري از خألهاي موجود همچنان برجاي خود باقی بمانند
ها را به دانشگاه ،اخل و فقدان یک رویکرد تجاريعدم توجه به دانش تولید شده در د

ها، آثار و است که بسیاري از این دانشلحاظ مادي نیز متضرّر نموده و سبب شده
 ،تحقیقات علمی استادان توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطّالعاتی

  ).همان منبع(ها فروخته شود به خود دانشگاه ،دوباره
هاي پیشرفته  اطّالعات و ارتباطات و از جمله آوريه گسترش فنتردیدي نیست ک

کمک فراوانی به این مهم نموده و مدیریت  ،هاي اخیراینترنت و اینترانت در سال
ایجاد تسهیالتی مانند . پذیر ساخته استها امکاناثربخش کلّیه  منابع را در تمام بخش

عنوان فن آوري اطّالعات به انتقال به... هاي مباحثه و پست الکترونیک، وبالگ، گروه
-ها میوجود این نوآوري.استمؤثّر اطّالعات و نشر سریع دانش کمک شایانی نموده
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گیري سزاوارتر از منابع در آینده به تواند نویدبخش اشتراك بیشتر دانش و بهره
  .ها باشدمنظور افزایش اثربخشی، شایستگی و نوآوري در دانشگاه

هاي مدیریت دانش در بندي مو لّفهه با توجه به مطالب یاد شده، به اولویتاین مقال
هاي تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزّهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و دانشگاه

  .پردازدرازي از دیدگاه اعضاي هیأت علمی آن دانشگاه ها می
 

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 
هایی محور مطرح می شود، این است که سازمانامعه  دانشاز جمله مباحثی که در ج

توانند ارزش سرمایه  دانش که خواهان موفّقیت در جامعه  اطّالعات جهانی هستند، می
در این ). 2003بویست، (خودشان را شناسایی و در ایجاد و توسعه آن تالش کنند 

باق با تغییرات محیط راستا، انواع مؤسسات به منظور بقا و توسعه  خویش و انط
رقابتی پیرامون، نیازمند اجراي اثربخش مدیریت دانش هستند و اگر سازمانی نتواند 

هاي رقابتی با دانش مورد نیاز خود را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه
- با این دیدگاه مدیریت دانش ابزاري است که امکان بهره. مشکل مواجه خواهد شد

ها فراهم آورده و هاي سازماندانش را در راستاي اهداف و برنامه گیري مؤثّرتر از
  .پذیري یک سازمان را نیز ممکن خواهد ساخترقابت

و استفاده از (ها و مؤسسات آموزش عالی در بازار دانش امروزه حضور دانشگاه
به عنوان یک امر ضروري شناخته ) مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی

تواند ها در یک ساختار مناسب هر چند میتوسعه  آموزش). Vestal, 2002(است شده
مفید باشد، اما اگر دانش کسب شده مدیریت نشود و توسعه  دانش در راستاي 

بدین . تواند مشکالت زیادي را حل کنداین سرمایه  عظیم نمی ،نیازهاي جامعه نباشد
ان القا شود که آنچه باعث ماندگاري و باید این تفکّر بین محقّقان و دانشگاهی ،منظور

شود، تسهیم و به اشتراك گذاشتن دانش تولید شده با دیگران است پیشرفت علمی می
  .وعدم انتشار آن زیان بخش خواهد بود

- هاي سریع علمی کشورمان و براي دستبراي دستیابی به پیشرفت ،بر این اساس

ساله  نظام انداز بیستطبق چشم) علمیبویژه از لحاظ (یابی به قدرت برتر منطقه 
هاي دانشگاهی و کم کردن افزایی در تحقیقات و فعالیتجمهوري اسالمی ایران، هم
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شکاف علمی با کشورهاي پیشرفته تنها در نتیجه  توجه به مدیریت دانش میسر 
 توان از کلّیه  منابع به طور مستمرمی ،در صورت ایجاد چنین رویکردي. خواهد بود

ها و پرداختن کارياز دوباره و بهینه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده و
دانش ذهنی ایجاد شده ، ازاین رهگذر، همچنین .به فعالیت هاي موازي جلوگیري کرد

گردد و ضمن جلوگیري از به هدر رفتن در نزد پژوهشگران به دانش عینی تبدیل می
شود و شرایط الزم براي ماندگاري و پذیر میامکانتجربیات و اطّالعات، نشر آنها 

دست  باید به این باور. ها در عرصه رقابتی نیز فراهم خواهد بودموفقیت دانشگاه
متوسل ) مدیریت دانش(هاي رقیب، از پیش به چنین اقدامی یافت که تمام دانشگاه

لی کشور محسوب اند و این امر یک نیاز مبرم براي تمام مدیران نظام آموزش عاشده
ها از لحاظ میزان برخورداري از بررسی وضعیت موجود دانشگاه ،بنابراین. شودمی

  .مدیریت دانش یک فعالیت مقدماتی و مهم محسوب می شود
اندرکاران تحقیق حاضر در راستاي این امر صورت گرفته تا مسئوالن و دست

دیریت دانش در فرایندهاي مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه را نسبت به اهمیت م
به آنان  ،دانشگاهی و نقش مؤثّر آن در تولید دانش، آگاه سازد و با ارائه  راهکارهایی

  .در اجراي بهتر مدیریت دانش یاري برساند
  

  پیشینه  موضوع
برخی از عوامل تا ثیر گذار بر  Hosapple and Joshi, 2002)(هولساپل و جاشی 

موفقیت مدیریت دانش را که مورد توافق بیشتر پژوهشگران این حوزه است،نظیر 
فرهنگ، مدیریت فن آوري، سازگاري سازمانی، انگیزه، کارمندان و عوامل بیرونی 

ژي   استرات ،تحقیق کردند که احتماالً) Choi and Lee, 2002(چوي و لی . بیان کردند
اثربخش است  ،سازي و استراتژي سیستمی در مشارکتنیروي انسانی در اجتماعی

هاي غیر پویاست و هاي پویا داراي عملکرد باالتري نسبت به روشو نتایج شیوه
  .تفاوت وجود دارد، گراگرا و انسانهاي سیستممیان روش ،همواره
- توسعه، به: بندي کردن چنین تقسیممفهوم مدیریت دانش ای) Koling, 2001(کالینگ 

بر اساس مطالعات او، دانش همواره باعث بهبود عملکرد . گذاريکارگیري و سرمایه
- روشی را براي تصمیم  ).Yim, Kim and Quack, 2003(ییم، کیم و کواك . شودنمی
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هاي که در درك و تشخیص معیارها و گزینه) KBDM(سازي مبتنی بر دانش 
کاریلو و گی مون . بیشترین تأثیر را روي عملکرد دارد، توسعه دادند ،گیريتصمیم

:  سه منبع دانش زیر را که محرّك عملکرد در سطح واحد تولیدي هستند معرفی کردند
آنها دریافتند که تفاوت . هاي مدیریتیسیستم هاي فنی، دانش نیروي کار و سیستم

ر مدیریتی و عملکرد سازمان هاي مدیریتی اثر ژرفی بر رفتاخصوصیات سیستم
، زمینه هاي فعالیت در مدیریت )Mc Queen et al,1998(مک کوین و همکارانش . دارد

هاي مدیریت دانش مستقیماً بر نتایج نشان داد که فعالیت. دانش را مشخص کردند
هاي سازمانی مستقیماً در عملکرد مالی عملکردهاي سازمانی اثرگذاراست و عملکرد

ها و هم براي محققین هم براي کارکنان سازمان ،این نتایج. ا ثیردارندسازمان ت
  .جالب بود ،دانشگاهی

شاخص "هاي استاندارد جدیدي به نام شاخص) Liou, Keick, 1993(لیو و کیک 
معرفی کردند که براي ارزیابی کردن عملکرد مدیریت دانش  "عملکرد مدیریت دانش

-آوري دانش، اشتراكمؤلّفه  خلق دانش، جمع آنها پنج. مناسب بود ،یک سازمان

توانند در فرآیند سازي دانش را معرفی کردند که میگذاري، به کارگیري و درونی
کننده باشند و نشان دادند هنگامی که اثربخشی فرآیند چرخه  جریان دانش تعیین

یابد و هاي عملکرد مدیریت دانش افزایش میچرخه دانش افزایش یابد، شاخص
 Tsang and(لین و تسنگ . گیردها، متمرکز بر دانش صورت میتوانمندسازي سازمان

Leen, 2002 (بندي و هاي مدیریت دانش را دستهپنج شکاف مدیریت در اجراي فعالیت
 ،نتایج. هاي مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را تشریح کردندارتباطات میان فعالیت

  .گیردثیر معناداري از این پنج شکاف مدیریت میتا  ،نشان داد که عملکرد سازمان
-دانش را مدیریت کنند، مهم ،کنند تا با اثربخشی بیشتريهایی که تالش میسازمان

شان بهبود عملکرد سازمانی است؛ اما تعداد کمی مقاالت وجود دارد که ترین انگیزه
]. 11و10[ رابطه  میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را بررسی کرده باشند

سازي و انتشار دانش به بیشتر تحقیقات مدیریت دانش بر فرآیند شناسایی، ذخیره
روشی سازمان یافته تمرکز داشته است و کارهاي تجربی کمی در این زمینه صورت 

) Geremin, Druck and Sen, 1998(گرمین، دراك و کریستین سن]. 10[گرفته است
هاي سازي بحثاول، رسمی: واند به دو صورت باشدتاظهار داشتند کنترل عملکرد می
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ها، کیفیت کاال، سطح سود و دوم، مقایسه کردن هزینه، مثل هزینه ،مربوط به عملکرد
کیفیت، رضایت مشتري و عملیاتی کردن آن با الگو برداري کردن از صنعت یا 

  . رهبري کردن آن در صنعت
به قابلیت نوآوري آن سازمان در حفظ تی سه استدالل کرد که عملکرد ممتاز سازمان 

 Choi and(ها بستگی دارد هاي مبتنی بر دانش و استفاده از این سرمایهسرمایه

Leen, 2002 .( فایستر ادعا کرد که تمایل قوي فرهنگ مدیریت اجرایی به معیارهاي
هاي نیروي انسانی بشدت توسط مدت است و نادیده گرفتن بحثعملکرد مالیِ کوتاه

گیري عملکرد نباید فقط بر اساس اندازه ،شود؛ بنابراینهاي پاداش تقویت میسیستم
 ،زیرا این نوع قضاوت ،صورت گیرد ROEاطّالعات مالی مثل بهاي موجودي یا 

پیداست که معیار هاي غیر مالی نظیر . مناسبتی با درك محیط پویا و رقابتی ندارد
 ,Koling(اهمیت یافته است  ،هاي سازمانسطح اعتماد درك شده توسط کارکنان برا

ها، شواهدي دال بر تا ثیر مثبت مدیریت دانش بر با وجود برخی شکست) 2001
توانیم انتظار داشته باشیم که ابتکار عمل می ،بنابراین. عملکرد سازمانی وجود دارد

می توان . کندتر دگرگون میمدیریت دانش موفّق، کسب و کار را به عملکردي با ثبات
را به گونه اي  KMSزمانی با ارزش است که مدیران بتوانند  گذاريگفت سرمایه

  .اجرا کنند ،به منظور ارتقاي عملکرد سیستم مدیریت دانش ،اثربخش
  

  روش شناسی تحقیق
  مدل مفهومی

اي که هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه
 به عبارت دیگر. کندهاي مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میمتغیر

آل، مدل مفهومی یا همان نقشه  ذهنی و ابزار تحلیل، توان گفت که به صورتی ایدهمی
رود در حین اي که انتظار میگونه یک استراتژي جهت شروع و انجام تحقیق است؛ به

ت بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد اجراي تحقیق، متغیرها، روابط و تعامال
و برحسب ضرورت، تعدیالتی در آنها انجام و عواملی نیز از آنها کم یا بر آنها افزوده 

  ).1384سرمد و همکاران، (شود 
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شود که از الگوي زیر استفاده می ،ریزي جهت اجراي تحقیق حاضربه منظور برنامه
  .دهدانش را نشان میهاي مدیریت دارتباط بین زیرسیستم

  

  1مدل مفهومی تحقیق: 1شکل
  
  

                                                             
  . که با الهام از مدل سیستمی مدیریت دانش مارکوارت طراحی گردیده است "محقق ساخته"مدل .  1
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  :فرآیند مدیریت دانش
از شش بخش اصلی  ،گونه که درشکل فوق نشان داده شدهفرآیند چرخه  دانش همان

باید دانش موجود در سطح سازمان و منابع آن می ،در مرحله  اول. استتشکیل شده
مورد ...) هاي اطّالعاتی، مستندات واعم از دانش صریح و ضمنی  نزد افراد، بانک(

سازي به صورت مناسبی ذخیره ،شناسایی واقع شود و پس ازاخذ و کسب
افزایی و زایش مجدد دانش منجر باارزش شود و به هم ،آنگاه براي اینکه دانش.گردد

  . گردد، باید دانش موجود نزد افراد به اشتراك گذاشته شود و تسهیم گردد
اکنون باید از دانش کسب شده در جهت اهداف عالیه سازمان  ،احلپس از طی این مر

هاي انجام گرفته، بیهوده خواهد تمام تالش ،استفاده کرد؛ زیرا در غیر این صورت
خلق دانش شامل ورود اطّالعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراك گذاري و . ماند

، کشف و توسعه  دانش خلق دانش خود شامل اکتساب. تسهیم دانش نزد افراد است
  .می شود
گیرند که این فرآیندهاي دانش را فرا می ،طور اثربخش و کارآمدها هنگامی بهسازمان

متوالی یا مستقل نیستند؛ اطّالعات  ،فرآیندهاي فوق. گانه، مستمر و تعاملی باشندشش
. ودهاي زمانی متفاوت توزیع شهاي مختلف و اغلب با چارچوبباید از طریق کانال

طور مستمر براي فیلترهاي ادراکی و نیز در خصوص هر دو مدیریت دانش باید به
هاي سازمان. به گونه اي فعال و واکنشی به کار گرفته شود ،هاي فوقفعالیت

تک و یا همه  این مند و فن آورانه، دانش را از طریق تکیادگیرنده  موفّق به طور نظام
  .کنندهنمایی میفرآیندهاي ششگانه، هدایت و را

  
  هدف پژوهش

هاي گانه مدیریت دانش در دانشگاههاي ششبندي مؤلفههدف از پژوهش حاضر، رتبه
  . باشدتهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزّهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي می

  
  سؤال تحقیق



 هاي منتخبهاي مدیریت دانش در دانشگاهاولویت بندي مؤلفه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابونوري و همکاران  

65 

اصفهان، تربیت مدرس، هاي تهران، گانه مدیریت دانش در دانشگاههاي ششآیا مؤلفه
الزّهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي از دیدگاه هیا ت علمی آنها داراي اهمیت 

  یکسان هستند؟
  

  حجم نمونه
  : خواهد بود n=353بنابر فرمول زیر، حجم نمونه برابر 

  
هاي ي در نظر گرفته شده براي هر کدام از دانشگاهیادآوري می شود که تعداد نمونه

تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزّهرا، مازندران، گیالن، یزد، اراك و رازي به نسبت 
دانشگاه  9ها نسبت به کل اعضاي هیأت علمی تعداد اعضاي هیأت علمی هر یک از آن

  .اعمال شده است الذکر به صورت جدول ذیلفوق
  

 ي مورد مطالعههاتوزیع فراوانی تعداد اعضاي هیأت علمی در دانشگاه -)1(جدول

푭풉  تعداداعضاي هیأت علمی  دانشگاه  دیفر =
푵풉

푵
 풏풉 = 풏. 푭풉 

 353*351/0=124  351/0 1510  دانشگاه تهران  1

 353*131/0=46 131/0 565  دانشگاه اصفهان  2

 353*113/0=40 113/0 487  دانشگاه تربیت مدرس  3

 353*071/0=25 071/0 304  دانشگاه الزّهرا  4

 353*085/0=30 085/0 364  مازندراندانشگاه   5

 353*082/0=30 082/0 353  دانشگاه گیالن  6

 353*0763/0=27 0763/0 328  دانشگاه یزد  7

 353*029/0=11 029/0 124  دانشگاه اراك  8

 353*061/0=22 061/0 266  دانشگاه رازي  9

 N 1 355= Nh=4301  مجموع  

  
  روش تحقیق

هاي تحقیق و دو دسته روش 1خردگرایانه و گرایانهبا توجه به دو رویکرد طبیعت
تحقیق حاضر در هر دو گروه قرار ، 2هاي کمی و کیفینامهاي روشمنتجه از آنها به

                                                             
1- Naturalistic and Rationalistic. 
2- Quantitative and Qualitative. 
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بودن تحقیقات، روش تحقیق  1با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشی. گیردمی
بندي،می سیمترین تقدر کلی. شودآزمایشی پیمایشی محسوب میحاضر، روش غیر

اي و میدانی در نظر گرفت که در تحقیق حاضر از این توان روش تحقیق را کتابخانه
ی، که در تحقیقات مدیریتیبندي نهایی اینجمع. هردو روش استفاده خواهد شد

استفاده از : به دو روش تأیید یا رد خواهند شد که عبارتند از ) سؤاالت( فرضیات
از  ،در گروه اول. مانند تحقیق در عملیات ،آمارياز فنون غیرفنون آماري و استفاده 

با  ،فنون آمار استنباطی و آزمون  فرضیات  استفاده خواهد شد؛ ولی در گروه دوم
سازي مسا له  تصمیم،  هاستفاده از فنونی مانند تحقیق در عملیات از طریق بهین

 ،بندياضر با توجه به این تقسیمتحقیق ح. تأیید یا رد خواهند شد) سؤاالت(فرضیات 
  .گیرددر گروه اول قرار می

بندي تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع در ضمن با توجه به تقسیم
تحقیق کاربردي است، تحقیق کاربردي در جستجوي دستیابی به یک هدف عملی است 

اي تحقیق کاربردي به میزان هیافته. و بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم تا کید دارد
از نظر ماهیت و روش، این  ،همچنین. ناظر به زمان و مکان هستند ،بسیار زیادي

. استتحقیق از نوع تحقیق توصیفی است که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته
آوري اطّالعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنماي پیمایش عبارت است از جمع

بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها صورت یف یا پیشعملی توص
هاي اطّالعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه و روش. پذیردمی

  .آیدمناسب دیگر فراهم می
  

  گیريروش نمونه
 "وبومتریک "بندي مؤسسه هاي ایران که در لیست رتبهدر این تحقیق، از بین دانشگاه

هاي تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزّهرا، مازندران، گیالن یزد، قرار داشتند، دانشگاه
هاي شیمی، فیزیک، فنی و انتخاب گردیدند، و اعضاي هیأت علمی رشته) اراك و رازي

هایی که بیشترین تولیدات علمی رشته[مهندسی، ریاضی، اقتصاد و علوم اجتماعی 
افراد مورد  ،در ضمن. عنوان نمونه آماري انتخاب شدندبه ] ایران مربوط به آنهاست

                                                             
1- Experimental and Non-experimental. 
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اي مورد سهمیه -بنديگیري طبقهنظر در جامعه آماري با استفاده از روش نمونه
  .سؤال قرار گرفتند

  
  
  

  تعیین روایی تحقیق
- روایی بدین معنی است که ابزار اندازه. روایی به معناي صحیح و درست بودن است

 ،گیري روایی پرسشنامهبراي اندازه. سنجدمورد نظر را می گیري تا چه حد خصیصه
گیري اهمیت روایی از آن جهت  است که اندازه. هاي مختلفی وجود داردروش

روایی مورد . ارزش و ناروا سازدتواند هر پژوهش علمی را بینامناسب و ناکافی می
  .اعتبار محتوا و اعتبار سازه است ،نظر در این تحقیق

دهنده  یک ابزار ر محتوا نوعی اعتبار است که براي بررسی اجزاي تشکیلاعتبا«
اعتبار . دهنده  آن بستگی داردهاي تشکیلو به سؤال. شودگیري به کار برده میاندازه

تعیین  ،محتواي یک آزمون معموالً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه
  .وت داوران بستگی دارداعتبار محتوا به قضا ،از این رو. شودمی

که پرسشنامه طراحی شده براي تحقیق حاضر به تأیید استادان مدیریت و از آنجائی
توان ادعا نمود می ،بنابراین ،استکارشناسان و متخصصان پژوهش و تحقیق رسیده

داراي اعتبار  ،گیري به کارگرفته شده در تحقیق حاضرکه ابزار گردآوري و اندازه
  .محتوا است

گیري تا چه گیري نمایانگر آن است که ابزار اندازهاعتبار سازه  یک ابزار اندازه« 
سرمد و (» .سنجداي را که مبناي نظري دارد، میاندازه یک سازه یا خصیصه

  ).1384همکاران، 
هاي تحقیق؛ نتایج حاصل از نمونه که از طریق پرسشنامه که طبق یافته از آنجایی

مبانی نظري و تئوریک مدیریت دانش را بخوبی شناسایی است، صورت پذیرفته
توان پذیرفت که پرسشنامه  مزبور از روایی سازه نیز برخوردار می ،است نموده
  .است
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  بررسی پایایی تحقیق
بیشتر از )  =951/0Alpha(با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده 

ت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر در حد توان نتیجه گرفت که قابلیاست، می 70/0
  .قابل قبولی است

  
  هاي تحقیقیافته

وضعیت نرمال بودن متغیرهاي مدیریت دانش، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب 
  :کارگیري دانش و مقیاس وبومتریکسازي دانش، توزیع دانش، بهدانش، ذخیره

وضعیت نرمال بودن متغیرهاي  ها، باید ازقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه
شود اسمیرنوف انجام می -تحقیق حاصل کنیم که این کار توسط آزمون کولموگراف

  :ها به صورت زیر استکه طراحی فرض

  
با توجرهاي مورد آه ه به این که کلّیزمون داراي توزیع غیرنرمال هستندمتغی .
  .باید از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده نماییم، بنديبراي آزمون رتبهن، بنابرای

  
  منتخبهاي هاي مدیریت دانش در دانشگاهبندي شاخصرتبه

  دانشگاه تهران

- سازي دانش، توزیع دانش، بهآیا متغیرهاي مدیریت دانش، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره  سؤال

  تریک داراي توزیع نرمال هستند؟کارگیري دانش و مقیاس وبوم

فرضیات  
  پژوهشی

  .متغیر مربوطه نرمال است  :فرض صفر
  .متغیر مربوطه نرمال نیست  :فرض یک

  نتیجه آزمون و تفسیر آن

 ،توان گفت که توزیع همه  عوامل فوق، غیرنرمال هستند،بنابرایناست، می 05/0تمامی عوامل بزرگتر از  Sigبا توجه به اینکه 
  .هاي ناپارامتریک استفاده کنیمتوانیم از آزمونمی

  است؟آیا نظرات پاسخگویان نمونه آماري در مورد تمامی متغیرهاي تحقیق یکسان بوده  سؤال
- نظرات پاسخگویان نمونه آماري در مورد تمامی متغیرهاي تحقیق یکسان بوده  :فرض صفرفرضیات   
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  نتایج آزمون فریدمن -)2(جدول 
  ايمیانگین رتبه  شاخص

  51/3  خلق دانش
  48/4  تبدیل دانش

  56/5  اکتساب دانش
  15/3  ذخیره دانش
  76/2  توزیع دانش

  54/1  بکارگیري دانش

  
  نتیجه  آزمون  میزان خطاي مجاز  داريسطح معنی  محاسبه شدهX 2  گروه

 H0رد   05/0  000/0 187/355  کارشناسان

  
  تحلیل

داري محاسبه شده کمتر دهد که با توجه به اینکه سطح معنینتیجه  آزمون نشان می
یعنی اینکه نظریات . ، پس فرض صفر رد می شود)Sig≤0.05(از پنج درصد است 

یکسان  ،پاسخگویان نمونه  آماري در مورد متغیرهاي تحقیق حداقل در یک مورد
نبوده و پاسخگویان، بدرستی معنی سؤاالت را فهمیده و تفاوت بین آنها را درك 

گانه مدیریت دانش براي دانشگاه تهران به ترتیب هاي ششصبندي شاخرتبه. اندکرده
 -5ذخیره  دانش؛  -4خلق دانش؛  -3تبدیل دانش؛  -2اکتساب دانش؛  -1: باشدزیر می

  کارگیري دانشبه -6توزیع دانش ؛ 
هاي مقیاس وبومتریک براي بندي شاخصهاي مربوط به رتبهنتایج آزمون ،در ادامه

  :ها در قالب جدول زیر بیان گردیده استهر کدام از دانشگاه
  

  گیري از پژوهشنتیجه

  .است  پژوهشی

- متغیرهاي تحقیق یکسان نبودهنظرات پاسخگویان نمونه آماري در مورد تمامی   :فرض یک

  .است

فرضیات   
  آماري

  .ها با هم اختالف ندارندمیانگین  :فرض صفر
H0: µR1=µR2=µR3=……..=µR355 

  .حداقل در یک میانگین با هم اختالف دارند  :فرض یک
H1: µR1≠µR2≠µR3≠……≠µR355  
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  :دهد کهها نشان میهاي حاصل از تجزیه و تحلیل دادهیافته
 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلّفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه تهرانگانه مدیری

توزیع  -5ذخیره دانش،  -4خلق دانش،  -3تبدیل دانش،  - 2اکتساب دانش،  -1: است
 به کارگیري دانش -6دانش و 

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ،  دانشگاه اصفهانگانه مدیری
 -5خلق دانش،  - 4توزیع دانش،  -3تبدیل دانش،  -2اکتساب دانش،  -1: باشدمی

 به کارگیري دانش -6ذخیره دانش و 

 ت دانش بهاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب ، دانشگاه تربیت مدرسراي گانه مدیری
 - 5ذخیره دانش،  -4خلق دانش،  -3تبدیل دانش،  -2اکتساب دانش،  - 1: زیر است

 به کارگیري دانش -6توزیع دانش و 

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه الزّهراگانه مدیری
به  - 5خلق دانش،  -4ه دانش، ذخیر -3تبدیل دانش،  -2اکتساب دانش،  -1: است

 توزیع دانش -6کارگیري دانش و 

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه مازندرانگانه مدیری
توزیع  -5ذخیره دانش،  -4خلق دانش،  -3تبدیل دانش،  - 2اکتساب دانش،  -1: است

 به کارگیري دانش -6دانش و 

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه گیالنگانه مدیری
توزیع  -5خلق دانش،  -4ذخیره دانش،  -3تبدیل دانش،  - 2اکتساب دانش،  -1: است

 به کارگیري دانش -6دانش و 

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر است، دانشگاه یزدگانه مدیری :
توزیع دانش و  -5ذخیره دانش،  -4خلق دانش،  -3نش، تبدیل دا -2اکتساب دانش،  - 1
 بکارگیري دانش - 6

 ت دانش براي هاي ششبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه اراكگانه مدیری
توزیع  -5ذخیره دانش،  -4خلق دانش،  -3اکتساب دانش،  - 2تبدیل دانش،  -1: است

 به کارگیري دانش -6دانش و 
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 ت دانش براي اي ششهبندي مؤلفهرتبهبه ترتیب زیر ، دانشگاه رازيگانه مدیری
توزیع  -5تبدیل دانش،  -4خلق دانش،  - 3ذخیره دانش،  - 2اکتساب دانش،  -1: است

 به کارگیري دانش -6دانش و 

  
  
  

  نتایج تحقیق -)3(جدول 

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

  پیشنهادهاي کاربردي
  : شودپیشنهادهاي اصلی زیر ارائه میبا توجه به نتایج تحقیق، 

- طور کلی مدیریت دانش در دانشگاهتوجه به ایجاد، نگهداري و تسهیم، کاربرد و به

  هاي مورد مطالعه؛ 
هایی جهت باال بردن سطح دانش کارکنان و جذب افراد صاحب دانش در ایجاد مشوق

  ها در راستاي تولید دانش؛ دانشگاه
ها و محصوالت جهت استفاده از دانش و افزایش تعداد طرح ایجاد انگیزه و پاداش

  هاي مزبور؛ جدید سازمان در راستاي کاربرد دانش در دانشگاه

  دانشگاه
  

بندي رتبه
ان  هاشاخص

صفه
ه  ا

شگا
دان

س  
در

ت م
ربی

ه ت
شگا

دان
  

هرا
الز

اه 
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نش
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نش
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زد
ه ی

شگا
دان

اك  
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گاه
نش

دا
زي  

 را
گاه

نش
دا

  

اکتساب   رتبه اول
  دانش

اکتساب 
  دانش

اکتساب 
  دانش

اکتساب 
  دانش

اکتساب 
  دانش

اکتساب 
  دانش

تبدیل 
  دانش

اکتساب 
  دانش

  تبدیل دانش  تبدیل دانش  رتبه دوم
تبدیل 
  دانش

تبدیل 
  تبدیل دانش  تبدیل دانش  دانش

اکتساب 
  دانش

ذخیره 
  دانش

ذخیره   خلق دانش  توزیع دانش  رتبه سوم
  دانش

ذخیره   خلق دانش
  دانش

  خلق دانش  خلق دانش  خلق دانش

ذخیره   خلق دانش  ذخیره دانش  خلق دانش  رتبه چهارم
ذخیره   ذخیره دانش  خلق دانش  دانش

  دانش
تبدیل 
  دانش

ذخیره   رتبه پنجم
  بکارگیري   توزیع دانش  دانش

  دانش
توزیع 
توزیع   توزیع دانش  توزیع دانش  دانش

  دانش
توزیع 
  دانش

  بکارگیري   رتبه ششم
  دانش

  بکارگیري 
  دانش

توزیع 
  دانش

  بکارگیري 
  دانش

  بکارگیري 
  دانش

  بکارگیري 
  دانش

  بکارگیري 
  دانش

  بکارگیري 
  دانش
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ها در راستاي تشویق و ارزیابی عملکرد بر اساس میزان تسهیم دانش در دانشگاه
  ها؛ تسهیم دانش در دانشگاه

  اي مزبور؛هتوجه ویژه به ایجاد و کاربرد دانش در دانشگاه 
 .اتّخاذ تدابیري جهت تسهیم بیشتر دانش در سازمان 

  
  

  پیشنهادها براي تحقیقات آتی
 ه به اینت دانش وجود با توجکه پرسشنامه استانداردي جهت سنجش سطح مدیری

در ،استاي در این خصوص اقدام کردهندارد و در واقع محقق به طرح پرسشنامه
ارزیابی سطح مدیریت دانش با استفاده از اینجا پیشنهاد می شود که این 

بر روایی روش  ،هاي دیگر نیز مورد سنجش قرار گیرد؛ تا بدین ترتیبپرسشنامه
 .گیري مورد استفاده در این تحقیق افزوده شوداندازه

 هاي ارزیابی مانند مدل هاي منتخب بر اساس مدلارزیابی عملکرد دانشگاه
  ها با یکدیگر؛یسه آنو مقا... آپ و شانگهاي، سوئیس

 ت دانش در دانشگاههاي جهان اسالم؛ارائه  مدل بومی براي ارزیابی سطح مدیری 

 ت دانش؛هاي منتخب بر اساس زیرساختبندي دانشگاهرتبههاي مدیری 

 هاي کشور و مقایسه  آن با سایر مدلبندي دانشگاهارائه  مدل بومی براي رتبه-

 بندي؛هاي رتبه

 هاي منتخب بر اساس مدل رد دانشگاهارزیابی عملکEFQM  و مقایسه آن با سایر
مثل سطح مدیریت دانش یا عوامل تأثیرگذار بر ، هاي ارزیابی عملکردروش

 .مدیریت دانش
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