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  عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش

  )دانشگاه یزد: مطالعه موردي( در مؤسسات آموزش عالی 
  

  2امیر رضا کنجکاو منفرد، 1سعید سعیدا اردکانی

  دانشیار دانشگاه یزد 1
  کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 2

  
  

  
  چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر موفّقیت استقرار مـدیریت دانـش   
ایـن مطالعـه ضـمن بررسـی ایـن عوامـل در       . در مؤسسات آموزش عالی انجـام یافتـه اسـت   

این پژوهش از . دانشگاه یزد، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي، به رتبه بندي آنها می پردازد
و  تحلیلی ـ پیمایشی است که براي جمع آوري اطالعات مربوط به آن،  نوع تحقیقات کاربردي 

. هاي مطالعه ادبیات موجود، مصاحبه با خبرگان و نیز پرسشنامه استفاده شده است از روش
نتایج حاصل از بررسی . جامعه آماري شامل کلّیه اعضاي هیأت علمی دانشگاه یزد بوده است

، انگیزه، توانایی، هماهنگی و شناخت را  بـه عنـوان   آوريفنفرهنگ، : مبانی نظري، شش عامل
آزمون فرضیه هاي تحقیـق نشـان داد کـه عوامـل     . عوامل موثّر بر مدیریت دانش معرفی کرد

عالوه بر این، نتایج حاصل از رتبه بنـدي  . شش گانه فوق همگی، بر مدیریت دانش تأثیر دارند
 آوريفنفرهنگ، : نشان داد که به ترتیب، عواملاین عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي 

شـناخت، توانـایی و   : وانگیزه رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصـاص داده انـد و عوامـل   
  . هماهنگی در رتبه هاي بعدي قرار دارند

  
  .مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح، دانشگاه یزد، تاپسیس فازي: کلمات کلیدي
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  مقدمه
امروزه، اقتصاد از عصر مزیت رقابتی بر مبناي اطالعات، به عصر مزیت رقـابتی بـر    

جهـان، عصـر دانشـی را    ). Long, 2000(مبناي خلق دانش در حـال انتقـال مـی باشـد     
تجربه می کند که در آن دانش یک کاالي اساسی است و جریان هاي دانش بـه عنـوان   

دانش، بـه  ). 1387حمیدي زاده، (رفته اند مهم ترین عامل در اقتصاد مورد توجه قرار گ
عنوان یک دارایی راهبردي فرض مـی شـود کـه مـی توانـد بـه سـازمان هـا در حفـظ          

در ایـن  ). Jantunen, 2005(توانایی رقـابتی خـود در یـک محـیط مـتالطم کمـک نمایـد        
را می تـوان بـه عنـوان یـک عامـل کلیـدي بـراي کسـب منفعـت،           مدیریت دانشراستا، 

هرچنـد کـه   ). Corsoa et al., 2006(فـظ مزیـت رقـابتی بـه شـمار آورد      پیشـرفت و ح 
ولـی هـر سـازمانی بایـد     . مدیریت دانش به عنوان یک رویه تجاري به نظـر مـی رسـد   

راهبردهایی را تدوین نماید تا بتواند ارزش هاي بـالقوه مـدیریت دانـش را کسـب کنـد      
(Davenport and Prusak, 2000) .و آوري اطالعـات فـن  انقـالب  بـه  توجه بنابراین، با 

 بـه  ورود بـراي  تقاضـا  افـزایش  امـروزي،  و پرتحـول  رقابـت  پـر  محیط در ارتباطات

 مواجـه  فراوانـی  هـاي  چالش با عالی آموزش انتظارات مشتریان؛ رفتن باال و دانشگاه

به چالش هاي کنونی نیاز به مدیریت دانـش در آمـوزش عـالی الزامـی      توجه با و شده
آموزشـی موفـق آنهـایی    مؤسسـات  در محیط پویا و در حـال تغییـر امـروزي،    . است

هستند که بتوانند به طور مداوم دانش جدید تولید کرده و آن را بـه طـور گسـترده در    
  ).Adhikari, 2010(سرتاسر سازمان منتشر کنند 

خصوص در کشورهاي در حال توسعه، به نظر می رسـید کـه   گذشته، بهدر دهه هاي 
این مؤسسات در یک محیط نسبتاً ثابت و بـه دور از فشـار رقـابتی مشـغول بـه کـار       
هستند؛ اما امروزه محیط جهانی تغییر یافته و بنابراین، فراینـد هـاي تصـمیم گیـري و     

در نتیجه، بـه کـارگیري    .عملیاتی در مؤسسات آموزشی پویاتر و سریع تر شده است
روشی براي ایجاد دانش و به جریان انداختن آن در این مؤسسات به منظور دسـتیابی  

بسیاري از سـازمان  ) 2000( 1به گفته دیالنگ و فاهی. به حداکثر منافع، ضرورت دارد
هایی که مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد اجرا نموده اند بـه اهـداف خـود دسـت     

به همین دلیل، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیـت مـدیریت دانـش از اهمیـت     . نیافته اند
                                                             
1- DeLong & Fahey 
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هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عواملی است کـه  لذا، . بسزایی برخوردار است
در این راسـتا،  . می تواند به جریان موفق مدیریت دانش در این مؤسسات، کمک نمایند

مل موثر بر موفقیـت مـدیریت دانـش، بـه     پس از مطالعه ادبیات تحقیق و شناسایی عوا
  .ارزیابی و رتبه بندي این عوامل پرداخته شده است

  
  مبانی نظري تحقیق

  KM(1(مدیریت دانش
براي نخستین بار در مجـامع دانشـگاهی و علمـی     1997در سال ) KM(مدیریت دانش 

). 1388فراپـائولو،  (مطرح شد و به موضوعی داغ براي مدیران و محققین تبدیل گردید 
مدیریت دانش به طور برجسته بر فعالیت هاي مبتنی بر دانش تمرکز دارد و بـه خلـق،   

عالوه بر این، منبع ). Cavaleri, 2004(تصرف، تبدیل و استفاده از دانش کمک می کند 
). Ahmad Rah et al, 2009(بسیار مهم رقابتی براي سـازمان هـا بـه شـمار مـی آیـد       

در دنیا وجود دارنـد کـه سـاختار سـازمانی خـود را از       امروزه، صدها هزار سازمان
بنـابر  ). Tikhomirova et al, 2008(طریق ایجاد دوایر مـدیریت دانـش تغییـر داده انـد     

این، می توان گفت، مدیریت پویا و فعال دانش بـراي افـزایش عملکـرد سـازمانی، حـل      
 مدیریت دانشتم سیس .(Jafari et al, 2008)مسئله و تصمیم گیري ضروري می باشد 

آوري اطالعات توسـعه یافتـه بـراي حمایـت و     عبارت است از یک سیستم مبتنی بر فن
 Alavi and)بازیابی، انتقال و کـاربرد دانـش   / بهبود فرآیندهاي سازمانی خلق، ذخیره

Leidner, 2001)       که عناصر آن شامل سـازمان، سـرمایه فکـري، مـدیریت اطالعـات و
 آن پـی  در ها، این سیستم).  Doctor and Ramachandran, 2008(آوري می باشد فن

 به انسانی، هاي سرمایه مهارت به گسترده دسترسی امکان آوردن فراهم با که هستند

مطلـوب   خـدمات  ثابتی از سطح ارائه محیطی و سریع تغییرات با تطابق ها در سازمان
دیگـر، مـدیریت دانـش    به عبـارت  ). 2006توربان و همکاران، (نمایند  کمک مشتري، به

شامل همه روش هاي اداره دارایی هاي دانش سازمانی است و شامل چگـونگی جمـع   
آوري، ذخیره سازي، انتقال، به کـارگیري، بـه روزسـازي و ایجـاد دانـش مـی باشـد        

)Wickramasinghe & Rubitz, 2007.(  
                                                             
1 -Knowledge Management 



  ...عوامل موثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعیدا و کنجکاو منفرد 

139 

  آموزش عالیمؤسسات مدیریت دانش در 
ایجـاد مـی کننـد؛ آن را از منـابع گونـاگون وارد      مؤسسات آموزشی ما دانش جدید را 

 ,.Tranfield et al)ي محیطهاي مختلف بـه کـار مـی گیرنـد    کرده و سپس، در محدوده

ویژگی هاي دانش مربوط به مؤسسات آموزشی شامل حقـایق، اصـول، ایـده    . (2004
نش ها، تئوري ها، قواعد، مدل ها، تجربیات، ارزش ها، اطالعات مفهومی، بصیرت و بیـ 

از آنجا که سازمان ها رفته رفتـه در حـال دانـش محـور     . کارکنان و استادان می شود
شدن هستند، آنها ناگزیرند از طریق تشکیل سرمایه انسانی از رهگذر آموزش صحیح 

امـروزه، مؤسسـات   . دانشجویان، نقشی کلیدي در تغییـر و توسـعه جامعـه ایفـا کننـد     
آنها اسـتادان  . ایجاد دانش اختصاص داده اندآموزش عالی مبالغ زیادي را به کشف و 

و مدرسانی را براي تـدوین دانـش و انتقـال دادن آن بـه دانشـجویان در محـیط هـاي        
همچنین، کتابخانه هاي متعددي را براي سـازماندهی و طبقـه   . درسی به کار گرفته اند

تادان در ایـن راه، وجـود دانشـگاه هـا در حمایـت از اسـ      . انـد بندي دانش ایجـاد کـرده  
دانشگاهی به مبادله دانش کمک بسیاري کرده است تا بتوانند کتاب ها و مقـاالت خـود   
را منتشر کنند و نیز براي تسهیم دانش میان مراکز آموزشی و شـاغالن و کـارورزان   

عـالوه بـر ایـن، الزم اسـت     . در کنفرانس هـا، همـایش هـا و سـمینارها حضـور یابنـد      
ه به دسـت آورده انـد اسـتفاده ي کـاربردي نماینـد      دانشجویان نیز از علم و دانشی ک

)Adhikari, 2010  .(  
ــد ": بــراي مؤسســات آموزشــی، مــدیریت دانــش اینگونــه تعریــف شــده اســت   فرآین

ي خلـق و انتشـار اطالعـات، انتخـاب، خـالص سـازي و       سیستماتیک و سـازمان یافتـه  
می توانـد   گسترش دادن دانش صریح و ضمنی براي ایجاد ارزشی منحصر به فرد که

 ,Malhotra( ".براي مستحکم کردن محیط یادگیري و تدریس مورد استفاده قرار گیرد

1998(  
هم دانـش ضـمنی   (بر طبق این تعریف، نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش

است تا بتوانند کاربرد و عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت ) و هم دانش صریح
وجود دانش براي ایجاد ارزش افزوده اي کـه محـیط   . هندجامعه، گسترش و افزایش د

مدیریت . سالمی را براي آموزش و یادگیري به وجود می آورد الزم و ضروري است
تسـهیم و اسـتفاده از    دانش ظرفیت و توانایی یک موسسه آموزشـی را بـراي کسـب،   
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ري دانشی که در مؤسسات به کار گرفته می شـود سـرمایه فکـ   . دانش تقویت می کند
 ,ایــن ســرمایه در واقــع، مجمــوع ســرمایه انســانی. آن موسســه محســوب مــی شــود

  ).1387حمیدي زاده، . (ساختاري و ارتباطی آن موسسه است
  

  عوامل موثر بر مدیریت دانش
 بایـد  دانش محور يها سازمانعنوان  به پژوهشی و مؤسسات آموزشی و ها دانشگاه

 پیشـرو  يهـا  سـازمان نقـش   در دانش، مدیریت مناسب سیستم استقرار و طراحی در

 يبر مبنا اقدام عملی و موفقیت کلیدي عوامل شناسایی مستلزم امر این و شوند، ظاهر
است  مدیریت دانش سیستم استقرار و طراحی مختلف مراحل در گذار ریتأث عوامل این

ي هـا  سـتم یسبـر اجـراي موفـق     دنتوان یمعوامل متعددي ). 1388رهنورد و محمدي، (
بــه صــورت  تــوان یمــرا  1عوامــل کلیـدي موفقیــت . باشــند رگــذاریتأثمـدیریت دانــش  

مواردي که اگر به طور مناسبی لحاظ گردنـد منجـر بـه اطمینـان یـافتن سـازمان بـه        "
تـارخ و  (تعریـف کـرد    "دستیابی به مزیت رقابتی و موفقیت اجراي یک رویکرد گردند

 طور به که عواملی عبارتند از موفقیت يکلید در تعریفی دیگر، عوامل). 1389الوندي، 

 Pinto and( بخشـند  یمـ  بهبـود  را هـا  پـروژه  اجـراي  ي شانس و احتمالا مالحظه قابل

Slevin, 1987.(      محققان، مدل هاي مختلفی از عوامل موفقیـت مـدیریت دانـش را ارائـه
 "میـز آعوامـل موفقیـت   " ،که باصـطالح  را تعدادي از این پیشنهادات 1جدول. کرده اند

  . کرده است فهرستنامیده می شوند 
تحقیقات خود، فهرستی از عوامل شکسـت و عـدم موفقیـت    از  پس) 2005( 2چوا و الم

  :این عوامل عبارتند از. مدیریت دانش را ارائه کردند
  پروژهمدیریت  -4 ،درون مایه و محتوا -3 ،فرهنگ -2 ،تکنولوژي -1

آمـده اسـت    1ر جـدول  بـا عـواملی کـه د   ) موفقیـت عوامل عـدم  (این عوامل از مقایسه 
که تعدادي از عوامل موفقیت آمیـز بـه عنـوان موانـع      پی برد توان یم )عوامل موفقیت(

هم به عنوان عامـل موفقیـت    آوري و فرهنگ،فن دو عاملبراي مثال، ؛ اند شده نیز بیان
ي ایـن   رهتوضـیح دربـا  . انـد  در نظـر گرفتـه شـده    عامل عـدم موفقیـت  به عنوان و هم 

                                                             
1-  Critical Success Factors 
2- Chua & Lam 
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ا یـ ، عامـل موفقیـت   و به خـودي خـود   نفسه یاین است که عوامل داده شده ف موضوع
هـا   بسـتگی بـه چگـونگی مـدیریت آن    وضعیت عوامل ارائه شـده   بلکه ؛نیستندآن مانع 
مـدیریت دانـش    به عنوان عوامل تأثیر گذار بر را این عوامل که بجاست، بنابراین. دارد

  . است مورد بررسیعوامل  مدیریتهمان کلیدي،  مسأله درنتیجه، .نام ببریم
  

  عوامل موفقیت مدیریت دانش: 1جدول 
  عوامل  محقق

Davenport et al. (1998)  

  آوريزیرساخت فن -1
  زیرساخت سازمانی -2
  دانش تسهیم شده -3
  فرهنگ دانش دوست -4
  کارمندان برانگیخته -5
  تعهد و حمایت مدیریت ارشد -6

Ryan and Prybutok (2001)  
  

  فرهنگ سازمانی باز -1
  رهبري و مدیریت ارشد -2
  مشارکت و درگیر بودن کارکنان -3
  کار تیمی -4
  زیرساخت سیستم هاي اطالعات -5

Moffett et al. (2003)  
  

  فرهنگ سازمانی موافق -1
  تعهد مدیریت ارشد -2
  مشارکت و درگیري کارکنان -3
  آموزش کارکنان -4
  قابل اعتمادکار تیمی  -5
  تفویض اختیار به کارکنان -6

Connelly and Kelloway (2003)  
  

  حمایت مدیریت  -1
  کنش متقابل اجتماعى -2
  آوريفن -3

Yeh et al. (2006)  

  رهبري و راهبرد -1
  فرهنگ  -2
  افراد -3
  آوري اطالعاتفن -4

Migdadi, (2009)  

  فرهنگ -1
  حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد -2 
  آموزش -3 
  استراتژي -4 
  آوري اطالعاتفن -5  
  مدیریت منابع انسانی -6 
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  چارچوب مفهومی 
و همچنــین مصـاحبه نیمــه   مبحـث پیشـین  ارائـه شــده در   ادبیــاتبراسـاس بـازنگري   

عـواملی کـه بـر موفقیـت مـدیریت       مفهـومی از  ساختاریافته با خبرگان، یک چـارچوب 
 1شـکل  در همانگونـه کـه   . شدارائه د نگذار تأثیر می حوزه هاي دانش محوردانش در 

 -1 :مـی شـود   متمـایز  امـل ع شـش  شـامل  پیشنهادي چارچوب، داده شده استنشان 
اعضــاي هیــأت علمــی، دانشــجویان و همــاهنگی بــین  -2؛ آشــنایی بــا مــدیریت دانــش

یـت  انجـام فعال  درتوانـایی   -4دانش محور؛ هاي  انگیزه براي تالشایجاد  -3کارمندان؛ 
  .آوريفن -6و  ؛فرهنگی  حمایت -5؛ )فعالیت هاي مبتنی بر دانش(دانش محور هاي 

  

  
  عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش: چارچوب مفهومی -1شکل 

  
بخواهند در  مبتنی بر دانشاگر سازمان هاي ): شناخت( دانش آشنایی با مدیریت -1

، باید مطمـئن شـوند کـه اعضـاي سـازمان بـا       موفق شوندمدیریت دانش  اجراي عملی
بـا مـدیریت دانـش     ییآشـنا  .(Pieris et al., 2003)آشنا هسـتند   دانشمدیریت مفاهیم 

مـدیران و  اگـر   در واقـع،  .براي موفقیت مدیریت دانش در هر سازمانی ضروري است
ابتکـارات   ،باشندیی نداشته مدیریت دانش آشنا رویه هايو  مفاهیمبا  اعضاي سازمان

به همین دلیل در مراکز آمـوزش عـالی،    .خواهد شدمدیریت دانش با شکست روبه رو 

مدیریت 
 دانش

 انگیزه
 

 هماهنگی
 

آوريفن  
 

 توانایی 
 

 فرهنگ
 

 آشنایی
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آشنایی اعضاي هیأت علمی، مدیران و کارکنان بـا مفـاهیم مـدیریت دانـش، خـود مـی       
  .تواند یکی از عوامل موفقیت آن باشد

، مدیریت دانـش فعالیت مرتبط با براي موفقیت در هر  کلیدي عنصریک   :هماهنگی -2
 دانـش خـویش بـا دیگـران اسـت     م تسـهی  وبرقـراري ارتبـاط    بـه  افـراد تشویق کـردن  

(Nonaka and Takeuchi, 1995)  .  نیازمنـد گـردآوري اعضـاي گـروه      همـاهنگی ایـن
. اسـت خـویش بـا یکـدیگر     دانـش، اطالعـات و مهـارت هـاي    جهت به اشتراك گذاشتن 

 1چـی نوناکـا و تـاکی   کـه توسـط   )SECI(دانشخلق اي  مرحله 4 معروفبراساس مدل 
و درون  4)ادغـام (، ترکیـب  3، بـرون گرایـی  2شامل مراحل جامعـه پـذیري   ه وارائه شد

شـده   پیشـنهاد  حاضـر  در مـدل کـه   همـاهنگی عامـل  می توان گفـت  . می شود 5گرایی
  .، تلفیق نمایدي ترکیب شدن مرحله باي جامعه پذیري را  تواند مرحله می

  

  
  SECIمدل : 2شکل

نشـان   و بررسـی هـا   بسیاري از مطالعـات  : محور ش هاي دانش انگیزه براي تال -3
 نـد نک  ایفـا در موفقیت مـدیریت دانـش    مهمی را، نقش یکه برنامه هاي انگیزش داده اند

                                                             
1- Nonaka & Takeachi 
2- Socialization 
3- Externalization 
4- Combination 
5 -Internalization 

 برون گرایی جامعه پذیري

 درون گرایی ادغام

 

 دانش صریح

نی
ضم

ش 
دان

 

 دانش ضمنی

ریح
ص

ش 
دان
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(Alavi and Leidner,2001).  توانـد بـه عنـوان یـک      گیزه مـی نا ارائه شده، چارچوبدر
را جهـت پـذیرش یـک عمـل خـاص یـا        افرادشناخته شود که ) غیر مالی یامالی (عامل 

 )1997( 1گفتـه آمابیـل   براسـاس . نمایـد تشویق گزینه نسبت به گزینه دیگر ترجیح یک 
ارائـه  ( تحریـک شـود   اهـداف امل بیرونی جهت دستیابی به وتواند توسط ع می فرد یک

دسـتیابی بـه اهـداف     و فی نفسـه جهـت  یا به طور ذاتی  )پاداش هاي بیرونی براي فرد
با پذیرش این طبقه بنـدي از   .)از انجام کار یعنی کسب رضایت شخصی( گرددتحریک 
شـتند کـه انگیـزش ذاتـی خصوصـاً، در      اعـالم دا ) 2000(  2، اوسترلوه و فـري انگیزش

   .مهمی را ایفا می کندنقش  ،سازماندر دانش ترغیب خلق و تسهیم
اغلب بـا   )power(ي قدرت اگر چه واژه: محور هاي دانش انجام فعالیت در توانایی -4

 .تفـاوت دارد معانی آنهـا  اما  ،است یقابل جایگزین )authority(و اختیار  ي توانایی واژه
در حـالی کـه    دارد،هـاي خـاص    رسیدن به هـدف  دراشاره به توانایی  (power)قدرت 

 .اســتقــدرت  اعمــال یتمشــروعدرســتی و بــه  نــاظر (authority) و اختیــار توانــایی
چـرا کـه    ؛(Holsapple and Joshi, 2001)  کارمندان مرکز و قطب ایجاد دانـش هسـتند  

ایـن موضـوع    همـین دلیـل،   و به شود  نگهداري میحفظ و  ،دانش در درون هر شخص
بلکـه   ؛تشویق شوندنسبت به خلق و تسهیم دانش  است که کارمندان نه تنها باید مهمی

در سازمان بـه اشـتراك    برخوردار باشند تا این دانش را و اختیار الزم باید از توانایی
آموزش عـالی نیـز توانـایی اعضـاي هیـأت      مؤسسات در . آن را به کار برندو بگذارند

عالوه . علمی در استفاده و تسهیم دانش می تواند به موفقیت مدیریت دانش کمک نماید
بر اعضاي هیـأت علمـی، مـدیران و کارکنـان دانشـگاه هـا نیـز بـه عنـوان عضـوي از           

  . سازمان، باید توانایی خلق و تسهیم دانش را داشته باشند
فرهنـگ، مجموعـه اي از ارزش هـا، اعتقـادات، هنجارهـا و        :حمایت هاي فرهنگی -5

فرهنـگ سـازمانی   . شیوه هاي به اشتراك گذاشته توسط اعضاي سـازمان مـی باشـد   
همانند ساختار سازمانی، رفتار افـراد در سـازمان را شـکل داده و کنتـرل مـی کنـد و       

زمان هـا  سافرهنگ . واکنش افراد در وضعیت هاي مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد
و این فرهنگ سازمانی متفاوت، اعضاي یک گروه را از اعضـاي   با یکدیگر تفاوت دارد

                                                             
1- Amabile 
2- Osterloh & Frey   
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اصـلی در   یعـامل  ،د که فرهنگنده نشان می متعدد مطالعات. کند گروه دیگر متمایز می
فرهنـگ یـک سـازمان نـه تنهـا نـوع       . تسهیم دانش محسوب می شـود  اثربخشیتعیین 

مزیـت   ایجـاد را در  بلکه ارزش آن دانـش ؛ کند ن میتعیی مدیریت می شودکه را دانشی 
 )2001(علـوي و لیـدنر   براسـاس نظـر   . مـی نمایـد  مشخص   نیز براي سازمان رقابتی

گـرد   منجـر بـه  بوده اند کـه  مبتنی  یفرهنگ سازمانی مناسب براکثریت ابتکارات موفق 
بـراین اسـاس، توسـعه     .شـده اسـت  دانش در بـین اعضـاي سـازمان     تسهیمآوري و 

فرهنگ دانش محور براي تسهیم، انتشار و به کار بردن دانش و نیـز ایجـاد انگیـزه در    
بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده،       . افراد براي پذیرش آن باید مورد توجـه قـرار گیـرد   

حضور فرهنگ دانش محور براي موفقیت مدیریت دانش در داخل یک سـازمان تـا آن   
د مدیریتی را براي اجراي فرآیند مـدیریت دانـش تعیـین مـی     حد ضروري است که تعه

  .(Nahm et al., 2004)کند 
یـک دارایـی    نـه دانش بایـد  ، )2001(1راپل و هارینگتوني  براساس گفته : فن آوري -6

بـراي بـه حـداکثر رسـاندن ارزش      سـازمان هـا  بعالوه،  .یند شناخته شودآیک فر بلکه
جریـان  حمایـت از   بـراي اد یـک سیسـتم مناسـب    ایجآوري و وجود فننیازمند  ،دانش

مـؤثر مـی توانـد     دانـش  یک سیستم مـدیریت . هستنددانش در ابتکارات مدیریت دانش 
مـدیریت   یمناسب طرزسیستم به  آناما اگر  ؛باشدسازمان مهمترین عامل موفقیت در 

مـی   آوري اطالعـات فـن یک سیسـتم قـوي    مجموع،در . تواند یک مانع باشد می ،نشود
دانـش  ، جمع آوري و اسـتفاده دوبـاره از دانـش را در سـازمان هـاي      تواند داد و ستد

  .نمایدپایه ریزي شده اند تسهیل  تحقیق،که براساس محوري 
  

  هدف تحقیق
با توجه بـه مطالـب بیـان شـده در خصـوص ضـرورت و اهمیـت مـدیریت دانـش در          

تحقیـق عبـارت   آموزش عالی و اقتضاي موضوع پژوهش، اهدف اصلی این مؤسسات 
  :اند از

  شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش؛ -1

                                                             
1- Ruppel & Harrington 
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انگیزه، هماهنگی، توانـایی، فـن آوري، فرهنـگ و شـناخت بـر      عوامل بررسی تاثیر  -2
  موفقیت اجراي مدیریت دانش؛

 TOPSISتکنیک رتبه بندي عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با استفاده از  - 3
  . فازي

  
  فازي TOPSISتکنیک 

بر اساس این روش هر . ارائه شد 1توسط هوآنگ و یون 1981این روش در سال 
شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد  nگزینه را که به وسیله  mبا  MCDMمسأله از نوع 

بعدي در نظر  nنقطه در یک فضاي  mتوان به عنوان سیستمی هندسی شامل می
بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمترین فاصله  TOPSISتکنیک . گرفت

نکته قابل توجه در زمینه  .داشته باشد) بدترین حالت ممکن(آل منفی را با راه حل اید
در موقعیتی که اطالعات مورد نیاز کمی باشند، به بندي عوامل این است که رتبه

شود و ضاي کیفی انجام میشوند، اما زمانی که تحقیق در فصورت عددي بیان می
توانند به صورت اعداد دقیق دانش در آن داراي ابهام و سربستگی باشد، اطالعات نمی

گرایانه استفاده از اطالعات کالمی به جاي اعداد بنابراین یک دیدگاه واقع. بیان شوند
معموالً یک عبارت کالمی مناسب بر اساس حوزه مسأله براي توضیح ابهام و . است
پس از آن مفهوم عبارات، توسط اعداد فازي که . شودبسته بودن دانش تنظیم میسر

جا که از آن. شوندشوند، مشخص میو تابع عضویت تعریف می [0,1]توسط فاصله 
توان گفت که توابع شود، میارزیابی کالمی توسط افراد به صورت تقریبی انجام می

ها مناسب بوده و ا ابهام این نوع ارزیابیاي را براي تقابل بعضویت مثلثی و ذوزنقه
 ,Delgado)تر غیرممکن و نیز غیرضروري است تالش براي دستیابی به مقادیر دقیق

توانند عدد دقیقی را براي بیان عقیده و نظر خود بیشتر مدیران عملیات نمی. (1998
اص استفاده هاي عددي خارائه کنند و به همین دلیل، از ارزیابی کالمی به جاي ارزش

رسد ارائه یک مدل ساده و مبتنی بر با عنایت به موارد فوق، به نظر می. شودمی
. گیري، ضروري باشدمنطق فازي براي تعامل با ابهام موجود در ابزارهاي اندازه

فازي معرفی شده توسط چن،  TOPSIS، در این بخش، سعی داریم از تکنیک بنابراین
                                                             
1 - Hwang  &  Yoon 
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تکنیک ). Chen, 2000(ر مدیریت دانش استفاده نمائیم عوامل موثر ببندي جهت رتبه
TOPSIS  فازي معرفی شده توسط چن با توجه به ماهیت این پژوهش، شامل مراحل

  .باشدزیر می
  : گام اول

  :گیري فازي نظرات افراد به شرح زیر باشدفرض کنید ماتریس تصمیم
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آل آل مثبـت فـازي و ایـده   ها از ایدهمحاسبه مجموع فواصل هر یک از مولفه: گام پنجم
  :منفی فازي

گـاه فاصـله بـین ایـن دو     دو عدد فازي به شرح زیر باشـند، آن  Bو  Aدر صورتی که 
  :آیدبدست می 3رابطه عدد فازي بواسطه 

),,( 111

~
cbaA               ),,( 222
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cbaB   

  : 3رابطه 
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با توجه به توضیحات فوق در مورد نحوه محاسبه فاصله بین دوعدد فازي، فاصله 

  :آوریمآل منفی بدست میآل مثبت و ایدهها را از ایدههر یک از مولفه
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  هابندي گزینهرتبه: گام هفتم
-هاي موجود از مسـاله مفـروض را رتبـه   توان گزینه، میiCCبر اساس ترتیب نزولی

البته، مبناي اعداد و طیف فازي به کارگرفته شـده در ایـن پـژوهش، اعـداد     . بندي نمود
  ). 2جدول(معرفی شده توسط چنگ است 

  
  )Cheng, 1996(چنگ طیف و اعداد فازي : 2جدول

  اعداد فازي  عبارات کالمی
 (3 ,1 ,1)  خیلی کم

 (5 ,3 ,1)  کم
 (7 ,5 ,3)  متوسط

 (9 ,7 ,5)  زیاد
 (9 ,9 ,7)  خیلی زیاد



  .، شماره پنجم)1390بهار و تابستان (ــــــــــــــــ سال سوم ــــــــــــــــــــــــــــــنشریه کاوشهاي مدیریت بازرگانی ــ

150  

  روش تحقیق
از نـوع  پژوهش حاضـر از نظـر هـدف، از نـوع تحقیقـات کـاربردي و از نظـر ماهیـت         

اي به منظـور مطالعـه و    است که در بررسی آن، از روش کتابخانهپیمایشی  -توصیفی
. بررسـی مبـانی نظـري و پیشـینه تحقیـق و آشـنایی بـا مفـاهیم اسـتفاده شـده اســت          
. همچنین، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوري داده ها اسـتفاده شـده اسـت   

هـاي  افزار رمنـ آزمون فرضـیه هـاي تحقیـق و انجـام تحلیـل هـاي آمـاري،         منظور به
Microsoft Office Excel  و SPSS 16.0 شده اند و در نهایت با استفاده  به کار گرفته

از تکنیک تاپسیس فازي، به رتبه بندي عواملی که بر مدیریت دانش تـاثیر مـی گذارنـد    
  :فرضیه هاي این تحقیق شامل این موارد می شود. پرداخته شده است

  .معنی داري داردانگیزه، بر مدیریت دانش، تاثیر .1
  .هماهنگی، بر مدیریت دانش، تاثیرمعنی داري دارد .2
  .توانایی، بر مدیریت دانش، تاثیرمعنی داري دارد .3
  .آوري، بر مدیریت دانش،  تاثیرمعنی داري داردفن .4
  .فرهنگ، بر مدیریت دانش، تاثیرمعنی داري دارد .5
  .شناخت، بر مدیریت دانش، تاثیرمعنی داري دارد .6

. ین تحقیق کلیه اعضاي هیأت علمـی دانشـگاه یـزد را در بـر مـی گیـرد      جامعه آماري ا
اي انجـام   گیـري تصـادفی طبقـه    گیري در این پژوهش با استفاده از روش نمونـه  نمونه

گرفته و نمونه ها به منظور تأمین پراکندگی مناسـب و گویـا بـودن، از تمـام دانشـکده      
عـداد نمونـه هـاي مـورد نیـاز بـا       برآورد ت. هاي موجود در دانشگاه یزد انتخاب شدند

  :بر پایه رابطه زیر صورت گرفته است  گیري از جامعه محدود، فرض نمونه

22

2

2

22

2

)1( x

x

ZN

NZ
n












  
نفر اخذ و  30اي اولیه و گویا به حجم  نمونه  ها، به منظور برآورد واریانس سنجه

نمودن سطح و لحاظ  1/0با در نظر گرفتن مقادیر دقت . واریانس آن محاسبه گردید
نفر برآورد گردید و با توجه به این  163، حجم نمونه مورد نیاز معادل %95اطمینان 

نکته که امکان عدم بازگشت پرسشنامه یا خودداري برخی اعضاي هیأت علمی از 
تکمیل آن وجود داشت، پرسشنامه به تعداد بیشتر از نمونه الزم، در هر دانشکده 
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آوري اطالعات، از  این نیز اشاره شد، به منظور جمع چنانچه پیش از). توزیع گردید
مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان استفاده گردید تا بر این اساس، 

. آوري اطالعات در این تحقیق تدوین گردد اي به عنوان ابزار اصلی جمع پرسشنامه
ي پرسش مربوط به متغیرها 31سوال جمعیت شناختی و  5این پرسشنامه حاوي 

اعم (همچنین، به منظور پاسخگویی به سواالت براي کلیه متغیرها . مورد بررسی است
 "بسیار زیاد"تا  "بسیار کم"اي لیکرت از  مرتبه 5از طیف ) از مستقل و وابسته

پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، . استفاده شده است
  . مورد بررسی قرار گرفت

  
  ضرایب آلفاي کرونباخ: 3جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ متغیر

  0.725 انگیزه
  0.811 هماهنگی

  0.742 توانایی
  0.826 تکنولوژي

  0.852 فرهنگ
  0.777 شناخت

  0.814  کل پرسشنامه
  

بیشتر می باشد، می تـوان   0.7با توجه به اینکه مقادیر به دست آمده از حد قابل قبول 
ضـمناً، پرسشـنامه    .سازگاري درونی مناسبی برخوردار استگفت که ابزار تحقیق از 

نظران علمی قرار گرفـت   مذکور با هدف رواسازي محتوا در اختیار خبرگان و صاحب
عـالوه  . و اصالحات پیشنهادي آنها در زمینه شکل و محتواي پرسشنامه لحاظ گردیـد 

نتـایج نهـایی تحلیـل     .بر این، از تحلیل عاملی براي تعیین روایی سازه اسـتفاده گردیـد  
  .باشدعاملی به شرح زیر می

  
  هاي پرسشنامهو بارتلت در مورد شاخص KMOآزمون : 4جدول 

  0.762 (KMO)برداري شاخص کفایت نمونه

  آزمون بارتلت
  237.517  مقدار آزمون

  0.000  سطح معناداري
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 KMOتوضیح این که، اگر یک همبستگی خطی و قوي بین متغیرها وجود داشته باشد 
با توجه به اینکه در این مطالعـه، ایـن مقـدار    ). 1380فرشادفر، ( .نزدیک یک خواهد بود

. ها مناسـب اسـت  است، نتیجه می گیریم که تجزیه شاخص ها به عامل 0.762برابر با 
مانده انـدك و اشـتراکات    ، مقادیر باقی05/0داري زیر  معنیآزمون بارتلت نیز با سطح 

. هـا و بـرازش مـدل عـاملی پیشـنهادي دارنـد       باال همگی حکایت از کفایت مناسـب داده 
  :گردند عوامل نهایی بر اساس چرخش عاملی به ترتیب جدول زیر ارائه می

  
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی: 5جدول

  شرح عامل
   شناخت 1 عامل
  فرهنگ 2 عامل
  آوريفن 3عامل
  توانایی 4 عامل
  هماهنگی 5 عامل
  انگیزه 6عامل 

  
روایی  ،به دست آمد 5/0بیش از  با توجه به اینکه در تحلیل عاملی، کلیه بارهاي عاملی

  .پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت
  

  تجزیه و تحلیل داده ها
باید ابتدا نرمال ) یا ناپارامتریکپارامتریک (هاي آماري  در راستاي تعیین مسیر تحلیل

بدین منظور نرمال بودن . ها بررسی شود ها و ابعاد آن بودن یا نبودن سازه
هاي تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مورد بررسی قرار  سازه
نتایج حاصل از این آزمون، نشان دهنده رد نشدن فرضیه نرمال بودن . گرفت
هاي آماري  بدین ترتیب، در ادامه تحقیق به منظور انجام تحلیل. استهاي تحقیق  سازه

  .ها، از شاخه آمار پارامتریک استفاده خواهد شد بر روي داده
استفاده گردید، عدد سه به عنوان حد تایی  5از طیف لیکرت در این تحقیق  جا کهاز آن

 One Sample(ي ا یک نمونه Tآزمون در این راستا، . متوسط در نظر گرفته شده است

T Test(  کار رفته است به 6تا  1براي آزمون فرضیات.  
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  :فرض ها 
H0:   3 

H1:   3 

  
  6تا  1نتایج حاصل از آزمون فرضیات : 6جدول 

  ي آزمون نتیجه  (sig-2tailed)مقدار معناداري   )t(ي آزمون  آماره  درجه آزادي  فرضیه
  فرضیه تأیید  0.000  5.532  160  )آشنایی(شناخت 
  فرضیه تأیید  0.022  2.321 160  آوريفن

  فرضیه تأیید  0.011  2.573 160  فرهنگ
  فرضیه تأیید  0.000  7.906 160  توانایی

  فرضیه تأیید  0.000  12.078 160  هماهنگی
  فرضیه تأیید  0.004  2.922 160  انگیزه

  
می باشد  05/0کوچکتر از هر شش عامل، ) sig(با توجه به اینکه سطح معنی داري 

به عبارت دیگر، با . بنابراین، فرض صفر تحقیق رد و فرضیه مقابل تایید، می گردد
می توان گفت میانگین مربوط به عوامل مورد بررسی از مقدار آزمون % 95اطمینان 

بنابراین، نتایج نشان می دهد که  هر شش عامل، تاثیر معنی داري بر . بیشتر است) 3(
  .دانش دارندمدیریت 

  
  عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش رتبه بندي فازي 

آوري در این تحقیق، با توجه به احتمال وجود عدم اطمینان موجـود در نظریـات جمـع   
هـا در دسـتور کـار قـرار     شده، استفاده از منطق فازي براي تفسیر و تحلیل بهتر داده

و )  2جـدول  (بر این اساس، ابتدا اعداد قطعی پرسشنامه به اعداد فـازي تبـدیل   . گرفت
فازي، به رتبه بندي عوامل موثر بر مدیریت دانـش   TOPSISسپس بر اساس رویکرد 

دهد کـه ترتیـب    اختصاص می cشاخصی به نام این روش به اعداد فازي . پرداخته شد
نتـایج حاصـل    .شـود  ه کوچک بر اساس بزرگی این شاخص تعیین میاعداد از بزرگ ب

  . حاصل شده است) 7(ها به شرح جدول بندي گروه عاملاز رتبه
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  نتایج حاصل از رتیه بندي فازي عوامل موثر بر مدیریت دانش :7جدول
  Ci آل منفیایده فاصله از آل مثبتفاصله از ایده  عامل  رتبه

  0.596074  6.204306  4.204318  فرهنگ  1
  0.595692  6.225022  4.225041  وريآ فن  2
  0.595542  6.233288  4.233299  انگیزه  3
  0.592846  6.385164  4.385197  آشنایی  4
  0.588883  6.625306  4.625326  توانایی  5
  0.580559  7.206466  5.20651  هماهنگی  6

  
  بحث و نتیجه گیري

در قرن بیست و یکم سازمانی که در مدیریت موثر دانش موفـق نباشـد، در توسـعه و    
در دانشـگاه هـا و مؤسسـات    . رشد فعالیت هاي خـود بـا مشـکل روبـرو خواهـد شـد      

آموزشی، کمبود تالش هاي سازمانی در خلق و تسهیم دانش، عدم اسـتفاده از دانـش   
دانش محور نیستند می تواند بر  ایجاد شده و همچنین درگیر شدن در فعالیت هایی که

لذا آشنایی این مؤسسات با مفـاهیم  . عملکرد و کیفیت آموزشی آنها تاثیر منفی بگذارد
در . مدیریت دانش و تالش آنها در پیاده سازي آن از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت   

این راستا، شناسایی عواملی که مـی توانـد بـه اجـراي موفـق مـدیریت دانـش در ایـن         
در این تحقیق، ابتدا، پس از بازنگري ادبیات تحقیـق  . ات کمک نمایند اهمیت داردمؤسس

و مصاحبه با خبرگان، شش عامل به عنوان عوامل موثر بر مـدیریت دانـش شناسـایی    
شدند و سپس، به منظور بررسی وضعیت هر یک از ایـن عوامـل در دانشـگاه یـزد از     

 95نتـایج حاصـل از انجـام ایـن آزمـون در سـطح اطمینـان بـا         . استفاده شـد  tآزمون 
درصد، نشان داد که می توان هر شش عامل را بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر مـدیریت       

در نهایت، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي، به رتبه بندي ایـن عوامـل   . دانش دانست
ي هر عامل مـی تـوان دریافـت کـه بـه      به دست آمده برا cبا توجه به مقدار . پرداختیم

وانگیزه رتبه هاي اول تا سوم را بـه خـود اختصـاص     آوريفنترتیب، عوامل فرهنگ، 
  . داده اند و عوامل آشنایی، توانایی و هماهنگی در رتبه هاي بعدي قرار دارند

باید افزود که در آغاز، اغلب محققان، فن آوري اطالعات را به عنـوان مهمتـرین عامـل    
ثیر گذار براي مدیریت دانش به شمار می آوردند ولی اکنون بسـیاري از محققـان و   تأ

. کارشناسان فرهنگ را به عنوان یک عامـل مـوثر بـر مـدیریت دانـش بیـان کـرده انـد        
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بیان می کند که اگر یک سازمان بیش از یک سوم زمان خود را به ) 1997( 1داونپورت
این زمینه غفلـت نمـوده اسـت، چـرا کـه      فن آوري براي مدیریت دانش صرف کند، در 

فرهنگ سازمانی و روش هاي انگیزشی باعث خواهند شد که سیسـتم مـدیریت دانـش    
بیان می کنند که مدیریت دانش ) Govindarahan )2000و  Gupta.مفید و مناسب گردد

موثر تنها به خط مشی هاي فن آوري وابسته نیست، بلکه به میزان زیـادي بـه شـیوه    
نیز پـس از تحقیقـی در شـرکت زیـراکس،     ) Moor )1998. مان بستگی داردحیات ساز

بیان کرد که تیم هاي پروژه تشخیص داده اند که بطور کلی مسائل فرهنگی نسبت بـه  
عالوه بـر ایـن، او   . فن آوري اطالعات نقش مهمتري در موفقیت یک پروژه ایفا می کند

آزموده مدیریت دانـش ذکـر کـرده    بیان کرد که بسیاري از کارشناسان باتجربه و کار
. اند که یک فرهنگ نامناسـب، خـود بزرگتـرین مـانع انتقـال دانـش بـه شـمار مـی آیـد          

همچنین، پرورش فرهنگ تسهیم دانش مهم ترین عامل موفقیـت پـروژه هـاي مـدیریت     
  . دانش است

اطالعـات بـه عنـوان دومـین عامـل       آوريفنهمان طور که نتایج این تحقیق نشان داد، 
 آوريفـن تحقیقات گذشـته نیـز بـه اهمیـت     . ر بر مدیریت دانش شناخته شده استموث

) 1384(و عـدلی  ) 2002(مـالهوترا    ،)1998(از جملـه رادینـگ     ؛اند کردهاطالعات اشاره 
. اطالعات سرعت بخش و زیرساخت فرایند مـدیریت دانـش اسـت    آوريفنمعتقدند که 

 آوريفـن ي هـا  رسـاخت یزظـور گسـترش   به همین دلیل، افزایش سرمایه گذاري به من
اطالعـات بـه منظـور     آوريفـن اطالعات و همچنین، آموزش و به کـارگیري ابزارهـاي   

سـومین  . شـود  یمـ تسهیل فرایند مدیریت دانش و به روز کردن پایگاه دانش پیشـنهاد  
و  بسـیاري از مطالعـات  . مـی باشـد   "انگیـزه "عامل موثر بر مدیریت دانش نیز متغیـر  

در موفقیـت   مهمـی را ، نقـش  یانگیزشـ  يهـا  که برنامـه  نیز نشان داده است ها یبررس
   ).2001، 2علوي و لیندر( کند مدیریت دانش بازي می

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت کـه موفقیـت در مـدیریت دانـش نیـاز بـه تغییـر        
عـالوه بـر ایـن،    . اساسی در فرهنگ سازمانی و تعهد در تمـام سـطوح سـازمانی دارد   

آوري مبتنی بـر دانـش و   وجود محیط یادگیري و آموزشی، فعالیت هاي تحقیقاتی، فن

                                                             
1- Davenport 
2 -Alavi and Leidner 
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شبکه ارتباطی دانـش محـور بـراي مؤسسـات آموزشـی مـی تواننـد از جملـه عوامـل          
نتایج این تحقیق نیـز نشـان مـی دهـد کـه عوامـل فرهنگـی در         .ضروري به شمار آیند

لذا توجه مدیران به این عامـل  . نداز اهمیت بیشتري برخوردار هست آوريبا فن مقایسه
البته، باید خاطر نشان کـرد کـه موفقیـت یـا عـدم موفقیـت       . ضروري تر بیشتري دارد

  . مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی به مجموع عوامل ذکر شده بستگی دارد
  پیشنهادها

  :با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد هاي زیر توصیه می گردد
  سیستمی که به انتقال دانش و مهارتها در محیط دانشگاهی کمک نماید؛وجود یک 

 وجود فن آوري اطالعات به منظور کمک به انتشار و تسهیم دانش؛ 

 حمایت مدیریت از رویه هاي مدیریت دانش؛ 

 کمک به ایجاد فرهنگ دانش محور؛ 

 ایجاد هماهنگی بین اعضاي هیأت علمی؛ 

  تحقیقاتی که در داخل محیط هاي دانشگاهی در حال ایجاد هماهنگی بین مؤسسات
 فعالیت هستند؛

  وجود سیستم هاي تشویقی و ایجاد انگیزه در افراد و ترغیب آنها به ایجاد، ذخیره
 و تسهیم دانش؛ 

  برگزاري کنفرانس ها، همایش ها، سخنرانی ها به منظور آشنایی با مفاهیم و منافع
اعضاي هیئـت علمـی و دانشـجویان دانشـگاه     مدیریت دانش و تسهیم اطالعات بین 

 هاي مختلف در ایران؛

  وجود یک مرکز شبکه ارتباطی به منظور توسعه روابط اجتماعی بین جوامع کاري
و تجاري، وزارتخانه هاي دولتـی و سـازمان هـاي غیـر دولتـی الزم و ضـروري       

 .است

  
  و مراجعمنابع 

راهکار اجرایی سیسـتم هـاي مـدیریت    تدوین ). 1389. (تارخ، محمد جعفر؛ الوندي، نغمه -1
، نشـریه بـین   )شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشـینی تـامین  : مطالعه موردي(دانش 

 .77-82، ص 21، جلد 2المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره 
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