شناسایی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش در موسسات
آموزشی عالی و رتبهبندی آنها به روش تاپسیس فازی
چکیده

ابوطالب مطلبی ،1علیرضا عالی پور  ،2فرامرز نصری

3

در دنیای امروزی که شدت پیچیدگی در محیط و تغییرات سریع در تکنولوژی ،کسب مزیت رقابتی
استراتژیک را برای سازمانها مشکل مواجه کرده است ،کسب و ایجاد دانش جدید در سازمان امری حیاتی به
نظر میرسد .امروزه بسیاری از سازمانها سعی بر آن دارند تا بتوانند دانش را کسب ،تسهیم و تولید کنند که این
مستلزم طراحی سیستمی به نام مدیریت دانش است .اما مهم ترین قدم در این زمینه شناسایی عوامل موثر بر
پیاده سازی مدیریت دانش است .اگر چه تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نحوه استقرار مدیریت دانش ،موانع
پیاده سازی و مزایا و معایب اجرای آن گرفته است ،ولی در زمینه ارائه مدلی کاربردی جهت شناسایی مهم ترین
عوامل در پیاده سازی موثر مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کار چندانی انجام نگرفته است.
در تحقیق حاضر که در دانشکدهها و موسسات آموزش عالی مازندران انجام گرفته است ،ابتدا عوامل موثر
بر استقرار سیستم مدیریت دانش شناسایی و دسته بندی شدهاند ،سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی ،به
عنوان یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ،این عوامل رتبهبندی گردیدند .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان میدهد که عواملی چون جذب افراد بر مبنای صالحیتهای دانشی و طراحی سازوکارهای مناسب
ارزیابی دانش با کسب امتیاز  0.55و  0.51بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موثر مدیریت دانش داشته اند.
واژگان کلیدی :مزیت رقابتی استراتژیک ،مدیریت دانش ،تاپسیس فازی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری مدرس دانشگاه علوم دریایی نوشهر
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه

امروزه غالب سازمانها بر اين باورند که سازمانها بايد به دنبال روش هايي موثر براي انتشار دانش سازماني
در ميان سطوح مختلف نيروي انساني در سراسر سازمان باشند(شریف زاده.)1387،
اگر در نظر بگيريم که در عصر جهاني شدن مولفه اساسي در حفظ مزیت رقابتي سازمانها قدرت دانش آن
هااست ،آن گاه اهميت مقوله مديريت دانش چشمگيرتر میشود.
علي رغم اين كه دانش به عنوان منبعي براي بقاي سازمانها ضروري و حياتي است ،اما باز هم بسياري از
سازمانها هنوز به مديريت دانش و يا به همه عناصر حياتي مديريت دانش بطور جدي توجه نكرده اند .تجربه
بسياري از سازمانها در مورد پیاده سازی مديريت دانش به شكست انجاميده است و اين به آن جهت است كه
این سازمانها نتوانستند شاخصهای کلیدی استقرار مدیریت دانش را به درستی شناسایی کنند.
پياده سازي مديريت دانش در هر سازمان مستلزم وجود زمينه هايي است که اين زمينهها اعم از اين که فني
يا علمي باشند ،بايستي به وجود آيند .در غير اين صورت یک اتالف زمان و هزينه را برای سازمان در بر خواهد
داشت .از این رو بررسي و مطالعه اين عوامل و زمینه هاجهت ايجاد یک سيستم مديريت دانش گام نخست
محسوب میشود.
با توجه به این که دانشگاهها و موسسات آموزشی خلق کننده دانش در یک جامعه و محرک آن جامعه
به سمت دانایی میباشند ،در این مقاله سعی شده است شاخصهای کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش در
دانشگاههای استان مازندران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گیرد .با استفاده از نظريات کارشناسان،
صاحب نظران ،استادان دانشگاه ،شاخصهای کلیدی موثر در پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شدند .اما با
توجه به این که این نسبت به معیارهای مختلف وزنهای متفاوتی میگیرند ،محققان بر آن هستند تا با استفاده
از یکی از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره به نام تاپسیس 1این شاخصها را رتبه بندی کنند ،تا مهم ترین
فاکتورها و شاخصهای موثر در پیاده سازی مدیریت دانش به ترتیب اولویت مشخص شوند .بنابراین هدف از
این مقاله ،بررسی عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی و رتبه بندی آنها
با استفاده از تکنیک تاپ سیس فازی میباشد .در نهایت پیشنهادهايي نیز جهت برطرف کردن مشکالتی که
فراروی استقرار مدیریت دانش وجود دارد ،ارائه خواهد شد.
بیان مسئله

در عصر کنونی که عصر دانایی نام گذاری شده ،دانش و مدیریت دانش به عنوان یک منبع استراتژیک
برای هر سازمانی مطرح است .ارزش سرمایه دانش در دانشگاه ها ،از طریق به کارگیری و استفاده دانش در
1. Topsis Fuzzy
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بسط و پیشبرد اهداف یک جامعه حاصل میشود .امروزه مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت
دانشگاهها در کسب مزیت رقابتی میباشد .اهمیت این موضوع به حدی است که دانش موجود در دانشگاهها را
اندازه گیری میکنند و به عنوان یک شاخصی برای درجه بندی ،در گزارشهای دانشگاهها منعکس میشود.
لذا دانشگاهها استقرار مدیریت دانش را به عنوان بخشی از استراتژی خود ضروری میدانند .دانش را براساس
نیازهای حیاتی سازمان ،تعریف میکنند؛ لذا دانش و مدیریت بر آن در تمام سازمانها یکسان نیست و در هر
سازمانی شاخصهای کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش متفاوت است.
سوال اصلی تحقیق حاضر این است که او ًال شاخصهای موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاههای
استان مازندران چیست؟ ثانی ًا اولویتبندی این شاخصها به چه صورت است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

در قرن بیست و یکم دانش و فناوری نقش فزایندهای در توسعه جوامع ایفا میکنند .سازمانهای جامعه دائما
اجتماع را دگرگون میکنند ،آنها باید تقاضا برای مهارتها را تغییر دهند .سازمانهای آموزشی و دانشگاهها
این نیاز جامعه را باید شناسایی و تامین نمایند .هر سازمانی با دستیابی به منابع دانشی قادر است از طریق
تلفیق منابع سنتی با روشهای جدید و متمایز ،به ارائه ارزش هایی برتر به مشتریان بپردازد .در واقع این دانش
سازمانی است که سازمان را قادر میسازد منابع خود را توسعه دهد ،توانمندیهای محوری خود را تقویت کند
و به این ترتیب به خلق مزیت رقابتی پایدار خود بپردازد و در این میان ،سازمان هایی موفق خواهند بود که به
کمک ابزار مدیریتی ،از فرصتهای ایجاد شده ،به نفع خود استفاده کنند(آشوک جاشاپارا ،مترجم :فیاضی.)1388،
مهم ترین عامل برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاهها حمایت مدیریت ارشد است .لذا مولفههای اجرایی
مدیریت دانش باید برای مدیریت ارشد دانشگاهها اولویت بندی شود تا تصمیمات استراتژیک اتخاذ گردد .در
این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي ،شاخصهای استقرار مدیریت دانش اولویت بندی شده و در
تصمیم گیریهای استراتژیک برای اجرای موثر مدیریت دانش به مدیران ارشد دانشگاهها راه کارهای الزم
داده میشود.
ادبیات نظری
مدیریت دانش

1

واژه مديريت دانش تعاريف مختلفي دارد كه گورلیک و همکاران( )2004بیان میکنند.مدیریت دانش اساسا
یک راهبرد سیستماتیک است برای بهینه سازی دسترسی افراد و تیمهای درون یک سازمان به دانش،
راهنماییها و تجربیات مرتبط و عملی در نقطه ای دیگر.
1. KNOWLEDGE MANAGEMENT
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مدیریت دانش ،پلتفرمی است یک پارچه و تعاملی برای خلق ،کسب ،سازمان دهی ،ایجاد دسترسی و استفاده
از داراییهای اطالعاتی سازمان با تکیه بر قدرت فناوری اطالعات(اخگر1389 ،ص .)25
مديريت دانش به سازمان کمک میکند تا از مجموعه تجربيات حاصله درک مدون و شفافي به دست آورده
و انعطاف پذيري را افزايش میدهد.
حضور مدیریت دانش در دانشگاهها یک مقطع کوتاه نيست ،بلکه مستمرا وجود داشته که فرایندی شامل
بر توليد يا گردآوري و شناسايي دانش ،طبقه بندي ،ذخيره و مستندسازي دانش ،توزيع و نشر دانش و كاربرد
دانش است.
مولفههای اجرایی مدیریت دانش

در ادبيات مربوط به عوامل كليدي موفقيت پیاده سازی مدیریت دانش ،مولفههای زیادی بیان شده است.
اسكيرم و آميدن( 1)1997در خصوص پياده سازي مديريت دانش هفت عامل كليدي را شناسايي كردند ،اين
عوامل عبارتند از :
الزام مستحكم به كسب و كار ،معماري وچشم انداز ،رهبري دانش ،فرهنگ تسهيم و خلق دانش ،يادگيري
مستمر ،زيرساخت فن آوري توسعه يافته ،و فرآيندهاي دانش سازماني.
داونپورت( 2)1998و همكاران ،يك مطالعه اكتشافي در سي و يك پروژه مديريت دانش در بيست و چهار
شركت انجام دادند .هدف اين مطالعه گسترده تعيين عوامل كليدي مرتبط با پياده سازي مديريت دانش بود.
آنها از ميان هجده پروژه موفق ،هفت عامل كليدي موفقيت را شناسايي كردند كه عبارت بودند از :ارزش
صنعت ،زبان و هدف مشترك ،ساختار دانش انعطاف پذير و استاندارد ،كانالهای چندگانه براي انتقال دانش،
فرهنگ دانش پسند ،زيرساخت سازماني و فني ،اقدامات انگيزشي ،و حمايت مديريت ارشد.
مطالعه ديگر ي براي شناسايي عوامل كليدي موفقيت توسط هلسپل و جوشي( 3)2000انجام شده است .در
ابتدا ،آنها با مطالعه ادبيات مديريت دانش ،دسته اي از عوامل را استخراج كرده و در نهايت با تكنيك دلفي
در جامعه خبرگاني متشكل از هيات بين المللي از متخصصان و دست اندركاران مديريت دانش بود ،عوامل
شناسايي شده را مورد ارزيابي قرار دادند .آنها سه طبقه اصلي از اثرگذارها (مديريتي ،منابع ،و محيطي) را كه
عوامل كليدي در درون هر يك از اين اثرگذارها قرار دارد ،معرفي كردند .اثرگذارهاي مديريتي داراي چهار
عامل كليدي اصلي است كه عبارتند از :هماهنگي ،كنترل ،رهبري و سنجه ها .اثرگذارهاي منابع متشكل از
دانش ،افراد ،منابع مالي وغيرمالي است؛ در حالي كه اثرگذارهاي محيطي مشتمل بر رقابت ،بازارها ،اضطرار
زماني ،جو اقتصادي و دولتي است .
)1. Skyrme and Amidon,(1997
)2. Davenport, (1998
)3. Holsapple and Joshi, (2000
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چريدس( 1)2003و همکاران عوامل كليدي گوناگوني را براي پياده سازي موفقيت آميز مديريت دانش در
حوزههای وظيفه اي سازمان شناسايي كردند كه استراتژي ،مديريت منابع انساني ،فن آوري اطالعات ،بازاريابي،
و كيفيت از عوامل كليدي آنها بود.
با توجه به ديگر تحقيقات انجام شده توسط محققان مختلف در خصوص عوامل اثر گذار برمديريت دانش،
میتوان عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش را مطابق جدول  1خالصه كرد.
 -1حمايت مديریت ارشد
 -2الگوگيري
 -3معماری دانش
 -4درگیری افراد

پذيرش سيستم مديريت دانش  -تشويق عقايد جديد  -حمايت از پروژههای
مديريت دانش

داونپورت،دس و پيكنس
موفت و همكاران

ثبت تجارب و پژوهش ها -رهنمودهاي الگو گیری  -مقایسه فرآيندهاي ديويس ،درو ،دي وندلر ،موفت و
كاري دانشگاه  -وجود فرآيندهاي الگوگيري –تشویق الگوگیری

همكاران

استانداردهاي ارتقاي دانش  -ترسيم دورنماي سازمان دانش محور -

داونپورت ،باكمن ،گركو،

سازوكارهاي استقرار  - kmتوجه به يادگيري و تسهيم دانش

مشاركت در تسهيم دانش  -تشويق افراد به ارزيابي امور – استفاده از
ظرفيت كامل افراد ،به كارگيري نظام پيشنهادها.

آموزش استفاده از –  ITسيستمهای كاربر پسند – زيرساخت - IT
 -5زیرساختهای سیستم سايتهای داخلي  -پايگاه داده  -ساز و كارهاي بحث مجازي -شبكه هايي
براي توزيع منابع اطالعاتي ،تناسب  ITبا مدیریت دانش – استفاده از
اطالعات
DSS- ES
 -6استراتژي و اهداف

تنظيم چشم انداز مبتني بر دانش  -تناسب استراتژي كاري و  -KMهدف
گذاری در خلق دانش -هدف گذاری در استقرار دانش -توجه به استراتژي
نوآوري -توجه به مديريت دانش به دلیل محیط رقابتی

 -7سنجش دانش

ارزيابي عملكرد مبتني بر ارتقاي دانش  -اولويت يادگيري براي يادگيري-
طراحي ساز وكارهاي مناسب ارزيابي د انش – احصاي مقياسهای مناسب
ارزيابي دانش ،سرمايه دانش به عنوان معياري برای عملکرد

تاينن ،موفت و همكاران
ویلسون و آلسی ،موفت و همکاران
داونپورت ،گركو سيوري
 ،لي و هونگ

چريدس و همكاران  ،ماتي ،خلیفه
و لیو

ماتي ،هونگ و همكاران  ،کوان

ساختار تسهيل كننده اكتشاف دانش جديد  -ساختار حامي رفتار جمعي-
 -8زيرساخت سازماني فرآيندهاي مبادله دانش  -ساختار شبكه اي براي تسهيم دانش -فرآيندهاي هونگ و همكاران ،كوان  ،داونپورت
انتقال دانش به سازمان ،تخصيص منابع با رویکرد استقرار دانش
 -9آموزش

آموزشهای حل مساله و خالقيت  -آموزش روشهای انتقال دانش-
مشاركت در آموزشهای داخلي و خارجي  -انتقال دانش با سيستم
استاد-شاگردي -روشهای آموزشي حامي يادگيري گروهي -روشهای
آموزشي حامي تفكر سيستمي

گرين گارد ،كوهن و بيكر،
موفت و همكاران

)1. Chourides and Longbottom, (2003
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برنامه توسعه منابع انساني  -الزامي بودن انتشار تحقيقات – جذب افراد بر

 -10منابع انساني

اساس صالحيت دانشي  -اولويت به پرورش منا بع انساني دانشگر -پرداخت
مبتني بر صالحيت دانشي  -ارتقاء بر اساس صالحيت دانشي -نگه داري و
به سازي افراد دانشگر -سازوكارهايي براي انعكاس نظريات علمي

 -11ايجاد انگيزه

پاداش به اقدامات مبتني بر دانش -ترغيب نوآوري -ارزش گذاري به توليد
دانش-تشويق فعاليتهای گروهي

بحث و اظهار نظر درباره استراتژي و سياست كاري دانشگاه  -فرهنگ

 -12فرهنگ سازماني نوآوري و خالقيت -جايگاه برتر براي ايده پردازان ونوانديشان ارزشمندي كار
دسته جمعي

 -13كار تيمي

تسهيم دانش و تجارب  -تيم سازي  -محيط باز و مورد اعتماد  -طوفان
مغزي ،كار ميان وظيفه اي

چريدس و همكاران ،كوان ،
داونپورت و گرور

يحيي و گاه ،هاشيلد ،گيبونز
داونپورت ،باكمن ،موفت و
همكاران

گرين گارد،كوهن و بيكر ،و
موفت و همكاران

جدول  .1مولفههای اجرایی مدیریت دانش
مروری برمفاهیم تصمیمگیری چند معیاره و  Topsisفازی

تصميمگيري فرآيند يافتن بهترين موقعيت در بين گزينههاي موجود است .تقريب ًا در اکثر مسائل تصميمگيري
به علت کثرت معيارها ،تصميمگيرنده دچار مشکل ميشود .از اين رو براي اکثر مسائل ،تصميمگيرنده ميخواهد
به بيش از يک هدف ،در راستاي انتخاب نحوه اجراي فعاليتها ،دست يابد(زلنی ،1982 ،ص .1)26
در تصميمگيري چندمعياره کالسيک ،وزن معيارها کام ً
ال شناخته شده است؛ اما بهدليل وجود ابهام و عدم
قطعيت در اظهارات تصميمگيرنده ،بيان دادهها بهصورت قطعي نامناسب است .از آنجاييکه قضاوتهاي انساني
نميتوانند بهوسيله مقادير عددي دقيق برآورد شوند و معمو ًال مبهم هستند؛ ازاينرو نميتوان از تکنيکهاي
تصميمگيري کالسيک براي اينگونه مسائل تصميمگيري استفاده کرد (سبحان آسیان .)69 ،1387 ،در
سالهاي اخير تالشهاي بسياري براي رفع اين گونه ابهامات و عدم قطعيتها صورت پذيرفته که نهايت ًا منجر
به بکارگيري تئوري مجموعههاي فازي در روشهاي ارزيابي
چندمعياره گرديده است(چن و وانگ.2)1992 ،
تئوري فازي در سال  1965توسط پروفسور لطفيزاده نشر پيدا كرده است .اين تئوري براي شرايط متغير
و شرايط غير قابل مقايسه بودن مناسب است .قضاوتهاي مردم عموم ًا بهصورت مبهم مانند عبارات زباني:
مساوي ،نسبت ًا قوي ،خيلي قوي ،بينهايت قوي و  ...با يك درجه اهميت ميباشد .تئوري فازي ميتواند به ابهام
1. Zeleny, 1982, P26
2. Chen,Hwang, 1992
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موجود در عبارتهاي زباني نظردهندگان كمك كند(سمیح.1)2009 ،
مطلوبيت گزينهها در مقايسه با همه معيارها معمو ًال به صورت اعداد فازي بيان ميگردند که آن را مطلوبيت
فازي مينامند و توسط روشهاي ارزيابي تصميمگيري فازي سنجيده ميشوند .رتبهبندي گزينهها بر اساس
مقايسه مطلوبيتهاي فازي مربوطه است(یه ،دنگ.2)2004 ،
تاپسيس (روش اولويتبندي با توجه به شباهت با راهحل ايدهآل مثبت) ،بهعنوان يکي از روشهاي کالسيک
 MCDMشناخته شده است که در سال  1981توسط هوانگ و يون براي حل مسائل  MCDMتوسعه
داده شد که بر اساس تعيين ايدهآل بود .گزینه 3انتخاب شده بايد داراي كوتاه ترين فاصله از ايدهآل مثبت و از
طرف ديگر بيشترين فاصله از ايدهآل منفي باشد(هووانگ و یونگ ،1981 ،ص .4)128
سابقه استفاده از مدل تاپسيس در ایران از آغاز دهه  1370به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده
از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود میشود.
مراحل تصميمگيري به كمك تكنيك تاپسيس فازي بهشرح زير است:

مرحله  -1به دست آوردن بردار اوزان w~j
مرحله  -2نرمااليز كردن ماتريس به دست آمده از نظرسنجي خبرگان در رابطه با استراتژیها كه ماتريس
جديدي بهشرح زير ميباشد:
R =  rij 
m ×n

} B ⊆ {1, ..., nمربوط به شاخصهايي كه در رابطه با سود است (فرمول .)2
} C ⊆ {1, ..., nمربوط به شاخصهايي كه در رابطه با هزينه است (فرمول .)3
 aij bij c ij d ij
=
* rij  * , * , * ,
dj dj dj dj


j ∈B


 ,


j ∈C

 a −j a −j a −j a −j 
rij 
=
, , ,
,
 d ij c ij bij aij 



مرحله  -3بنابراين ماتريس وزندهي شده به شكل فرمول  4ميشود:
1. Semih,2009
2. Yeh,Deng, 2004
3. Alternative
4. Hwang & Yoon, 1981, P128
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ij 
=V v
=, i 1,
2,..., m , j 1, 2,..., n
=
m ×n

vij= rij ⊗ w j
مرحله  -4تعيين راهحل ايدهال فازي مثبت *1)FPIS( v~jو ايدهال فازي منفي ( 2)FNIS( v~j−فرمول  5و: )6
v~ij ; j ∈ B

 i min
−
=1,..., m
~
vj = 
max v~ ; j ∈ C

i =1,...,m ij

v~ij ; j ∈ B

 imax
=1,..., m
~
v =
min v~ ; j ∈ C

i =1,..., m ij
*
j

}FPIS = {v~ j* | j = 1, ..., n
}FNIS = {v~j− | j = 1, ..., n

مرحله  -5محاسبه فواصل اندازهها با استفاده از فاصله اقليدسي فازي:
1
2
2
2
2
(a1 − b1 ) + (a2 − b2 ) + (a3 − b3 ) + (a4 − b4 ) 

4

) (

=D a,
b

فاصله هر استراتژی از ایدهآل مثبت با فرمول  8محاسبه میشود:
n

d i* = ∑ d (v~ij , v~j* ), i = 1, ..., m
j =1

و فاصله هر استراتژی از ایدهآل منفی با فرمول  9محاسبه میشود:
n

d i− = ∑ d (v~ij , v~ j− ), i = 1, ..., m
j =1

مرحله  -6محاسبه نزديكي نسبي به ايدهال و رتبهبندي (فرمول :)10
,
 -4-4پیشینه پژوهش

d i−
*d i− + d i

C
= I i
CI

1. 1 Fuzzy Positive Ideal Solution
2. Fuzzy Negative Ideal Solution
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خلیفه و لیو( )2003تحقیقی با عنوان “مدل توفیق مدیریت دانش” در دانشگاه سی تی هونگ انجام داده
اند .عوامل سازمانی اثر گذار بر مدیریت دانش در این تحقیق عبارت بودند از :استراتژی مدیریت دانش ،رهبری
دانش ،فرهنگ سازمانی ،پورتالهای دانش .فرایندهای مدیریت دانش عبارتند از :خلق ،انتقال ،به کارگیری
و حفظ دانش .در این تحقیق مشخص شد که عوامل سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش بیشترین اثر را بر
توفیق برنامههای مدیریت دانش داشته اند .تکنولوژی اطالعات هم از طریق اثرگذاری بر فرایندهای مدیریت
دانش همانند انتقال و حفظ دانش ،اثرگذار است.
گلدن( )2009از دانشگاه والدن به بررسی مدیریت دانش در کالجها و دانشگاهها پرداخت .برای این کار 108
موسسه (دانشگاه و کالج) را که در آن سطح تعدیل شده مدیریت دانش به کار گرفته میشود ،مورد بررسی قرار
گرفتند .دادههای توصیفی نشان داد که  %9.99از این موسسات در بخش خصوصی و  %31.25از این موسسات
در بخش عمومی از پایین ترین سطح مدیریت دانش در رفتارهای سازمانی خود استفاده میکنند ،این دادهها به
صورت آشکار نشان میدهد که آداب ناشی از مدیریت دانش در سازمانهای عمومی بیشتر رعایت میشود و
مورد استفاده قرار میگیرد .این پژوهش به نوعی ثابت کرد که مدیریت دانش میتواند در این گونه سازمانها
مورد استفاده قرار گیرد .برای بهبود ارتباطات و روابط داخلی آنها با دولت و اولیای امور ،یعنی همان کسانی
که پیوسته در این دانشگاهها برای کارآمدی بیشتر فشار وارد میکنند.
علی رغم این که مدیریت دانش در بسیاری از سازمانها مورد مطالعه و پیاده سازی شده است ،اما در مورد
اولویتهای شاخصهای استقرار مدیریت دانش و رتبهبندی آنها در دانشگاهها تاکنون کار چندانی صورت
نگرفته است.
روش تحقیق
مطالعه موردی

اين تحقيق از نظر هدف «كاربردي» و از نظر روش گردآوری دادهها «توصيفي -اكتشافي» است و ميتوان
آن را مطالعه موردي به حساب آورد؛ محدوده اجرایی این پژوهش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در
سطح استان مازندران میباشد.
 -2-5مدل مفهومی

محققان پس از مطالعه عوامل موثر در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای مختلف ،خصوص ًا سازمانهای
دانش محور با استفاده از نظريات خبرگان حوزه دانشگاه به شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت
دانش در دانشگاهها پرداختند .مراحل پیاده سازی تحقیق حاضر با استفاده از مدل مفهومی زیر نشان داده شده
است.
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شکل  .1مراحل الزم براي اجرای متدولوژی پیشنهادی

تجزیه و تحلیل دادهها

در مرحله اول با مطالعه تحقیقاتی که در زمینه مولفههای اجرایی مدیریت دانش در سازمانهای مختلف
انجام شده بود ،مجموعه کاملی از عوامل موثر در پیادهسازی مدیریت دانش شناسایی شد (جدول  .)1سپس این
عوامل با استفاده از پرسشنامهای در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفت و با انجام تحلیلهای آماری مهم
ترین عواملی که در استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی کاربرد داشتند ،مشخص شدند .عوامل
شناسایی شده در  5گروه طبقهبندی شدند که به شرح ذیل میباشد:
عوامل تاثیرگذار در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها
( :)C1ویژگیهای نیروی انسانی:

( :)C11جذب افراد بر مبنای صالحیتهای دانشی
( :)C12ارتقاي مبتنی بر شایستگی دانشی
( :)C13مشارکت افراد در آموزش
( :)C14تاکید بر نقش افراد دانشگر
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( :)C2مولفه جهتگیری دانایی محور:

( :)C21استقرار چرخه دانش در دانشکدهها و گروههای آموزشی
( :)C22حمایت از خطمشیها و پروژههای مدیریت دانش
( :)C23تدوین راهبرد مدیریت دانش با رویکرد رقابتجویی
( :)C24حمایت مدیران از اجرای سیستم مدیریت دانش
( :)C25تدوین چشمانداز با رویکرد دانایی محور

( :)C3فرهنگ مشارکتی:

( :)C31فضای سازمانی مورد اعتماد کارکنان
( :)C32فرهنگ خالقیت و نوآوری
( :)C33مشارکت کارکنان در تدوین راهبردهای دانشگاه
( :)C34پذیرش سیستم مدیریت دانش از سوی کارکنان

( :)C4فناوری اطالعات :

( :)C41وجود زیرساختهای مناسب فنآوری اطالعات
( :)C42حمایتهای داخلی برای تسهیم دانش
( :)C43قابلیت فنآوری اطالعات
( :)C44دسترسی اعضای هیئت علمی به پایگاههای دادهای

( :)C5ممیزی و ارزیابی:

( :)C51آموزش روشهای انتقال دانش به افراد
( :)C52طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش
( :)C53روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی
( :)C54احصای مقیاسهای مناسب ارزیابی دانش
( :)C55روشهای آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری گروهی
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شکل  .2ساختار سلسله مراتبی مولفه¬های کلیدی مدیریت دانش
رتبهبندی عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

پس از تعیین مولفههای کلیدی مدیریت دانش ،طبق مدل پیشنهادی میبایست با وزندهی به هر یک از این
مولفهها ،آنها را با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبهبندی نمود؛ به این ترتیب که  5مولفه عمده نسبت به هدف
(استقرار مدیریت دانش) و زیرعاملهای آنها نیز نسبت به عوامل عمده ،مقایسه و وزن میگیرند.
چن در سال  2000در مقالهای ( ،),2000Chenروش تاپسيس در محيط فازي را توسعه داد .به دليل اين
که در اغلب موارد ،مفاهيم مبهم و غيرواقعي در دادههاي تصميم ديده ميشود ،مقادير قطعي در شرايط واقعي
نامناسب به نظر ميرسند .در اين روش رتبهبندي هر يک از گزينهها و وزن هر يک از معيارها ،به وسيله
متغيرهاي زباني مشخص شده است که به صورت اعداد فازي ذوزنقهای بيان شدهاند.
جدول  .2متغيرهاي زباني براي تعيين وزن هر يک عوامل

خيلي كم

)(2 ,1 ,0 ,0

VL

)(3 ,2 ,2 ,1

L

كم

)(5 ,4 ,3 ,2

ML

كمتر از متوسط
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)(6 ,5 ,5 ,4

M

متوسط

)(8 ,7 ,6 ,5

MH

بيشتر از متوسط

)(9 ,8 ,8 ,7

H

زياد

)(10 ,10 ,9 ,8

VH

خيلي زياد

با توجه به متغیرهای زبانی فوق ،اوزان کیفی که خبرگان با توجه به درجه اهمیت هر عامل یا زیرعامل
دادهاند ،به اعداد فازی ذوزنقهای (کمی) تبدیل میشوند؛ سپس طبق متدولوژی تاپسیس با نرمالیزه کردن،
تشکیل ماتریس وزین و تعیین راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی ،در نهایت گزینهها (عوامل) اولویتبندی
میگردند .در ادامه نتایج پیادهسازی مراحل فوق ارائه میگردد.
* ابتدا بايد ماتریس تصمیمگیری را که شامل ارجحیتهای کیفی که تصمیمگیرندگان به گزینهها و معیارها
دادهاند میباشد ،با استفاده از متغیرهای زبانی به ماتریس تصمیمگیری کمی تبدیل نمود.
جدول  .3ماتریس تصمیم گیری فازی و اوزان فازی
عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی
C5

C4

C3

C2

C1

)(4, 5, 5, 6

)(8, 9, 10, 10

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(8, 9, 10, 10

C11

)(4, 5, 5, 6

)(4, 5, 5, 6

)(0, 0, 1, 2

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

C12

)(2, 3, 4, 5

)(4, 5, 5, 6

)(8, 9, 10, 10

)(1, 2, 2, 3

)(4, 5, 5, 6

C13

)(0, 0, 1, 2

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(5, 6, 7, 8

C14

)(2, 3, 4, 5

)(5, 6, 7, 8

)(2, 3, 4, 5

)(8, 9, 10, 10

)(0, 0, 1, 2

C21

)(4, 5, 5, 6

)(5, 6, 7, 8

)(1, 2, 2, 3

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

C22

)(7, 8, 8, 9

)(2, 3, 4, 5

)(4, 5, 5, 6

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

C23

)(0, 0, 1, 2

)(7, 8, 8, 9

)(8, 9, 10, 10

)(7, 8, 8, 9

)(7, 8, 8, 9

C24

)(2, 3, 4, 5

)(2, 3, 4, 5

)(5, 6, 7, 8

)(5, 6, 7, 8

)(2, 3, 4, 5

C25

)(4, 5, 5, 6

)(2, 3, 4, 5

)(8, 9, 10, 10

)(1, 2, 2, 3

)(4, 5, 5, 6

C31

)(0, 0, 1, 2

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(2, 3, 4, 5

)(7, 8, 8, 9

C32

)(2, 3, 4, 5

)(2, 3, 4, 5

)(5, 6, 7, 8

)(4, 5, 5, 6

)(0, 0, 1, 2

C33

)(2, 3, 4, 5

)(0, 0, 1, 2

)(4, 5, 5, 6

)(7, 8, 8, 9

)(4, 5, 5, 6

C34

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

C41

)(0, 0, 1, 2

)(8, 9, 10, 10

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

C42

)(4, 5, 5, 6

)(5, 6, 7, 8

)(0, 0, 1, 2

)(5, 6, 7, 8

)(4, 5, 5, 6

C43
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)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(2, 3, 4, 5

)(1, 2, 2, 3

C44

)(5, 6, 7, 8

)(7, 8, 8, 9

)(7, 8, 8, 9

)(2, 3, 4, 5

)(5, 6, 7, 8

C51

)(8, 9, 10, 10

)(8, 9, 10, 10

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(2, 3, 4, 5

C52

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(1, 2, 2, 3

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

C53

)(4, 5, 5, 6

)(0, 0, 1, 2

)(2, 3, 4, 5

)(5, 6, 7, 8

)(0, 0, 1, 2

C54

)(2, 3, 4, 5

)(4, 5, 5, 6

)(8, 9, 10, 10

)(7, 8, 8, 9

)(4, 5, 5, 6

C55

C5

C4

C3

C2

C1

)(7, 8, 8, 9

)(5, 6, 7, 8

)(4, 5, 5, 6

)(8, 9, 10, 10

)(5, 6, 7, 8

* قدم بعدی نرمالیزه کردن ماتریس تصمی م گیری است که محققان به جهت سهولت در محاسبات و این
نکته که بازه تغییرات اعداد فازی را بین صفر و یک نگه دارند ،از روش نرمالیزاسیون خطی استفاده كردند.
جدول  .4ماتریس تصمیم گیری نرمالیزه شده فازی

عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی
C5

C3

C4

C2

C1

()0/8 ,0/7 ,0/6 ,0/5( )1 ,1 ,0/9 ,0/8( )0/6 ,0/5 ,0/5 ,0/4( )0/8 ,0/7 ,0/6 ,0/5( )0/9 ,0/8 ,0/8 ,0/7

C5

C4

C3

C2

C1

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/8, 0/9, 1, 1

C11

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C12

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/1, 0/2, 0/2, 0/3

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

C13

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C14

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0, 0, 0/1, 0/2

C21

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/1, 0/2, 0/2, 0/3

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C22

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

C23

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

C24

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

C25

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/1, 0/2, 0/2, 0/3

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

C31

147

 تاسسوم رد شناد تیریدم یزاسهدایپ رب رثوم لماوع ییاسانش
)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

C32

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0, 0, 0/1, 0/2

C33

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

C34

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C41

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

C42

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

C43

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/1, 0/2, 0/2, 0/3

C44

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C51

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

C52

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0/1, 0/2, 0/2, 0/3

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

C53

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/5, 0/6, 0/7, 0/8

)(0, 0, 0/1, 0/2

C54

)(0/2, 0/3, 0/4, 0/5

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

)(0/8, 0/9, 1, 1

)(0/7, 0/8, 0/8, 0/9

)(0/4, 0/5, 0/5, 0/6

C55

* ماتريس تصميمگيري فازي نرمااليز شد ه وزندار را ايجاد ميكنيم .در اين مرحله كليه اوزان مربوط به
هر عامل كه از تاثيرگذاري بر استقرار سیستم مدیریت دانش حاصل ميشود ،در وزن هر عامل ضرب ميگردد.
جدول  .5ماتریس نرماالیز شده وزنی فازی
C5

C4

C3

C2

C1

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/64, 0/81, 1, 1

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/56 0/72, 0/8, 0/9

C11

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0, 0, 0/05, 0/12

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C12

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/05, 0/12, 0/14, 0/24

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

C13

)(0, 0, 0/07, 0/16

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C14

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/08, 0/15, 0/2, 0/3

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0, 0, 0/08, 0/18

C21

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/04, 0/1, 0/1, 0/18

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C22

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/49, 0/64, 0/64, 0/81

C23

)(0, 0, 0/07, 0/16

)(0/56, 0/72, 0/8, 0/9

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

(0/49, 0/64, 0/64, 0/81

C24

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/16, 0/27, 0/4, 0/5

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/14, 0/24, 0/32, 0/45

C25

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/16, 0/27, 0/4, 0/5

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/05, 0/12, 0/14, 0/24

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

C31

)(0, 0, 0/07, 0/16

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/49, 0/64, 0/64, 0/81

C32

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/16, 0/27, 0/4, 0/5

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0, 0, 0/08, 0/18

C33

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/16, 0/25, 0/25, 0/36

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

C34

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/16, 0/25, 0/25, 0/36) (0/16, 0/27, 0/4, 0/5
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)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/56, 0/72, 0/8, 0/9

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C41

)(0, 0, 0/07, 0/16

)(0/64, 0/81, 1, 1

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/49, 0/64, 0/64, 0/81

C42

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0, 0, 0/05, 0/12

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

C43

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/56, 0/72, 0/8, 0/9

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/07, 0/16, 0/16, 0/27

C44

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/56, 0/72, 0/8, 0/9

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C51

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/64, 0/81, 1, 1

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0/14, 0/24, 0/32, 0/45

C52

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/4, 0/54, 0/7, 0/8

)(0/04, 0/1, 0/1, 0/18

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

C53

)(0/2, 0/3, 0/35, 0/48

)(0, 0, 0/1, 0/2

)(0/08, 0/15, 0/2, 0/3

)(0/25, 0/36, 0/49, 0/64

)(0, 0, 0/08, 0/18

C54

)(0/1, 0/18, 0/28, 0/4

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/32, 0/45, 0/5, 0/6

)(0/35, 0/48, 0/56, 0/72

)(0/28, 0/4, 0/4, 0/54

C55

* حال میبایست مجموعه نقاط ایدهآل مثبت و منفی و فاصله هر عامل از آنها را طبق فرمول ( )7محاسبه كرد.
جدول  .6مجموعه نقاط ایدهآل مثبت و فاصله هر گزینه از آن
Di+

SUM

C5

C4

C3

C2

C1

D1+

2.328551301

0.491146618

0.203531324 0.67507407

C11 0.283725219 0.67507407

D2+

3.158093549

0.541964021 0.958762223 0.491146618

C12 0.491146618

D3+

0.541964021 0.541964021 0.865173393 3.319425917

C13 0.602079729 0.768244753

D4+

0.418807832 0.602079729 0.583480934 3.040303448

C14 0.491146618

D5+

0.418807832 0.82141646

C21 0.937923238 0.768244753

0.418807832 0.896381615 0.491146618

C22 0.491146618

0.418807832 3.365200114

0.67507407
0.944788336

D6+

2.972556752

D7+

0.679797764 0.748364884 0.583480934 2.875416017

C23 0.372625818 0.491146618

D8+

2.634250012

0.283725219 0.541964021 0.491146618

C24 0.372625818 0.944788336

D9+

0.583480934 3.428071706

0.679797764 0.67507407

C25 0.721474185 0.768244753

D10+

0.679797764 0.541964021 0.865173393 3.364088977

C31 0.602079729 0.67507407

D11+

0.418807832 0.602079729 0.768244753 3.106546467

C32 0.372625818 0.944788336

D12+

3.736113895

0.679797764 0.67507407

C33 0.937923238 0.768244753

D13+

3.538544765

0.928708781 0.748364884 0.491146618

C34 0.602079729 0.768244753

D14+

2.524573458

0.283725219 0.67507407

C41 0.491146618

D15+

0.203531324 0.602079729 0.583480934 2.706506141

C42 0.372625818 0.944788336

D16+

0.418807832 0.958762223 0.583480934 3.238204787

C43 0.602079729 0.67507407

0.67507407

0.491146618

0.67507407

0.583480934
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D17+

0.768244753 3.148528556

0.283725219 0.67507407

0.583480934

C44 0.83800358

D18+

0.283725219 0.602079729 0.768244753 2.728677252

0.583480934

C51 0.491146618

D19+

0.203531324 0.602079729 0.583480934 2.529374004

C52 0.721474185 0.418807832

D20+

0.418807832 0.896381615 0.491146618

C53 0.491146618

D21+
D22+

2.7886293

0.583480934 3.946603482
2.945399141

0.491146618

0.928708781 0.82141646

C54 0.937923238 0.67507407

0.541964021 0.541964021 0.491146618

C55 0.602079729 0.768244753

جدول  .7مجموعه نقاط ایدهآل منفی و فاصله هر گزینه از آن
Di-

SUM

C5

C4

C3

D1-

2.869947154

0.755314504

0.54426556

0.347455033

C11 0.347455033 0.875457024

D2-

1.979238179

0.54426556

0.54426556

0.065

C12 0.347455033 0.478252026

D3-

1.790166687

0.478252026 0.153378617 0.415331193

C13 0.264952826 0.478252026

D4-

2.134474693

0.54426556

0.415331193 0.458748297

C14 0.087321246 0.628808397

D5-

1.820369512

0.199311314 0.628808397 0.098488578

C21 0.264952826 0.628808397

D6-

2.180984051

0.54426556

D7-

2.279095791

0.264669605 0.458748297 0.654866399

D8-

2.520019734

0.654866399

0.478252026

C24 0.087321246 0.755314504

D9-

1.736773275

0.347455033 0.458748297 0.309071189

0.35654593

C25 0.264952826

1.750962798 D10-

0.478252026 0.153378617 0.415331193

0.35654593

C31 0.347455033

2.051280061 D11-

0.415331193 0.264952826 0.654866399

C32 0.087321246 0.628808397

0.347455033 0.347455033 0.098488578

0.35654593

C33 0.264952826

1.601022584 D13-

0.415331193

0.54426556

0.264669605

0.111803399

C34 0.264952826

2.650048954 D14-

0.54426556

0.54426556

0.347455033

C41 0.458748297 0.755314504

2.491724158 D15-

0.415331193 0.458748297 0.654866399

C42 0.087321246 0.875457024

D12-

1.4148974

D16-

1.91534292

0.54426556
0.54426556

0.458748297 0.415331193

0.1161895

0.065

C2

C1

C22 0.347455033 0.628808397
0.35654593

C23 0.54426556

C43 0.347455033 0.628808397

D17-

2.00605351

0.17958285

0.347455033 0.264952826

C44 0.458748297 0.755314504

D18-

2.43861238

0.54426556

0.415331193 0.264952826

C51 0.458748297 0.755314504

D19-

2.6874161

0.415331193 0.458748297 0.309071189

C52 0.628808397 0.875457024
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2.377794578 D20-

0.54426556

1.215806621 D21-

0.199311314 0.458748297 0.098488578

2.181053631 D22-

0.478252026

0.415331193

0.54426556

0.54426556

0.1161895

0.628808397

C53 0.54426556

0.111803399

C54 0.347455033

C55 0.264952826 0.478252026

* نهایت ًا با محاسبه ضریب نزدیکی ،گزینهها (عوامل) رتبهبندی شدند؛ به این ترتیب که گزینهای که ضریب
نزدیکی آن به  1نزدیک تر باشد ،دارای رتبه بهتری خواهد بود .ضریب نزدیکی و رتبهبندی عوامل با استفاده
از تکنیک تاپسیس فازی در جدول  8آمده است.
جدول  -23-4ضريب نزديکي و رتبهبندی نهایی گزینهها
رتبه

ضريب نزديكي

CCi

گزینهها

1

0.55207233

CC1

جذب افراد بر مبنای صالحیتهای دانشی

C11

14

0.385265792

CC2

ارتقاي مبتنی بر شایستگی دانشی

C12

17

0.350354094

CC3

مشارکت افراد در آموزش

C13

11

0.412476561

CC4

تاکید بر نقش افراد دانشگر

C14

16

0.351045236

CC5

استقرار چرخه دانش در دانشکدهها و گروههای آموزشی

C21

10

0.423201083

CC6

حمایت از خطمشیها و پروژههای مدیریت دانش

C22

8

0.442155509

CC7

تدوین راهبرد مدیریت دانش با رویکرد رقابتجویی

C23

4

0.488918869

CC8

حمایت مدیران از اجرای سیستم مدیریت دانش

C24

19

0.336268229

CC9

تدوین چشمانداز با رویکرد دانایی محور

C25

18

0.342315753

CC10

فضای سازمانی مورد اعتماد کارکنان

C31

12

0.397702414

CC11

فرهنگ خالقیت و نوآوری

C32

21

0.27468342

CC12

مشارکت کارکنان در تدوین راهبردهای دانشگاه

C33

20

0.311509214

CC13

پذیرش سیستم مدیریت دانش از سوی کارکنان

C34

3

0.512124121

CC14

وجود زیرساختهای مناسب فنآوری اطالعات

C41

5

0.479340855

CC15

حمایتهای داخلی برای تسهیم دانش

C42

15

0.371655223

CC16

قابلیت فنآوری اطالعات

C43

13

0.389178693

CC17

دسترسی اعضای هیئت علمی به پایگاههای دادهای

C44

6

0.47193259

CC18

آموزش روشهای انتقال دانش به افراد

C51
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2

0.515147446

CC19

طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش

C52

7

0.460239933

CC20

روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی

C53

22

0.235511437

CC21

احصای مقیاس¬های مناسب ارزیابی دانش

C54

9

0.425450839

CC22

روشهای آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری گروهی

C55

نتیج ه گیری

چالش اصلي سازمانها درك مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن است .امروزه بزرگ ترین آرزوی
سازمانها تعريف يك سيستم مديريت دانش مناسب و اداره آن به روش موفق است .بي شك ،دانشگاهها و
موسسات آموزشي و پژوهشي به عنوان سازمانهای دانشگر بايد در طراحي و استقرار سيستم مناسب مديريت
دانش در نقش سازمانهای پیشرو ظاهر شوند و اين امر مستلزم شناسايي عوامل كليدي موفقيت و و رتبه بندی
این عوامل است تا بتوان اقدام عملي برمبناي رتبه بندی این عوامل در زمینه استقرار مدیریت دانش انجام
داد .يافتههای اين پژوهش كه عوامل كليدي موفقيت پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی به
روش تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است ،رتبه یک مربوط به جذب افراد بر مبنای صالحیت شایستگی ،رتبه
دوم طراحی سازو کارهای مناسب ارزیابی دانش میباشد .رتبه سوم وجود زیرساختهای فناوری اطالعات است
که نیاز هست مدیریت ارشد موسسات آموزش عالی ،دانش محور بودن را در فرایند جذب افراد مدنظر داشته
باشند و به زیر ساختهای فناوری اطالعات کامال اهمیت داده شود .این رتبه بندی اگر چه در موسسات آموزش
عالی استان مازندران صورت گرفته است ،اما قابلیت تعمیم به سایر مراکز آموزشی را دارد.

1392  پاییز، شماره یکم، پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم-فصلنامه علمي
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