
شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در موسسات 
آموزشی عالی و رتبه بندی آن ها به روش تاپسیس فازی

ابوطالب مطلبی1، علیرضا عالی پور 2، فرامرز نصری3
چکیده

رقابتی  مزیت  کسب  تکنولوژی،   در  سریع  تغییرات  و  محیط   در  پیچیدگی  شدت  که  امروزی  دنیای  در 
استراتژیک را برای سازمان ها مشکل مواجه کرده است، کسب و ایجاد دانش جدید در سازمان امری حیاتی به 
نظر می رسد. امروزه بسیاری از سازمان ها 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 دانشکده ها و موسسات آموزش عالی مازندران انجام گرفته است، ابتدا عوامل موثر 
بر استقرار سیستم مدیریت دانش شناسایی و دسته بندی شده اند، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، به 
عنوان یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، این عوامل رتبه بندی   گردیدند. نتایج حاصل از این 
تحقیق نشان می دهد که عواملی چون جذب افراد بر مبنای صالحیت های دانشی و طراحی سازوکارهای مناسب 

ارزیابی دانش با کسب امتیاز 0,55 و 0,51  بیشترین تاثیر را در پیاده سازی موثر مدیریت دانش داشته اند.
واژگان كلیدی: مزیت رقابتی استراتژیک، مدیریت دانش، تاپسیس فازی 

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

3. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی
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 مقدمه
امروزه غالب سازمان ها بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایي موثر براي انتشار دانش سازماني 

در میان سطوح  مختلف نیروي انساني در سراسر سازمان باشند)شریف زاده،1387(.
اگر در نظر بگیریم که در عصر جهاني شدن مولفه اساسي در حفظ مزیت رقابتي سازمان ها قدرت دانش آن 

هااست، آن گاه اهمیت مقوله مدیریت دانش چشمگیرتر می شود. 
علي رغم این که دانش به عنوان منبعي براي بقاي سازمان ها ضروري و حیاتي است، اما باز هم بسیاري از 
سازمان ها هنوز به  مدیریت دانش و یا به همه عناصر حیاتي مدیریت دانش بطور جدي توجه نکرده اند. تجربه 
بسیاري از سازمان ها در مورد پیاده سازی  مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن جهت است که 

این سازمان ها نتوانستند  شاخص های کلیدی استقرار مدیریت دانش را به درستی شناسایی کنند.
پیاده سازي مدیریت دانش در هر سازمان مستلزم وجود زمینه هایي است که این زمینه ها اعم از این که فني 
یا علمي باشند، بایستي به وجود آیند. در غیر این صورت یک اتالف زمان و هزینه را برای سازمان در بر خواهد 
داشت. از این رو بررسي و مطالعه این عوامل و زمینه هاجهت ایجاد یک سیستم مدیریت دانش گام نخست 

محسوب می شود. 
آموزشی خلق کننده دانش در یک جامعه و محرک آن جامعه  دانشگاه ها و موسسات  این که  به  توجه  با 
به سمت دانایی می باشند، در این مقاله سعی شده است شاخص های کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش در 
دانشگاه های استان مازندران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از نظریات کارشناسان، 
صاحب نظران، استادان دانشگاه، شاخص های کلیدی موثر در پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شدند. اما با 
توجه به این که این نسبت به معیارهای مختلف وزن های متفاوتی می گیرند، محققان بر آن هستند تا با استفاده 
از یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به نام تاپسیس1 این شاخص ها را رتبه بندی کنند، تا مهم ترین 
فاکتورها و شاخص های 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 آن ها 
با استفاده از تکنیک تاپ سیس فازی می باشد. در نهایت پیشنهادهایي نیز جهت برطرف کردن مشکالتی که 

فراروی استقرار مدیریت دانش وجود دارد، ارائه خواهد شد. 

بيان مسئله 
استراتژیک  به عنوان یک منبع  نام گذاری شده، دانش و مدیریت دانش  دانایی  در عصر کنونی که عصر 
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 می شود. امروزه مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت 
دانشگاه ها در کسب مزیت رقابتی می باشد. اهمیت این موضوع به حدی است که دانش موجود در دانشگاه ها را 
اندازه گیری می کنند و به عنوان یک شاخصی برای درجه بندی، در گزارش های دانشگاه ها منعکس می شود. 
لذا دانشگاه ها استقرار مدیریت دانش را به عنوان بخشی از استراتژی خود ضروری می دانند. دانش را براساس 
نیازهای حیاتی سازمان، تعریف می کنند؛ لذا دانش و مدیریت بر آن در تمام سازمان ها یکسان نیست  و در هر 

سازمانی  شاخص های کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش متفاوت است.
سوال اصلی تحقیق حاضر این است که اواًل شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های 

استان مازندران چیست؟ ثانیًا اولویت بندی این شاخص ها به چه صورت است؟

 اهميت و ضرورت تحقيق
در قرن بیست و یکم دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کنند. سازمان های جامعه دائما 
اجتماع را دگرگون می کنند، آن ها باید تقاضا برای مهارت ها را تغییر دهند. سازمان های آموزشی و دانشگاه ها 
این نیاز جامعه را باید شناسایی و تامین نمایند. هر سازمانی با دستیابی به منابع دانشی قادر است از طریق 
تلفیق منابع سنتی با روش های جدید و متمایز، به ارائه ارزش هایی برتر به مشتریان بپردازد. در واقع این دانش 
سازمانی است که سازمان را قادر می سازد منابع خود را توسعه دهد، توانمندی های 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 فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده کنند)آشوک جاشاپارا، مترجم: فیاضی،1388(.
مهم ترین عامل برای  استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها حمایت مدیریت ارشد است. لذا مولفه های اجرایی 
مدیریت دانش باید برای مدیریت ارشد دانشگاه ها اولویت بندی شود تا تصمیمات استراتژیک اتخاذ گردد. در 
این پژوهش با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي، شاخص های استقرار مدیریت دانش اولویت بندی شده و در 
تصمیم گیری های استراتژیک برای اجرای موثر مدیریت دانش به مدیران ارشد دانشگاه ها راه کار های الزم 

داده می شود. 

ادبيات نظری
مدیریت دانش1

واژه مدیریت دانش تعاریف مختلفي دارد که گورلیک و همکاران)2004( بیان می کنند.مدیریت دانش اساسا 
دانش،  به  سازمان  یک  درون  تیم های  و  افراد  دسترسی  سازی  بهینه  برای  است  سیستماتیک  راهبرد  یک 

راهنمایی ها 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 دارایی های اطالعاتی سازمان با تکیه بر قدرت فناوری اطالعات)اخگر، 1389ص 25(.

مدیریت دانش به سازمان کمک می کند تا از مجموعه تجربیات حاصله درک مدون و شفافي به دست آورده 
و انعطاف پذیري را افزایش می دهد.

حضور مدیریت دانش در دانشگاه ها یک مقطع کوتاه نیست، بلکه مستمرا وجود داشته که فرایندی شامل 
بر تولید یا گردآوري و شناسایي دانش، طبقه بندي، ذخیره و مستندسازي دانش، توزیع و نشر دانش و کاربرد 

دانش است.
مولفه های اجرایی مدیریت دانش

 در ادبیات مربوط به عوامل کلیدي موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش، مولفه های زیادی بیان شده است. 
اسکیرم و آمیدن)1997(1  در خصوص پیاده سازي مدیریت دانش هفت عامل کلیدي را شناسایي کردند، این 

عوامل عبارتند از :
الزام مستحکم به کسب و کار، معماري وچشم انداز، رهبري دانش، فرهنگ تسهیم و خلق دانش، یادگیري 

مستمر، زیرساخت فن آوري توسعه یافته، و فرآیندهاي دانش سازماني.
داونپورت)1998(2 و همکاران، یک مطالعه اکتشافي در سي و یک پروژه مدیریت دانش در بیست و چهار 
شرکت انجام دادند. هدف این مطالعه گسترده تعیین عوامل کلیدي مرتبط با پیاده سازي مدیریت دانش بود. 
آن ها از میان هجده پروژه موفق، هفت عامل کلیدي موفقیت را شناسایي کردند که عبارت بودند از: ارزش 
صنعت، زبان و هدف مشترک، ساختار دانش انعطاف پذیر و استاندارد، کانال های چندگانه براي انتقال دانش، 

فرهنگ دانش پسند، زیرساخت سازماني و فني، اقدامات انگیزشي، و حمایت مدیریت ارشد.
مطالعه دیگر ي براي شناسایي عوامل کلیدي موفقیت توسط هلسپل و جوشي)2000(3 انجام شده است. در 
ابتدا، آن ها با مطالعه ادبیات مدیریت دانش، دسته اي از عوامل را استخراج کرده و در نهایت با تکنیک دلفي 
در جامعه خبرگاني متشکل از هیات بین المللي از متخصصان و دست اندرکاران مدیریت دانش بود، عوامل 
شناسایي شده را مورد ارزیابي قرار دادند. آن ها سه طبقه اصلي از اثرگذارها )مدیریتي، منابع، و محیطي( را که 
عوامل کلیدي در درون هر یک از این اثرگذارها قرار دارد، معرفي کردند.  اثرگذارهاي مدیریتي داراي چهار 
عامل کلیدي اصلي است که عبارتند از:  هماهنگي، کنترل، رهبري و سنجه ها. اثرگذارهاي منابع متشکل از 
دانش، افراد، منابع مالي وغیرمالي است؛ در حالي که اثرگذارهاي محیطي 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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چریدس)2003(1 و همکاران عوامل کلیدي گوناگوني را براي پیاده سازي موفقیت آمیز مدیریت دانش در 
حوزه های وظیفه اي سازمان شناسایي کردند که استراتژي، مدیریت منابع انساني، فن آوري اطالعات، بازاریابي، 

و کیفیت از عوامل کلیدي آن ها بود.
 با توجه به دیگر تحقیقات انجام شده توسط محققان مختلف در خصوص عوامل اثر گذار برمدیریت دانش، 

می توان عوامل کلیدي موفقیت سیستم مدیریت دانش را مطابق جدول 1 خالصه کرد.

1- حمایت مدیریت ارشد
پذیرش سیستم مدیریت دانش - تشویق عقاید جدید - حمایت از پروژه های 

مدیریت دانش
داونپورت،دس و پیکنس                                                                                                                          

موفت و همکاران

2- الگوگیري
ثبت تجارب و پژوهش ها- رهنمودهاي الگو گیری - مقایسه  فرآیندهاي 

کاري دانشگاه - وجود فرآیندهاي الگوگیري –تشویق الگوگیری
دیویس،  درو، دي  وندلر، موفت و 

همکاران

3- معماری دانش
استانداردهاي ارتقاي دانش - ترسیم دورنماي سازمان دانش محور - 

سازوکارهاي استقرار km  - توجه به یادگیري و تسهیم دانش
داونپورت، باکمن، گرکو،
تاینن، موفت و همکاران

4- درگیری افراد
مشارکت در تسهیم دانش - تشویق افراد به ارزیابي امور – استفاده از 

ظرفیت کامل افراد، به کارگیري نظام پیشنهادها.
ویلسون و آلسی، موفت و همکاران

5- زیرساخت های سیستم 
اطالعات

 - IT سیستم های کاربر پسند – زیرساخت IT – آموزش استفاده از
سایت های داخلي - پایگاه داده - ساز و کارهاي بحث مجازي -شبکه هایي 

براي توزیع منابع اطالعاتي، تناسب IT  با مدیریت دانش – استفاده از 
DSS- ES

داونپورت، گرکو سیوري
، لي و هونگ

6- استراتژي و اهداف
تنظیم چشم انداز مبتني بر دانش - تناسب استراتژي کاري و KM- هدف 
گذاری در خلق دانش- هدف گذاری در استقرار دانش- توجه به استراتژي 

نوآوري -توجه به مدیریت دانش به دلیل محیط رقابتی

چریدس و همکاران ، ماتي، خلیفه 
و لیو

7- سنجش دانش
ارزیابي عملکرد مبتني بر ارتقاي دانش - اولویت یادگیري براي یادگیري- 
طراحي ساز وکارهاي مناسب ارزیابي د انش – احصاي مقیاس های مناسب 

ارزیابي دانش، سرمایه دانش به عنوان معیاري برای عملکرد
ماتي، هونگ و همکاران ، کوان

8- زیرساخت سازماني
ساختار تسهیل کننده اکتشاف دانش جدید - ساختار حامي رفتار جمعي- 

فرآیندهاي مبادله دانش - ساختار شبکه اي براي تسهیم دانش- فرآیندهاي 
انتقال دانش به سازمان، تخصیص منابع با رویکرد استقرار دانش

هونگ و همکاران، کوان ، داونپورت

9- آموزش

آموزش های حل مساله و خالقیت - آموزش روش های انتقال دانش- 
مشارکت در آموزش های داخلي و خارجي - انتقال دانش با سیستم 

استاد-شاگردي- روش های آموزشي حامي یادگیري گروهي- روش های 
آموزشي حامي تفکر سیستمي

گرین گارد، کوهن و بیکر،
موفت و همکاران

1. Chourides and Longbottom, (2003) 
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10- منابع انساني

برنامه توسعه منابع انساني - الزامي بودن انتشار تحقیقات – جذب افراد بر 
اساس صالحیت دانشي - اولویت به پرورش منا بع انساني دانشگر- پرداخت 
مبتني بر صالحیت دانشي - ارتقاء بر اساس صالحیت دانشي- نگه داري و 

به سازي افراد دانشگر-  سازوکارهایي براي انعکاس نظریات علمي

چریدس و همکاران، کوان ،
داونپورت و گرور

11- ایجاد انگیزه
پاداش به اقدامات مبتني بر دانش- ترغیب نوآوري- ارزش گذاري به تولید 

دانش-تشویق فعالیت های گروهي
یحیي و گاه، هاشیلد، گیبونز

12- فرهنگ سازماني
بحث و اظهار نظر درباره استراتژي و سیاست کاري دانشگاه - فرهنگ 

نوآوري و خالقیت -جایگاه برتر براي ایده پردازان ونواندیشان ارزشمندي کار 
دسته جمعي

داونپورت، باکمن، موفت و
همکاران

13- کار تیمي
تسهیم دانش و تجارب - تیم سازي - محیط باز و مورد اعتماد - طوفان 

مغزي ،کار میان وظیفه اي
گرین گارد،کوهن و بیکر، و

موفت و همکاران

جدول�1��مولفه�های�اجرایی�مدیریت�دانش

مروری برمفاهیم تصمیم گیری چند معیاره و Topsis فازی 
تصمیم گیري فرآیند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه هاي موجود است. تقریبًا در اکثر مسائل تصمیم گیري 
به علت کثرت معیارها، تصمیم گیرنده دچار مشکل مي شود. از این رو براي اکثر مسائل، تصمیم گیرنده مي خواهد 

به بیش از یک هدف، در راستاي انتخاب نحوه اجراي فعالیت ها، دست یابد)زلنی، 1982، ص 26(1.
در تصمیم گیري چند معیاره کالسیک، وزن معیارها کاماًل شناخته شده است؛ اما به دلیل وجود ابهام و عدم 
قطعیت در اظهارات تصمیم گیرنده، بیان داده ها به صورت قطعي نا مناسب است. از آنجایي که قضاوت هاي انساني 
نمي توانند به وسیله مقادیر عددي دقیق بر آورد شوند و معمواًل مبهم هستند؛ از این رو نمي توان از تکنیک هاي 
در   .)69  ،1387 آسیان،  )سبحان  کرد  استفاده  تصمیم گیري  مسائل  این گونه  براي  کالسیک  تصمیم گیري 
سال هاي اخیر تالش هاي بسیاري براي رفع این گونه ابهامات و عدم قطعیت ها صورت پذیرفته که نهایتًا منجر 

 به بکارگیري تئوري مجموعه هاي فازي در روش هاي ارزیابي
چند معیاره گردیده است)چن و وانگ، 1992(2. 

تئوري فازي در سال 1965 توسط پروفسور لطفي زاده نشر پیدا کرده است . این تئوري براي شرایط متغیر 
و شرایط غیر قابل مقایسه بودن مناسب است. قضاوت هاي مردم عمومًا به صورت مبهم مانند عبارات زباني : 
مساوي، نسبتًا قوي ، خیلي قوي ، بي نهایت قوي و ... با یک درجه اهمیت مي باشد . تئوري فازي مي تواند به ابهام 

1. Zeleny, 1982, P26 
2. Chen,Hwang, 1992



139شناسایس عو ما موسر  ر پیامه سازر مدیریت م دل مر موسیات 

موجود در عبارت هاي زباني نظر دهندگان کمک کند)سمیح، 2009(1. 
مطلوبیت گزینه ها در مقایسه با همه معیارها معمواًل به صورت اعداد فازي بیان مي گردند که آن را مطلوبیت 
فازي مي  نامند و توسط روش هاي ارزیابي تصمیم گیري فازي سنجیده مي شوند. رتبه بندي گزینه ها بر اساس 

مقایسه مطلوبیت هاي فازي مربوطه است)یه، دنگ، 2004(2. 
تاپسیس )روش اولویت بندي با توجه به شباهت با راه حل ایده آل مثبت(، به عنوان یکي از روش هاي کالسیک 
MCDM شناخته شده است که در سال 1981 توسط هوانگ و یون براي حل مسائل MCDM توسعه 
داده شد که بر اساس تعیین ایده آل بود. گزینه3 انتخاب شده باید داراي کوتاه ترین فاصله از ایده آل مثبت و از 

طرف دیگر بیشترین فاصله از ایده آل منفي باشد)هووانگ و یونگ، 1981، ص 128(4. 
سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران از آغاز دهه 1370 به شکل محدود آغاز شده است و موارد استفاده 

از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود می شود .

مراحل تصمیم گیري به كمک تکنیک تاپسیس فازي به شرح زیر است :
   w~j مرحله 1-  به دست آوردن بردار اوزان

مرحله 2- نرماالیز کردن ماتریس به دست آمده از نظر سنجي خبرگان در رابطه با استراتژی ها که ماتریس 
جدیدي به  شرح زیر   مي باشد:

ij m n
R r

×
 =  

 

}1, ,...{ مربوط به شاخص هایي که در رابطه با سود است )فرمول 2(. nB ⊆

}1, ,...{ مربوط به شاخص  هایي که در رابطه با هزینه است )فرمول 3(. nC ⊆

* * * *, , , ,ij ij ij ij
ij

j j j j
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r j B

d d d d
 

= ∈  
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− − − − 
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مرحله 3- بنابراین ماتریس وزن دهي شده به شکل فرمول 4 مي شود:

1. Semih,2009 
2. Yeh,Deng, 2004
3. Alternative
4. Hwang & Yoon, 1981, P128 
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مرحله 5- محاسبه فواصل اندازه ها با استفاده از فاصله اقلیدسي فازي :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 4 4

1,
4

D a b a b a b a b a b = − + − + − + − 


فاصله هر استراتژی از ایده آل مثبت با فرمول 8 محاسبه می شود :

mvvdd
n

j
jiji  ..., 1,i ),~,~(

1

** == ∑
=

و فاصله هر استراتژی از ایده آل منفی با فرمول 9 محاسبه می شود :

mvvdd
n

j
jiji  ..., 1,i ),~,~(

1
==∑

=

−−

مرحله 6- محاسبه نزدیکي نسبي به ایده ال و رتبه بندي )فرمول 10(:

CI ,   *
ii

i
i dd

d
CI

+
=

−

−

4-4- پیشینه پژوهش 

1. 1  Fuzzy Positive Ideal Solution
2. Fuzzy Negative Ideal Solution
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خلیفه و لیو)2003( تحقیقی 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 
انتقال، به کارگیری  از: خلق،  دانش، فرهنگ سازمانی، پورتال های دانش. فرایندهای مدیریت دانش عبارتند 
و حفظ دانش. در این تحقیق مشخص شد که عوامل سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش بیشترین اثر را بر 
توفیق برنامه های مدیریت دانش داشته اند. تکنولوژی اطالعات هم از طریق اثرگذاری بر فرایندهای مدیریت 

دانش همانند انتقال و حفظ دانش، اثرگذار است.
گلدن)2009( از دانشگاه والدن به بررسی مدیریت دانش در کالج ها و دانشگاه ها پرداخت. برای این کار 108 
موسسه )دانشگاه و کالج( را که در آن سطح تعدیل شده مدیریت دانش به کار گرفته می شود، مورد بررسی قرار 
گرفتند. داده های توصیفی نشان داد که 9,99% از این موسسات در بخش خصوصی و 31,25% از این موسسات 
در بخش عمومی از پایین ترین سطح مدیریت دانش در رفتارهای سازمانی خود استفاده می کنند، این داده ها به 
صورت آشکار نشان می دهد که آداب ناشی از مدیریت دانش در سازمان های عمومی بیشتر رعایت می شود و 
مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به نوعی ثابت کرد که مدیریت دانش می تواند در این گونه سازمان ها 
مورد استفاده قرار گیرد. برای بهبود ارتباطات و روابط داخلی آن ها با دولت و اولیای امور، یعنی همان کسانی 

که پیوسته در این دانشگاه ها برای کارآمدی بیشتر فشار وارد می کنند.  
علی رغم این که مدیریت دانش در بسیاری از سازمان ها مورد مطالعه و پیاده سازی شده است، اما در مورد 
تاکنون کار چندانی صورت  اولویت های شاخص های استقرار مدیریت دانش و رتبه بندی آن ها در دانشگاه ها 

نگرفته است.

 روش تحقيق
 مطالعه موردی 

این تحقیق از نظر هدف »کاربردي« و از نظر روش گردآوری داده ها »توصیفي- اکتشافي« است و مي توان 
آن را مطالعه موردي به حساب آورد؛ محدوده اجرایی این پژوهش دانشگاه ها و  موسسات آموزش عالی در 

سطح استان مازندران می باشد. 
5-2- مدل مفهومی 

محققان پس از مطالعه عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف، خصوصًا سازمان های 
دانش محور با استفاده از نظریات خبرگان حوزه دانشگاه به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت 
دانش در دانشگاه ها پرداختند. مراحل پیاده سازی تحقیق حاضر با استفاده از مدل مفهومی زیر نشان داده شده 

است.
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شکل�1��مراحل�الزم�براي�اجرای�متدولوژی�پیشنهادی

 تجزيه و تحليل داده ها
با مطالعه تحقیقاتی که در زمینه مولفه های اجرایی مدیریت دانش در سازمان های مختلف  در مرحله اول 
انجام شده بود، مجموعه کاملی از عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی شد )جدول 1(. سپس این 
عوامل با استفاده از پرسشنامه ای در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفت و با انجام تحلیل های آماری مهم 
ترین عواملی که در استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی کاربرد داشتند، مشخص شدند. عوامل 

شناسایی شده در 5 گروه طبقه بندی شدند که به شرح ذیل می باشد:    

عوامل تاثیرگذار در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها
 )C1(: ویژگی های نیروی انسانی: 

)C11(: جذب افراد بر مبنای صالحیت های دانشی  
)C12(: ارتقاي مبتنی بر شایستگی دانشی 

)C13(: مشارکت افراد در آموزش 
)C14(: تاکید بر نقش افراد دانشگر
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)C2(:  مولفه جهت گیری دانایی محور: 
)C21(: استقرار چرخه دانش در دانشکده ها و گروه های آموزشی 

)C22(: حمایت از خط مشی ها و پروژه های مدیریت دانش 
)C23(: تدوین راهبرد مدیریت دانش با رویکرد رقابت جویی

)C24(: حمایت مدیران از اجرای سیستم مدیریت دانش 
)C25(: تدوین چشم  انداز با رویکرد دانایی محور 

)C3(: فرهنگ مشاركتی: 
)C31(: فضای سازمانی مورد اعتماد کارکنان  

)C32(: فرهنگ خالقیت و نوآوری  
)C33(: مشارکت کارکنان در تدوین راهبردهای دانشگاه 
)C34(: پذیرش سیستم مدیریت دانش از سوی کارکنان 

)C4(: فناوری اطالعات : 
)C41(: وجود زیرساخت های  مناسب فن آوری اطالعات 

)C42(: حمایت های داخلی برای تسهیم دانش 
)C43(: قابلیت فن آوری اطالعات 

)C44(: دسترسی اعضای هیئت علمی به پایگاه های داده ای 
)C5(: ممیزی و ارزیابی: 

)C51(: آموزش روش های انتقال دانش به افراد 
)C52(: طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانش 

)C53(: روش های آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمی 
)C54(: احصای مقیاس های مناسب ارزیابی دانش

)C55(: روش های آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری گروهی
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شکل�2��ساختار�سلسله�مراتبی�مولفه¬های�کلیدی�مدیریت�دانش

 رتبه بندی عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
پس از تعیین مولفه های کلیدی مدیریت دانش، طبق مدل پیشنهادی می بایست با وزن دهی به هر یک از  این 
مولفه ها، آن ها را با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی نمود؛ به این ترتیب که 5 مولفه عمده نسبت به هدف 

)استقرار مدیریت دانش( و زیرعامل های آن ها نیز نسبت به عوامل عمده، مقایسه و وزن می گیرند. 
چن در سال 2000 در مقاله ای )2000Chen,(، روش تاپسیس در محیط فازي را توسعه داد. به دلیل این 
که در اغلب موارد، مفاهیم مبهم و غیرواقعي در داده هاي تصمیم دیده مي شود، مقادیر قطعي در شرایط واقعي 
به وسیله  معیارها،  از  از گزینه ها و وزن هر یک  رتبه بندي هر یک  این روش  به نظر مي رسند. در  نامناسب 

متغیر هاي زباني مشخص شده است که به صورت اعداد فازي ذوزنقه ای بیان شده اند.
جدول�2��متغیرهاي�زباني�براي�تعیین�وزن�هر�یک�عوامل

خیلي کم VL )2 ,1 ,0 ,0(
کم L )3 ,2 ,2 ,1(

کمتر از متوسط ML )5 ,4 ,3 ,2(
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متوسط M )6 ,5 ,5 ,4(
بیشتر از متوسط MH )8 ,7 ,6 ,5(

زیاد H )9 ,8 ,8 ,7(
خیلي زیاد VH )10 ,10 ,9 ,8(

یا زیرعامل  با توجه به درجه اهمیت هر عامل  اوزان کیفی که خبرگان  با توجه به متغیرهای زبانی فوق، 
نرمالیزه کردن،  با  تاپسیس  تبدیل می شوند؛ سپس طبق متدولوژی  فازی ذوزنقه ای )کمی(  اعداد  به  داده اند، 
اولویت بندی  )عوامل(  گزینه ها  نهایت  در  منفی،  و  مثبت  ایده آل  راه حل های  تعیین  و  وزین  ماتریس  تشکیل 

می گردند. در ادامه نتایج پیاده سازی مراحل فوق ارائه می گردد.    
* ابتدا باید ماتریس تصمیم گیری را که شامل ارجحیت های کیفی که تصمیم گیرندگان به گزینه ها و معیارها 

داده اند می باشد،  با استفاده از متغیرهای زبانی به ماتریس تصمیم گیری کمی تبدیل نمود.
جدول�3��ماتریس�تصمیم��گیری�فازی�و�اوزان�فازی

عوامل�موثر�در�استقرار�مدیریت�دانش�در�موسسات�آموزش�عالی
C5C4C3C2C1

(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

C5C4C3C2C1

(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 تصمیم  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 کردند.

جدول�4��ماتریس�تصمیم��گیری�نرمالیزه�شده�فازی�

عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی

C5C4C3C2C1

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

C5C4C3C2C1

(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
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(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

* ماتریس تصمیم گیري فازي نرماالیز شده  وزن دار را ایجاد مي کنیم. در این مرحله کلیه اوزان مربوط به 
هر عامل که از تاثیر گذاري بر استقرار سیستم مدیریت دانش حاصل مي شود، در وزن هر عامل ضرب مي گردد.

جدول�5��ماتریس�نرماالیز�شده�وزنی�فازی
C5C4C3C2C1

(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

(0/35, 0/48, 0/56, 0/72)(0/16, 0/27, 0/4, 0/5)(0/16, 0/25, 0/25, 0/36)(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, 0/81C24

(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
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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 می بایست مجموعه نقاط ایده آل مثبت و منفی و فاصله هر عامل از آن ها را طبق فرمول )7( محاسبه کرد.

جدول�6��مجموعه�نقاط�ایده�آل�مثبت�و�فاصله�هر�گزینه�از�آن
Di+SUMC5C4C3C2C1

D1+2.3285513010.4911466180.675074070.2035313240.675074070.283725219C11

D2+3.1580935490.4911466180.9587622230.5419640210.675074070.491146618C12

D3+3.3194259170.8651733930.5419640210.5419640210.7682447530.602079729C13

D4+3.0403034480.5834809340.6020797290.4188078320.9447883360.491146618C14

D5+3.3652001140.4188078320.821416460.4188078320.7682447530.937923238C21

D6+2.9725567520.4911466180.8963816150.4188078320.675074070.491146618C22

D7+2.8754160170.5834809340.7483648840.6797977640.4911466180.372625818C23

D8+2.6342500120.4911466180.5419640210.2837252190.9447883360.372625818C24

D9+3.4280717060.5834809340.675074070.6797977640.7682447530.721474185C25

D10+3.3640889770.8651733930.5419640210.6797977640.675074070.602079729C31

D11+3.1065464670.7682447530.6020797290.4188078320.9447883360.372625818C32

D12+3.7361138950.675074070.675074070.6797977640.7682447530.937923238C33

D13+3.5385447650.4911466180.7483648840.9287087810.7682447530.602079729C34

D14+2.5245734580.4911466180.675074070.2837252190.5834809340.491146618C41

D15+2.7065061410.5834809340.6020797290.2035313240.9447883360.372625818C42

D16+3.2382047870.5834809340.9587622230.4188078320.675074070.602079729C43
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D17+3.1485285560.7682447530.675074070.2837252190.5834809340.83800358C44

D18+2.7286772520.7682447530.6020797290.2837252190.5834809340.491146618C51

D19+2.5293740040.5834809340.6020797290.2035313240.4188078320.721474185C52

D20+2.78862930.4911466180.8963816150.4188078320.4911466180.491146618C53

D21+3.9466034820.5834809340.821416460.9287087810.675074070.937923238C54

D22+2.9453991410.4911466180.5419640210.5419640210.7682447530.602079729C55

جدول�7��مجموعه�نقاط�ایده�آل�منفی�و�فاصله�هر�گزینه�از�آن
Di-SUMC5C4C3C2C1

D1-2.8699471540.7553145040.544265560.3474550330.8754570240.347455033C11

D2-1.9792381790.544265560.544265560.0650.4782520260.347455033C12

D3-1.7901666870.4153311930.1533786170.4782520260.4782520260.264952826C13

D4-2.1344746930.544265560.4587482970.4153311930.6288083970.087321246C14

D5-1.8203695120.0984885780.6288083970.1993113140.6288083970.264952826C21

D6-2.1809840510.544265560.544265560.11618950.6288083970.347455033C22

D7-2.2790957910.6548663990.4587482970.2646696050.356545930.54426556C23

D8-2.5200197340.6548663990.544265560.4782520260.7553145040.087321246C24

D9-1.7367732750.3090711890.4587482970.3474550330.356545930.264952826C25

D10-1.7509627980.4153311930.1533786170.4782520260.356545930.347455033C31

D11-2.0512800610.6548663990.2649528260.4153311930.6288083970.087321246C32

D12-1.41489740.0984885780.3474550330.3474550330.356545930.264952826C33

D13-1.6010225840.4153311930.544265560.2646696050.1118033990.264952826C34

D14-2.6500489540.544265560.544265560.3474550330.7553145040.458748297C41

D15-2.4917241580.6548663990.4587482970.4153311930.8754570240.087321246C42

D16-1.915342920.4153311930.4587482970.0650.6288083970.347455033C43

D17-2.006053510.179582850.2649528260.3474550330.7553145040.458748297C44

D18-2.438612380.544265560.2649528260.4153311930.7553145040.458748297C51

D19-2.68741610.3090711890.4587482970.4153311930.8754570240.628808397C52
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D20-2.3777945780.544265560.544265560.11618950.6288083970.54426556C53

D21-1.2158066210.0984885780.4587482970.1993113140.1118033990.347455033C54

D22-2.1810536310.4153311930.544265560.4782520260.4782520260.264952826C55

* نهایتًا با محاسبه ضریب نزدیکی، گزینه ها )عوامل( رتبه بندی شدند؛ به این ترتیب که گزینه ای که ضریب 
نزدیکی آن به 1 نزدیک تر باشد، دارای رتبه بهتری خواهد بود. ضریب نزدیکی و رتبه بندی عوامل با استفاده 

از تکنیک تاپسیس فازی در جدول 8 آمده است.  

جدول�4-23-�ضریب�نزدیکي�و�رتبه�بندی�نهایی�گزینه�ها
گزینه هاCCiضریب نزدیکيرتبه
10,55207233CC1جذب افراد بر مبنای صالحیت های دانشیC11

140,385265792CC2ارتقاي مبتنی بر شایستگی دانشیC12

170,350354094CC3مشارکت افراد در آموزشC13

110,412476561CC4تاکید بر نقش افراد دانشگرC14

160,351045236CC5استقرار چرخه دانش در دانشکده ها و گروه های آموزشیC21

100,423201083CC6حمایت از خط مشی ها و پروژه های مدیریت دانشC22

80,442155509CC7تدوین راهبرد مدیریت دانش با رویکرد رقابت جوییC23

40,488918869CC8حمایت مدیران از اجرای سیستم مدیریت دانشC24

190,336268229CC9تدوین چشم  انداز با رویکرد دانایی محورC25

180,342315753CC10فضای سازمانی مورد اعتماد کارکنانC31

120,397702414CC11فرهنگ خالقیت و نوآوریC32

210,27468342CC12مشارکت کارکنان در تدوین راهبردهای دانشگاهC33

200,311509214CC13پذیرش سیستم مدیریت دانش از سوی کارکنانC34

30,512124121CC14وجود زیرساخت های  مناسب فن آوری اطالعاتC41

50,479340855CC15حمایت های داخلی برای تسهیم دانشC42

150,371655223CC16قابلیت فن آوری اطالعاتC43

130,389178693CC17دسترسی اعضای هیئت علمی به پایگاه های داده ایC44

60,47193259CC18آموزش روش های انتقال دانش به افرادC51
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20,515147446CC19طراحی سازوکارهای مناسب ارزیابی دانشC52

70,460239933CC20روش های آموزشی مبتنی بر تفکر سیستمیC53

220,235511437CC21احصای مقیاس¬های مناسب ارزیابی دانشC54

90,425450839CC22روش های آموزشی مبتنی بر توسعه یادگیری گروهیC55

 نتيجه  گيری
چالش اصلي سازمان ها درک مدیریت دانش و چگونگي پیاده سازي آن است .امروزه بزرگ ترین آرزوی 
سازمان ها تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره آن به روش موفق است. بي شک، دانشگاه ها و 
موسسات آموزشي و پژوهشي به عنوان سازمان های دانشگر باید در طراحي و استقرار سیستم مناسب مدیریت 
دانش در نقش سازمان های پیشرو ظاهر شوند و این امر مستلزم شناسایي عوامل کلیدي موفقیت و و رتبه بندی 
این عوامل است تا بتوان  اقدام عملي برمبناي رتبه بندی این عوامل  در زمینه استقرار مدیریت دانش انجام 
داد. یافته های این پژوهش که عوامل کلیدي موفقیت 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 می باشد. رتبه سوم وجود زیرساخت های 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 ساخت های 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.
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