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 چکیده

جانبه  همهارتقاء  موجب آن، صحیح مدیریت که است  سازمان های هر سرمایه ترین مهم از سازمانىفردی و  دانش امروزه

 میزان در ها و عوامل مؤثر زیرساخت شناسایى دانش، مدیریت پروژه سازی پیاده از قبل مهم ی مسئله اما. شود می ها سازمان

های مؤثر در  هدف از این پژوهش تعیین اولویت زیرساخت .استاستقرار سیستم مدیریت دانش  براى ها سازمان آمادگى

مطالعه موردی در دانشگاه زابل انجام شده است که یک دانشگاه دولتی . های دولتی است سازی مدیریت دانش در سازمان پیاده

فرهنگ،  های مختلف از قبیل در این پژوهش ابتدا زیرساخت. کند های دولتی پیروی می است و از قوانین و شرایط سازمان

ای  شده است و باتوچه به آنها پرسشنامه ها با توجه به مرور ادبیات شناسایی مرتبط با آنعوامل انسانی،فناوری،مدیریت و عوامل 

توسط این پرسشنامه . های دولتی تهیه شده است موردنیاز برای مدیریت دانش در سازمان های جهت شناسایی زیرساخت

با بکارگیری پنل دلفی فازی انجام شده تحلیل نتایج . آوری شده است ی مدیریت دانش جمع نظرات ده فرد خبره در زمینه

و پاداش های انگیزشی و فرآیندهای دانشی و راهبرها و منابع دانشی و برخی  عوامل محیطیاست که در نتیجه آن عوامل 

 .آنها در دانشگاه زابل تعیین شده است  های موردنیاز شناسایی شده است و اولویت به عنوان زیرساختعوامل دیگر 
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 معرفی

از دالیل . های دولتی و خصوصی گردیده است در دنیای امروز، دانش مورد توجه و مساله اصلی بسیاری از سازمان

بهتر منافع عمومی از  توجه مدیران دولتی به بحث مدیریت دانش، انتظار جامعه برای افزایش اثربخشی خدمات و تامین

اند که  های دولتی حوزه کاری خود را افزایش داده امروزه سازمان. (9731ناصری فر و دیگران، )ها است سوی این سازمان

شده از محیط و مشتریان است و  ی موفقیت در آن، تولید روندهای اداری بهینه با استفاده از اطالعات و دانش کسب الزمه

مدیریت نوین سبب . (Cong, 3002)ها است دستیابی به مدیریت نوین در این سازمان گر خلق دانش، تسهیل

گردد که نتایج بسیاری مانند توسعه دانش کارکنان و افزایش سطح اعتماد و  کاراترشدن فرآیندهای سازمانی می

 . (Wiig,3000)گیری در آن سازمان خواهد داشت مندی عمومی آنها و بهبود کیفیت تصمیم رضایت

های دولتی، اشتراک دانش محور اصلی موفقیت مدیریت دانش در این  در چرخه مدیریت دانش در سازمان

مدیریت دانش یک شاخه مطالعاتی است که درگیر ساده کردن وارتقاء فرآیند اشتراک ، . (Keikha,3002)هاست سازمان

ف استراتژی ها، فرآیندهای دستیابی، مدیریت دانش توصی. (Seba,2192)توزیع ، ایجاد ، نمایش وفهم دانش است

 . (Gottschalk,3002)ها است کارگیری وحفاظت از دانش به منظور بهبود رقابت شرکت تبدیل، به

زیرا مشتریان بخش دولتی خواهان . اند ای  به سمت مدیریت دانش روی آورده های دولتی به طور گسترده امروزه بخش

فرآیند مدیریت دانش در  موسسات آموزشی به ویژه دانشگاه ها به  همچنین .(Seba,3003)کیفیت باالتر خدمات هستند

منظور تولید و انتشار دانش، تبدیل دانش ضمنی به صریح و دانش صریح به ضمنی برای تقویت یادگیری و یاددهی مورد 

لکرد دانش را در جامعه تقویت بنابراین با به کارگیری مدیریت دانش در موسسات آموزشی می توان عم. استفاده واقع می شود

 ).نمود و آن را با بهره وری بیشتر فراگیر کرد چراکه سرمایه انسانی و فکری را با دانش کاربردی در جامعه آموزش خواهد داد

بر  .(Gottschalk,3002)مدیریت دانش یک راه حل  برای بهبودعملیات و افزایش خدمات به مشتریان است (9711اردکانی،

مدیریت دانش به منظور شناسایی و توسعه دانش جمعی در یک سازمان برای زنده ماندن آن و شرکت ( 9111)طبق نظر چو 

در واقع میتوان گفت مجموعه ای مهم از تالش های دانشی است که هدف آن یک توافق . در رقابت به کارگرفته می شود

 (.Gottschalk,3002 ).عمومی برای شناسایی و نفوذ دانش جمعی می باشد

سپس . باشد های دولتی می سازی مدیریت دانش در سازمان ای از مطالعات گذشته در زمینه پیاده بخش بعدی خالصه

در بخش پنجم و ششم نیز به ترتیب . شود در بخش سوم طرح تحقیق و در بخش چهارم روش پژوهش شرح داده می

 .گیری آمده است نتایج پژوهش و بحث و نتیجه

 (Research Background)شینه تحقیق پی

در  (.Keikha,3002)های دولتی و خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است مدیریت دانش در تحقیقات گوناگون در بخش

بسیاری از کارمندان در بخش . (Redmond,3003)شود بخش دولتی از روابط رسمی بین کارکنان ومدیران استفاده می

در . (Gottschalk,3002 ).کنند  دانند و دانش خود رابرای حفظ موقعیت خود محافظت می می دولتی، دانش را قدرت خود

 .این قسمت به چکیده ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه را اشاره می شود

های شاخص به عنوان مولفه  19با هدف آسیب شناسی مدیریت دانش در سازمان های دولتی به بررسی ( 9731)عادل صلواتی

نفر از استاید مدیریت دانش پرداخت و به این نتیجه دست یافت  93اثرگذار بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی توسط 

که عوامل سازمانی مستقیما و  عوامل محیطی و شهروندان به صورت غیر مستقیم بر مدیریت دانش در مراکز دولتی اثرگذار 

فرهنگ،ساختار : به منظور بررسی تاثیر عوامل سازمانی نظیر( 9711)دودمانی  در این راستا هانیه. (9731،صلواتی)است
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پرسشنامه که توسط کارمندان  947او از بررسی . به بررسی آموزش و پرورش شهر ملکان پرداخت..... سازمانی، فناوری و

ش، فناوری تاثیر بسزا و معنا آموزش و پرورش شهر ملکان تکمیل شده بود دریافت در این مرکز عواملی نظیر فرهنگ، آموز

 ).داری دارندو سایر متغییرهای درنظر گرفته شده از رابطه معنا داری با مدیریت دانش در این مرکز برخوردار نمی باشد

فاکتور کلیدی در شرکت همکاران سیستم به این  91با بررسی ( 9717)همچنین جالل رضایی و همکارانش  (9711دودمانی،

نتیجه دست یافت که باید هدف از مدیریت دانش برای کارکنان تبیین گردد و محرک های انگیزشی و سرمایه گذاری برای 

 (.9717نور، رضایی ).کارگروهی مورد توجه قرار گیرد

فرج اهلل رهنورد و اصغر . یاری در رابطه با مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی صورت گرفته استپژوهش های بس

بر روی دانشکده ها و مراکز آموزش عالی تهران پژوهشی را انجام دادند و این نتیجه حاصل گشت که برای ( 9733)محمدی 

ه فرهنگ تسهیم دانش و استفاده از زیرساخت اطالعاتی استقرار سیستم مدیریت دانش باید بر تربیت اعضای هیات علمی، توس

دانشگاه یزد را مورد مطالعه ( 9711)همچنین سعید اردکانی و امیررضا کنجکاو. (9733،رهنورد)و فرامرزی دانش استفاده کرد

ل فرهنگ، فناوری ، قرار دادند وبه رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در این مرکز پرداختند که به ترتیب عوام

نیز بروی ( 9711)مهدی جعفری و همکارانش. (9711اردکانی،)انگیزه ، آشنایی، توانایی و هماهنگی در این مرکز اولویت دارند

دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند و به این نکته دست یافتند که هر چه درجه رسمیت  و 

و اگر در مراکز . کمتر باشه و در عوض ارتباطات روان باشد مدیریت دانش با مشکل کمتری قابل اجرا استپیچیدگی سازمانی 

 .(9711،جعفری)درمانی فرهنگ تسهیم دانش مستمر باشد خلق دانش به راحتی انجام می گیرد

 مدل تحقیق

بنابراین برای اینکه بدانیم . باشد آن متفاوت میگیری مناسب از  سازی موفق مدیریت دانش و بهره ها برای پیاده آمادگی سازمان

سازی و استقرار سیستم مدیریت دانش به خوبی انجام شود، الزم  هایی نیاز است تا پیاده در یک سازمان، چه عوامل و زیرساخت

ب برای پیاده سازی بنابراین برای شناخت و ایجاد شرایط و بستر مناس .است تا آن سازمان در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد

مدیریت دانش در دانشگاه زابل زیرساخت های موثر در مدیریت دانش که با توجه بر مرور ادبیات یافته شده است، 

ایم تا میزان آمادگی و شرایط موثر  را در این مدل تحقیق وارد کرده( فرهنگ، عوامل انسانی،فناوری،مدیریت و موارد دیگر)نظیر

 سازى پیاده براى سنجش آمادگى سازمان هاى مدل مرور با .دانش را در دانشگاه زابل ارزیابی کنیمبر پیاده سازی مدیریت 

این عوامل بر طبق   9جدول  در . دارند وجود این زمینه در زیادى عوامل که شود مى حاصل این نتیجه دانش، مدیریت

 .(9719حسن پور،)است آمده با جزئیاتحسینعلی حسن پور و همکارانش  ی مطالعه
 زیرساخت ها و عوامل موثر در پیاده سازی موثر مدیریت دانش: 1جدول 

 راهبردها فرهنگ

 اهمیت به دانش در چشم انداز سازمان وجود اعتماد متقابل بین کارکنان

 وجود سیستم اندازه گیری عملکرد افراد سازمان اشتیاق افراد سازمان به یادگیری در سازمان

 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش سازمانتعهد کارکنان به 

 تشویق افراد به شرکت در دوره های آموزشی مشارکت در تصمیم گیری ها

 منابع انسانی (ارتباط متقابل، تعاون و مذاکره بین اعضا)کار گروهی

 نقش دانشجویان حاکم بودن احساس پذیرش عالئق متقابل در سازمان

 نقش اعضای هیات علمی در سازمان حمایت کارکنان به بازسازی

 نقش کارکنان یادگیری از شکست و اشتباه
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 دیدگاه مثبت نسبت به تغییرات تمایل افراد در به اشتراک گذاری دانش خود با دیگران

 به کار گیری نظام پیشنهاد ها و نظرسنجی فناوری اطالعات

 استفاده از افراد در پست هایی مرتبط با تخصص و تجربه آنها .....(اینترنت ، اینترانت و )وجود زیر ساخت نرم افزاری 

 معرفی ایده ها و روش های جدید برای تولید دانش .....(کامپیوتر ، تلفن و )وجود زیر ساخت سخت افزاری 

 خوشنودی افراد نسبت به فرآیند تغییر امنیت مناسب در شبکه هایی که برای مدیریت دانش مورد استفاده است

 مفید بودن تغییرات از دید افراد سازمان مدیریت

 سودمندی تغییر برای سازمان حمایت مدیریت از پیاده سازی مدیریت دانش

 فرآیندهای دانشی تامین و تخصیص منابع به امر مدیریت دانش

 ...(مقاله، پایان نامه و )تولید دانش توانایی سرپرستی در کنترل فرآیند به کارگیری مدیریت دانش

 جمع آوری دانش تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمان

 اشتراک دانش بین اعضا جذب و حمایت از کارکنان دانشی

 ذخیره و نگهداری دانش ایجاد شبکه های دانشی برای ارتباط بین افراد سازمان

 انگیزشی عوامل محیطی و پاداش های ارتقا شغلی و رتبه افراد مبتنی بر شایستگی دانشی آنها

 پاداش های غیر  مالی ساختار سازمانی

 پاداش های مالی ساده بودن مکانیزم اکتشاف دانش در سازمان

 سیاست های دولت عدم رسمیت گرایی در ارتباط کارکنان

 عوامل فنی  تکنولوژی کانال های ارتباط غیر رسمی

 مالیحمایت های  درجه پیچیدگی فعالیت های سازمانی و سلسله مراتب

  وجود راهبردهای شفاف برای مدیریت دانش

عامل اصلی در این مدل تحقیق قرار دارند که شامل فرهنگ، فناوری  1مشخص شده است،  9همان گونه که در جدول 

عوامل فرآیندهای دانشی و دیدگاه مثبت نسبت به تغییرات، راهبردها، منابع انسانی، اطالعات، مدیریت، ساختار سازمانی، 

مشخص  9هایی هستند که در جدول  همچنین هر یک از این عوامل شامل زیرعامل. باشند محیطی و پاداش های انگیزشی می

های دولتی و دانشگاه زابل  ها در سازمان در این پژوهش به مطالعه و بررسی اهمیت و اولویت این عوامل و زیر عامل. شده است

 .به عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است

 (Research methodology)روش پژوهش 

برای این منظور از . هدف، در این پژوهش تعیین اولویت عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه زابل می باشد

 سازی های مورد نیاز در پیاده عامل مختلف به عنوان زیرساخت 1با توجه به مرور ادبیات . روش دلفی فازی استفاده شده است

ها شناسایی شده است و بر اساس آن طرح تحقیق آماده شده است که بررسی کند که کدام عوامل  مدیریت دانش در سازمان

به این دلیل . باشد و اولویت این عوامل به چه صورتی است سازی مدیریت دانش در دانشگاه زابل الزم می برای پیاده

 .آوری نظر خبرگان با پنل دلفی فازی، عوامل موردنیاز شناسایی شوند عای آماده شده است تا با استفاده از جم پرسشنامه

 :روش و مراحل پنل دلفی

اعتبار روش دلفی به . بینی کننده آینده است ای، پیش پایه پنل دلفی بر این امر استوار است که نظر متخصصان در هر حوزه

 21تا  1لفی تعداد خبرگان بسته به نوع پژوهش، بین در روش د. اعتبارعلمی متخصصان مشارکت کننده در آن بستگی دارد

های  سپس داده. شود شود و نظرات آنها گردآوری می پرسشنامه آماده شده به خبرگان ارسال می. شوند نفر انتخاب می

. دگرد آوری شده در مرحله اول تحلیل شده و میانگین نظر خبرگان در هر سوال در فاز بعدی برای خبرگان ارسال می جمع
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مجدد میانگین نظر خبرگان حاصل . توانند بر اساس نتایج، نظر خود را تغییر داده و یا نظرقبلی خود را تایید کنند خبرگان می

 . (Linstone,0791)یابد مراحل دلفی تا رسیدن به اجماع کافی ادامه می. شود از فاز دوم محاسبه می

هنگامی که . شود های تقریبا عینی تبدیل می های آماری به داده ه از تحلیلهای ذهنی افراد خبره با استفاد در روش دلفی، داده

گیر  رود، تکرار فراوان مراحل زمان کار می گیری پیچیده به این روش برای موضوعات چندبعدی، چندهدفی و مسائل تصمیم

عداد فازی در روش دلفی فازی استفاده از ا. شود پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می

توان موضوعات را به دو یا چند دسته سفید و سیاه تقسیم کرد، بلکه هر موضوع در یک طیف  بدین دلیل است که در دنیا نمی

صراحت مشخص نیستند  گیری و اجماع در مسایلی که اهداف و پارامترها به منظور تصمیم کاربرد روش فازی به. گیرد قرار می

علت تکرار کمتر، نرخ بازگشت پرسشنامه  فازی نظرات غیرقطعی است و به در روش دلفی. شود تایج بسیار خوبی میمنجر به ن

 . (Ishikawa,0772)یابد  کاهش می

 : اجرای روش دلفی فازی

دهند و با  بودن عامل ارائه می( مرتبط، متوسط، بی ارتباط)در مرحله نخست خبرگان نظر خود را در رابطه با هر عامل مبنی بر

 9برای هر عامل میانگین فازی از فرمول  ) (1,7,9) ,(3,1,7) ,(1,3,1)(توجه به اعداد فازی متناسب با هر متغییر زبانی شامل

 .شود محاسبه می

 

     
 9  2     

 
                (9)  

 

 عدد فازی مربوط به هر فرد     

 میانگین فازی مربوط به هر سوال     

این میانگین در مرحله بعد در اختیار خبرگان قرار می گیرد و مجددا هر خبره با توجه به میانگین هر عامل می تواند نظر خود 

میانگین فازی برای هر سوال براساس نظرات جدید ( 9)مجددا با استفاده از فرمول . را تعدیل یا نظر قبلی خود را تایید کند

 .شود محاسبه می 2انگین بین دو مرحله  برای هر سوال با استفاده از فرمولسپس اختالف می. محاسبه می شود

 

            
  9 2 2   7     9 2 2   7 

4  2  9 
                  (2)  

 

 .بزرگترین کران بین میانگین دو مرحله می باشد 2   کوچکترین و  9   

 میانگین هر سوال در مرحله اول :  7  2  9  

 میانگین هر سوال در مرحله دوم :  7  2  9  

باشد به این معنی است اجماع کافی در خصوص آن عامل  91/1چنانچه اختالف میانگین دو مرحله برای هر سوال کمتر 

 .{91} قرار می گیرند بی ارتباط تلقی می شود( 1,7,9)حاصل شده است و عواملی که در بازه 

گیرد و وزن قطعی هر عامل بدست   قرار می( 7فرمول )در فرمول فازی زدایی  (9)سپس میانگین فازی بدست آمده از فرمول 

 .شود های مربوط به هر زیرساخت محاسبه می آید و میانگین وزنی عامل می

 

      
   7  9     2  9  

7
  9           (7)  

 :یافته های پژوهش
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عنوان خبره در امر  از کارکنان و اساتید دانشگاه زابل که محقق، کارشناس و یا فعال در حوزه مدیریت دانش بودند به ده نفر

درصد از  41. زیر عامل شناسایی شده در مراحل قبل را بررسی کنند 41عامل اصلی و   1اند تا  مدیریت دانش انتخاب شده

درصد پژوهشگر و فعال در حوزه مدیریت دانش  71علمی و  صد عضو هیئتدر 31اند و  درصد مرد بوده 11خبرگان زن و 

 .بودند

و اعالم  9پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نظرات خبرگان در پرسشنامه مرحله اول با  استفاده از فرمول شماره 

میانگین  2جدول . زیر حاصل گشته استآن به خبرگان در مرحله دوم و جمع آوری نظرات جدید و تحلیل آن ها، یافته های 

 .دهد آمده برای هر عامل در مرحله اول و دوم را نشان می فازی بدست

پس از جمع آوری نظرات خبرگان در پرسشنامه مرحله نخست و تحلیل آنها ، نتایج در غالب پرسشنامه دوم به خبرگان اعالم 

در بعضی عوامل خبرگان نظر خود را تغییر . نتایج تکرار یا تعدیل نمایندشد و از آن ها خواسته شد نظر خود را با توجه به این 

 . سپس میانگین فازی برای هر یک از عوامل محاسبه شده است. دادند و در برخی عوامل نظر قبلی خود را تکرار نمودند
 میانگین فازی بدست آمده برای هر عامل در مرحله اول و دوم: 2جدول 

 عوامل میانگین فازی مرحله اول دوممیانگین فازی مرحله 

 وجود اعتماد متقابل بین کارکنان ( 3/7 , 3/1 , 3/3) (3/7 , 3/1 , 3/3)

 اشتیاق افراد سازمان به یادگیری در سازمان (4/ 4, 4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 تعهد کارکنان به سازمان (1/4,  1/1 , 1/3) (1 , 3 , 1)

 مشارکت در تصمیم گیری ها (2/4,  2/1 , 2/3) (2/4,  2/1 , 2/3)

 (ارتباط متقابل، تعاون و مذاکره بین اعضا)کار گروهی (4/4,  4/1 , 4/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 حاکم بودن احساس پذیرش عالئق متقابل در سازمان (2/4,  2/1 , 2/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 بازسازی در سازمانحمایت کارکنان به  (4 , 1 , 3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 یادگیری از شکست و اشتباه (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 تمایل افراد در به اشتراک گذاری دانش خود با دیگران (1 , 3 , 1) (1 , 3 , 1)

 .....(اینترنت ، اینترانت و )وجود زیر ساخت نرم افزاری  (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 .....(کامپیوتر ، تلفن و )وجود زیر ساخت سخت افزاری  (4/4,  4/1 , 4/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

وجود امنیت مناسب در شبکه هایی که برای مدیریت دانش مورد  (2/7,  2/1 , 2/3) (1/7,  1/1 , 1/3)

 استفاده است

 حمایت مدیریت از پیاده سازی مدیریت دانش (1 , 3 , 1) (1 , 3 , 1)

 تامین و تخصیص منابع به امر مدیریت دانش (1/4,  1/1 , 1/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 توانایی سرپرستی در کنترل فرآیند به کارگیری مدیریت دانش (3/4,  3/1 , 3/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمان (1/4,  1/1 , 1/3) (1 , 3 , 1)
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 و حمایت از کارکنان دانشی جذب (1/4,  1/1 , 1/3) (1 , 3 , 1)

 ایجاد شبکه های دانشی برای ارتباط بین افراد سازمان (3/7,  3/1 , 3/3) (1/7,  1/1 , 1/3)

 ارتقا شغلی و رتبه افراد مبتنی بر شایستگی دانشی آنها (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 اکتشاف دانش در سازمان ساده بودن مکانیزم (2/4,  2/1 , 2/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 عدم رسمیت گرایی در ارتباط کارکنان (7 , 1 , 3) (2/7,  2/1 , 2/3)

 درجه پیچیدگی فعالیت های سازمانی و سلسله مراتب (3/2,  3/4 , 3/1) (1/2,  1/2 , 1/2)

 کانال های ارتباط غیر رسمی (1/7,  1/1 , 1/3) (1/7,  1/1 , 1/3)

 وجود راهبردهای شفاف برای مدیریت دانش (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 اهمیت به دانش در چشم انداز سازمان (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 وجود سیستم اندازه گیری عملکرد افراد سازمان (4/4,  4/1 , 4/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 دانشبرگزاری دوره های آموزشی مدیریت  (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 تشویق افراد به شرکت در دوره های آموزشی (2/4,  2/1 , 2/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 نقش دانشجویان (1/2,  1/4 , 1/1) (1/2,  1/4 , 1/1)

 نقش اعضای هیات علمی (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 نقش کارکنان (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 به کار گیری نظام پیشنهاد ها و نظرسنجی (2/4,  2/1 , 2/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 استفاده از افراد در پست هایی مرتبط با تخصص و تجربه آنها (1/4,  1/1 , 1/3) (1 , 3 , 1)

 معرفی ایده ها و روش های جدید برای تولید دانش (2/4,  2/1 , 2/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 خوشنودی افراد نسبت به فرآیند تغییر (4 , 1 , 3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 مفید بودن تغییرات از دید افراد سازمان (2/7,  2/1 , 2/3) (7/7,  7/1 , 7/3)

 سودمندی تغییر برای سازمان (2/4,  2/1 , 2/3) (1/4,  1/1 , 1/3)

 ...(مقاله، پایان نامه و )تولید دانش (4/4,  4/1 , 4/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 جمع آوری دانش (4/4,  4/1 , 4/3) (1 , 3 , 1)

 اشتراک دانش بین اعضا (1 , 3 , 1) (1 , 3 , 1)

 ذخیره و نگهداری دانش (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)
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 پاداش های مالی (1 , 3 , 1) (1 , 3 , 1)

 پاداش های غیر مالی (3/4,  3/1 , 3/3) (1 , 3 , 1)

 سیاست های دولت (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 حمایت های مالی (1 , 3 , 1) (1 , 3 , 1)

 عوامل فنی  تکنولوژی (1/4,  1/1 , 1/3) (3/4,  3/1 , 3/3)

 

نشان دهنده اختالف میانگین  7جدول . محاسبه شده است 2اختالف میانگین نتایج دو مرحله پرسشنامه با استفاده از فرمول 

 .سوال می باشددو مرحله برای هر 
 

 اختالف میانگین دو مرحله برای هر سوال : 3جدول 

 اختالف  عوامل اختالف  عوامل

 139/1 درجه پیچیدگی فعالیت های سازمانی و سلسله مراتب 1 وجود اعتماد متقابل بین کارکنان

 1 کانال های ارتباط غیر رسمی 97/1 اشتیاق افراد سازمان به یادگیری در سازمان

 97/1 وجود راهبردهای شفاف برای مدیریت دانش 11/1 کارکنان به سازمانتعهد 

 97/1 اهمیت به دانش در چشم انداز سازمان 1 مشارکت در تصمیم گیری ها

 143/1 وجود سیستم اندازه گیری عملکرد افراد سازمان 11/1 (ارتباط متقابل، تعاون و مذاکره بین اعضا)کار گروهی

 97/1 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش 11/1 پذیرش عالئق متقابل در سازمانحاکم بودن احساس 

 97/1 تشویق افراد به شرکت در دوره های آموزشی 97/1 حمایت کارکنان به بازسازی در سازمان

 1 نقش دانشجویان 97/1 یادگیری از شکست و اشتباه

 97/1 نقش اعضای هیات علمی 1 دیگرانتمایل افراد در به اشتراک گذاری دانش خود با 

 143/1 نقش کارکنان 143/1 .....(اینترنت ، اینترانت و )وجود زیر ساخت نرم افزاری 

 11/1 به کار گیری نظام پیشنهاد ها و نظرسنجی 143/1 .....(کامپیوتر ، تلفن و )وجود زیر ساخت سخت افزاری 

مدیریت دانش مورد وجود امنیت مناسب در شبکه هایی که برای 

 استفاده است

 11/1 استفاده از افراد در پست هایی مرتبط با تخصص و تجربه آنها 11/1

 11/1 معرفی ایده ها و روش های جدید برای تولید دانش 1 حمایت مدیریت از پیاده سازی مدیریت دانش

 97/1 فرآیند تغییرخوشنودی افراد نسبت به  1 تامین و تخصیص منابع به امر مدیریت دانش

 124/1 مفید بودن تغییرات از دید افراد سازمان 1 توانایی سرپرستی در کنترل فرآیند به کارگیری مدیریت دانش

 11/1 سودمندی تغییر برای سازمان 11/1 تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمان

 11/1 ...(ه و مقاله، پایان نام)تولید دانش 11/1 جذب و حمایت از کارکنان دانشی

 97/1 جمع آوری دانش 143/1 ایجاد شبکه های دانشی برای ارتباط بین افراد سازمان

 1 اشتراک دانش بین اعضا 143/1 ارتقا شغلی و رتبه افراد مبتنی بر شایستگی دانشی آنها

 143/1 ذخیره و نگهداری دانش 97/1 ساده بودن مکانیزم اکتشاف دانش در سازمان

 1 پاداش های مالی 143/1 گرایی در ارتباط کارکنانعدم رسمیت 

 143/1 سیاست های دولت 143/1 پاداش های غیر مالی

 143/1 عوامل فنی  تکنولوژی 1 حمایت های مالی
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قرار گیرد نشان دهنده این است که خبرگان در رابطه با آن عامل  91/1اختالف میانگین هر کدام از عوامل که در بازه کمتر از 

با . باشد به اجماع نرسیده و باید مراحل دلفی تکرار شود 91/1به توافق نظر رسیده اند و اختالف میانگین هایی که باالتر از 

نیست، نتیجه می شود خبرگان در  91/1، اختالف میانگین هیچ کدام از عوامل بیشتر از 2توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

 .ی رسیده اندمورد تمامی عوامل به اجماع کاف

شود و از لیست  قرار گرفته است، بی ارتباط تلقی می( 1,7,9)ها در بازه  ، عواملی که میانگین فازی آن9برطبق جدول شماره 

 "نقش دانشجویان  "و"درجه پیچیدگی فعالیت های سازمانی و سلسله مراتب  "شود، بنابراین عوامل  عوامل موثر حذف می

وزن قطعی عوامل  4در جدول . ایم ، وزن قطعی عوامل تایید شده را بدست آورده7استفاده از فرمول سپس با . شود حذف می

 .تایید شده نشان داده شده است
 

 وزن قطعی عوامل تایید شده: 4جدول 

 وزن  عوامل وزن   عوامل

 2/1 عدم رسمیت گرایی در ارتباط کارکنان 3/1 وجود اعتماد متقابل بین کارکنان

 1/1 کانال های ارتباط غیر رسمی 3 افراد سازمان به یادگیری در سازمان اشتیاق

 3 وجود راهبردهای شفاف برای مدیریت دانش 3 تعهد کارکنان به سازمان

 3 اهمیت به دانش در چشم انداز سازمان 2/1 مشارکت در تصمیم گیری ها

 1/1 سیستم اندازه گیری عملکرد افراد سازمان وجود 3/1 (ارتباط متقابل، تعاون و مذاکره بین اعضا)کار گروهی

 3 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش 1/1 حاکم بودن احساس پذیرش عالئق متقابل در سازمان

 3/1 تشویق افراد به شرکت در دوره های آموزشی 1/4 حمایت کارکنان به بازسازی در سازمان

 3 علمی نقش اعضای هیات 3 یادگیری از شکست و اشتباه

 3/1 نقش کارکنان 3 تمایل افراد در به اشتراک گذاری دانش خود با دیگران

 1/1 به کار گیری نظام پیشنهاد ها و نظرسنجی 3/1 .....(اینترنت ، اینترانت و )وجود زیر ساخت نرم افزاری 

 3 پست هایی مرتبط با تخصص و تجربه آنهااستفاده از افراد در  1/1 .....(کامپیوتر ، تلفن و )وجود زیر ساخت سخت افزاری 

وجود امنیت مناسب در شبکه هایی که برای مدیریت دانش مورد 

 استفاده است

 1/1 معرفی ایده ها و روش های جدید برای تولید دانش 1/1

 1/1 خوشنودی افراد نسبت به فرآیند تغییر 3 حمایت مدیریت از پیاده سازی مدیریت دانش

 7/1 مفید بودن تغییرات از دید افراد سازمان 1/1 منابع به امر مدیریت دانشتامین و تخصیص 

 1/1 سودمندی تغییر برای سازمان 3/1 توانایی سرپرستی در کنترل فرآیند به کارگیری مدیریت دانش

 3/1 ...(مقاله، پایان نامه و )تولید دانش 3 تدوین استراتژی مدیریت دانش در سازمان

 3 جمع آوری دانش 3 کارکنان دانشی جذب و حمایت از

 3 اشتراک دانش بین اعضا 1/1 ایجاد شبکه های دانشی برای ارتباط بین افراد سازمان

 3/1 ذخیره و نگهداری دانش 3/1 ارتقا شغلی و رتبه افراد مبتنی بر شایستگی دانشی آنها

 3 پاداش های مالی 3/1 ساده بودن مکانیزم اکتشاف دانش در سازمان

 3 پاداش های غیر مالی 3/1 سیاست های دولت

 3/1 عوامل فنی  تکنولوژی 3 حمایت های مالی

 

جهت تعیین اولویت هر کدام از زیرساخت . وزن بدست آمده برای هر عامل نشان دهنده اهمیت و اولویت آن عامل می باشد

های موثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه زابل میانگین فازی عوامل مربوط به هر زیرساخت محاسبه شده 

تا میزان اهمیت هر یک از زیرساخت های موثر در مدیریت دانش  است و سپس وزن قطعی هر زیرساخت محاسبه شده است
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وزن قطعی هر کدام از زیرساخت ها که بیانگر میزان اهمیت آن، در پیاده سازی  1در جدول . در این سازمان بدست آید

 .مدیریت دانش در دانشگاه زابل است نشان داده شده است

 

 
 یانگر میزان اهمیت آنوزن قطعی هر کدام از زیرساخت ها، ب: 5جدول 

 وزن قطعی زیرساخت شماره اولویت

 12/1 عوامل محیطی پاداش های انگیزشی  9

 1/1 فرآیندهای دانشی 2

 31/1 راهبردها 7

 3/1 منابع دانشی 4

 13/1 مدیریت 1

 11/1 فرهنگ 1

 77/1 فناوری اطالعات 3

 91/1 دیدگاه مثبت نسبت به تغییرات 3

 92/1 ساختار سازمانی 1

 

در باالترین اولویت قرار گرفتند و پس از آن فرآیندهای دانشی و راهبرها و منابع ( های انگیزشی پاداش)بنابراین عوامل محیطی 

 . ترین اولویت ساختار سازمانی قرار گرفته است های بعدی قرار دارند و در پایین دانشی در اولویت

 ( Conclusion)بحث 

های دولتی شناسایی و  سازی مدیریت دانش در سازمان ها و عوامل موثر بر پیاده در این پژوهش تالش شد تا زیرساخت

های دولتی  سازی مدیریت دانش به خصوص در حوزه سازمان در این راستا، مرور ادبیات مربوط به حوزه پیاده. بندی شود اولویت

سپس با بکارگیری پنل دلفی فازی اهمیت این عوامل به . اسایی شده استهای مختلف شن انجام شد و عوامل و زیرساخت

پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع . عنوان مطالعه موردی برای دانشگاه زابل به عنوان یک سازمان دولتی محاسبه شد

برگان بی ارتباط تلقی از دیدخدرجه پیچیدگی فعالیت های سازمانی و سلسله مراتب و نقش دانشجویان آوری شده دو عامل 

بقیه عوامل تایید شده و وارد مرحله نهایی شدند و برای تعیین اولویت زیرساخت های موثر . شد و از لیست عوامل حذف گردید

 .سازی موفق مدیریت دانش در این مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در پیاده

وامل محیطی و پاداش های انگیزشی و فرآیند های دانشی مهمترین ها، این نتیجه حاصل شد که ع با تجزیه و تحلیل داده

بایست مورد توجه این  ها، راهبردها و منابع دانشی از اهمیت باالیی برخوردار است و می زیرساخت های موثر و پس از آن

گاه مثبت نسبت به های بعدی برای این سازمان، مدیریت، فرهنگ، فناوری اطالعات، دید در اولویت. سازمان قرار گیرند

در نگاه کلی، این مرکز در ابتدا باید بتواند از عوامل محیطی خود که در بکارگیری . گیرند تغییرات و ساختار سازمانی قرار می

مدیریت دانش موثر است بهترین استفاده را نماید و انگیزه ای برای افراد موثر در اجرای این پروژه ایجاد کند تا بتواند گام های 

سپس فرآیندهای دانشی سازمان خود را تقویت کند و راهبرهای موثر را طراحی . ازین پیاده سازی مدیریت دانش را برداردآغ

وسپس به مسائل فرهنگی و . ها توجه الزم را داشته باشد کند و از آن پس به مدیریت منابع دانشی و مدیریت در سایر حوزه

گاه مثبت نسبت به تغییرات و اصالح ساختار سازمانی خود جهت موفقیت هرچه های فناوری اطالعات و ایجاد دید زیرساخت

 .سازی موفق مدیریت دانش در سازمان خود، توجه داشته باشد بیشتر در پیاده
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