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 چکیده 
های دولتی  طی دهه گذشته مدیریت دانش نه تنها برای دنیای آکادمیک، بلکه برای دستگاه   

و سهام داران نیز به عنوان یک موضوع مهم مطرح گذاران  های اقتصادی، سرمایه گذار، بنگاه قانون
های انجام شده در حوزه سرمایه فکری و مدیریت دانش در بخش  گردیده است. اگر چه بیشتر پژوهش

ها و مراکز تحقیقاتی نیز، به  های دولتی از قبیل دانشگاه خصوصی انجام شده است، اخیرا سازمان
ها  اند. دلیل عمده آن این است که هدف اصلی دانشگاه هپژوهش در این حوزه عالقه شدیدی پیدا کرد

ها در حیطه تحقیقات و منابع  های این سازمان گذاری ترین سرمایه تولید و اشاعه دانش بوده و مهم
ها ناملموس است، اما  های اصلی دانشگاه ها و خروجی رغم این واقعیت که ورودی انسانی است. علی

 ها وجود دارد.  مدیریت آن ابزارهای محدودی برای سنجش و
های زبانی  به دلیل اینکه عموما ادراک افراد از مدیریت دانش به طور ذهنی و با استفاده از واژه

گیرد، این مقاله در صدد است تا رویکرد فازی را برای مدیریت دانش در موسسات  مبهم صورت می
های  نان و اعضای هیات علمی دانشگاهدانشگاهی به کار گیرد و شکاف بین انتظارات و ادراکات کارک

های این پژوهش حاکی از آن است  دولتی و آزاد یزد و اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. یافته
های  تری در ابعاد مدیریت دانش نسبت به دانشگاه های دولتی از وضعیت مطلوب که در کل، دانشگاه

های آزاد به ابعاد خلق دانش و سازمان  در دانشگاهآزاد برخوردارند. بیشترین شکاف مشاهده شده 
 شود. یادگیرنده مربوط می
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 مقدمه

هاي آن توافق کلي وجود اگرچه در مورد تعريف مديريت دانش و حيطه
ها و موقعيتندارد، اما متون مختلف در اين نکته اتفاق نظر دارند که براي 

 هاي متفاوت، راهبردهاي متفاوتي براي اعمال مديريت دانش وجود دارد. سازمان
( به اين نتيجه دست يافته است که نگرش مثبت نسبت به 3008) کارسيا

هاي مشارکت و تصور سودمند بودن براي سازمان، نتايج بهتري نسبت به سيستم
در استفاده از راهبردهاي  بررسي پنج شرکت موفق[. 13]پاداش بيروني دارد

مديريت دانش نشان داد که يک عامل کليدي براي موفقيت، طراحي اقدامات 
اي است که با فرهنگ کنوني سازمان سازگاري دارد و مديريت دانش به گونه

به همين  [.13]درصدد تغيير سازمان براي هماهنگي آن با مديريت دانش نيست 
کنند و با فرهنگ ديريت دانش را اعمال ميهايي که به تدريج م دليل سازمان

اند اند که تالش داشتههايي بوده تر از سازمانسازماني همگامي دارند، موفق
 تغييرات شديد و گسترده ايجاد کنند.

که  هاي جديد انباشت بيش از حد دانش است، به طوري هاي سازماناز ويژگي
هاي سازماني ده از آن در تصميمها و لزوم استفا افزايش حجم اطالعات در سازمان

اين [. 32]اي به نام مديريت دانش شده استطي دو دهه اخير موجب ظهور پديده
چنين ريزي، سازماندهي، رهبري و پايش دانش سازماني و همامر ضرورت برنامه

ثر بخشي آن مديريت فرآيند دسترسي به دانش درست را با تأکيد بر کارايي و ا
اند که عمر ها در يافته درعصر کنوني دانش، سازمانمنبع[. ]هماندهد نشان مي

دانش سازماني تداوم  گذاري ها، بدون داشتن يک راهبرد مديريت و ارزش آن
هايي براي اجراي مديريت دانش ارائه لذا راهبردها و چرخه[. 81]نخواهد داشت

شده است. با تحوالت رخ داده در عرصه جهاني، اکنون توجه مديران و 
ها معطوف شده  هاي فکري سازمان پردازان مديريت، بيش از پيش به دارايي ظريهن

مديريت دانش طراحي هوشمندانه فرآيندها، ابزار، ساختار و  سيمناست. از نظر 
غيره با قصد افزايش، نوسازي، اشتراک يا بهبود استفاده از دانش است که در هر 

نساني و اجتماعي نمايان يک از سه عنصر سرمايه فکري يعني ساختاري، ا
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کند تا ها کمک مي مديريت دانش فرآيندي است که به سازمان [.11]شود مي
شوند و به هاي مهم را که نوعي حافظه سازماني محسوب مي اطالعات و مهارت

طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب، 
ريزي  مسائل يادگيري، برنامهمان را براي حل سازماندهي و منتشر نمايند. اين امر ساز

سازد. مديريت دانش  هاي پويا به صورت کارا و موثر قادر مي گيري راهبردي و تصميم
اي که بتواند به صورت رسمي به  ورزد، به گونهبر شناسايي دانش و ارائه آن تاکيد مي

 [.1]ه دوباره مورد استفاده قرار گيرداشتراک گذاشته شود و در نتيج
امروزه نقش دانش انساني در رشد و توسعه اقتصادي بيش از بيش بر 

ها و  اقتصاددانان و متخصصان امر روشن شده است. تشکيل سرمايه انساني از راه
صور گوناگون قابل انجام است. يکي از اين صور آموزش عالي است که تا 

ني است، به توان گفت در زمره مراحل پاياني تشکيل سرمايه انسا حدودي مي
طوري که نيروي انساني از مرحله آموزش عالي وارد بازار کار شده و در جامعه 

شود. در اين مرحله اگر نيروي انساني تربيت شده نتواند  نسبت به آن توقع ايجاد مي
در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه جذب شود، ديگر فرصتي براي بازسازي 

داشت. با توجه به اين امر و از آنجا که دوره  نيروي انساني مذکور وجود نخواهد
آموزش عالي از حيث اهميت کمتر از مراحل قبلي تشکيل سرمايه انساني )ابتدايي، 

نظام آموزش عالي  [.1]گيرد متوسطه( نيست، اين دوره مورد توجه و دقت قرار مي
هاي مهمي در زمينه رشد و توسعه اقتصادي،  دار وظايف و مسؤوليت عهده

در کشور ما نيز آموزش  [.80]ماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي جوامع استاجت
هاي مختلف را  عالي وظيفه مهم تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز بخش

. براي تامين خودکفايي در علوم و فنون، صنعت، کشاورزي و ... به عهده دارد
هاي  هاي بزرگ دولتي همچون فوالد، پتروشيمي و شرکت مديران بخش

کنند و يا در حال خودروسازي، در حال حاضر از مديريت دانش استفاده مي
هاي مربوط به مديريت دانش هستند. هرچند اين امر از بخش دولتي اجراي پروژه

هاي  آغاز شده، اما به سرعت به بخش خصوصي نيز تسري پيدا کرده است. شرکت
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ديريت دانش در بخش بزرگي همچون ذوب آهن اردبيل از پيشگامان اجراي م
شوند. با اين وجود، مديريت دانش در کشور ما يکي از خصوصي محسوب مي

شود. ترين مباحثي است که در جامعه علمي و اداري بدان پرداخته مي انگيزبحث
واقعيت اين است که پيچيدگي و گوناگوني تعابير و تعاريف مديريت دانش 

هاي ان بوجود آيد. امي جنبهموجب شده است تا کمتر درک مشترکي از تم
دهد در بخش دولتي کشور ما، پديده مديريت دانش مطالعات اجمالي نشان مي

يابد. سازي تجارب مديران تمرکز مي بيشتر بر جنبه استخراج دانش پنهان و مستند
هاي بزرگ و چند مليتي بر کاربرد  در حالي که اجراي مديريت دانش در شرکت

-محصوالت يا ارائه خدمات جديد تاکيد دارد. اگر چه دستدانش به منظور توليد 

اي داشته و شرايط خاص خود را يابي به هريک از اهداف فوق مسير جداگانه
دارد، اما در عين حال مستلزم تبعيت از اصولي است که اجراي مديريت دانش را 

ه، در در نهايت به کسب مزيت رقابتي و توسعه سازماني منجر نمايد. در دهه گذشت
هاي نامحسوس يا  هاي توسعه يافته از جمله ايران توجه فزاينده به سرمايهکشور

هاي  هاي خصوصي به سمت سازمان سرمايه فکري به طور قابل توجهي از سازمان
ها و مراکز تحقيقاتي گسترش يافته است. از آنجا که  دولتي مانند دانشگاه

آيند،  نوآوري ملي به حساب ميها به عنوان بازيگران اصلي سيستم  دانشگاه
-هاي تحقيقاتي و مراکز آموزش عالي در ايران به فرآيندهايي روي آورده سازمان

ها را انعطاف پذير، شفاف و رقابت پذير سازد. در اين راستا و با توجه به  اند که آن
اي جز  شود، چارهاين واقعيت که ايران کشوري در حال توسعه محسوب مي

 ش از پيش به نقش دانش در توسعه پايدار وجود ندارد.اهميت دادن بي
مديريت دانش، اين است که  اما نکته حائز اهميت در فرآيند سنجش مدل

شوند.  به صورت ذهني، کيفي و متغيرهاي کالمي بيان مي هاي اين مدل سنجه
هاي قطعي و غيرفازي هاي مديريت دانش توسط شيوه لفهؤبنابراين سنجش ابعاد و م

 تواند به دو دليل زير مورد انتقاد قرار گيرد:مي
ها را هنگام  هاي افراد و تغييرات ارزش آن ها ابهام مرتبط با قضاوت اين شيوه -1
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 گيرند. انتقال به اعداد ناديده مي
قضاوت ذهني، انتخاب و اولويت ارزيابي کنندگان تأثير زيادي روي نتايج  -3

 [.7]ها دارد اين روش
ابزار مفيدي را براي برخورد با مسايل مبهم و سربسته فراهم  اما منطق فازي

توانند عبارات کالمي کنندگان ميگيري از مفاهيم فازي، ارزيابيآورد. با بهره مي
هاي کيفيت  يي براي ارزيابي شاخصرا به صورت عباراتي با زبان طبيعي محاوره

ابع عضويت مناسب، خدمات به کار برند و با مرتبط ساختن اين عبارات با تو
 ها اعمال نمايند.  تري را بر روي امتيازات شاخصتر و دقيقهاي مناسبتحليل

در اين راستا مقاله حاضر درصدد است تا با به کارگيري رويکرد فازي، وجود 
هاي آزاد و دولتي  شکاف بين ادراکات و انتظارات کارکنان و استادان دانشگاه

 ن گذارد.شهر يزد و اصفهان را به آزمو

 
 مدیریت دانش

هاي دولتي مالزي، در وزارت کارآفريني اين  در يک مطالعه تجربي در سازمان
کشور، به بررسي قابليت دسترسي مديريت دانش پرداخته شد. محققان به بررسي 

ها و ابعاد تکنولوژيک با مديريت دانش در ارتباط منابع انساني، مسائل، مسؤوليت
ين مطالعه به اين نتيجه رسيده است که وزارتخانه مذکور از اند. اسازمان پرداخته

استراتژي مديريت دانش خاصي برخوردار نيست. البته اين مطالعه نشان داده است 
هاي ها و خط مشي که در اين وزارتخانه دانش وجود دارد و اين دانش در رويه

کند. نتيجه  يهاي اطالعاتي ظهور پيدا م وزارتخانه، فرآيندهاي کاري و پايگاه
ديگري که از اين مطالعه به دست آمده اين است که هنوز کارکنان اين وزارتخانه 

ها مسؤول مديريت دانش  کنند صرفاً رئيس وزارتخانه و يا رئيس بخشاحساس مي
کنند که مسؤوليت درصد از کارکنان احساس مي 8/83در سازمان هستند. فقط 

نان باشد. براي موفقيت در اداره خدمات مديريت دانش بايد بر عهده همه کارک
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عمومي همه کارکنان بايد مسؤول مديريت انواع دانشي باشند که در سازمان وجود 
 [.31]دارد

هاي دولتي انجام گرفته  مطالعه ديگري در زمينه مديريت دانش در سازمان
توان مديريت دانش را است. در اين بررسي به مطالعه اين مسئله که چگونه مي

يجاد کرد و نيز ماهيت فرهنگ تسهيم دانش در يک سازمان چگونه است، ا
هاي  پرداخته شد. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که تسهيم دانش در سازمان
هايي  دولتي يک چالش منحصر و بسيار مهم است و عامالن دولتي نوعا سازمان

ها  سازند. آنمي سلسله مراتبي و بوروکراتيک هستند که تسهيم دانش را دشوار
رسد اغلب افراد تمايل ندارند دانشي را که در اختيار دارند به نظر مياظهار مي

دارند تا با ها دانش را در انحصار خود نگه مي دارند با ديگران تسهيم کنند. آن
 [.30]د بتوانند ارتقاء درجه پيدا کنندآورنقدرتي که از آن به دست مي

اه کارلتون کانادا در زمينه مديريت دانش در در پژوهشي ديگر در دانشگ
هاي دولتي در زمينه  هاي دولتي، نتايج نشان داد، اقداماتي که در سازمان سازمان

گيرد به شدت سياسي بوده و بر عامالن بخش عمومي و اطالعات و دانش انجام مي
 [.31]ع در بخش دولتي تاثير عميقي داردهاي مختلف ارباب رجو گروه

مطالعه جامعي در زمينه مديريت دانش انجام داده است. وي به بررسي  ووگ نيز
تواند نقش مهمي در ادارات اين مسئله پرداخته است که مديريت دانش چگونه مي

 دولتي به ويژه چهار حوزه اصلي زير ايفا نمايد:
 هاي بخش عمومي گيري در سازمانارتقا تصميم -

مشارکت موثر در  هاي بخش عمومي در زمينه کمک به سازمان -
 ها گيري تصميم

 هاي رقابتي اجتماعي و ذهني ايجاد قابليت -

 توسعه نيروي کار دانشي -

هاي دولتي مسئله  کند وجود مديريت دانش منسجم در سازمانوي عنوان مي
تر کردن دهد که با سختکوشمهمي است. چنين رويکردي به جامعه اجازه مي
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فزايش داده و کيفيت زندگي شهروندان خود افراد و نهادهايش، پايداري خود را ا
 [.81]را ارتقاء دهد
هاي دولتي انجام  اي ديگر که در زمينه مديريت دانش در سازماندر مطالعه

گرفت، بررسي رابطه بين اجزاي سازماني )فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، 
و انتقال هاي سياسي( و توانايي خلق دانش  گيريتکنولوژي منابع انساني و جهت

دهد دانش در وزارت توسعه کارآفريني مالزي مد نظر قرار گرفت. نتايج نشان مي
که ارتباط مهمي بين برخي از اين متغيرها و توانايي توليد دانش و انتقال دانش 
وجود دارد. بنابراين الزم است براي اجراي مديريت دانش به برخي از اين عوامل 

 [.83]دارند توجه شود ي با مديريت دانشکه رابطه مهم
پاسخگو که جزو  80در تحقيقي که در دانشگاهي در مادريد انجام گرفت، 

شوندگان گيرندگان اصلي دانشگاه بودند مورد بررسي قرار گرفتند. مصاحبه تصميم
دادند و موانع ممکن براي  به هر شاخص نمره مي 8تا  1بايد در يک طيف ليکرت از 
کردند. نتايج نشان داد که اطالعات کمّي در اين  مي افشاي هر شاخص را ارزيابي

چنين سرمايه فکري، ابزاري مناسب  بخش از اهميت بيشتري برخوردار است و هم
چنين نتيجه گرفته شد که بهترين راه  هاي دانشگاهي است. هم براي انتخاب استراتژي

ها  انشگاهبراي بهبود سرمايه فکري در بخش دولتي، ارتقاي سطح نگرش دولت به د
 [.33]به عنوان عضوي فعال در گسترش دانش در جامعه است

انجام گرفت و يادگيري در عمل را به  Middlesexدر پژوهشي که در دانشگاه 
عنوان جزئي از سرمايه فکري مورد بررسي قرار داد، بيان کرد که سرمايه مشتري 

توان مشارکت  تي ميها مورد بررسي قرار گيرد و در صور تواند در دانشگاه هم مي
هاي خارج از دانشگاه برقرار کرد که سرمايه فکري  موفقي بين دانشگاه و سازمان

 [.18]هر دو طرف افزايش يابد
هاي اسپانيا با هدف کمک  چنين در تحقيقي که بر روي تعدادي از دانشگاه هم
فت هاي نامحسوس انجام گرو مديريت سرمايهگيري  ها در شناسايي، اندازه به آن

اين نتيجه حاصل شد که اولين مرحله در اين امر، تعريف دقيق اهداف سازمان و 
ها  سپس شناسايي ابعاد نامحسوس سازمان است که بايد يک رابطه علي بين آن

هايي تعريف و توسعه  برقرار شود و براي هر کدام از اين ابعاد نامحسوس، شاخص
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هاي جديد، بايد ي انطباق با چالشيي براداده شود. در نهايت، يک بازنگري دوره
 [.33]انجام گيرد

گيري و سنجش افراد و موضوعات مورد سنجش،  معيارهاي اندازهمنطق فازی: 
اند اما آنچه که همواره ثابت  بر مبناي رفتار سازماني و نيازهاي تحقيق، متفاوت

ه است، فرآيند و شيوه سنجش است. در اين فرآيند، فرد يا افرادي که در حيط
يي قابل ها مورد پرسش، تخصص کافي دارند، اطالعات کيفي را به ارزش

ها، ابهامات مرتبط با  کنند، در صورتي که اين شيوه، تبديل ميتفکيک
ها را در هنگام انتقال به اعداد ناديده  هاي افراد و تغيير ارزش آن قضاوت

لم به اولين بار توسط پروفسور لطفي زاده که در جهان ع [.1]گيرند مي
پروفسورزاده مشهور است، صحبت از منطق فازي به ميان آمد. بنا به اعتقاد وي 

هاي به خوبي تعريف مفاهيم و دانشي بهره جويد که مرزتواند از منطق انسان مي
ها را شامل  ها و تکنيک طيف وسيعي از تئوري منطق فازي [.87]ندارنداي  شده
هاي فازي، متغيرهاي کالمي، توزيع  وعهمفهوم: مجم 8شود که اساساً بر پايه  مي

 بع[.]همان منآنگاه فازي بنا شده است-احتمال )تابع عضويت( و قوانين اگر
-در موقعيتي که اطالعات مورد نياز، کمّي باشند، به صورت عددي بيان مي

شود و دانش در آن داراي ابهام شوند اما زماني که تحقيق درفضاي کيفي انجام مي
توانند به صورت اعداد دقيق بيان شوند، به ت، اطالعات نميو سربستگي اس

توانند يک عدد  طوريکه در اکثر تحقيقات، معلوم شده است که بيشتر مديران نمي
دقيق را براي بيان عقيده و نظر خود ارائه دهند و به همين جهت از ارزيابي کالمي 

ن يک ديدگاه واقع بنابراي [.3]کنندهاي عددي خاص، استفاده مي به جاي ارزش
 [.83]اطالعات کالمي به جاي اعداد است گرايانه، استفاده از

هاي فازي  هاي صحيح، ارزش زاده در مورد منطق فازي، ارزش از ديدگاه لطفي
هستند، به عنوان مثال: درست، خيلي درست، کم و بيش درست، غلط، احتماالً 

هاي کالمي قابل بيان هستند و  رهاي متغي ها به عنوان ارزش غلط و.... که اين ارزش
شوند. بنابراين منطق تقريبي  ها نسبت به مقادير دقيق، مرجع محسوب مي اين ارزش

 بع[.مان من]هشود( در اکثر موارد ماهيتاً کيفي است )که منطق فازي نيز ناميده مي
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معموالً يک عبارت کالمي مناسب بر اساس حيطه مسئله براي توضيح ابهام و 
شود. پس از آن مفهوم عبارات، توسط اعداد فازي  دن دانش تنظيم ميسربسته بو

اند از آنجا  و تابع عضويت تعريف شده [.1و 0]شوند که توسط فاصله  مشخص مي
توان گفت که شود، مي که ارزيابي کالمي توسط افراد به صورت تقريبي انجام مي

ها مناسب بوده  نوع ارزيابي اي براي تقابل با ابهام اين توابع عضويت مثلثي و ذوزنقه
 [.1] و تالش براي دستيابي به مقادير دقيق تر، غير ممکن و نيز غيرضرور است

تواند اهميت نسبي مي اند که تابع عضويت فازي چندتن محققان نشان داده
توان رويکرد تابع  بنابراين مي [.11]هاي کالمي در ذهن ما را منعکس نمايد واژه

يي دنبال تبديل عقايد کالمي به عددي، در مقياس فاصله عضويت فازي را براي
 ،[8]هاي بازيابي اطالعات که امروزه کاربرد اين رويکرد در زمينه به طوري [.17]کرد

بيش از پيش، [.88و  81، 1] گيري و تصميم[ 11]کنندگان انتخاب تأمين[، 3]پزشکي
 نمود پيدا کرده است.

رسد ارائه يک مدل ساده و مبتني بر  ر ميالذکر به نظ با عنايت به موارد فوق
گيري، ضرور به نظر  منطق فازي براي تعامل با ابهامات موجود در ابزارهاي اندازه

هاي صورت گرفته در رسد. در پايان اين بخش، الزم به ذکر است که با بررسيمي
داخل کشور، تاکنون پژوهشي مشاهده نشد که در آن به کاربرد اين رويکرد در 

 ليل شکاف ابعاد مديريت دانش اشاره شود.تح
 

 طرح تحقیق
روش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مورد نظر، يک 

هاي دولتي و آزاد يزد  در دانشگاه 1837مقطعي است که در سال  -مطالعه توصيفي
 و اصفهان انجام شده است.

ت کارکنان و استادان هاي مورد نياز براي سنجش ميزان انتظارات و ادراکاداده
بعدي مديريت  10هاي دولتي و آزاد يزد و اصفهان بر اساس پرسشنامه  دانشگاه

مبناي  [.31]دانش در مراکز آموزشي، معرفي شده توسط ساليس، صورت گرفت
طيف به کاربرده شده در اين پرسشنامه، براي سنجش شکاف مديريت دانش با 
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شده مربوط به چينگ، است. مقادير اين  رويکرد فازي، طيف و اعداد فازي معرفي
 [.7]است 3اعداد با توجه به عبارات کالمي مورد استفاده به شرح جدول

 
 طيف و اعداد فازي چينگ و همکارانش -3جدول 

 اعداد فازی عبارات کالمي
 (0، 11/0، 01/0) خيلي کم

 (1/0، 8/0، 3/0) کم

 (3/0، 1/0، 81/0) نسبتاً کم

 (8/0 ،7/0، 1/0) متوسط

 (1/0، 3/0، 11/0) نسبتاً زياد

 (7/0، 1/0، 3/0) زياد

 (31/0، 1/0، 11/0) خيلي زياد

 
از آنجا که پرسشنامه مذکور بر اساس ادبيات تحقيق و مطالعات پيشين تهيه 

شود. براي محاسبه خود به خود تائيد مي گرديده است، بنابراين روايي پرسشنامه
-هاي متفاوتي وجود دارد که از آن جمله مي ها روشپايايي ابزار گردآوري داده

چه به  هر  مقدار روش، اين در اشاره کرد،« آلفاي کرونباخ»توان به روش 
است. در اين تحقيق جهت تعيين  بيشتر پرسشنامه اعتماد % نزديکتر باشد قابليت100

 فاده شده است.ها از آزمون آلفاي کرونباخ استپايايي پرسشنامه
 188/0براي سنجش پايايي پرسشنامه مديريت دانش ضريب آلفاي کرونباخ، 

 دهنده پايايي پرسشنامه است.  برآورد شده است که نشان
 

جمعيت مورد مطالعه را کليه استادان و کارکنان  جامعه و نمونه آماری:
اتوجه به دهند. بهاي دولتي و آزاد شهرهاي يزد و اصفهان تشکيل مي دانشگاه

نفر برآورد گرديد.  811فرمول برآورد حجم نمونه، تعداد نمونه انتخابي برابر با 
هاي  عدد پرسشنامه، در دانشگاه 800بدين سان پس از تعيين حجم نمونه تعداد 

ها بازگشت داده  از آن 883دولتي و آزاد يزد و اصفهان توزيع گرديد، که تعداد 
 شد.
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 ها تحلیل یافته
به اينکه متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش از نوع مقياس کيفي است  با توجه

هاي  اي که شاخصها برقرار نيست، به گونه و پيش فرض نرمال بودن در مورد آن
هاي ناپارامتريک اند، لذا از آزمون مرکزي و پراکندگي جامعه تحقيق معين نشده

-ه براي تحليله داليل و مزايايي کشود. بنا ببراي بررسي فرضيات تحقيق استفاده مي

آوري و تحليل هاي جمعهاي فازي در مقابل قطعي قائل شديم، الزم است تا شيوه
گيري از  هاي پژوهش حاضر، بهرهها در قلمرو فازي موضوعيت يابد. انگارهداده

هاي انتظارات و ادراکات  کنند که مقايسه ميانگين آزمون آماري را توجيه مي
دولتي و آزاد در ارتباط با ابعاد مديريت دانش، را  هاي کارکنان و استادان دانشگاه

 سازد. ميسر مي
تشريح فرايند آزمون آماري فازي ويلکاکسون بر مبناي هدف پژوهش شامل 

 [.10]زير استمراحل 
ادراکات: در اين مرحله -مرحله اول( تعيين امکان و ضرورت نابرابري انتظارات

پيمايش شده به صورت نمايشي  Eرات و انتظا Pالزم است تا امتيازات ادراکات 
شود. نظرات کارکنان و استادان دانشگاه در ارتباط با دو متغير ادراک و تحليل 

 نشان داده شده است. الزم به توضيح 1انتظار از ابعاد مديريت دانش در نمودار
است که به دليل تشابه نظرات پاسخ دهندگان، تعداد اعداد فازي کمتر از تعداد 

هاي خطي فازي که در قسمت پيش  ندگان است. براي دست يافتن به بسطدهپاسخ
ها آمد، بايد محل تالقي اعداد به صورت زوجي  از اين توضيحات الزم پيرامون آن

ها به عنوان امکان ارجحيت  تعيين و درجه عضويت بيشينه سطح مشترک بين آن
 يکي بر ديگري تعريف شود. به عبارتي:
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(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد فازي معرف انتظارات و ادراکات کارکنان و استادان دانشگاه دولتي در ارتباط با مديريت دانش -1نمودار 

 
زوجي انتظارات و ادراکات: در اين مرحله دوم( تشکيل ماتريس مقايسات 

مرحله تمامي اعداد فازي )نه عدد معرف انتظارات و ادراکات کارکنان و استادان( 
ماتريس مقايسه زوجي چيدمان شده و سپس درجه ارجحيت  در قالب يک

شود. محاسبه درجه  عضويت يکي بر ديگري در تمامي حاالت مقايسه محاسبه مي
گيرد. بخشي از صورت مي، 1ارجحيت عضويت اعداد بر يکديگر از طريق رابطه

 آمده است.  3اين ماتريس در جدول 
 

 دراکاتماتريس مقايسات زوجي انتظارات و ا -3جدول 

9P  
3P 2P 1P  

4E 3E 2E 1E  

0 
 

 0 0 868/0  213/0 0 822/0 0 
1E 

           

0  0 0 0  0 262/0 0 0 
9E 

0 
 

 0 0 0  0 0 269/0 0 
 1P 

           

0  0 0 
 

02630 
 

 691/0 
 

802/0 
 

601/0 
 

952/0 
 9P 

        2
~~~~ ,,,,, UPEPEPEPE
QRvQR

 


 

E1 E2E6 E7 P 1P 2 P 4 P 5P 7U8 U3

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9

P           ادراکات :Eانتظارات : 
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مرحله سوم( تعريف مجموعه ترتيبات جزئي: پس از تشکيل ماتريس مقايسات 

توان براي تمامي حدود عضويت قابل قبول در ماتريس، مجموعه  زوجي اکنون مي
ها به  ها که تعداد آن اي از اين مجموعه ات جزئي تعريف نمود. در اينجا نمونهترتيب

 تنوع درجات عضويت فعلي وابسته است آورده شده است. 

        

        97743637

98.0

98971613

0

,,,,,,,,
~

,,,,,,,,
~
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هاي هاي خطي: با تعريف مجموعهمرحله چهارم( تشکيل مجموعه بسط

هاي خطي ممکن که ، مجموعه بسطترتيبات جزئي با حدود عضويت مختلف 
يابد. شامل تمامي حاالت ترتيب خطي اعداد فازي مورد نظر است، شکل مي

هاي خطي، وابسته به تعداد حدود هاي بسطهمانند مرحله پيشين تعداد مجموعه
 ( قابل تعريف است.0،1خواهد بود که در بازه )عضويت

  

  124568912358369774

98.0

114519376586974238

0

,,,,,,,,,,,,,,,,,
~

,,,,,,,,,,,,,,,,,
~
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هاي فازي: در اين بخش با توجه به درجه مرحله پنجم( محاسبه بازه رتبه

هاي خطي، با در نظر گرفتن حداکثر و حداقل عضويت هريک از مجموعه بسط
 دهيم. هاي فازي را تشکيل ميرتبه در فاصله درجه عضويت، مجموعه بازه رتبه

 -هاي اختصاص يافته به اعداد فازي انتظاراتع رتبههاي فازي هستند که مجموبازه
 دهند.ادراکات را نمايش مي
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( و تعيين درجه عضويت هاي فازي)هاي رتبهمرحله ششم( تلخيص بازه

(: در اين مرحله از فرآيند آزمون آماري، ابتدا اشتراکات بين حدود ها ) آن
هاي فازي هاي رتبهشود تا مجموعه بازههاي فازي تعيين ميضويت مجموعهع

، درجات عضويت متعلق نهايي شود. سپس بر اساس هريک از اجزاي مجموعه 
 شود.هاي فازي محاسبه ميهاي مختلف رتبهبه بازه

 
 
 
 
 
 

Uمرحله هفتم( محاسبه آماره ويلکاکسون )
( و درجه عضويت اين آماره ~

(
U
~جهت محاسبه مقدار آماره ويلکاکسون :) (U

-(، از رابطه زير استفاده مي~

 کنيم:

(3)            EU i 
~  

در اين رابطه مقدار ميانگين) Eشود: ي(، بدين صورت محاسبه م 

(8)    
2

)1( 


NN
E  

با جايگذاري مقادير مختلف   ( مي8در رابطه ) توان بازه فازي آماره
ويلکاکسون  U

ها ) و درجات عضويت آن ~
U
~.را سنجيد ) 
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)داري آزمون مرحله هشتم( محاسبه سطح معني P
(: در اين قسمت با توجه ~

( مقادير1( و )8هاي )به رابطه P
Uهاي  را براي هريک از درجه عضويت ~

به  ~
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توان با در نظر گرفتن داري: اکنون ميمرحله نهم( ترسيم نمودار سطح معني

Pمقادير به دست آمده براي 
ها  و حداکثر درجه عضويت آن ~

P
~  نقاطي را شکل

( نمايشگر فضاي مورد 3داد که در جدول زير نمايش داده شده است. نمودار )
 باشد.مي = 01/0در سطح  1Hو  Hپذيرش

 

Pمقادير  -8جدول 
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با حداکثر درجه عضويت 
P
~ 

3111/0 311/0 3313/0  0178/0 0181/0  P
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 آزاد هاشور خورده است( )سطح زير آماره آزمون دانشگاه
 داري در آزمون فرضيه مرتبط با شکاف کل مديريت دانش معني سطح -3نمودار 

 
دهد آماره آزمون شکاف کل ، که نشان مي3گيري: با توجه به نمودار تصميم

قرار  1Hدر ناحيه  1هاي دولتي با درجه عضويت  مديريت دانش در دانشگاه
شود. اين بدان معنا  % تائيد مي11در سطح اطمينان  1Hگرفته است. بنابراين فرضيه 

هاي دولتي  است که در کل، بين انتظارات و ادراکات کارکنان و استادان دانشگاه
اصفهان و يزد از مديريت دانش، تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج اين نمودار 

ادان همچنين حاکي از آن است که بين انتظارات و ادراکات کارکنان و است
هاي آزاد اصفهان و يزد از مديريت دانش، نيز تفاوت معناداري وجود  دانشگاه

 دارد.
هاي آماري انتظارات و ادراکات کارکنان و استادان نتايج آزمون ساير فرضيه

 1هاي دولتي و آزاد اصفهان و يزد از ابعاد مديريت دانش، به شرح جدول) دانشگاه
  ( ارائه شده است.1و 
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 نتايج آزمون فرضيات ويلکاکسون در دانشگاه دولتي -1جدول 

 
بعد رهبری 

 و مدیریت

بعد 

سرمایه 

 فکری

بعد 

سازمان 

 یادگیرنده

بعد 

تسهیم 

 دانش

بعد 

کار 

 تیمي

بعد 

خلق 

 دانش

بعد 

 دیجیتالي

بعد 

 فرهنگ

بعد 

 استراتژی

بعد ایده و 

 ماموریت

 شکاف

 کل

درجه 

 H0عضويت 
388/0 1 1 1 318/0 1 1 1 1 1 871/0 

درجه 

 1Hعضويت 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 1Hتائيد  H0 تائيد H0 تائيد H0 تائيد H0 تائيد H0 تائيد 1Hتائيد  H0 تائيد H0 تائيد H0 تائيد 1Hتائيد گيري تصميم

 
 نتايج آزمون فرضيات ويلکاکسون در دانشگاه آزاد -1جدول 

 
بعد 

رهبري و 
 مديريت

بعد 
سرمايه 
 فکري

بعد 
سازمان 

 ندهيادگير

بعد 
تسهيم 
 دانش

بعد 
کار 
 تيمي

بعد 
خلق 
 دانش

بعد 
 ديجيتالي

بعد 
 فرهنگ

بعد 
 استراتژي

بعد ايده 
و 

 ماموريت

شکا
 ف

 کل
درجه 

 H0عضويت 
311/0 0 0 0 0 0 0 0 388/0 0 18/0 

درجه 
 1Hعضويت 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 تائيد 1Hتائيد گيري تصميم

H0 
 تائيد 1Hتائيد  H0 تائيد H0 تائيد

H0 
 تائيد

H0 
 تائيد

H0 
 تائيد

H0 
 تائيد

H0 
 1Hتائيد 

 
توان چنين نتيجه گرفت که مي 1و  1و نيز نتايج جداول  3و  1بر مبناي نمودار 

هاي  هاي دولتي نسبت به دانشگاه در کل، وضعيت ابعاد مديريت دانش در دانشگاه
ديريت دانش، بعد م 10هاي دولتي از  که در دانشگاه طوري تر است. بهآزاد مطلوب

شود. تنها در دو بعد رهبري و مديريت و کارتيمي، شکاف معناداري مشاهده مي
بعد مديريت دانش شکاف  10اين در حالي است که در دانشگاه آزاد در کليه 

 معناداري وجود دارد.
 

 نتیجه گیری
را توصيف  يهاي غيرقطعي و نامشخص هاي فازي پديده اساساً گرچه سيستم

دو نوع  ارتباط. در اين استاين حال خود نظريه فازي يک نظريه دقيق  کنند، با مي
که درآن  يدارددنياي [.38] هاي فازي وجود براي نظريه سيستمبه قرار زير توجيه 
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تر از آن است که بتوان يک توصيف و تعريف دقيق  کنيم بسيار پيچيده زندگي مي
 (فازي)يک توصيف تقريبي براي يک مدل، ، بنابراين بايد دادبراي آن به دست 

  .که قابل قبول و قابل تجزيه و تحليل باشدمعرفي شود 

  با حرکت به سوي عصر اطالعات، دانش و معرفت بشري بسيار اهميت
اي نياز داريم که بتواند دانش بشري را به  پيدا کرده است. بنابراين به فرضيه

هاي رياضي در  را به همراه ساير مدل د و آننشکلي سيستماتيک فرموله ک
 هاي مهندسي قرار دهد. سيستم

توجيه اول گرچه درست است، با اين حال طبيعت واحدي را براي نظريه 
هاي علوم مهندسي،  هاي فازي مشخص نمي کند. در حقيقت تمامي نظريه سيستم

کنند. به عنوان مثال در دنياي واقعي  دنياي واقعي را به شکلي تقريبي توصيف مي
هاي  ها رفتاري غيرخطي دارند ولي عمده مطالعات و بررسي ي سيستمتقريباً تمام

هاي خطي است. يک نظريه مهندسي خوب از يک  صورت گرفته بر روي سيستم
و از  ندهاي اصلي و کليدي دنياي واقعي را توصيف ک طرف بايد بتواند مشخصه

ه فازي سوي ديگر قابل تجزيه تحليل رياضي باشد. بنابراين از اين جنبه، نظري
 هاي علوم مهندسي ندارد.  تفاوتي با ساير نظريه

هاي فازي را توصيف و وجود نظريه  توجيه دوم مشخصه واحدي از سيستم
کند. به  هاي فازي را به عنوان يک شاخه مستقل در علوم مهندسي توجيه مي سيستم

عنوان يک قاعده کلي يک نظريه مهندسي خوب بايد قادر باشد از تمامي 
هم اکنون عالقه  از سوي ديگر،[. 33] ت موجود به نحو مؤثري استفاده کنداطالعا

 يقاتيها و مراکز تحق از جمله دانشگاه يدولت يها سازمان يبر رو يقبه تحق يديشد
 يريتمد يقاتي،و مراکز تحق يدولت يها تمرکز بر دانشگاه با شده است. يجادا

 يدبامسئوالن  يناست و بنابرا يافته ياريبس يتدانش اهم يريتو مد فکري يهسرما
-يو خروج هايورود ينتر مهم يراز يت نمايندتقو يمل يها را در نوآور نقش آن

اند، ها شناخته شده از آن ينامحسوس هستند و تنها بخش کوچک ها،  دانشگاه هاي
 ياطالعات اند که شفافيتمجبور شده يقاتيها و مراکز تحق دانشگاه به همين دليل

نتايج پژوهش حاکي از آن است  [.31] خود ارائه دهند نفعانيذ يبرا را يشتريب
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ريزان هاي دولتي، مديريت دانش بيشتر مورد توجه مديران و برنامه که در دانشگاه
هاي آزاد مورد مطالعه، ابعاد مديريت دانش از  قرار گرفته است. در دانشگاه

اند انتظارات نتوانسته که اين مراکز طوري وضعيت مطلوبي برخوردار نيست، به
کارکنان و استادان خود را از مديريت دانش فراهم آورند و اين امر موجب شده 

هاي آزاد، شکاف  است تا بين انتظارات و ادراکات کارکنان و استادان دانشگاه
قابل توجهي بوجود آيد. بيشترين شکاف مشاهده شده در اين مراکز به ابعاد خلق 

شود. لذا جهت بهبود وضعيت مديريت دانش  رنده مربوط ميدانش و سازمان يادگي
 در اين مراکز توجه به ابن دو بعد از اهميت بيشتري برخودار است. 

هاي دولتي گرچه در کل بين انتظارات و ادراکات کارکنان و  در دانشگاه
هاي آزاد  استادان، شکاف معني داري وجود دارد، اما اين شکاف نسبت به دانشگاه

بعد مديريت دانش، تنها در دو بعد  10است. همچنين در اين مراکز از کمتر 
هاي دولتي توجه به ابعاد  رهبري و کارتيمي شکاف وجود دارد. بنابراين در دانشگاه

ر کارتيمي و رهبري براي برطرف کردن شکاف مديريت دانش بايد سرلوحه کا
 ن امر قرار گيرد.  مديران و مسئوال
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